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تغییر و اصالح برنامه درسي
 با دستاوردهاي پژوهشي معلم

مقاله

دكترفرخ لقا رئيس دانا
متخصص در تعليم و 

تربيت 

مقدمه 
آنچه از ظاهر کار و حرفه  معلمي برمي آید ایفاي 
نقش اجرایي برنامه هاي درسي در کالسهاي درس 
است. به عبارت دیگر، معلم به ظاهر، اجراي آخرین 
مرحله از فرایند برنامه ریزي درس��ي را برعهده دارد 
و اتمام گر کاربرنامه ریزي درس��ي به شمارمي آید. او 
در واقع، وسيله اي مؤثر براي تحقق هدفهاي برنامه  
اس��ت. بنابراین دیدگاه، معلم براي هرچه بهتر ایفا 
کردن این نقش باید نهایت تالش را نماید و از کسب 
دانش و بين��ش الزم براي موفقي��ت دراین زمينه 
فروگذاري نکند، اما واقعيت کار حرفه  معلمي گستره  
وس��يع تري از نقش معلمي را در بردارد که نه تنها 
تحقق هدفها و انتظارات برنامه هاي درسي را مد نظر 
دارد، بلکه ارتقاي سطح کيفي بسياري ازمؤلفه هاي 
نظ��ام آموزش و پرورش را حاصل کار دلس��وزانه و 
مشارکت جویانه  معلم مي پندارد و هرگونه برنامه هاي 
تغيير و اصالح در جهت پيشرفت و مطلوبيت را بر 

نتایج پژوهشي کار معلمان مبتني مي کند.
برنامه ه��اي درس��ي حاوي مؤلفه هاي اساس��ي 
آم��وزش در هرموض��وع درس��ي و حاص��ل کار 
برنامه ریزیهاي درسي است. برنامه درسي یعني نقشه 
و راهنماي تهيه و تدوین محتوا و روشهاي آموزش و 
اجراي آن درکالسهاي درس با هدف غایي یادگيري 

دانش آموز.
اگرچ��ه نقش معل��م در مراحل تهي��ه و توليد 
برنامه هاي متناس��ب آموزشي بس��يار مهم است و 

کارشناس��ان برنامه ریز درسي به اهميت این نقش 
ب��ه خوبي واقف اند، باید گفت نقش معلم در اجراي 
کارآمد برنامه هاي درسي مهمتر، و در فراهم کردن 
زمينه هاي اصالح و تغيير یا تکميل برنامه حتي ازآن 
هم مهمتر است. معلمان نه فقط به عنوان مجریان 
برنامه هاي درس��ي بلکه به عنوان بازوهاي توانمند 
برنامه ریزان درس��ي و آموزش��ي در تغيير یا اصالح 
برنامه ها باید به حساب بيایند. هيچ جایگاهي بهتر و 
باالتر از کالس درس به عنوان جایگاه واقعي آزمودن 
برنامه هاي درسي و کسب بازخورد نسبت به نقاط 
مثبت و منفي برنامه هاي تدوین ش��ده و محتواي 
آموزشي توليد شده )کتاب درسي( متصور نيست. 
معلمان اصلي ترین رکن همکاري براي هرنوع اصالح 
و تغيير و کيفيت بخش��ي در برنامه هاي درسي به 
شمار مي آیند و پژوهشهاي عملي در کالس درس 
مهمترین وسيله و ابزار گردآوري داده هاي الزم براي 

اصالح و تغيير برنامه هاي درسي اند.
اهميت پژوهشهاي كالسي

هيچ برنامه  درس��ي بدون پش��توانه  پژوهش��ي 
حاوي الزمه هاي اثربخش و مفيد نيست. اثربخشي 
برنامه هاي درسي طي فعاليتهاي پژوهشي نظام مند 
و هدف مند بر مبناي بازخوردهاي ارزش��يابي محور 

حاصل مي شوند. 
یکي از بایسته هاي قابل توجه در تهيه  برنامه هاي 
درسي این است که برنامه ها با شرایط و مقتضيات 
محيطي آموزش��ي،  نيازهاي واقع��ي دانش آموزان 
و عالیق و س��الیق آنها هماهنگ باش��ند تا بتوانند 

انگيزه هاي الزم براي یادگيري را به وجود آورند.
معلمان به دليل داشتن ارتباط مستقيم و مستمر 
با دانش آم��وزان بيش از هر قش��ر دیگر صالحيت 
تعيين این نيازها را دارا هستند. آنها در صورتي که 
خود را فقط عامالن اجراي برنامه هاي درسي تصور 
نکنند و نقش س��ازنده تري را براي خود قائل شوند 
مي توانند از طریق انجام پژوهش هاي ساده  کالسي و 
گردآوري داده هاي ارزشمند کمي و کيفي به تعيين 
ویژگيهاي خاص هر نوع برنامه درسي بپردازند و به 
انحاي متفاوت پژوهش��ي، از طریق مشخص کردن 
نقاط ق��وت و ضعف برنامه ه��ا، زمينه هاي تغيير و 
اصالح برنامه هاي درسي را فراهم کنند. براي انجام 

این مهم معلمان باید:
 گستره  وسيع نقش خویش به عنوان معلم کارآمد 

را شناسایي کنند.
 به ضرورتهاي تغيير، اصالح یا تحول در برنامه هاي 

سخن دبیر ستاد هفته پژوهش
 با لطف پروردگار ویژه نامه دیگري بر ویژه نامه هاي معلم 
پژوهنده افزوده شد. در سایة همکاري و کوشش جمعي 
از صاحبنظران، معلمان و عالقه مندان به پژوهش و معلم 
پژوهنده، اسناد و مدارک علمي اقدام پژوهي توسعه یافته 
اس��ت.  به قول لوین: » اگر پژوهش صرفاً به توليد دانش 
منتهي شود، کافي نيست؛ زیرا که هدف تنها شناختن و 
تفسير جهان نيس��ت بلکه تغيير آن است و اقدام پژوهي 
روش نيرومندي در جهت تغيير و بهبود در سطح عملي 

مي باشد«.
در واقع معلم پژوهنده به دنبال تغيير و بهبود فرآیند 
یادگيري- یاددهي اس��ت، به گونه اي که عمالً این بهبود 
را مالحظه و مش��اهده کند و آموزش و پرورش نيز آن را 
تجربه نماید. نگاهي اجمالي به اجراي برنامه معلم پژوهنده 
مي تواند تصویري از رشد و توسعه آن را در وزارت آموزش 
و پرورش نشان دهد. در سال 1376 تعداد شرکت کنندگان 
در این برنامه در سطح کشور 914 نفر بوده، که این تعداد 
در سال 1387 به 74280 نفر رسيده است. براستي هدف 
از اج��راي برنامه معلم پژوهنده چيس��ت ؟ آیا تاکنون به 
بخشي از اهداف کيفي این برنامه رسيده ایم؟ آیا آن گونه 
که از قبل در برنامه معلم پژوهنده هدفگذاري شده است 
تغييرات و بهبود الزم در س��طح پيش بيني شده حاصل 
شده است؟ اگرچه برنامه معلم پژوهنده دستاوردي مهم و 
حرکتي نوپا در آموزش و پرورش است و همواره از سوي 
پژوهشگاه مورد حمایت و ارزشيابي قرار گرفته است ولي 
تا رس��يدن به هدف اصلي که همانا تقویت بينش عملي 
معلمان در حل و کاهش مش��کالت کالس درس اس��ت 

فاصله بسيار است.
ضروري است براي تقویت برنامه معلم پژوهنده در ابعاد 
فکري، اجرایي، س��اختاري منابع و اسناد علمي بيشتري 
توليد شود و در جلب نظر معلمان به برنامه معلم پژوهنده 
بيشتر از پيش حساس��يت ایجاد گردد. انتظار مي رود از 
طریق اجراي درست برنامه معلم پژوهنده هر ساله بر رونق 
علم ميان مدیران و معلمان افزوده  شود. در راستاي پویایي 
این برنامه باید پژوهشهاي متعدد انجام و به صورت جدي 
این برنامه ریزي آسيب شناسي شود و در جهت شناخت و 
رفع موانع و کاستيها اقدامات الزم صورت گيرد. از جمله، 
کاستي در اطالع رساني، در آموزش اقدام پژوهي، در ميزان 
استقبال از برنامه معلم پژوهنده، در همکاري و مشارکت 
دبيران، مدی��ران، در قوانين و مق��ررات، باورمند نمودن 
س��ازمانها و به طورکلي وزارت آموزش و پرورش به برنامه 
معلم پژوهنده و پرسشهاي مهم دیگر که الزم است براي 

آنها هم پاسخ در خور ارائه گردد، از جمله:
1- دس��ت آوردهاي معلم پژوهنده از زمان اجرا تا کنون 

کدام اند؟
2- کاستيها و موانع برنامه معلم پژوهنده کدام اند؟

3- براي رفع  کاستيها و موانع و کاهش آنها چه اقدامهایي 
مي توان انجام داد؟

اميد است در همه آنچه معلمان را پویاتر و باورمندتر 
مي کند کوشا باشيم. ضمن تشکر از همه همکاراني که در 

فراهم آوردن این مجموعه همکاري نمودند.
    دکتر نعمت اله متين

 بيشتر معلمان به اين دليل شغل
 معلمي را انتخاب مي كنند كه
 خواهان ايجاد تغيير هستند.
 پژوهش كالس درس توسط
 معلمان يكي از فعاليتهاي آموزشي
 است كه اين تغيير را ممكن
مي سازد
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مقاله

درسي به اقتضاي شرایط فرهنگي – اجتماعي روز، 
امکانات و تجهيزات محيط آموزشي، نيازهاي فردي 
و اجتماعي و عالیق وسالیق یادگيرنده ها توجه پيدا 

کنند.
 ارزش��يابي برنامه هاي درسي را وس��يله اي براي 
پيشرفت برنامه به شمار آورند و پژوهشهاي کالسي 
را ابزاري کارا براي آن نوع ارزشيابي قلمداد کنند و از 
هر فرصت و موقعيتي براي مشارکت در ارزشيابي از 

طریق طراحي پژوهشهاي کالسي استفاده کنند.
 بازخورده��اي معلمان و دانش آموزان نس��بت به 
برنامه هاي درسي را در اصالح و تغيير برنامه ها اصل 
و عاملي مؤثر در کيفيت بخشي به برنامه هاي درسي 

تلقي نمایند.
 نظر نس��ل نوي دانش آموزي را در نقد برنامه هاي 

درسي محترم بشمارند و از آن نظرها براي تغيير و 
اصالح برنامه ها بهره بگيرند.

 این واقعيت را بپذیرند که برنامه درس��ي طرح و 
نقشه اي کلي براي اجراست، نقشه هاي جزئي یعني 
نقشه هاي قابل اعمال در محيطهاي واقعي آموزش و 
در کالس��هاي درس، که از طریق انجام پژوهشهاي 
کالسي و با مشارکت فعال معلم و شاگرد امکان پذیر 

است.
مؤلفه هاي حمايتي پژوهشهاي كالسي

در نظامهاي متمرکز آموزشي، برنامه ریزان درسي 
عامالن اساس��ي و پایه اي تهيه و توليد برنامه هاي 
درس��ي، مدارس محل اج��راي برنامه ها، و معلمان 
و دانش آم��وزان از یک جانب مجریان برنامه ها و از 
جانب دیگر فراهم کنندگان زمينه هاي تغيير و اصالح 

و تحول در برنامه ها به شمار مي آیند. هماهنگي کار 
همه  این عوام��ل کليد موفقيت در تحقق هدفها و 
انتظارات از هر برنامه است. گفته شد که پژوهشهاي 
کالس��ي چنانچه ب��ه خوبي طراحي و اجرا ش��وند 
مي  توانند زمينه هاي اطالعاتي مفيد و مؤثري را براي 
کيفيت بخش��ي به  برنامه هاي درسي فراهم کنند. 
بعضي مؤلفه هاي حمایتي پژوهش��هاي کالسي را 

مي توان به شرح زیر برشمرد:
كمك به واقع بيني در تهيه و توليد و تدوين 

برنامه هاي درسي
در همه  م��دارس و در هم��ه  کالس هاي درس، 
مدیران، معلم��ان و دانش آموزان بر مبناي قابليتها 
و توانمندیهاي خود با مس��أله  آموزش و یاددهي – 
یادگيري مواجه مي شوند و بر اساس همان  توانمندیها 

به اجراي برنامه هاي درسي مي پردازند.
گردآوري اطالعات دربارة توانمندیها و قابليتهاي 
موجود در مناطق متنوع آموزش��ي از طریق انجام 
پژوهشهاي مدرسه اي و کالسي،  برنامه ریزان درسي 
را از یک س��و از تهيه و توليد برنامه هاي درس��ي بر 
مبن��اي حداکثر قابليتها و توانمندیه��ا باز مي دارد 
و مؤلفه هاي اجرایي مبتني ب��ر واقعيتها را مدنظر 
قرار مي دهد و از س��وي دیگ��ر آن را به برنامه ریزي 
براي توانمندس��ازي مجریان برنامه و فراهم کردن 
شرایط بهتر اجراي برنامه هاي درسي وامي دارد. به 
این ترتيب، برنامه هاي درسي از طریق پژوهشهاي 
کالسي متناسب با توانمندیها و قابليتها و نيازهاي 

مخاطبان آموزشي تهيه و تدوین خواهند شد.
كمك به حركت چرخه  ارزشيابي در 

برنامه ريزي درسي
هرن��وع برنامه ریزي درس��ي و حاص��ل کار آن 
یعني برنامه  درس��ي نياز به ارزشيابي دارد تا بتواند 
بر مبناي آن به کيفيت الزم و مورد انتظار دس��ت 
یابد. یکي از ارکان کارارزشيابي برنامه ریزیهاي درسي 
پژوهش��ه اي مدرسه اي و کالسي است. پژوهشهاي 
کالسي مي توانند بازخوردهاي ارزشمندي را نسبت 
به کارآیي و کارآمدي برنامه هاي درس��ي در اختيار 
برنامه ری��زان ق��رار دهند و مبناي تغيي��ر و اصالح 
برنامه ها قرار گيرند و چرخه  ارزشيابي برنامه ریز یهاي 

آموزشي را با شایستگي به حرکت درآورند.
مهارتهاي پژوهشي معلم

کار پژوهش بویژه، پژوهشهاي آموزشي به دانش، 
بينش و مهارت و تخصص نيازمند است. متأسفانه، 
تا ب��ه امروز، به ض��رورت توانمندیه��ا و مهارتهاي 
پژوهشگران آموزشي به ویژه، معلمان پژوهشگر کمتر 
توجه ش��ده است. کار پژوهش کالسي کاري بسيار 
سهل و آسان تلقي شده و از هر معلم ناآگاه نسبت 
به دقایق پژوهش��ي انجام کار پژوهشي انتقاد شده 

است.
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پژوهش چارچوب و مؤلفه هاي مش��خصي دارد 
که باید مورد شناس��ایي و توجه قرار گيرد. آگاهي 
از مؤلفه ها و بایسته هاي ضروري علمي براي انجام 
هر نوع پژوهش کالسي قدم اول ورود به این وادي 
است. معلم باید بتواند موضوع پژوهش را به درستي 
تعریف کند و استدالل و استنباط درست از قضایا را 
مبناي ارائه ه��ر نوع بازخورد و نتيجه پژوهش قرار 

دهد.
مهمترین هدف از انجام پژوهش��هاي کالس��ي 
کاربس��ت یافته هاي آن در جه��ت تغيير، اصالح یا 
تحول در برنامه هاي آموزشي ودرسي است. بنابراین، 
معل��م باید در تعيي��ن و تبيين هدفه��اا و تدوین 
سؤاالت پژوهشي مهارت داشته باشد تا بتواند فرایند 
کارپژوهش را بخوبي هدایت و رهبري کند و به نتایج 

ارزشمند و قابل اعتنا دست یابد.
عالوه بر مهارتهاي ذکر شده، هر معلم براي انجام 
پژوهش��هاي کالسي در س��طحي بهينه به کسب 
مهارت  هاي عام پژوهشي نيز نيازمند است. بعضي 

از آن مهارتها عبارت اند از:
 مهارتهاي تفكر تحليلي

مهارتهاي تفک��ر تحليلي، فه��م و درک عميق 
پژوهشگر ازموضوعات، مسائل،  رویکردها، راهبردها 
و راه حلها را ممکن مي سازند. تشخيص ویژگيهاي 
منتس��ب به هر موضوع یعني ش��ناخت خواص و 
صفات آن، تش��خيص تفاوتها و تشابهات، مقایسه 
و مقابله متون،  رویدادها و پدیده ها و طبقه بندي و 
تقسيم بندي آنها، توالي وتشخيص ارتباطها و تعيين 
رواب��ط علت و معلولي، پيش بين��ي قضایا و کاربرد 
قياس در تفهيم،  تبيين و تعبير و تفسير یافته ها همه 
مهارتهایي کسب شدني از جانب معلمان و پيش نياز 
انجام هر گونه پژوهش کالسي است. مهارتهاي تفکر 
تحليلي بر اثر تمرین و ممارس��ت ب��ه مرحله اي از 
ثبوت مي رسد که هر زمان کارآیي خود را به نمایش 

مي گذارد.
 مهارتهاي تفكر انتقادي

قضاوت درباره  کارآیي و اثربخشي برنامه ها، وقایع 
و پدیده ه��ا با بهره گيري از مه��ارت تفکر انتقادي 
امکانپذیر اس��ت. مهارتهاي تفکر انتقادي آن دسته 
از مهار تها هس��تند که در ارزیابي داده  ها و مستدل 

کردن آنها براي ارائه نظر و گزارش نتایج بررسيها به 
کار مي آیند. تشخيص نقاط قوت و ضعف، تشخيص 
صحت و سقم نظرات، تمييز ميان واقعيتها و قضایاي 
غيرواقعي، انحراف از معيارها و استانداردها، تشخيص 
حقایق از عقاید، کش��ف اطالعات ب��ه ظاهر ناپيدا، 
قضاوت درباره  اعتبار منابع و دقت اطالعات و داده  ها 

از جمله مهارتهاي تفکر انتقادي اند.
توجه به این نکته حائز اهميت است که همان  طور 
که بهترین برنامه هاي درس��ي در دس��ت مجریان 
ناآگاه و کم اطالع از هدفها،  رویکردها و راهبردهاي 
برنامه  به ناکامي کشيده مي شود، نتایج پژوهشهاي 
انجام شده توس��ط معلمان ناآگاه نسبت به دقایق 
پژوهش��ي و غيرماهر نس��بت به رعایت مؤلفه هاي 
بایسته آن فقط موجبات خس��تگي، اتالف وقت و 
انرژي همه دست اندرکاران از جمله دانش آموزان را 
فراهم مي کند و هيچ گونه بازخورد مناسب،  مفيد و 
قابل استفاده اي را در اختيار برنامه ریزان درسي قرار 

نمي دهد.
یکي از وظایف آموزشهاي ضمن خدمت معلمان 
آشنا کردن آنها به دقایق پژوهشهاي کالسي و فراهم 
کردن زمينه هاي مساعد براي کسب مهارت معلمان 

در انجام این گونه پژوهشهاست.
پيش بايسته هاي پژوهشهاي كالسي

کسب دانش واطالعات ومهارت در زمينه هاي زیر 
قبل از اق��دام به هرگونه پژوهش درکالس درس از 

جانب معلمان پژوهشگر ضروري است:
1- شناخت دقيق هدفه اي کلي و جزئي برنامه هاي 

درسي؛
2- آگاه��ي کام��ل از انتظارات برنامه ه��ا در قالب 

آموخته هاي دانش آموزان؛
3- شناخت توانمندیها و قابليتهاي پژوهشي خویش، 
آگاهي از نقطه ضعفها، ناتوانيها و زمينه هاي کسب 
دان��ش، بينش و مهارت و کوش��ش در جهت رفع 

کاستيها؛
4- اطالع دقيق از دیدگاه ها، رویکردها و راهبردهاي 

برنامه هاي درسي؛
5- شناخت توانمندیهاي پژوهش��ي دانش آموزان، 

نقطه ضعفها و اقدام براي رفع آنها
6- برنامه ری��زي ب��راي مدیریت زم��ان در اجراي 
برنامه هاي درس��ي و انجام پژوهش��هاي کالسي به 
نحوي که به اصل قضيه یعني یادگيري دانش آموزان 

لطمه اي وارد نشود.
تلخيص كالم

معلمان بهترین بازوهاي کمکي براي ارزشيابي 
برنامه هاي درسي، پژوهشهاي عملي آنها در کالسهاي 
درس بهترین ابزار و وسيله براي ارزشيابي آن است. 
معلمان مناسب ترین افرادي هستند که مي توانند 
طي اجراي برنامه  درس��ي و هدایت فرایند یاددهي 

 نقش معلم در اجراي كارآمد
 برنامه هاي درسي مهمتر، و در
 فراهم كردن زمينه هاي اصالح و
 تغيير يا تكميل برنامه حتي ازآن
هم مهمتر است

– یادگيري، با بهره گيري ازپژوهش��هاي کالس��ي 
هدف مند، از نقاط قوت و ضعف برنامه  درس��ي آگاه 
ش��وند و محتواي برنامه را نسبت به شرایط محيط 
آموزش��ي و توانمندیهاي دانش آموزان بس��نجند و 
بازخوردهاي مناسب براي تغيير و اصالح را در اختيار 
برنامه ریزان درسي قرار دهند. معلمان مي توانند از 
طریق طراحي پژوهشهاي کالسي مشخص کنند 
کدام بخش از برنامه ها با نيازها و عالیق دانش آموزان 
مطابقت ندارد، یا با شرایط و امکانات موجود محيطي 
متناسب نيست. بازخوردهاي حاصل از پژوهشهاي 
کالس درس توسط معلمان آگاه، عالقه مند و ماهر 
در اجرا، چه در فرایند یاددهي – یادگيري و چه در 
فرایند کار پژوهشي، مي تواند به خوبي مبناي اصالح، 

تغيير، یا تکميل برنامه هاي درسي قرار گيرد.
به معلمان باید اجازه داده شود به برنامه هاي درسي 
و چگونگي تطابق آنها با شرایط اجرا بيندیشند و با 
اتخاذ روشهاي مناسب پژوهشي نقاط قوت و ضعف 
برنامه ها را مشخص کنند و نظرهاي اصالحي خود و 
دانش آموزان را به برنامه ریزان درسي و توليد کنندگان 
برنامه ها و متون و محتواي درسي منعکس نمایند. 
بدی��ن ترتيب، زمينه هاي اص��الح، تغيير و تکميل 
برنامه ها آس��انتر، منطقي تر و مبتن��ي بر داده  هاي 
پژوهش��ي فراهم مي آید. آماده سازي معلمان براي 
ایفاي نقش��هاي آموزشي و پژوهشي از بایسته هاي 
ضروري است که آموزشهاي ضمن خدمت معلمان 
باید آن را سرلوحه  برنامه هاي خود قرار دهد. هاپکينز 
)2001( معتقد اس��ت که » بيشتر معلمان به این 
دليل شغل معلمي را انتخاب مي کنند که خواهان 
ایجاد تغيير هس��تند. پژوهش کالس درس توسط 
معلمان یکي از فعاليتهاي آموزش��ي است که این 

تغيير را ممکن مي سازد.« 
منابع

- رئيس دانا، فرخ لقا، »معلم فراتر از مجري برنامه هاي 
درسي«،  مجله رش��د تکنولوژي آموزشي، شماره 

مسلسل 193 ص 14، 1387.
- سيدعلي اکبر مرعشي)زنده یاد(، »چشم انداز طراحي 
و برنامه ریزي پژوهش وآموزش«، مجله رشد تکنولوژي 

آموزشي، شماره مسلسل 127 ص 41، 1380.
- دیوید/ کاردان،  علي محمد )زنده یاد( »پژوهش در 
آموزش«، تک  نگاشت شماره 17 تهران، پژوهشکده 

تعليم وتربيت، تهران 1377.
- هاپکين��ز،  پژوه��ش در کالس درس، ترجم��ه  
دکترمسعود وفایي و دکتر سيدعلي اکبر مرعشي1384، 

تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگي،  2001.
- Tomlinson,Carol Ann et all. 
2006, Parallel Curriculum in the 
Classroom.l Corwin Press. Cal. 
U.S. A.
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ابراهيم عدالت نژاد
كارشناس مسؤول 

تحقيقات سازمان آموزش 
و پرورش اصفهان

     چكيده
آموزش و پرورش پژوهش ویژه خود را مي طلبد که 
محور اساسي آن باید تغيير و تحول در کالس و جریان 
یاددهي و یادگيري باش��د. یکي از محورهاي تحول در 
آم��وزش و پ��رورش که باعث تحول اساس��ي در نظام 
تحقيق و توسعه مي شود طرح معلم پژوهنده »پژوهش 
در عم��ل« یا اقدام پژوهي اس��ت. ه��دف از پژوهش 
حاضر تحليل فرصتها و تهدیدها در اقدام پژوهي و ارائه 
راهکارهایی جهت بهبود و توس��عه آن می باش��د. این 
پژوهش به ش��يوه کتابخانه ای و با مرور اسناد و متون 
موجود در این زمينه صورت پذیرفته است. نتایج حاکی 
از آن است که اقدام پژوهي فرصتهای آموزشي متعددی 
به  وجود می آورد، از جمله این که نتایج تحقيق، کاربرد 
ملموس تري خواهد داش��ت. تفکر انتق��ادی و خالق 
معلمان رش��د و توسعه مي یابد. اقدام پژوهي معلم را از 
نقش مجری محض در فرآیندهای آموزشی به مدیر و 
رهبری توانمند در این عرصه ارتقا می دهد. نتایج حاصل 
از اقدام پژوهي واقعي و حقيقي مي باش��د، با معيارهای 
علمي و عينی محک زده می شود و ميان عمل و نظریه 
س��ازگاری ایجاد می گردد. با اقدام پژوهي بدنه آموزش 
و پ��رورش زنده و فع��ال و بالنده می ش��ود. پژوهش 
در عمل از روش��هایی است که س��ازگاری با فرهنگ 
بومی ومل��ی دارد و در این رویکرد به تفاوتهای فردی 
دانش آموزان توجه می ش��ود. اقدام پژوهي در آموزش و 
پرورش با برخ��ی از موانع و تنگناها از جمله مدیریت 
متمرکز، سلس��له مراتب و بوروکراسی اداری و الزام به 
تبعي��ت از قوانين و مق��ررات و محدودیت در تفویض 
اختيار، تراکم وظایف و مسؤوليتهای اجرایی کارکنان 

آموزش��ی و اداری، پراکندگ��ی یافته های پژوهش��ی، 
ذهن پژوهی به جای اقدام پژوهي، عدم پشتيبانی مالی 
و معنوی از اقدام پژوهان، عدم اطالع رس��انی مناسب 
نتایج اقدام پژوهي به معلمان و گاهي اجرای پروژه های 
تکراری مواجه می باش��د. در این مقاله راهکارهایی در 
راستای توسعه و بهبود کيفيت اقدام پژوهي ارائه شده 
است که طرح و تصویب مسأله اقدام پژوهي در شورای 
معلمان، برگزاری همایشهاي اقدام پژوهي، اجرای برنامه 
»هر مدرس��ه یک اقدام پژوهي مشارکتی«، اختصاص 
امتي��از ویژه در ارزش��يابی مدارس ب��ه طرحهای اجرا 
ش��ده، تأکيد بر حل مس��ائل مدارس خاص از طریق 
اقدام پژوهي، اختصاص ساعات موظف معلمان به حل 
مسائل آموزش��ی و تربيتی دانش آموزان خود از طریق 
اقدام پژوه��ي، طراحی س��ایت مل��ی و بانک اطالعات 
اقدام پژوهي، تشکيل باشگاه اقدام پژوهان جهت سهولت 
ارتباط اقدام پژوهان با یکدیگر و تبادل تجربيات و تبيين 
استراتژی اقدام پژوهي معلمان و مدارس توسط شورای 
تحقيقات استانها در یک برنامه کوتاه مدت و ميان مدت 

از آن جمله می باشد.
کلیدواژه ه�ا: اقدام پژوهي، فرص��ت، تهدید، آموزش و 

پرورش.
مقدمه

آموزش و پرورش به خاطر اینکه با انسان سروکاردارد 
از مهمترین حوزه هایي اس��ت که پژوهش در آن الزم 
است. به خاطر پيچيده بودن مسائل مربوط به اندیشه  

انسان، تحقيق و پژوهش داراي پيچيدگيهاي خاصي 
است و دقت زیادي را مي طلبد. بنابراین جهت ارتقاي 
کيفيت تعليم و تربيت و اثربخش��ي آموزشي بایستي 
مهارتها و توانمندیهاي الزم در معلمان تقویت ش��ود و 
الزمه این امر مهم مجهز نمودن معلمان به بينش علمي 
و انجام پژوهش مي باشد تا اینکه معلمان توليد اندیشه 
نماین��د و از آن در جهت بهب��ود وضع کالس درس و 
مدرسه اس��تفاده هاي الزم را به عمل آورند. آموزش و 
پرورش پژوهش ویژه خود را مي طلبد که محور اساسي 
آن باید تغيير و تحول در کالس درس و جریان یاددهي 
و یادگيري باشد. مسلماً معلمان نقش اساسي در این 
نوع از پژوهش��ها ایفا مي کنند و باید تالش کرد ضمن 
بهره جس��تن از همه روش��هاي تحقيق، سازوکارهاي 
پژوهشهاي کالس��ي و پژوهش ضمن عمل1 را تدارک 
دید)قاس��مي پویا، 1382(. در این مقاله ابتدا تعاریفي 
از اقدام پژوهي ارائه مي شود، سپس به ضرورت، اهداف 
و مراح��ل پژوهش ضمن عمل از دیدگاههاي مختلف 
پرداخته مي شود و فرصتها و تهدیدهای آن مورد بررسي 
قرار مي گيرد. در نهایت راهکارهایی برای برون رفت از 

تنگناهای مطرح شده ارائه می گردد.
 بيان مسأله

سالهاس��ت ک��ه در نظامه��اي آموزش��ي مختلف 
اساس��ي ترین نق��ش معل��م نق��ش »یاددهن��ده « و 
»استفاده کننده از دانش حاصل از تحقيقات آموزشي 
و تربيتي« بوده اس��ت. این درحالي اس��ت که معلمان 
به واس��طة تجارب و دانشي که در جریان فعاليت خود 
به دست مي آورند مي توانند نقش مولد دانش آموزشي 
را در نظامهاي آموزش��ي ایفا نماین��د. در واقع جوهرة 
اقدام پژوهي به تمایل معلم براي پاسخ دهي به نيازهاي 
آني و عيني به وسيله بکارگيري روشي سازمان یافته در 

تحقق هرچه مؤثرتر اهداف آموزشي اشاره دارد. 
پژوه��ش ضمن عمل نوعي تحقي��ق در ميدانهاي 
واقعي کار و زندگي است که به منظور آگاهي فردي و 
پيشرفت در کار انجام مي شود. در این پژوهش، تحقيق 

 پژوهشگر فردي خنثي و بي طرف 
 نيست بلكه خواهان تغيير است و
 مي خواهد وضع نامطلوب موجود،
 متحول شده در مسير اثربخشي
پيش رود

تحلیلی بر فرصت ها، تهدیدها 
و راهکارها در اقدام پژوهی
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ب��ا کار در مي آمي��زد و ضمن حفظ اص��ول تحقيقاتي، 
انجام آن س��اده و امکان پذیر مي گردد. پژوهش ضمن 
عمل توس��ط خود افراد درگير در یک مس��أله و براي 
حل یا کاهش آن انجام مي شود که در آن عمل، محور 
اساسي تحقيق است. پژوهش ضمن عمل به مشارکت 
معلمان در اینکه چگونه در مورد مس��ائل آموزشي یاد 
بگيرند، چگونه ایده هایش��ان را در مورد برنامه درس��ي 
بيان کنند و اینکه چگونه عمل آموزشي خود را توسعه 
دهن��د یا آن را نقد کنن��د، کمک مي کند )مک نيف و 
هم��کاران، ترجمه آهنچي��ان، 1382(. بکارگيري این 
رویکرد مي تواند زمينه ای را براي اصالح و ارتقاي سطح 
یادگيري دانش آموزان، برنامه هاي آموزش��ي، روشهاي 
تدریس، تدوین اس��تراتژیهاي یادگي��ري و یاددهي و 

توسعة مهارتهاي حرفه ای در معلمان مهيا نماید.
هرچن��د اقدام پژوهي فرصتهای فراوان��ی را در حل 
مسائل تعليم و تربيت فراروی معلمان و دست اندرکاران 
تعليم و تربيت  قرار می دهد، موانع و تهدیدهای خاص 
خود را نيز دارد. این مقاله به بررسی فرصتها و تهدیدهای 
اقدام پژوه��ي می پردازد و راهکارهایی برای برون رفت از 

تنگناهای مطرح شده ارائه می نماید.
 مفهوم پژوهش ضمن عمل 

مفهوم پژوهش ضمن عمل بيش از هر چيز وابسته به 
دو فعاليت اساسي پژوهش و عمل است. 

پژوهش ضمن عمل کوششي است که  بين پژوهش 
به عنوان وس��يله اي ب��راي آگاهي و دانس��تن و عمل 
آموزش��ي رابطه ارگانيک برقرار مي کند. )آهنچيان، به 

نقل از ساکی، 1383(
هاپکينز )1985( پژوهش ضمن عمل را ترکيبي از 
عمل و تحقيق مي داند که فرد در جریان آن مي کوشد 
تا عملي را بشناسد، بهبود بخشد و اصالح کند. پژوهش 
ضمن عمل قالبي براي معرفي مجموعه اي از روشهاي 
تحقيق اس��ت که عمل و پژوهش را به صورت توأمان 
مورد توجه قرار مي دهد. در مسير پژوهش ضمن عمل، 
معل��م به طور متن��اوب بين عم��ل و پژوهش حرکت 
مي کند که پيامد آن بهبود درک و در نتيجه بهبود عمل 

آموزشي است.
پژوهش ضمن عمل، رویکردي آموزشي �  پژوهشي 
است که هدف از آموزش و بکارگيري آن حل تهدید ها 
و مس��ائلي است که معلمان در حين عمل به ویژه طي 
فرآیند یاددهي � یادگيري با آن مواجه مي شوند. به عبارت 
دیگر، معلم به شيوه اي علمي و پژوهشي، در فرآیندي 
نظام مند، ضمن تمرکز بر تهدید هاي پيش رو، با تدوین 
فرضيه هایي درب��اره آنها، به جمع آ وري اطالعات درباره 
آنه��ا پرداخته، آنها را به آزمون بگذارد و بدین وس��يله 
ضمن دسترسي به راه حلهاي مناسب، به حل مسائل و 
مشکالت موجود بپردازد و با بهسازي فرآیند آموزش، به 
تحقق یادگيري مناسب تر و مطلوبتر دست یابد )متين، 

1382، به نقل از ناموری الله، 1382(

در تعاریف جدید از پژوهش حين عمل، جنبه هاي 
اجتماعي –آموزش��ي آن نيز در نظر گرفته مي ش��ود: 
»پژوهش حين عمل نوعي تحقيق است که به وسيله 
افراد درگير در موقعيتهاي اجتماعي – آموزشي انجام 
مي ش��ود و ه��دف آن بهبود اس��تدالل، اعمال عدالت 
اجتماع��ي و ارتقاي فهم و ادراک این اف��راد از اوضاع و 
شرایط است. در نتيجه، بهترین حالت چنين تحقيقي 
آن است که با مشارکت تمام افراد درگير انجام شود که 
به صورت گروه تحقيق کننده قدرت و اختيار بيشتري 
براي پياده کردن نتایج تحقيق به دست مي آورد )گویا، 

 .)1372
یکي از برتري هاي پژوهش حين عمل، این است که 
پژوهشگر بر اساس نتایج به دست آمده مي تواند تعدیل یا 

تغيير الزم را بالفاصله به عمل آورد. )بازرگان، 1372(.
بنابراین، پژوهشگر فردي خنثي و بي طرف نيست بلکه 
خواهان تغيير است و مي خواهد وضع نامطلوب موجود، 
متحول شده در مسير اثربخشي پيش رود. در حقيقت، 
او نوعي رابطه عاطفي و ذهني و دروني با مسائل دارد و 
کسي نيست که صرفاً با اتکا به برخي از فنون و روشهاي 
تحقيق به یافتن رابطه ها اکتفا مي کند بلکه مي کوشد 
همواره خود و کالس درس��ي اش را رشد دهد. از این رو 
مدام به جستجو مي پردازد و همواره به دنبال مطالعه و 
یادگيري است، با دیگران همکاري مي کند، به گفته هاي 
همکاران��ش گوش مي دهد، س��عه ص��در دارد و آماده 

پذیرفتن انتقادهاست )قاسمي پویا، 1379(.
به طور کلي پژوهش ضمن عمل نوعي پژوهش است 
که افراد درگير حل یک مسأله مي شوند و سعي مي کنند 
که آن مسأله را به نحوی حل نمایند. بنابراین پژوهش 
ضمن عمل فرآیند نظام مندي اس��ت که آموزش را از 
طریق تغيير بهبود مي بخشد، چون معلم در این پژوهش 
به عنوان عامل یا کارگزار2  تغيير مطرح است و پژوهش 
را خود طراح��ي و اجرا مي کند که در نهایت به بهبود 

عمل آموزشي منجر مي شود.
اهميت و ضرورت پژوهش در عمل

در بيان اهميت و ضرورت پژوهندگی توسط معلمان 
متين )1382، به نقل از ناموری الله، 1388( در مقاله ای 
تحت عنوان ضرورتها و نيازهای معلم پژوهنده به نکاتی 

اشاره کرده است:
1- معلم بيش از دیگران در معرض پرسشهای آموزشی 
اس��ت؛ بهتر است برای پاسخ به پرسشها و مسائل خود 

درگير پژوهش و حل مسأله گردد.
2- یافته های پژوهش توسط خود معلمان به کار می رود. 
پس بهتر اس��ت که خود معلم نيز دس��ت به پژوهش 

بزند.
3- مش��ارکت معلم در پژوهش باعث ایجاد اعتماد به 

نفس می شود و در او انگيزه به پژوهش رشد می نماید.
4-   با درگير ش��دن معلم در پژوهش مس��أله جدایی 

ميان نظریه و عمل از ميان می رود.

5- نتایج حاصل از پژوهش معلم��ان در کالس درس 
کامالً کاربردی است.

6- در فرآین��د پژوه��ش، معل��م هر جا الزم دانس��ت 
تغييرهای الزم را اعمال می کند.

7- معلم ضمن پژوهش رشد می کند، بالفعل می شود و 
چاره یابی، نوآوری و نوجویی اشاعه می یابد. 

جفری گالنز )1999، به نقل از ناموری الله، 1388( نیز 
در مقاله ای در مورد اهمیت پژوهش ضمن عمل توسط 

معلمان بیان می کند که این رویکرد:
1- تصميم گيری را تقویت می کند و بهبود می بخشد و 
احساس بهتری از صالحيت و شایستگی در حل مسأله 

و اتخاذ تصميمات آموزشی به وجود می آورد.
2- بازاندیشی و خود � ارزیابی3 را القا می کند.

3- تعهد و پایبندی نس��بت به اصالح و بهبود مداوم را 
ارتقا می بخشد.

4-  یک جو مثبت آموزش��ی ایجاد می کند که در آن 
تدریس و یادگيری از جمله مهمترین و برجسته ترین 

مسائل مورد توجه هستند.
5-  به طور مستقيم روی عمل و اقدام تاثير می گذارد.

معلمان در ميان دس��ت اندرکاران نظام آموزش��ي، 
به عن��وان کارگزاران اصلي صحنه تعليم و تربيت و در 
زمره مروجان علم و پرورندگان روح علمي به حس��اب 
مي آیند. این قش��ر از جامعه فرهنگ��ي به ضرورت و بر 
اساس نيازهاي حرفه اي خود، باید با بينش علمي آشنا 
باش��ند و کم و بيش از نتایج آن بهره مند شوند. یکي از 
شروط الزم براي تحقق هدفهاي نظام تعليم و تربيت، 
دخالت دادن معلمان در ش��ناخت مش��کالت فرآیند 
یاددهي– یادگيري است و این ضرورت و نياز در صورتي 
واقعيت مي یابد که آنها در ش��ناخت مش��کالت و ارائه 
طریق فعال شوند و در جهت رفع موانع به طور آگاهانه 
قدم بردارند. عوامل بس��يار زیادی در جریان آموزش و 
یادگيری تأثير دارد که طی روش��های تحقيق مرسوم 
دانشگاهی قادر به کنترل آنها نيستند. هدف از پژوهش 
در تعليم و تربيت فقط کسب دانش محض نيست، بلکه 
دانش��ی اس��ت که در عمل بتوان از آن استفاده کرد و 
در بهسازی محيط آموزشی مفيد باشد. چنين هدفی 
را پژوهشهای تربيتی دانشگاهی و مرسوم نتوانسته اند 
حاصل کنند. این پژوهش��ها اطالعات خوبی در اختيار 

 پژوهش در عمل در واقع چيزي
 جز تفسير عمل نيست، يعني
 بصيرتي است كه در سايه كنشها
 و اعمال انجام مي گيرد و هدف آن
 بهبود بخشيدن به حيات و زندگي
 فكري و ذهني و عرصه اي است
.كه فرد با آن سروكار دارد

مقاله
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گذاشته اند که می تواند الهام بخش معلمان باشد اما اکثر 
آنها قابل استفاده مستقيم توسط معلمان در کالسهای 
درس و محيط مدارس نبوده اند،کالسهای درس دارای 
پویایی ویژه خود هس��تند و برای بهسازی امر آموزش 
و پ��رورش و اثربخش کردن آن، ضروری اس��ت که از 
روش��های گوناگون پژوهش، بویژه پژوهشهای مبتنی 

برعمل )اقدام پژوهي( بهره جست.
اهداف پژوهش ضمن عمل

دالور )1382، به نقل از ساکی، 1383( اهداف پژوهش 
ضمن عمل را چنین برمي شمارد: 

1�  این شيوه پژوهش ابزاري براي تزریق رویکرد مبتني 
بر نوآوري به پيکرة  آموزش و یادگيري است. 

2� ای��ن پژوهش وس��يله اي براي چاره اندیش��ی درباره 
مسائلي است که در موقعيتهاي خاص، تشخيص داده 

مي شود. 
3�  روشي براي بهبود شرایط طبيعي در بين معلمان و 

پژوهشگراني است که با کار دانشگاهي سروکار دارند.
جانسون )1990( از منظري دیگر اهداف پژوهش ضمن 

عمل را چنین بیان مي کند:
1� پژوهش منظم براي بهبود کيفيت آموزشي

2�  کشف رابطه ساختارهاي آموزشي و مدرسه با عمل 
تدریس و یادگيري

3�  آشنایي با روشهاي عملي که به بهبود تدریس کمک 
مي کنند. 

به طورکلی پژوهش ضمن عمل هدفهای چندگانه ای 
را دنبال می کند که نقطه مش��ترک تمام آنها، توسعه 
توانایی های معلمان برای درک و فهم بيشتر مشکالت 

آموزشی و درگير شدن با آنهاست.
انواع اقدام پژوهي

پژوهش حين عم��ل داراي انواع مختلفي اس��ت و 
خصلت رشته اي 4  خاص ندارد. در جریان تحقيق حين 
عمل، افراد مي توانند رویکردهاي مختلفي چون رویکرد 
انتقادي، پایدارگرایانه، سياسي، تاریخي و…. را انتخاب 

کنند. 
گران��دي پژوه��ش حي��ن عم��ل را به س��ه گونه 
فني5،عمل��ي6  و رهایي بخش7 تقس��يم مي کند. هالتر 
و بارک��وت8 رویکردهاي پژوهش حين عمل را ش��امل 
رویکردهاي تکنيکي مشارکتي9،تعاملي مشارکتي10، و 
رویکرد فرآیندگي11 مي دانند. مک کرنان12  نيز سه نوع 

پژوهش حين عمل را با عنوان: 
الف – دیدگاه علمي – تکنيکي 13

ب- پژوهش حين عمل با رویکردي عملي – تأملي14
پ- تحقيق عمل انتقادي – رهایي بخش15 فهرست بندي 

کرده است )به نقل از مسترز، 1995(.
به رغم وجود رویکردهاي سه گانه در عرصه پژوهش 
حين عمل، باید توجه داشت که پذیرش یک رویکرد به 
معناي نفي دیگر رویکردها نيست بدین معنا که توجه به 
ه��دف و حوزه اي که در آن پژوهش حين عمل صورت 

مي گيرد، نگاه پژوهشگر حين عمل تفاوت مي یابد. 
چنانچه مسترز )1995( معتقد است، براي پژوهش 
در حوزه علوم تجرب��ي، از رویکردهاي تکنيکي )گروه 
اول ( و براي پژوهش در حوزه علوم تاریخي و تأویلي16  
از رویکردهاي تعاملي )گ��روه دوم( و براي پژوهش در 
ح��وزه علوم انتقادي )نظير علوم اجتماعي و اقتصادي( 
از رویکردهاي انتقادي )گروه سوم( استفاده مي شود. به 
هر روي، به رغم تنوع رویکردهاي پژوهش حين عمل، 
مي ت��وان هر پژوهش عملي را ح��اوي عناصر درگيري 
عملي محقق با موقعيت عملي، حل مس��ائل، بازنگري 
مداوم در دانش یا روش کار دانس��ت. پژوهش در عمل 
در واقع چيزي جز تفسير عمل نيست، یعني بصيرتي 
است که در سایه کنشها و اعمال انجام مي گيرد و هدف 
آن بهبود بخش��يدن به حيات و زندگي فکري و ذهني 
و عرصه اي اس��ت که فرد با آن سروکار دارد. در تحقيق 
حين عمل، فرد محقق به صورت مشارکتي و نه به شکل 
بوروکراتيک، وضعيت را بهبود مي بخش��د نه آن که در 
قالب یک سري دستورالعملهاي اداري این کار را انجام 

دهد. )پينر17،1996 (.
مراحل اقدام پژوهي

پژوهش به عنوان جس��تجوی نظام مند برای کشف 
مجه��ول یا حل مس��أله مراحلی دارد. درب��اره مراحل 
پژوهش ضم��ن عم��ل، پژوهش��گران طبقه بندیهای 
متفاوتی ارائه نموده اند و در بررسی آنها مشخص می شود 
که این مراحل خطی نيس��تند بلکه به صورت دوری یا 
حلزونی می باشند. به همين خاطر آن را چرخه پژوهش 
ناميده ان��د. با این حال چ��ون این پژوهش نيز منظم و 
هدفمند اس��ت پس الزم اس��ت مراحلی را برای آن در 
نظر گرفت. بازرگان)1372( چرخه پژوهش ضمن عمل 
را شامل چهار حلقه برنامه ریزی، اقدام، مشاهده و بازتاب 

) تحليل و تعدیل اقدام ( می داند.
لوین18 واضع واژه »پژوهش در عمل « آن را متشکل 
از چهار مرحله برنامه ریزي19، اقدام20، مشاهده21 و تأمل 
و تفکر22 مي داند که باید در بس��تري حلزوني23 تکرار 
ش��وند )گویا، 1372(. ادراک حاصل از مشاهده، تأمل 
و تفک��ر به بهبود عمل، برنامه ریزي، اقدام مجدد منجر 

مي شود و چرخه تحقيق در عمل ادامه مي یابد. 
از دیدگاه قاس�می پویا )1380( مراحل پژوهش حین 

عمل به طور کلي شامل سه مرحله:
الف- تشخیص 

ب- اجرا 
پ- ارزیابي و عرضه است.

با نگاهی دقیق تر به این فرآیند ابعاد اجرای آن روشن تر 
می گردد:

1- مش��خص کردن مس��أله: در این مرحله »موقعيت 
نامعين« مورد مطالعه باید به طور آشکار بيان شود. براي 
این منظور، الزم است ویژگيهاي این »موقعيت « تصویر 
و گستردگي آن توصيف گردد. سپس، با مطالعه کافي 
درباره موضوع و مذاکره با معلمان مربوط، پژوهشگران، 
مش��اوران و نيز افراد دیگر، س��ؤالهاي پژوهشي تدوین 

شود. 
2- گ��ردآوري اطالع��ات: در این مرحل��ه براي این که 
جوانب مس��أله به درستي مشخص ش��ده، براي آن راه 
حل جدیدي پيدا شود، الزم است ضمن مذاکره با سایر 
همکاران، با استفاده از روشهاي علمي نيز به جمع آوري 

اطالعات اقدام گردد. 
داش��تن روحيه انعطاف پذیري و مش��ارکتي در این 
مرحله، مي تواند کمک بسيار مؤثري در مذاکره مطلوب 

با همکاران و پيش کسوتان باشد.
3- انتخاب یک راه موقت و پيش��نهادي یا تهيه طرح 
براي عمل: بر مبناي اطالعات جمع آوري شده و مذاکره 
با همکاران و متخصصان، سرانجام راه حل مناسبي براي 
اقدام انتخاب مي شود که به صورت طرحي براي اجرا در 

عمل تهيه خواهد شد. 
4- تجربه کردن یا اجراي عمل انتخاب ش��ده: در این 
مرحل��ه، راه جدید به طور عملي اجرا مي ش��ود و مورد 
تجرب��ه و آزمایش قرار مي گيرد. چگونگ��ي اجرا و آثار 
آن، به دق��ت و به صورت منظم مطالعه خواهد ش��د. 
براي سنجش عمل در زمان اجرا مي توان با استفاده از 

ابزارهاي زیر اطالعات الزم را جمع آوري کرد. 
الف- پرسشنامه 

ب- یادداشتهاي روزانه معلم 
پ- مصاحبه 

ت- فرمهاي مشاهده 
عالوه بر این ابزارها همکاران، متخصصان آگاه و اولياي 
دانش آموزان نيز مي توانند در زمان اجرا و تجربه کردن، 
معلم را یاري کنند تا کار خود را مورد ارزیابي قرار دهد. 
5- تحليل داده و ارزیابي نتایج: که در این مرحله، تحليل 
داده ها با اس��تفاده از روش کمي و کيفي انجام خواهد 

شد. 
6- برنامه ریزي و اقدام مجدد: اطالعات حاصل از اجراي 
طرح مي تواند به برنامه ریزي و اقدام مجدد منجر شود. 
به این صورت که با توجه به نتایج به دست آمده راه حل 
ی��ا طرح جدید براي اقدام دوباره و انجام پژوهش حين 

عمل، در مورد آن تهيه مي شود.
بنابرای��ن، چرخه پژوهش حين عمل  به منظور بهبود 

 پژوهش حين عمل نوعي تحقيق
 است كه به وسيله افراد درگير در
 موقعيتهاي اجتماعي – آموزشي
 انجام مي شود و هدف آن بهبود
 استدالل، اعمال عدالت اجتماعي
 و ارتقاي فهم و ادراك اين افراد از
اوضاع و شرايط است
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عمل و رسيدن به نتایج مثبت مي تواند ادامه داشته باشد.
در فرآیند پژوهش حين عمل، ممکن است مراحل 
به شکلي کامالً منظم مطابق آنچه ارائه شد – رعایت 
نش��ود، زیرا این فرآیند بس��يار سيال و منعطف است. 
مالک موفقيت این نيست که محققان مراحل یاد شده 
را طي کنند، مهم این است که به فهمی عميق در مورد 
تجارب خویش و موقعيتي که این تجارب در آن شکل 
گرفته اس��ت نایل شوند و احساس کنند که تجارب و 
اعم��ال آنها در نتيجه پژوهش در حين عمل، بهبود و 

تکامل یافته است )کميس و استو، 1998 (.
فرصتها در اقدام پژوهي

روش��های مختلفی برای انجام پژوهش وجوددارد. 
بعضی از روشهای پژوهش برای برخی زمينه های خاص 
مفيدترند. درعين حال، در همه روش��های پژوهش بر 
فرآیند و روندهای معينی برمی خوریم که در پژوهش 
مش��ترک اند. وجود همين فرآیندها و روندهاست که 
پژوه��ش را به پژوهش و ن��ه به فعاليت خاص دیگری 
تبدیل می کند. پژوهش ضمن عم��ل مطلوب، دارای 
ویژگيهای اصلی همه پژوهشهای خوب است و درعين 
حال، از و یژگيهای خاص خود بهره مند اس��ت که در 

ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:
1- در نتيجه پژوهش حين عمل معلمان نتایج تحقيق، 

کاربرد ملموس تري خواهد داشت )بازرگان، 1372 (. 
2- وقت��ي معلم��ان در م��ورد کار خود ب��ه پژوهش 
مي پردازند، تصميم گيرنده هاي مستقل تر و در نتيجه، 

انتخابگران بهتر مي شوند)بيشاب، 1377(.
3-  اگر معلم به پژوهش بپردازد، به نتایج و کاربرد آن 

احساس تعلق خاطر مي کند )قاسمي پویا، 1381(.
4-  در اقدام پژوهی تفکر انتقادی و خالق معلمان رشد 

و توسعه مي یابد. 
5- در فرآیند اجراي تحقيق عمل مشارکتي، معلمان 
مي آموزند که از راه تجربه و عمل، دوس��تان منتقدي 

براي یکدیگر باشند)کميس و استو، 1998(. 
6- پژوهش حين عمل، یک فرآیند یادگيري است که 
نتایج آن تغييرات واقعي و حقيقي مي باشد )کميس و 

استو،1998(.
7-   معلم پژوهنده از رهگذر پژوهش ضمن عمل ميان 

عمل و نظریه سازگاری ایجاد می کند.
8- آن تصميم در جریان اجرا و عمل و در یک فرایند 

علمي و عينی محک زده مي شود.
9- در اقدام پژوه��ي ب��ه جاي این ک��ه تصميم گيري 
مسبوق به یافته هاي علمي باشد، تصميم گيري مقدم 

بر یافته هاي علمي است.
10-  ب��ا اج��رای اقدام پژوهي بينش علم��ی در بدنه 
آموزش و پرورش زنده و فعال و بالنده می شود)قاسمی 

پویا،1379(. 
11- معلم پژوهنده با مهارت یافتن در پژوهش در عمل، 
در س��طوح دیگر اجرایي هم مي تواند با همين قوت به 

حل مسائل بپردازد.
12- دس��ت اندرکاران فعاليتهاي آموزش��ي – به ویژه 
معلمان - اگر خود به کندوکاو درباره مسائل مربوط به 

خویش بپردازند، از آن وظایف آگاه تر مي شوند.
13- معلمان تجربه هاي اقدام پژوهي خود را در رابطه با 
فرآیندهاي یاددهي – یادگيري، می توانند با همکاران 

خویش در ميان گذارند و با آنان تبادل نظرکنند.
14- پژوهش حين عمل به معلمان کمک مي کند که 
در موقعي��ت واقعي تدریس درک بهتري از عمل خود 
داشته باشند. این امر به بهبود عمل آنها در کالس منجر 

مي شود. 
15- پژوه��ش حين عمل به افراد کمک مي کند خود 
را کش��ف کنن��د و از موانع و س��اختارهاي اجتماعي 
و غيرمنطق��ي، غيرمول��د، ناعادالن��ه، غيرمنصفانه و 
توجيه ناپذیري که رش��د فردي آن را محدود مي سازد، 

رها شوند. 
16- اقدام پژوه��ی معل��م را از نقش مجری محض در 
فرآیندهای آموزشی به مدیر و رهبری توانمند در این 

عرصه ارتقا می دهد.
17- در اقدام پژوهی ب��ه تفاوتهای فردی دانش آموزان 

توجه می شود.
18-  سازگاری با فرهنگ بومی وملی از فرصتهایی است 

که اقدام پژوهي ایجاد می کند.
تهديدها در اقدام پژوهي

به رغم فرصتهایی که اقدام پژوهي در آموزش و پرورش 
فراهم می نماید، مواجه با موانع و تنگناهایی نیز هست 

که به تعدادی از آنها اشاره می گردد: 
1- از موانع عمده انگيزه به اقدام پژوهي در ميان کارکنان 
ستادی می توان به شيوه مدیریت متمرکز، سلسله مراتب 
و بوروکراسی اداری و الزام به تبعيت از قوانين و مقررات 

و محدودیت در تفویض اختيار اشاره نمود.

2- تراک��م وظای��ف و مس��ؤوليتهای اجرایی کارکنان 
آموزشی و اداری

3- پراکندگی یافته های پژوهشی اقدام پژوهان و عدم 
جهت دهی سازمان یافته به آنها.

4- ذهن پژوهی به جای اقدام پژوهي: به معنای تنظيم 
گزارشاتی است که حاکی از تراوشات ذهنی می باشد نه 

پژوهش در عمل.
5- عدم پشتيبانی مالی و معنوی از اقدام پژوهان.

6- کاهش انگيزه اقدام پژوهان تازه کار به دليل مقایسه 
کاستيهای پژوهشهای آنان با اقدام پژوهان حرفه ای.

7- تنظيم گزارش��ات اقدام پژوهي که حاصل تجارب 
قبلی معلمان با تجربه می باش��د ن��ه فرآیند و فعاليت 

اقدام پژوهانه.
8- عدم اطالع رس��انی مناس��ب نتایج اقدام پژوهي به 

معلمان و گاه اجرای پروژه های تکراری.
راهكارها

با توجه به چالشها و تهدیدهای فراروی اقدام پژوهي و 
اقدام پژوهان، در راستای توسعه این مهم راهکارهایی 

پیشنهاد می گردد:
1- طرح و تصویب مسأله اقدام پژوهي در شورای معلمان 

و ایجاد جو همکاری و همفکری جهت حل مساله.
2- طراحی و اجرای برنامه »هر مدرسه یک اقدام پژوهي 
مشارکتی« در هر سال تحصيلی و اختصاص امتياز ویژه 

در ارزشيابی مدارس به طرحهای اجرا شده.
3- برگزاری همایشهاي اقدام پژوهي در مناطق و استانها 
جهت انتشار سازوکارها، روشها و یافته های اقدام پژوهي 

و تبادل تجربيات.
4- تأکيد بر حل مسائل مدارس خاص از جمله مدارس 

تيزهوشان، شبانه روزی و شاهد از طریق اقدام پژوهي
5- اختصاص س��اعات موظف معلمان به حل مسائل 
آموزش��ی و تربيت��ی دانش آم��وزان خ��ود از طری��ق 
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اقدام پژوهي.
6- طراحی سایت ملی و بانک اطالعات اقدام پژوهي.

7- تشکيل باشگاه اقدام پژوهان جهت سهولت ارتباط 
اقدام پژوهان با یکدیگر و تبادل تجربيات.

8- تدارک سازوکار الزم جهت حمایت مادی، تجهيزاتی، 
علمی و تجربی از اقدام پژوهان.

9- تبيين اس��تراتژی اقدام پژوه��ي معلمان و مدارس 
توسط شورای تحقيقات استانها در یک برنامه کوتاه مدت 

و ميان مدت.
10- تشکيل گروه آموزشی اقدام پژوهي در شهرستانها، 

نواحی و مناطق.
11- پيش بينی گزینه ای برای احتساب امتيازات معلم 

پژوهنده در ارزشيابی ساالنه.
12- حرکت به سوی تمرکززدایی و تفویض اختيار به 

کادر آموزشی و اداری در آموزش و پرورش.
13- کاربست یافته های اقدام پژوهان.

14- ترغيب و ارزش گذاری اندیشه های نو.
15- برگ��زاری کارگاهه��ای آموزش��ی و توجيه��ی 

روش شناسی اقدام پژوهي و تبادل تجربيات.
بحث و نتيجه گيری

آموزش و پرورش پژوهش ویژه خود را مي طلبد که 
محور اساسي آن باید تغيير و تحول در کالس و جریان 
یاددهي و یادگيري باش��د. یکي از محورهاي تحول در 
آم��وزش و پ��رورش که باعث تحول اساس��ي در نظام 
تحقيق و توسعه مي شود طرح معلم پژوهنده »پژوهش 
در عمل« یا اقدام پژوهي است. بازتاب معلمان بر تدریس 
خود و تجزیه و تحليل تجربه هاي خودشان به تنهایي 
یا به کمک شریکان پژوهش، بالقوه مي تواند منجر به 
نظریه پردازیه��اي جدید در زمينه تدریس ش��ود. این 
فعاليتها فرصتهای آموزشي متعددی به وجود می آورند 
از جمله نتایج تحقي��ق، کاربرد ملموس تري مي یابند. 
معلمان تصميم گيرنده هاي مس��تقل تر و انتخابگران 
بهتر مي شوند، به نتایج و کاربرد پژوهش خود احساس 
تعلق خاطر مي کنند و از وظایف خود آگاهتر مي شوند، 
تفکر انتقادی و خالق معلمان رشد و توسعه مي یابد و 
از موانع و ساختارهاي اجتماعي و غيرمنطقي، غيرمولد، 
ناعادالنه، غيرمنصفانه و توجيه ناپذیري که رشد فردي 
آن را محدود مي س��ازد، رها مي ش��وند و می توانند در 
موقعيت واقعي تدریس درک بهتري از عمل خود داشته 
باش��ند. اقدام پژوهي معلم را از نقش مجری محض در 

فرآیندهای آموزشی به مدیر و رهبری توانمند در این 
عرصه ارتقا می دهد. نتایج حاصل از اقدام پژوهي واقعي و 
حقيقي مي باشد با معيارهای علمي و عينی محک زده 
می شود و ميان عمل و نظریه سازگاری ایجاد می گردد. 
ب��ا اقدام پژوهي بدنه آموزش و پ��رورش زنده و فعال و 
بالنده می شود. پژوهش در عمل از روشهایی است که 
سازگاری با فرهنگ بومی وملی دارد و در این رویکرد به 

تفاوتهای فردی دانش آموزان توجه می شود.
      اقدام پژوه��ي در آم��وزش و پ��رورش با برخی از 
موان��ع و تنگناها از جمل��ه مدیریت متمرکز، سلس��له 
مراتب و بوروکراس��ی اداری و الزام به تبعيت از قوانين و 
مق��ررات و محدودیت در تفویض اختيار، تراکم وظایف و 
مسؤوليتهای اجرایی کارکنان آموزشی و اداری، پراکندگی 
یافته های پژوهش��ی، ذهن پژوهی به جای اقدام پژوهي، 
عدم پش��تيبانی مال��ی و معن��وی از اقدام پژوهان، عدم 
اطالع رس��انی مناسب نتایج اقدام پژوهي به معلمان و گاه 
اجرای پروژه های تکراری مواجه می باش��د. در این مقاله 
راهکارهایی در راستای توسعه و بهبود کيفيت اقدام پژوهي 
ارائه شده است که طرح و تصویب مسأله اقدام پژوهي در 
شورای معلمان، برگزاری همایشهاي اقدام پژوهي، اجرای 
برنامه »هر مدرسه یک اقدام پژوهي مشارکتی«، اختصاص 
امتياز ویژه در ارزش��يابی مدارس به طرحهای اجرا شده، 
تأکيد بر حل مسائل مدارس خاص از طریق اقدام پژوهي، 
اختصاص ساعات موظف معلمان به حل مسائل آموزشی 
و تربيتی دانش آموزان خود از طریق اقدام پژوهي، طراحی 
سایت ملی و بانک اطالعات اقدام پژوهي، تشکيل باشگاه 
اقدام پژوهان جهت سهولت ارتباط اقدام پژوهان با یکدیگر 
و تبادل تجربيات و تبيين استراتژی اقدام پژوهي معلمان 
و مدارس توسط شورای تحقيقات استانها در یک برنامه 

کوتاه مدت و ميان مدت از آن جمله می باشد.
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مقاله

 هدف از پژوهش در تعليم و تربيت
 فقط كسب دانش محض نيست،
 بلكه دانشی است كه در عمل بتوان از
 آن استفاده كرد و در بهسازی محيط
آموزشی مفيد باشد
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تقی گرگانی
كارشناس ارشد تحقيقات آموزشی

براون)1997(1نق��ل می کند که کولي��ر )1945(2، 
اصطالح تحقيق عمل را برای یک استراتژی تحقيقی 
به کار گرفت که به منظ��ور بهبود کيفيت زندگی در 
قرارگاههای سرخ پوس��تان طراحی کرده ب��ود. با این 
استراتژی، او دانشمندان، جریان و مردم عادی را تلفيق 
نمود تا با کار مشارکتی، مسائل عملی موجود در جامعه 
را با مش��ارکت هم، حل کنند. اگر چه این اس��تراتژی 
فاقد روشهای کمی علمی بود، ولی با این حال توانست 
تغييرات سریعی را در جامعه ایجاد کند. به گفته گویا 
)1372(3، در همان زمان، پارادایم تحقيق عمل توسط 
لوی��ن4 و همکارانش )1946و1948(، توس��عه یافت. 
لوین جامعه شناس عالقه مند به مسائل اجتماعی بود 
که فرایند تحقيق عمل را ش��امل یک س��ری گامهای 
حلزونی می دانست. همانطور که اندرسون و همکارانش5 
)1994( اشاره می کنند، لوین معتقد بود که در چرخه 
اول، دانش باید از حل مسأله در موقعيتهای واقعی ایجاد 
ش��ود. لوین تأکيد می کرد که برنامه ریزی باید با یک 
مسألة عمومی آغاز شود. بعد از بيان مسأله باید درباره 
موقعيت مسأله حقيقت یابی شود و بنا بر آن ، یک طرح 
کلی عمل در نظر گرفته ش��ود. این طرح عمل باید با 
حقيقت یابی اکتشافی یا حقيقت یابی بيشتر دنبال شود 
تا بدین ترتيب کارآیی عمل ارزشيابی گردد با توجه به 
نتيجه ارزشيابی محققان می توانند طرح را اصالح کنند 
و چرخه را مجدداً شروع نمایند. )اندرسون و همکاران 
1994(.نکته برجس��ته این تحقيق مشارکت چندین 
کارورز اس��ت که قسمت اصلی این تحقيق را تشکيل 

می دهد.)براون،1997(
گوی��ا )1372(6، ب��ه نقل از لوی��ن ،تحقيق عمل را 
دارای سه ویژگی مهم خواند که عبارت اند از: مشارکت، 
انگيزش دموکراتيک بودن و کمک همزمان به تغييرات 
اجتماع��ی و علوم اجتماعی. از نظر لوین تحقيق عمل 
ش��امل تجزیه و تحليل، حقيقت یابی، تص��ور و ادراک 
مسائل، برنامه ریزی برنامه های عمل و اجرای آنهاست، و 
در مرحله بعد، نوبت به حقيقت یابی بيشتر یا ارزش یابی 
و تک��رار دوره کامل فعاليتها می رس��د؛ یعنی در واقع، 
حلزونی از آن حلقه ها که به گفته مک نيف و وایت هد 
)2003( می تواند به عنوان یک چرخه عمل – بازتاب 
از برنامه ریزی، عمل، مشاهده و بازتاب دیده شوند. این 
چرخ��ه می تواند به چرخه بع��دی برنامه ریزی، عمل، 
مش��اهده و بازتاب ادامه پيدا کند و چرخه جدیدی را 

توليد کند.)شکل2-1(. همچنين لوین معتقد بود که اگر 
پژوهش صرفاً به توليد دانش منتهی شود کافی نخواهد 
بود زیرا هدف فقط شناخت و تفسير جهان نيست، بلکه 
تغيير آن است و تحقيق عمل، روشی در جهت تغيير 
و بهبود در سطح عملی است )حق گو1383؛ به نقل از 

کوهن و همکاران، 2000(
در س��ال 1953، اس��تفن کوری با انتشار کتابی به 
نام تحقيق عمل برای بهبود عملهای تدریس مدرسه7 
تأثير زیادی بر آموزش گذاش��ت )مک نيف و وایت هد 
2003(8 کوری معتقد بود  که معلمان ، خود باید نتایج 
تحقيق خودشان را به دست آورند، زیرا در این صورت 

آنها بهتر 
می توانند از آن نتایج برای بهبود عملشان استفاده 
کنند)اندرسون و همکاران،1994(9. به واسطه تالشهای 
کوری بود که این نوع تحقيق به عنوان شکلی از آموزش 
ضمن خدمت معلمان در ایالت متحده ، ارائه گردید. او 
بسيار سعی کرد تا از تحقيق عمل به عنوان یک شکل 
مشروع تحقيق عمل آموزشی حمایت کند، اما هر بار 
مورد انتقاد ش��دید محققان دانشگاهی قرار می گرفت 
)زیچن��ر ،2001(.10 به هر ح��ال تحقيق عمل تا دهه 
1980 که حرکت تحقيقی معلمان آمریکای ش��مالی 
ش��کل گرفت، از متن ادبيات آموزش��ی ایالت متحده 
آمریکا محو گردید. به دنبال مطرود شدن تحقيق عمل 
در ایال��ت متحده ، دهه ه��ای 1960 و 1970 ميالدی 
ایده تحقيق عمل آموزش��ی در انگلس��تان و در زمينه 
توس��عه برنامه درسی مدرس��ه محور به کارگرفته شد 

)زینچر،2001(.
 در این زمان الورنس اس��تن هاوس1 در انگلستان ، 
ایده معلم محقق را برای اولين بار ابداع کرد .او معتقد 
بود که تدریس و تحقيق به یکدیگر مرتبط هستند و 
به همين دليل از معلمان خواس��ت تا به طور نقادانه و 
منظم، برعمل تدریس خود بازتاب11 داشته باشند. وی 
اظهار داشت که معلمان بهترین داوران تدریس خویش 
هستند. معلمان با قبول مس��ؤوليت کارهای خویش، 
می توانند چگونگی تغيير فرایند آموزشی خود را بيان 
کنند. بنابراین معلمان باید جزو متخصصان به حساب 
بيایند. استن هوس تأکيد داشت که دانشگاهيان، باید 
از معلمان و تحقيقات آنها، حمایت کنند.)مک نيف و 

وایت هد2003 (12
 به عقيده استن هوس، توسعه مفيد در حوزه برنامه 
درس��ی و تدریس بستگی به ش��کل گيری مدلهای13 
تحقيق مش��ارکتی معلم��ان و اس��تفاده از محققان 
دانش��گاهی برای حمایت از فعاليته��ای معلمان دارد 

تاریخچه اقدام پژوهی و معلم پژوهنده
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)همان(، ولی در آن زمان تأثير محققان بيرونی بر ایجاد 
تغيير در کالسهای درس بسيار قویتر از معلمان درگير با 
تغيير بود و این امکان وجود نداشت که محققان بيرونی، 
با مش��اهده چگونگی رفتار معلم��ان در کالس درس 
نظریه هایی درباره عملهای آموزشی ارائه دهند، اما هنوز 
به این نکته توجه نشده بود که به منظور ارزیابی عمل 
تدریس، هر معلم نيازمند توليد گزارش��ات شخصی از 
فعاليتهای خویش است و در ادامه الزم است که در باره 

عمل تدریس خود، نظریه پردازی کنند.
 ایده های استون هوس، بعدها توسط جان الویت14 
و کلم ادلمن15 در پروژه تدریس فورد16 توسعه و ادامه 
یافت. ای��ن پروژه با هدف خود -  ناظر کردن معلمان، 
آنه��ا را در تحقيق عمل مش��ارکتی درب��اره عملهای 
تدری��س خودش��ان، بخصوص در ح��وزه رویکرد های 
تحقيق- کش��ف برای یادگيری و تدریس، درگير کرد. 
درواق��ع، تالش پروژه این بود که ایده  معلم- محقق را 
توسعه داده، معلمان را به عنوان متخصص، در تحقيقات 
مربوط به تدریس خودش��ان به حس��اب آورد. همان 
طور که گویا )1372(، ابراز داش��ته است، این پروژه را 
باید نقطه عطفی در احيای دوباره روش تحقيق عمل 

آموزشی دانست.
 به گفته زینچر )2001(17 فعاليتهای مؤسسه روابط 
انسانی تاویستاک در انگلستان از دیگر عوامل تأثيرگزار 
بر توس��عه تحقيق عم��ل در این دوره بوده اس��ت. در 
دهه 1947، این مؤسس��ه به منظور توس��عه عملهای 
تدریس��ی که روان شناسان در طی جنگ جهانی برای 
تربيت افسران ابداع کرده بودند، تأسيس شد. کارهای 
انجام ش��ده در این مؤسسه با کارهای مرکز تحقيقات 
پویایی گروهی که توس��ط لوین در آمریکا پایه گذاری 
شده بود هم راستا بود. زینچر در ادامه توضيح می دهد 
که تالشهای اليوت، هالی، سومخ و دیگران در انگلستان 
،به ایجاد ش��بکه تحقيق عمل مشارکتی انجاميد. این 
شبکه یک شبکه بين المللی برای حمایت از برگزاری 
کنفرانسها انتشار مطالعات انجام شده به روش تحقيق 
عم��ل و بحثهای مربوط به روان شناس��ی آن اس��ت. 
همچنين این شبکه به تأسيس مجله بين المللی تحقيق 

عمل آموزشی کمکه ای زیادی کرده است.
 ب��ه گفته مک نيف و وایت ه��د)2003( ،محققان 
دیگری مانند اس��تفن کميس، دیوید هاميلتون، باری 
مک دونالد، جين راداک، هيوگ ساکت، روبرت استک 
ودای والکر نيز در توسعه تحقيق عمل نقشهای بسزایی 
داشتند . این افراد تحقيق عمل را به عنوان یک سنت 
آموزشی به کار نمی بردند، بلکه با توليد مدلهایی مفيد 
برای توضي��ح فرآیندهای تحقيق عمل ای��ن حوزه را 

توسعه دادند.
در این بين تالش��های استفن کميس و جان اليوت 
سرنوش��ت س��از بود)مک ني��ف و وایت ه��د2003(.

کميس یک��ی از حاميان عمل در اس��تراليا بود که با 

اليوت و همکاران او در انگلستان، برای توسعه تحقيق 
عمل همکاری می کرد. به رغم این ارتباط و همکاری، 
محققان عمل در استراليا، عملهای تدریس و معرفت 
شناس��ی خاص خ��ود را به گونه ای توس��عه دادند که 
حرکت آنها را از حرکت محققان عمل انگليس��ی جدا 

کرد. )زینچر 2001( 
ایده های کميس بر مفهوم سازی اوليه تحقيق عمل 
ارائه ش��ده توس��ط لوین مبتنی بود و کار او در درک 
ماهيت ساختاری عملهای آموزشی به صورت اجتماعی 
و سياسی، از اهميت خاصی برخوردار است. او همرا ه با 
ویلف کار، استفاده از اصالح تحقيق آموزشی را پيشنهاد 
داد )مک ني��ف و وایت هد2003(مدل فرایند تحقيق 
عمل ارائه شده توسط کميس حلزون خود�  بازتابی شامل 
برنامه ریزی ، عمل، مشاهده، بازتاب و برنامه ریزی مجدد 
به عنوان پایه ای برای درک چگونگی عمل و به منظور 
بهبود یک موقعيت اجتماعی بود. وی اصولی برای عمل 
و حرکت از یک مرحله دیگر و نيز روشی برای پيشرفت 

از طریق گامهای نظام وار معرفی کرد)همان(.
جان اليوت نيز مانند کميس، با حلزون عمل – بازتاب 
لوی��ن موافق بود، اما اظهار داش��ت ک��ه اگر این مدل 
پایه ای عالی برای فکر کردن درباره آن چيزی اس��ت، 
ک��ه تحقيق عمل درگير اس��ت، اما ممکن اس��ت که 
استفاده کنندگان از این مدل فرض کنند که ایده های 
کلی تحقيق هميشه ثابت می مانند یا آن که شناسایی، 
تقریباً همان حقيقت یابی اس��ت و اجرا در یک فرآیند 
خطی صورت می گيرد. بنابراین اليوت برای جلوگيری از 

چنين مفروضاتی، برموارد زیر تأکيد نمود:
 ایده کلی باید اجازه انتقال و تغيير داشته باشد.

 شناسایی باید درگير تجزیه و تحليل و حقيقت یابی 
باش��د و باید به طور مستمر در حلزون فعاليتها تکرار 

شود.
اجرای یک گام تحقيق هميشه آسان نيست. شخص 
درگي��ر با تحقيق، نباید تا زمانی ک��ه نظاره گر اجرای 
تحقيق است، عملی را ارزیابی کند.)مک نيه و وایت هد 

2003 به نقل از اليوت 1991(
کميس و همکارانش در دانش��گاه دیکين استراليا، 
براساس نظریه انتقادی، دیدگاه تحقيق عمل رهایی بخش 
را توسعه دادند که مدلهای دیگر تحقيق مانند مدلهای 
محافظه کارانه و تحميلی را ب��ه چالش انداخت )کار و 
کميس 1986(. با توجه به این که کارهای آموزش��ی 

اساساًًًًً در زمره فعاليتهای اجتماعی قرار می گيرند، در 
ابت��دا، این روش تحقيق در آموزش معلمان، مقبوليت 
خاصی پيدا کرد. اما اواخر دهه 1950 و در حقيقت، بعد 
از پرواز اسپانتيک ) قمر مصنوعی شوروی سابق( به فضا 
در سال 1957، تحقيق عمل آموزشی رو به زوال رفت. 
یکی از دالیل ای��ن زوال، جدایی فزاینده بين تحقيق 
و عمل یا به زب��ان امروزی، جدایی بين نظریه و عمل 
در آن زمان دانس��ته شده است )گویا 1372؛ به نقل از 
نویت سانفورد،1970( در ادامه همين روند بود که تب 
شدید موفقيت تحصيلی در آمریکا–که شوروی سابق را 
بزرگترین رقيب خود می دانست –باال گرفت. معموالً 
هر زمان که تأکيد جامعه و نظام آموزشی بر موفقيت 
تحصيلی است، »دس��تيابی به امکانات آموزشی برای 
همه« قربانی می شود و جهت تحقيقات آموزشی آمریکا  
در دهه ه��ای 1960 و 1970 نيز چنين بود. جامعه و 
دول��ت آمریکا بودجه های کالنی را در اختيار محققان 
امور اجتماعی ق��رار دادند که برنامه های آموزش��ی و 
درسی را در سطح گسترده رشد داده و نوآوری های الزم 
را در این زمينه انجام دهند تا آمریکا از نظر آموزشی از 
شوروی س��ابق عقب نماند. به گفته گویا )1372(، به 
تبع این تب موج نخبه پروری در آمریکا فزونی گرفت و 
ابداع پروژه های گوناگون تحقيق توسعه انتشار عرصه را 
برتحقيقات آموزشی از نوع تحقيق عمل تنگ کرد؛ چرا 
که مدل تحقيق-توسعه فعاليتهای توسعه و ارزشيابی 
مواد درسی در مقياس کالن بود . کارورزان با استناد به 
این مدل تصميمهای متخذه از سوی نظریه پردازان را 
در امر توسعه به اجرا می گذاشتند، و حاصل کارشان به 
وسيله روشهای ارزیابی شده تهيه شده به وسيله همان 
نظریه پردازان، محک زده می شد. چنين مدل تحقيق 
جایی را برای تحقيق در مقياس خرد و در سطح محلی 
و منطقه ای، مانند نگرش خود-بازتابی تحقيق عمل باقی 
نمی گذاشت. اما به هر حال جبر زمان، جریان حوادث 
را به سوی دیگری سوق داد. عدم موفقيت دانش آموزان 
آمریکایی تقریباً در تمامی ارزیابيهای بين المللی، جامعه 
آموزشی آمریکا را متوجه مشکالت کيفی آموزشی کرد. 
برای جامعه آمریکا که در س��طح نخبه پروری یکی از 
س��رآمدهای دوران بود، این شکس��تهای پياپی قابل 

تحمل نبود.
به گفته گوی��ا )1372(18 فرضيه پردازان آموزش��ی 
احس��اس می کردن��د که جدای��ی تحقي��ق  و عمل، 
همچنين عدم دسترسی عامه دانش آموزان به امکانات 
آموزش��ی یکی از عوامل عمده این شکستهاس��ت. از 
طرفی نظریه های یادگيری و پيدایش »معرفت شناسی 
تکوینی« پياژه و روانشناسی شناختی، موج نوینی را در 
جامعه آموزشی دنيا و همچنين آمریکا به وجود آورد. 
در ادامه چنين وضعيتی روانشناسی رفتاری اسکينر که 
سالها سایه سنگين خود را برتمام تحقيقات و برنامه های 
آموزش��ی افکنده بود به زیر سؤال می رفت و نقد های 

 معموالً هر زمان كه تأكيد جامعه و
 نظام آموزشی بر موفقيت تحصيلی
 است، »دستيابی به امكانات آموزشی
برای همه «قربانی می شود
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جدی برآن وارد می شد.
از طرف��ی جان دیویی بر یادگيری از طریق عمل )و 
نه تکرار طوطی وار(تأکيد می کرد و توجه به تحقيقات 
کيف��ی در مقابل تحقيقات کمی و آم��اری، روز به روز 
فزونی می گرفت. همين توجه جان تازه ای را در کالبد 
تحقيق عمل آموزشی دميد و دوباره این نوع تحقيق، 
از اواخ��ر 1970 به بعد جای وی��ژه ای را در آموزش به 
خود اختصاص داد )همان( معموالً برای توجه عمده به 
تحقيق عمل دو دليل عمده ذکر می شود: نخست این 
که تحقيق عمل منجر به توليد یک دانش واقعی آماده 
بکارگي��ری در کالس درس می ش��ود، و دیگر آن که 
انجام این نوع تحقيق توسط کارورزان ]و معلمان[، به روز 
شدن فعاليتهای رشد و توسعه  حرفه ای آنان را به دنبال 
دارد. )کالی و پرتز،1981(19 ایده معلم آزمایشگر هم که 
توسط پاپهم و بيکر در سال 1970 معرفی شد، مطابق 
با دیدگاه معمولی تحقيق عمل است که در آن معلم به 
عنوان پژوهشگری کوچک به شمار می آید)اندیشه ای 
ش��بيه به آنچه دانش آم��وزان را در کالس��های علوم 
ایفاکننده نقش دانش��مندان کوچک می شناسند.( به 
گفت��ه پاپهم و بيکر »معل��م می تواند از طریق مطالعه 
دقيق نتایج تحقيقات انجام شده توسط دیگران و اجرای 
نظام وار آزمایشهایی در مقياس خرد و در سطح کالس 
درس خود، متحول شده به یک کارگزار حرفه ای واقعی 
تبدیل شود.« )کانالی و پرتز،1981؛ به نقل از پاپهم و 

بيکر ،1970،ص60(.
چنين اندیشه ای به روشهای تحقيق تجربی  که در 
مطالعات علوم اجتماعی مورد توجه است تمایل زیادی 
دارد. در صورتی که روش��های دیگری نيز وجود دارند 
که از درجه اعتباری مش��ابه برخوردارن��د. برای مثال 
به جای انجام آزمایش��های تجربی در کالس درس به 
منظور کنترل پدیده ها و مطالعه هاي علمی آنها، معلمان 
می توانند شيوه نگاه به پدیده های طبيعی کالس درس 

را تحت کنترل درآورند. )گویا 1372(.
این نوع نگاه به تحقيقات کالس درس، تا حدودی در 
برخی از شکلهای اوليه تحقيق عمل نيز دیده می شد . 

برای مثال در آثار مکتوب »فدراسيون معلمان آلبرتا« 
بر تحقيق عمل به  عنوان وسيله ای در خدمت رشد و 
توسعه حرفه ای معلمان )کانالی و پرتز؛1981؛ به نقل 
از اینگرم و رابينسون،1963(و انجام برنامه ریزی درسی 
تأکيد شده است.)کانالی و پرتز؛1981؛ به نقل از اینگرام، 

)1959
در انتشارات فدراسيون معلمان آلبرتا )1963(تأکيد 
شده است که »آنچه از اهميت بيشتری برخوردار است، 
این داللت اس��ت که حرفه ای گری در تدریس، به یک 
طرز تلقی کاوشگرانه متکی است )دیدگاهی که با آن 
موافق هس��تيم( و جهت آن بر مدار قواعد و رویه های 
پژوهشهای علمی )آکادميک( است )دیدگاهی که با آن 
مخالف هستيم(« این فدراسيون در ادامه تحقيق عمل 
را به منزله به کارگيری نتایج پژوهشهای علمی معلمان 
می داند و مواد آموزش��ی توليد ش��ده به وسيله آن نيز 

معرف این دیدگاه است.
کانال��ی و پرتز)1981( با اش��اره به نظر ش��وآب20 
)1973،1971،1969(ک��ه م��دارس را مکانهایی برای 
عمل دانسته و تدریس را عمل اصلی مدارس می داند، 
اظه��ار می دارند ک��ه از نظر کيفيت و برخ��ورداری از 
پش��توانه تفکر، ممکن اس��ت اعمال تدریس از شدت 
و ضعف برخوردار باش��ند. خوب فک��ر کردن یا خوب 
تدریس کردن ،به یک روح اندیشنده و بازتابی بستگی 
دارد. ب��ا دنبال کردن این نکته می توانيم بر چيزی که 
به نظر بدیهی می آید تأکيد کنيم و آن این اس��ت که 
طرز تلقی معلم به عنوان کارورز بازتابی، در تالش��های 
او ب��رای حصول به بهترین اعم��ال تدریس و از طریق 
درنظر گرفتن مجموعه ای از عوامل در یک موقعيت از 
تدریس خاص، مشخص می شود، اما زمانی که معلمان 
تحقيق را از تدریس جدا ببينند و اساس��اً آن را متعلق 
به محدوده متخصصان دانشگاهی بدانند، در این صورت 
بسختی می توانند خود را به عنوان یک محقق بپذیرند 
) یا زمانی برای تحقيق پيدا کنند( و نسبت به تدریس 
خود، بازتابی عمل کنند و جسارت تصميم گيری پيدا 

کنند.)فيشر،2001( 21
تحقيق عمل تا ده��ه 1980 در ادبيات آموزش��ی 
ایال��ت متحده تقریباً حضور نمی داش��ت، آنها در دهه 
1980، حرکت جدیدی در راستای احيای تحقيق عمل 
آموزش��ی در امریکا ش��مالی شکل گرفت که مستقل 
از حرکت معلم � محقق در انگلس��تان یا ظهور دوباره 
تحقيق عمل مشارکتی در دهه 1950 بود. این حرکت 
جدید برای چندمين س��ال به شکل تحقيق و توسعه 
تعاملی در جامعه آموزشی آمریکا ظاهر شد و به تدریج 
با اس��تفاده از شکلهای دیگر تحقيق مشارکتی، باعث 
درگير ش��دن معلمان و دانشگاهيان در انجام این نوع 
تحقيق ش��د. اگرچه این پروژه های مشارکتی معلمان 
را در بعضی از جنبه های تحقيق درگير نمود، توس��ط 
خود معلمان کنترل نمی شد یا تحقيق متعلق به آنها 

نب��ود. در حال حاضر، با وجودی که معلمان در بعضی 
از پروژه های تحقيق عمل که در دوره های دانش��گاهی 
برگزار می شوند ش��رکت می کنند، نه تنها گروههایی 
از معلمان وجود دارند که با دانش��گاهيان مش��ارکت 
نمی کنند، بلکه تحقيق توس��ط خود معلمان کنترل 
می شود.)فيشر 2001( به طور مثال مطالعه تدریس22 
که در کشورهای جنوب شرقی آسيا و به خصوص ژاپن 
از دیرباز جزو س��نتهای آموزشی آنها بوده ،به نوعی در 
خانواده پروژه های تحقيق عمل قرار می گيرد. در واقع 
در کش��ور ژاپن یکی از مهمترین فعاليتهای آموزشی 
ب��رای ارتقای صالحيت حرفه ای معلمان در مدرس��ه 
»پژوهش��های مش��ارکتی معلم��ان در کالس درس« 
می باش��د. یکی از این پژوهش��ها نمونه ای است که در 
مدرسه ابتدایی کومنو در شهر ناکویا در سال تحصيلی 
95-96ميالدی انجام ش��ده اس��ت و معلمان کالس 
پنجم ابتدایی این مدرسه »بهسازی روشهای آموزش 
ریاض��ی در کالس پنجم ابتدایی «را به عنوان پژوهش 
مش��ارکتی خود انتخاب نموده اند.23 در حال حاضر در 
اکثر کشورهای جهان، روش تحقيق عمل که دورنمای 
روش��نی را به جامعه آموزشی نش��ان داده است مورد 
توجه مجدد قرار گرفته است. این توجه تا جایی است 
که در بس��ياری از پروژه های آموزشهای قبل و ضمن 
خدمت معلمان تحقيق عمل آموزشی، یکی از ارکان این 
آموزشها به حساب می آید و پس ازمجادله های فراوان 
در مورد مشروعيت تحقيقات معلمان، این نوع تحقيق از 
طرف همه بخصوص دانشگاهيان مورد قبول واقع شده 
اس��ت. در واقع »در قلب تحقيق عمل، نظریه انتقادی 
نهفته اس��ت که هدف آن، تغيير جامعه به طور عام و 
تعليم و تربيت به طور خاص به راه های اساسی است« 
)کلمنتس و امرتون ،1996؛به نقل از مک تاگ،1991 

وپایکوریتز،1998(. 
تغيي��ری که عمدت��اً در جهت عدالت و مس��اوات 
آموزشی بيشتر اس��ت. کار و کميس )1968(متقاعد 
ش��ده اند که آموزش رسمی بيشتر در خدمت فرزندان 
خانواده های طبقات متوس��ط است و به همين دليل، 
تحقي��ق عمل را تنها راهی می دانند ک��ه از طریق آن 
می توان ساختار های آموزشی منصفانه تری ایجاد کرده 
و رویکرد ه��ای عادالنه ت��ری اتخاذ نم��ود، زیرا یکی از 
مشخصه های تحقيق عمل آموزشی این است که توسط 
معلمان انجام مي شود و چيزی نيست که برای معلمان 
ی��ا راجع به کالس��های درس آنها و توس��ط محققان 
خارج از کالس آنجام شود. )کوچران-اسميت و الیتل 
،1993(. در نتيج��ه، معلمان بيش از هر کس دیگری، 
با واقعيتها، نيازها و محدودیتهای کالس خویش آشنا 
هس��تند و می توانند با این آگاهی ، تحقيق عمل را به 
گون��ه ای طراحی کنند که به ایجاد مس��اوات و انصاف 
بيشتر در کالس درس کمک کنند. کلمنتس و امرتون 
)1996( با اشاره به مقاله تهييج کننده شانسی )1994( 

 كار و كميس )1968(متقاعد 
 شده اند كه آموزش رسمی بيشتر
 در خدمت فرزندان خانواده های
 طبقات متوسط است و به همين
 دليل، تحقيق عمل را تنها راهی
 می دانند كه از طريق آن می توان
 ساختار های آموزشی منصفانه تری
 ايجاد كرده و رويكرد های
عادالنه تری اتخاذ نمود

مقاله
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ب��ا عنوان»تحقيق کالس درس و م��رز ها« ایده اصلی 
تحقيق عمل را به نقل از وی، چنين بيان می کنند:

»وقتی که معلمان به نقش محقق��ان در می آیند، 
تحقيق کالس درس از این که معلمان اشيای تحقيق 
باشند، به سمت وضعيت practive حرکت می کنند 
که در آن معلمان خود س��ؤالها را مش��خص می کنند، 
داده ها را جمع آوری و تجزیه و تحليل می کنند و یافته ها 
را با س��ایر همکاران در ميان می گذارند. به این ترتيب، 
تحقيق انجام شده توسط معلمان حرف دل معلمان را 
به گوش بقيه می رس��اند24 تا به گفتمان وسيعتری در 

مورد آنچه در مورد تدریس می دانيم کمک نماید«.
تحقيق عمل می خواهد فضایی ایجاد کند که در آن، 
معلمان قادر باشند خواسته هایشان را بگویند و آنها را به 
گوش دیگران برسانند. با این حال، کلمنتس و الرتون 
هش��دار می دهند که در اس��تراليا که وزارت آموزش و 
پرورش در سطح فدرال و ایالتی ، بودجه های تحقيقاتی 
را اختصاص می دهند، اغلب تخصيصها به پژوهشگران 
مورد وثوق نظام آموزشی تعلق می گيرد که گزارشهای 
پژوهش��ی تهيه می کنند و در آن گزارشها از صداهای 
معلمان استفاده های گزینشی می کنند که تقریباً به طور 
اجتناب نا پذیری حامی سياستگذاریهاي آموزشی دولت 

است.
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دكتر علی رؤوف
نویسنده و محقق

سمبل کردن، یعنی کاری را سرسری و صرفاً برای رفع 
تکليف انجام دادن.

آیا می توان فعالیتهای پژوهش یا تحقیق در کالس 
درس و مدرسه را هم سمبل کرد؟ 

چگون��ه ؟ با چه ایده ای و با چ��ه باوری؟ با چه مهارتی 
و ب��ا چه بی مهارتی ای؟ آیا می ت��وان فعاليتهای تحقيق و 
پژوهش در کالس درس و مدرس��ه را سمبل نکرد و آن را 
ج��دی گرفت؟ چگونه؟ با چه ایده ای و با چه باوری؟ و نيز 
با چه مهارتهایی؟ آیا به کارگيری این نوع مهارتها دش��وار 
اس��ت؟ برای کس��ب این مهارت، چه اسبابی و چه ابزاری 

الزم است؟
دو برخ��ورد عينی و حقيقی زیر، به پرس��ش های باال 
پاسخ می دهند و اسباب و ابزار این نوع مهارت ها را معرفی 

می کنند. 
برخورد اول 

بازدید از یک کالس درس 
تایلند، از جمله کشورهای آسيای جنوب شرقی است 
که در زمينه  آموزش و پرورش و شيوه های تربيت معلمان، 

پيشرفت بهتر و بيشتری داشته است. 
29 س��ال پي��ش )1353 شمس��ی( در یک س��فر 
پژوهش��ی، از یکی از مدرس��ه های راهنمایی این کشور 
دی��دن می ک��ردم. از ابتدای س��اعت درس، وارد کالس 
ش��دم، با تعجب دیدم که هر ی��ک از دانش آموزان یک 
کيس��ه  پالس��تيکی یا یک پاکت کاغذی هم��راه خود 
آورده بودند. داخل کيس��ه ها مقداری خوراکی، از قبيل 
نان، سيب زمينی، بيسکویت، قند، شکر، شکالت، برنج 

و مانند این ها بود. فکر کردم بچه  ها چاشت نيمروز خود 
را همراه آورده اند.  وقتی تعجبم بيشتر شدکه خانم معلم 
خطاب به شاگردانش گفت: »خوب، حاال نمونه  قندهایی 
را که دیروز خورده اید بگذارید روی ميز تا ببينم.« بچه ها 
با ش��وق و ذوق کيس��ه های خود را روی ميز در معرض 
دید معلم قرار دادند. خانم معلم یکی یکی آنها را بررسی 
می کرد. هنوز متوجه قضيه نش��ده ب��ودم. هر لحظه بر 
تعجبم افزوده می ش��د. چرا بچه ها برنج، تکه های نان و 
سيب زمينی را همراه با مقدار کمی قند و شکر و شکالت، 
و خرده خوراکيهای دیگر در یک کيسه ریخته بودند!هر 
یک از ش��اگردان، برگ��ه ای کاغذی را به معلم نش��ان 
می دادند. نام محتوای کيسه خود را روی آن ردیف کرده 
بودند، و مقدار هر یک از نمونه هایی را که دیروز خورده 
بودند جلوی آن نوشته بودند. خانم معلم، هر کسيه ای را 
که می دید و بررسی می کرد، بذله ای لطيف و خنده دار به 
برخی از بچه ها می گفت. بذله هایی از قبيل، ای پرخور! - 
چه قدر قند دوست داری! – مثل این که تو قند دوست 

نداری؟ - خيلی مواظب سالمت خودت هستی! - و ... 
دانش آموزان مقدار قن��دی را که دیروز خورده بودند با 
جدولی که از کتاب درسی شان گرفته بودند و مصرف روزانه  
قند مورد نياز آنها را نش��ان می داد، مقایسه کرده بودند و 
نشان داده بودند که چه مقدار قند اضافی یا کم، یا به اندازه  
نياز خورده بودند.  س��رانجام، معلوم شد درس قبلی آن ها 
مربوط به خواص، تأثير و تبدیل مواد خوراکی در بدن بوده 

است. مثل نشاسته که در بدن به قند تبدیل می شود. 
جالب ترین صحبتی که آن معلم برای من کرد این بود 
ک��ه: »بچه ها باید بدانند هر درس��ی را که می خوانند، چه 
کاربردی در زندگ��ی روزمره  آن ها دارد؛ و چقدر می توانند 
با درک و فهم بيشتر، آن را به زندگی خود مربوط کنند تا 
بتوانند بهتر، سالم تر و منطقی تر زندگی کنند، یا آن را به 
کار گيرند. در مورد درس دیروز و امروزشان، باید جمله ای 
 را به یاد آوریم. »انس��ان همان چيزی است که می خورد.

»an is what he eats1 « وقت��ی بچه ه��ا بفهمند چه 
چيز و چه مقدار می خورن��د، خورد و خوراک آگاهانه تری 

خواهند داشت. 
برخورد دوم 

دفتر تحقیق 
چن��د روز پي��ش، دخترک باهوش��ی 
که کالس س��وم ابتدایی اس��ت، دفتر 
تحقيقش را به من نشان داد. جدولی 
کشيده بود. غذاهایی را که در طول 
5 روز خ��ورده بود، با تاریخ روز به 
روز، در آن جدول نوشته بود. 
نوبت غذاها و چاشت هایش 
را ن��ام برده بود. مق��دار مواد و 

خوراکی ه��ا را هم ذکر کرده ب��ود. گفت دو روز دیگر باقی 
مانده است که جدول تحقيق ام کامل شود. 

وقت��ی تحقيق خ��ود را برایم ش��رح مي داد، ش��وق و 
ذوقي عجيب داش��ت. چه سؤال هایی از من می کرد! دلش 
می خواست مرتب تأیيدش کنم که همه را درست نوشته 
است. شخصيت مطمئن و متکی به نفسی پيدا کرده بود. 

برای پر کردن این جدول فکر کرده بود، حس��اب کرده 
بود، یادداشت برداشته بود، از مادرش سؤال کرده بود. 

راس��تش، من هم لذت بردم. به او گفتم: »عجب معلم 
خوبی داری. خوش به حالت«. 

بعد پرسيدم: »معلم شما این تحقيق را از خودش گفته 
اس��ت؟«  فوری کتاب علومش را آورد. صفحه  109 آن را 

نشان داد. موضوع تحقيق را برایم خواند. 
تحقيق، مربوط به درس��ی بود با عنوان گوارش س��الم. 
از غذاهای��ی که باید بخوریم صحبت ک��رده بود. غذاهای 
پروتئي��ن دار، غذاه��ای دارای قند و نشاس��ته و غذاهای 
چرب��ی دار. درکنار هر یک از این س��ه دس��ته غذا تصویر 
خوراکی های مربوط وجود داش��ت و در جدولي مقدار آب 

موجود در برخی خوراکی ها را مقایسه کرده بود. 
در مورد دندان های س��الم و مسواک زدن هم، مطالبي 
به همراه عکس آورده بود و علت پوسيدگی دندان ها را هم 
جویا شده بود تا بچه ها پاسخ بدهند و آزمایشی هم در این 
مورد انجام دهند. چند دستور بهداشتی هم در مورد طرز 
غذا خوردن، مصرف غذاهای مفيد و خوراکی هایی که برای 
بدن ض��رر دارند، و نيز به اندازه و با فاصله غذا خوردن، به 
موضوع درس اضافه کرده بود، و در کنار آن تصویر قشنگی 
از انواع س��بزی ها و ميوه ها که حرکت غذاها را در روده ها 
آسان می کنند، قرار داده بود. در انتهای موضوع، عنوان یک 
تحقيق را برای دانش آموزان نوشته بود: »جدولی رسم کنيد 
و نام غذاهایی را که در طول هفته  آینده می خورید، به تدریج 
یادداشت کنيد. این غذاها از چه موادی درست شده اند؟ نام 
آن ها را بنویسيد. کدام غذاها دارای قند، نشاسته، پروتئين و 
چربی بيشتری هستند؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، از 

معلم یا پدر و مادر خود کمک بگيرید«. 
هر چه گشتم تا ببينم به مقدار مواد غذایی که بچه های 
آن س��ن و سال باید بخورند، در متن درس، حتی به طور 
مختصر، چه اشاره ای شده است، تا بفهمند یا بدانند هر روز 
چقدر به چربی، قند و پروتئين نياز دارند و در مورد مصرف 
آن ها زیاده روی نکنند، یا به دالیل گوناگون از خوردن آن ها 
دوری بجویند، چيزی نيافتم. به نظرم رسيد آنچه در این 

درس آمده بود، چيزی جز پخش اطالعات نبود. 
به فکر فرو رفتم. از قيافه ام فهميد که کمی به فکر فرو 
رفته ام. باز، از او پرسيدم: »کتاب شما چند موضوع تحقيقی 
دارد؟« دفتر تحقيق اش را ورق زد و گفت: »تا حاال سه تا«. 
گفتم: »آیا معلم شما هيچ تحقيقی داده است که خارج از 

کتاب باشد؟«  گفت: »نه!« 
پاسخ منفی او، که با تعجب همراه بود، قيافه ام را بيشتر 
ع��وض کرد. چون، در دلم ح��رف اولم را پس گرفته بودم. 

َسمَبل کردن تحقیق در مدرسه

مقاله



آبان 1388. شماره 115

17

ذوق و ش��وق او را برای انجام دادن یک تحقيق تحس��ين 
می کردم. 

اما با خودم گفتم: »معلم خوبی نداری. بدا به حالت!« 

وقت��ی هر ی��ک از دانش آم��وزان کالس، نتيجه  این 1 
تحقيق ف��ردی و کتابی را تحوی��ل می   دهند، معلم 
کالس چه می کند؟ آنچه معمول است این است که به هر 
کدام ا زجدول های تنظيم شده یک نمره  خوب می دهد و 
دل دانش آموزانش را شاد می کند. به چه چيز نمره می دهد؟ 
به خوردن غذا؟ به نوش��تن نام غذاهایی که خورده اند؟ به 
طرز نوش��تن بچه ها ؟ به طرز پر کردن یک جدول؟ یا به 
دریافت خودش که فهميده اس��ت بچه های کالس او چه 
نوع غذاهایی می خورند؟ آیا این همان سمبل کردن تحقيق 
در مدرسه نيست؟ مگر نه این که هر درسی می تواند و باید، 

در زندگی روزمره  بچه ها نقشی داشته باشد؟

به راس��تی، کتاب یک ابزار است فقط خط می دهد. 2 
راهنمایی اس��ت برای حرکت های دیگر.کتاب، یک 
شيء است. مثل تخته س��ياه، مثل ماژیک وایت بورد که 
جای همان گچ نشس��ته اس��ت. آیا روی تخته سياه فقط 
یک جمله می توان نوشت؟ آیا ماژیک ها فقط یک مطلب 

را می نویسند؟

در حرفه  معلمی هر روز ده ها و صدها اتفاق می افتد 3 
که قابليت بررس��ی و تحقيق های کوچک و ساده را 
دارن��د. هر کالس، در مدرس��ه یک دنياس��ت. در این دنيا 

هزاران دیدنی و هزاران پرسيدنی است.

آیا همة تحقيق ها یک نفری و فردی است؟ آیا بچه ها 4 
نمی توانند موضوع تحقيق را خودشان انتخاب کنند؟ 
آی��ا معلمان در مدرس��ه و در کالس با مس��أله ای روبه رو 
نمی شوند؟ آیا پرسشی پيدا نمی شود؟ آیا جواب پرسش ها 
را نمی خواهند؟ آیا مدرس��ه و کالس های درس در دورن 
زندگی دانش آموزان قرار ندارند؟ مگر چگونه زندگی کردن 
در بط��ن و متن خود زندگی به دس��ت نمی آید؟ هرچند، 
چه چيز خریدن و چگونه خوردن، در هر س��ن و س��الی، 
جزو آگاهی های زندگی کردن است، چقدر خوردن، ممکن 

نيست جزو آگاهی های الزم تر باشد. 

آیا مدیر مدرسه، در کنار معلمان و همراه با معلمان، 5 
نمی تواند به جس��ت وجوی پاسخ پرسش های ساده 
و آس��ان باال بگردد، و شاگردان مدرس��ه اش را در این نوع 

کندوکاوها شریک کند؟

چه زیباس��ت، اگر کارگزاران هر مدرس��ه درباره  این 6 
پرس��ش ها به بحث بنشينند. موضوع های تحقيق و 
پژوهش از درون بچه ها و معلم ها می جوشند. تحقيق های 
کتاب��ی، در یک مقط��ع مبهم قطع می ش��وند. این گونه 
تحقيق های کتابی، چه س��ودی عای��د بچه ها می کنند؟ 
دنياهای کالس درس و مدرسه می توانند نتيجة تحقيق های 
کتاب��ی را به زندگی روزمره  دانش آم��وزان و نيز به زندگی 
آینده  آنان ربط دهند و شالودة شخصيت و هویت بهتر بودن 

و بهتر زیستن آن ها را پي ریزي نمایند. 

چرا، باید بچه ها به تحقيق های گروهی بپردازند؟ پاسخ 7 
این پرسش خيلی آسان است. چون نظام آموزشی ما 
بچه ها را انسان های تنها تربيت می کند. وقتی بچه ها با هم 
نجوشند، با هم کار نکنند، با هم تحقيق نکنند، تنها بزرگ 

می شوند ! یاد نمی گيرند با دیگران باشند.
در یک��ی از کارگاه های »تحقي��ق و پژوهش در کالس 
درس و مدرسه« با گروهی از معلمان چند مدرسه صحبت 
می کردم. گفتم می خواهم همين حاال روش یک تحقيق 
گروهی را به شما نشان دهم. سوال من – یا فرض و مسألة 
من – این اس��ت ک��ه آیا معلمان می توانن��د موضوع های 
تحقيق شاگردان خود را تعيين کنند؟ اگر می توانند چگونه 

؟ اگر نمی توانند، چرا؟
معلمان به گروه های کوچک تقس��يم ش��دند. مطالب 
درسی کتابشان را مورد بررسی قرار دادند. به زندگی روزمره  
شاگردانشان در مدرسه، در خانه و در اجتماع فکر کردند. 
مشکالت و پرسش های آنان را در نظر گرفتند و به جست 
و ج��وی موضوع های تحقيقی که می توانند انجام بدهند، 

پرداختند. 
حاصل کار، تعداد زیادی عنوان یا موضوع تحقيقی بود 
که می توانستند مطالب کالس درس یا مشکالت مدرسه و 
زندگی اجتماعی را به گذران زندگی روزمره و نيز به آیندة 
ش��اگردان ارتباط دهند و راه و روش پيدا کردن پاس��خ به 
آن ها، یا کش��ف علت های بروز مش��کل ها، یا پرسش های 

کنجکاوانة دانش آموزان خود را به دست آورند. 
نمونه هایی از این تالش مختصر، در زمانی محدود، اما 
از روی کنجکاوی برانگيخته شده، که از ميان 33 مورد به 

دست آمده چيده شده اند، چنين اند:
 چرا محيط زیس��ت در مدرسه ها پاکيزه نيست؟ )علوم، 

بهداشت( 
 کاربرد »مساحت ها در هندسه« در زندگی ما چيست؟ 

)ریاضی(
 ميانگي��ن وزن دانش آموزان پایه  اول تا پایه  پنجم چقدر 

است؟ )ریاضی(
 چند درصد از دانش آموزان دبستان ما از عينک استفاده 

می کنند؟ )ریاضی(
 چرا این تعداد از دانش آموزان از عينک استفاده می کنند؟ 

)علوم، علوم اجتماعی( 
 چرا سيگار کش��يدن یک مشکل اجتماعی شده است؟ 

)علوم، علوم اجتماعی( 
 چرا معلم��ان از انتخاب »موضوع تحقيق دانش آموزان«  

ناتوان اند؟ )مهارت حرفه ای معلمان( 
 چرا س��ال گذشته در اس��تان گلستان چندین بار سيل 

جاری شد؟ )جغرافی، علوم اجتماعی( 
 »زاویه« چه نقشی در زندگی ما دارد؟ )هندسه( 

 آیا ارزش یابی مستمر از ارزشيابی های معمول بهتر است؟ 
چرا؟ )مهارت های حرفه ای معلمان( 

 چه چيز موجب خشونت دانش آموزان مدرسه های ابتدایی 
می شود؟ )علوم اجتماعی( 

 چگون��ه معنی یک لغ��ت را از لغت نامه ه��ا پيدا کنيم؟ 
)ادبيات( 

 چ��را هوایی که تنف��س می کنيم آلوده اس��ت؟ )علوم، 
جغرافی، علوم اجتماعی( 

 در یک هفتة مشخص، چه تعداد از دانش آموزان قوانين 
انضباطی مدرسه را رعایت کرده اند )علوم اجتماعی( 

 چگونه مدرسة ما دچار آلودگی می شود؟ )علوم، بهداشت، 
 علوم اجتماعی( 

 چرا بعد از گذش��ت این همه زمان، اميرکبير هنوز مرد 
محبوبی است؟ )تاریخ( 

 چرا دانش آموزان نمی توانند انش��ا بنویس��ند؟ ) ادبيات، 
مهارت های معلم( 

 چرا بعضی از دانش آموزان در فعاليت های گروهی شرکت 
نمی کنند؟ )علوم اجتماعی( 

 چرا بعض��ی از دانش آموزان در روخوانی قرآن مش��کل 
دارند؟ )دینی، ادبيات( 

جالب این که هر گروه راه ها و روش های انجام دادن این 
تحقيق ها را هم نوشته بودند و ابزارهای متعددی را نام برده 
بودند. راهکارها و ابزارهایی مانند: مشاهده، اندازه گيری ها، 
پرسش نامه ها،  مصاحبه، مطالعة منابع، محاسبه های ریاضی، 
تهيه نمودار، بررس��ی ارتباط مدرس��ه با خانه، جمع آوری 
اطالعات، مراجعه به کتابخانه،  تهية گزارش نهایی تحقيق، 
مراجعه به افراد و سازمان ها، استفاده از مطبوعات، مراجعه 
به خانواده ها، انجام آزمون ها )روش های تجربی(، اندازه گيری 

موردها، تماشای فيلم های مستند و ... 
جالب ت��ر این بود که همة اف��راد در گروه های معلمان، 
دریافته بودند ک��ه با حيلت ها و ترفندهای حرفه ای خود، 
می توانند حس کنجکاوی و سبب خواهی شاگردان خود را 
تحریک کنند و آن ها را به دنبال تشفی این حس و بارآوری 

شخصيت خود بفرستند. 
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توفيق حسن پور 
عضو ش��ورای تحقيقات س��ازمان 

آموزش وپرورش استان اردبيل 

مقدمه 
بررس��ی دقي��ق نش��ان می دهد که 
»کشورهای توسعه یافته، توسعه خود را 
بيش از هر چيز مدیون تعميق، گسترش 
و بالندگ��ی پژوهش می دانن��د« )نامی، 
1377،ص66(. یک��ی ازنهادهای مهم هر 
جامعه که نياز به توس��عه مستمر داشته 
و از طرفی بس��تر مناس��بی برای توسعه 
و گس��ترش پژوه��ش می باش��دآموزش 
و پ��رورش اس��ت. بنابرای��ن »آم��وزش 
و اش��اعه روش��های پژوه��ش در مي��ان 
معلمان و کارکنان آم��وزش و پرورش از 
جمله فرصت هایی اس��ت که به توس��عه 
فرهنگ پژوهش در نظام آموزشی منجر 
شده«)ساکی،1383،ص 8( و به تبع آن 
توسعه کيفيت آموزشی را سبب خواهد 

شد.
یک��ی از مهمتری��ن راههای توس��عه 

پژوه��ش در آموزش و پ��رورش توجه به اق��دام پژوهی 
)پژوهش در عمل( در مدارس می  باشد .در اصل »مدرسه، 
دریای��ی از واقعيت آموزش��ی اس��ت و پژوهش در عمل 
می تواند معلمان را به جای تماش��ای س��طح این دریا به 
غواصی و ش��ناگری در اعماق آن تشویق کند« )حدداد 

عادل،1383(.
اهميت و ضرورت اقدام پژوهی در آموزش و 

پرورش:
هرچند ک��ه »اقدام پژوهی فراین��د پژوهش در کليه 
سازمانهایی است که قصد دارند در بستر تالشهای متمرکز 
برای بهبود کيفيت و عملکرد سازمان خود اقدام کنند« 
)رضایی،1383،ص72(. اما اس��تفاده و گس��ترش آن در 
آموزش و پرورش ضروری تر و دارای اهميت خاصی است 

که ذیالً به بخشی از اهميت و ضرورت ها اشاره می گردد:

اق��دام پژوهی رویک��ردی تفکر مدار اس��ت: تفکر  1 
محوری از ویژگی های بارز آموزش و پرورش توسعه 
یافته اس��ت. اقدام پژوهی روشی است که معلم پژوهنده 
درکار و وظيف��ه خ��ود به طور مس��تمر تفکر می کند« 
)هاشم زاده،1387،ص 17(. به این ترتيب با اندیشه مسائل 
راشناخته وبا اندیشه وروش علمی راههایی را پيدا کرده 
ونسبت به حل مساله اقدام می نماید. ضمن این که تفکر 

در دی��ن ما جایگاه ویژه ای دارد و رس��ول گرامی اس��الم 
س��اعتی تفکر را از هفتاد سال عبادت برتر می داند و امام 
رضا )ع( می فرمایند: »یکی از باالترین عبادت ها تفکر در 
وظيفه است.«)نقل از همان منبع،ص 17(. کارسون نيز: 
» پژوهش در عمل را نوعی بصيرت می داند که هدف آن 
بهبود بخشيدن به حيات، زندگی فکری، ذهنی و عرصه ای 
است که فرد با آن سر و کار دارد«) به نقل از امام جمعه و 

رضوانی،1381، ص 105(.

پيوند بين پژوهش وکاربس��ت: »پژوهش در عمل، 2 
مسأله جدایی  ميان نظریه و عمل را از بين می برد« 
)صاف��ی،1382،ص38(. ب��ه این صورت که »گس��ترش 
پژوه��ش در عمل، جایی برای این نگرانی که مبادا نتایج 
تحقيقات درقفسه های کتابخانه ها دفن شود وبی استفاده 
بماند، باق��ی نمی گذارد چراکه نوع پژوهش از متن عمل 
برخاسته و سودمندی و کارایی خود را، نخست در ميدان 
عمل به اثبات رسانده است«)حداد عادل،1383(. همچنين 
عدم بکارگيری یافته های پژوهشی عالوه بر اینکه به منزله 
اتالف منابع مالی و انسانی صرف شده برای انجام آنهاست، 
موجب ایجاد آثار سوء در ذهنيت دستگاهها و مسئوالن 
امور مالی نسبت به سودمندی سرمایه گذاری های به عمل 
آمده در زمينه پژوهش شده است)مهر محمدی، به نقل 

از نامی،1377، صص 66-65(. مالحضه 
می گ��ردد که اقدام پژوهی با از بين بردن 
شکاف بين تحقيق وکاربست توانسته این 

سؤ ذهنيت را از بين ببرد.

اقدام پژوهی نوع��ی آموزش حين 3 
خدمت است )قاسمی پویا،1382،ص 
16(: در اقدام پژوهی چون کس��ی که با 
مسأله روبرواست خودش نيز برای حل آن 
اقدام می نماید و درگير پژوهش می گردد، 
لذا »افراد درگير در پژوهش، مثل معلمان 
و مدیران در حين پژوهش به مهارت ها و 
دانش هایی دست می یابند که قبال با آن 
آشنا نبودند« )مالحسينی،1387،ص14(. 
و ای��ن ام��ر از آنجا ناش��ی می ش��ود که 
»پژوهش��گران خواه��ان تغيير اس��ت و 
می خواهد وضع نامطلوب موجود، متحول 
شود و در مس��ير اثربخش پيش رود. لذا 
صرف��اً به یافتن رابطه ه��ا اکتفا نمی کند 
بلکه می کوش��د همواره خ��ود و کالس 
درس اش را رش��د ده��د از ای��ن رو مدام 
به جست و جو می پردازد و همواره به دنبال 
مطالعه و یادگيری است«)قاسمی پویا به 
نقل از امام جمعه و س��عيدی رضوانی، 1382،ص103( 
بنابراین »ضمن پژوهش رشد می کند و بالنده می گردد« 

)صافی،1382،ص 37(.

اقدام پژوهی موجب ن��وآوری در آموزش و پرورش 4 
اس��ت:  »چون در این روش به دنبال حل مس��أله 
هس��تيم، احتمال اینکه به نوآوری هایی نيز دست یابيم 
بس��يار زیاد است«)مالحس��ينی،1387،ص14( را معلم 
ضمن پژوهش بالنده ش��ده، چاره یاب می شود و نوآوری 
و نوجویی اشاعه می یابد« )صافی،1382،ص 37(.  اقدام 
پژوهی تدریس را از صورت یک حرفه عادی به یک منبع 
الهام بخش برای کشف و ابداع در می آورد و به حيات شغلی 
معلمان نشاط و حرکت می بخشد« )حداد عادل،1383(. 
بنابراین می توان گفت ک��ه اقدام پژوهی »تزریق رویکرد 
مبتن��ی بر نوآوری به پيکره آم��وزش و فرآیند یادگيری 
است« )امينی، 1387،ص10(و »روشی برای بهبود علمی 
و نوآورانه در فعاليت های مدرسه محسوب می شود«)سحر 

خيز،1387،ص 4(.
راه های گسترش اقدام پژوهی در آموزش و 

پرورش: 
اساس��ی ترین روش عقل��ی در ح��وزه تعليم و تربيت 
تحقيق و پژوهش اس��ت. بنابرای��ن فعاليت های پژوهش 

اقدام پژوهی 
اهمیت، ضرورت و راههای گسترش آن در آموزش و پرورش
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وآموزش مبتنی بر پژوه��ش باید به عنوان یک فرهنگ 
در نظام آموزش��ی ما اشاعه یابد. بی تردید در صورتی که 
در نظام آموزش��ی کش��ور از وزارتخانه گرفته تا سازمان 
وادارات آموزش و پرورش و مدارس اگر تحقيق و پژوهش 
بی مشتری بوده و در عوض حافظه پروری و نمره گرایی در 
سطوح مختلف آموزش و پرورش را ایجاب می کند. ذیال به 

مواردی از راه های گسترش اشاره می گردد:

عملگرایی مس��ئوالن و مدیران س��طوح مختلف 1 
آم��وزش و پرورش: امام ص��ادق )ع( می فرمایند: 
مردم را به عملتان دعوت کنيد نه بازبانتان. برای توسعه 
وگس��ترش اقدام پژوهی باید مدیران ومسئوالن نظام 
آموزشی ازخود ش��روع کنند و در این راستا باید »باور 
داشته باشند که پژوهش مقدم بر آموزش است هرچند 
آموزش زمينه پژوهش را فراهم می س��ازد، و بر اساس 
این باور، خود پژوهنده باش��ند تا از دیگران نيز چنين 
امری را انتظار داشته باشند« )حسن پور 1385،ص2(. 
مطمئناً تمام مدیران و مس��ئوالن در س��طوح مختلف 
آموزش و پرورش هيچ کدام نمی توانند ادعا داشته باشند 
که هيچ مس��أله یا مشکلی ندارند. بنابراین مسئوالن و 
مدی��ران ما می توانند اقدام پژوه��ی را به عنوان رویکرد 
اساس��ی در حل مس��ائل تحت مدیریت خودشان باور 
داش��ته و عمل نمایند.که با داشتن مدیران و مسئوالن 
پژوهنده می توانيم کارکنان و معلمان پژوهنده داشته 
باش��يم و همچنين در مدارس نيز معلم��ان پژوهنده 
می توانند دانش آموزان پژوهنده داشته باشند. در هر حال 
»مس��ئوالن و مدیران آموزش و پرورش چه بخواهند و 
چه نخواهند در موقعيتی قرار دارند که توجه به پژوهش 
را الزام آور می نماید. بنابراین الزم اس��ت از خود ش��روع 
کنند، و برای این کار روشی بهتر از اقدام پژوهی نيست« 

)همان منبع(

آموزش اقدام پژوهی: آموزش را می توان در سطوح و 2 
مراحل مختلف ارایه کرد .از جمله ارایه واحد درسی 
اقدام پژوهی در مراکز تربيت معلم و رش��ته های دبيری 
دانش��گاه ها به عنوان یکی از دروس تربيتی و همچنين 
»آم��وزش ضمن خدم��ت معلمان، مدی��ران و کارکنان 
صفی و س��تادی آموزش و پرورش« )صافی،1382، ص 
39(. هرچن��د که در این زمين��ه فعاليت هایی در بخش 
آموزش ضمن خدمت فرهنگيان انجام گرفته اما تجدید و 
غنی سازی این آموزش ضروری  است. همچنين با برگزاری 
جلسات هم اندیشی)حسن زاده 1383، ص 240( توسعه 
و گسترش پژوهش خوانی توس��ط مدیران، مسئوالن و 
معلمان قبل از پژوهشگری )قاسمی پویا،1379، ص 7( 

می توان آگاهی ها و دانش پژوهشی را افزایش داد.

ایجاد انگيزه: ایجاد انگيزه باید برای تمامی کارکنان 3 
و معلمان درس��طوح مختل��ف انج��ام گيرد.آنچه 
مهم اس��ت اینکه »انگيزش هم باید مادی و هم معنوی 
باشد«)امينی،1387ص 18( .طوری که بيشتر افراد را به 

تالش وادارد.

نگاه به اقدام پژوهی به عنوان آموزش حين خدمت: 4 
در این ارتباط بعد از ارزیابی های الزم و اطمينان از 
صحت  اجرا و نتایج اقدام پژوهی ترتيبی اتخاذ گردد که 
برای کارمند، مدیر و یا معلم پژوهنده س��اعات مشخص 
گواهی ضمن خدمت صادرگردد برای این امرالزم اس��ت 
دفتر ارتقاءعلمی آموزش وپرورش  س��ازوکارهای قانونی 
الزم را تعریف و تهيه نماید. در توجه این مسأله که اقدام 
پژوهی آموزش حين خدمت است می توان به جرأت ادعا 
ک��رد که »افراد درگير در اق��دام پژوهی، مانند مدیران و 
معلمان در حين پژوهش به دانش ها و مهارت هایی دست 
یابند که قبال با آن آشنا نبودند« )مالحسينی، 1387،ص 
14(.  همچني��ن می توان اظهارک��رد که احتماال مهارت 
آموزی و دانش افزایی حاصل از اقدام پژوهی از دوره های 
ضمن خدمتی که در نظام آموزش��ی اجرا می ش��ود اگر 

بيشتر هم نباشد کمتر نيست.

تخصيص اعتبارات کافی برای اقدام پژوهی: تخصيص 5 
و افزایش اعتبارات تحقيقاتی )امينی،1387،ص104( 
به وی��ژه در بخش اقدام پژوهی می تواند زمينه گس��ترش 
پژوه��ش در آم��وزش و پرورش را فراهم س��ازد البته در 
امر بودج��ه تحقيقاتی باید به »مدیری��ت توزیع منابع« 
)محم��دی،1387،ص8( عنایت ویژه داش��ت. همچنين 
ب��دون وجود برنامه راهب��ردی احتماالً نت��وان اعتبارات 
تخصيصی را درست هزینه کرد. مطمئناً برنامه ریزی در 
ای��ن امر و به تبع آن اختصاص بودجه کافی به ش��رطی 
قابل تحقق است که »از طرف برنامه ریزان و مدیران عالی 
آموزش و پرورش باورمندی و ایمان به پژوهش« )همان 

منبع( وجود داشته باشد.
خالصه و نتيجه گيری

ب��دون تردید اقدام پژوه��ی از مهم ترین ضروریات در 
آموزش و پرورش است که باید در سطوح مختلف آن به 
ویژه در سطح مدرسه و معلمان گسترش یابد. از عواملی 
که گس��ترش اقدام پژوهی را ضروری می س��ازد می توان 
تفکر مدار بودن، حل مشکل کاربست یافته های پژوهشی، 
جنبه آموزشی داشتن و توسعه دانش و مهارت ها و پيامد 
نوآورانه داشتن را نام برد. همچنين از راههای گسترش، 
مهمترین آنها عبارتند از: اقدام پژوهی خود مس��ئوالن و 
مدیران آموزش و پرورش و عمل گرایی آنها به جای شعار، 
آموزش اقدام پژوهی درتمام سطوح از طرق مختلف، ایجاد 
انگيزه مادی و معنوی در پژوهشگران، نگاه به اقدام پژوهی 
به عنوان آموزش حين خدمت و اختصاص بودجه و اعتبار 

کافی برای گسترش وتوسعه آن.
منابع:

1- ام��ام جمعه،س��يد محم��د رضا و س��عيدی رضوانی، 
محم��ود)1382(- پژوه��ش حين عمل رویک��ردی نو در  
آموزش ضمن خدمت معلمان – فصلنامه تعليم و تربيت، 
س��ال های هجدهم و نوزدهم،ش��ماره مسلس��ل 72-73 

ص�ص 101-132
2- امينی مصطفی)1387(عل��ل وچرایی اقدام پژوهی – 

مجموعه مقاالت اقدام پژوهی ش��ورای تحقيقات سازمان 
آموزش و پرورش)استان قم- انتشارات طلوع مهر- ص�ص 

9-10
3- امينی،سيد مهدی)1387(متن گفتگو-ص18

4- امين جعفری، محمدحسين)1387(-ضرورت توسعه 
پژوه��ش در عمل در آموزش و پرورش- مجموعه مقاالت 
اقدام پژوهی، شورای تحقيقات سازمان آموزش و پرورش 

استان قم-انتشارات طلوع مهر- ص�ص 7-8
5- حسن پور،توفيق)1385(-سرمقاله ویژه نامه پژوهشی 
ش��ورای تحقيقات آموزش و پرورش استان اردبيل شماره 

8 ص 2
6- حس��ن زاده،رمضان)1383(-اقدام پژوهی و کاربست 
نتای��ج – اقدام پژوه��ی راهبردی برای بهب��ود آموزش و 

تدریس-ص�ص 224-243
7- حدادعادل،غالمعلی)1383(پيام رئيس مجلس شورای 
اسالمی به گردهمایی آموزش و پژوهش معلمان پژوهنده 

کشوری و استانی
8- رضایی، منيره )1383(-چيستی و چرایی اقدام پژوهی 
– اق��دام پژوهی راهبردی برای بهب��ود آموزش و پرورش- 

تهران،انتشارات پژوهشکده تعليم و تربيت صص 66-92
9- س��حرخيز،ابراvهيم )1387(-گزارش های برتر اقدام 
پژوهی، صفحه 4 – پژوهش��کده تعليم و تربيت اس��تان 

همدان-انتشارت برکت کوثر
10- صافی،احمد)1382(-برنامه معلم پژوهنده در آموزش 
و پ��رورش )تنگناها و راه حل ه��ا(- فصلنامه مدیریت در 
آموزش و پرورش،دوره نهم، شماره مسلسل 34-33،صص 

35-47
11- کاکوجویباری،عل��ی اصغر)1383(-اق��دام پژوه��ی 
راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس – تهران،انتشاران 

پژوهشکده تعليم و تربيت ص�ص 8-9
12- قاس��می پویا،اقبال)1379(-آشنایی با مفهوم ،هدف 
ها و روش تحقيق برنامه معلم پژوهنده )متن مصاحبه(-

پژوهش نامه آموزش شماره 24،صص2-7
13- مالحس��ينی،امير)1387(- اهمي��ت وضرورت اقدام 
پژوهی-مجموعه مقاالت اقدام پژوهی،ش��ورای تحقيقات 
س��ازمان آموزش و پرورش اس��تان قم – انتشارات طلوع 

مهر-صص 13-15
14- مهر محمدی،محمد)1387(-ده باید بلوغ یافتگی در 
نظام پژوهشی آموزش و پرورش – )متن گفتگو( پژوهش 

نامه آموزشی شماره 104، صص 6-8
15- نامی، شمسی)1377(-موانع به بکارگيری یافته های 
پژوهش در تصميم گيری های آموزشی- فصلنامه تعليم 
و تربيت،سال چهاردهم، ش��ماره مسلسل54-53، صص 

65-83
16- هاش��م زاده،معصوم)1387(- اقدام پژوهی چيس��ت 
و معل��م پژوهن��ده کيس��ت- مجموع��ه مق��االت اقدام 
پژوهی،شورای تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان 

قم-انتشارات طلوع مهر-صص 17-18
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جين مک نيف و جک وایت هد
ترجمه: پریچهر چایچی

  اقدام پژوهی چیست؟
مبحث اقدام پژوهی گس��ترده و گوناگون است، 
بنابراین به ناچار افراد مختلف مطالب مختلفی در مورد 
این که اقدام پژوهی چيست، به چه کاری می آید و 
چه کسی می تواند آن را انجام دهد و چگونه، بيان 
می کنند. فعال بودن در این بحث مستلزم داشتن 
اطالعاتی در این زمينه اس��ت. مش��ارکت در این 
زمينه به دریافت دالیل اقدام پژوهی و چش��م انداز 

دستاوردهای آن کمک می کند.
این فصل مش�تمل بر 4 بخش است که 

این مطالب را در بردارد:
1. اقدام پژوهی چه هست و چه نيست؟

2. روش های مختلف اقدام پژوهی
3. اهداف اقدام پژوهی

4. چه زمانی باید از اقدام پژوهی استفاده 
شود و چه زمانی نباید؟

1. اقدام پژوهی چه هست و چه 
نيست؟

اقدام پژوهی نوعی بررس��ی اس��ت که 
آموزشگران را در هر کجا قادر می سازد تا 
کار خود را ارزیابی نمایند. آنها می پرسند 
من چ��ه کار باید بکنم؟ چ��ه چيزی را 
باید در خودم رش��د ده��م؟ چگونه باید 
این کار را انجام دهم؟ ميزان تمرین آنها 
نشان دهنده ميزان سعی آنها برای رشد 
خود و تأثير آن بر یادگيری دیگران است. 
اقدام پژوهی به صورت صعودی در تمامی 
دنيا به عنوان یک روش آموزش تخصصی 
مشهور شده اس��ت. این روش مخصوصاً 
در مسائل آموزشی بسيار پيشرفت کرده 
است و به طور ویژه در تدریس و هم اکنون 
در تخصص ه��ای مختل��ف ني��ز به طور 
گسترده ای اس��تفاده می ش��ود. یکی از 

جذابيت های اقدام پژوهی 
این اس��ت که همه کس 
می توانن��د از آن به��ره 
جوین��د، بنابرای��ن برای 
اقدام عادی به خوبی افراد 
متخصص، مدیران دولتی 
و مدیران بخش خصوصی 

قابل استفاده است.
ه��م  دانش آم��وزان 

می توانند و می بایس��ت از آن استفاده کنند.1  شما 
حتی می توانيد برای مطالعات خودتان در این زمينه 
از دانشگاه مدرک معتبر بگيرید. در این کتاب مواردی 
از اقدام پژوهان وجود دارند که هرگز فکر نمی کردند 
که وقتی بررسی هایشان را در این مورد شروع کنند 

در نهایت تخصص یا مدرک دکترا بگيرند.
اقدام پژوهی می تواند یک روش موثر و مفيد برای 
بررسی های تخصصی باشد چرا که اقدام پژوهی به 
معنی این است که افراد خودشان این کار را انجام 
دهند و همانطور که در زندگی، روش زندگی خود 
را پي��دا می کنن��د در مورد آموزش هم خودش��ان 

روش مناس��ب را برای خود پيدا کنند. وظایفشان 
به آنها دیکته نمی شود، بلکه خود تصميم می گيرند 
ک��ه چ��ه کار کنند و البته با مذاکره و مش��ورت با 
دیگران. این روش هم برای افراد مناس��ب اس��ت و 
هم برای کس��انی که می خواهند کار گروهی انجام 
دهن��د. گروههای زیادی از اس��تفاده کنندگان این 
روش با هم یکی می شوند تا در کارها سهيم شوند 
و از یادگيریهایش��ان در یک جمع بهره ببرند. شما 
هم می توانيد به این مجموعه اضافه ش��وید و آن را 
گسترش دهيد. این چيزی است که اقدام پژوهی را 
برجسته و ممتاز می کند؛ چرا که به وسيله خود افراد 
انجام می شود به جای این که به وسيله یک 
پژوهشگر متخصص انجام شود که دربارة 
مردم تحقيقاتی را انجام می دهد، و اغلب 
از روش های سنتی جامعه شناسی استفاده 
می کند. جامعه شناسان معموالً بيرون از 
گود قرار می گيرند و می پرسند: مردم در 
آنجا چه می کنند؟ چطور متوجه شویم و 
توضيح دهيم که آنها چه می کنند؟ این 
نوع پژوه��ش را ناظرپژوهی می گویند و 
اغلب یک پژوهش بيرونی است در صورتی 
که اقدام پژوهان درون پژوه هستند. آنها 
بخشی از موقعيتی را که در آن قرار دارند 
م��ورد پژوهش قرار می دهند، احس��اس 
می کنند و هم به صورت انفرادی و هم به 
صورت گروهی از خود می پرسند، آیا کار 
ما به گونه ای هس��ت که ما آرزو می کنيم 
باش��د؟ چگونه می توانيم در مواقع لزوم 
آن را بهتر کنيم؟ اگر آنها احساس کنند 
که کارشان به طور منطقی رضایتبخش 
اس��ت، ارزیابی می کنند که نشان بدهند 
ک��ه چرا این م��ورد را انتخ��اب کرده اند. 
اگر آنها احس��اس کنن��د که باید چيزی 
را بهتر کنند تالش می کنند، نتایجی را 
جمع آوری می کنند و گزارش های کتبی و 
شفاهی از پيشرفت هایی که در کار صورت 
گرفته در مورد کاری که 
دارند انجام می دهند تهيه 

می کنند.
در اینجا مثال هایی از 
سؤاالت جامعه شناسی و 
اقدام پژوهی آمده است تا 
اختالف بين آنها را نشان 

دهد.
را  ش�ما  اقدام پژوه�ی 

آنچه الزم است درباره اقدام پژوهی بدانید

جدول 1 

سواالت اقدام پژوهی

چطور می توانم کیفیت کار معلمان را در مدرسه به نحوی تحت تأثیر 

قرار دهم که آنها تصمیم بگیرند در مدرسه بمانند.

چطور می توانم روش مدیریتم را بهتر کنم تا باعث تحریک کارگران 

به تولید بیشتر شوم؟

من چطور می توانم میزان مشارکت بیشتر شنوندگان را تحریک کنم 

به وسیله تغییر ترتیب نشستن آنها؟

سواالت جامعه شناسی

ارتباطی بین تشویق معلم و ابقای معلم

 وجود دارد؟

آیا روش مدیریت روی بهتر کار کردن کارگران و تولید بیشتر 

تأثیر دارد؟

آیا یک ترتیب نشستن متفاوت میزان مشارکت شنوندگان را 

افزایش می دهد؟
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پیش�برد کارتان به شیوه ای سیستماتیک کمک 
می کن�د. یک روش نظری برای ای�ن کار این گونه 

است:
  فهميدن این که االن وضعيت چگونه است.

  مش��خص کردن این که چه چي��زی ما را نگران 
می کند.

  فکر در مورد روش ممکن که پيش روی ماست.
  امتحان کردن روش فوق

  روشن شدن کار ما به وسيله جمع آوری اطالعات 
برای نشان دادن این که چه اتفاقی دارد می افتد.

  ارزیابی پيش��رفت کار به وسيله به وجود آوردن 
برنامه هایی برای قضاوت کردن در مورد این که چه 

اتفاقی دارد می افتد.
  آزمودن ارزش ميزان یافته ها

  اصالح روش به وسيله ارزیابی 

شما در بررسی خود باید تشخيص دهيد که چه 
چيزی نگران کننده اس��ت، روش متفاوتی را برای 
انجام کارها امتحان کنيد، در مورد این که در گذشته 
چه اتفاقاتی رخ مي داد، اندیش��ه کنيد و در س��ایه 
اندیشه های خود یک روش جدید را که ممکن است 
موفق تر باشد یا نباشد امتحان کنيد. به عنوان مثال 
)کایترینا مک دوناگ، در سال 2000(2 برنامه  های 
مختلفی را برای مهارت خواندن فرزندانش به وسيله 
خواندن متون س��خت امتحان کرد که هيچکدام 
به نظر نمی آمد کمکی بکنند. او تش��خيص داد که 
می بایس��تی فنون آموزش��ی خود را تغيير دهد و 
به روش��ی تدریس کند که به کودکان کمک کند 
ک��ه بهتر یاد بگيرند. )جف ميد 2001(3. از آموزش 
تخصص��ی خود در خدمت پلي��س می گوید که او 
گرفتاری های ش��خصی و کاری افراد را تغيير داد و 
تئوری )کلی نگ��ری( را در زمينه فرماندهی پليس 

به وجود آورد.
فرایند مش��اهده – اندیشه – عمل – ارزیابی – 
اصالح – حرکت در مسير جدید به صورت عمومی 
به این شکل ش��ناخته می شود. )عمل – اندیشه(. 

چون فرآیند به صورت حلقه ای اس��ت. اغلب به آن 
حلقه عمل – اندیش��ه می گویند. )ش��کل 1-1(. 
این فرآیند پيش��رفت خوبی ندارد به خاطر این که 
به محض این که ما به یک نتيجه موقت می رسيم 
و احس��اس می کنيم که راضی کننده می باشد، آن 
نتيجه به خودی خود س��ؤاالت جدیدی را برای ما 
به وجود می آورد و ما باید دوباره از نو ش��روع کنيم. 
برای نمونه مدل های تصویری خوبی برای نش��ان 
دادن ای��ن فرآین��د در ادبيات وج��ود دارد )اليوت 

4)1999
2.روش های مختلف اقدام پژوهی

روش های مختلفی در مبحث اقدام پژوهی وجود 
دارد. اقدام پژوهان سؤال هایی در مورد فرآیند موثر در 
تغيير می پرسند و دورنماهای مختلفی که افراد در 
ذهن خود دارند انواع مختلفی از سؤال ها را در ذهن 
آنها پدید می آورد. در قرن بيستم روش های جدیدی 
از پژوهش ارائه گردید که نظریه هستی شناسی را 
در مقابل نظریه اثبات گرایی ق��رار داد. اثبات گراها 
معتقدند که جهان چيزی جدا از یک مش��اهده گر 
اس��ت و می توان جهان را به طریق ذهنی مشاهده 
ک��رد و در مورد آن نظ��ر داد. به همين طریق آنها 
معقتدند که دانش چيزی جدا از دانش��مند است 
بنابراین می توان در مورد دانش نيز به طریق ذهنی 
نظر دارد. در این دیدگاه س��نتی جهان و چگونگی 
پدید آمدن آن می تواند به وسيله بشر مورد مطالعه، 
آزمای��ش و تجزیه و تحليل ق��رار گيرد و نتایج آن 
نيز می تواند قابل پيش بينی باشد. به رغم این تعبير 
س��نتی که به آن اشاره شد، نظریه هستی شناسی 
مطرح می شود که معتقد اس��ت مردم قسمتی از 
واقعيت درونی خود و به وجود آورنده آن هس��تند، 
بنابراین این گفته اش��تباه است که جهان را جدا از 
مردمی که در آن زندگی می کنند ببينی، یا اعمال 
آنه��ا را جدا از خودش��ان تصور کنی، بلکه به جای 
این که پدیده ها را ج��دا از افراد ببينيم باید بر این 
موضوع تکيه کنيم که مردم چگونه با دیگران و با 
محيط خود کنار می آیند. مثال های متعددی وجود 
دارد از جمله در علم پزشکی که چگونه می توان به 
بقای بشر کمک نمود یا در علم جامعه شناسی که 
چگونه می توان به بهبود تعامل افراد با یکدیگر کمک 

نمود تا باعث بقای زندگی افراد گردد.
بنابراین هدف بيشتر تحقيقات از یک آرزو به یک 
کنترل محيط و انس��ان تغيير یافته است و در واقع 
هدف تحقيقات از تغييرات اجباری به ارتقای سطح 
زندگی انسان و محيط زندگی سوق داده شده است.

این  نظریه های مختلف بر پژوهشگران نيز تأثير 
گذاش��ت زیرا ارزش های مردم قس��متی از نظریه 
هستی شناس��ی آنهاست. نظریه هستی شناسی به 
معنی نظریه وجود است که در آن فرد هویت خود 

را می س��ازد و در مورد شناخت دیگران و شناخت 
محيط خود می کوش��د. از آنجایی که بش��ر اصوالً 
اجتماعی اس��ت س��عی دارد که با شناخت هویت 
دیگران و همکاری با آنها به خلق آثار ارزنده و بقای 
زندگ��ی اجتماعی کمک کند و بر جهان هس��تی 

تأثيرگذار باشد.
نظريه ها و حدود هستی شناسی5

درک این که تئوریهای هستی شناسی چگونه اعمال 
ف��ردی و اجتماعی را تحت تأثير قرار می دهند برای 

فهم دورنماهای مختلف اقدام پژوهی ضروری است.
محققان عمل معتقدن��د که تمامی افراد قادرند 
هویت های خود را بس��ازند و در همان حال نيز به 
دیگران کمک کنند تا آنها هم هویت خود را بسازند. 
آنه��ا تالش می کنند تا با وجود اختالف های بالقوه 
روش های��ی برای زندگی با یکدیگر پيدا کنند. آنها 
باور دارند برای داشتن زندگی موفقی با دیگران باید 

تالش کرد تا نقطه نظرات دیگران درک شود.
محققان عم��ل معتقدند ک��ه ه��دف از انجام 
تحقيق به نمایش گذاشتن دغدغه های آموزشی و 
ارائه پاس��خ های مناسب به آنهاست. تالش آنها در 
این راستاست تا با حمایت از تمامی یادگيرندگان 
در برقراری عدالت اجتماعی و آموزش ش��هروندان 
کمک کنند تا جامعه ای قابل زیستن وتوأم با صلح 
ایجاد شود. )فيشر 2001(6 به عبارت دیگر محققان 
تحقيق عمل، تالش می کنند تا با توسعه توانایی های 
خ��ود مراقب پيش داوری های خود باش��ند، آنها را 
تجدیدنظ��ر کنند یا کن��ار بگذارند. محققان عمل 
معقتدن��د که آینده در حال ق��رار دارد لذا در حال 
حاض��ر می توانند با بهبود آنچه در رابطه با دیگران 
انج��ام می دهن��د، امکانات بالقوه آین��ده را تحقق 
بخش��ند و با مش��خص کردن عمل های آموزشی 
اثربخ��ش و طراحی راه های��ی برای بهبود وضعيت 
کالس های درس مدرس��ه ای، آنها را به اجتماعات 
یادگيری و تدریس کيفی و دموکراسی تبدیل کنند 
)فيش��ر 2001(. زیرا همانطور که )اکر 1997(7  به 
نق��ل از دیویی بيان می کند در یک جامعه مبتنی 
بر دموکراسی بين آموزش و عمل اجتماعی ارتباط 
عميقی وجود دارد به طوری که دموکراس��ی در هر 
نس��لی باید زاده ش��ود و آموزش، مامای آن است. 
محقق��ان عم��ل می دانند اگر آرمان داش��تن یک 
جامعه بهت��ر را به خاطر وجود مش��کالت کنونی 
نادیده بگيرند، احتماالً به س��کون خواهند رسيد و 
نيز می دانند تالش های آنها هر چند اندک در بهبود 

آینده تأثيرگذار خواهد بود.
3.اهداف اقدام پژوهی

هدف تمامی پژوهش ها توليد دانش جدید است 
و اقدام پژوهی نوع خاصی از دانش را پدید می آورد.

اقدام پژوهی هميش��ه به ش��کل عملی شناخته 
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شده اس��ت که مردم برای بهبود موقعيت فردی و 
اجتماعی خود انجام می دهن��د. بعضی افراد برای 
ایجاد یک جهان مولدتر و صلح آميز پتانسيل هایی 
در ای��ن روش دیده ان��د )ه��رون 1998؛ ه��رون و 
ری��زن 2001(8 موضوعی که جدیداً بس��يار قوت 
گرفته این است که اقدام پژوهان چگونه روش های 
دموکراتيک تری را برای پيشرفت های سازمانی پيدا 

می کنند )مک نيف و وایت هد 2000(9
تحقيق عمل آموزشی در حال تبدیل شدن به یک 
روش تغيير اجتماعی در جهان واقعی است. همانطور 
که گفته شد تحقيقات آموزشی و اقدام پژوهی های 
زیادی از دید ناظران نوش��ته ش��ده است که در آن 
پژوهش��گران مبادرت به ارائه مدل مفهومی تجزیه 
و تحليل، توضيحات در م��ورد اقدام پژوهی و امکان 
استفاده این روش در حد سخن بيان داشته اند. اميل 
)1985( گفت این قبي��ل تجزیه و تحليل ها اغلب 
تعصب بی جا را به وجود می آورد. بر حسب نظر ]اميل[

پتانسيل  اقدام پژوهی زمانی به واقعيت نزدیک می شود 
که عقاید با عمل ارتباط برقرار کند. مردم می توانند 
به زندگی شان معنی دهند چون آنها صحبت کردن 
در مورد اقدام پژوهی را متوقف می کنند و گفتگو در 
مورد خودش��ان به عنوان اقدام پژوه را آغاز می کنند. 
آنها نظریه های خود را در مورد طریقه رفتار در دنيای 
واقعی با دیگران در ميان می گذارند با توضيح این که 
چ��ه کار دارند می کنند، چ��را این کار را می کنند و 
اميدوارن��د به چه چيزی برس��ند. ای��ن نظریه های 
ش��خصی نظریه هایی برای زندگی نيز می باش��ند، 
زیرا آنها باعث بهبود زندگی مردم می گردند. هدف 
اقدام پژوهی ایجاد نظریه هایی برای زندگی است در 
مورد این که چطور آموزش، رفتارها را بهتر می کند و 

کارهای جدید را یاد می دهد.
بيشتر نظریه ها چگونگی تغيير رفتار در زندگی 
را نش��ان می دهند. اف��راد این س��ؤال ها را از خود 
می پرسند، من چه کار می کنم؟ چطور این موضوع 
را بفهمم تا بتوانم آن را بهبود بخش��م؟ چطور این 
نظریه ها را به عمل دربياورم؟ پرسيدن این سؤال ها 
می توان��د به فرد مورد نظر کمک کند تا روش های 
عمل��ی برای بهب��ود زندگی و ارتق��ای ارزش های 
اجتماعی و آموزشی خود داشته باشد. )بردا النگ، 
2003(10 توضي��ح می دهد که چطور او توانس��ت 
درک مردم را از فرآیند تغييرات سازمانی تحت تأثير 
قرار دهد و آلون س��رپر )2004(11 توضيح می دهد 
که چطور توانست فلسفه هستی شناسی وجود خود 

را در جهان بفهمد.
4. چه زمانی بايد اقدام پژوهی استفاده شود 

و چه زمانی نبايد
شما می توانيد از اقدام پژوهی برای اهداف بسيار 

زیادی استفاده کنيد اما نه برای همه موارد.

 چه زمانی از اقدام پژوهی استفاده کنیم؟
اقدام پژوهی را زمانی انجام دهيد که می خواهيد 
ارزیابی داشته باش��يد از این که آیا کاری که دارید 
انجام می دهيد یادگيری های خودتان و دیگران را 
تح��ت تأثير قرار می دهد، ی��ا این که نياز دارید کار 
دیگری انجام دهيد تا مطمئن ش��وید که به هدف 

نزدیک شده اید. شاید شما باید:
  ادراک خود را بهبود بخشید.

  روابط در محل کار شما دشوار و مالل آور است. 
چگونه می خواهید متوجه ش�وید که چرا اینگونه 
اس�ت؟ بنابراین می توانید کاری ب�رای آنان انجام 

دهید.
  دانش آموزان ش�ما به طور قابل توجهی نمرات 
باالیی را کس�ب می کنند. چرا؟ آی�ا این به دلیل 
نحوه تدریس شما با مطالعه زیاد خودشان یا محیط 

جدید کالس است؟
یادگيری خودتان را بهبود بخشيد.

 چطور یاد می گیرید که مردم را تشویق کنید تا 
مفیدتر باشند؟

 چطور مدیران بخش خود را تشویق می کنید تا 
به صحبت های زیردستان خود محتاط تر و با توجه 

بیشتر گوش کنند.
چه زمانی از اقدام پژوهی استفاده نكنيم

اگر می خواهيد مقایسه ای انجام دهيد، ارتباطات 
آماری را نشان دهيد، یا یک ارتباط علت و معلولی را 
نمایش دهيد از اقدام پژوهی استفاده نکنيد. در اینجا 

مثال هایی را بررسی می کنيم:
  اگر می خواهيد ببينيد افراد بالغی که به وس��يله 
بچه ه��ا همراهی می ش��وند بيش��تر در پياده روها 
سرگردان هستند یا آنها که به وسيله بچه ها همراهی 
نمی شوند، باید مشاهده ای انجام دهيد که تجزیه و 

تحليل های آماری را دربرداشته باشد.
  اگر می خواهيد ببينيد چرا بعضی از معلمان مرد 
از تدریس در مورد روابط و آموزش های جنسی اکراه 
دارند، احتم��االً باید مبادرت به انجام یک پژوهش 

م��وردی نموده، نتایج را تجزی��ه و تحليل کنيد و 
همچني��ن احتمال دارد که بتواني��د یک تجزیه و 
تحليل مقایس��ه ای از نتایج کار خود و کاری که در 
مورد آن قبالً خوانده اید انجام دهيد تا این که متوجه 
شوید که معلمان به کدام موضوعات بيشتر عالقه 

دارند.
  اگ��ر می خواهي��د اثرات مدیریت مناس��ب را بر 
عالقه من��دی معلمان ب��ه تدریس نش��ان دهيد، 
می تواني��د با تعدادی از معلم��ان مصاحبه کنيد و 
گفته ه��ای آنه��ا را تجزیه و تحلي��ل و جواب ها را 
دسته بندی کنيد. همچنين احتمال دارد الزم باشد 
با تعدادی از مدیران مصاحبه هایی داشته باشيد و 
عقای��د آنها را در مورد مدیری��ت بدانيد و ارتباطی 
بين نحوه مدیریت آنها و کيفيت اشتياق معلمان به 

تدریس پيدا کنيد.
  موضوعات��ی از علوم اجتماع��ی هس��تند ک��ه 
پژوهشگران سؤاالتی در مورد آنها می پرسند. مانند 
مردم چه می کنند؟ آنها چه می گویند؟ چه تعداد از 
آنها این کار را انجام می دهند؟ اقدام پژوهی به رغم 
این، فرم هم به آن می دهد،چطور من درک می کنم 
که چ��ه کار دارم انجام می دهم؟ چطور آن را بهتر 
کنم؟ عالقه پژوهشگرا تاکيد می کند تا این که بتوان 

حرکتی برای بهبود فرد و جامعه انجام داد.
خالصه مطلب

در این مقاله بعضی از موضوعات اصلی در مورد 
اقدام پژوهی مورد بررسی قرار گرفته است و توضيح 
داده ش��ده اس��ت که برعکس علم جامعه شناسی، 
اقدام پژوهی فرد را در مرکز بررس��ی قرار می دهد. 
انواع مختلفی از اقدام پژوهی در طول سال ها مطرح 
شده است، که در زمينه های مختلفی برتری هایی 
دارد. اقدام پژوهی زمانی که در مورد بهبود آموزش و 
راهکارهای اجتماعی صحبت می کند می تواند بسيار 
مفيد باش��د. اقدام پژوهی برای موارد مقایسه ای یا 

علت و معلولی مناسب نيست.
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 تمامی افراد قادرند هويت های
 خود را بسازند و در همان حال نيز
 به ديگران كمك كنند تا آنها هم
هويت خود را بسازند
 آنها تالش می كنند تا با وجود 
 اختالف های بالقوه روش هايی
 برای زندگی با يكديگر پيدا كنند.
 آنها باور دارند برای داشتن زندگی
 موفقی با ديگران بايد تالش كرد
تا نقطه نظرات ديگران درك شود
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فتح اهلل توحيدلو
س�ؤال هایي براي موضوع »تفکر پژوهش�ي در دورة 
پیش دبس�تاني«، گفت وگو با دکتر فرخنده مفیدي، 
اس�تاد دانش�گاه عالم�ه طباطبای�ي ک�ه در ادام�ه 

می خوانید.
  

  نوآموزان دورة پیش دبستاني را چگونه مي توان با 
علم و روش علمي آشنا کرد؟

یک��ي از ویژگيهاي خوب کودکان س��نين پيش از 
دبستان، روحيه پرسشگري و کنجکاوي است. کودکان 
بویژه از سن سه سالگي از واژگاني استفهامي همچون 
چ��ه، چرا، چگونه و چطور و.... غيره بس��يار اس��تفاده 
مي کنند. این عطش س��يري ناپذیر اوليه براي داشتن، 
و پي بردن به امور اطراف، سرکشيدن، پرسيدن درباره 
رخدادها و گوناگوني اشيا و چيزهایي که مي بينند بویژه 
شروع توجه به خواست و نيازهاي مورد پرسش آنهاست. 
مطمئناً هر چه بيشتر بش��نوند، ببينند، حس کنند، 
لم��س کنند و تجربه کنند و بویژه از طریق مش��اهده 
و دس��ت ورزي اطالعات دست اولي دریافت کنند، این 
روحيه پاس��خ خواهي و نياز به دانستن در آنها تقویت 
مي ش��ود. کودکان در ای��ن دوره آماده پذیرش مطالب 
جدید، و توجه به پيرامون خود هستند. مطمئناً هر چه 
پاس��خ به الت آنها را بهتر، رساتر و حتي سریعتر و در 
لحظه فراهم آوری��م به نحو بهتري در چرخه یادگري 
علمي قرار مي گيرند. منظور از پاس��خ لزوماً شفاهي و 
دیکته شده نيست. بلکه فراهم آوردن فرصتهایي است 
ک��ه بتوانند خود کاوش کرده، حتي با آزمون و خطا به 
پاسخ برسند و در مورد ابهامات خود نيز هدایت و ارادة 
خوبي از نظر ذهني بش��وند. ش��وق دانستن به صورت 
چالش و کوششي در آنها تقویت مي شود و روش علمي 

نيز دقيقاً از این نقطه آغاز مي شود.
 آیا امکان زمینه سازي براي تفکر پژوهشي در دورة 
پیش دبس�تاني وجود دارد؟ شما چه تعریفي از تفکر 

پژوهشي دارید؟
تفکر پژوهشي لزوماً به سن خاصي اختصاص پيدا 
نمي کند. تصور بسيار غلطي است که کودکان سنين 
پایين را از فکر جستجوگرانه و کنجکاوي براي یادگيري، 
نوخواهي و کش��ش و دنبال کردن شيوه هاي کودکانه 
خود براي پي بردن به نادانسته ها فارغ بدانيم. بلکه باید 
دانست که هر پژوهش از ل شروع مي شود. فرضيه سازي، 
حدس و گمانه زني و کوشش براي پيدا کردن راه حل، 
رسيدن به نتيجه و معني دار نمودن فرضيه ها در دوران 
پيش از دبستان هم مسير خود را طي مي کند. در روش 

خالق و زیباشناسانه ضروري براي کودکان، روش علمي 
و صحيح این اس��ت که براي س��ؤاالت و فکر کودکان 
ارزش قایل شویم. آنها را به فکر کردن واداریم یا تشویق 
کنيم و به آنها کمک کنيم تا براي اندیش��ه هاي خود 
و ابهامات مورد نظرش��ان، حدس بزنند. به عقيده من 
تقویت خطرپذیري فکري و رویارویي با معماها، دادن 
مسؤوليت ذهني به کودکان که به دنبال پاسخ بروند، 
آغاز تفکر پژوهش��ي اس��ت. رویا رو نمودن کودکان از 
سالهاي پایه با مسائل مختلف و ساده پيرامون، به آنها 
فرصت مي دهد که بيندیش��ند، نظاره گر و مشاهده گر 
صرف نباشند بلکه تأثير خود را در تغييرات، شکل گيري 
وقایع و رویدادهاي هر چند ساده و کوچک محيط خود 
را به صورت ملموس مشاهده کنند. در تفکر پژوهشي، 
عالوه بر به وجود آوردن روحيه پرسش��گري، احترام به 
تالش هاي ساده اما کارآمد کودکان حائز اهميت بسيار 
است. مهم این است که قابليت کودکان را براي پي بردن 
به امور دس��ت کم نگيریم و با احترام به کنجکاویها و 
س��ؤاالت آنها راه و فرآیند و دانستن و به دنبال جواب 
رفتن را از همين سالهاي اوليه براي آنان هموار نمایيم. 
مهم اس��ت که کودکان بدانند همه چيز از قبل شکل 
گرفته نيست و پاسخ هر سؤال را لزوماً فقط مربي و فرد 
بزرگتر نمي داند و مي تواند خود نيز به جواب درس��تي 
دست یابد. مهم است که کودکان بدانند همه سؤاالت 
فقط یک پاس��خ ندارند و مي توانند به راههاي مختلف 

بيندیشند و از زوایاي مختلفي به مسایل نگاه کنند.
به عقيده من، تفکر پژوهش��ي را مي توان مدیریت 
و اداره فکر تعریف نمود. بس��يار حائز اهميت است که 
فکر کودکان و تخيالت و اندیشه هاي کودکانه را حتي 
ب��ه نحو صحيحي مدیریت کنيم. ه��رزروي در طریق 
اندیشيدن، کم نگري به سؤاالت و فرضيه هاي کودکانه 
آنها که در حقيقت از جمله سموم و آفات اندیشه ورزي 
آزادانه اس��ت، از جمل��ه موان��ع و بازدارنده هاي تفکر 
پژوهشي است. فراهم آوردن فرصت، تشویق به استقالل 
در اندیش��يدن، خطر کردن و ریسک کردن در سؤال 
کردن و سؤال سازي، کودکان را در مسير پژوهش قرار 
مي دهد. صد البته مهم اس��ت که آنها دانستن را نوعي 
فکر کردن بدانند که اگر بخواهند بدانند باید فکر کنند 
و هر فکري ارزش بکار بس��تن دارد و کاربستن فکر و 
احترام به اندیشه خود نياز به تالش و همفکري نيز دارد 
و به همين ترتيب دور سالم و کارآمد ذهن اندیشمند و 

تفکر تحقيقگر و پژوهشگر چنين ره مي سپارد.
 تفکر پژوهش�ي در چه زمینه هایي از آموزشهاي 

دورة پیش دبستاني کارکرد بیشتري دارد؟

همانگونه که در پاسخ به سؤال دوم تعریفي براي تفکر 
پژوهشي ارائه دادم، براین اساس معتقدم که خميرمایه 
پژوهش فکر کردن اس��ت، بنابراین در همه زمينه ها و 
فعاليتهاي دوره پيش از دبس��تان نمي شود از پژوهش 
به دور بمانيم و چنين تصور کنيم که در این زمينه، یا 
آن مورد ویژه تفکر پژوهشي مورد نظر قرار نمي گيرد یا 
کمتر باید مورد توجه قرار گيرد. آیا مي شود آموزشهاي 
آماده سازي علوم، مطالعات اجتماعي، مفهوم شهروندي، 
درک اوليه ریاضي، و حتي مسائل بهداشتي و عاطفي 
کودکان را از تفکر و س��ؤال و فرضيه سازي و کاربست 
اندیشه ها دور دانست؟ و آیا مي شود این تصور غلط که 
کودکان تا قبل از 6سالگي، نمي توانند به پاسخ جدید، 
راه حل تازه و شکل تازه اي از امور دست بيابند قضاوت 
نمود؟ بس��ياري از رفتارها، کلمات و اعمال کودکان در 
زمين بازي، فضاي آب و شن بازي، تغيير مواد و تبدیل 
رنگها، قصه سازي و داش��تن زبان شعرگونه و حرکات 
آهنگين حکایت از نوعي پژوهش و به اعتباري تکيه بر 
سؤال و عرضه دليل مي باشد. من باور دارم که سالهاي 
پيش از دبستان نقطه آغازین و بسيار حساس و البته 
گام درست براي تشویق به تفکر و پژوهش دست وري و 

ایجاد چالش براي رسيدن به حل مسائل است.
 ب�راي توس�عة تفک�ر پژوهش�ي از مربی�ان دورة 
پیش دبس�تاني چ�ه انتظارات�ي مي توان داش�ت؟ با 
شناختي که از مراکز پیش دبستاني دارید آیا در حال 

حاضر، مربیان از چنین تواناییهایي برخوردارند؟
سؤال بس��يار اندیش��مندانه و پرمغزي است. براي 
ایجاد توس��عه مداوم و پایدار در دوره پيش از دبستان، 
انتظار بسيار درستي است که از خانواده و تقویت روحيه 
کودک محوري و دور ماندن از به وجود آمدن محدودیتها، 
مقررات دست و پاگير و وابسته نمودن کودکان شروع 
کنيم. یکي از لوازم اندیشه پژوهشگر، در حقيقت آزادي، 
استقالل دادن و فرصتهاست. روش هاي مبتدیانه، متکي 
کردن کودکان به خود و محدود کردن فرصتها، نمي تواند 
کودکان را به انسانهایي اندیشه باز و فکرورز تبدیل کند. 
اینجانب با شناختي که از مراکز پيش دبستاني کنوني در 
جامعه خود دارم، بعد از خانواده یا همزمان با پدر و مادر، 

گفتوگو

پرسشگري، پژوهیدن 
نیاز به رهایي از مقررات دست پاگیر

گفت وگو با دکتر فرخنده مفیدي
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مربيان و آموزش��کاران محيطهاي آموزشي و فرهنگي 
اوليه را عامل و کارگزار مهمي در به وجود آوردن تفکر 
پژوهشي در کودکان مي دانم. کودکان ساعتها و لحظات 
بس��يار زیاد و ارزش��مندي را در کنار بزرگترها در این 
محيط هاي آموزشي و پرورشي سپري مي کنند. براي 
نوع نگاه، نوع ش��نيده ها، نوع احساسات، نوع کالم، نوع 
ح��رکات و نوع تفکر کودکان به هر ش��کل باید ارزش 
قایل شد و براي آنها فرصت و آزادي براي تأمل در انواع 
اعمال خود و دیگران فراهم آوریم. مربيان به آنها به یاد 
یاد دهند که از کنار هر چيز به سادگي عبور نکنند، هر 
حرف و کالمي را بسنجند، و درباره امور مختلف و ساده 
و کوچک سؤال کنند و به راههاي مختلف فکر کنند. 
جامعه و نگ��رش اجتماع نيز البته در پذیرش تفکرات 
کودکانه و تأمل درباره سؤاالت آنها حدیث دیگري دارد 
که باید گفت جامعه تفکر پذیر و کودک محور مطمئناً 

زیبایي اندیشيدن و پژوهش محوري را تقویت مي کند.
  تفکر پژوهش�ي چه مهارته�ا و قابلیتهایي را در 
بچه ها گس�ترش مي ده�د؟ آیا این موض�وع فقط با 
مسائل علمي مرتبط است یا تفکر پژوهشي مي تواند 

با مهارتهاي زندگي هم در ارتباط باشد؟
در پاس��خ ابتدا باید اش��اره نمایم که کسب مهارت 

حتماً نياز به زمان و پختگي و پرس��ش 
بيشتري به ش��اخصهاي توسعه فکر و 
رشدشناختي انس��ان دارد. در کودکان 
تا قبل از سن 6سالگي وقتي از مهارت 
و به کمال رس��يدن صحبت مي ش��ود، 
تردید نکنيم که نوعي خام اندیشي است 
، زی��را آمادگي و گام ب��رداري در جهت 
هدفهاي عاليتر حتماً به تمرین بيشتر، 
ورزش فکري، و سوادآموزي نياز دارد. اما 
در م��ورد توانایي و قابليت کودکان این 
دوره، شکي نيست که در جریان ارتباط 
با دیگران، خودشناس��ي و اس��تقالل، 
مهارتهایي را کسب مي کنند که از آنها 
در زندگي خود بهره مي گيرند. مطمئناً 
با شما موافق هستم که تفکر پژوهشي 
لزوم��اً با مس��ائل علم��ي، تحصيلي، و 
محيطهاي علم آموزي مرتبط نيس��ت. 
بلکه در سایر امور و در محيط اجتماعي 
و خان��ه و نيز جاهاي دیگر نيز کودکان 
مي توانند مشاهده عميق نموده، سؤال 
کنند و براي پاسخ سؤاالتشان جست و 
جو کنند و آزمایشهاي ساده اي نيز انجام 
دهند، متحّير شوند و از واقعه و رخداد 
خوب پيش آگهي ه��ا و گمانه زني هاي 
کودکان��ه خ��ود در پدیده هاي محيط 
زندگي نتيجه گيري کنند. در حقيقت 
مراح��ل تفک��ر پژوهش��ي در گامهاي 

کوچک و در مقياس رشد شناختي کودکان این دوره 
عملي است.

  آیا استفاده از تفکر پژوهشي در آموزشهاي دوره  
پیش دبستاني نیاز به تغییرات خاصي در فضا و امکانات 
دارد؟ به عبارت دیگر، آیا کاربرد تفکر پژوهشي بیشتر 

مستلزم شرایط آموزشي است یا امکانات؟ 
اگر چه نقش امکانات، فضاي آموزش��ي و وسایل و 
تجهيزات را نباید از نظر دور نگهداریم ولي در شکل دهي 
به بس��ياري از اهداف عملکرد این عناصر حائز اهميت 
بسيار مي باشد، اما قطعاً نمي توان پذیرفت که گستردگي 
فکر و روش��ن بيني و تفکر به صورت چندگانه و دیدن 
مس��ائل از زوایاي گوناگون لزوماً وابس��ته به امکانات و 
شرایط است، زیرا محيط غيرسرشار و امکانات نه چندان 
مناسب نيز قدرت فکر کردن و ژرف اندیشي را از هيچ 
انساني و در هر سني نمي گيرد. مهم این است که به باور 
درستي برسيم که فرد براي تحقيقگري، پرسشگري، 
پژوهيدن نياز به رهایي از قيد و بندها، مقررات دس��ت 
پاگير و پذیرش دیگران و صدالبته اعتماد به نفس قوي 
دارد. اینکه به کودکان از س��طوح پایين یاد دهيم که 
فکر کردن قيمت دارد و خ��وب فکرکردن در زندگي، 
خوب زیس��تن و سالم زیس��تن را به ارمغان مي آورد، 

همان فضایي است که مي توان افکار سالهاي باالتر را غنا 
ببخشد. ناگفته نماند که هر فکر و اندیشه خوب چنانچه 
بخواهد به منصه ظهور برسد در مراحلي نياز به امکانات 
پيدا خواهد کرد. تيزاندیشي، دقت در رویدادها و تأمل 
در مسائل، پایه و اساس تفکر پژوهشي است، چنانچه 
روشهاي آموزش��ي بتوانند ضمن ارج نهادن به افکار و 
سؤاالت کودکان، زمينه را نيز براي بروز و شکوفا کردن 

آنها پدید آورند، کودک از همان آغاز متفکر بارمي آید.
  مدیران و مربیان مراکز پیش دبستاني براي استفاده 
از تفکر آموزشي نیاز به چه آموزشهایي دارند؟ به نظر 
مي رسد مدیران و مربیان در گام اول، پیش از آموزش 
نیاز ب�ه تغییر نگرش دارن�د، آیا با ای�ن نکته موافق 

هستید؟
سؤال بسيار خوبي است. چنانچه مجریان، مربيان و 
مدیران در مراکز آموزشي کودکان یا مادران و پدران در 
خانواده به ارزش فکر خوب، فکر تازه و سؤاالت متفاوت 
اما فکرساز پي نبرده باشند، مطمئناً نمي توانند راه را براي 
ورزش فک��ري در این طریق هموار نمایند. من عقيده 
دارم که بزرگترها باید مسأله  یابي، یادگيري درباره انواع 
س��ؤاالت و حتي سؤاالت مبهم را خوب بدانند و روش 
بارش مغزي و حل مسأله و نيز تفکر فلسفي و پژوهيدن 
و مراحل علمي و فرآیند رسيدن به یک 
نتيجه و عم��ل را تمرین کنند و آنها را 
در محتواي آموزش��ي در شيوه تدریس 
خود به کار بگيرند. اگر معلمان و مدیران 
سعي کنند از کتاب محوري و موضوعات 
کليش��ه اي قدري خود را دور نگهدارند 
و با آزادي و صرف وقت بيش��تر و حتي 
خارج از کالس��هاي بسته کودکان را به 
اندیشيدن و راهيابي به مسائل و .............. 
خود را راضي کنند که مأموریت آنها فقط 
دادن پاسخ درست و از قبل تعيين شده 
نيست، مطمئناً کودکان نيز عشق به فکر 
خ��ارج از قالب را یاد مي گيرند و جرأت 
ابراز وجود بيشتر و طح سؤاالت عميق تر 
و ش��خصي تري پيدا مي کنند. تمرین 
در س��ؤاالت باز و آزاد، و ج��رأت ورزي 
در تمری��ن و تبدی��ل و تغيير پدیده ها 
نگاه خوبي به این قضيه خواهد داشت. 
مشخصاً با تغيير نگرش و رسيدن به باور 
صحيح و نو در عوامل آموزش��ي موافق 
هستم. به عبارت بهتر من نيز اعتقاد دارم 
که چنانچه بزرگترها ندانند یا نخواهند 
بدانند که کودکان نيز مي توانند محقق 
باش��ند، پژوهش کنند و سؤاالت خوب 
خود را مبناي یادگيري بيشتر قرار دهند 
و یا کم نگري و سطحي نگري در قابليت 
پيشبرد اهداف تفکر پژوهشي آنها داشته 

گفتوگو
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باشند، نوعي ویراني و تخریب پيش مي آید. جاي نگراني 
اس��ت که این مهم چندان مورد توجه اولياي امور قرار 
نمي گيرد و آموزش هاي سطوح پایين و زیرساخت هاي 

آن را مورد توجه اصولي قرار نمي دهند.
  تفکر پژوهش�ي چ�ه ارتباطي مي توان�د با تفکر 
خالق داشته باش�د؟ در حال حاضر، آموزشهاي دورة 
پیش دبس�تاني تا چه اندازه به تفکر پژوهشي و تفکر 

خالق نزدیک اند؟
تفکر پژوهشي چندان بي ارتباط با تفکر خالق نيست. 
چون در اینجا مسأله هوشمندي یا نمره هوشي لزوماً در 
ميان نيس��ت. فکر خوب و سازنده که ایجاد تلنگرهاي 
ذهني بيشتر براي اندیش��ه کردن داشته باشد، نوعي 
تازگي، دیگربيني و دوري از یکسان بيني و فکر قالبي را 
در خود دارد. الزمه تفکر خالق، جور دیگر فکر کردن، 
تازگي، سيالي و رواني پاسخهاست. در یک پژوهش زیبا 
که سنجيده و برخاسته از سؤال سازنده است، خالقيت 
هم هست و بس��ياري از راههایي که براي تربيت افراد 
خالق و پرورش خالقيت وجود دارند مي  تواند به تفکر 

پژوهشي و فلسفه پژوهيدن نيز بينجامد.
  والدین مي توانند چه نقش مثبت یا منفي در توسعة 

تفکر پژوهشي فرزندان شان داشته باشند؟
فکر مي کنم تا حدود زیادي پاس��خ به این سؤال را 
در مباحث قبلي داده ام. ظریف تر بگویم که والدین نيز 
به عنوان عوامل تأثيرگذار هم مي توانند مانع و بازدارنده 
باش��ند و این در صورتي است که نگرش منفي خود را 
انتقال دهند، رده را براي گسترش فکر و پاسخ به سئوالت 
کودکان ببندند و با روشهاي خودکامه و مستبدانه خود 
کودکان را فقط در مسير دلخواه و یا سليقه خود هدایت 
کنند که این همان تربيت مسموم مي باشد. از طرفي هم 
مي توانند به توس��عه فکر خوب، سؤال خوب و کنکاش 
براي حل مسأله در کودکان کمک کنند. مهم این است 
که بدانند کودک زاده پژوهش اس��ت و مي تواند زاینده 
پژوهش نيز باشد و کودکان از سطوح پایين فکر خالق 
دارند و خالقيت کودکان در سنين پائين تر بيشتر است 
و فکر تازه تري دارند باید به آنها فرصت داد تا مش��اهده 
عيني داشته باشند، بس��ازند و تجربه کنند و آزمایش 
نمایند و بپذیرند که ای��ن فعاليت ها به بزرگترها فقط 
تعلق ندارد، البته تشویق و تحریک فکر کودکان از جانب 

خانواده راه را هموارتر مي سازد.
  با توج�ه به موضوع بحث، چه توصیه هاي خاصي 

براي مدیران، مربیان و والدین دارید؟
در پایان ضمن تشکر از فرصتي که فراهم آوردید و 
بحث تازه اي را که در مورد کودکان آغاز نمودید، توصيه 
مؤکد من درباره کودک محوري، تغيير در نگرشها، در 
همه عوامل تأثيرگذار است و بویژه استفاده از شيوه هاي 
اکتشافي، بارش مغزي، آموزش تفکر فلسفي و توجه به 
اصل فعاليت، کار خودخواست در محيط هاي پيش از 

دبستان را توصيه مي نمایم.

دكتر جهانگير ریاضي
محقق و نویسنده

اقدام پژوهي فرایندي است شامل مجموعه اي از 
جستجوها و یافتن ها، و در این فرآنيد، معلم پژوهنده 
با نگاه و حضوري دانا مي تواند به چشم اندازي زیبا از 
آرامش و رضایت مندي دست یابد. این نگاه و حضور 
دان��ا به موض��وع پژوهش در واقع یافت��ن »چرایي« 
و »ضرورت« آن مي باش��د. برداش��تهاي نادرست از 
معناي اقدام پژوهي، مانند هر پژوهش دیگر مي تواند 
م��ا را از معناي اصيل و علم��ي آن دور نماید،  و روند 
اقدام پژوه��ي را ب��ه مس��يري کليش��ه اي و خالي از 
خالقيت و حرف ه��اي نو تبدیل نماید. از این منظر،  
اقدام پژوهي براي معلم همچون پنجره اي اس��ت که 
گش��ودن آن امکان دست یابي به چشم اندازهاي زیبا 
را فراهم مي نماید، اما مسير ورود آسيبها را نيز هموار 
مي سازد. براي ساختن الگوهایي سالم،  اصيل و زیبا از 
پژوهش که از آیين  اخالقي درستي تبعيت مي کند،  
باید مراقب آسيبهایي بود که مي توانند از هر سو، این 
وجود سالم و شریف را در معرض تخریب و دور شدن 
از معناي اصلي اش قرار دهن��د. در این رابطه،  مفيد 

است به موارد ذیل توجه کنيم:
1- زیبایي پژوهش و یافتن را در وجود اصول و آیين  

اخالقي و حرمت گذاري به شأن انسان بدانيم.
2- انگيزه و علت حضورمان در این فرآیند، انگيزه اي 

اضافي و دور از مسير تأمين منافع شخصي باشد.
3- اقدام پژوهي فعاليتي براي کاهش فاصله بين معلم 

پژوهنده و سایر معلمين از یک طرف و دانش آموزان 
و مفهومي ثاني از س��وي دیگر باش��د. این فرآیند و 
امتيازه��اي احتمالي حاص��ل از آن را وجه جدایي و 

برتري جویي به سایرین قرار ندهيم.
4- پژوهش قله اي نيس��ت که با فت��ح آن و دریافت 
امتياز مربوط به آن، به رضایت رسيده، کارمان را تمام 
شده تلقي کنيم. پژوهش فرایندي است که باید آن 
را به عنوان بخشي جدایي ناپذیر از زندگي باور نمود و 

شيوه هاي امتداد داناي آن را آموزش داد.
5- اقدام پژوه��ي و دس��ت آوردهاي آن را ب��ه عنوان 
»زین��ت« نگاه نکنيم، بلکه آن را ضرورتي،  براي بروز 

خالقيت و نوآوري در محيط آموزشي بدانيم.
6- جس��تجو و یافتن مان از مسيري دانا دنبال شود، 
یعني در این مسير تالش کنيم سردرگم و سرگشته 

نباشيم.
7- در مس��ير پژوه��ش دچار توهم یافتن نش��ویم. 
فرد متوهم تصور مي کند در مس��ير جستجویش به 
دس��تاورد مهمي رسيده اس��ت در حالي که در واقع 

این طور نيست.
8- س��عي کنيم ضمن پذیرش اصول کلي علمي و 
آیين  اخالقي پژوهش نگاهي خالق و فعال به فرآیند 
اقدام پژوهي داشته باشيم. به طوري که صرفاً به دنبال 

تکرار کليشه  ها نباشيم.
9- ضمن آشنایي با تجربيات دیگران در اقدام پژوهي 
مراقب باش��يم که پژوهشها صرفاً تکرار نيازهاي کار 

دیگران نباشد.
10-معلمي که دغدغه  روش��هاي بهتر در آموزش را 
داشته باشد، در پاسخ به این دغدغه، مي تواند به 

راههایي نارفته و جدید دست بيابد.
11-ضرورتي ندارد براي اقدام پژوهي جغرافيا و 
زمان خاص را تعریف کنيم. انس��ان  جستجوگر 
صرف نظ��ر از این پارامترهاي مکان��ي و زماني،  
تالش مي کن��د هر لحظه را ب��ه فرصتي براي 
یافتن تبدیل نماید. فرآیندي که در نگاه اصيل 
از نامگ��ذاري خاصي تبعي��ت نمي کند، اما در 
واقع مي  تواند مفهوم واقعي  تر پژوهش را معنا 
بخش��د. در پایان متذکر مي شوم در گزارش 
اقدام پژوهي ضمن رعایت اصول کلي علمي، 
باید نشانه هایي  از پژوهشگر را هم داشته 
باش��د. باید » جایگاه نو« در این 
مجموعه نقش گردد. نه اینکه 
صرفاً کليشه اي از یک گزارش 

کلي ارائه گردد.

آسیب شناسي فرایند
 اقدام پژوهي

مقاله
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ابراهيم اصالني

مدیر مدرسه با آب و تاب فراوان دربارة »نمایشگاه 
تحقيقات و اختراعات دانش آموزان« حرف مي زد. او 
ما را دعوت کرد تا از نمایشگاه دیدن کنيم. در فضاي 
نسبتاً بزرگي، روي ميزها کارهاي دانش آموزان قرار 
داش��ت. آنچه به نام تحقيقات معرفي شد تعدادي 
اوراق ج��زوه مانند بود. این جزوه هاي جلد ش��ده 
کپي برداري از اینترنت، گردآوري مطالب از یک یا دو 
منبع و در مواردي هم، ترجمه به حساب مي آمدند، 
ام��ا روي جلد همة آن عبارت »تحقيق دربارة .....« 
به چشم مي  خورد. اختراعات دانش آموزان هم شامل 
تعدادي کاردس��تي و دست سازه مي شد و فقط در 

مواردي نوآوریهایي به کار رفته بود.
تحقيق��ات دانش آموزي، س��وژه اي اس��ت که 
به تازگي در مدارس م��ورد توجه قرار گرفته و در 
هر مدرس��ه نمونه هایي از آن ارائه مي شود. گاهي 
م��دارس به تعداد تحقيق��ات دانش آموزي افتخار 
مي کنند و آن را نش��انه اي از موفقيت آموزش��ي 
مي دانن��د. همانن��د س��وژه هاي دیگ��ر از جمله: 
اقدام پژوهي )معلم پژوهنده(، خالقيت، هوشهاي 
چندگانه، یادگيري مشارکتي و غيره، متأسفانه این 
موضوعات بدرستي در مدارس هدایت نمي شوند. 
بدتر آن که، گاهي حتي به جاي رس��يدن به یک 
نتيجة حداقلي، خطاه��ا و انحرافهایي در موضوع 
مورد نظر به وج��ود مي آوریم که اصالح دوبارة آن 

بسيار دشوار است.
پژوهش دانش آموزي چه نيست؟

ب��ا وضعيت موج��ود، به جاي آن که بپرس��يم 
پژوهش  دانش آموزي چه هست، بهتر است توضيح 
دهيم که: پژوهش دانش آموزي چه نيست؟ مدیران، 
معلمان و مربيان مدارس باید توجه داشته باشند که 
نادانسته یا ناخواسته، سبب تقویت روشهاي خطا و 
آسيب زا نشوند. ریشة بسياري از خطاها در ضعف 
دانش و سهل انگاري است. وقتي چيزي را که اصاًل 
پژوهش نيس��ت، به عنوان پژوهش از دانش آموز 
مي پذیریم و با آب و تاب آن را معرفي کنيم براي 
امروز و فردا مشکل ایجاد کرده ایم. به نمونه هاي زیر 

توجه کنيد:

  معاون یک مدرسة راهنمایي مي گفت دانش آموزي 
را از کالس خواس��تم، اما با تأخير آمد. وقتي علت را 
پرسيدم گفت که در حال تحویل تحقيق اش به دبير 
بوده است. گفتم: موضوع تحقيق ات چه بود؟ پاسخ 
داد: »تعليم و تربيت از دیدگاه کانت«! از او خواستم 
که خالص��ه اي از تحقيق را بگوید. گفت که مطالب 
را فقط از اینترنت گرفت��ه و حتي فرصت نکرده آن 

را بخواند!
 یک دبير فيزیک تعریف مي کرد که از دانش آموزان 
خواستم دربارة موضوعي تحقيق کنند. وقتي کارها را 
بررسي مي کردم دیدم که بيشتر آنها مطالب مشابهي 
دارند. ب��ا پيگيري موضوع متوجه ش��دم که دربارة 
موضوع مورد نظر فقط دو کتاب در کتابخانة مدرسه 
موجود بوده و بس��ياري از دانش آموزان براي نوشتن 

مطالب، به همان دو کتاب اکتفا کرده اند.
 معلم پایة چهارم مدرسه اي مي گفت به دانش آموزان 
گفتم که درباره زندگي ادیسون تحقيقي انجام داده، 
در دو سه صفحه بنویسند. نوشته هاي بچه ها نشان 
م��ي داد که آنها مطالب��ي را از کتاب ه��ا، مجله ها و 

اینترنت کپي کرده اند.
در مثال ه��اي باال، مهم ترین خطا چيس��ت؟ آیا 
دانش آموزان دربارة مفهوم پژوهش اش��تباه یا دچار 
سهل انگاري شده اند؟ اگر واقع بينانه به موضوع نگاه 
کنيم در بيشتر موارد خطاي عمده متوجه معلمان 
اس��ت. آیا آنچه از دانش آموزان مي  خواهيم مي تواند 
مصداق��ي از پژوه��ش باش��د؟ کاربرده��اي نابجا و 
سهل انگارانه واژه ها نباید موضوعي ساده تلقي شود. 
دانش آموزي که امروز، کپي برداري را معادل پژوهش 
تلق��ي مي کند در آینده نيز با این خطا پيش خواهد 

رفت.
در واق��ع، کارهای��ي که معلم��ان از دانش آموزان 
مي خواهند مي تواند یک مطالعه، مرور یا کار عملي 
به حس��اب آید و باید حساب آنها را از پژوهش جدا 
کرد. به این ترتيب، مدیران، معلمان و مربيان مدارس 
بهتر است در این نکتة مهم دقيق باشند که پژوهش 
گردآوري، کپي برداري، ترجمه و مقاله نویسي نيست.

پژوهش دانش آموزي چه هست؟
آی��ا منظ��ور از فعاليتهاي پژوهش��ي در مدارس 
این اس��ت که مي خواهيم دانش آموزاني پژوهش��گر 
بارآوریم؟ آیا با اقدامات رایج در مدارس، دانش آموزان 

یاد مي گيرند؟
نکتة کليدي در توس��عة پژوهش در مدارس این 
اس��ت که دانش آموزان با روش علمي به عنوان یک 

روش تفکر آشنا شوند. نقطه ثقل فعاليتهایي چون: 
خالقيت، یادگيري فعال و پژوهش، روش تفکر است. 
اگر از این نقطه دور شویم و موضوع خاصي را هدف 
ق��رار دهيم، احتمال خطا افزای��ش خواهد یافت. در 
مورد پژوهش هم، هدف پژوهش��گري نيست بلکه 
توسعة روش علمي است. به این ترتيب، مي توانيم به 
جاي پژوهش در مدرسه، از تفکر پژوهشي صحبت 
کنيم. تفکر پژوهش��ي یعني کاربست مراحل روش 
علمي در مسائل زندگي. پس تفکر پژوهشي مختص 
فعاليتهاي علمي و آموزشي نيست و مي تواند در مورد 

همة مسائل زندگي به کار گرفته شود.
مدارس مي توانند با هدف قرار دادن توسعة تفکر 

پژوهشي به معلمان و دانش آموزان کمک کنند تا:
 به علم باوري برسند.

 منقطي و منظم به مسائل زندگي نگاه کنند.
 نگرش مثبت آنان به یادگيري تقویت شود.

 ب��ه جنبه هاي دیگري از تفکر مانند: تفکر خالق و 
تفکر انتقادي برسند.

 درک درستي از پژوهش به دست آورند.
چه كنيم؟

از مطالب�ي که گفته آمد س�ه نکته قابل اس�تنباط 
است:

اول – گاهي در مدرسه ممکن است انجام فعاليتهایي 
با عنوان: مطالعه، مرور و کار عملي الزم باشد، اما باید 
حد و مرز این فعاليتها با پژوهش مشخص شود، نباید 

هر کاري پژوهش ناميده شود.
دوم – ه��دف عمدة مدارس مي تواند توس��عة تفکر 
پژوهشي باش��د. اگر فعاليتهایي در مدرسه با عنوان 
پژوهش انجام مي ش��وند، الزاماً به معناي پژوهش و 

پژوهشگري به شکل رسمي و سيستماتيک نيست.
س��وم – نکتة جذاب و برانگيزانندة تفکر پژوهشي، 
ارتباط مستقيم آن با زندگي است، اگر موضوع فقط 
به مدرسه داده شود، شاید توجه و عالقة همه را جلب 

بالیي که بر سر پژوهش دانش آموزي آورده ایم!
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نکند. اما تفکر پژوهشي به عنوان یک روش تفکر، 
مي تواند همة ابعاد زندگي را تحت تأثير جدي قرار 

دهد.
با در نظر گرفتن موارد اشاره شده مي توان براي 
توسعة تفکر پژوهشي معلمان - در چهار گروه – 

توصيه هایي نمود:
 معلمان

1. تقویت بينش درست به علم و روش علمي.
2. توسعة علم باوري به معناي تأثير علم در بهبود 

زندگي و روش تفکر.
3. ایجاد فرصتهایي براي دانش آموزان جهت لذت 

بردن از یادگيري.
4. تمرکز بر آموزش روش تفکر به عنوان نياز امروز 

و فرداي دانش آموزي.
5. استفاده از تفکر پژوهشي به عنوان ابزاري عمومي 

و براي همة مسائل و ابعاد زندگي.
دورة ابتدايي

1. کاهش پيامدهاي منفي مشارکت یادگيرندگان 
در یادگيري.

2. تحریک و تقویت کنجکاوي هاي دانش آموزان.
3. غني س��ازي محي��ط و توس��عة زمينه ه��اي 

یادگيري.
4. آشناسازي دانش آموزان با مهارتهاي استفاده از 

کتاب و کتابخانه.
5. تقویت مهارتهاي مشاهده.

دورة راهنمايي
1. آموزش مسأله یابي و نحوة بيان آن.

2. آموزش مراحل روش علمي بام مثالهاي عملي 
در ابعاد مختلف.

3. ارتباط آموخته هاي درسي با مسائل زندگي.
4. آش��نا ساختن دانش آموزان با اصول و روشهاي 

یادگيري و مطالعه. 
5. آموزش کار کتابخانه اي.

6. ایجاد موقعيت هایي براي جمع آوري ش��واهد و 
اطالعات.

دورة متوسطه
1. آشنایي با ویژگيهاي پژوهش و پژوهشگر.

کار  ب��راي  و جدي ت��ر  عمل��ي  تمرینه��اي   .2
کتابخانه اي.

3. آموزش��هاي تکميلي در مورد اصول و روشهاي 
یادگيري و مطالعه.

4. آش��نایي با کتابخانه هاي مرجع و مراکز علمي 
کشور.

5. آموزش ارائه گزارش و مستندسازي پژوهش.
6. شناسایي دانش آموزان عالقه مند به پژوهش و 

ارائه آموزشهاي رسمي تر به آنان.

 
داركن وارد 

ترجمه: نسرین حق گو
كارشناس پ ژوهشي

گفته شده است که جنبه های اصلی هستی مبتنی 
ب��ر همکاری اس��ت، اما از ميان نهادهای برجس��ته 
جامعه در م��دارس فعاليت گروهی کمتر از جاهای 
دیگر اس��ت. با این همه تمایل فزاینده در بکارگيری 
گروههای کاری زمينه را برای یادگيری هر چه بهتر 
در محيطهای آموزشی فراهم می کند. یا هر چه بيشتر 
پی بردن به اینکه یادگيری به تعامل گروهی بستگی 
دارد )یادگيری در یک تعامل اجتماعی رخ می دهد( 
گرایش به گروهه��ای کاری را افزایش داده اس��ت. 
)یادگيری با گفتگو رخ می دهد - گفتگو یادگيری را 

پدید می آورد( 
بدین ترتيب حرکت به سوی بکارگيری گروههای 
کاری به منظور دستيابی به هماهنگی بيشتر ميان 
همه گروهه��ای دانش آموزی، تک تک دانش آموزان 
و آموزگاران دیده می شود. این مقاله منطق گروهی 
کردن را فراه��م می کند و چندین الگوی گروهی را 
پي��ش از آنکه به فرآیندهای گروهی بپردازد توضيح 
می دهد که در آن ميان انواع گفتگوها سودمندترین 
فرآیندها در یادگيری هستند و توضيح می دهد که 
چه عاملی می تواند حرک��ت این فرآیندها را کند یا 

تند کند.            
1- دليل تشكيل گروههای كاری:

دو دی��دگاه نظری متف��اوت گرای��ش کنونی به 
یادگيری گروهی را دامن زده است، رویکرد تحولی که 
از روانشناسي شناختی برگرفته شده است و رویکرد 
انگيزش که ریش��ه در روانشناس��ی اجتماعی دارد. 
برداشتهای )پنداشت( روانشناسان تحولی از فراگير 
)یادگيرنده( در س��الهای دهه 1980 دگرگون شده 
و از صورت ی��ک »دانش پژوه تنها« به یک »موجود 
 Bruner&(  )1987  .گروهی« تبدیل ش��ده است

Haste
موجود اجتماعی از راه تعامل با دیگران می آموزد 
و چارچوبی به دست می آورد تا آموزه های خود را معنا 
بدهد. به عبارت دیگر، تعامل اجتماعی زمينه س��از 
رشد هوش و یادگيری می شود. ویگوتسکی )1978 
– 1962( بر ماهيت )سرش��ت( اجتماعی ش��ناخت 
بيش��تر از هر کس دیگر تأکيد کرده است، و خاطر 
نشان می کند که یادگيری فرایندهای تحولی درونی 
گوناگون��ی را پدید می آورد که فق��ط هنگامی این 

فرایند ها عمل می کنند که فرد با دیگران در تعامل 
اس��ت و با همساالنش در محيط خودشان همکاری 
می کند. مفهوم منطقه رشدی که ویگوتسکی آن  را 
مطرح کرده است به فاصله ميان آنچه فرد می تواند 
به تنهایی و بدون کمک دیگ��ران انجام دهد و آنچه 
می تواند به کمک افراد آگاه تر به دس��ت آورد اش��اره 
می کند )ویگوتسکی 1962( »آنچه یک کودک امروز 
با هم��کاری )و کمک( می تواند انجام دهد فردا قادر 
خواهد بود که خودش به تنهایی انجام دهد« چنين 
کمکی اغلب اشاره دارد به آموزش داربستی )به چنين 

کمکی آموزش داربستی می گویند(. 
در حالی که رویکرد تحولی بيش��تر بر کيفيت 
تعامل گ��روه در حين فعاليته��ای گروهی تأکيد 
دارد، دیدگاه انگيزشی بيشتر بر چگونگی دستيابی 
به هدفها یا پاداش توس��ط اف��راد گروه تأکيد دارد. 
رویک��رد تحول��ی برخاس��ته ازکارهای پژوهش��ی 
نخستين اس��ت که در زمينه های همکاری، رقابت 
و س��اختارهای هدفی فردگرایانه می باشد و بر آن 
اس��ت که اگر یادگيری دانش آموزان در گروههای 
کاری افزایش می یابد به این علت است که کاربرد 
ساختارهای پاداشی مشارکتی هنجارهای همساالن 
و ضمانته��ای حمایت کننده تالش فردی را ایجاد 

)1987 slavin( .می کند
2- انواع گروههای مشاركتی 

دیدگاههای تحولی و انگيزشی موجی از الگوهای 
گروههای مش��ارکتی را پدید آوردند که دربرگيرنده 
اهداف و انگاره های متفاوت است. امکان آن نيست که 
به همه اهداف و انگاره ها و هدفهای گسترده در اینجا 
بپردازیم ولی برای نشان دادن این گستردگی به سه 

مورد زیر اشاره مي کنيم. 
1-2- ش��اگردان به گروهه��ای چهار، پنج نفری 
گمارده می ش��وند که تا آنجایی که ش��دنی است از 
لحاظ توان، جنس��يت و در ص��ورت لزوم از نظر نژاد 
ناهمگن هستند. هنگامی که آموزگار درسی را ارائه 
داد افراد گروه به منظور آنچه در درس گفته شده با 
هم همکاری می کنند. در بيشتر اوقات اعضای گروه 
در م��ورد برگه هایی که در برگيرنده حقایق، مهارتها 
یا اطالعاتي که بایستي فرا بگيرند، از یکدیگر سؤال 
می کنند. فراگيرنده ها )دانش آموزان( با آزمونهای فردی 
در زمينه یادگيری ارزیابی می شوند. با بکارگيری نظام 
ضریبی که بر کارکردهای پيشين افراد مبتنی است 
نمره های آزمون به نمره های گروهی تبدیل می شوند. 
گروهها برای کارکرد )عملکرد( هفتگی یا به دس��ت 
آوردن رتب��ه ب��اال در هر دوره پ��اداش داده یا تقدیر 

می شوند. 

فرآیندهای گروهی در کالس درس
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2-2-  بررسی های گروهی 
این الگو به گونه ای طراحی ش��ده است که برای 
دانش آموزان تجربه های آموزنده گوناگون و گسترده ای 
را فراهم می آورد. این الگو دارای ش��ش مرحله است. 
دانش آموزان زیر عنوانهای زمين��ه ای را که آموزگار 
مشخص کرده شناس��ایی می کنند و گروههای سه 
تا شش نفری ناهمگن تش��کيل می دهند. گروه کار 
آموزش��ی را که معموالً یک کار پيچيده حل مسأله 
است برنامه ریزی می کند و هدفها و روش بررسی آن 
 را تعيين می کند. پيش از آنکه گزارش پایانی، رخداد 
یا خالصه پایانی آماده شود اطالعات الزم جمع آوری، 
پردازش و ارزیابی می ش��ود. این گزارش س��پس به 
کالس ارائه می ش��ود و آموزگار و دیگر دانش آموزان 

آن  را ارزشيابی می کنند. 
3-2- آموزش دو سویه 

آموزش دو سویه دربرگيرنده مباحثه گروهی بسيار 
مهار شده ای به رهبری آموزگار یا دانش آموزان است. 
گفتگو در چهار گام س��ازماندهی می شود )بحث در 
چهار گام پيش می رود( )ساختار آن چهارگامی است( 
در گام اول رهبر پرسشی را طرح می کند تا گروه به 

آن پاسخ دهد، گام دوم رهبر پاسخها را فشرده می کند 
و گروه به آن واکنش نشان می دهد، گام سوم به هر 
پرسشی پاسخ داده می شود )هر نکته مبهمی روشن 
می شود(، درگام چهارم رهبر از شاگردان درخواست 
می کند که در پاره گام بعدی پيش بينی هایی بکنند. 
به طور مختصر در آموزش دو س��ویه که یک روش 
آموزش تعاملی است بر پندارهای ویگوتسکی استوار 
اس��ت و در آن آموزگار و ش��اگردان در معناسازی با 
هم همکاری می کنند. به تفاوت چش��مگيری ميان 
الگوهای گروهی از مقایس��ه مش��روحی که ش��ارن 
از آنچه او روش��های یادگيری  گروهی ناميده است 
می توان پی برد. ش��ارن تفاوتها را در زمينه سرشت 
کارهای  آموزش��ی، روابط بين ف��ردی و ارتباطات، 
سرشت محصول و ارزشيابی آن و سازماندهی کالس 

شناسایی کرد. 
3- بررسيهايی در زمينه دسته بندی مشاركتی 

صرفنظ��ر از پایه های نظری و عمل��ی، تغيير در 
آموزش دشوار اس��ت. بنابراین پذیرش و بکارگيری 
الگوهای مش��ارکتی در کشورهای گوناگون متفاوت 
است. این تفاوت تا حدی ناشی از فرهنگ و آرمانها و 

ارزشهایی است که وضعيت کنونی را حمایت می کنند 
در امریکا برای مثال )آموزش دانش پژوهانه( چيزی 
که رایج اس��ت آموزش علمی است. در نتيجه تالش 
پژوهشی به سوی بکارگيری برنامه های آموزشی در 
زمينه دسته بندی مشارکتی جهت داده شده اند. به 
این منظور که دگرگ��ون کردن تار و پود آموزش در 
کالس درس از یک نظام یگانه به یک نظام چند سویه 
اجتماعی یک بعدی به چند بعدی اس��ت. از سوی 
دیگر در بيشتر کالسهای ابتدایی در انگلستان بافت 
اجتماعی رایج برای آموزش به طور معمول یک گروه 

کوچک چهار تا شش نفره است. 
تف��اوت در هدفه��ای گوناگون این بررس��يها در 
چارچوب آنها نمایان اس��ت. بررس��يها در اس��رائيل 
و ایال��ت متحده بيش��تر به ارزیابيه��ای بروندادی و 
دروندادی الگوی دس��ته بندی گرایش داشتند. این 
بررس��يها به گونه ای طراحی شده اند که از اثربخشی 
این الگوها اطمينان حاصل کنند نه این که از چگونگی 
سودمند بودن کارگروهی مطمئن شوند به طوری که 

فرایندهای گروهی بيشتر نادیده گرفته شده اند. 
4- بررسی های برآيندی 
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ادعاهای��ی که درباره نقش یادگي��ری گروهی در 
دس��تاورد آموزشی و رشد اجتماعی می شود به طور 
معمول جالب توجهند. اینکه مقایسه بين ساختارهای 
فردگرایان��ه یا رقابتی بوده یا آم��وزش دانش پژوهانه 
گروهی بوده و یا در ميان زمينه های درسی گوناگون 
بوده، نتيجه این اس��ت که دسته بندی مشارکتی با 
دستاورد آموزشی بيشتر ارتباط دارد. به بيان دیگر آن 
را ترویج می دهد. یافته های پژوهشی در زمينه رشد 

اجتماعی و عاطفی به یک اندازه چشمگير هستند. 
اکثراً نتيجه می گيرند که دس��ته بندی مشارکتی 
رواب��ط بين ف��ردی را باال می ب��رد و اعتماد به نفس 
دانش آم��وزان را افزایش می ده��د و روابط اجتماعی 
بي��ن دانش آم��وزان به ویژه گروهه��ای قوی چنين 
می نماید  که تفاوت چندانی در زمينه س��ودمندی  
گروههای مشارکتی در این زمينه ها وجود ندارد. در 
اینکه گروههای مشارکتی در این زمينه ها سودمند 
هستند هيچ بحثی نيست، آنچه در موردش اختالف 
وجود دارد موضوعاتی است مانند چه الگوی گروهی 
کارآمدتر است یا چگونه ساختاری در چگونه بافتی و 

با چه گروه سنی سودمندتر است. 
5- بررسيهای مرتبط با فرايندهای گروهی 

از اواخر ده��ه 1980 بررس��يهایی که جوابگوی 
اینگونه سؤاالت باشد که چه فرایندهای تعامل گروه 
منجر به نتایج اثربخش می شود شروع شد. به هرحال، 
اگرچه بعضی از بررسيها تحليلهای تفصيلی از بحث 
گروهی را فراهم آوردند و دیگران شاخصهای ارتباط 
بين انواع صحبت و بحث و دستاورد را نيز ارائه دادند، 
اما مطالعات انجام گرفته تاکنون، در مجموع، مرتبط و 
بهم پيوسته نيستند. این موضوع را می توان به وضوح 
در طرحهایی که برای تحليل بحث گروهی توس��عه 

یافتند نيز مشاهده کرد. 
5-1- نظامهای مقوله ای 

نظامهایی که طراحی یا اقتباس ش��دند تا تعامل 
گروه��ی را مقوله بندی کنند هم هدف مطالعه را در 
خود منعک��س می کنند و هم به ص��ورت صریح یا 
ضمنی نظریه را درباره اینکه چه جنبه هایی از تعامل 
ارزش مقول��ه بندی را دارد ني��ز بازتاب می دهند. به 
هرحال به نظر می رس��د که تعدادی از این نظامهای 
دسته بندی از سوي کساني غير از پدید آورندگانشان 
به کار گرفته شدند و به طور مکرر همان محقق برای 

هر کار پژوهشی یک نظام تازه پدید می آورد. 
هر گونه بهبود در رش��د نظام آموزشی متکی بر 
دیدگاههای نظری متفاوت اس��ت. بعضی از رویکرد 
نظ��ری داده بنياد اس��تفاده می کنند )ب��رای مثال 
استقراهایی که از طبقه بندی با خواندن مکرر اطالعات 
ناشی می ش��ود( و بقيه از یک روش قياسی استفاده 
می کنن��د و از نظریه های موجود بهره می گيرند که 
نقطه تمرکز آنها شامل تئوری زبان شناسی اجتماعی، 

رفتار کمک رس��ان تعامل بين افراد و تئوریهایی که 
مبنای آن گفتگو با کودکان است می باشد. به دليل 
وجود ناهمگونی مس��ائل موجود گامهایی در جهت 
ایجاد هماهنگی برداشته می شود. آنچه در پی خواهد 
آمد شرح مختصری درباره فرایند های گروهی است 
و تأثيراتی که به نظر می رسد در رابطه با آنها اعمال 

شود. 
2-5- متغیرهای تعامل گروهی 

رفتار کمک رس��ان عامل قوی در تعامل گروهی 
اس��ت که مورد بررس��ی قرار گرفته. به هرحال این 
بررس��يها از امریکا شروع ش��د و معطوف به تکاليف 
ریاضی و کوتاه مدت بود. در اینجا الزم است که بين 
دریافت کمک و دادن کمک تمایز قائل شویم. برای 
دریافت کمک آنچه در یادگيری مؤثر است این است 
که توضيح کلی به جای توضيح روشن داده شود که 
این خود موجب می شود که دریافت جواب مطابق با 

نيازهای دانش آموز باشد. 
گفته شده اس��ت که اثربخش��ی دریافت کمک 
می تواند طيف پيوستاری داشته باشد. به این ترتيب 
که دریافت توضيحات اغلب اوقات مفيدند، دریافت 
اطالع تأثيری ندارد و دریافت مس��تقيم در حقيقت 
مضر است. برای مثال: دریافت توضيح که در مورد آن 
سؤال شده فقط زمانی برای یادگيری مفيد است که 
توضيح روشن و قابل فهم باشد و دریافت کننده به آن 
جواب بدهد. دریافت اطالع بيشتر اوقات از این نظر 
مفيد است که به آسانی کمک دهنده یک پاسخ قانع 
کننده را تدوین می کند و به دریافت کننده می دهد 
که آن را بفهمد. ب��ه  هرحال دریافت فقط جواب به 
فه��م دریافت کننده چيزی نمی افزای��د، چيزی که 
کمک دهنده از رفتار تعاملی به  دست می آورد. وقتی 
که اولين نظام هم آموزی دویست سال قبل برپا شد، 
در رابطه با اس��تفاده از معلم سرخانه بحث و مطرح 
گردید، اصلی که با آموزش می توان بهترین یادگيری 
را ایجاد کرد.  بيشتر بررسيهای امروزی تصدیق کردند 
که دادن توضيحات با دستاورد رابطه مثبت دارد. در 
رابطه با توضيح دادن به دیگری کمک دهنده بایستی 
صراحت و روشنی را رعایت کند و سازماندهی کند و 
در بعضی اوقات مفاهيم و محتوا را دوباره سازی کند. 
بعد اگر توضيح اول قابل فهم نبود دوباره تنظيم کردن 
الزم اس��ت و احتماالً از اصطالحات فنی مختلف، یا 
قياسهای متفاوت یا توضيح استفاده شود. همه اینها 
که ذکر ش��د درک کمک دهنده را تقویت و توسعه 

خواهد بخشيد. 
دریافت اطالعات و توضيحات تنها کليد موفقيت 
برای تعامل گروهی نمی باش��د. تجربه، بازخورد و به 
نوبت صحبت کردن متغيرهای دیگری هس��تند که 
می توانند در ایجاد دس��تاورد نقش داشته باشند. به 
عالوه کوششهایی که در دهة 1990 به وقوع پيوست 

مفهوم تعارض ش��ناختی یا تضاد را برای کالسهای 
درس کاربردی کرد. این بر اساس نظریه پياژه است 
که رش��د دربالندگی ش��ناختی زمان��ی رخ می دهد 
که تعارض ش��ناختی باال می رود از سوي فردی که 
با خودش مقایس��ه می ش��ود اما درخواست راه حل 

دیگری دارد. 
چند آزمایشگاه در این رابطه تحقيق اساسی کردند 
اما بررس��يهای اندکی در مدارس انجام شد، تکاليف 
 perret(  عادی کالس که تاکنون اجرا ش��ده است
 )Doise & mugng1986 ,1980 – clement
به ط��ور مختصر، اگرچه یک متغير قوی برای تعامل 
گروهی نيست بيانگر این است که سندی که کارگروه 
را افزایش بدهد در گروههای مشارکتی وجود ندارد. 

زمانی که مشغول به کار بودن در کل کالس و در 
گروه را مقایسه می کنيم به طور چشمگيری مشغول 
Hertz-( ب��ه کار بودن در کل کالس کمتر اس��ت

 )lazorowitz
هنگامی که ميان گروههای مشارکتی و گروههای 
عادی کالس را مقایسه می کنيم ميزان مشارکت در 
اولی بيش از دومی است و دانش آموزان در گروههای 

مشارکتی پایداری بيشتری دارند. 
متغيرهای غيرتعاملی 

چند متغير غيرتعاملی که ش��امل ترکيب گروه، 
س��اختار کار و آموزش می شوند ماهيت و چگونگی 

فرآیندهای تعامل گروه را تعدیل می کنند. 
1- ترکيب گروه، شاخصهای ترکيب گروه عبارت اند 
از سطح توانایی، جنس، نژاد و شخصيت. بررسيهایی 
که گروههای همگن و ناهمگن را از نظر سطح توانایی 
مقایسه می کنند بيانگر تصویری یکنواخت و هماهنگ 
اس��ت بخصوص گروههای همگن با توانایی پایين با 
بچه هایی که با توانایی باال مقایسه می شوند، کودکان 
ب��ا توانایی باال به طور چش��مگيری وقت کمتری را 
صرف تعاملهایی که مربوط به محتوای علمی است 
می کنند و کمتر به درخواس��تهایی ک��ه مربوط به 
موضوعات راهکاری است جواب مناسب داده می شود 

و کمتر به آنها توضيح داده می شود. 
جای تعجب نيست که بچه ها در این گروهها فهم 
ضعيفی را از تکاليف در ارزش��يابی برآیندی از خود 

)1988 ,Bennett& Cass( نشان می دهند
بچه ها با توانایی باال عملکرد خوبی دارند صرفنظر از 
نوع گروهی که آنها در آن قرار گرفته اند، زیاد صحبت 
می کنند و بيش��تر محتوای صحبت آنها هم علمی 
اس��ت و منبع اصلی کمک در گروه هستند و زمينه 

را برای توضيحات بيشتر فراهم می آورند. 
تجربه های متفاوتی در ارتباط با دختران و پسران 
در گروههای مشارکتی و غيرمشارکتی گزارش شده. 
یک بررسی دریافت که بيش از 80 درصد تعاملها بين 
اعضای یک جنس بوده است، حتی وقتی که آنها در 
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گروهه��ای مختلط بودند. گروه یا جنس متفاوت به 
نظر می آید که دارای سطح و ميزان یکسان از تعامل 

است. 
بررس��يها هم در امریکا و هم در انگلستان نشان 
دادند که دختران به طور چشمگير تحت تأثير گروه 
قرار می گيرند. زمانی که تعداد پس��ران زیادتر باشد، 
آنها کمتر صحبت می کنند و سطح منطق آنها پایين 
اس��ت و اغلب به وسيله پسران مغلوب می شوند. در 
اینچنين گروههایي پسرها در دریافت کمک موفق تر 
 Bennett and Dunne( از دخت��ران هس��تند

)1989 webb ,1992
دو جنبه از ترکيب گروه که بخصوص به نظر می آید 
که برای معلمان مهم باشد نژاد و شخصيت می باشد 
که کمتر توجه نظامدار به آن ش��ده اس��ت. چندین 
بررسی برآیندی در رابطه با نژاد اخيراً مشخص شده، 
اما گزارش دربارة فرایند متغيرها داده نش��ده است. 
همچنين تأثير شخصيت مورد بی اعتنایی قرار گرفته 
است که شاید به دليل مشکالتی است که ارتباط با 

اندازه گيری متغيرهای شخصيت دارد. 
2-3-5- ساختارهای کار )تکلیف( 

در رابطه ب��ا اهميت خصوصي��ات کار و اینکه از 
واسطه گرهای قوی در فرایندها می گردد، توافق نظر 
وج��ود دارد اما تاکنون کمتر این تأثيرات ش��ناخته 
ش��ده اند.  همچنين اغلب بررس��يها ش��رح کافی از 
تکاليفي که به کار می روند و تأثيراتی که این تکاليف 

در رابطه با گروه ایجاد می کند فراهم نياورده اند. 
با این حال مفهوم سازیهایی در رابطه با تکليف یا 
نوع مسأله پيشنهاد شده است که شامل باز به بسته، 

محدود به گسترده و ساده به پيچيده است. 
اگرچه عناوین متفاوت هس��تند، این جزئيات در 
معنی مشابه هستند، یا بسته، محدود و ساده که آخر 
پيوستار تکليف مشخص می شوند، تعيين می کند که 
به طور واض��ح یک راه حل دارد و نياز به فکر کردن 
در سطح پایين دارد. مفهوم سازی دیگری از مطالبه 
کار در قالب انتزاع و حرکت کالمی است که مشخص 
می کن��د بين انواع کارهای ریاض��ی و کارهای زبانی 
در کالس را ک��ه یکي فقط حرکت کالمی می طلبد 
و دیگري مي طلبد که مس��ائل به طور متناهی حل 
شوند، برای معنی آن جستجو شود و تصميماتی که 
 Bennett and(  .ربطی به حرکت ندارند اتخاذ شود

 )1992 dunne
به هرحال تاکنون مشخص نشده است که چگونه 
ان��واع کار و مطالبات آنها ب��ه برآیندهای یادگيری 

مربوط می شود. 
3-3-5 آموزش 

اغلب تصور می شود که اجرای مشارکت گروهی 
در کالس یک فرایند نسبتاً بی دردسر است. گروهها 
ترکيب می شوند و به بچه ها گفته می شود که همکاری 

کنند. این نامتحمل است که در مجموع مؤثر باشد 
مگ��ر اینکه بچه ها را در نظ��ر گرفت تا بتوان چنين 
-free ri “کاری را انجام داد و از راهبردهایی نظير 

ers“، ”suckers” و “gangers” که توسط سالمون 
وگلویرسن )1989( شرح داده شد، پرهيز شود.

بنابراین آم��وزش چگونگی فرایندهای گروهی را 
)1986 cohen(  .تعدیل می کند

اما تالشهای منظمی که تأ ثير انواع مختلف آموزش 
بر کنش��های گروهی را ارزیابی کند تاکنون صورت 

نگرفته است. 
نتيجه گيری:

طرحه��ای دروندارد – برونداد که تأکيدش��ان بر 
برآیندهاس��ت بدون در نظر گرفتن فرایندها تالش 
پژوه��ش اوليه در رابطه با گروه های مش��ارکتی در 

کالس را شناسایی کردند. 
دومين نسل بررسيها )مطالعات( کمتر روی اثرات 
عمده متمرکز بودند  و بيشتر بررسی فرایندهای تعامل 
را که در کنشهای گروهی مؤثر بودند شامل می شد. 
دومين نسل مطالعات بر اثرات عمده و اساسی کمتر 
تأکيد داشتند و بيشتر در رابطه با بررسی فرایندهای 
تعاملی که اثربخش��ی واکنش��های گروهی را شامل 

می شدند تأکيد داشتند. 
به هرحال کوششهایی که این فرایندها را به صورت 
نظری گروه بندی کند پراکنده هستند، و هيچ راهبرد 

واحدی یا دیدگاهی هنوز ایجاد نشده است. 
نکته قابل توجه این که بيش��تر تالشها در جهت 
توصيف تأثير متغيرهای مداخله گر غيرتعاملی توسعه 
یافتند اما سند و مدارک فني بسياری از اینها پراکنده 
است.  برای مثال اگر حدود و تنوع مدلهای گروهی 
به خوبی تثبيت شده اند، کوششهای منظمی که اینها 
را در ارتباط با فرایندهای تعامل مقایسه کند بسيار 
اندک است. مشابه آن اگرچه تالشهای آزمایشی که 
تکالي��ف و ضرورتهای آن��ان را مقوله بندی می کنند 
صورت گرفته اما بررس��ی درب��اره ارتباط تکاليف و 
الگوهای تعامل و اینکه چگونه انواع کار و ضرورتهای 
کاری به یادگيری برآیندها ارتباط دارند اندک است. 
این موضوع الزم اس��ت که در اولویت پژوهش آینده 
قرار گيرد، اما توس��عه در حدود وابسته به بالندگی 

مفهوم سازی فلسفی نيز از ضرورتهای کاری است. 
 به منظور توسعه در شرح دادن فرایندهای گروهی 
در قالب خصوصيات ش��خصيتی ض��رورت دارد که 
مفهوم س��ازی و ارزش��يابی ظرفيت متغيرهایی که 
ارتباط با ش��خصيت دارند روشن تر گردد. به هرحال 
شاید مهمترین محدوده ای که در آینده در عمل در 
کالس اثربخش است، بخصوص نقش بسيار شدید 
معلم است.  نقش معلم به طور عمده نادیده انگاشته 
شده اما چگونگی فرایندهای گروهی و برآیندها بسيار 

اهميت پيدا کرده اند. 
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معلمان نظام مدیریت و رهبری کالس را که شامل 
ترکيب و هماهنگی گروهها می شود ایجاد، انتخاب 
و آم��اده می کنند و تکاليف را ارائه مي نمایند، آنها با 
تکرار و روش بحث و گفتگو تصميم مي گيرند که چه 

چيزی را و چگونه ارزیابی کنند. 
بوضوح بدون راهنمایی و رهبری و آموزش هم برای 
معلم و هم برای دانش آموز قابليت کار مشارکتی به 
عنوان یک کار مؤثر به طور کامل امکان پذیر نيست. 
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عنوان طرح: آسيب شناس��ي کالسهاي اقدام پژوهي و 
ارائه راهکارهاي استفاده مطلوب از این کالسها

کارفرما: شوراي تحقيقات س��ازمان آموزش و پرورش 
خراسان شمالي

مجري: عصمت بدخشان طرقي
ناظر: عزیزاهلل رحيمي

مشاور: دکتر براتعلي منفردي راز
چكيده 

پژوهش حاضر به منظور بررس��ی »آسيب شناسي 
کالسهای اقدام پژوهي و ارائه راهکارهایی جهت استفاده 
مطلوب از این کالس��ها در اس��تان خراسان شمالی« 
صورت پذیرفته اس��ت. مؤلفه هایي که در این تحقيق 
به عنوان نقاط ضعف در نظر گرفته شده شامل: شيوه 
تدریس مدرس، ش��يوه برگزاري آزمون، شيوه اجراي 
کار عملي، اطالعات علمي م��درس و افزایش مهارت 

پژوهشي  مي باشد.
روش تحقيق این پژوهش پيمایشی، توصيفی است. 
جامعه آماری شامل کليه کسانی است که در دوره هاي 
اقدام پژوهي شرکت کرده اند و موفق به کسب گواهينامه 
شده اند. تعداد 435 نفر به عنوان نمونه آماری  از هفت 
شهرستان استان خراسان شمالی با توجه به سهم هر 
شهرس��تان انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته 
مربوط به مؤلفه هاي نقاط ضعف کالسهای اقدام پژوهي 

را پاسخ دادند.
برای تجزیه و تحليل اطالعات جمع آوري ش��ده از 
نرم افزار spss اس��تفاده شده است. نتایج به دست آمده 
سؤاالت تحقيق نشان داد که: در بين مؤلفه هاي مربوط 
به »ش��يوه تدریس مدرس« بيشترین ميانگين 3/03  
مربوط به شاخص اس��تفاده از تکنولوژي آموزشي در 
بحث هاي کالسی است کمترین ميانگين1/96 مربوط 
به ميزان مش��ارکت در بحث کالسي از طرف مدرس 
اقدام پژوهي در دوره هاي اقدام پژوهي مي باشد. در مؤلفه 
شيوه آزمون مدرس بيشترین ميانگين3/06  مربوط به 
هدف کسب گواهي نامه و کمترین ميانگين1/95 مربوط 
به شاخص عدم شرکت معلمان در کالس و حضور در 
جلسه آزمون است. درمؤلفه مربوط به اطالعات علمی 
مدرس بيش��ترین ميانگين 3/99 که از طرف معلمان 
اعالم شده است مربوط به مؤلفه تطابق رشته تحصيلی 
مدرس با سرفصلهاي اقدام پژوهي مي باشد و کمترین 
ميانگين 2/82 مربوط به مؤلفه تدریس به وسيله جزوه 
و سخنراني در کالس��های اقدام پژوهي درمؤلفه شيوه 
اجرای کار عملی بيش��ترین ميانگين2/77  مربوط به 
کار عملي به صورت رفع تکليف اعالم شده و کمترین 
ميانگين2/44 مربوط به توجه به ظاهر کار عملي است 
درمؤلفه افزایش مهارت پژوهش��ی بيشترین ميانگين 
3/23 مربوط ب��ه ارائه مقاالت اقدام پژوهي مي باش��د 

و کمتری��ن ميانگين2/07  مرب��وط به تصميم به حل 
مشکالت کالس است. مؤلفه مربوط به ارائه راهکارهاي 
برگزاري مطلوب کالس��هاي اقدام پژوهي بيش��ترین 
ميانگين مربوط به برگزاري در غير ساعات اداري 4/44 
اعالم شده است و کمترین ميانگين مربوط به استفاده 

از مدرسين با تجربه  1/66 مي باشد. 
ب��ا توجه ب��ه یافته ه��ا راهکارهایي از جمل��ه دادن 
س��رفصل به مدرس اقدام پژوهي، استفاده از مکانهایي 
براي تش��کيل کالسها با دسترسي به منابع اطالعاتي، 
مش��ارکت فراگيران در کالسها و ....  پيشنهاداتي ارائه 

شده است. 
واژگان کلیدی: 

معل��م پژوهن��ده، اقدام پژوهي، مهارت پژوهش��ی، 
معلمان، خراسان شمالي
مقدمه و بيان مسأله:

یکی از اساسي ترین راههای توسعه کيفيت آموزش 
و پرورش و تدریس کوشش در جهت توسعه مهارتهای 
پژوهش��ی در ميان دس��ت اندرکاران در سطح مدرسه 
است. امروزه این اصل، مورد پذیرش همگانی است که 
نيروي انساني فرهيخته و ماهر بزرگترین سرمایه هاي هر 
کشور محسوب مي شود. انسان فرهيخته و پژوهشگر 
است که انسان پرورش مي دهد یا توليد دانش و مهارت 

مي کند.

کیفیت هر نظام آموزشی همان کیفیت کار معلمان است

آسیب شناسي کالسهاي اقدام پژوهي و ارائه راهکارهاي استفاده مطلوب از این کالسها 
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از مس��ير این فرصتها نه تنها به توسعه شایستگيهای 
معلمان پرداخته ش��ده اس��ت، بلکه دان��ش مرتبط با 
آموزش را که با کالس درس در ارتباط است و شاغالن 
به حرفه معلمی نيز مي توانند در آن سهيم شوند، توسعه 
می دهند. همچنين گروههای پژوهش در کالس��های 
درس در هم��ه مدارس فعال اند و فرایند طراحی و نقد 
درسها در فرایند پژوهش بخش جدایی ناپذیر از فعاليت 
معلم با ذهنيت پژوهش��گرانه و با برخورداری از هنجار 
آزمایشگرموقعيتهای عينی که با آنها سروکار دارد، به 
عنوان یک مساله و موضوع تحقيق برخورد کرده، این 
باور را در خود ایجاد نماید که می تواند برای حل مشکل 
یا ارتقا بخشيدن به کيفيت کار خود راه حلی پيدا کند.8 
با نگاهی به آمار شرکت کننده در برنامه معلم پژوهنده 
استان در سال 84 مشاهده شده است که با وجود تعداد 
12000 نف��ر معلم در مقاطع مختلف تحصيلی، فقط 
500 نفر در برنامه معلم پژوهنده شرکت داشتند، و اکثر 
شرکت کنندگان در این برنامه از معلمان مقاطع ابتدایی 
بودند و دبيران دبيرستان در رشته های مختلف تحصيلی 

کمتر یا اصالً در این برنامه مشارکت نداشتند. 
در مصاحبه اکتشافی که با چند نفر از معلمان )که دوره 
مذکور را گذرانده بودند( انجام شد.آنها به کاستی های 

ذیل اشاره نمودند:
1-کاس��تی در ترویج و اش��اعه اندیش��ه برنامه معلم 
پژوهنده، به نظر مي رس��د اگر معاونتهاي آموزش��ی و 
بخش��هاي اجرایی مشارکت بيشتری قبول کنند، این 

برنامه از گستره  بيشتری برخوردار مي شود.
2-کاس��تی در مناب��ع آموزش��ی:گرچه در این زمينه 
کتابهایی ترجمه و تاليف شده است ولی ضرورت دارد با 
توجه به ویژگی های تحصيلی و ميزان دانش معلمان در 

سطوح مختلف منابع مناسبی تدوین گردد.
3-کاس��تيها در دوره هاي آموزشی: در برخی از دوره ها 
خود مدرسان آگاهی و مهارت کافی در این زمينه ندارند 
و در برخی مواقع به دليل ناآگاهی از مفهوم و فلس��فه 
پژوهش در عمل روشهای تحقيق آکادميک را تدریس 

می کنند.
4-کاس��تی در ش��يوه ارزیابی: این کار با فلسفه معلم 
پژوهنده و رویکرد پژوهش در عمل همخوانی ندارد. در 

حال حاضر ارزیابی بيشتر از طریق مطالعه گزارشهای 
تحقيق ص��ورت می گيرد. ولی ب��ه موفقيتهای عملی 
در س��ر کالس و مدرسه و مش��اهده آن چندان توجه 
نمي شود. در ارزشيابی گزارشها هم گاهی اختالف سليقه 
به قدری اس��ت که نمی توان آن را معتبر و علمی تلقی 
کرد. فلسفه معلم پژوهنده تغيير عملی در دانش آموزان 
است ولی در ارزیابی فعلی نتيجه تحقيق که به صورت 

گزارش کتبی است ارزیابی مي شود.
5- این برنامه بدون مشارکت جدی بخشهاي گوناگون 
بدن��ه آموزش و پ��رورش و به صورت جزی��ره ای اجرا 

مي شود.
6- ناآشنایی معلمان با روشهای پژوهش و مراحل آن به 

ویژه مراحل و چرخه های پژوهش در عمل.
7- نهادینه نشدن این برنامه، بعد از گذراندن دوره کمتر 

در برنامه معلم پژوهنده شرکت نموده اند.
8- عدم تقویت بنيه پژوهشی همکاران.

9-تنظيم گزارشهای کاذب اقدام پژوهي توسط برخی به 
منظور بهره گيري از مزایای آن.

10-عدم وجوه اشتراک درنوع رشته و مدرک تحصيلی 
شرکت کنندگان در کالسهای اقدام پژوهي.

11-تعداد زیاد ش��رکت کنندگان در یک کالس )40 
نفر(، اگر تعداد ش��رکت کنندگان کمتر باشد مدرس 

بهتر  می تواند مثمرثمر باشد. 
با توجه به موارد مطرح شده و نقش و جایگاه برنامه 
معلم پژوهن��ده، اثرات مثبت و متعدد آن عبارت اند از: 
رش��د حرفه اي معلمان، ایجاد تغيير و تحول آموزشی، 
رشد تفکر انتقادی معلمان ودانش آموزان، رشد مهارت 
حل مسأله، رفع چالشهای کالسی و...... محقق به دنبال 
آن اس��ت که کاستيهای اقدام پژوهي را در استان مورد 
بررسی قرار داده و راهکارهای مطلوب جهت برگزاری 

بهينه این کالسها ارائه دهد .
اهداف تحقيق:

هدف کلی:بررسی نقاط ضعف کالسهای اقدام پژوهي 
و ارائه راهکارهایی جهت استفاده مطلوب این کالسها. 

اهداف جزئی:
1- شناس��ایی ميزان اس��تقبال معلمان از کالسهای 

اقدام پژوهي در مناطق مختلف استان.
2-شناس��ایی ميزان اس��تقبال معلمان از کالس��های 

اقدام پژوهي در مقاطع مختلف تحصيلی.
3-ش��ناخت ميزان رضایت معلمان از ش��يوه تدریس 

مدرسان اقدام پژوهي.
4-ش��ناخت ميزان رضایت معلمان از نحوه ارزشيابی 

مدرسان کالسهای اقدام پژوهي.
5-بررس��ی نح��وه ارائ��ه کار عمل��ی در کالس��های 

اقدام پژوهي.
6-بررس��ی نقش دوره ه��اي اقدام پژوه��ی در افزایش 

مهارتهای پژوهشی معلمان.
7-ش��ناخت ميزان تناسب رش��ته تحصيلی مدرسان 

اگر بپذیریم که محور اساس��ی، توس��عه آموزش و 
پرورش نيروي انساني است، چاره اي نخواهيم داشت که 
ب��ه پرورش و تربيت معلمانی بپردازیم که از عهده این 
مهم برآیند. چرا که کيفيت هر نظام آموزشی به کيفيت 
کار معلمان آن بستگی دارد. پس ضرورت دارد معلمان 

سراسر کشور ضمن معلم بودن پژوهشگر نيز باشند.1
جانسون بورلی)1993( براین اعتقاد است که ریشه 
مفهوم اقدام پژوهي به کارهای جان دیویی2 در آمریکا 
در سال هاي 1920 و کرت لوین 1940 بر مي گردد. در 
واقع استفان کری3 و دیگران در دانشگاه کلمبيا در سال 
1949 با بهره گيري از نظریات دیویی و لوین اصطالح 
اقدام پژوهي را به جامعه تعليم وتربيت آن روز معرفی 
کردند.کرت لوین4 که به پدر اقدام پژوهي شهرت دارد 
اولين کس��ی بود که با بيان این عقيده که اگر تحقيق 
نتواند فایده عملی داش��ته باشد تحقيق ناکامی است، 

زمينه الزم برای اقدام پژوهي را فراهم ساخت.
گویا)1378( در این زمينه معتقد است که تحقيق 
عمل آموزشی، نوعی روش تحقيق است که موضوع آن 
بهبود اوضاع تدریس اس��ت. در واقع معلم با پرداختن 
به اقدام پژوهي به خود کمک مي کند تا حرفه اي شود 
و نقش خ��ود را بهتر انجام دهد. به عبارت دیگر معلم 
اقدام پژوه هميشه رفتار حرفه اي خود را نقد مي کند و 
درصدد بهبود آن برمی آید. البته معلم برای پرداختن به 
چنين فعاليتهایي مي بایست از انگيزه کافی برخوردار 
باشد و سلس��له مراتب اداری از او حمایت و پشتيبانی 

نماید.5
اقدام پژوهي رویکردی س��ازنده در جهت گسترش 
توانایيه��اي کارورزان در عرصه ه��اي مختلف ش��غلی 
است.در حوزه آموزش و پرورش نيز این اندیشه گامی 
اساسی در جهت اصالح و بهبود محسوب مي شود که 
با تکيه بر توانایيها ومشارکت عمومی به ثمر مي رسد. با 
این رویکرد همه کارکنان مي توانند به عنوان عنصری 
سازنده و فکور در جهت شناسایی مسائل و حل آنها در 
محيطهای آموزشی سازماندهی و به کار گرفته شوند.6 
یکی از دالیل گسترش اندیشه اقدام پژوهي، ناکارآمدی 
تحقيقات آموزشی در رفع نيازهای آنها در کالس درس 
اس��ت. اس��تيگلر و هيبرت7، با ذکر برخی کاستيهای 
روشهای سنتی پژوهش در پاسخگویی به نياز معلمان، 
این فعالتيه��ا را برای بهبود آم��وزش و تدریس کافی  
می د انند. ممکن اس��ت محققان بسيار باهوش باشند 
ولی به اطالعات مش��ابهی که معلم��ان در مواجهه با 
دانش موزان واقعی در شرایط کالسهای واقعی و با هدف 
یادگيری واقعی با آنها روبرو می ش��وند، نداشته باشند. 
محققان برای بهبود آموزش باید بيش��تر به اموری که 
در حال حاضر برای معلمان قابل درک است پی ببرند. 
این موقعيت به ویژه در کش��ور آمریکا قابل مش��اهده 
است. در مقابل کش��ور ژاپن فرصتهای مناسبی برای 
دانش آفریني توس��ط معلمان پيش بيني نموده است، 

معلمپژوهندهبهفردیاطالقميشود
کهعالوهبرآشناییباحوزههایمعرفتی
مرتبطباتدریسوباتأکیدبرآنهابه
عنوانپایهمطالعهپدیدههایآموزشی
درکالس،مهارتهایپژوهشیرانیز
کسبنموده،درپیوندمیانمجموعهاین
حوزههایدانش،مسائلومشکالترا
نیزموردمطالعهقرارميدهد
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کالسهای اقدام پژوهي با این دوره.
12-ارائه پيش��نهاداتی جهت اس��تفاده مطلوب از این 

کالسها در سطح استان.
سؤاالت تحقيق: 

سؤال کلی:
نقاط ضعف کالس��های اقدام پژوه��ي و راهکارهای 

مطلوب جهت استفاده بهينه از این کالسها چيست؟
سؤاالت جزئی:

1-شيوه تدریس مدرس در کالسهاي اقدام پژوهي، چه 
نقاط ضعفی دارد؟

2-شيوه امتحان مدرس در کالسهاي اقدام پژوهي، چه 
نقاط ضعفی دارد؟

3-اطالعات علمی مدرس در کالس��هاي اقدام پژوهي، 
چه نقاط ضعفی دارد؟

4-شيوه اجرای کار عملی در کالسهاي اقدام پژوهي، چه 
نقاط ضعفی دارد؟

5- گذران��دن دوره اقدام پژوهي به چه ميزاني مهارت 
پژوهشی را افزایش مي دهد؟

6- ميزان اس��تقبال معلمان نسبت به اقدام پژوهي در 
مقاطع مختلف تحصيلی به چه صورت است؟

 9-آیا سابقه کار معلمان در انجام فعاليتهای اقدام پژوهي 
تأثير دارد؟

10- تعداد ش��رکت کنندگان چ��ه تأثيری در کيفيت 
دوره ها دارد؟

11- آیا ميزان استقبال معلمان زن و مرد از کالسهای 
اقدام پژوهي متفاوت مي باشد؟

12-راهکارهاي برگزاری کارآمد و مطلوب کالس��های 
اقدام پژوهي چيست؟

بنيادهاي نظري اقدام پژوهي 
1- چون یافته ها و نتایج پژوهش را در نهایت معلم به 
کار خواه��د برد پس چه بهتر که خود وي دس��ت به 

پژوهش بزند. 
2- معلم بيش از دیگران در معرض سؤال آموزشي است 
و بهتر است براي پاسخگو بودن درگير پژوهش و حل 

مسأله گردد .
3- در پژوهش حين عمل، نتایج از باال و بيرون از کالس 
صادر نمي شوند بلکه از پایين و توسط خود معلم و دیگر 

مشارکت کنندگان حاصل مي شود.
 4- معلم ضمن پژوهش رشد کرده و بالنده مي گردد. 
معلم چاره یاب مي ش��ود، ن��وآوري و نوجویي اش��اعه 

مي یابد. 
5- پژوهش رنگ و بوي عملي به خود مي گيرد.

6- نتایج حاصل از تغييرات کامالً کاربردي مي شود. 
7- کارای��ي تحقي��ق خيلي زود توس��ط معلم معلوم 
مي گردد و اصالح آن نيز س��ریعتر توس��ط خود معلم 

انجام مي گيرد. 
8- در فرآیند تحقيق هر جا معلم صالح دانست تغييرات 

الزم را اعمال مي کند. 

9- معلم اگر خود پژوهنده نباشد ممکن است نسبت به 
نتایج تحقيقات دیگران واکنش نشان دهد. 

10- اگ��ر معلم به پژوهش بپردازد نس��بت به نتایج و 
کاربرد آن احساس تعلق خاطر مي کند. 

11- در مقایسه با هزینه هاي خرج شده در زمينه هاي 
مختلف پژوهشي، پژوهش��هاي معلم پژوهنده بسيار 

منطقي تر و مناسبتر است. 
12- با درگير ش��دن معلم در عمل و پژوهش، مسأله 

جدایي ميان نظریه و عمل از ميان مي رود. 
13- داوري در مورد درس��تي یا نادرس��تي یک عمل 
آموزشي خيلي سریع توسط معلمان مشخص مي شود 

)به شرط اینکه معلم توان این داوري را داشته باشد( 
14- مشارکت دادن معلمان در پژوهش نوعي احترام 
و اعتماد به آنان اس��ت و در آنها انگي��زه دروني ایجاد 

مي شود. 
15- معلمان مناسبترین اشخاص در تشخيص مسائل 

و نيازها هستند. 9
بررسی پيشينه تجربي

1-احم�د بیدمش�کی )1383( در طرح�ی باعنوان: 
بررس��ی جایگاه تحقيق با تاکيد ب��ر دوره اقدام پژوهي 
و ارائه راهکارهای عملی در منطقه رودبار شهرس��تان 
کهنوج، با انجام این تحقيق به صورت ميدانی با جامعه 
آماری معلمان رس��می این منطقه به نتایج زیر دست 
یافت: 20/89  نفر از معلمان انجام تحقيقات اقدام پژوهي 
را ناش��ی از شرکت در کالسهای اقدام پژوهي می دانند. 
12/5  اطالع��ی از روش تحقيق ندارن��د.14/84   کار 
تحقيق��ی انج��ام داده ان��د و 28/41  کار تحقيق��ی 
نکرده ان��د21/30  فواید و اثرات تحقيق را نمی دانند و 
11/9 به دليل عدم مهارت و تس��لط هيچ وقت سراغ 
تحقيق و پژوه��ش نرفته اند.52 حج��م نمونه انگيزه 
ش��رکت در کالس��های اقدام پژوهي را برای دانستن و 
فهميدن و 48 برای کسب امتياز و ارتقاي شغلی و یک 

ماه پاداش ذکر نموده اند.
2- محمد عنایت ثانی: در طرحی با عنوان راهکارهای 
عملی تقویت و توس��عه طرح معلم پژوهنده در استان 
گلستان)1383( با هدف مشخص نمودن راهکارهای 
تقویت وتوس��عه طرح معلم پژوهنده به نتایج زیرنائل 
ش��ده اس��ت: معلمان مقاطع مختلف از بين س��يزده 
راهکار پيشنهادی به ترتيب راهکار اختصاص منابع و 
امکانات تحقيقاتی به مناطق را ب��ه عنوان راهکار اول 

و معرفی پژوهش��های برتر و تجليل از پژوهش��گران و 
معلمان پژوهنده، راه اندازی سایت پژوهش و ایجاد بانک 
اطالعات پژوهش��گران را به عنوان راهکار دوم وس��وم 
برگزیدند. معلمان زن و مرد نگرش یکسانی در ارتباط با 

توسعه طرح معلمان پژوهنده دارند.
3-مهر محم�دی )1379( برای پژوه�ش در آموزش 
و پرورش س�ه س�طح را تعریف کرده اس�ت که یکی 
از این س�ه س�طوح مربوط به برنامه پژوهش معلمان 
)اقدام پژوه�ي( اس�ت. او در مورد کارآم�د نمودن از 
طریق پرداختن به پژوهش بر این باور است که: ایفای 
نقش معلمان در نگاه علمی و هنری قابل طبقه بندی 
اس��ت، علمی از این نظر که معلم از یافته های علمی و 
اقدام پژوهي خود برای بهبود مهارتهای حرفه اي استفاده 
مي کند. هنری از این نظر که معلم باید موقعيت کالس 
درس خود را تش��خيص دهد و راهکارهای متناسب با 

کالس راشناسایی و اجرا نماید.
گویا )1378( در زمينه اقدام پژوهي معتقد است که 
تحقيق آموزشی، نوعی روش تحقيق است که موضوع 
آن بهبود اوضاع تدریس است. در واقع معلم با پرداختن 
به اقدام پژوهي به خود کمک مي کند تا حرفه اي شود و 

نقش خود را بهتر انجام دهد.
ش�ریعت زاده )1382(درباره لزوم و تأثیر برنامه معلم 
پژوهنده می نویس�د: باید توجه داشت که تفکر معلم 
پژوهنده را نمی توان در قالب ارائه یک برنامه کوتاه مدت 

ضمن خدمت در بين معلمان رشد داد.
به منظور آنکه شيوه اقدام پژوهي و تفکر معلم پژوهنده 
از جان��ب معلمان بيش��تر مورد توجه واقع ش��ود باید 
سازوکارهای انگيزش��ی تشویقی مناسب در برنامه در 

نظر گرفته شود.
نویدی احد )1382( به نق�ل از ریزن و بروبری )2001( 
م�ی نویس�د که: ه��دف اصل��ی اقدام پژوه��ي، توليد 
نظریه های علمی مبتنی بر اقدام نيس��ت، بلکه هدف 
اصلی اقدام پژوهي:آزادس��ازی متن، ذهن و روان انسان 
در جهت تحقيق برای دستيابی به جهانی بهتر و آزادتر 

است. 
ساکی)1382(معتقد است: اقدام پژوهي رویکردی برای 
توسعه بينش مشارکت علمی معلمان و سایر کارکنان 
مدرسه برای فعاليتهای آموزشی است. لذا حرفه معلمی 
در گرو کسب مهارت و فراگيری دانشهای متعدد است. 
معل��م پژوهنده به فردی اطالق مي ش��ود که عالوه بر 
آش��نایی با حوزه های معرفتی مرتبط ب��ا تدریس و با 
تأکيد بر آنها به عنوان پایه مطالعه پدیده های آموزشی 
در کالس، مهارتهای پژوهش��ی را نيز کسب نموده، در 
پيوند ميان مجموعه این حوزه های دانش، مس��ائل و 

مشکالت را نيز مورد مطالعه قرار مي دهد. 
پریچه�ر، چایچ�ی در مقال�ه نقدی بر اه�داف معلم 
پژوهن�ده )1384( بی�ان می دارد که در س��ال 1935 
استفن کوری، با انتش��ارکتابی به نام تحقيق در عمل 

 يكی از داليل گسترش انديشه
 اقدام پژوهي، ناكارآمدی تحقيقات
 آموزشی در رفع نيازهای آنها در
كالس درس است



آبان 1388. شماره 115

34

مقاله

ب��رای بهبود عملهای تدریس مدرس��ه تأثير زیادی بر 
آموزش گذاشت )مک نيف و وایت هد 2003(. کوری 
معتقد بود که معلمان خود باید نتایج تحقيق خودشان 
را به دست آورند، زیرا در این صورت آنها بهتر مي توانند 

از آن نتایج برای بهبود عملشان استفاده کنند .10
پژوهش های آموزشی با تاکید بر اقدام پژوهي)1383( 

اقبال زارعی: 
در این مقاله با هدف بررسی موانع و محدودیت های 
اس��تفاده از نتایج یافته های پژوهشی در کالس، نحوه 
رویارویی با این موانع بر اساس تحقيق عملی و تالش 
در جهت ترغيب معلمان به کيفيت بخشيدن فعاليتهای 
پژوهشی و ارائه پيش��نهادات کاربردی جهت استفاده 
بيش��تر از تحقيقات انجام یافته مي باش��د. اثربخشی 
آم��وزش و ارتقاي کيفيت آن به وج��ود معلمان توانا، 
پژوهشگر، عالقه مند به فعاليت پژوهشی و برخورداري 
از بينش علمی و پژوهشی و استفاده از نتایج پژوهشها 
بس��تگی دارد. معلمان پژوهنده تالش می کنند که از 
طریق پژوهش و یافته های پژوهش��ی در کالس درس 
نسبت به شناخت مسائل و بهسازی آموزشی و یادگيری 
همواره کوشا باشند. از آنجایی که زبان و روش تخصصی 
پژوهش��گران دانشگاهی برای اکثر معلمان قابل درک 
نيست. به  رغم عالقه و نگرش مثبت معلم و استفاده از 
یافته های پژوهشی و به کاربستن این یافته ها نتيجه ای 
مطلوب حاص��ل نمي گردد. به همي��ن دليل ضرورت 
شناسایی موانع و روشهای رفع آن موانع می تواند کمک 
مؤثری در رش��د فزاینده و کاربس��ت نتایج پژوهش ها 

داشته باشد.)ساکی ،1382(
تحقيقات انجام شده در خارج از كشور: 

در زمين��ه انگيزش معلمان و ارتقای عملکرد آنها و 
معلمان پژوهنده مطالعاتی انجام ش��ده است. از جمله 
گرس��تيزینگر)1992( دریافت که ه��ر چند انگيزش 
معلمان به وس��يله مش��وقهای مختلف تح��ت تأثير 
قرار می گيرد، برانگيزاننده های درونی مثل مش��اهده 
موفقيت و پيشرفت دانش آموزان در رتبه های باالتری 
در برانگيختن معلمان به نسبت برانگيزاننده های بيرونی 

مثل دستمزد و....قرار دارد.
ریچارد لویس فریر )2002( در طی انجام تحقيقی 
دریافت که تحقيق و پژوهش حالل بسياری از مشکالت 
فردی و حرفه اي معلمان بوده و در توس��عه مهارتهای 

حرفه اي آنها نقش بسزایی داشته است.
روش تحقيق:  نوع این پژوهش کاربردي و روش آن 
توصيفي پيمایشي است. عالوه بر آن از روش همبستگي 

نيز استفاده مي شود.
جامعه آماري این پژوهش شامل کليه معلمان استان 
خراسان ش��مالي اس��ت که در دوره هاي اقدام پژوهي 
ش��رکت کرده اند و موفق به کسب گواهينامه شده اند. 
روش نمونه گيري در این پژوهش تخصيص متناس��ب 
مي باش��د. بدین ترتيب که ابتدا آمار شرکت کنندگان 

کالسهاي اقدام پژوهي به تفکيک شهرستان، جنس و 
مقطع از کارشناسي ضمن خدمت شهرستانها دریافت 
شد. سپس متناسب با تعداد معلمان هر شهرستان با 
توجه به مقطع تحصيلي و جنس��يت نمونه مورد نظر 

محاسبه شد.
نمونه آماري: 

تعداد نمونه 410 نفر برآورد ش��د ،که حدوداً 450 
پرسش��نامه به افراد داده ش��د که از ای��ن تعداد 435 

پرسشنامه به دست ما رسيد.
ابزار جمع آوري اطالعات:

در این تحقيق، جهت بررسي نقاط ضعف کالسهاي 
اقدام پژوهي از روشهاي گوناگوني چون:  مصاحبه فردي، 
مصاحبه اکتشافي و پرسشنامه محقق ساخته استفاده 
شده است. اطالعات مورد نياز را براي تهيه پرسشنامه 
از طریق مصاحبه اکتشافي با همکاراني که کالسهاي 
اقدام پژوهي را گذرانده اند به دس��ت آمد و جمع بندي 
نظرات آنان ش��اخصهایي چون: شيوه تدریس مدرس 
)که س��ؤاالت 1 تا 6 (، شيوه امتحان مدرس) سؤاالت 
7 تا 11(، اطالعات علمی مدرس )سؤاالت 12 تا 16(، 
شيوه اجرای کار عملی که)  سؤاالت17 تا  21(، افزایش 
مهارت پژوهشی)  سؤاالت 22 تا 25( و برگزاری مطلوب 
و کارآمد کالسهای اقدام پژوهي) سؤاالت 26 تا 37 (آن 

را مي سنجد.
پايايي ابزار اندازه گيري:

براي تعيين روایي پرسشنامه این تحقيق از آزمون 
آلف��اي کرانب��اخ به صورت زیر اس��تفاده ش��د. ميزان 
هماهنگي سؤاالت در هر یک از مؤلفه ها سنجيده شد و 
هریک از سؤاالت که هماهنگي کمتري با دیگر پرسشها 
داشتند دوباره بررسي شد  و موارد اصالحي انجام شد. 
در نهایت پرسشنامه اي تنظيم گردید و ميزان هماهنگي 
هریک از سؤاالت و مؤلفه ها با یکدیگر سنجيده شد که 

به شرح ذیل مي باشد: 
1- روایي س��ؤاالت مربوط به ش��يوه تدریس مدرس 

نزدیک به 71 مي باشد. 
2- روای��ي س��ؤاالت مربوط به ش��يوه امتحان مدرس 

نزدیک به 61 مي باشد. 
3- روایي س��ؤاالت مربوط ب��ه اطالعات علمي مدرس 

نزدیک به 81  مي باشد.

4- روایي س��ؤاالت مربوط به ش��يوه اجراي کار عملي 
نزدیک به 77 مي باشد.

5- روایي س��ؤاالت مربوط به افزایش مهارت پژوهشي 
نزدیک به 80  مي باشد.

روايي ابزار اندازه گيري:
پرسشنامه ساخته شده بعد از این که به تأیيد استاد 
راهنما رسيد، به تعدادي از استادان متخصص داده شد 
و آنها نيز پرسش��نامه مذکور را مورد تأیيد قرار دادند و 
همچنين به تعدادي از مدرسان اقدام پژوهي که داراي 
تخصص کاف��ي در این زمينه بودند نيز ارائه ش��د که 

همگي پرسشنامه فوق را تأیيد نمودند.
شيوه تحليل داده ها: 

در این تحقيق جهت شيوه تحليل داده ها از دو نوع 
آمار1-آمار توصيفي و2-آمار استنباطي استفاده شده 
است. در سطح توصيفي از شاخص هاي ميانگين، ميانه، 
فراواني، فراواني درصدي و نمودارها استفاده شده است 
و در سطح استنباطي: براي بررسي رابطه بين متغيرها 
)مثالً بررس��ي رابطه ش��يوه تدریس مدرس و افزایش 
مهارت پژوهش��ي( از آزمون پيرس��ون و براي مقایسه 
ميانگين افزایش ميزان مهارت پژوهش��ي در س��طوح 
جنس و.....از آزمون t استيودنت و براي مقایسه ميانگين 
مهارت پژوهشي در سطوح تحصيالت، مقطع تحصيلي، 
شهرستان، شيوه اجراي کالس ا قدام پژوهي )حضوري، 
غيرحضوري، نيمه حضوري –غيرحضوري( و.... از آزمون 
آناليز واریانس یک طرفه Anova  استفاده شده است.

شيوه اجرا و مراحل انجام پژوهش:
جهت اجراي این پژوهش پس از تأیيد پرسش��نامه 
توسط ناظر و نظرات اصالحي مشاور، از طریق مطالعات 
کتابخانه اي،  جستجوي در سایتهاي مختلف پژوهشي 
مطالب مورد نياز ادبيات پژوهش جمع آوري شد. سپس 
با مصاحبه اکتش��افي و اس��تفاده از نظرات مدرس��ان 
اقدام پژوهي و معلماني که دوره مربوط را گذرانده بودند 
و با هماهنگي ناظر و مشاور طرح پرسشنامه مقدماتي 
ساخته شد و طي چندین جلسه و انجام اصالحات الزم 

پرسشنامه اصلي تهيه گردید و به اجرا گذاشته شد.
ک��ه از بين 435 نفر 224 نف��ر زن و 211 نفر مرد 
مي باشند و بيش��ترین تعداد شرکت کنندگان مربوط 
به زنان و داراي مدرک تحصيلي ليس��انس و از مقطع 
ابتدایي مي باشدکه دوره اقدام پژوهي را به صورت کاماًل 
حضوري گذرانده اند. بيش��تر معلم��ان )203 نفر ( در 
کالسهاي30 تا 40 نفر ش��رکت کرده اند و بيشترین 
ش��رکت کنندگان تعداد 144 نفر داراي 10 تا 16سال 
سابقه کار تا 16 سال بوده اند و کمترین شرکت کنندگان 
)28 نفر( در کالسهایي بوده اند که 23 سال سابقه کار 

داشته اند.
- يافته های مربوط به مؤلفه شيوه تدريس 

مدرس اقدام پژوهي 
بيش��ترین ميانگي��ن در ش��يوه تدری��س مدرس 

 نيروي انساني فرهيخته و ماهر
 بزرگترين سرمايه هاي هر
 كشور محسوب مي شود. انسان
 فرهيخته و پژوهشگر است كه
 انسان پرورش مي دهد يا توليد
دانش و مهارت مي كند
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اقدام پژوهي مربوط به ش��اخص استفاده از تکنولوژي 
آموزشي در بحثهاي کالس��ی  3/03 است و کمترین 
ميانگين )1/96 ( مربوط به ميزان مش��ارکت در بحث 
کالس��ي از طرف م��درس اقدام پژوه��ي در دوره هاي 

اقدام پژوهي مي باشد. 
- يافته های مربوط به مؤلفه شيوه آزمون مدرس 

اقدام پژوهي
بيش��ترین ميانگين در مؤلفه ش��يوه آزمون مربوط 
به هدف کس��ب گواهي نامه 3/06 و کمترین ميانگين 
مربوط به ش��اخص عدم ش��رکت معلمان در کالس و 

حضور در جلسه آزمون 1/95 مي باشد.
با توجه به شاخصهاي بررس�ي شده در دو مقوله زیر 
بایستي دقت نظر بیشتري توسط مدرسان اقدام پژوهي 

مورد نظر قرار گیرد: 
1- معلمان بيشتر با هدف کسب گواهينامه دوره مربوط 

را طي نموده اند.
2- نحوه پاس��خگویي افراد در جلس��ه آزمون، یکي از 
مواردي است که بایستي مورد توجه مسؤوالن امر قرار 
گيرد، چراکه یکي از نقاط ضعف کالسهاي اقدام پژوهي 
در زمينه شيوه آزمون مربوط به نحوه پاسخگویي افراد 
در جلس��ه امتحان بوده که بيشتر از روش پاسخگویي 
گروهي استفاده نموده اند و این نشان دهنده این است 
که معلمان مهارت الزم را بعد از گذراندن کالس��هاي 
اقدام پژوهي کس��ب نکرده اند و هدف بيش��تر کس��ب 

گواهينامه بوده است نه کسب مهارتهاي پژوهشي.
- يافته های مربوط به مؤلفه اطالعات علمی 

مدرسان اقدام پژوهي
بيش��ترین ميانگين که از طرف معلمان اعالم شده 
اس��ت مربوط به مؤلفه تطابق رشته تحصيلی مدرس 
با سرفصل هاي اقدام پژوهي 3/99 مي باشد و کمترین 
ميانگي��ن مربوط به مؤلفه تدریس به وس��يله جزوه و 

سخنراني در کالسهای اقدام پژوهي 2/82 است.  
با توجه به اطالعات بدست آمده در خصوص اطالعات 
علمي مدرس مي توان گفت که ميزان استفاده مدرس از 
سایر منابع اطالعاتي و اینترنتي در کالس اقدام پژوهي 
کم بوده است و مدرسان جهت انتقال مطالب و افزایش 
مهارت پژوهشي فراگيران بيشتر از سایر منابع اطالعاتي 
استفاده نمایند. انتقال اطالعات از مطالب چاپي بایستي 
بيشتر و با تسلط اطالعات جامع تر در کالسها به طور 

حضوري صورت گيرد.
- يافته های مربوط به مؤلفه  شيوه اجرای كار 

عملی
بيش��ترین ميانگين مربوط ب��ه مؤلفه کار عملي به 
صورت رفع تکليف 2/77 اعالم ش��ده است و کمترین 
ميانگين مرب��وط به توجه به کپي ب��رداري از کارهاي 

دیگران 2/36 مي باشد.
توجه به ظواهر کار  و عدم انجام کار در محيط واقعي 
کالس از جمله نقاط ضعف کالس اقدام پژوهي در مؤلفه 

اجراي کار عملي مي باشد.
-  يافته های مربوط به مؤلفه افزايش مهارت 

پژوهشی
بيشترین ميانگين مربوط به شاخص برگزاري در غير 
ساعات اداري 3/23 مي باشد و کمترین ميانگين مربوط 

به مؤلفه تصميم به حل مشکالت کالس 2/07 است.
 با توجه به موارد بيان شده مي توان گفت که معلمان 
بعد از گذراندن دوره اقدام پژوهي مهارت الزم را جهت 
نوشتن مقاالت پژوهشي به سبک اقدام پژوهي کسب 
نکرده ان��د  و دليل این امر این اس��ت که معلماني که 
دوره مربوط را گذرانده اند کمتر در برنامه معلم پژوهنده 

شرکت داشته اند .
- يافته های مربوط به مؤلفه راهكارهاي برگزاری 

كارآمد و مطلوب كالسهای اقدام پژوهي:  
راهکارهای برگزاری مطلوب این کالسها با توجه به 
اطالعات به دست آمده به ترتيب اولویت به شرح ذیل 
مي باشد: بيشترین ميانگين مربوط به مؤلفه برگزاری 
در ساعات غيراداری 4/44 اعالم شده است و کمترین 
ميانگي��ن مربوط به مؤلفه  اس��تفاده از مدرس��ين با 

تجربه)1/66 ( مي باشد. 
اه��داي کارت خدم��ات رفاهی، اش��تراک رایگان 
اینترنت، بن کتاب به معلمان پژوهنده، تناسب سطح 
تحصيالت و رش��ته تحصبيلی ش��رکت کنندگان در 
کالس��های اقدام پژوهي، در طی سال تحصيلی برگزار 
شود، اطالع رسانی بموقع ادارات جهت شرکت همکاران 

در دوره مذکور، بررس��ی طرحها در کالس و رفع نقاط 
ضعف آنها، اختصاص مناب��ع و امکانات تحقيقاتی در 
کالس اقدام پژوهي از قبيل کتاب و....، افزایش مدت زمان 
حضوری افزایش یابد، تعداد فراگيران شرکت کننده در 
کالس اقدام پژوهي کمتر از 30 نفر باشد، مناسب بودن 
مکان و فضای برگزاری کالس اقدام پژوهي، ارسال آثار 
اقدام پژوه��ي برتر همکاران به مناطق و مدارس جهت 
اس��تفاده از آنها، از جمله راهکارهای برگزاری مطلوب 
کالسهای اقدام پژوهي می باش��ند که در اولویت های 

بعدی قرار دارند. 
- تحليل مؤلفه هاي مختلف نقاط ضعف 

كالسهای اقدام پژوهي 
-یافته ه�ای مربوط به مؤلفه  ش�یوه تدریس مدرس 

اقدام پژوهي و افزایش مهارت پژوهشي: 
با توجه به مقدار ضریب همبستگي،که برابر 0/220 
اس��ت، می توان گفت که بيشتر معلمان اعالم کرده اند 
که اگر مدرس��ان در دوره های اقدام پژوهي ش��يوه های 
تدریس فعال داش��ته باش��ند و از تکنولوژی آموزشی 
استفاده نمایند، مهارت پژوهشی شان افزایش می یابد و 
باتوجه به pvalu 0/22< 0/05 اس��ت، مي توان گفت 
رابطه معني دار اس��ت؛ یعني شيوه تدریس کالسهاي 
اقدام پژوه��ي باعث افزایش مهارت معلمان مي ش��ود؛ 
یعني اگر مدرسان اقدام پژوهي، اطالعات جامع و کاملي 
داش��ته و در انتقال مطالب از تس��لط کافی برخوردار 

باشند، مهارت پژوهشی معلمان را افزایش می دهند.
يافته های مربوط به مؤلفه شيوه آزمون مدرس 

اقدام پژوهي و افزايش مهارت پژوهشی 
با توجه به ضریب همبس��تگي پيرس��ون که برابر 
0,008- است pvalue 0,0> 0,432=5 مي توان گفت 
رابطه معني دار نيست یعني ش��يوه آزمون کالسهاي 
اقدام پژوهي با افزایش مهارت معلمان رابطه اي ندارد،.

به عبارتی معلمان اعتقاد دارند که اگر آنا ن در دوره هاي 
اقدام پژوهي مهارت پژوهشی الزم را کسب نمایند نحوه 

جدول شماره 1-1 میانگین شاخص هاي مختلف دوره هاي 
اقدام پژوهي و افزایش مهارت پژوهشي

جدول شماره 2-1 ضریب همبستگی مؤلفه هاي مختلف اقدام پژوهي و افزایش مهارت پژوهشي

جدول شماره3-1میانگین شاخصهاي مختلف مهارت پژوهشي در زنان و مردان بعد از گذراندن دوره هاي اقدام پژوهي
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آزمون م��درس از آموخته های آنان در افزایش مهارت 
پژؤوهشی تأثير چندانی ندارد .

- يافته های مربوط به مؤلفه اطالعات جامع  
مدرس اقدام پژوهي و افزايش مهارت پژوهشی 
با توجه به ضریب  همبس��تگي پيرس��ون که برابر 

pvalue 0,0< 0,000= 10,408 است و باتوجه به
 مي ت��وان گفت رابطه معني دار اس��ت یعني ميزان 
اطالع��ات مدرس کالس��هاي اقدام پژوهي ب��ا افزایش 
مهارت معلمان رابطه دارد؛ یعني هرچه اطالعات علمي 

مدرس جامع تر باشد مهارت پژوهشي معلمان بيشتر 
مي شود.

- يافته های مربوط به مؤلفه شيوه اجرای كار 
عملی  مدرس اقدام پژوهي و افزايش مهارت 

پژوهشی
با توج��ه به جدول آزمون همبس��تگی پيرس��ون 
) ج��دول  ش��ماره16-4 ( مقدار ضریب همبس��تگي 
پيرسون برابر 0,073 است و باتوجه به=0,065 <0,05 
pvalue مي توان گفت رابطه معني دار نيس��ت؛ یعني 

شيوه اجراي کار عملي کالسهاي اقدام پژوهي با افزایش 
مهارت معلمان رابطه دارد؛ یعني هرچه در کالس��هاي 
اقدام پژوهي بيشتر روي کارهاي عملي کار شود و نقاط 
ضعف کارهای عملی در کالسها مورد بازبينی و اصالح 

قرار گيرد، مهارت پژوهشي معلمان افزایش مي یابد.
-يافته های مربوط به مؤلفه تفاوت افزايش 

مهارت پژوهشی در مردان و زنان
ميانگين مهارت پژوهشي در زنان بعد از گذراندن 
دوره هاي اقدام پژوه��ي 2/47 از ميانگين 5 و مردان 
2/70 از 5 اع��الم ش��ده اس��ت ،آزمونt  ب��راي  دو 
گروه مستقل independent variable( ( نشان 
مي دهد که تفاوت ميانگين مهارتهاي پژوهش��ي در 
س��طح معناداريPvalue 05/0/007/0 است که از 
مقدار 0/05 کوچکتر است. بنابراین مي توان قضاوت 
کرد که پاس��خگویان زن ميزان مهارتهاي پژوهشي 
خود را باالتر اعالم کرده اند به عبارت دیگر کارآمدي 
کالس��هاي اقدام پژوهي از نظر زنان باالت��ر از مردان 

عنوان شده است.
-يافته های مربوط به  مؤلفه تفاوت  افزايش 

مهارت پژوهشی در شهرستانهای مختلف 
استان خراسان شمالی 

باالترین ميانگين )3/20 (مهارتهای پژوهشی از طرف 
معلمان شيروان عنوان شده است و کمترین ميانگين 
)1/25( از طرف معلمان شهرستان راز و جرگالن اعالم 
شده است. بقيه شهرستانها تقریباً به ميانگين 3 نزدیک 
تر هستند. .آزمون آناليز واریانس نشان مي دهد که این 
تفاوتها معنادار هستند. به عبارت دیگر مناطق مختلف 
استان مهارت پژوهشی خود را بعد از گذراندن دوره هاي 

اقدام پژوهي یکسان اعالم کرده اند. 
-يافته های مربوط به مؤلفه تفاوت افزايش 
مهارت پژوهشی در افراد با توجه به سطح 

تحصيالت آنان
بيشترین ميانگين افزایش مهارت پژوهشی از طرف 
معلمانی که دارای مدرک ليس��انس هستند، ) 2/63 ( 
اعالم شده اس��ت و کمترین ميانگين افزایش مهارت 
پژوهشی  از طرف  معلمانی  که دارای مدرک تحصيلی 

دیپلم  هستند ) 2/40 ( اعالم شده است.
با توجه ب��ه  مق��دار Sig= 0,371<0,05 جدول 
شماره  22-4 )آناليز واریانس ميزان افزایش مهارت 
پژوهش��ی با س��طوح مختلف تحصيالت( می توان 
قضاوت کرد که ميانگين افزایش مهارت پژوهش��ی 
افراد با س��طح  تحصيالت آنان تفاوت ندارد. یعنی ما 
انتظار داریم که مهارت پژوهشی در افرادی که دارای 
مدارک تحصيلی فوق ليسانس و باالتر هستند، بعد از 
گذراندن دوره هاي اقدام پژوهي افزایش یابد و این امر 
تحقق نيافته است و تفاوتها یا به علت این است  که 
افرادی که دارای مدارک باالتری هس��تند، کارآمدی 
این کالسها را کمتر بيان کرده اند، یا پایين بودن سطح 

جدول شماره5-1 میانگین میزان مهارت هاي پژوهشي در شهرستانهاي مختلف استان خراسان شمالي بعد ازگذراندن کالسهاي اقدام پژوهي

جدول4-1 آزمون تفاوت میانگین مهارتهاي پژوهشي در بین زنان و مردان

جدول 6-1 آزمون آنالیز واریانس میانگین افزایش مهارت پژوهشي در شهرستانهاي مختلف استان خراسان شمالي

جدول شماره 7-1 میانگین مؤلفه سطح تحصیالت شرکت کنندگان در دوره اقدام پژوهي و افزایش  مهارت پژوهشي
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معلومات و س��واد مدرس کالسها از نظر پاسخگویان 
اس��ت ی��ا در این دوره ه��ا طلب جدیدی ع��الوه بر 

یافته های قبلی خویش کسب نکرده اند.
-يافته های مربوط به مؤلفه تفاوت افزايش 
مهارت پژوهشی با مقاطع مختلف تحصيلي 
-يافته هاي مربوط به تفاوت مؤلفه افزايش 
مهارت پژوهشی در افراد با تعداد فراگيران

تفاوت افزایش مهارت پژوهشی در مقاطع مختلف 
تحصيل��ی، معلمان مقط��ع متوس��طه79 /2 نگرش 
مثبت تری نسبت به کالسهای اقدام پژوهي داشته اند، به 
عبارت دیگر این کالسها برای مقطع متوسطه مفيدتر 

بوده اس��ت و معلمان مقطع ابتدایي با ميانگين 2/52 
کارآمدی این کالسها را کمتر بيان کرده اند، این تفاوتها 
یا به علت انتظارات و توقعات باالتر آنهاست یا به علت 
پایين بودن س��طح معلومات و سواد مدرس کالسها از 

نظر پاسخگویان است.
 و با توجه به جدول آناليز واریانس )جدول ش��ماره  
24-4  (که مقدار P Value= 0,043>0,05  می توان 
گفت که معلمان با مداراک تحصيلی مختلف مهارت 
پژوهشی خود را بعد از گذراندن دوره هاي اقدام پژوهي 

یکسان اعالم  نکرده اند.
- يافته های مربوط به  مؤلفه افزايش مهارت 

پژوهشی  در افراد با تعداد فراگيران 
تفاوت ميانگين افزایش مهارت پژوهشی در افراد با 
توجه به تعداد فراگيران، می توان گفت که بيش��ترین 
ميانگين مربوط به کالسهایی است که تعداد فراگيران 
آن در کالس جمعيتی دارای 20-30 نفر باشند )3/82( 
و کمترین ميانگين مربوط به کالسهایی است که دارای 
جمعيتی باالتر از 40 نفر بوده اند. همچنين جدول آناليز 
 Pvalueواریانس شماره 26-4 نشان مي دهد:که مقدار
=49/0<05/0است؛ یعنی ميانگين افزایش مهارت افراد 

در کالسهای مختلف )تعداد فراگيران ( تفاوت ندارد .
پيشنهادات: 

-پيش��نهادات به مس��ؤوالن جهت برگزاري مطلوب 
کالسهاي اقدام پژوهي:

-کالس��هاي اقدام پژوه��ي در مکان هایي ب��ا امکانات 
دسترس��ي به اینترنت و س��ایر وس��ایل تکنولوژیکي 

همچون اورهد، اوپک و .....باشد. 
-استفاده از مدرسين با تجربه و دارای اطالعات الزم در 

خصوص اقدام پژوهي.
- مناس��ب بودن م��کان و فض��ای برگ��زاری کالس 

اقدام پژوهي به لحاظ سرویسهاي خدمات رساني 
- تعداد فراگيران شرکت کننده در کالس اقدام پژوهي 

کمتر از 30 نفر باشد.
-اختص��اص مناب��ع و امکانات تحقيقات��ی در کالس 

اقدام پژوهي از قبيل کتاب و.....
- ارس��ال آثار اقدام پژوهي برت��ر همکاران به مناطق و 

مدارس جهت استفاده از آنها.
- در غير از ساعات اداری برگزار شود.

- اطالع رسانی دقيق و به موقع ادارات در خصوص ارسال 
بخشنامه شرکت در کالس اقدام پژوهي.
- مدت زمان دوره حضوری افزایش یابد.

- استفاده از مدرسين با تجربه و دارای اطالعات الزم در 
خصوص اقدام پژوهي.

- اهداي کارت خدمات رفاهی، اشتراک اینترنت رایگان، 
اهدایي بن کتاب رایگان به معلمان پژوهنده برتر. 

- تناس��ب س��طح تحصي��الت و رش��ته تحصيل��ی 
شرکت کنندگان در کالسهای اقدام پژوهي

- پيشنهادات به مدرسان اقدام پژوهي: 
 -در تدریس اقدام پژوهي از وس��ایل کمک آموزش��ي 

)اورهد ،اوپک (  جهت انتقال مطالب استفاده نمایند.
  -منابع مرتبط با اقدام پژوهي در این کالس��ها توسط 

مدرسان معرفي شود.
-مدرسان با تسلط کامل و اطالعات جامع در کالسها 
حضور یابند و از منابع اینترنتي جهت دریافت مطالب 

جدید و مرتبط استفاده نمایند.
-به مطال��ب ض��روري و مرتب��ط پرداخته، مس��ائل 

غيرضروري را نادیده بگيرند.
-مشارکت فراگيران در بحث هاي کالسي بيشتر مدنظر 

قرار گيرد.

جدول شماره 8-1 آنالیز واریانس افزایش مهارت پژوهشي با سطح تحصیالت

جدول شماره 9-1 میانگین مؤلفه مقاطع تحصیلي معلمان شرکت کننده در دوره اقدام پژوهي و افزایش مهارت پژوهشي

جدول شماره 10-1 آنالیز واریانس افزایش مهارت پژوهشي با مقاطع مختلف تحصیلي

جدول شماره 11-1 میانگین مؤلفه تعداد افراد شرکت کننده در دوره اقدام پژوهي و افزایش مهارت پژوهشي

جدول شماره 12-1 آنالیز واریانس تعداد افراد شرکت کننده در دوره اقدام پژوهي و افزایش مهارت پژوهشي
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مقاله

-در آزمونها بيش��تر مطالب مرتبط آزمون شود و افراد 
حتم��اً بع��د از حض��ور در کالس در آزمونها ش��رکت 

نمایند.
-معلمان حتماً خودشان کار عملي اقدام پژوهي را که در 
محل واقعي کالسها انجام مي شوند ارائه دهند  و از کپي 

برداري از کارهاي دیگران خودداري نمایند.
-کار عمل��ي در کالس اصالح ش��ود و ای��رادات آن به 

فراگيران انتقال یابد.
-بيش��تر به محتواي کار عملي توجه نمایند تا ظواهر 

آن.
-پيشنهادات به ساير محققين: 

1- در تحقيق حاضر که با روش توصيفی، پيمایش��ی 
به انجام رس��يد و نمونه م��ورد نظر حجم قابل توجهی 
داشته است فرصت دستکاری متغيرهای مطالعه گری 
و پژوهشگری معلمان فراهم نبوده است. به پژوهشگران 
بعدی توصيه مي شود تحقيقات مشابه خود را در گستره 

کمتر با استفاده از روش تجربی به انجام برسانند.
2-یکی از م��وارد قابل تحقيق به صورت تجربی برای 
تعيين اثربخشی و تقویت روحيه پژوهشگری معلمان 
هم، تأثير دوره هاي ضمن خدمت اقدام پژوهي مي باشد. 
در این زمينه پيشنهاد مي شود با اجرای دوره هاي ضمن 
خدمت مربوط برای گروهی خاص از معلمان هم زمان 
به صورت تجربی اثربخشی آن پس از دوره مورد بررسی 

قرار گيرد.
 3-به پژوهشگران بعدی توصيه مي شود برای انتخاب 
موضوعهای پژوهش��ی خود به پيش��نهادات کاربردی 
تحقيق حاضر مراجعه نموده و اثربخش��ی هریک را به 

صورت تجربی مورد بررسی قرار دهند. 
محدوديت های پژوهش: 

به جهت کيفي��ت پژوهش و موض��وع مورد مطالعه 
محدودیتهای زیادی در امر تحقيق وجود داش��ت که به 
برخی از آنها که خارج از کنترل پژوهش��گر قرار داشت 

اشاره می کنيم: 
1-بی اثر بودن اغلب نظرسنجيها از دیدگاه معلمان.

2-بي دقت��ي و بی انگيزگي معلمان در پاس��خگویی به 
سؤاالت .

3- وجود دیدگاههای منفی نسبت به نتيجه تحقيقات و 
فعاليت پژوهشی .

4- ناآش��نایی مدیران و معلمان نس��بت به طرح معلم 
پژوهنده
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 تحقيق آموزشی، نوعی روش
 تحقيق است كه موضوع آن بهبود
 اوضاع تدريس است. در واقع
 معلم با پرداختن به اقدام پژوهي
 به خود كمك مي كند تا حرفه اي
 شود و نقش خود را بهتر انجام
دهد
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یوسف جوانمرد
 كارشناس مسؤول امور تحقيقات و پژوهش 

سازمان 
موسي عسگري 

كارشناس مسؤول برنامه ریزی آموزشی سازمان ، 
سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربي

 اش�کاالت و کاس�تیهای موج�ود در برنام�ه معلم 
پژوهنده کدام اند؟

اقدام پژوهی رویکردی آموزشی- پژوهشی می باشد 
ک��ه هدف از آم��وزش و بکارگيری آن، حل مس��ائل و 
مشکالتی اس��ت که معلمان در صحنه واقعی تعليم و 
تربيت، به ویژه فرایند یاددهی- یادگيری با آنها مواجه 
هستند. به رغم اقدامات نسبتاً خوبی که از سال 1375 
در زمينه اقدام پژوهی از سوی مراجع ذی صالح هم در 
سطح وزارت و هم در سطح سازمانهای استانی صورت 
گرفته است، به اس��تناد شواهد موجود، می توان اذعان 
کرد که هرچند اقدامات فوق جهت بسترس��ازي تفکر 
پژوهشي ضروري به نظر مي رسند، اّما براي محِقّق شدن 
معلمان، کفایت نمي کنند؛ زیرا زماني مي توان اّدعا کرد 
که اهداف برنامه اقدام پژوهی به ثمر نشس��ته است که 
معلم��ان بتوانن��د در کالس درس خود، عامل به عمل 
باش��ند و از راه اقدام پژوهي و استفاده از یافته هاي خود 
و دیگران، مس��ائل کالس درس خویش را شناسایی و 
در مقام حل آنها برآیند. این امر هنگامي تحقق خواهد 
یافت که زمينه هاي اصلي جهت فعاليت معلمان از طریق 
طراحي برنامه هاي مناسب، فراهم گردد و این برنامه ها به 
طور مستمر، مورد ارزشيابي قرار گيرند تا با استفاده از 
نتایج ارزشيابيها، جرح و تعدیلهاي الزم در برنامه انجام 
شود. پس به نظر می رسد که نبود یک برنامه منسجم با 
اهدف کامالً شفاف و مشخص در هر سه بخش) طراحی، 
اجرا و ارزشيابی( در خصوص رویکرد اقدام پژوهي یکی از 

نارسایيهای موجود در این زمينه است.  

از طرف دیگر، یکی از مشخصه های بارز نظام آموزش 
فعلی ما، تمرکزگرایی شدید، با مقررات اداری و آموزشی 
خشک و نيز برنامه های درسی یکنواخت، مشابه و بدون 
انعطاف الزم است. بدیهی است که در چنين فضایی هيچ 
زمينه ای برای مشارکت معلم در برنامه های آموزشی و 
پرورش��ی وجود ندارد. با عنایت به اینکه معلم پژوهنده 
در فضایي رشد مي یابد که براي تصميم گيري در مورد 
مسائل تعليم و تربيت، اس��تقالل کافي داشته باشد و 
همچنين، برنامه هاي درس��ي از انعطاف الزم برخوردار 
بوده در برابر معلم مقاوم نباش��ند. بنابراین، وجود نظام 
آموزش��ی متمرکز با ساختار بوروکراتيک و نيز مقررات 
دس��ت و پا گي��ر آن، از دیگر عوام��ل بازدارنده تحقق 

مطلوب اهداف برنامه معلم پژوهنده است. 
بدیهی اس��ت که اصالح آفتهای فرهنگی) که ذکر 
آنها در این مقوله نمی گنجد(، به رشد و توسعه فرهنگی 
در ابع��اد مختلف منجر خواهد ش��د. یکی از نتایج این 
توس��عه، ایج��اد و تقویت تفکر پژوهش��ی خواهد بود. 
اگر پژوهش فعاليتی خاص اس��ت، ولی تفکر پژوهشی 
نيازی عام محس��وب می شود. کوبيدن بر طبل توخالی 
پژوهش، س��ر و صدایی ایجاد می کند که گاهی انسان 
را دچار یک ش��بهه و تّوهم فرهنگی می کند. پژوهش 
مهم است، شکی در این نيست، اما باید توجه داشت که 
پژوهش در چه بستر و فضای فرهنگی صورت می گيرد، 
و پيش نيازهای فرهنگی آن چيست، و تا چه حد فراهم 
شده است. به نظر می رس��د که امروزه مشکل اساسی 
پژوهش و زمينه های مرتبط با آن در کش��ور ما، حجم 
تحقيقات، صحت و س��قم یافته ه��ای آنها و نيز ميزان 
اعتبارات تخصيص یافته نيس��ت. بلکه مشکل در تفکر 
پژوهشی است، که همان مانع اصلی نهادینه شدن امر 
تحقيق در کليه زمينه های اجتماعی و از جمله آموزش 
و پرورش و کارگزاران اصلی آن یعنی معلمان است. در 
حال حاضر شيوه اجرای برنامه معلم پژوهنده به شکلی 
است که نه تنها منتج  به اشاعه فرهنگ و تفکر پژوهشی 

نزد معلمان نمی شود، بلکه انحراف در مقوله تحقيق را 
نيز موجب می ش��ود. به این ترتيب، چون سازوکارهای 
فرهنگی الزم برای ایجاد و گس��ترش تفکر پژوهش��ی 
در جامعه و بخصوص، مؤلفه ه��ای گوناگون آموزش و 
پرورش)مدیر، معلم، دانش آموز و...( فراهم نشده است، 
لذا نباید به اثربخشی طرح اقدام پژوهی یا معلم پژوهنده 

اطمينان داشت. 
همچنانکه قبالً بيان ش��د، کارگ��زاران اصلی نظام 
آموزش��ی، معلمان اند؛ چرا که آنها صحنه گردان واقعی 
تعليم و تربيت هس��تند. بر این اس��اس، مناسب ترین 
و موجه تری��ن ف��رد براي قض��اوت در م��ورد یادگيري 
دانش آم��وزان، معلمان می باش��ند. پس ب��راي تربيت 
معلمان پژوهنده، توجه به برنامه آموزش قبل و ضمن 
خدم��ت آنان از اهمي��ت ویژه اي برخوردار اس��ت؛ زیرا 
چنين آموزش��ي باید بتواند تحولي در فرآیند آموزش، 
تغيير باورها و نگرشها و ایجاد چارچوب نظري مناسب 
براي یادگيري معلمان ایجاد نماید. اقدامات انجام گرفته 
در زمينه ارائه آموزش��هایی )ض��رورت، اصول و اهداف، 
کارکردها و شيوه عمل( در ارتباط با طرح اقدام پژوهی 
یا پژوهش در عمل، تناس��ب الزم را چه از نظر کمی و 
چه از نظرکيفی، با اهداف مورد نظر نداشته است. شاهد 
عين��ی این مدعا پایين بودن ميزان مهارتهای معلمان، 
عدم استقبال و همچنين کم و کيف نازل کارهای اقدام 
پژوهی آنهاست. فلذا یکی دیگر از مشکالت عمده این 
طرح عدم تدارک برنامه های آموزشی مناسب با کميت 
و کيفيت الزم با همکاری متوليان این برنامه در وزارت 
و شورای تحقيقات س��ازمانها و نيز کارشناسی اجرای 

دوره های ضمن خدمت می باشد.
یکی دیگر از مشکالت طرح مذکور، مشخص نبودن 
متوليان برنامه معلم پژوهنده با شرح وظایف مشخص برای 
هر یک از بخشهاي مختلف آموزش و پرورش است؛ که 
این خود نابسامانی و ناهماهنگی امور گوناگون را در پي 
داشته، وجود یک برنامه مدون و منسجم را در این زمينه 

سؤاالت مربوط به معلم پژوهنده و 
اقدام پژوهی-1

اصالح آفت های 
فرهنگی

آنچه می خوانید پاسخ سوواالتی در خصوص»برنامه 
اقدام پژوهی« است که همکاران پژوهش گرمان 
آقایان: یوسف جوانمرد، موسی عسگری، بیژن 
پروان، علی رمضان پور بدان داده اند. ضمن تشکر از 
همه آن عزیزان
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ایجاب مي کند. به نظر می رسد که بعد از گذشت چندین 
سال از شروع فعاليت مرجع مربوط در سطح وزارت در 
زمينه طرح اقدام پژوهی ی��ا پژوهش در عمل و به رغم 
تالش و کوشش��های صورت گرفته از سوی پژوهشگاه 
تعلي��م و تربيت در این زمينه، برنامه معلم پژوهنده در 
زمينه های طرح ریزی، اجرایی و ارزیابی دچار مشکالت 
عدیده است. گواه این مدعا، یافته های تحقيقات صورت 
گرفته می باشد. از جمله، تحقيق با عنوان »ارزیابي ميزان 
تحقق اهداف برنامه معلم پژوهنده« که توس��ط گویا و 
همکاران در س��ال 1384 انجام شده است، حکایت از 
وجود مشکالت و کاستيهای مختلف در این زمينه دارد، 

که مهمترین آنها عبارت اند از:    
- نبودکار اقدام پژوهي در شرح وظایف معلمان؛

- تک��راري و یکنواخت ب��ودن برنامه و عدم خالقيت و 
نوآوري؛

- محصور کردن فکر پژوهش حين عمل در یک برنامه 
مشخص؛

- نبود محتوای آموزشی مدون؛
- ضعف دانشی و مهارتي مدرسان دوره اقدام پژوهی در 

سطح استانهای کشور؛
- عدم هم��کاری مدیران م��دارس در اجرای مطلوب 

برنامه؛
- فراگير نبودن برنامه براي جذب کليه معلمان؛

- نبود برنامه اجرایي یکسان در سطح کشور؛
- مناس��ب نب��ودن معياره��اي ارزش��يابي طرحهاي 

اقدام پژوهي به دليل نارسا وکلي بودن معيارها؛
- عدم ارزشيابي مناسب طرحهاي اقدام پژوهي و پایين 

بودن کيفيت ارزشيابي آنها؛
- ع��دم نظارت کافی و مناس��ب بر اج��رای دوره های 

آموزشی مربوط. 
   برای رفع کاستیها چه پیشنهاداتی دارید؟

1-2-  همچنانکه قبالً ذکر ش��د، بس��ترهای الزم 
فرهنگی برای نهادینه ش��دن تفکر پژوهشی در ميان 
مخاطبان فراهم نش��ده اس��ت؛ لذا باید با برنامه معلم 
پژوهن��ده به عنوان یک رویکرد فرهنگی نگریس��ت و 
برای آن با سازوکارهای فرهنگی در سطح مدارس اقدام 

نمود.
2-2- بر اس��اس واقعيتهای موج��ود، برنامه معلم 
پژوهنده دارای مجموعه ای از اهداف کلی و غيرشفاف و 
نامشخص است؛ بنابراین باید اقدامات الزم برای بازنگری 
در اهداف این برنامه از س��وی آموزش و پرورش صورت 
گيرد و هدفهایی کامالً روشن، دقيق و قابل ارزیابی برای 

آن تعيين شود.
3-2- در شرایط فعلی معلمان به دليل تمرکزگرایی 
شدید نظام آموزشی از کمترین فرصت مشارکت و ایفای 
نقش مؤثر خود در مسائل گوناگون آموزشی و پرورشی 
بي بهره هستند؛ به نظر می آید که با اجرای برنامه هایی 
نظير برنامه مدرسه محوری،  می توان درجه تمرکزگرایی 

نظام آموزش��ی را کاهش داد ک��ه در این صورت امکان 
مش��ارکت معلمان در تصميم گيریهای مربوط به اداره 
مدرسه، برنامه درسی، ارزشيابی آموزشی فراهم گردیده، 
عالقه و انگيزه آنها برای درگير شدن با مسائل و مشکالت 
موجود و طراحی و اجرای کارهای پژوهش��ی به منظور 

شناسایی و حل مشکالت افزایش خواهد یافت.
4-2- ب��ا توجه به اینکه یکی از مش��کالت موجود 
در زمينه کارهای تحقيقاتی، عدم کاربس��ت یافته های 
به دست آمده توسط پژوهش��گران است؛ بنابراین الزم 
است که سازوکارهای الزم برای تعميم و کاربست نتایج 
اقدامات پژوهشی فراهم ش��ود که این خود اوالً سبب 
افزایش دقت و صحت نتایج و شيوه های اجرایی کارهای 
بعدی می ش��ود و ثانياً نتایج مطالعات صورت گرفته در 
سطحی وس��يع تعميم یافته و در اختيار سایرین قرار 
می گيرد و مهمتر از همه، عالقه و انگيزه معلمان پژوهنده 

برای اجرای کارهای بيشتر و مهمتر افزایش می یابد.
5-2- باید در نظر داشت که فقط با طراحی چندین 
س��اعت دوره آموزشی ضمن خدمت، آن هم با کيفيت 
ن��ازل برای معلمان عالقه مند نمی توان همه مهارتهای 
پژوهشگری را در آنها ایجاد و پرورش داد؛ بنابراین باید 
برنامه های درسی تربيت معلم به گونه ای متحول شوند 
که با ایجاد روحيه پژوهشگری و ارائه قابليتها و مهارتهای 
پژوهشی به دانش��جو- معلمان، فرصتهای تحقيق در 
حين تحصيل برای آنها فراهم ش��ود و عالوه بر این، در 
دوره های آم��وزش ضمن خدمت نيز مباحث تکميلی 
روش��های تحقيق با کمي��ت و کيفيت قابل مالحظه و 
توسط افراد متخصص و آگاه به مسائل تعليم و تربيت، 

به معلمان ارائه شود.
6-2- این نگ��رش باید در مدیران ایجاد ش��ود که 
تجارب، خالقيتها و ابتکارات معلمان می تواند راهگشای 
بسياری از مسائل تعليم و تربيت باشد. لذا مدیران باید 
به ظرفيتهای بالقوه معلمان در اجرای کارهای پژوهشي 
اعتقاد و اطمينان داشته باشند و عالوه بر این، حمایت و 
پشتيبانی الزم را در کليه زمينه ها از معلمان پژوهشگر به 

عمل آورده در همه حال مشوق اقدامات آنها باشند.
7-2- نشریه ای در زمينه اقدام پژوهی و معلم پژوهنده 
به منظور اشاعه فرهنگ پژوهش در ميان معلمان و سایر 
عالقه مندان چاپ و توزیع گردد که این امر اوالً می تواند 
به امر مستندس��ازی کارهای صورت گرفته کمک کند 
و ثانياً با در اختيار قرار دادن نتایج پژوهش��های صورت 
گرفته، از بسياری دوباره کاریها جلوگيری مي نماید و ثالثاً 
به کاربس��ت یافته های حاصل از تحقيقات انجام شده 

کمک می کند.
8-2- ب��ه منظور افزای��ش اعتبار علم��ی کارهای 
اقدام پژوهی ب��ا درجه باالیی از اطمين��ان به صحت و 
ُسقم یافته های به دس��ت آمده و افزایش ميزان تعميم 
نتایج حاصل، پيش��نهاد می ش��ود که از افراد با عنوان 
کمک پژوهش��گر که آگاه به مس��ائل آموزش و پرورش 

باش��ند و دس��تی در کارهای تحقيقاتی داشته باشند، 
اس��تفاده شود. بدیهی اس��ت که با راهنمایی این افراد، 
کارهای اقدام پژوهی هرچه علمی تر و با روش نظام مند 

انجام شده، دستيابی به اهداف عملی تر خواهد شد.  
  برای تهیه منابع معلم پژوهنده چه اقداماتی انجام 

داده اید؟
در سالهاي گذشته منابع الزم براي کالسهاي آموزش 
ضمن خدمت از طریق گروه ارتقاي منابع انساني سازمان 

تهيه و تأمين مي شد. 
  دوره های آموزش اقدام پژوهی در سطح سازمان را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
عملکرد آموزشي سازمان در اقدام پژوهي اصالً مطلوب 
نبوده است. از چهار )4( سال پيش هيچ دوره آموزشي 
ب��راي اقدام پژوهي از طرف دفتر ارتقاي منابع انس��اني 
وزارت متبوع پيش بيني یا برگزار نشده است )یا در برنامه 

پيش بيني نشده یا اعتبار الزم تأمين نشده است(.
 آیا از شرایط موجود این برنامه راضی هستید؟

از آنجایي ک��ه ميزان مطلوب بودن هر طرح یا برنامه 
به ميزان محقق شدن اهداف آن بستگی دارد؛ به استناد 
ش��واهد موجود و نتایج مطالعات صورت گرفته، برنامه 
معلم پژوهنده به رغم تالشهای زیاد به اهداف خود نایل 
نشده است. حّتی بيم آن می رود که در آینده این برنامه 
کامالً از اهداف متعالی خود منحرف شود. لذا وضعيت 
حاکم بر این برنامه اصالً راضي کننده نيس��ت و نياز به 

اقدامات بازنگری و اصالح دارد. 
 وضعیت مطل�وب برنامه معلم پژوهن�ده را در چه 

می دانید؟
پيش��نهاد مي ش��ود با توجه به امکانات موجود یک 
واحد درسي مس��تقل یا جزء درس تحقيق و پژوهش 
براي رشته هاي دبيري یا مراکز تربيت معلم پيش بيني 

و تصویب شود.
هر سال دوره آموزشي اقدام پژوهي حضوري در فصل 
تابس��تان براي معلماني که این دوره را طی نکرده اند، 
برگزار ش��ود. همچنين دوره آموزش غيرحضوري براي 

بازآموزي اقدام پژوهي اجرا گردد. 
آیين نامه کامل برنامه معلم پژوهنده با رعایت تمام 
جوانب کار از جمله: وظایف بخشهاي مختلف، معلمان 
و عوامل انس��اني آم��وزش و پ��رورش، مزایاي حاصل 
از ش��رکت در برنامه براي مجریان، ش��رایط داوریها و 
ارزشيابي گزارش��ها، ضوابط مالي و تأمين اعتبار الزم، 
نحوه اشاعه و کاربست یافته ها، هماهنگي با ذي حسابي 
و پيش بيني هاي الزم در موافقت نامه هاي بودجه ساالنه، 

تهيه و مستند سازي شده، ابالغ شود.   
 رس�الت سازمانی پژوهش�گاه و شورای تحقیقات 
استان در رابطه با کیفیت بخشی به معلم پژوهنده چه 

می تواند باشد؟  
پژوهشگاه به طور عام درگير مشکالت وزارتي است 
و کمتر به مس��ائل اس��تانها توجه دارد، به اندازه اي که 
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حّتي در طول سال امکان برگزاري یک جلسه مشورتي 
و تبادل تجربه هم نيس��ت. آیين نامه هاي مالي یکي از 
مش��کالت اصلي استانهاست که پژوهشگاه به تدوین و 
مستندس��ازي آنها رغبت کافي نشان نداده یا موفقيت 
مطلوبي در این زمينه نداشته است. هماهنگي با دفتر 
ارتقاي منابع انساني براي برگزاري دوره هاي آموزشي- 
پژوهشي و از جمله اقدام پژوهي یکي دیگر از رسالتهاي 
پژوهشگاه اس��ت که باید اهتمام الزم در این خصوص 

مبذول گردد. 
  با چه روش�هایی می توان به برنامه معلم پژوهنده 

عمق بیشتری بخشید؟
تا معلم از اقدام پژوه��ي) اهداف، اصول، ضرورت و...( 
اطالعات کافي نداش��ته باش��د و با دی��د مثبت به آن 
نگاه نکند، ع��الوه بر این، آموزش الزم را نبيند، تمرین 
نکرده باشد، از حمایت مدیر و همکاران مدرسه و اداره 
برخوردار نشود، رابط آگاه، با تجربه و پاسخگو در منطقه 
براي سؤاالت خود نداشته باشد، از نتيجه زحمات خود 
بهره ای نبرد یا احساس رضایتمندي دروني نکند؛ چگونه 
مي توان به عمق بخشي اقدام پژوهي اندیشيد؟ بنابراین 
بای��د تمام زمينه های الزم برای مش��ارکت و همکاری 
معلمان در سطوح مختلف تصميم گيری ) طراحی، اجرا 
و ارزشيابی( برنامه های درسی به نحوی ایجاد شود که 
آنها نسبت به کّم و کيف برنامه ها، احساس تعلق خاطر 
و تعه��د نمایند و از انگيزه و رغب��ت الزم برای مداخله 
در مسائل آموزشی و پرورشی مدرسه برخوردار باشند. 
البته این امر ممکن نيس��ت مگر اینکه قبالً با توّسل به 
سازوکارهایی، تفکر پژوهشی در معلمان ایجاد و نهادینه 
شود و ضمناً مهارتهای الزم و صالحيتهای حرفه ای در 

آنها بسط و گسترش یابد.    
 ارتباطات معلمان پژوهنده در سطح استان چگونه 

فراهم می شود؟
در مناطق، متولي مشخصي براي ارتباط با معلمان 
پژوهنده وجود ندارد، تعداد زیادي از رابطين در زمينه 

پژوه��ش ) به  دليل جابجایيهاي مکرر ( دوره هاي الزم 
اوليه را طي نکرده اند، و به  دليل داشتن وظایف متعدد 
و پس��تهاي س��ازماني مختلف )که در قالب یک پست 
ترکيبي تعریف مي شود(، فرصت رسيدگي به کارهاي 
امور تحقيقات را ندارن��د، لذا فعاليتها نمي تواند به طور 

مطلوب انجام پذیرد.
با این مشکالت تنها رابط معلمان، رابطين پژوهشي 
مناطق و در خيلي از موارد ارتباط تلفني با امور تحقيقات 

استان مي باشد.
  بین�ش علم�ی معلم�ان را چگونه می ت�وان ارتقا 

بخشید؟
- پيش بيني واحدهاي درسي رسمي در برنامه درسي 
مراکز تربيت معلم و مراکز دانش��گاهي تربيت دبير در 

خصوص تحقيق، تفکر انتقادي و پژوهش در عمل.
- برگزاري دوره هاي بازآموزي ضمن خدمت.

- باز گذاشتن دست معلمان در نحوه تدریس و استفاده 
از روشهاي مختلف تدریس و ریسک پذیري مدیران براي 
اجراي روشهاي جدید و انجام پژوهش در عمل توسط 

معلمان و حمایت از آنها.
- پيش بيني ابزارهاي انگيزشي مادي و غيرمادي براي 
اجراي طرحهاي پژوهشي و اقدام پژوهي ) به نحوي که 

به سرنوشت آثار و تأليفات معلمان دچار نشود(.
  آیا در م�ورد درس پژوه�ی می توانید توضیحاتی 

بدهید؟
درس پژوهی، الگویی اس��ت برای گسترش پژوهش 
در مدرسه، توليد دانش حرفه ای، غنی سازی یادگيری، 
پرورش حرفه ای معلمان و بهبود یادگيری دانش آموزان. 
امروزه تبدیل مدرسه به محيط مؤثری که در آن معلمان 
از یکدیگر بياموزند و به بهبود مس��تمر آموزش کمک 
کنند، از جمله برنامه های بيش��تر کشورها برای تحول 
در نظام آموزشی اس��ت. درس پژوهی الگویی اثربخش 
در خلق محيط ش��وق انگيز برای یادگيری در مدرسه 
اس��ت. یافته های پژوهشی نشان می دهد که این شيوه 

تحقيق، به گسترش فرهنگ یادگيری در مدارس یاری 
می رس��اند و محيطی را فراهم می س��ازد تا معلمان از 
یکدیگر بياموزند، دانش حرفه ای خود را ارتقا دهند و در 
رفتار خود بازاندیشی کنند و نيز در برنامه های »تحول 
مستمر آموزش« مشارکت جویند. درس پژوهی، با درگير 
س��اختن معلمان در فرایند تبيين مسأله، طرح نقشه، 
عمل، مشاهده، بازاندیشی و بازنگری، فرهنگ مشارکت 
حرفه ای را ارتقا می ده��د. چنين فرایندی از یادگيری 
ب��ه تغيير فرهنگ مدرس��ه کمک می کن��د و محيط 
انعطاف پذیری برای دستيابی به یادگيری سازمانی فراهم 

می سازد و آن را توسعه می دهد.
معلمان در این فرایند به همکاری با پژوهشگران در 
حمایت از ترویج تفکر نظام مند و تفکر انتقادی تشویق 
می ش��وند و هنگامی ک��ه توجه اصلی آن��ان به فرایند 
آموزش و یادگيری اس��ت، عالقه بيشتری به یادگيری 
دانش آم��وزان در کالس درس پي��دا می کنند و توجه 
بيشتری به آن نشان می دهند. این نوع پژوهش، سطح 
آگاهی معلمان را ارتقا می دهد و سبب می شود که آنان 
خود را به عنوان یادگيرنده، محقِق عمل، تصميم گيرنده 
راهبرد آموزش و توليدکننده دانش حرفه ای در مدرسه 
بدانند. در این ش��رایط، ظرفيت مدارس برای یادگيری 
سازمانی افزایش مي یابد و مدرسه به سازمانی یادگيرنده 

تبدیل می شود.
 به طور ویژه نظرتان را در مورد اقدام پژوهی مرقوم 

فرمایید.
با توجه به برگزار نشدن دوره هاي آموزشي و بازآموزي 
در س��الهاي گذش��ته، عدم حمایت عملي مسؤوالن، 
مدیران و همکاران در سطح مدارس، بسته بودن دست 
اقدام پژوهان در اجراي ایده هاي خود، تمرکز شدید در 
برنامه هاي آموزش و پرورش، نبود ابزارهاي انگيزش��ي 
مادي و غيرمادي کافي، تدوین نش��دن ش��يوه نامه ها و 
آیين نامه هاي اجرایي مستند، بي توجهي به مسائل مالي 
و اعتباری و عدم هماهنگي کافي با ذي حس��ابي، نبود 
متولي مشخص و نداشتن احساس مسؤوليت در سایر 
واحدهاي آموزش و پ��رورش در خصوص اقدام پژوهي، 
کار را به جایي رس��انده اس��ت که در بهترین حالت در 
دوازدهمين برنامه معلم پژوهنده از حدود 30000 نفر 
کارکنان آموزش��ي و اداري استان، حدود 225 گزارش 
اقدام پژوهي تهيه و به سازمان ارسال شده است. با این 
توصي��ف مي توان گفت که برنامه ه��اي اقدام پژوهي به 
دليل فراهم نبودن مقدمات و تمهي��دات الزم در اجرا 
موفق نبوده است ) اصل طرح اقدام پژوهي مورد پذیرش 
بسياري از صاحب نظران مي باشد به شرطي که امکانات 

و شرایط الزم برای آن فراهم شده باشد(. 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش باید در بازنگري 
آیين نامه تشکيل شوراي تحقيقات استانها تسریع  نموده، 
نس��بت به تدوین آیين نامه هاي اساسي اجرایي و مالي 

مربوط اهتمام الزم را به عمل آورد.

گفتوگو
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گفتوگو

بي ژن پروان
كارشناس مسؤول تحقيقات

 اشکاالت وکاس�تي هاي موجود در برنامه معلم 
پژوهنده کدام اند؟

به نظر مي رسد برنامه معلم پژوهنده که مي باید 
و مي تواند از اساسي ترین روشهاي فراگيرسازي روند 
مشارکت فرهنگيان در کاهش یا حل مشکالت نظام 
تعليم و تربيت کشور باشد به دالیلي جایگاه واقعي 
خود را نيافته است که از آن ميان به چند عامل اشاره 

مي شود :
الف- حيطه قانوني: مش��کلي که از گذش��ته نيز در 
آئين نامه شوراي تحقيقات سازمانها مصوبه پژوهشگاه 
مطالع��ات وزارت خانه وجود داش��ته این اس��ت که 
پيش بيني درست و کاملي از محل تأمين اعتبارات 

الزم نشده است.
ب- در ميان س��ازمانهاي آموزش وپرورش استانها 
درخصوص برگ��زاري دوره ه��اي اقدام پژوهي رویه 

یکسان و منظم و تعریف شده اي وجود ندارد.
پ-گاه انتخاب مدرسان اقدام پژوهي توسط مناطق 
به شکل سليقه اي انجام مي شود و چون مسؤوليت 
برگ��زاري دوره هاي ضمن خدمت  با معاونت دیگري 
در مجموعه آموزش و پرورش است کارشناسيهاي 
تحقيقات حق مداخله ندارند و نيل به اهداف مورد 

نظرميسر نمي شود.
ت-همچني��ن آنچنانکه باید پيش بين��ي الزم براي 
برخ��ورداري اف��راد از مزای��اي قانون��ي انجام یک 
اقدام پژوهي مفيد و کارآمد و تاثيرگذار صورت نگرفته 

است.
ث-در حالي که بس��ياري از ای��ن اقدام پژوهيها که 
حاصل تالشها ،تجربيات و فعاليتهاي همکاران دلسوز 
فرهنگ��ي در حوزه هاي مختلف کاري اس��ت و باید 
درمعرض نقد، نظر و استفاده دیگر همکاران قرار گيرد 
م��ا براي تأمين هزینه  چاپ چکيده اقدام پژوهيهاي 

همکاران منتخب نيزمشکل داریم.
ج-درنهای��ت حتي همکاري که فعاليت ایش��ان به 
عنوان اقدام پژوهي برترکش��وري انتخاب مي شود با 
یک قطعه سکه بهار آزادي از او تقدیر به عمل مي آید 
در حالي ک��ه حداقل 50 درص��دآن  را براي کارش 

هزینه کرده است.
چ-اطالع  رساني :در محدودیتهاي موجود به لحاظ 
اعتباري و عدم چاپ پوستر، یا بروشورهاي مناسب، 
برخي اوقات فعاليتي اینچنين مهم فقط ازطریق یک 

بخشنامه درکنار دهها بخش��نامه دیگر به مدارس 
ارس��ال مي شود که گاه در معرض دید و مورد توجه 

همکاران قرار نمي گيرد.
 براي رفع کاستیها چه پیشنهاداتي دارید؟

موارد مطرح شده در سؤال قبلي موانعي هستند 
که اگر به درستي به آنها پرداخته شود مسير هموار 

خواهد شد.
 ب�راي تهیه منابع معلم پژوهن�ده چه اقداماتي 

انجام داده اید؟
ازطریق پژوهشگاه مطالعات وزارتخانه کتب مرتبط 
با اقدام پژوهي را براي کميته هاي مناطق آموزش و 
پرورش استان تهيه و ارسال نموده ایم و عالوه بر آن 
نرم افزارهاي مربوط را تکثير و در اختيار کميته هاي 

پژوهشي مناطق قرار داده ایم. 
ازطریق ارتباط با کارشناس��ي تحقيقات س��ایر 
اس��تانها و دریافت آثار چاپ ش��ده آن��ان در زمينه 

چکيده اقدام پژوهي به این امرکمک کرده ایم.
 دوره هاي آموزش اقدام پژوهي در سطح سازمان 

را چگونه ارزیابي مي کنید؟
دوره آموزش اقدام پژوهي نيز به مانند بس��ياري 
دیگر از دوره ها که آسيب شناس��ي شده و ضعفهاي 
اجرایي آن مش��خص شده اس��ت از انتخاب مدرس 
تا زمان، محل و نحوه برگزاري آن داراي اش��کاالت 
خاص خود اس��ت .همکاراني وجود دارند که به رغم 
گذراندن این دوره تفاوت طرح پژوهشي و یک مقاله 

معمولي را با اقدام پژوهي متوجه نشده اند. عالوه بر آن 
کارشناسي تحقيقات که باید متولي این اقدام باشد، 
ن��ه در برگزاري دوره و ن��ه در انتخاب مدرس نقش 

چنداني ندارد.
 آی�ا از ش�رایط موج�ود در ای�ن برنام�ه راضي 

هستید؟
اصل برنامه همانگونه که اشاره شد با ارزش و داراي 
فواید بسيار است که اگر ایرادات و ضعفهاي آن تا حد 
مقدور رفع شود به اعتقاد ما به فعاليتي تحول آفرین 
و ثمربخش در حوزه تعليم و تربيت کش��ور تبدیل 

خواهد شد.
 ارتباط�ات معلمان پژوهنده در س�طح اس�تان 

چگونه فراهم مي شود؟
ما از چند طریق این ارتباط را به وجود مي آوریم 

:
برگزاري کارگاه آموزش��ي توس��ط کارشناس��ي 
تحقيقات در مناطق به منظور ارتقاي سطح اطالعات 
هم��کاران در این زمينه، توزیع جزوات، پرس��ش و 

پاسخ و... .
تهيه و ارسال نرم افزار آموزش اقدام پژوهي

برگزاري همایش و دعوت از معلمان پژوهنده در 
مناسبتهایي چون هفته پژوهش ،هفته معلم و... .

توزیع گاهنامه پژوهشي خبري اندیشه متعلق به 
کارشناسي تحقيقات س��ازمان که بخشي از آن به 
معرفي معلمان پژوهنده، و چکيده اقدام پژوهي آنان 

سؤاالت مربوط به معلم پژوهنده و اقدام پژوهی-2

حل مشکالت نظام تعلیم و تربیت با معلم پژوهنده
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اختصاص دارد.
استفاده از مطالب آنان در وب سایت کارشناسي 

تحقيقات سازمان استان به آدرس:
www.nkhandisheh.ir

 بین�ش علمي معلمان را چگون�ه مي توان ارتقا 
بخشید؟

فراهم سازي بسترهاي الزم براي سالمت جسمي 
و روحي معلمان حداقل به طور نسبي
کنترل سالمت آنان به طور مقطعي

انج��ام اردوه��اي خانوادگي و س��فرهاي علمي 
زیارتي

دسترس��ي به کتابخانه تخصصي مرتبط با رشته 
تحصيلي و تدریس

دسترس��ي ب��ه نرم افزارها و ابزارمناس��ب کمک 
آموزشي 

وجود کارگاههاي تخصصي
انجام نشس��تهاي علم��ي تخصصي ب��ا حضور 

صاحبنظران
تشکيل پارکهاي علمي فناوري در استانها 

پخش برنامه هاي آموزشي ازسيما
اشتراک بولتنها ،فصلنامه ها و مجالت علمي و..

 آیا درم�ورد درس پژوهي مي توانید توضیحاتي 
بدهید؟

درس ومش��تقات آن واژه هایي عربي هستند که 
مفاهيم مختلفي ازآن استنباط مي شود. اگر به ظاهر 
واژه وکارب��رد معمول��ي آن توجه کنيم باید همانند 
واژه هاي دیگري چون اس��الم پژوهي، اقدام پژوهي، 
عرف��ان پژوه��ي و..درمورد آن قض��اوت کنيم. ابعاد 

پرسش مي تواند متفاوت باشد:
آیا به محدوده فلسفه آموزش و پرورش برمي گردد 
و اینکه درس آیا ضرورتي به وجودش هس��ت یا نه 
و اگر هس��ت یا نيست چرا هست و چرا نيست؟ اگر 

فالن درس مثالً شيمي الزم است چرا الزم است؟
سؤال دیگري که باید پاسخ داده شود سطح نياز 
است. اگر تشخيص دادیم چند درس بخصوص مورد 
نياز است، آن وقت این سؤال مطرح مي شودکه کدام 
درس و به چه ميزان اولویت دارد. اختصاص ساعت 

آموزش و...چگونه لحاظ شود؟
اینکه متن درس��ي چه ارتباطي با سن و نياز فرد 
یا افراد دارد، سؤال دیگري است که باید پاسخ داده 

شود.
نياز جامعه و اولویتهاي آن نکته مهم دیگري است 

که باید جواب داده شود:
مدرس، مکان تدریس، زمان تدریس، متن درس 

و..چه جایگاهي در فرایند درس دارند؟
نقش عوام��ل جانبي همچون خان��واده، جامعه، 
رس��انه ها، دوس��تان و همس��االن و دیگ��ر عوامل 

چيست؟

گفتوگو

سؤاالت مربوط به معلم پژوهنده و اقدام پژوهی-3

 علی رمضان پور 
كارشناس تحقيقات سازمان آموزش و پرورش 

مازندران 

 اش�کاالت و و کاس�تی های موجود در برنامه معلم 
پژوهنده کدام اند؟

الف: اعالم دیرهنگام برنامه  ب:عدم تش��ویق مناس��ب 
معلمان انتخاب شده با توجه به زحمات کشيده  

  برای رفع کاستیها چه پیشنهاداتی دارید؟
الف: اعالم برنامه ابتدای سال تحصيلی و ارسال به مدارس 

بر اساس سياستهای پژوهشگاه.
ب:تشویق معلمان پژوهنده به تناسب نوع انتخاب،کشوری، 

استانی، شهرستانی در حد معلمان نمونه.
ج: در نظر گرفتن درصدی از اعتبارت شورای تحقيقات 

برای فعاليت معلم پژوهنده.
 برای تهیه منابع معلم پژوهنده چه اقداماتی انجام 

داده اید؟
الف: خرید کتابهای منتشر شده   ب:چاپ گزارشات 
برتر اقدام پژوهی در سه سال گذشته  ج: تهيه و تدوین 

جزوه راهنمای معلم پژوهنده.
  دوره های آموزش اقدام پژوهی در سطح سازمان را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
دوره  های اقدام پژوهی بدون هيچ نيازسنجی )ميزان 
و سطح آگاهی (از همکاران برگزار می گردد که پيشنهاد 
مي شود دوره فوق در سطوح مختلف و به ترتيب برگزار 
گردد و همکاران فرهنگی با شرکت در کالسها از ابتدا تا 

انتها را طی نمایند.
 آیا از شرایط موجود این برنامه راضی هستید؟

با توجه به مدارک تحصيلی همکاران ظرفيت و توان 
بيشتری در اجرای برنامه معلم پژوهنده وجود دارد.

 وضعیت مطل�وب برنامه معلم پژوهن�ده را در چه 
می دانید؟

حمایت همه جانبه از اجرای برنامه شامل الف: اجرای 
برنامه  ب: آموزش به همکاران   ج:اطالع رسانی و تبليغات 
درخص��وص اهميت و روش کار   د:قدردانی از معلمين 
برت��ر به نحو شایس��ته    ه:در نظر گرفتن اعتبار خاص   
و:انتشار یافته ها به منظور اس��تفاده همکاران از طریق 

سایت،چاپ کتاب، توليد فيلمهای آموزشی.
 رسالت س�ازمانی پژوهشگاه و ش�ورای تحقیقات  
استان در رابطه با کیفیت بخشی به معلم پژوهنده چه 

می تواند باشد؟ 
 اطالع رسانی مناسب در خصوص اهميت اقدام پژوهی 
به عنوان فرایند حل مسأله در حوزه های مختلف آموزش 

و پرورش.
 با چه روش�هایی می توان ب�ه برنامه معلم پژوهنده 

عمق بیشتری بخشید؟
آموزش،اطالع رسانی،کاربرد.

 ارتباط معلمان پژوهنده س�طح اس�تان را چگونه 
فراهم می آورید؟

برگزاری جش��نواره در سطح شهرستانی و استانی-
برگزاری کارگاههای آموزشی.

 بین�ش علم�ی معلم�ان را چگونه می ت�وان ارتقا 
بخشید؟

آموزش مهارتهای پژوهش��ی-بازدید از کتابخانه ها و 
مراکز اسناد-اردوهای علمی و بازدید از دست ساخته ها 

و کارهای پژوهشی همکاران.

آموزش مهارت های پژوهشی
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رحيم روح بخش
كارشناس اسناد آموزش و پرورش)دارالفنون(

مقدمه:
تأس��يس مرکزی ب��رای جم��ع آوری و نگهداری 
اسناد و اشيای تاریخی آموزش و پرورش از یک سو 
و ضبط و ثبت خاطرات پيشکسوتان عرصه تعليم و 
تربيت از س��وی دیگر، مدتهای مدید از دغدغه های 
برخی اشخاص دست اندرکار و بخصوص پژوهشگران 
تاریخ معاصر ایران در این وزارتخانه بود. باالخره این 
دغدغه با برنامه احيا و بهره برداری بهينه از مدرس��ه 
دارالفنون به عنوان اولين مرک��ز آموزش نوین ایران 
پيوند خورد و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 
که در جایگاه متولی آن مدرسه قرار داشت، به منظور 
استفاده فرهنگی از این مکان تاریخی در صدد ایجاد 
مرکزی برای جمع آوری و نگهداری استاندارد و ارائه 
خدمات پژوهش��ی اس��ناد آموزش و پرورش بعالوه 
ضبط و ثبت خاطرات معلمان برآمد. البته در کنار این 
برنامه، تأسيس موزه ای از ابزار و وسایل مورد استفاده 
در نظام قدیم و جدید آموزشی و کتابخانه تخصصی 
کتب درسی قدیمی در دستور کار این پژوهشگاه قرار 

گرفت.
براین اس��اس، برنامه مقاوم س��ازی س��اختمان و 
کالس��های دارالفن��ون از یک س��ال پيش به همت 
س��ازمان نوسازی مدارس و با نظارت سازمان ميراث 
فرهنگی شروع شد و اميد است تا پایان سال 1388 
یکی دو سالن بزرگ دارالفنون برای بهره برداری آماده 

شود.
در این راس��تا از مهر 1388 تيمی از کادر اداری و 
یکی دو کارش��ناس اسناد در دارالفنون مستقر و در 

حال فراهم کردن مقدمات اوليه تأسيس »مرکز اسناد 
و م��وزه تعليم و تربيت دارالفنون« برآمدند. در طول 
قریب یک ماهه فعاليت ای��ن مجموعه، با حدود ده 
مرکز اس��نادی و پژوهشی تاریخی در تهران مکاتبه 
و همچنين از بایگانی چندین مدرسه قدیمی بازدید 
به عمل آمد، تا اسناد مورد نظر شناسایی و به مرکز 

اسناد دارالفنون منتقل شود.
آنچه در این نوش��تار مالحظه می شود طرح اوليه 
تأسيس »مرکز اسناد و موزه تعليم و تربيت دارالفنون« 

می باشد، اما قبل از ارائه طرح الزم به تذکر است که 
اصطالح »تعليم و تربيت« به این منظور در این طرح 
به جای »آموزش و پرورش« به کار رفته است که تعليم 
و تربيت از نوعی قدمت و بار ارزشی برخوردار است، 
به طوری که نظام قدیم اعم از: مکتبخانه ها، نظاميه ها 
و ... را نيز در بر می گيرد، حال آنکه آموزش و پرورش 
عنوانی جدید و فاقد قدمت است. عنوان »دارالفنون« 
عالوه بر اینکه خود در جایگاه اولين مرکز آموزش��ی 
نوین ایران از اعتبار تاریخی و فرهنگی برخوردار است 
بيانگر مکان و محل این مرکز اس��نادی و پژوهشی 

می باشد. 
طرح مسأله:

اسناد و خاطرات به عنوان دو منبع تاریخ نگاری از 
اهميت بسزایی برخوردارند. به طوری که برخی تاریخ 
را همان س��ند تعریف کرده اند. اما منش��أ این اسناد 

چيست و کجاست؟
صرف نظر از اسناد پراکنده چاپ شده یا در اختيار 
بازماندگان خاندان های دیوانس��االر مربوط به مقطع 
قبل از تاریخ معاصر ایران، واقعيت امر حاکی اس��ت 
که با اس��تقرار دولت مدرن و به تبع آن گس��ترش 
سازمانهای اداری، لزوم نگهداری مکاتبات و مدارک 
مربوط در واحدی از ادارات به نام بایگانی ضرورت پيدا 

کرد.
همين مکاتبات موجود در بایگانيهاي راکد، امروزه 
حکم س��ندی را دارند که بدون دسترسی و مراجعه 
به آنها، انجام پروژه های پژوهشی در خصوص اوضاع 
سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ناقص خواهد 

ضرورت تأسیس موزه و تاریخ شفاهي 
وزارت آموزش و پرورش

گزارشگر: رحيم روحبخش
كارشناس اسناد آموزش و پرورش )دارالفنون(

»انجمن تاریخ شفاهي آموزشي« در روز 19 آبان ماه 
1388 به ميزباني گروه تاریخ دانشگاه اصفهان در تاالر 
صائب دانش��کده ادبيات آن دانشگاه برگزار گردید. این 
همایشها به صورت س��االنه و هر سال در خصوص یک 
موض��وع خ��اص در مراکز فعال عرصه تاریخ ش��فاهي 
برگ��زار مي گردد. پنجمين نشس��ت تاریخ ش��فاهي با 
محور قرار دادن تاریخ ش��فاهي شهرکه در حوزه هنري 
تهران برگزار ش��ده عرصه جدیدي را در موضوع تاریخ 
ش��فاهي مي گشاید. نشست بعدي قرار است در مشهد 
و با ميزباني مرکز اسناد و کتابخانه آستان قدس رضوي 

برگزار گردد.
ب��ه هر حال با عنایت به انتخاب موضوع آموزش، که 
آموزش و پرورش مهمترین رکن آن محسوب مي شود، 
نگارنده از طرف مرکز اس��ناد و موزه آموزش و پرورش 

مس��تقر در دارالفنون و زیرمجموعه پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش در این همایش حضور یافته و مقاله اي در 
ضرورت تأسيس مرکز اسناد، موزه و تاریخ شفاهي آموزش 

و پرورش در تهران ارائه نمودم.
در این همایش یکروزه چهار موضوع کلي درنظر گرفته 
شده بود که براي هر موضوع چهار مقاله به شرح ذیل ارائه 

شده است:
موضوع اول: مباني آموزش و مرزها

مقاالت: 
- مدرسه حسيني نماد فرهنگ ایراني در کربال

- تازه ها و پاره ها: تجربيات و موضوعات تعليم و تربيت
- آموزش و انجمن اسالمي دانشجویان در پونا، هندوستان

- ابتکارات آموزشي و تربيتي مدرسة علميه حضرت 
مهدي )عج( 

موضوع دوم: فعاليتها و عملكرد مراكز شفاهي ايران
مقاالت:

- مرکز نشر و حفظ آثار امام خميني )ره(

گزارش ششمین نشست انجمن تاریخ شفاهی ایران )اصفهان(

مقاله
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بود. ناگفته پيداس��ت بر خالف آنچه مشهور است، 
تاریخ را نباید صرفاً از زوایای سياسی یعنی برآمدن و 
برافتادن سلسله ها و دولتها نگریست، بلکه هر حوزه ای 
از علوم از جمله: اقتصاد، جامعه شناس��ی، سياست، 
فرهن��گ و غيره برای خود تاریخ��ی دارند که برای 
نگارش تاریخ هر یک از این شاخه های علمی، بایسته 
است به اسناد و تاریخ شفاهی همان حوزه دسترسی 
یافت. به عنوان مثال، برای تبيين و بررسی ریشه ها و 
عوامل انقالب اسالمی می توان به اسناد سياسی اعم 
از گزارشات مراکز امنيتی یا قضایی و غيره و همچنين 
خاطرات انقالبيون که در حال حاضر در »مرکز اسناد 
انقالب اس��المی« جمع آوری و نگهداری می ش��ود، 

مراجعه کرد.
حال س��ؤال این است که اگر کسی در پی تدوین 
و ن��گارش کتاب، پایان  نامه و حت��ی مقاله ای درباره 
فرهن��گ ایران به طور اعم و تاریخ آموزش و پرورش 

نوین به طور اخص باشد. به کجا باید مراجعه کند؟
هرگونه پاس��خی به این پرس��ش، ما را به سوی 
تأسيس مرکزی برای جمع آوری و نگهداری اسناد و 

خاطرات پيشگامان تعليم و تربيت رهنمون می کند.
با عنایت به آنچه گفته شد، امروزه تأسيس مراکز 
اس��نادی در وزارتخانه های دولتی و برخی سازمانها 
و حتی قوای سه گانه کشور مورد توجه متوليان امر 
بخصوص عالقه مندان پژوهشهای اسنادی قرار گرفته 
است که از آن جمله می توان به: مرکز اسناد ریاست 
جمهوری، مرکز و کتابخانه مجلس شورای اسالمی، 
اداره اس��ناد قوه قضائيه، مرکز اسناد وزارت خارجه، 

مرکز بررس��ی اسناد تاریخی وزارت اطالعات و غيره 
اشاره کرد.

چنين به نظر می رسد این رویکرد – تأسيس مراکز 
اس��ناد تخصصی- از چند زوایه می تواند قابل توجه 
باشد. نخس��ت آنکه کارشناسان این مرکز با اهتمام 
ویژه خود در سازماند هی اسناد موفق شده اند امکان 
دسترسی پژوهشگران به اس��ناد مربوطه را سرعت 
بخشيده، عرصه اي برای انجام مطالعات علمی مستند 
برای محققان داخل و خارج از س��ازمان خود فراهم 
سازند. امری که می تواند فارغ از شعار و تبليغات در 
راستای مطالعات پژوهشی و نيل به توسعه علمی در 

حوزه علوم انسانی و اجتماعی کارساز باشد.
دوم اینک��ه تأس��يس مراکز اس��نادی متعدد در 
مکانهای مختلف از جنبه امنيتی نيز برای کشوری 
چون ایران الزام آور به نظر می رسد، زیرا تجميع انبوه 
اسناد سازمانها و وزارتخانه های مختلف در یک مکان 
–چنانچه طرف��داران این نظریه معتقدن��د- از نظر 
احتم��ال توطئه ها و حمالت خارج��ی از یک طرف 
و بخصوص حوادث غير مترقبه نظير آتش س��وزی، 
خرابکاری و غيره از س��وی دیگ��ر می تواند ضربات 
جبران ناپذی��ری ب��ر منابع تاریخ��ی و فرهنگی این 
کشور وارد سازد. باالخره این که این اقدام همچنين 
می تواند در راستای تخصصی شدن علوم و از جمله 
علوم انس��انی و پاسخ به نيازهای تخصصی محققان 

رشته های مختلف تلقی شود.
بر این اس��اس وزارت آم��وزش و پرورش –وزارت 
علوم، بعداً معارف و بعداً فرهنگ سابق- یکی از این 

وزارتخانه هاست که بعد از مکتبخانه ها نقش اصلی را در 
حوزه تعليم و تربيت فرزندان این خاک و بوم به عهده 
داشته و جایگاه مهمی در این خصوص دارا می باشد. 
اما متأسفانه به رغم این جایگاه فاقد مکان و مرکزی 
برای نگهداری و ارائه خدمات پژوهشی به پژوهشگران 
حوزه فرهنگ اس��ت. در حالی که ای��ن وزارتخانه از 
شرایطی به مراتب مناسب در مقایسه با سایر نهادها و 
وزارتخانه ها برای تأسيس مرکز اسناد برخوردار است. 
اگر در مرکز اس��ناد قوه قضائيه، پرونده های حقوقی 
محاکمات به عنوان اس��ناد جم��ع آوری و نگهداری 
می ش��ود، افراد مش��مول این پرونده ها درصد کمی 
از اهالی کش��ور را دربرمی گيرد، یا اس��ناد س��اواک 
–موجود در مرکز اس��ناد انقالب اس��المی- که غالباً 
گزارش��ات مأموران امنيتی از فعاليتهای سياس��ی 
مخالفان نظام وقت اس��ت از آن هم کمتر می باشد. 
به همين ترتيب اس��ناد مجلس شورا و اسناد وزارت 
خارجه نيز محدودند. حال آنکه آموزش و پرورش تنها 
س��ازمانی است که تقریباً تمامی اهالی کشور در آن 
پرونده تحصيلی دارند و شمول آن با توجه به گستره 
جغرافيایی مدارس در اقصی نقاط کش��ور، اکثریت 
اتباع ایران را دربرمی گيرد. این امر امکان توليد انبوه 
و ميليونی اسناد و مدارک ارزشمند فرهنگی را فراهم 
نموده است که چه بسا در بایگانی های راکد و خارج از 
دسترس پژوهشگران بال استفاده مانده و شناسایی و 
تدوین آنها گامی اساسی در قلمرو پژوهشهای اسنادی 
کشور در زمينه تاریخ نوین تعليم و تربيت ایران و روند 

تحوالت آن تلقی می شود.
ع��الوه بر آن، ای��ن وزارتخان��ه دارای پرونده های 
تحصيلی و اسناد صدها بلکه هزاران تن از دانشمندان 
و نمایندگان فرهنگ و تمدن یکی دو سده اخير است 
که برگ برگ سوابق تحصيلی و علمی این نخبگان 
می تواند الگوی سخت کوش��ی و رمز موفقيت برای 
فرزن��دان این مرز و بوم از جمله دانش آموزان و مایه 
افتخار و سربلندی برای ایران زمين باشند. به عنوان 
مثال، اسناد خود مدرس��ه دارالفنون به عنوان اولين 
مرکز آموزشی نوین کشور اعم از: استخدام استادان، 
پرونده فارغ التحصيالن و سایر مکاتبات مربوط، بخشی 
از تاریخ فرهنگ کشورمان است که رمزگشایی فرآیند 
و تحوالت آموزش نوین در ایران، بدون بهره برداری از 

آنها امکان پذیر نيست.
همچنين بایس��ته اس��ت از لزوم تشکيل چنين 
مرک��زی به منظور مصاحبه و جم��ع آوری خاطرات 
)تاریخ ش��فاهی( پيشکسوتان عرصه تعليم و تربيت 
س��خن گفت. امروز تاریخ ش��فاهی به عنوان مکمل 
اسناد در پژوهش های تاریخی، جایگاه و اعتبار علمی 
خود را در ایران پيدا کرده است. بطوری که اکثر مراکز 
اسنادی در کنار فعاليتهای مربوط به سازماندهی اسناد، 
مصاحبه و جمع آوری خاطرات پيشگامان حوزه مورد 

- مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمي
- مؤسسه حفظ آثار دفاع مقدس

- مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوي
موضوع سوم: تاريخ شفاهي مناطق

مقاالت:
- تاریخ شفاهي مدارس اسالمي مشهد

- تاریخ شفاهي مدارس بانوان مشهد
- تاریخ شفاهي آموزش و پرورش مشهد

- نقش جامعه معلمان در انقالب اسالمي شهر اصفهان
موضوع چهارم: مسائل نظري و تطبيقي 

مقاالت:
- تاریخ شفاهي مدارس

- موانع آموزش در روایت تاریخ شفاهي
- ضرورت تأسيس موزه و تاریخ شفاهي آموزش و پرورش 

)اصل مقاله در ادامه مي آید(.
متأس��فانه جایگاه آموزش و پ��رورش در این همایش 
آنچنان که مي بایست جدي نبود. بجز اینجانب، تعدادي از 
دبيران تاریخ اصفهان به همت رئيس گروه تاریخ آموزش و 

پرورش اصفهان حضور داشتند. 

براین اس��اس نگارنده در س��خنراني خ��ود ابتدا به 
علل عدم توجه به تاریخ ش��فاهي در آموزش و پرورش 
اش��اره کرده و یادآور شدم که بایسته است مراکز تاریخ 
شفاهي کشور فرهنگيان را نيز همچون سایر اقشار نظير: 
سياستمداران، روحانيون، بازاریان و نظاميان مورد توجه 
قرارداده، برنامه مصاحبه و جمع آوري خاطرات گرانبهاي 
معلمان را از دوران تحصيل و تدریس در دستور کار خود 
قرار دهند تا از خالل این مصاحبه  ها بتوان تحوالت نظام 

آموزشي کشور را مورد بازکاوي قرار داد.
راهکار دوم��ي نيز به منظور جم��ع آوري خاطرات 
معلمان در آس��تانه بازنشستگي به شرح ذیل پيشنهاد 

نمودم:
1. فرهنگيان در یکي دو سال پایاني خدمت خود دو 
ساعت از ساعات تدریس خود را ضمن حضور در مدرسه 

به نگارش تجارب آموزشي خود بپردازند.
2. فرهنگيان��ي که مایل اند خاطرات خود را با واحد 
موزه و تاریخ شفاهي دارالفنون ارائه دهند، فرمي را که 
دراختيارشان مي باشد تکميل و ارسال دارند تا بعداً براي 

مصاحبه دعوت شوند.
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نظر  آن مرکز را نيز در دستور کار خود قرار داده اند. تا 
آنجا که برخی گروههای تاریخ دانشگاهی نيز آموزش  

تاریخ شفاهی را در برنامه درسی خود گنجانيده اند.
براین اس��اس الزم به نظر می رسد که در مرکز 
اس��ناد و موزه تعليم و تربيت دارالفنون، تدابيری 
برای جمع آوری خاطرات خيل عظيم پيشگامان 
عرصه آموزش کشور اتخاذ و زمينه برای بهره برداری 
پژوهش��گران عرصه فرهنگ فراهم گردد. ناگفته 
پيداس��ت که خاطرات بسياری از خألهای ناگفته  
اسناد در موضوع فرآیند و تأثير نظام نوین آموزشی 

برساختارهای اجتماعی را پر می کند.
از آنجا که پژوهش با اساس کار و فعاليت آموزش 
و پرورش عجين می باش��د، حضور و فعاليت بيش از 
ی��ک ميليون معلم با عنایت به طرح معلم پژوهنده، 
چاپ و انتش��ار دهها نش��ریه علمی و تخصصی در 
مراکز پژوهشی وابسته به آموزش و پرورش از جمله: 
پژوهشگاه مطالعات و پژوهشکده های تابعه، سازمان 
پژوهش و تأليف کتب درسی و ادارات تابعه از جمله 

تکنولوژی آموزشی و همچنين دهها 
مراکز پژوهش��ی و آموزش عالی در 
مراکز اس��تانها و بعضاً شهرستانها و 
باالخ��ره مراکز تربيت معلم و مراکز 
ضمن خدمت و در یک کالم پاسخ 
به نيازهای پژوهش��ی پژوهشگران 
داخل��ی وزارتخانه در حوزه  اس��ناد 
تاریخ��ی و تاری��خ ش��فاهی ایجاب 
می کند که محلی برای جمع آوری، 
سازماندهی و ارائه اسناد و خاطرات 

تشکيل شود.
در همين راس��تا بایسته است به 
اهمي��ت لزوم جمع آوری اس��ناد به 
منظور نمای��ش گزیده آنها در قالب 
موزه یا نمایشگاه اشاره نمود. اسناد 
مذکور بع��د از گزینش و تزیين در 
داخ��ل قابهای مخصوص به نمایش 
گذاش��ته می ش��ود. به عنوان مثال، 
اس��ناد و مدارک تحصيلی و سوابق 
آموزش��ی آن دس��ته از دانشمندان 
ایران��ی ک��ه دارای ش��هرت جهانی 
می باش��ند، می تواند ب��رای بازدید 
کنندگان بخصوص برای دانش آموزان 

فوق العاده جذاب و دیدنی باشد.
همين پتانس��يل دارالفن��ون را 
همچنين می توان برای نمایش اشياء 
و تکنولوژی وقت تعليم و تربيت از 
دوران پيش و پس از اس��الم تاریخ 
ایران بخصوص سده های اخير چون 
عصر صفویان و دوران قاجاریه و در 

نهایت تغيير و تحول این تکنولوژی در زمان پهلوی 
مورد توجه قرارداد تا فرآیند تکاملی وسایل آموزشی 
مورد اس��تفاده در مکتبخانه ها، نظاميه ها، مدارس و 
حتی حوزه های علميه اعم از: وسایل آموزشی، لوازم 
اداری، ل��وازم تحریر، فلک و مواردی از این قبيل در 
معرض دید بازدیدکنندگان موزه تعليم و تربيت قرار 

گيرد.
رويكردهای سه گانه طرح:

با توجه به طرح مسأله، این سؤال مطرح می شود 
که این پروژه اس��نادی و تاریخ ش��فاهی چه رویکرد 
کالنی را دنبال خواهد کرد. به تعبير دیگر غایت این 
طرح چيس��ت و در صورت تحقق چقدر و کدام خأل 
موجود در حوزه فرهنگ کشور را پاسخ خواهد داد؟ 
ش��اید بتوان در یک بررسی کلی سه رویکرد را برای 

آن به شرح ذیل تبيين کرد:
1. فراهم شدن زمينه بهره برداری از اسناد، خاطرات و 
اشيای تاریخی تعليم و تربيت کشور در تبين هویت 

ملی و بازخوانی اوضاع فرهنگی و اجتماعی کشور.

2. اس��تفاده از اس��ناد و خاط��رات متوليان تعليم و 
تربيت استانها و شهرستانها در تدوین تاریخ فرهنگ 
و آموزش نوین منطقه ای کشور و بررسی تأثيرگذاری 
نظام نوین آموزشی بر ساختار سنتی اعم از نهادها و 

اقشار مختلف شهرها و روستاها.
3. نقش اس��ناد، خاطرات و ابزار آموزش��ی تعليم و 
تربيت در تبيين پيشينه و سوابق آموزشی و علمی 
رجال معاصر ایران در عرصه های سياسی، اقتصادی، 

علمی، فرهنگی، هنری و غيره.
اهداف تأسيس مركز اسناد و موزه تعليم و 

تربيت دارالفنون:
 1. شناسایی و جمع آوری اسناد، خاطرات و اشيای 

تعليم و تربيت و نگهداری علمی آنها.
2. تفکيک، طبقه بندی و فهرست نویس��ی اس��ناد، 

خاطرات و اشيا بر اساس استانداردهای موجود.
3. دسترسی سریع و آسان به سوابق اداری نهادهای 

آموزشی و رجال عرصه فرهنگ.
4. ارائه خدمات آرشيوی به پژوهشگران حوزه تاریخ و 

تحول تعليم و تربيت معاصر ایران
5. تعری��ف و واگ��ذاری طرحه��ای 
پژوهشی بر مبنای اسناد و خاطرات 

موجود در مرکز.
6. ایجاد بان��ک اطالعاتی در زمينه 

پيشگامان آموزش نوین در ایران.
7. هم��کاری و آم��وزش ادارات کل 
آم��وزش و پرورش اس��تانها جهت 
تشکيل مراکز اسنادی منطقه ای به 

شيوه علمی.
8. برپای��ی نمایش��های اس��ناد به 
مناس��بتهای مختل��ف اع��م از روز 
اس��ناد، هفته پژوه��ش و بخصوص 
نمایش اس��ناد و پرونده تحصيلی و 
خاط��رات رجال عرص��ه فعاليتهاي 
علمی و فرهنگی کشور به مناسبت 
مراسمهایی که در اقصی نقاط کشور 
برای بزرگداشت آنها برگزار می شود.

9. جم��ع آوری اس��ناد و خاط��رات 
ش��خصی و خانوادگ��ی مرتب��ط با 

آموزش و پرورش.
10. تش��کيل آرش��يو ش��فاهی و 
مصاحبه با معلمان برگزیده بخصوص 
فرهيختگان بازنشسته و ضبط و ثبت 
خاط��رات آنه��ا از دوران تحصيل و 

فعاليتهای آموزشی آنان.
11. مرمت و بازسازی اسناد و اشيای 

آسيب دیده.
 12. چاپ و انتشار موضوعی اسناد و 
خاطرات در قالب کتاب توسط خود 
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مرکز.
 13. معرفی و نمایش اشيای مورد استفاده در مدارس 
و کالس��ها در داخل ویترینهای مخصوص در سالن 

موزه تعليم و تربيت.
 14. معرفی رش��ته ها و کتب دارالفنون با تفکيک و 
نمایش کتب، اس��ناد و مدارک و وسایل آموزشی و 

رجال پيشکسوت و صاحب نام هر رشته.
 مراحل انجام كار:

1. تهيه نامه ای به امضای وزیر مبنی بر لزوم واگذاری 
اسناد وسایل آموزشی راکد وزارت آموزش  و پرورش 
اعم از وزارتخانه، مناطق، مراکز تربيت معلم، مدارس 
و تمام سازمانها و نهادهای وابسته به »مرکز اسناد و 

موزه تعليم و تربيت دارالفنون.«
2. فراخ��وان عموم��ی در مطبوع��ات در خص��وص 
خبر تأس��يس مرکز و اعالم آمادگ��ی برای دریافت، 
جمع آوری و نگهداری اسناد و خاطرات و همچنين 
اشيای آموزشی و فرهنگی اشخاص به صورت اهدایی 

یا امانتی.
3. ارتباط و تعامل با مراکز اس��نادی کش��ور جهت 
واگ��ذاری –اصل یا کپی- و انتقال اس��ناد مربوط به 
مرکز اسناد و موزه تعليم و تربيت با تشکيل جلسات 
متعدد با مدیران و کارشناسان مراکز اسنادی مذکور.

4. تفکيک و طبقه بندی اسناد و خاطرات مهم و بعضاً 
محرمانه، بخصوص اسناد رجال صاحب نام عرصه های 
علم و فرهنگ کشور جهت بهره برداری آنها در موزه.

5.  تنظيم و شماره گذاری اسناد و خاطرات بر حسب 
موضوع یا سير تاریخی با در نظر گرفتن یک شماره 

مستقل بازیابی برای هر پرونده.
6. فهرست نویسی اسناد و خاطرات به شيوه رایج در 
مراکز اسنادی اعم از نوشتن موضوع، نمایه آزاد، اعالم 
جغرافيایی، اشخاص و س��ازمانهای نامبرده شده در 

سند در کاربرگه مخصوص.
7.  نمایه استاندارد موضوعات فهرست نویسی شده 
اس��ناد و خاطرات طبق ش��يوه های علمی و رایج در 

مراکز اسنادی.
8. وارد کردن موضوعات فهرست نویس��ی ش��ده به 
همراه نمایه های مربوط با ش��ماره بازیابی خاص هر 
کار برگه و سند به کامپيوتر با استفاده از نرم افزارهای 

نوسا )NOSA( یا پارس آذرخش.
9. قابليت جستجوی موضوعات و نمایه ها در کامپيوتر 
جهت تس��هيل دسترسی پژوهش��گران به اسناد و 
خاط��رات موضوع��ات مورد نظر با توجه به ش��ماره 

بازیابی برای هر یک از اسناد.
10. جمع آوری اشيا و وسایل مورد استفاده در مدارس 
قدیم و جدید اعم از: مکتبخانه ها، مدارس بخصوص 
دارالفنون و حوزه ها جهت بهره برداری در موزه تعليم 

و تربيت.
11. تهيه و نصب چند وسيله عمده آموزشی در نظام 

فتح ا... توحيدلو
آنچ�ه مي  خوانید مصاحبه اي اس�ت که 
با آق�اي محمدص�ادق ذاک�ري همکار 
پژوهش�کده تعلیم و تربی�ت به جهت 
معرفي کتاب جدیدشان »پیوند آموزش 
با زندگي« اینجانب انجام داده ام. ضمن 

تشکر از ایشان.

  ابتدا ش�رح مختص�ري از خ�ود و فعالیت هاي 
پژوهشي تان بفرمائید؟

در فروردی��ن 1332 در هم��دان به دنيا آمدم. در 
دوران تحصيل دانش آموز نسبتاً درس خواني بودم و 
معلمان نيز برایم احترام قائل بودند. اميدوارم من هم 
بتوانم حرمت استادانم را رعایت نمایم. دانش آموخته 
علوم اجتماعي و علوم بهداشتي هستم. از سال 1351، 
در طول دوران دانشجویي، تا سال 1386 به تدریس 
مشغول بودم و سپس به پژوهشگاه مطالعات آموزش 
و پرورش منتقل ش��دم. از افتخاراتم، زندگي و سفر 
علمي با همراهي حدود 25هزار دانشجوست. از شما 

که این مصاحبه را انجام مي دهيد، سپاسگزارم.
  در م�ورد عل�ت انتخاب عنوان کت�اب، »پیوند 

آموزش بازندگي« توضیح دهید.
عنوان کتاب براساس ایجاد جاذبه و احساس نياز 
به این پيوند، انتخاب شده است و اشاره اي هوشمندانه 
ب��ه یک مطایبة معروف دارد. در واقع آرزوي چندین 
ساله خيلي از فرهنگيان که مخاطبان اصلي این کتاب 
هستند چنين پيوندي است. یادگيري که چيزي جز 
حيات انساني نيس��ت باید با چيزهایي که از جنس 
زندگي اس��ت تلفيق یابد، اما همان طور که در کتاب 
اشاره کرده ام اگر در جامعه اي آرزوپروري و بزرگي )که 
خداوند بزرگيها را دوست دارد( ضعيف شده باشد و 
مردم روحيه کارآفریني و سازندگي و باور به این را که 
»هرکس سازندة زندگي خود است«، از دست بدهند، 
احساس ربات بودن به آنها دست مي دهد و در چنين 
جامعه اي خيلي از مربيان به جاي اینکه به سهمي که 
خود در به وجود آمدن مشکلي داشته اند توجه نمایند 

یادگیری چیزی
از جنس زندگی است

گفت و گو با محمدصادق ذاکري

قدیم و جدید آموزشی اعم از: قلم و دوات، اسطرالب، 
تلسکوپ، دستگاه فلک و ... در سالنهای دارالفنون.

12. طراح��ی ماکت��ی از ی��ک کالس در یک��ی از 
کالس��های داالفنون با حضور استاد در حال تعليم و 
تربيت دانش آموزان به منظور ملموس و عينی کردن 

فضای آموزشی دارالفنون برای بازدیدکنندگان.
13. طراح��ی ماکتی از یک کالس درس به س��بک 
مکتبخانه های قدیم با حضور استاد در حال تعليم به 
منظور ایجاد شرایط مناسب جهت مقایسه: جایگاه 

استاد، سبک نشستن دانش آموزان و...
14. اختصاص هر ی��ک از اتاقهای دارالفنون به یک 
رشته تحصيلی با قرار دادن کتب و وسایل آموزشی 
تخصصی آن رشته و اسناد و مدارک مربوط، بعالوه 
نمایش پرونده تحصيلی پيشگامان و بنيانگذاران رشته 
مزبور در ایران. در این صورت هر کالسی به عنوان اتاق 
خاص یک رشته در آمده همچون؛ خانه تاریخ، خانه 
شيمی و ... که می تواند برای بازدیدکنندگان با عنایت 
به عالیق مطالعاتی و رشته تخصصی آنها، جذابيت 

ویژه ای داشته باشد.
15. فراخوان عمومی از رس��انه ها در خصوص اعالم 
آمادگی »مرکز اسناد و موزه تعليم و تربيت دارالفنون« 

جهت جمع آوری خاطرات معلمان بازنشسته.
16. صدور بخش��نامه  اداری مبنی بر تکميل فرمی 
)اختياری( از س��وی فرهنگيان ش��اغل و بخصوص 
معلمان در آستانه بازنشستگی جهت اعالم آمادگی 
برای ارائه خاطرات خود برای »مرکز اس��ناد و موزه 

تعليم و تربيت دارالفنون.«
17. ارس��ال دعوتنامه برای آن دس��ته از فرهنگيان 
که آمادگی خود را برای ارائه خاطرات خویش اعالم 

کرده اند.
18. تسهيل دسترسی پژوهش��گران به خاطرات یا 

چاپ و انتشار آنها در قالب پروژه های 
تاری�خ ش�فاهی در پی کس�ب اج�ازه از صاحبان 

خاطرات.
در بازدی��د از م��دارس مروی و علمي��ه تهران، 
اظهارات مدیران و بررس��ی دفات��ر امتحانات دوره 
پهل��وی اول نش��ان می داد که روزگاری در پش��ت 
نيمکتهای مدرسه مروی دانشمندانی چون: پرفسور 
حميد موالنا، پرفسور هوشنگ مدانلو، پرفسور حميد 
عسجدی، پرفسور کاظم معتمدنژاد، دکتر حسين 
الهی قمشه ای، پرفسور شاهنواز، دکتر جالل خالقی، 
استاد فضل اهلل توکل، دکتر باستانی باریزی، مرحوم 
مرتضی مميز، پرفسور تناولی؛ و در مدرسه علميه، 
استاد س��عيد نفيسی، س��ردار فاخر حکمت، رضا 
حکمت، غالم حسين رهنما، صادق هدایت، حسين 
ملکی، شجاع الدین شفا و خيل کثيری از استادان و 
دانشمندان امروز دانشگاه های کشور و بعضاً جهان 

تکيه زده بودند
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بيشتر به فرافکني مي پردازند.
  منظور شما از فرافکني چیست؟

خيل��ي واضح اس��ت، معم��والً ما مربي��ان به جاي 
جامعه شناسان اظهارنظر مي کنيم. یادمان باشد ما مربي 
هستيم و نه جامعه شناس. بخصوص در مدارس با توجه 
به نقشي که داریم باید نظر دهيم و این البته به معني 
فرصت طلبي نيست. نوع ایده و تفکر یک جامعه شناس 
و متخصص علوم اقتصادي و سياس��ي با مربي متفاوت 

است.
  ممکن است بیشتر توضیح دهید؟

اجازه مي خواهم در نقش یک مربي پاسخ دهم. مربي 
به هيچ وجه فرد را جزء و جامعه را کل در نظر نمي گيرد. 
به بيان دیگر رابطه فرد و جامعه یک رابطه تکميلي است. 
از ن��گاه مربي فرد مکمل جامعه اس��ت. اگر فرد به اوج 
فردیت یگانه خویش فراز آمده باشد، رابطه اي عاشقانه 
با جامعه خود برقرار خواهد کرد؛ زیرا چيزهایي یگانه و 
منحصر به  فرد دارد که اگر در اختيار جامعه قرار ندهد 

افسرده مي شود.
  در جایي از کتاب اش�اره کرده اید دانش  ساختني 
اس�ت و آرزو کرده اید اگر »س�اختن دان�ش« به جاي 
»انتقال دانش« در کالسهاي درس متداول شود، معلم 
به جاي ادامه تدریس، ادامه تحصیل خواهد داد، ممکن 

است دراین باره بیشتر توضیح بفرمایید.
همه چيز ساختني اس��ت، دانش که جاي خود 
دارد. گالتونگ در خصوص صلح مي گوید: »نگویيد 
معمار صلح، بگویيد کارگر صلح« چرا که صلح را نيز 
بای��د آجر به آجر بنا کرد. دنيا از این فکر غافل بوده 
و با قرارداد صلح خواسته است به صلح برسد که هر 
چند مهم اس��ت اما خيلي پایدار نبوده است. نظریة 
»دانش س��اختني اس��ت« نظریه اي است که حدود 
100 سال قبل در علم تربيت )education( مطرح 
شده است. گمان مي کنم غالب معلمان با این گفته 
سه هزار سال قبل چيني ها آشنا هستند: »اگر بشنوم، 
فراموش مي کن��م، اگر ببينم به خاطر مي آورم و اگر 
عمل کنم خواهم دانس��ت« اتفاق مهمي که حدود 
ی��ک قرن قبل به وقوع پيوس��ت این بود که مرحله 
جدی��دي در علم آموزي مطرح ش��د و آن این بود: 
»اگر کشف کنم، به کار مي برم« در واقع علم با تمام 
عظمت خود براي به کار بردن است و فرد باید بداند 
و بخواهد تا بتواند. مهم اس��ت که دانش آموز کلمه 
صابون را با س��ين ننویسد ولي مهمتر آن است که 
بداند صابون را چگونه مصرف کند و زمان 21ثانيه را 

براي شستن دستهایش در نظر بگيرد.
  همانط�ور که اس�تحضار داری�د پارادایم »معناي 
زندگي« توس�ط ویکتور فرانکل مطرح ش�د. شما در 
کتاب از پارادایم »ش�ور زندگي« یاد کرده اید که فراتر 

از معناي زندگي اس�ت ممکن اس�ت بیش�تر توضیح 
بفرمایید.

پارادایم »شور زندگي« براي اولين مرتبه در همایشي، 
که براي مربيان بهداشت شهرستانهاي استان تهران در 
س��ال 81 تشکيل شده بود، از سوي جناب آقاي دکتر 
علي ذکاوتي قراگزلو مطرح ش��د. از آنجا که ایشان این 
موضوع را پيگيري نمودند، دریغم آمد در این اثر اشاره اي 
به آن نداش��ته باشم. ایشان در آن همایش فرمودند که 
پارادایم معناي زندگي به این مي اندیش��د که در دنياي 
بسيار پيچيده کنوني در موقعيتهایي که دچار چالش 
مي شویم و یا در موقعيتهاي دشوار زندگي یا موقعيتهایي 
که براي ما استرس زا هستند قرار مي گيریم، چه کنيم 
تا تنش و استرس  از بين برود. فرض کنيد در موقعيت 
خاص��ي ق��رار مي گيرید مث��الً در معرض تن��ش قرار 

مي گيرید. چه کنيم که اینگونه تنشها را کنترل نمایيم؟ 
یک راه حل اساسي در چنين مواقعي مي تواند این باشد 
که فرد به خود بگوید: »به خاطر رس��التي که دارم این 

تنش را کنترل مي کنم«.
در پارادایم »معناي زندگي« معموالً انرژي و وقت از 
انسان گرفته مي شود؛ چرا که براي کنترل تنش ایجاد 
شده مقدار زیادي انرژي و وقت از شما صرف مي گردد. در 

اینجاست که پارادایم »شور زندگي« مطرح مي گردد.
در پارادایم »شور زندگي« نگاه ما این است که همواره 
پرشور زندگي کنيم و تنش هاي غيرمنطقي را پشت سر 
گذاشته، رود زندگي را آنچنان جاري کنيم که سرمست 

زندگي شویم.
  در کتاب به حس خودپذیري بعد از حواس پنجگانه 

اشاره داشتید. ممکن است بیشتر توضیح دهید.
خيلي از مواقع ما با خودمان درگير هستيم و خود را 

به همان صورتي که هستيم قبول نکرده ایم. در اینجا 
مایلم به چهار اصل اساسي سالمت روان اشاره کنم:

اصل اول: به خودمان احترام بگذاریم و خود را دوست 
داشته باشيم.

اصل دوم: ب��ه دیگران احترام بگذاری��م و دیگران را 
دوست داشته باشيم.

اصل سوم: بپذیریم که خود و دیگران محدودیتهایي 
داریم.

اص�ل چهارم: انسان بودن ما مساوي است با مسؤول 
بودن ما.

  در کتاب تعدادي معما گنجانده اید و فرموده اید 
به پاس�خ دهندگان پاداش شایسته خواهید داد آیا 

هدف و نیت خاصي از این امر داشته اید؟
در واق��ع قصد اصلي من عمل ک��ردن به وصيت 
مرحوم پدرم است که به تأخير افتاده. قصد دیگرم این 
بوده افرادي که با دقت این کتاب را مطالعه مي کنند 

مورد تشویق قرار گيرند.
  فص�ل آخر کت�اب »به اقتص�اد در ابعاد زندگي 
بیندیشیم تا کره زمین نجات یابد« بسیار کاربردي 
اس�ت. آیا در نظر ندارید که ای�ن فصل را به صورت 

کتاب مجزایي با جزئیات بیشتر به چاپ برسانید؟
چند سال پيش توفيق شرکت در کنفرانس ادغام 
آموزش��هاي زیس��ت محيطي در آموزشهاي فني و 
حرفه اي در مانيل نصيبم شد. حاصل تمامي بحثها 
در آن کنفرانس که به همت یونسکو برگزار گردید، 
این بود که با توجه به اینکه بيشترین ضربه به محيط 
زیست از سوي مهندسين و تکنسينهایي که زماني 
فراگيران مدارس بوده اند وارد مي شود بهتر است عشق 
به محيط زیست را از ابتداي کودکي در آنها به وجود 
آوریم تا در آینده سنجيده تر به محيط زیست بپردازند، 
چرا که برنامه ریزان استراتژیست به شدت نگران اند که 
اگر بشر رفتا سنجيده اي با محيط زیست خود نداشته 
باشد زندگي براي بشر بسيار طاقت فرسا مي شود. آیا 
زمان آن نرس��يده که به خود آیيم و به گونه اي رفتار 
کنيم که نه به خود آسيب رسانيم نه به دیگران و نه 
به محيط زیست و تنها قایق زندگي یعني کره زمين 
را بيشتر مراقبت کنيم. آیا این مهم زماني که آموزش 
با زندگي پيوند داشته باشد بيشتر محقق نمي شود؟ 
در پاسخ به سؤال شما درباره این فصل کتاب اميدوارم 
بتوان��م با یاري خداوند در آین��ده در این زمينه اقدام 

مؤثري انجام دهم.
   از اینک�ه وقت باارزش خ�ود را به این مصاحبه 
اختصاص دادید، سپاس�گزارم و امی�دوارم همواره 
ش�اهد تصنیف آثار ارزنده و راهگش�ا توسط سایر 
همکاران آموزش�ي و پژوهش�ي باش�یم. با آرزوي 

سالمت براي شما و سایر همکاران.
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ضروري نبود.
  همان گونه که در مقدمة 
کتاب آمده است، مهمترین 
یافته ه�اي  انتش�ار  راه 
علمي  مجله ه�اي  علمي، 
هس�تند و در کت�اب هم، 
پژوهشنامه نویسي در این 
مورد بیش�تر م�ورد توجه 
قرار گرفته است. بسیاري 
از دانش�جویان دوره  ه�اي 
کارشناسي ارشد و دکتري 
در تدوین پایان نامه هایشان 
مشکل دارند. آیا بهتر نبود 
در کتاب، تفکیک بیشتري 
در مورد نوشتن مقاله هاي 

علمي و پایان نامه ها به عمل مي آمد؟
پایا ن نامه ها و رس��اله هاي دانش��جویي،  بس��ط 
مقاله هاي علمي مندرج در مجالت علمي هستند. 
به سخن دیگر، مقاله هاي علمي خالصة پایان نامه ها 
و رساله ها هستند. بنابراین اصول تدوین مقاله  هاي 
علمي و پایان نامه ها و رساله  ها کم و بيش شبيه اند. 

  با توجه به این که مخاطب این گفت وگو معلمان 
و پژوهش�گران آم�وزش و پرورش هس�تند،  چه 
توصیه هاي خاصي براي نوشتن مقاله هاي پژوهشي 

دارید؟
ه��ر توصيه اي که الزم بود در همان کتابچه داده 

شده است.
  به نظر مي رس�د در فصلنامه هاي پژوهش�ي و 
تخصصي وحدت رویه اي براي پژوهشنامه نویسي 
وجود دارد. هنوز هم در مجله هایي، پاورقي نویسي 
به جاي اس�تناد در مت�ن وجود دارد یا روش�هاي 
نوش�تن مراج�ع متف�اوت اس�ت. آیا روش�هاي 
پژوهشنامه  نویسي در علوم انساني یکسان است یا 
در رشته هاي علمي مختلف تفاوتهایي وجود دارد؟

روش APA در اصل براي رفع همين آشفتگي 
در س��بک نگارش، به ویژه در روش استناد کردن،  
به وجود آمده اس��ت. استفاده از اصول معرفي شده 
در ای��ن کتاب تکنواخت��ي الزم را فراهم مي آورد و 

گفت و گو با  استاد فرهيخته
 دكتر علي اكبر سيف

 دربارة كتاب »روش تهية پژوهشنامه« 

دانشجویان ایرانی تمرین 
زیادي در نوشتن ندارند
پایان نامه اولین کار 
نوشتن آنهاست

  مخاطب عمدة کتاب روش تهیة پژوهشنامه چه 
کساني هستند و شما براس�اس چه ضرورتي این 

کتاب را نوشته اید؟
تمام کساني که کار پژوهشي مي کنند و مي خواهند 
نتيجة کار خود را به صورت مقالة تحقيقي یا پایان نامه 
و رساله دانشجویي تدوین نمایند مي توانند از آنچه 
در این کتابچه آمده است استفاده کنند. البته هدف 
اصلي کتاب کمک به کساني است که مي خواهند 
گزارشهاي تحقيقات خود را براي چاپ در مجله هاي 

علمي آماده کنند.
   ب�ا توج�ه به حج�م 130 صفحه اي کت�اب،  آیا 
اصرار خاصي داش�ته اید که کتاب کم حجم باشد؟ 
در مقدمة کتاب اشاره کرده اید که کتاب راهنماي 
انتشارات انجمن روان شناسي امریکا 440 صفحه 
اس�ت. آیا امکان افزودن فصل هاي تازه یا افزایش 

مطالب فصلها وجود داشت؟
براي سهولت مطالعه و استفادة بيشتر از کتاب، 
م��ن حج��م آن را مح��دود ک��رده ام. در راهنماي 
انتشارات انجمن روانشناسي آمریکا )APA( مطالب 
بسيار زیادي از قبيل رعایت مسائل اخالقي و نژادي 
در انجام پژوهش و گزارش آن و غيره مطرح ش��ده 
اس��ت که مش��ابه آنها در کتابهاي روش تحقيق به 
فارس��ي یافت مي ش��ود و تکرار آنها در کتاب من 

دکتر علي اکبر س�یف اس�تاد برجس�تة 
دانشگاه عالمه طباطبایي، نویسنده هاي 
گزیده کار اس�ت . بیشتر آثار ایشان جزء 
منابع اصلي و معتبر دانشگاهي هستند. 
کتاب روان شناسي پرورشي دکتر سیف، 
بیش از چهل بار چاپ شده است. همچنین 
در تابس�تان 88 هم ویرایش س�وم چاپ  
هفتم کتاب روش تهیة پژوهشنامه به بازار 
کتاب آمد. این کتاب در هفت فصل و 131 
صفحه توسط نشر دوران به چاپ رسیده 
و ش�امل اصول و نکاتي است که در تهیة 
 پژوهش�نامه و گزارش نتایج پژوهشهاي 
علمي به پژوهشگران رشته هاي مختلف 
و  روان شناس�ي  رش�ته هاي  وی�ژه   ب�ه 
علوم تربیتي ی�اري مي رس�اند. در تهیة 
مطالب کتاب، روش و اصول مورد پذیرش 
انجمن روان شناس�ي امریکا زیربناي کار 
قرار گرفته  است. در کتاب عالوه بر توضیح 
انواع مقاله هاي علمي و معرفي بخشهاي 
مختلف پژوهشنامه،  مطالب مفید ومؤثري 
دربارة شیوه هاي استناد و چگونگي تهیة 

فهرست مراجع وجود دارد.
به مناس�بت هفتة پژوه�ش و به بهانه 
چاپ ویرای�ش جدید کت�اب روش تهیة 
پژوهشنامه با دکترعلي اکبرسیف به گفت 

و گو نشسته ایم.

ابراهيم اصالني 
فتح اهلل توحيدلو
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سبک نوش��تار، س��ازمان بندي محتواي مقاله  هاي 
علمي، و بخصوص نحوة اس��تناد به منابع علمي را 
APA  یک دست مي کند. اکنون استفاده از روش

به روانشناس��ان منحصر نمي ش��ود و بس��ياري از 
دانشمندان رشته هاي دیگر علوم اجتماعي و علوم 
رفتاري؛ به ویژه رشته  هاي علوم تربيتي و متخصصان 
آموزش و پرورش جهان، نيز از اصول گفته شده در 
کتاب روش تهيه پژوهش��نامه، در نوشتن گزارش 
پژوهشهاي فردي و تأليف و تدوین سایر آثار علمي، 

از جمله کتابهاي علمي و درسي، بهره مي گيرند. 
تهی�ة  کت�اب روش  از     قس�مت عم�ده اي 
پژوهشنامه به شیوه هاي استناد و چگونگي تهیة 
فهرس�ت مراجع اختصاص دارد که شامل مطالب 
بس�یار مفید و مؤثري هستند، اما به نظر مي رسد 
جا دارد که دربارة انواع پژوهشها، انواع گزارشهاي 
پژوهش و حتي بخش�هاي مختلف پژوهش�نامه،  
مطالب و جزئیات بیش�تري گفته شود. با توجه به 
نیازه�اي جامعة علمي و دانش�گاهي ارائه اثري با 
اندکي مطالب بیشتر شاید کار مناسب تري باشد؛ 

نظر شما چیست؟
ج��اي این مطال��ب در کتابه��اي روش تحقيق 
است. آنچه در آن کتابها به تفصيل بحث نمي شود 
همين نکته اي اس��ت که به آن اشاره کردید، یعني 
نحوة استناد کردن به منابع علمي دیگران در متن 
پژوهشنامه و چگونگي تدوین فهرست منابع مورد 

استناد.
  در م�ورد گزارش اقدام پژوهي که در آموزش و 
پرورش به طرح معلم پژوهنده معروف اس�ت، آیا 
مي توان گفت که نمونة  ساده اي از پژوهشنامه نویسي 

است یا موضوع دراین باره متفاوت است؟
هيچ فرقي نمي کند. ش��ما هر نوع پژوهشي که 
انجام بدهيد، چه اقدام پژوهي باشد،  چه یک آزمایش 

علمي، یا حتي یک مقالة کتابخانه اي، اصول گفته 
شده در کتاب روش تهيه پژوهشنامه به شما کمک 

خواهند کرد.
  کتاب روش تهیة پژوهشنامه تاکنون به ویرایش 
س�وم و چاپ هفتم رس�یده اس�ت. آیا روش�هاي 
پژوهشنامه نویس�ي در طول این م�دت تغییرات 
عمده اي کرده اند؟ در صورت امکان، نمونه  هایي از 

این تغییرات را مثال بزنید.
خي��ر،  تغيير در جزئيات بوده اس��ت. تنها تغيير 
عمده این اس��ت که در قبل روش استناد به منابع 
چاپي منحصر بود، ام��ا چنان که در ویرایش جدید 
کتاب مي بينيد روش استناد به منابع الکترونيکي هم 

اضافه شده است.
  یک�ي از موضوع�ات مرتبط با پژوه�ش، ارائه 
گزارش به صورت سخنراني است. در ارائه گزارش 
پژوهش به صورت س�خنراني، ب�ا توجه به کمبود 

وقت، چه نکاتي باید بیان شوند؟
متن س��خنراني علمي اگر مکتوب و براي چاپ 
آماده شود، همان روشهاي استناد مذکور در کتاب 

در آن نيز قابل استفاده است.
  جالب اس�ت که ش�ما فصل دهم کتاب را به » 
جمله بندي و نقطه گذاري« اختصاص داده اید. چه 

ضرورتي براي این کار وجود داشته است؟
متأس��فانه یکي از مش��کالت مهم دانشجویان 
ما نگارش مطالب علمي اس��ت. من در طول سالها 
تجربة کاري در راهنمایي پایان نامه ها و رساله هاي 
دانش��جویان به کرات به این مش��کل برخ��ورده ام. 
پاراگرافه��اي  بي ق��واره،  و  نامفه��وم  جمله ه��اي 
من درآوردي )خيلي ها فکر مي کنند پاراگراف بندي 
براي زیبایي نوشته است(، و عالمت گذاري هاي نابجا 
)از نقطه گرفته ویرگول و عالمت سؤال و غيره(. البته، 
همان گونه که در مقدمة آن فصل هم آمده اس��ت، 
آموزش درست نویسي به عهدة کتابها و منابع دیگر 
است. اما من با نوش��تن آن فصل کتاب خواسته ام 
حداقل ضروریات یک نوشتة  قابل فهم را به خواننده 
معرفي کنم و از دانشجویان خودم بخواهم در نوشتن 
رساله ها و پایان نامه ها آن اصول را رعایت کنند، به 
این اميد که وقتم کمتر صرف اصالح جمله بندي و 

عالمت گذاري نوشته  هاي دانشجویانم بشود. 
  ش�ما اس�تاد راهنماي پایان نامه ه�اي زیادي 
بوده ای�د. با توجه به ش�ناخت ش�ما از فعالیتهاي 
پژوهشي دانشگاه ها و سایر مراکز در کشورها، چه 
نقطه ضعف هایي در انجام و به ویژه گزارش پژوهش 

وجود دارند؟
هم��ان نکاتي ک��ه در باال به آن اش��اره ش��د، و 
کم تجربگ��ي محققان ما؛ در کش��ور آمریکا که من 
تحصيل کردم، دانش��جو بيش از آنک��ه به مرحلة 
نوشتن رساله و پایان نامه برسد در درسهاي مختلفي 
که پيش از آن مي گذراند، تعداد زیادي مقالة تحقيقي 
مي نویسد و تحویل استادانش مي دهد و با اشکاالت 
کارش مواجه مي شود، و وقتي که به نوشتن رساله و 
پایان نامه مي رسد، تسلط نسبي پيدا کرده است. اما 
در دانشگاههاي ما، دانشجو پيش از نوشتن رساله یا 
پایان نامه تمرین زیادي در نوشتن نداشته و رساله 
یا پایان نامه اولين کار نوش��تن اوس��ت که طبعاً با 

مشکالت زیادي همراه است.
  به غیر از کتاب شما، آیا با منابع دیگري در این 
زمینه آش�نایي دارید که براي پژوهش�گران قابل 

استفاده باشند؟
تقریباً همة کتابهاي روش تحقيق که خوشبختانه 
تعدادش��ان به فارس��ي فراوان شده اس��ت، دربارة 
بخش��هاي مختلف کتاب روش تهية پژوهش��نامه 
مطالب��ي دارن��د و خواندن آنها ب��ه خواننده کمک 

خواهند کرد.

گفتوگو


