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معلم پژوهنده

  1دکتر رضا ساکی

  

مقدمه

، هاي نامعین و دشوار براي دركبستري از موقعیتبدیل است، که طی آن معلمان بر هایی بیاي پویا با پیچیدگیمعلمی حرفه    

نین شرایطی چ .آورندرسمی آموزش و پرورش را براي نیل به انسان آرمانی در تعامل با عناصري متعدد به مرحله اجرا در می نقشه

در این فرایند معلمان ).  2008، 2دایموك( ، هنري نیز مطرح ساخته استدریس را بعنوان یک فعالیت فرهنگیاست که عمل ت

دراین موقعیت . دباشرویند که با دانش موجود و اتکاي صرف آنها به دانش دیگران قابل تبیین نمی همواره با شرایطی نوپدید رو در

در چنین . متصل باشد ثر براي دستیابی به دانشی بومیؤکاري م و باید به سازر در شرایط پیچیده تدریس ثؤبراي عمل ممعلم 

  . زاده و پرورش یافته است 4یا کارگزار فکور 3بستري است که رویکرد معلم پژوهنده

  ضرورت و پیشینه

گر را در ساخت واقعیت مطرح وي نقش مشاهدهگردد که میریشه معلم پژوهنده به دیدگاه ارسطو در قرن چهارم میالدي بر     

-هاي مکفعالیت. سازد ها و عقاید ارائه می عمل مبتنی بر اخالق، شکلی از تفکر عمیق را براي پاالیش روش کند و با تأکید بر می

و نیمه اول  19و دیویی و منتسوري در قرن  18در قرن  و روسو 17و  16همچنین کارهاي کمنیوس در قرن  5فارلند و استانلی

در ترسیم و ) 1975( 7هاوس و استین )1953( 6، کري)1940(مانند کارهاي لوین  21قرن بیستم و کارهاي فراوان دیگر در قرن 

به . رشد را مطرح ساخت= بازتاب + معادله تجربه  8دیویی. اندبرعهده داشته بازسازي مفهوم معلم پژوهنده نقش بسیار با اهمیتی

).9،1993مک فارلند و استانسل( زتابی مستلزم توجه جدي معلم به تجارب خویش استنظر دیویی تفکر با

چندین اصطالح تا کنون مرتبط با فعالیت معلم پژوهنده در ادبیات تعلیم و تربیت مطرح شده است مانند کارگزار پژوهشگر،    

، 10هیوسن( ...پژوهش مبتنی بر عمل و پژوهش تعاملی، پژوهش کالس درس، کارگزار فکور، معلم پژوهشگر، پژوهش عملی،

ماهیت معلم پژوهنده با این . این اصطالحات ممکن است ماهیت و هدف اصلی معلم پژوهنده را بیان نکنند با این وجود، .)1994

. باید فعاالنه در مسیر تولید دانش مورد نیاز نقش آفرین باشد تفسیر اساسی قابل طرح است که معلم به واسطه حرفه خویش

،  11اسکات(کند  هاي دیگران تأیید نمی هاي پژوهش رویکرد معلم پژوهنده نقش معلم را به عنوان یک مصرف کننده منفعل یافته

یادگیري بکار بسته و از این مسیر موجبات  –له را در فرایند یاددهی أبا تکیه بر ظرفیت پژوهش، معلمان رویکرد حل مس). 2006

تر ثیر مثبت این اقدام بر آموزش، شغل معلمی از این طریق بامعنیأعالوه بر ت ). 2012،  12مرتلر( ندسازتوسعه آموزش را فراهم می
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2. Ymoke
3. Teacher Researcher
4. Reflective practitioner
5. McFarland& Stanley
6. Corey
7. Stenhouse, L.
8. Dewey
9. McFarland & Stansell
10. Husen
11. Scott
12. Mertler
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گیري از این رویکرد در مسیر توانمندسازي بهره اصوالًکه  ) 2000سگور ، ( یابدگردیده و در نتیجه آن، روحیه معلمان بهبود می

ثر از أهاي تربیت معلم را در سطح جهان متامروزه رویکرد معلم پژوهنده برنامه ).2009،  13کرایج( یابداي معلمان جریان میحرفه

  .)14،2006وایتهد و مک نیف (خود ساخته است 

اقدام پژوهی
15

  روش معلمان پژوهنده

اقدام  .نمایند که مشهورترین آنها اقدام پژوهی استهاي گوناگون براي تولید دانش بومی استفاده میمعلمان پژوهنده از روش    

در قالب واژگان عمل، ژرف اندیشی، تغییر و بهبود  مفهومی چند ظرفیتی است که عمدتاً پژوهی بعنوان روش معلمان پژوهنده،

و » بهبود اوضاع«یکی : هاي مربوط به تحقیق عمل، دو هدف اساسی وجود دارد به طور کلی، در تمام فعالیت .یابدسازمان می

طرفداران این روش تحقیق آموزشی معتقدند که . یا به عبارت دیگر، جزئی از فرایند تحقیق بودن» درگیر شدن با اوضاع«دیگري 

اي و سرانجام بهبود شرایط و اوضاعی است که عمل  هدف تحقیق عمل بهبود عمل، ادراك عمل به وسیلۀ کارورزها یا توسعۀ حرفه

. سازد برجسته می  مشخصۀ اصلی این رویکرد را روشن و» پژوهش« و» عمل«هاي پیوند واژه). 1372گویا ،( گیرد در آنها انجام می

ها در عمل به مثابۀ وسیله و ابزاري که به بهبود شرایط اجتماعی و  این مشخصه یا ویژگی عبارت است از آزمون و بررسی اندیشه

تواند منشأ تغییر مؤثري در  د میپژوهی اهمیت دارد آن است که فرد احساس کن آنچه در رویکرد اقدام .انجامد افزایش دانش می

هایی که آنها را دشوار و  ها و حوزه گیرند معموالً از زمینه پژوهی معلمان قرار می مسائلی که موضوع اقدام. موقعیت کاري خود باشد

  ).1382رضایی ،(د افت شود و آنچه واقعاً اتفاق می هاي بین آنچه قصد می ها و تفاوتگیرند؛ از اختالف یابند، منشأ می نامعین می

  اقدام پژوهیمبانی فلسفی

  :باره آن چنین استمشترك در گیري از مفروضات فلسفی گوناگون است که  مطالب نسبتاًاقدام پژوهی مشهور به بهره

 ردگیموزشی بوده است فاصله میکه براي سالیان متمادي حاکم بر جریان تحقیقات آ 16این رویکرد بسرعت از پارادیم اثبات گرایی

 هاي کیفی خود نظیراست که با روش 17از جمله آنها پارادیم تفسیري. شوندهایی دیگر برجسته میدر مقابل پارادیم و

 .سازدهاي اجتماعی  و تربیتی فراهم میاي را براي مطالعه پدیدهظرفیت گسترده 20و هرمنوتیک 19، مردم نگاري18پدیدارشناسی

 شود که در آن مشارکت دارندکه واقعیت اجتماعی به وسیله افرادي ساخته می پارادیم تفسیري مبتنی بر این فرض است

این باورند که با روش مدافعان این روش بر  .در این مدل، واقعیت امري ذهنی و مبتنی بر مفاهیم اجتماعی است).  21،2006سامخ(

 دگی اجتماعی را توضیح دهد که از تحلیل زندگیتواند زن علمی می توان بنیان زندگی اجتماعی را تبیین نمود؛ نمی علوم طبیعی

هاي اجتماعی را در یافته رفتار مردم، موقعیت  پژوهشگر تفسیري با بررسی سازمان. طبیعی روزانه مردم عادي به دست آمده باشد

  ). 1379واثق غزنوي،( دهدابعاد مختلف مورد تحلیل قرار می

                                                          
13. Craig
14. Whitehead& McNiff 
15. Action research
16. Positivism Paradigm
17. Interpretive Paradigm
18. Phenomenology
19. Ethnography
20. Hermeneutics
21. Somekh
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، 23آرمسترونگ و موري ( شود رویکرد اقدام پژوهی از آن الهام گرفته استه میمبنایی دیگر است که گفت22پارادایم انتقادي   

سیله افراد تولید و باز تولید ساختمانی تاریخی دارد که به و پارادایم انتقادي متکی بر این فرض است که واقعیت اجتماعی، ). 2004

دارد و براي بهسازي و تحول در اشکال  24ی بخش، ماهیتی رهایگیردشکل دانش پژوهشی بر اساس گفت وگو شکل می. شودمی

تحقیقاتی که صورت و ظاهر واقعیت را  بر اساس دیدگاه روش شناسی انتقادي،)  2006، 25اسکات و ماریسون ( شودزندگی اجرا می

 ).1376ایمان ،( دهد پرداخته شودکنند فاقد روایی هستند و الزم است به ساختی که الیه زیرین واقعیت را تشکیل میمطالعه می

و همچنین  تواند معانی موجود در ذهن مردم یگرایی این است که این مکتب نم ترین اشکال روش اثبات از دیدگاه این پارادیم مهم

. باشند این معانی ذهنی قابل اثبات و تجربه نمی گراهایین کند؛ زیرا از نظر اثباتهاي احساسی و ادراکی آنان را درست تب ظرفیت

م انتقادي به دنبال طرح و گسترش فهم و آگاهی است که از سطح ظاهر به عمق واقعیت وارد شود تا قدرت تشخیص درست پارادای

تواند اشکالی از  این تشخیص یا آگاهی راستین می. هاي ناتوان یا طبقات زیر سلطه را افزایش دهند مردم، به خصوص انسان

  ). 1383و دیگران دانایی فرد، 1378اعرابی ، رفیعی ،( دهدو گسترش وگو را براي تغییر وضع موجود ایجاد کند  گفت

از منظر این دیدگاه ). 2009پاین،( دانندنزدیکتر می 27و عمل گرایی 26برخی دیگر رویکرد اقدام پژوهی را به پارادیم عملی     

عمل است که  زیرین اقدام پژوهی، سنگ بر این اساس. گیردنماید و عمل بر اساس دانش شکل میدانش از مسیر عمل ظهور می

در این رویکرد پژوهشگر گرایش به بررسی و  .است 28سازد و اقدام پژوهی یک پژوهش عمل محورجهت کار پژوهشگر را تعیین می

بنابراین سیر پژوهش بر شناسایی و حل مشکالت متمرکز است و پژوهشگر در  .یابدبا عمل معنا میبهبود عمل دارد و پژوهش 

  . هاي پژوهشگر با پژوهش استپیامد چنین روندي درآمیختگی ارزش .پژوهش، حضوري فعال داردعرصه 

از جمله ژرف هایی منحصر به خودنمایند که داراي ویژگیمستقل مطرح می 29نیز اقدام پژوهی را بعنوان یک پارادیم دیگرانی    

انگیزش و  گرایی،مداري، پیشرفتارزش نقد پذیري،گرایی، بوم ،راییگاخالق گرایی، آزادمنشی،کثرت ،، همکاري و مشارکتاندیشی

هاي گوناگون خود را در قالبی مشترك  کند تا در آن معلمان تجربهایجاد می یک مبناي فلسفی و عملیاقدام پژوهی  .اشتیاق است

ثر بر یادگیري ؤمند عوامل مشکلی نظامب را به رسمیت شمارند و هاارزش ذاتی پژوهش را درك کنند، تعدد دیدگاه به بحث گذارند،

  ). 2007،  30مایلز( ار دهندآموزان را مورد مطالعه قردانش

  مراحل اجرا

از نظر او تحقیق عمل . دهد یابی و اجرا توضیح می ریزي، حقیقت لوین واضع واژة تحقیق عمل، این فرایند را بر حسب برنامه 

هاي تحقیق عمل با  همچنین حلقه. و کمک هم زمان به تغییرات اجتماعی است داراي سه ویژگی مهم مشارکت، دموکراتیک بودن

ها با طی مجدد مراحل شکل  یاز آن حلقه در واقع حلزون. گردندیابی بیشتر می تکرار دورة کامل، در مراحلی دیگر منجر به حقیقت

 گیردرا براي اقدام پژوهی در نظر میکنید  فکر کنید، عمل نگاه کنید،استرینگر نیز سه گام اساسی  ).1372گویا،(گیرد  می

  :ارایه نمود) 1(مراحل اقدام پژوهی را به شرح شکل شماره  توان تلخیصی ازدر مجموع می ).1378(

                                                          
22. Critical Paradigm
23. Armstrong&Moore 
24. Emancipatory
25. Scott& Morrison
26. Paradigm of Praxis
27. Pragmatism
28. Action-oriented research
29. Action research Paradigm
30. Mills
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  مراحل اقدام پژوهی :1شماره 

  است  بررسی آن له و ضرورتسأم  بیینتعیین موضوع، ت :گام اول

ها را فراهم ها و یافتهبینشاي از تواند دامنهله میأآیا بررسی مس له بپردازید؟أاین مس بهخواهید چرا می له شما کدام است؟أمس    

له کدام أ؟ حل مسله کدامندأمس چه میزان است؟ پیامدهاي حضور بهله أمسبل پژوهش است؟ گستردگی له قاأآیا مس آورد؟

  تغییرات را بدنبال خواهد داشت؟

  استتهیه طرح اجرایی  : گام دوم

ها در ارتباط کدام داده ؟گزینیدپاسخگویی به سواالت خود برمی برايا ی رآیا رویکرد، روش یا راهبرد خاص االت شما کدامند؟ؤس    

احتمالی  هايچالش چه کسانی در اجرا همکاري دارند؟ با سواالت شما مورد نیاز است؟ چه امکاناتی براي اجرا مورد نیاز است؟

  ؟فراروي کار شما کدامند

  )شواهد تشخیصی: مرحله اول( و تحلیل آنها دادههاگردآوري : گام سوم

هاي مختلف  یابید که موضوع را از جنبهچگونه اطمینان می نمایید؟هاي خود را گردآوري میچه، چرا، کی، کجا و چگونه داده    

هاي خود را تحلیل چگونه داده له کدامند؟أاید ؟ مستندات شما براي تشخیص مساید؟ چگونه موضوع را تشخیص دادهبررسی نموده

  نمایید؟می

  است)له أانتخاب و اجراي راه مقابله با مس( تنظیم  برنامه  بهبود عمل : گام چهارم  

تغییرات تحت چه شرایط و با چه معیارهایی اجرا  ؟باید در جریان کار بعمل آورد بر اساس نتایج پژوهش چه اقدامات و تغییراتی

  شود ؟ونه بر روند اجرا نظارت میچگ شوند؟می

  است)شواهد قضاوتی : مرحله دوم( ها و تحلیل آنهاگردآوري داده گام پنجم
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خواهید در شما می. پردازیدآوري شواهد با استفاده از ابزارهاي گوناگون میبا مشاهده عمل آموزشی به جمع این بار مجدداً شما

بنابراین اقدام به گردآوري اطالعات پس از پایان اجراي راه حل . ري ارایه سازیدتخصوص ثمربخشی راه حل خود اطالعات مستند

. نماییدخود می

است  )بحث و نتیجه گیري(ژرف اندیشی پیرامون نتایج : گام ششم

. یدکناي ارایه و در خصوص نقاط قوت و ضعف کار خود بحث میشما در اینجا دستاورد خود را پس از یک فعالیت چند مرحله  

 .داز دالیل بروز این نتیجه شرح دهیبویژه اگر اقدامات شما کمکی به حل مشکل پیش رو ننموده باشد، شما باید استنباط خود را 

این ویژگی یکی از . البته ممکن است در چنین شرایطی شما بخواهید مطالعه خود را با نظم و سازماندهی جدیدي تکرار نمایید

لیت گام به این راه نهاده و بنابراین با عزم جدي مرحله جدیدي ؤاست که کارورز با تعهد و احساس مس محاسن رویکرد اقدام پژوهی

. از یک فعالیت اقدام پژوهی را براي حل مساله آغاز می نماید

  نقد اقدام پژوهی

هاي انتقادي دي از این دیدگاهموار در اینجا صرفاً. اقدام پژوهی نیز منتقدان خاص خود را دارد مانند هر روش پژوهشی دیگر،   

از سکوي  این عده عمدتاً .باشدهاي آنها نمیبراي طرح پاسخمجالی  بته در این نوشتارشود که الجهت آشنایی خوانندگان مطرح می

هی وج اصوالً برخی از آنها. سازندمطرح میاقدام پژوهی باره ي خود را درهاي انتقادهاي کمی و کالسیک، دیدگاهنظري پژوهش

 دانندها نمینیستند و آن را چیزي فراتر از بکارگیري عقل سلیم و یا یک مدیریت خوب پدیدهپژوهشی براي اقدام پژوهی قایل 

با مسایلی رویکرد اقدام پژوهی را در مواجهه  )2012(33و سیلورا )  2005( 32، کوشی)2012(31دیري ). 1391بست و کان، (

هاي کالسیک توفیق چندانی بدست نیاورده است و در کنون در رویارویی با پژوهش قدام پژوهی تااینکه ا ابتدا. داننداساسی می

، نیاز به استفاده از هاي کالسیکدیگر آنکه توجه به نتایج پژوهش .هاي آموزشی نیز جایگاه ناچیزي داردمجموع در کالن پژوهش

پژوهی را مورد تردید قرار توان اصالت و ضرورت اقداممنظر نیز می ، در نتیجه از ایندهدمیروش اقدام پژوهی را بطور جدي کاهش 

  . داد

اقدام پژوهی نتوانسته اجزاء الزم را براي . باره کارایی روش اقدام پژوهی تردید وجود دارددر )2006( 34ادمس-از دیدگاه وارترز    

است را دقیق و مستند توصیف  ی را که مدعی انجام آنهاهمچنین تغییرات. یارایه کندمعرفی خود به عنوان یک نظام و روش پژوهش

داند که با تکیه بر دانش و فعالیتی دشوار می) برخالف درك عمومی از آن(اقدام پژوهی را ( 2012)35و سر انجام مرتلر. نمی کند

دوگانه معلمان بعنوان پژوهشگر همچنین نقش . معلمان اغلب از این حیث آمادگی الزم را ندارند. است هایی متعدد قابل اجرامهارت
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