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  چکيده

عنوان  هگيرد. آموزش و پرورش ب ترين حوزه پژوهشي در قلمرو علوم انساني را دربرمي ترين و حساس آموزش و پرورش، وسيع پژوهش در: مقدمه

 يادگيري، - هاي ياددهي ماهيت پيچيده فعاليت ،عالوه بر اين. الگوي توسعه جامعه در همه ابعاد از نقشي حياتي و ظريف برخوردار است زيرساخت و

  دهد. مراتب افزايش مي ههاي آموزش و پرورش را ب تسطح دشواري فعالي

ها در اين نهاد  پژوهش را براي توسعه کارکردهاي آموزش و پرورش و تضمين فعاليت از جمله حمايتي سازوکارهاي چنين موقعيتي است که نقش

هاي آموزشي معرفی بوده است. اين نوع  صه پژوهشعنوان پاراديمي نو در عر محور به هدف اين مقاله، معرفی پژوهش معلم سازد. گسترده آشکار مي

يادگيري نقشي اساسي ايفا  - سازي تحول و نوآوري در عرصه ياددهي يت معلم را متحول ساخته و در نهادينهبتواند روند تر پژوهش با ظرفيت خود مي

  نمايد. 

هاي نوين در عرصه  محور، از جمله پاراديم گيرد. پژوهش معلم هاي گوناگوني را دربرمي موضوع پژوهش در آموزش و پرورش پاراديم گيري: نتيجه

برداشتن فاصله بين  اي معلم براي مديريت تدريس و همچنين راهکاري اساسي براي ازميان هاي حرفه هاي آموزشي است که ناظر بر نيازمندي پژوهش

   پژوهش و عمل تربيتي است.

  پژوهي، معلم پژوهنده پژوهي، درس اقدامپژوهش آموزشي، محور،  پژوهش معلم :هاکليدواژه
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Abstract 

Introduction: Research in education includes the most extensive and sensitive area of humanities research. The 

education, as an infrastructure and model of society development has a crucial and delicate role in all aspects. In 

addition, the complex nature of teaching and learning activities increases by far the level of education difficulty. 

This situation reveals the role of supportive mechanism such as research to develop the education functions and 

guarantee the activities in the given institution. The aim of this study was to introduce the teacher-oriented 

research as a new paradigm in educational Research. 

This type of research, with its capacity, may change the teacher training trend and internalization and play an 

essential role in the teaching-learning area. 

Conclusion: The subject of research in education embraces a variety of paradigms. Teacher-oriented research is 

among the new paradigm in educational research area which is witness of teacher's professional needs for 

teaching management as well as fundamental approaches for removing the gap between researches and training 

activity.  
Keywords: Teacher-Oriented Research, Educational Research, Research Action, Lesson Study, Researcher Teacher 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رضا ساکي  ۱۹۲

   ۱۳۹۱ پاييز، ۳، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

 مقدمه

ها  ترين منابع شناخت و آگاهي انسان عنوان يکي از مهم پژوهش به
ها داشته است. در  از ديرباز نقش مهمي در توسعه جوامع و سازمان

و دشوارترين  -عنوان يکي از پيچيده آموزش و پرورش نيز به
اي  های فعاليت بشري، پژوهش در توليد دانايي نقش برجسته عرصه

داشته و دارد. پژوهش در قلمرو آموزش و پرورش داراي سطوح 
محور  هاي پژوهشي معلم مختلفي است که بخشي از آن به روش

اختصاص دارد، هر چند ارتباط معلمان با پژوهش تنها به استفاده از 
  ها اختصاص ندارد. اين روش

اي خود ناگزير بايد در ابعاد گوناگون با  ان براي توسعه حرفهمعلم
اي  پژوهش ارتباط برقرار کنند. عرصه تدريس و يادگيري، عرصه

عنوان  پيچيده براي عمل است. به همين دليل نيز معلمان به
هاي بااليي  راهبران اصلي اين عرصه بايد از دانش و آگاهي

هاي مورد نياز حرفه معلمي  هيبرخوردار باشند. بخشي از دانش و آگا
آيند که  دست مي هاي ديگران به با مراجعه به نتايج پژوهش

مندي از آنها به درک اصول مشترک حرفه معلمي و تدريس  بهره
اي معلم را ايجاد  تواند بنيان رشد حرفه کند. اصولي که مي کمک مي

  کند و تقويت و تداوم بخشد.

هايي نوظهور  ظهور موقعيتاي براي  حرفه معلمي همچنين عرصه
گيري است که براي درک آنها، استفاده از  براي عمل و تصميم

هايي که  شود. در چنين موقعيت دانش ديگران کمتر موثر واقع مي
آيند، معلم  طور روزمره نيز در عرصه تدريس و يادگيري پديد مي به

 عنوان عنصري فکور وارد عمل شود تا بتواند فرآيند بايد خود به
صورتي اثربخش مديريت نمايد. اين  يادگيري را به -دشوار ياددهي

يابد. در اين  نقش اساسي در مفهوم پرآوازه "معلم پژوهنده" تجلي مي
عنوان پژوهشگران آموزشي وارد ميدان پژوهش  نقش، معلمان به

شوند تا خود بتوانند براي رفع موانع فراروي و درک پيچيدگي  مي
کار  يري، دانش مورد نياز را توليد کرده و بهيادگ -فعاليت ياددهي

بتني بر جنبش جهاني براي توسعه و رويكرد معلم پژوهنده مبندند. 
خواهد با بازتعريف نقش و  بهسازي تربيت معلم است كه مي

هاي  هاي حرفه معلمي، تصوير پوياتري از معلم و توانمندي ويژگي

ي تربيت معلم را به هاي سنت . اين رويكرد، روش]۱[وی ارايه سازد 
چالش كشيده و در نتيجه، الگوهاي نويني را در اين زمينه مطرح 

  نمايد. مي

بديل است كه طي آن  هايي بي اي پويا با پيچيدگي معلمي حرفه

عنوان كارگزاراني فكور، نقشه آموزش و پرورش را براي  معلمان به
اجرا در  نيل به انسان آرماني در تعامل با عناصري متعدد به مرحله

آورند. در اين فرآيند معلمان همواره با شرايطي نوپديد رو در رو  مي

هستند كه با دانش موجود و اتكاي صرف به دانش ديگران قابل 
تبيين نيستند. در اين موقعيت معلم بايد به سازوكاري موثر براي 

براي عمل موثر در شرايط پيچيده  - دستيابي به دانشي بومي
د. در چنين بستري است كه رويكرد معلم متصل باش - تدريس

 پژوهنده، زاده شده و پرورش يافته است.    

هاي بشري توسط  ترين فعاليت عنوان يکي از پيچيده تدريس به
آيد. اين حرفه بر بستري از  معلمان به مرحله اجرا در مي

هاي نامعين و دشوار براي درک و فهم قرار گرفته است،  موقعيت

هنري نيز  - عنوان يک رويکرد فرهنگي ل در آن بهنحوي که عم به
عمل تدريس و حرفه معلمي بيش از هر چيز ]. ۱[تعبير شده است 

همتا  هايي بي آموزان سر و کار دارد که از شخصيت و ويژگي با دانش

ها، عمالً  ها و تنوع برخوردارند. معلم در اين ميان بايد با حفظ تفاوت
آموزان طراحي  ه مشترک در ميان دانشاي را براي توسعه وجو برنامه

و به مرحله اجرا درآورد. چنين اقدامي که پيامد آن برقراري توازن و 

تعادل ميان دو قطب ناهمسو و وجوه اشتراک و افتراق ميان 

 آموزان است، به آساني قابل انجام نيست. دانش

گي برجسته ديگر حرفه معلمي در ماهيت و هدف آن نهفته  پيچيده
سازي و ايجاد رفتارهاي متعادل  اي براي انسان معلمي عرصهاست. 

آموزان است. بنابراين از آموزش و پرورش  و مطلوب ميان دانش
هاي خود، زمينه رشد و  رود که بر اساس اهداف و ماموريت انتظار مي

مندي از فضايل انساني  شکوفايي استعدادهاي انساني همراه با بهره

آموزان غايت اصلي  نش، نگرش و رفتار دانشرا مهيا نمايد. تغيير دا

هاي ناظر بر تحقق چنين اهداف  تعليم و تربيت است. کوشش
  گيرد. هاي معلمان قرار مي متعالي، عمالً در دايره فعاليت

 -هايي که در مسير تحقق اهداف آموزشي سازماندهي انواع فعاليت

پذيرد،  پرورشي و در قالب فعاليت تدريس توسط معلم صورت مي
اي  سازد. تدريس عرصه گي حرفه معلمي را نمايان مي اوج پيچيده

کارگيري دانش و هنر معلم است كه طي آن  ظريف براي به
ي با يكديگر همنوا عناصري متعدد براي تحقق اهداف يادگير

همتاست که اجراي حرفه معلمي  اي بي چنين هنگامه]. ۲[گردند  مي
را مستلزم دانش و مهارتي بايسته نموده است. پژوهش از جمله 

شود. اين  هايي براي کارآمدسازي حرفه معلمي تلقي مي فرصت

فرصت در چارچوب رويکرد معلم پژوهنده قابل طرح و بررسي است. 
پژوهنده بر اين مفهوم کليدي استوار است که رويکرد معلم 

شوند  هايي منحصر به فرد تلقي مي رويدادهاي درون کالس موقعيت

هاي کالسيک و دانشگاهي قابل تبيين  که با تکيه صرف بر پژوهش
نيستند. معلم در اينجا نقشي به مراتب فراتر از يک بازيگر منفعل 

ر براي تدارک تدريس کند. اين بار معلم در نقش پژوهشگ اجرا مي

عنوان عنصري فکور در  کند. معلم پژوهنده به موثر ايفاي نقش مي
کارگيري  شود که خود بايد فعاالنه در مسير توليد و به نظر گرفته مي

آموزان  دانش بومي ناظر بر نيازهاي مستقيم کالس درس و دانش

  قدم بردارد.

پيش از ميالد  ريشه معلم پژوهنده به ديدگاه ارسطو در قرن چهارم
کند  گر را در ساخت واقعيت مطرح مي گردد. وي نقش مشاهده برمی

و با تاکيد بر عمل مبتني بر اخالق، شکلي از تفکر عميق را براي 
و  فارلند مکهاي  سازد. فعاليت ها و عقايد ارايه مي پااليش روش
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در  روسوو  ۱۷و  ۱۶در قرن  کمنيوسهمچنين کارهاي   استانل

و نيمه اول قرن بيستم و  ۱۹در قرن  منتسوريو  ديوييو  ۱۸قرن 
، کريو، لوينمانند کارهاي  ۲۱کارهاي فراوان ديگر در قرن 

در ترسيم و بازسازي مفهوم معلم پژوهنده نقش بسيار  هاوس استين

، معادله، "تجربه + بازتاب = رشد" ديويياند.  با اهميتي برعهده داشته
فکر بازتابي مستلزم توجه جدي ت ديوييرا مطرح ساخت. به نظر 

  ].۳معلم به تجارب خويش است [

چندين اصطالح مرتبط تاکنون با فعاليت معلم پژوهنده در ادبيات 
تعليم و تربيت مطرح شده است؛ مانند کارگزار پژوهنده، کارگزار 
فکور، پژوهش عملي، پژوهش تعاملي، پژوهش کالس درس، 

اين وجود، اين اصطالحات ]. با ۴پژوهش مبتني بر عمل و غيره [

ممکن است ماهيت و هدف اصلي معلم پژوهنده را بيان نکنند. 
ماهيت معلم پژوهنده با اين تفسير اساسي قابل طرح است که معلم 

واسطه حرفه خويش بايد فعاالنه در مسير توليد دانش مورد نياز  به

 عنوان يک آفرين باشد. رويکرد معلم پژوهنده نقش معلم را به نقش
کند  هاي ديگران تاييد نمي هاي پژوهش کننده منفعل يافته مصرف

]. اهداف معلمي با تكيه بر پژوهش قابل تحقق است. بر همين ۵[

شود كه طي آن  مبناست كه بحث سواد پژوهشي معلم مطرح مي

هاي مورد نياز براي استفاده موثر معلمان از  اي از مهارت مجموعه
تكيه بر ظرفيت پژوهش، معلمان ]. با ۶شود [ پژوهش معرفي مي

كار بسته و از  يادگيري به -رويكرد حل مساله را در فرآيند ياددهي

]. عالوه بر ۷سازند [ اين مسير موجبات توسعه آموزش را فراهم مي
تاثير مثبت اين اقدام بر آموزش، شغل معلمي از اين طريق با 

]. اصوالً ۸[ يابد تر شده و در نتيجه، روحيه معلمان بهبود مي معني
اي معلمان  گيري از اين رويكرد در مسير توانمندسازي حرفه بهره

هاي تربيت  ]. امروزه رويكرد معلم پژوهنده برنامه۹يابد [ جريان مي
  ].۱۰معلم را در سطح جهان متاثر از خود ساخته است [

عنوان پاراديمي نو در  محور به هدف اين مقاله، معرفی پژوهش معلم

هاي آموزشي معرفی بوده است. اين نوع پژوهش با  عرصه پژوهش
تواند روند تربيت معلم را متحول ساخته و در  ظرفيت خود مي

يادگيري نقشي  -سازي تحول و نوآوري در عرصه ياددهي نهادينه

  اساسي ايفا نمايد. 

  

  محور انواع پژوهش معلم

محور ناظر بر بهبود عمل هستند، معموالً  هاي پژوهشي معلم روش
ساله تدريس قابل انجام بوده و با توان  ر زمان و محدوده يکد

پژوهي از جمله  پژوهي و درس اي معلمان سازگاري دارند. اقدام حرفه

محورند که براي توسعه دانش و  هاي پژوهشي معلم ترين روش مهم
آگاهي درباره ماهيت تعليم و تربيت، موضوع درسي و تدريس 

  شوند.  کارگرفته مي به

ها شناخته و پيرامون  اين روش بيش از ساير روشپژوهي:  اقدام

طور ساده با دو عبارت پژوهش و  آن بحث شده است. اين مفهوم به

خواهد بين پژوهش  شود. كوششي است كه مي عمل تعريف مي

اي براي آگاهي و دانستن و عمل آموزشي رابطه  عنوان وسيله به
پژوهي با  كند، اقدام بيان مي برينكه  اُرگانيك برقرار كند. آنگونه

. پژوهش مشاركتي، بررسي گروهي، ]۱۱[ها شهرت دارد  انواع نام

بخش، يادگيري حين عمل و پژوهش موقعيتي از  رهايي  پژوهش
پژوهي استفاده  عناوين متعددي هستند كه براي معرفي فعاليت اقدام

يان گيرند. در ب شوند. اما همه آنها مضمون مشتركي را در برمي مي

كردن است. فرد يا  پژوهي يادگيري از طريق عمل ساده، اقدام
كنند، كوششي را براي حل  اي را شناسايي مي گروهي از افراد مساله

دهند، چگونگي موفقيت خود را در مسير حل مساله  آن سازمان مي

بخشي را به  ها نتيجه رضايت كنند و اگر اين كوشش ارزيابي مي

  کنند.  ريزي مي اي را طرح هاي دوباره شدنبال نداشته باشد، كوش

پژوهي معلمان طي مراحلي به توصيف و تبيين وضعيت  در اقدام
پردازند. در اين  آموزان در کالس خود مي پرورشي دانش -آموزشي

يادگيري را شناسايي و ابعاد آن  -مسير آنها مسايل فراروي ياددهي
ي منابع و داليل نمايند. کوشش براي شناساي را بررسي و مستند مي

گيرد. در  بروز مساله گام ديگر از فعاليت معلمان پژوهنده را در برمي

گيري  اين مرحله معلمان سئواالت يا فرضياتي را براي پي

کنند. در گام ديگر،  هاي خود در مسير حل مساله طرح مي کوشش
شدن با مساله فراروي شناسايي  هايي براي مواجه راه حل يا راه حل

شوند. ارزشيابي تاثير اجراي راه حل  کارگرفته مي معلم به و توسط

که  گيرد. در صورتي گام ديگر مطالعه معلمان پژوهنده را در برمي
مساله موجود مرتفع نشود، معلم پژوهنده کار خود را با نگاهي جديد، 

عنوان  کند. در تمامي اين مراحل، اعتباريابي، به بازتعريف و تکرار مي
سازد  ژوهش معلمان را از انحراف و خطا مصون ميعامل اصلي، پ

پژوهي، توسعه يادگيري  . به اين ترتيب هدف اصلي اقدام]۶[
  .]۳[آموزان است  دانش

اي  رويکرد پژوهشي ديگري براي توسعه حرفهپژوهي:  درس
عنوان عملكرد و فعاليت  معلمان است. اين رويکرد تدريس را به

فعاليتي كه از طريق تفكر عميق، دهد.  فرهنگي مورد توجه قرار مي

پرسشگري و تحقيق و تمركز جمعي بر تدريس به جاي تدريس 

پژوهي معلمان با  پذيرد. در درس صورت انفرادي صورت مي به
يکديگر در تدوين طرح درس، اجرا و مشاهده نتايج آن مشارکت و 

کنند. آنها در اين مسير با گردآوري اطالعات از نحوه  همکاري مي
هاي  صورت گروهي براي اصالح روش آموزان، به يري دانشيادگ

پژوهي که داراي تاريخ  کنند. توجه به درس تدريس خود تالش مي

سرعت بعد از انتشار  اي در آموزش و پرورش ژاپن است، به ديرينه

 .]۱۲[ نتايج آن در نشريه تايمز در جهان رو به گسترش نهاد

پژوهي،  ا استفاده از درسها نشان داد که معلمان ژاپني ب پژوهش
اي  آموزان و توسعه حرفه موجب بهبود پيشرفت تحصيلي در دانش

شوند. از آن  يادگيري مي - خود و در نتيجه تحول در فرآيند ياددهي

شروع شده بود، در  جي ميپژوهي که در ژاپن از دوره  به بعد، درس
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رضا ساکي  ۱۹۴

   ۱۳۹۱ پاييز، ۳، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

لستان و پس از آن در چين، آلمان و انگ ١٩٩٩اياالت متحده از سال 

، ٢٠٠٣و استراليا از سال  ٢٠٠١، سنگاپور از سال ٢٠٠٠از سال 
  .]۱۳[رسماً آغاز شد 

خواهيد آموزش را بهبود  پژوهي ساده است؛ اگر مي منطق درس

ترين مکان براي چنين کاري، کالس درس است.  بخشيد، اثربخش
ها شروع کنيد، مساله چگونگي کاربرد  اگر شما اين کار را با درس

شود. بهبود در کالس درس  تحقيق در کالس درس ناپديد مي نتايج

در درجه اول اهميت است، سپس چالش تشخيص انواع تغييراتي که 
که  بخشد، قرار دارد. هنگامي آموزان را بهبود مي يادگيري دانش

گذاشتن اين  اشتراک تغييرات شناسايي شدند، نوبت به چالش به

که با مسايل مشابه مواجهند  رسد، کساني دانش با معلمان ديگر مي

. در مجموع، ]۱۵، ۱۴[يا اهداف مشترکي در کالس درس دارند 
پژوهي، هم پايه و  هاي درس پژوهي، معلمان گروه براي اجراي درس

پژوهي،  دهند. در مسير تدوين طرح درس موضوعي را تشکيل مي

گيرد تا  هاي يادگيري و تدريس مورد کنکاش قرار مي موقعيت
وار براي تدريس و يادگيري شناسايي شوند. پس از آن، مسايل دش

هاي موثر براي  پژوهي تشکيل جلسه داده، روش هاي درس گروه

نمايند. طرح نو توسط يک معلم  بهبود تدريس و آموزش را تعيين مي

شود.  و با حضور ديگر معلمان و ناظران در کالس درس اجرا مي
گيرد. در  يني گروهي قرار ميدقت ثبت و مورد بازب نتايج اين اجرا به

مرحله بازبيني فرصتي ديگر براي اصالح طرح جديد درسي فراهم 

زودي فرصت  ، به پژوه است. طرح اصالحي نيز با برنامه گروه درس
يابد. نتايج  اجرا در کالسي ديگر و ترجيجاً توسط معلمي ديگر را مي

الً دو بار شود. معمو اين اجرا نيز دقيقاً بررسي، ثبت و تحليل مي
تر توسط اعضا  اجرای طرح جديد، تدريس را براي اجراي عمومي

سازد. گروه پس از اين، به اشاعه و انتشار نتايج کار خود  آماده مي
هاي  پردازد. به اين ترتيب معلمان دانش متراکمي از انواع روش مي

نمايند که  مناسب براي تدريس موضوعات تدريس را توليد مي

  .]۱۵[ ي غني براي تربيت ديگر معلمان به شمار رودتواند منبع مي

  

  محور مبانی پژوهش معلم

تر ماهيت تدريس  محور، بايد پيش براي درک ماهيت پژوهش معلم
]. به اين ترتيب ۱۱عنوان فعاليتی فرهنگي درک کنيم [ را به

هاي پژوهشي سازگار با موضوعات فرهنگي در اين قلمرو  مدل
يابند. همچنين تدريس يک زمينه عملي است که  کاربرد اصلي را مي

و  استيگلريابد.  صت بهبود ميهاي ناظر بر توسعه عمل فر با پژوهش
عنوان هنر ذاتي يا تکنيک قابل  تدريس را نه به] ۱۶[ هيبرت

عنوان فعاليتی کامالً  هاي تربيت معلم، بلکه به آموزش در دوره

آورد و  دست مي هاي خود را به دانند که طي زمان بنيان فرهنگي مي
. شود هاي غيررسمي فرهنگي تغذيه مي بيش از هر چيز از اهرم

تدريس بنابراين يک فعاليتي است که در پرتو کارکردهاي فرهنگي 

آموزان و تحت تاثير ساير  از طريق تعامل معلم با برنامه و دانش

بودن فعاليت  گيرد. نمونه بارز فرهنگي عوامل موقعيتي شکل مي

هاي موجود بين تدريس معلمان در  توان در تفاوت تدريس را مي
  . ]۱۷[ ن و اياالت متحده مشاهده نمودکشورهاي مختلف مانند ژاپ

  

هاي  محور با پژوهش هاي ماهوي پژوهش معلم تفاوت

  کالسيک

منظور توليد دانش صورت  پژوهش در اشکال مختلف خود به
پذيرد و از اين منظر همه اَشکال پژوهش با يکديگر همصدا  مي

هستند. اما در نوع دانش و روش و هدف توليد آن، بين اشکال 
هاي  هايي وجود دارد. از جمله تفاوت بين پژوهش تفاوتپژوهش 

توان به موارد زير اشاره  محور مي کالسيک (سنتي) با پژوهش معلم

  کرد:

هاي سنتي و کالسيک، پژوهشگران معموالً  در پژوهش -
کنند و از اين رو در  دانشگاهي هستند که براي ديگران پژوهش مي

که  ندان فعال نيستند. درحاليهاي پژوهشي چ مسير استفاده از يافته

محور، معلم پژوهشگر است و براي بهبود وضعيت  در پژوهش معلم
کند. بنابراين در اين قلمرو، پژوهشگر براي  شغل خود پژوهش مي

کننده  کند و خود توليدکننده و مصرف بهبود عمل خود پژوهش مي

  .]۱۸[هاي پژوهشي است  يافته

پژوهش بايد در چارچوبي هاي سنتي و کالسيک،  در پژوهش -

نسبتاً پيچيده به مرحله اجرا در آيد تا به توليد دانش قابل تعميم 

هايي نسبتاً  محور بر چارچوب منجر شود. در حالي که پژوهش معلم

ساده استوار است و در پي توليد دانشي بومي براي عمل است که 
  .]۱۹[ ممکن است قابل تعميم هم نباشد

و کالسيک، انگيزه اصلي پژوهشگر توليد هاي سنتي  در پژوهش -

محور، انگيزه پژوهشگر  که در پژوهش معلم دانش است، درحالي
  .]۲۰[ اي است بهبود عمل و توسعه حرفه

هاي پديده مورد  هاي کالسيک و سنتي به زمينه در پژوهش -
محور،  که در پژوهش معلم شود، درحالي بررسي کمتر توجه مي

  آيد. ضوع به مرحله اجرا در ميپژوهش در درون زمينه مو

هاي کالسيک معموالً روند تشخيص مساله پژوهش با  در پژوهش -

محور،  شود. در پژوهش معلم هاي قبلي مشخص مي مطالعه پژوهش

  آورد. مانع فراروي تدريس، مساله پژوهش را پديد مي

هاي کالسيک به درجه تعميم آنها بستگي دارد،  اعتبار پژوهش -
محور، اعتبار پژوهش برحسب تاثير آنها  که در پژوهش معلم درحالي

  .]۲۱[شود  بر عمل سنجيده مي

 
  محور عناصر پژوهش معلم

اي از  محور، قالبي است که در آن مجموعه پژوهش معلم
هاي شغل معلمي ارايه  رويکردهاي اساسي براي درک پيچيدگي

ترين عنصر رويکرد معلم فکور و  ]. "بازتاب" مهم۲۲شود [ مي

هاي اخير مفهوم بازتاب به منزله  پژوهنده است. طي دهه
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يان تربيت عنوان مفهومي اساسي در جر انديشي در تدريس، به ژرف

]. اين موضوع ۲۳معلم در سرتاسر دنيا جاي خود را باز کرده است [
به دنبال جنبش جهاني براي احياي معلم فکور مطرح شده است که 

عنوان کارگزار  آغاز شده است. تا قبل از اين معلم به ۱۹۷۰از دهه 

گيري  ها را براي تصميم مورد توجه قرار داشت که بايد قاعده فني
به وي منتقل کرد. اما جنبش تفکر در تدريس، معلم را عقالني 

کند که خود  اي در عرصه عمل مطرح مي عنوان عنصری حرفه به

عنوان کارگزاری فکور در مسير رشد فردي عمل کند. در  بايد به
رويکرد معلم فکور، اصل بر اين است که ساختارهاي ذهني معلم 

معلم بايد در مسير نقش اساسي در عمل تدريس دارد و از اين رو 

نقد و بازانديشي و بازسازي اين ساختارها قرار گيرد. بازتاب اين 

دهد که معلم ساختارهاي ذهني خود را در معرض  امکان را مي
هاي انتقادي قرار دهد و به اين ترتيب، مرتب خود را  دايمي تحليل

 نظران بازتاب را جزء رشد و ارتقا دهد. از اين رو امروزه همه صاحب

بازتاب به منزله يک آينه است ]. ۲۴دانند [ اصلي تدريس خوب مي
کند. بازتاب در  روي اوست منعکس مي که عيناً آنچه را که روبه

کننده وضع موجود است، بلکه وضع مطلوب و  تنها منعکس عمل نه

بازتاب را يادگيري ]. ۲۵[ دهد راه رسيدن به آن را نيز نشان مي

  ].۲۶[ اند نموده چگونه يادگرفتن نيز تعبير

  

  محور  پايه فلسفي متفاوت پژوهش معلم

و  محور بيش از پيش از فلسفه پژوهش انتقادي پژوهش معلم

گيرند. توليد دانش با نگاهي انتقادي به وضعيت  عملگرايي بهره مي
محور  موجود و در راستاي بهبود عمل، پايه مطالعات پژوهش معلم

هش بيش از هر چيز بستگي به است. بنابراين درستي و اعتبار پژو
بردبريو  ريزن]. از سوي ديگر، ۲۷تاثير آن در عمل دارد [

پژوهش  

دانند و از آن  محور را رويکردي به سازاگرايي اجتماعي مي معلم

]. برخي نيز ۲۶کنند [ ياد مي عنوان مطالعاتي با رويکردي سازاگرا به
را همسو با پژوهي  محور مانند اقدام مفروضات اصلي پژوهش معلم

  ].۲۴دانند [ هاي سازاگرا مي پژوهش

محور  پژوهش انتقادي که بيش از پيش سازمان نظري پژوهش معلم

دهد، متکي بر اين فرض است که واقعيت اجتماعي،  را شکل مي
شود. هر  وسيله افراد توليد و بازتوليد مي ساختماني تاريخي دارد و به

وقعيت خود را تغيير دهد، اما تواند به شکلي آگاهانه م چند انسان مي
هاي مختلفي از  وسيله صورت توانمندي انسان در اين عرصه به

شود. وظيفه عمده  سلطه اجتماعي، فرهنگي و سياسي محدود مي

پژوهش انتقادي، نقد اجتماعي است و به مدد آن شرايط 

]. در پژوهش انتقادي، ۲۶گيرند [ محدودکننده در معرض نقد قرار مي
گيرد، ماهيتي  وگو شکل مي پژوهشي براساس گفتشکل دانش 
دارد و براي بهسازي و تحول در اشکال زندگي اجرا  رهايي بخش

كنيد كه مدارس  ]. در تحقيقات انتقادي، شما مطالعه مي۵شود [ مي

هايي دارند كه برخي ترك تحصيل يا اُفت دارند و براي  چه ويژگي

انتقادي تمايل زيادي آيد. پژوهش  وجود نمي برخي چنين مشكلي به

  ]. ۲۷آورند [ وجود مي به شناخت افرادي دارد كه پديده را به

محور عمدتاً مبتني بر رويکرد  پاراديم غالب بر پژوهش معلم
و تحقيقات کيفي است که بر نقش فعال پژوهشگر  پوزيتيويسم پست

و تاثير بستر و موقعيت پديده مورد بررسي در هدايت چارچوب روش 
ورزند. در اين رويكرد اگر چه واقعيت يک پديده  تاکيد ميپژوهش 

طور کامل ممکن  مادي و مستقل از ذهن ماست، اما نيل به آن به

گرا دارد  اي کثرت ]. از اين منظر پژوهش آموزشي چهره۲۸نيست [
کند.  ها ابزارهاي چندگانه را توصيه مي ]. آنها براي درک واقعيت۲۹[

هشي کالسيک در تعليم و تربيت هاي پژو از سوي ديگر، روش

برند. اين مکتب ريشه در فلسفه  عمدتاً از فلسفه پوزيتيويسم بهره مي

گرايي دارد و بر اين رويکرد استوار است که مشاهده و  تجربه
گرايي،  هاي علمي است. در رويکرد تجربه کانون کوشش گيري اندازه
شوند و  ه ميهاي پژوهشي سازگار با علوم طبيعي در نظر گرفت شيوه

گيرند.  هاي کمي و تجربي مورد تاکيد قرار مي بر اين اساس شيوه
هاي  ]. از ديدگاه آنها جلوه۵شکل دانش در اين سطح عيني است [

ها مستقل از  اجتماعي واقعيتي عيني دارند، به اين معنی که اين جلوه

 اند يا کساني که آنها را مشاهده وجود آورده افرادي که آنها را به

گرايان جهان را  گويد که اثبات مي هاچيستونکنند، وجود دارند.  مي
صورتي کم و  نگرند که گويي آنجا در بيرون قرار دارد و به چنان مي

پوزيتيويسم مبناي ]. ۲۹بيش ايستا در معرض تحقيق است [

هاي كمي براي تحقيقات آموزشي فراهم  شناختي از روش معرفت
از سئواالت مربوط به آموزش و پرورش  كه بسياري سازد، درحالي مي

  ].۲۴[هاي كمي قابل سنجش نيستند  در قالب روش

  
هاي  محور جنبشي براي کارآمدي پژوهش پژوهش معلم

  آموزشي

هاي آموزشي اغلب به دليل دوري از مدرسه و فقدان تاثير  پژوهش

روشن بر کارکردهاي مدارس آماج انتقادهاي سخت از سوي 

اند  اند و حتي در اين راستا به بدنامي گراييده ودههاي مختلف ب گروه
هاي  برخي دليل اين مشکل را پيروي بيش از حد پژوهش]. ۳۰[

 .]۳۱[ اند آموزشي از الگوهاي تحقيقات تجربي و طبيعي دانسته

]. ساليان درازي است که ۳۲محور، کمي نيست [ پژوهش معلم

اما اجراي اين هاي کمي بوده است  پژوهش آموزشي در تسلط شيوه
ها به تدريس معلم کمک درخوري نکرده است.  دسته از پژوهش

بنابراين جنبش معلمان پژوهنده رويکردي کيفي را براي تحقق 

هاي معلمان و رويکرد معلمان  اهداف خود برگزيده است. پژوهش
پژوهنده مبتني بر موضوعات مرتبط با کالس درس است و فرآيند 

و و اکتشاف در موضوعات اساسي وج پژوهش، مبتني بر جست

آموزان است.  کالس درس براي توسعه يادگيري ميان دانش

کند و  اي معلمان کمک مي محور هم به توسعه حرفه پژوهش معلم
هم مشارکت فعال آنها را در حل مشکالت موجود در کالس درس 
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   ۱۳۹۱ پاييز، ۳، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  سازد. فراهم مي

  

محور در آموزش و پرورش  جايگاه پژوهش معلم

  ايران

 ١٣٧٥پژوهشكده تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش از سال 

تاكنون، اقدام به اجراي ساالنه برنامه معلم پژوهنده نموده است. 

هاي معلمان و  نهادن به پژوهش و نوآوري اهداف اين برنامه ارج
متوليان امر تربيت و ايجاد انگيزه براي رشد و بالندگي آنان؛ تقويت 

به خصوص معلمان و كمك به رشد و خودباوري فرهنگيان 

هاي  ساختن زمينه شكوفايي استعدادهاي بالقوه آنان و فراهم
بسط تفكر  بهسازي و اثربخشي در فرآيند آموزش و پرورش؛

پژوهش و حل مسايل جاري و ضروري در بدنه آموزش و پرورش؛ 

هاي ارتقاي دانش و بازآموزي معلمان از طريق  ساختن زمينه فراهم
هاي مفيد  دن آنان با پژوهش در عمل؛ مستندسازي تجربهدرگيركر

كاهش و  فرهنگيان براي استفاده متوليان امر تربيت ايران؛

هاي پژوهش متداول دانشگاهي  مشكالت ناشي از كاربرد يافته

  .هستند

براي تحقق اهداف فوق، اقداماتي نيز توسط پژوهشكده تعليم و 

هاي  ورش و سازمانتربيت و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پر
هاي آموزشي  ها مانند برگزاري دوره آموزش و پرورش استان

ها و ايراد  هاي پژوهشي؛ برگزاري همايش پژوهي و ساير دوره اقدام

نامه معلم پژوهنده  ها در زمينه معلم پژوهنده؛ و نشر ويژه سخنراني

  ].۳۳[انجام شده است 

وهشي ضروري به با آن كه اقدامات فوق برای بسترسازي تفكر پژ
شدن اهداف معلم پژوهنده، كفايت  رسند، اما براي محقق نظر مي

توان ادعا كرد معلمان پژوهنده هستند كه  كند، زيرا زماني مي نمي

هاي  هاي علمي را به مهارت بتوانند در كالس درس خود، مهارت
هاي خود و  پژوهي و استفاده از يافته عملي تبديل كنند و از راه اقدام

گران، مسايل كالس درس خويش را حل نمايند. اين امر هنگامي دي
هاي اصلي برای فعاليت معلمان از  تحقق خواهد يافت كه زمينه

طور  ها به هاي مناسب، فراهم شود و اين برنامه طريق طراحي برنامه

ها،  مستمر، مورد ارزشيابي قرار گيرد تا با استفاده از نتايج ارزشيابي

الزم در برنامه انجام شود. براساس مطالعاتي كه هاي  جرح و تعديل

سازي راه درازي در پيش  تاكنون انجام شده، اين برنامه تا نهادينه
ريزي منجر به نتايج  دارد و اقدامات كنوني به دليل ضعف در برنامه

. خوشبختانه در سند تحول بنيادين ]۳۴[ مورد انتظار نشده است

محور ديده  راي پژوهش معلمآموزش و پرورش، جايگاه مناسبي ب
توان نسبت به  هاي مناسب با آن مي شده است كه با تمهيد برنامه

توسعه آنها در آموزش و پرورش ايران بيش از گذشته اميدوار بود 

]٣٥.[  

  

  گيری نتيجه

ترين حوزه پژوهشي در قلمرو  پژوهش در آموزش و پرورش گسترده
گيرد. اهميت اين حوزه پژوهشي، بسيار  علوم انساني را در برمي

آموزش و هاي پژوهشي علوم انساني است.  تر از ساير حوزه برجسته

ترين بستر براي توسعه جامعه در ابعاد مختلف است.  پرورش مهم

ار ساختن جهان براي موقعيتي هر چه بنابراين آموزش و پرورش ابز
بهتر است. آموزش و پرورش به همين ترتيب دامنه و گستره وسيعي 

گيرد و با همه عناصر اصلي  دارد. تقريباً همه آحاد جامعه را در برمي
يك جامعه ارتباط مستقيم دارد. چنين موقعيتي است كه كار آموزش 

د به توجه اساسي ساخته و پرورش را دشوار و مهم و از اين رو نيازمن

است. بايد آموزش و پرورش از جهات مختلف در اين مسير حياتي و 

خطير مورد پشتيباني و حمايت قرار گيرد. پژوهش در اين بستر يكي 

ترين پشتيبانان آموزش و پرورش است كه راه را به رهروان  از مهم
  نماياند. در اين عرصه مي

گيرد که يکي از  رميپژوهش آموزشي سطوح مختلفي را در ب

محور است. در اين سطح با تکيه  ترين آنها، سطح پژوهش معلم مهم
بر توان معلمان، اقداماتي اساسي براي توسعه يادگيري و کاهش 

پذيرد. رويکرد معلم  فاصله ميان پژوهش با عمل تربيتي صورت مي

هاي درون  پژوهنده بر اين موضوع اساسي مبتني است که موقعيت
هايي منحصر به فرد برخوردارند که معلمان  از ويژگي ها کالس

توانند با تکيه صرف بر دانش ديگران، آنها را به درستي تبيين و  نمي

هاي کالسيک با اين انتقاد  مديريت نمايند. از سوي ديگر، پژوهش

اند کمک درخوري به  رو هستند که تاکنون نتوانسته اساسي روبه
هاي درس نمايند. بنابراين الزم است  بهبود کار معلمان درون کالس

کار  يادگيري به -که ظرفيت معلمان براي توسعه فرآيندهاي ياددهي

هاي  محور، مستلزم درک ماهيت و ويژگي گرفته شود. پژوهش معلم
بوم رشد و توسعه براساس اين درک  سازي بستر و زيست آن و فراهم

  است.
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