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 چکیده

پژوهش حین عمل یکی از مظاهر روحیه پژوهشگری مجریان بالنده است که تئوری و عمل را 

. شودهای آموزشی و پرورشی میدهد و موجب ارتقاء کیفیت فعالیتبه یکدیگر پیوند می

توانند پیرامون چه چیزی، چگونگی ای خود، میهای حرفهتمعلمان در راستای توسعه صالحی

آموزانشان، بطور جدی بیندیشند و در شناخت های درسی و دانشو چرایی تدریس، کالس

در واقع معلمان پژوهشگر . یادگیری همکاری و دخالت داشته باشند -مشکالت فرایند یاددهی

ای به تفکر شند، و برای تولید دانش حرفهاندیکسانی هستند که در رابطه با اهداف تدریس می

 متون، منابع موجود از استفاده با است که تبیینی -تحلیلی پژوهش، روش. پردازندو تعمق می

در . شد پرداخته اطالعات آوری جمع خارجی به و گرفته داخلی مطالعات صورت ای وکتابخانه

بررسی مبنای علمی هنر تدریس، این پژوهش ضمن بحث پیرامون رابطه میان نظر و عمل، به 

اهمیت و جایگاه پژوهش تربیتی در میان کارگزاران اصلی نظام آموزشی و نقش معلم در برنامه 

درسی فکورانه، پیشینه و انواع پژوهش حین عمل، همچنین اهداف، گستره و پیامدهای 

ش نشان داد که نتایج پژوه. پژوهش حین عمل در نظام تعلیم و تربیت مورد واکاوی قرار گرفت

زایی است و با تفکرزدایی، بکارگیری وفادارانه و کنش فکورانه مستلزم آفرینندگی و اندیشه

از سویی معلم پژوهشگر در صورتی . های آکادمیک سرناسازگاری داردبدون دخل و تصرف یافته

برابر گیری و مسئولیت در تواند همیشه در حال توسعه باشد که استقالل کافی در تصمیممی

 . های خود داشته باشدتصمیم

 .ای، تدریسکارگزار فکور، پژوهش حین عمل، برنامه درسی، توسعه حرفه: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

های درسی، نقشی معلمان به عنوان کارگزاران اصلی هر نظام آموزشی فراتر از محتوای برنامه

 عوامل معلمان ایحرفه هویت یریگشکل در تئوری، ازلحاظ. کلیدی و مهمی را بر عهده دارند

 و شخصیت مانند) فردی عوامل و فرد تجربیات ها،فعالیت مانند مواردی دارند، نقش متعددی

 موقعیت تحصیل، دوران هایتجربه همساالن، گروه خانواده، مانند) ایزمینه ؛(جنسیت

-می را مکارانه بین تعامل و فرهنگی و روانشناختی عوامل همچنین و (اقتصادی و اجتماعی

های این پژوهشگران بالقوه، برای مشخص کردن موقعیت(. 0056حجازی، )برد  نام توان

توانند با بکارگیری پژوهش حین عمل، با استفاده از هایشان، مینامعین در خصوص فعالیت

ای هها و عالیق یادگیرنده فعالیتها، به ویژه با در نظرگرفتن دیدگاهمنابع گوناگونی از داده

ریزی یک برنامه در هنگام برنامه(. 0085بازرگان، )ای توسعه دهند خود را بصورت حرفه

درسی، معلمان فکور و برنامه ریزان، همانند شمار بسیار زیادی از ذینفعانی هستند که با 

توانند والدین، رهبران تجاری، سیاستمداران و این ذینفعان می. کنندگیری مییکدیگر تصمیم

ترین در باشکوه 2آموزش و پرورش آزاد(. 2100، 0نول)لمان دیگر و یا مدیران باشند حتی مع

ریزان و مؤلفان که پیشگامان معنای آن زمانی محقق خواهد شد که طراحان، مسئوالن، برنامه

های درسی در مقیاس گسترده هستند، به دور از تنگنای معیارها و استانداردهای اصالح برنامه

ن نکته را مدنظر داشته باشند که در مقام اجرا کارگزاران به تعقل نیاز دارند تا عمل یکپارچه، ای

تحقیق یا تأمل حین عمل، برخاسته از عمل و واکنشی نسبت به . خودشان را راهنمایی کنند

تعلیم و تربیتی که در آن همه . است( 80: 0088فتحی واجارگاه، ) 0تعلیم و تربیت کریستالی

های یادگیری، زمان و مکان و ها، تجارب و فعالیتها و شیوههداف، محتوا، روشچیز، اعم از ا

ای های ارزشیابی از قبل تعیین شده و از آن تحت عنوان تعلیم و تربیت مواد اولیهحتی شیوه

شود و دقیقاً در ای، قطعی، تجویزی و تحمیلی نیز یاد میای، یا تعلیم و تربیت شیشهیا کارخانه

، (0082)و همکاران  0مک نیف. گیردبل پژوهش حین عمل و درس پژوهی قرار مینقطه مقا

طرفداران : گویندهاى اقدام پژوهى در قلمرو آموزش و پرورش این گونه مىدر مورد برترى

پژوهش در عمل، از جمله پژوهش در عمل آموزشى، بر این باورند که پژوهش باید از انحصار 
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ارکتى ا یا فردى ا جزو وظایف همه دست اندرکاران آموزش و نخبگان درآید و به صورت مش

 . پرورش، به ویژه معلمان، قرار گیرد

 بیان مسأله

گرایی، تعهد هوشمندانه برتأمل، رشد و توسعه اجتماع یادگیری در برنامه درسی فکورانه، کثرت

ترین راه حل عقیده دارد به 2رید(. 2115، 0راولز)یابد و کاربست نظریه در عمل اهمیت می

ی های سازندهمشکالت برنامه درسی، همچون مشکالت اخالقی و عملی، زمانی است که گروه

منظره و بحث »مخالف « همفکری»کند که رید استدالل می. دادهایی فراهم آورندمتعدد، درون

است و فعالیتی است که باید ساخت برنامه درسی را هدایت  -به معنای منفی آن -« و جدل

تعامل میان عناصر و عوامل در یک موقعیت خاص و پاسخگویی (. 2100نول، ) کند

اندیشمندانه در راستای حل مسائل آن موقعیت از جمله تأکیدات برنامه درسی فکورانه است، 

، 0شواب، به نقل از پریرا)شود تصمیم جمعی و محیطی دو عنصر کلیدی این برنامه قلمداد می

گرایی و بازسازی اجتماعی نیز  های نظریه نومفهوم فکورانه با آموزه نظریه برنامه درسی(. 0552

گرایانه ای طبیعت، نیز این برنامه را برنامه(2100) 9المجان(. 2100، 0انگالند)مطابقت دارد 

در حالی . حل خالق برای مشکالت عملی استهدف از همفکری، پیدا کردن یک راه. داندمی

ی ، عالوه بر این که روحیه«7مقاوم در برابر معلم»غیر درسی های درسی و که در برنامه

شود، همه عناصر برنامه درسی اعم از اهداف، محتوا، همفکری و پژوهندگی معلم تضعیف می

شود ها، مواد، زمان و مکان آموزشی نیز به او دیکته شده و استقالل او نادیده گرفته میروش

 (. 0066 ،6بیشاب)

دهنده و منتقل کننده صرف اطالعات نیست، چهارچوب و روند آموزش  معلم فکور، ارائه

آموزان دیکته او تحکیمی نیست و روال خاصی را که از پیش تدارک دیده شده باشد، به دانش

ی کنندهریزی نیز مشارکتی فعاالنه دارد، او تسهیلکند، معلم پژوهشگر در فرایند برنامهنمی

گر کند، بنابراین موعظهاست، اندیشه و دیدگاه خود را تلقین نمیآموزان فرایند یادگیری دانش
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یادگیری است، سهم او در این  -گر فرایند یاددهیگر و هدایتنیست، بلکه راهنما، تسهیل

های معلمان فرایند، به میزان دیگر افراد شرکت کننده در فرایند یادگیری است، به دیدگاه

های آموزش رام قائل است، خالق و متفکر است، از شیوهآموزان احتدیگر، متخصصان و دانش

ورز، فردی نقاد کند، معلم اندیشهآموزان استقبال میسؤال محور، پرسشگری و کنجکاوی دانش

 .و آگاهی بخش است

و « تحقیق توأم با عمل»، «تحقیق در عمل»، «اقدام پژوهى»هاى متخصصان فن از واژه

. اندرا به صورت مترادف بکار برده« Action research»ح در برابر اصطال« تحقیق عمل نگر»

های های تحقیق برای عمل در موقعیتپژوهش حین عمل عبارت است از به کارگیری یافته

اجتماعی که با نگرش به بهبود عمل در جریان اجرای آن عمل با همکاری و مشارکت محققان، 

کسانی هستند « محققان»در واقع (. 2111 ،0رابرت)شاغالن و افراد غیر محقق صورت میگیرد 

پردازند و ها به تفکر و تعمق میاندیشند، پیرامون آنکه در رابطه با اهداف برنامه درسی می

تدریس به عنوان »در اثر خود با عنوان ( 2111) 2وست بری. تدریسی فکورانه داشته باشند

ترجمه مطالب درسی به یک  دیداکتیک هنر. گویدسخن می 0از دیداکتیک« 0عمل فکورانه

رود معلمان در سنت دیداکتیک انتظار می. فرهنگ و نیروی آموزش در کالس درس است

وست بری عالوه بر . پیرامون چه چیزی، چگونگی و چرایی تدریس کردن بطور جدی بیندیشند

 بیلدونگ تجسم و .کند که مبنایی برای فهم مباحث اوسترا مطرح می 9دیداکتیک، بیلدونگ

درنظر ( تدریس)چنانچه دیداکتیک به عنوان هنر آموزش . ی دیداکتیک استمصداق و جلوه

بیلدونگ چشم اندازی . گرفته شود، بیلدونگ هدفی است در جهت اینکه این هنر عملی شود

آورد، دیداکتیک به عنوان ابزاری بایست به آن دست یابند، فراهم میبرای آنچه که معلمان می

معلمان بیلدونگ و دیداکتیک را . شودبرای دستیابی به آن به خدمت گرفته میمورد استفاده 

دیداکتیک . آموزان را شکل دهندکنند و مسئولیت دارند تا باطن و ذات دانشعملیاتی می

کند و است که برنامه درسی صحیح را توصیه و تأیید می( معلمی)درباره کمال وجودی انسانی 

ها و فرهنگ و ادبیات ملی کشور آموزان متوجه شوند و به سنتنشایی که داآن را به شیوه

وست بری، به نقل از نول، )کند به عمل در کالس درس ترجمه و اجرا می ارزش قائل شوند،
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ریزان بصورت انحصاری بر ساخت برنامه درسی کند که برنامهنیز استدالل می 0شواب(. 2101

ریزی درسی یک اند درحالی که، در واقع برنامههبه عنوان یک فعالیت تئوریک تمرکز کرد

مخالف  0های بزرگو با تدریس صرف کتاب 2او با عقل گرایی آکادمیک. فعالیت عملی است

-به گفته. بنابراین معلم شوآبی معلمی نیست که روش و محتوای دیگران را تدریس کند. است

ا به خرد قیاسی و خرد ی او شخص برخوردار از شایستگی کنش فکورانه، بیش از اتک

به نقل از مهرمحمدی، )سازد متکی می 9، رفتار و اعمال خود را بر خرد عملی0استقرایی

حال این مسأله وجود دارد که مراکز تربیت معلمان که متولی اصلی آن دانشگاه (. 0050

ورش ورز پرفرهنگیان است چگونه می توانند معلمان آینده کشور را معلمانی فکور و اندیشه

های درسی و نحوه تدریس خویش نقادانه اقدام به پژوهش کنند و دهند که در رابطه با برنامه

 پیرامون نتایج آن بیاندیشند؟

معلمان به عنوان  -0»هدف اصلی مقاله حاضر پاسخگویی و بررسی این سؤاالت است که 

های آموزشی و فعالیتتوانند فرایندها کارگزاران و مجریانی اندیشه ورز و متفکر، چگونه می

-ها، الگوها و مدلاندیشه ورزی به معنای دخل و تصرف در شیوه  -2خویش را بهبود بخشند؟ 

اهداف، گستره و   -0هایی قابل تحقق خواهد بود؟ ها در چه بستر و شرایطی، به چه شیوه

ن اساس، بر همی. «جایگاه اقدام پژوهی به عنوان یک راهبرد، در تربیت معلمان فکور چیست؟

نوشتار حاضر با بررسی رابطه نظر و عمل و برنامه درسی فکورانه که پیش نیاز تفکر و تعمق 

پردازد که در برنامه درسی فکورانه، تدریس، علم قلمداد معلمان است، به بیان این موضوع می

ای هبایست به توسعه حرفشود، یا هنر و یا اینکه منظور از آن یک حرفه است و معلمان میمی

ای از ای مناسب و نمونهخویش بپردازند؟ در ادامه با طرح پژوهش حین عمل به عنوان شیوه

های صاحبنظران ها و اقدامات عملی معلمان به اهمیت و ضرورت آن و تشریح دیدگاهفعالیت

بندی در نهایت با جمع. شودهای آن پرداخته میها و اهداف و پیش فرضپیرامون شیوه

ای کارگزاران و اندیشیدن پیرامون اعمال، با توسل به اقدام پژوهی توسعه حرفه مباحث فوق،

 .گیردگیری قرار میمورد بحث و نتیجه

 

                                                      
1
 Schwab 

2
 intellectual academic 

3
 great books 

4
 deductive wisdom and inductive wisdom 

5
 practical wisdom 



 حسین حسنی                    ای معلمان فکوراقدام پژوهی، راهبردی برای توسعه حرفه

 

25 

 

 روش پژوهش

بر این اساس، ابتدا آرا و آثار نظریه . تبیینی است -های تحلیلیپژوهش حاضر از نوع پژوهش

راهبرد آموزشی در تربیت معلمان مورد  پردازان مرتبط با اقدام پژوهی و تأثیر آن به عنوان یک

در مرحله بعدی حدود و ثغور، قلمرو و ماهیت اقدام پژوهی تشریح . بررسی و تحلیل قرار گرفت

شد و با بیان اهمیت و جایگاه اقدام و تفکر حین عمل به عنوان بستری برای عمل فکورانه در 

 .نواع اقدام پژوهی پرداخته شدها، ابعاد و افرضگستره آموزش و یادگیری به بررسی پیش

 

 هایافته

 رابطه نظریه و عمل

برخی دیگر مانند زایس معتقدند که . ای معتقدند که نظریه راهنمای عمل و عامالن استعده

پذیرد؟ از این منظر، آورد که اینکار چگونه صورت میپذیرش این قضیه، این سؤال را پیش می

. ای از دستورات استتر از یک راهنما و مجموعهیدهمطلق گرایی اشتباه است و نظریه پیچ

از . چون نظریه بدون عمل، تفکر عبث و بی حاصل، و عمل بدون نظر، حرکت کورکورانه است

طرح اولیه رید (. 0088فتحی واجارگاه، )ای دو جانبه با یکدیگر دارند اینرو نظریه و عمل رابطه

لی و فضایلی نظیر خردورزی، عمل ژرف از برنامه درسی و تدریس فکورانه پرورش اصو

کند تا اندیشه و ها را آماده میاین اصول آن. در معلمان است... اندیشانه، اعتدال، عدالت، و

چه »در عدم پاسخگویی به سؤاالتی نظیر اینکه  0پراگماتیسم. ها یکپارچه و متحد شودعمل آن

و « چگونگی تدریس»دهد بر جیح میو در عوض تر! بالدبر خود می« چیزی باید آموخته شود؟

رید معتقد است معلمان فکور و اندیشه ورز، عمل گرایی افراطی را . تمرکز کند« چه کارهایی»

نول، )ی اهداف بنیادین برنامه درسی نیز بیندیشند پذیرند، بلکه نیاز دارند تا دربارهنمی

2100 .) 

 

 

                                                      
1
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 پژوهش معطوف به عمل فکورانه

حوزه برنامه درسی در حال »با جمله مشهور خود که  0زف شوآبدر چند دهه گذشته جو

ها و اصول کنونی اش نخواهد توانست به حیات خود ادامه احتضار است و با استفاده از روش

، در حوزه برنامه درسی به «ای در پیشرفت تعلیم و تربیت داشته باشددهد و نقش برجسته

به اعتقاد شوآب متخصصان برنامه (. 0568/0560شواب، )نوعی تغییر پارادایم را موجب شد 

(. 0585، 2هانی)اند ههای عملی آن در مدارس غافل شد درسی با تمرکز بر تئوری، از جنبه

شوآب برنامه درسی فکورانه را به عنوان روشی برای حل و فصل مشکالت عملی برنامه درسی 

حوزۀ برنامه درسی در (. 2110، 0گاف)داند نسبت به دیگر رویکردهای موجود برنامه درسی می

های نظری معطوف به تولید دانش صرف کند، بهتر عوض اینکه توان خود را در امور و پژوهش

های علمی که بر انتخاب و عمل تأکید دارند، توجه نماید و است و باید به آن دسته از رشته

در استفاده شوآب از محور و منشأ این استدالل . ها اهمیت مضاعفی قائل شودنسبت به آن

نهفته است که حکمت « علوم مولد»و « حکمت عملی»، «حکمت نظری»تمایز ارسطویی بین 

مولد بودن . نظری معطوف به تولید دانش و حکمت عملی معطوف به انتخاب و عمل است

یعنی ریسک پذیر و تغییر و تحول آفرین بودن، خالق یودن، نوآور بودن، داشتن خالقیت و 

بنابراین در نظر ارسطو نیز همه این موارد اهمیت دارند و شوآب نیز بر . ر نظر و عملابتکار د

شوآب نیز این نکات را در توصیف خصایص پیچیدۀ رشتة دارای . ها تأکیدی دوباره داردآن

اصطالح پژوهش . کندمطرح می« عمل فکورانه»صبغة عملی و روش مربوط بدان، یعنی 

ابداع شده، در نوعی فلسفه منسجم و ( 0582)به وسیلة رید معطوف به عمل فکورانه که 

توان یکپارچه پیرامون مطالعه، تحقیق و عمل برنامه درسی جای دارد که سرچشمة آن را می

ترین آسیب برنامه درسی و او معتقد بود مهم. در آثار و افکار شوآب در دهة پنجاه جستجو کرد

اجتناب از   تئوری زدگی است و راه نجات از آن،های مربوط به آن تئوریزه شدن و پژوهش

البته (. 0088، 9، به نقل از شورت0568، 0وست بری و ویلکوف)های صرف است نظرورزی

به نقل از سفیری،  0555استرینگر، )نگر صرفاً معطوف به عمل نیست، همچنانکه پژوهش عمل

دهای پژوهشی است، یک نگر وسیله و الگویی برای رویکرپژوهش عمل: گوید، می(0088
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-ها و شرایط خاص در مسائل گوناگون و به نوعی نظریهگیری کنشی و محلی در موقعیتجهت

روشی که اکثر مشکالت عملی روزانه »: به گفته رید. پردازی در مقیاسی کوچک و محلی است

روش  این. شدنامیده می( 2استدالل عملی)یا ( 0مشاورت یا همفکری)کند، سابقاً را حل می

و فرایندی اجتماعی است که از طریق آن، ( پیچیده)مستلزم مهارتی اندیشورانه و ظریف 

ای برای تعیین شود، زمینهها پاسخ داده میبصورت فردی یا جمعی، سؤاالتی شناسایی و به آن

رید، )« شودترین پاسخ برگزیده میهای موجود، مناسبها ایجاد و سپس از میان راه حلپاسخ

های درسی استقالل معلم را از طریق تجویز محتوا و تجویز بیش از برخی از برنامه(. 0568

هایی در نظر گرفته در نتیجه معلمان بیشتر به عنوان تکنسین. اندها، تضعیف کردهبیش روش

، در (2101، 0، بیستا2118، 0بال)کنند های ارائه شده، را اجرایی میاند که سیاستشده

-ای به صورتی خالق و مولد برای چهارچوب سیاستکه به عنوان افرادی حرفه مقایسه با این

همواره منشا تحول و معلمان  (.0556و دیگران،  9آذبورن)گری کنند های منعطف، میانجی

های درسی نیز بر این اساس نوآوری در برنامه. تحول آفرینی هستند و نه یک تکنسین فنی

این امر . و حل مسأله فعال بدهد« قوه اختراع»عمل برای  باید به کارگزاران اجازه آزادی

درصورتی محقق خواهد شد که کارگزاران نیز، به عنوان مجریان برنامه درسی، خود پیرامون 

ها های تدریس خود و در مجموع درباره عمل و نظر خود پیوسته بیندیشند و آنمحتوا و روش

تواند بخشی از این فرایند هش در عمل نیز میپژو. را مورد واکاوی و تجدیدنظر قرار دهند

 . باشد« 7خود ارزیاب»

 علم، هنر، حرفه: تدریس

( 6ثورندایک، پرات، گود بروفی، روزنشتاین و استیونس، ماهیتا و کومار و کاتس)برخی مانند 

. توان همانند دیگر علوم آن را یاد گرفتمعتقدند که تدریس ماهیتی علمی دارد و می

بر این ( 8هیوبنر، لی کرانباخ، جان دیویی، آیزنر، براندت، هایت)دیگری همچون صاحبنظران 

دسته سوم کسانی هستند که تدریس را هنری . باورند که تدریس جنبه و ماهیتی هنری دارد
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گیج، )افرادی مانند . گویندسخن می« مبانی علمی هنر تدریس»دانند و از مبتنی بر علم می

، و 0066پور و کیامنش، به نقل از موسی( )0و کوکران اسمیت برالینر و هانتر، لیتل

قائل شدن به علم تدریس، مستلزم یکنواختی، یکسانی، استحکام، (. 0086مهرمحمدی، 

های پذیری مطلق، و مقید کردن معلمان و تدریس آنان به قانونمندیقطعیت، ثبات، تعمیم

-ها و نظریهیادگیری از یافته -د یاددهیعلمی و نظمی از پیش تعیین شده، تبعیت کامل فراین

ای در حالی که معلم فکور به یک حقیقت واحد باور ندارد و به شیوه. های دانشگاهی است

های خاص در درحالی که شرایط و ویژگی(. 2117استورگا، )واحد برای تدریس معتقد نیست 

آن است و انتقال آن از های تربیتی یا فرایند تدریس معلمان، مؤید موقعیتی بودن پژوهش

مدافعان دیدگاه هنری . موقعیتی به موقعیتی دیگر حتی در موارد مشابه نیز ادعایی بیش نیست

، با (0585)و همکاران  2کولینز. یادگیری اند -بودن تدریس معتقد به موقعیتی بودن یاددهی

-تفکیک می، ساخت دانش را از بافت و موقعیت آن غیرقابل 0طرح نظریه شناخت موقعیتی

بر این اساس در فرایند تدریس، دانش متناسب با تجربیات و شرایط یاددهنده و . دانند

موقعیتی بودن نیز از جمله (. 0051به نقل از سراجی و عطاران، )شود یادگیرنده متصاعد می

همچنین گروهی بودن، مشارکتی بودن، و خودارزشیابی . های پژوهش حین عمل استویژگی

دانش »لیتل و کوکران اسمیت از (. 0085بیابانگرد، )وصیات مهم این روش است از دیگر خص

دانش متکی بر »است و « علم تدریس»که نماینده دیدگاه « 0متکی بر پژوهش دانشگاهی

. گویندهماهنگی دارد، سخن می« هنر تدریس»که نماینده دیدگاه « 9پژوهش کالس درس

ز بیرون به درون است و انتقال خطی دانش از یک دانش مبتنی بر پژوهش دانشگاهی، نگاه ا

اما دانش برآمده و خلق شده از پژوهش کالس . پذیردمنبع یا مبدأ به یک مقصد صورت می

درس، شخصی، شهودی، عملی، و حاصل بصیرتی فردی، و از درون به بیرون است که در آن 

ه و عمل کنشگر فکور مبتنی ها برخاستای غیرخطی حاکم است و از بطن شرایط و زمینهرابطه

، نیز از تدریس فکورانه نام (2110) 7پدرو و فارل(. 0086به نقل از مهرمحمدی، )بر آن است 

ها، باورها و دانند که در جریان آن معلمان اندیشهبرند و تدریس فکورانه را فرایندی میمی

قل از امام جمعه و به ن)دهند ها و اعمال خودشان را مورد نقد و تحلیل قرار میشیوه
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تأمل در »با تأکید بر فعالیت فکورانه و با طرح اصطالح  0دونالد شون(. 0089مهرمحمدی، 

، بر این باور است که معلم و دانش آموز در جریان فرایند مشاهده، نقد و «حین عمل

 های گوناگون، به صورت فکورانه در فرایندها در موقعیتسازماندهی مجدد و آزمایش پدیده

: دهدجان دیویی نیز با تعریفی که از تربیت ارائه می. کنندیادگیری مشارکت می -یاددهی

و طرح شیوه حل مسأله فعال، هوشمندی و فکور بودن « هابازسازی مجدد و مداوم تجربه»

تحلیلی از پارادایم (. 0051سراجی و عطاران، )دهد کارگزاران تربیتی را مورد توجه قرار می

کند که سه حالت برای فرایند تعمق فکورانه الزم به اندیشة فکورانه آشکار می دیویی راجع

اندیشیدن کارگزاران پیرامون عمل (. 2117، 2استورگا)اندیشة باز، مسئولیت و اشتیاق : است

تدریس، نیازمند نگاهی موشکافانه به مبانی فلسفی آموزش، بررسی فرضیات و مورد سؤال قرار 

 -ها و مراحل یاددهییرامون یادگیرندگان، نقش آنان، رویکردها، شیوهها پفرضدادن پیش

بندی، تدریس اگر هنر قلمداد شود، در یک جمع(. 0559، 0وولکوت)یادگیری خودشان است 

صالحیت معلمی امری ذاتی، و در صورتی که علم درنظر گرفته شود، این صالحیت امری 

، همراه شویم و برای هنر تدریس، مبنایی علمی چنانچه یا رویکرد سوم. اکتسابی خواهد بود

های ذاتی، و آموزش قائل شویم، انتخاب و گزینش متقاضیان حرفه معلمی واجد ویژگی

های علمی اکتسابی چه پیش از خدمت و چه در حین خدمت، مورد توجه ها و صالحیتمهارت

گیرند وان یک حرفه در نظر میاما امروزه غلبه با کسانی است که تدریس را به عن. گیردقرار می

در حالی که (. 0085یوسف زاده و معروفی، ) ای معلمان توجه دارندی حرفهو به رشد وتوسعه

های کمی در کنند، و آزادیای خودشان محروم میمعلمان اغلب خود را از صدای حرفه

به توسعه و  هاکند که آنای اقتضا میپاسخگویی حرفه. های پداگوژیک دارندگیریتصمیم

های گسترش تفکرات انتقادی خویش هدایت و تشویق شوند، تا جایی که پیرامون فعالیت

استورگا، )های خودشان، اتخاذ کنند خودشان بیندیشند و تصمیماتی مبتنی بر استدالل

-تصمیم اتخاذ شده در این فرایند، سنجیده بوده، و منافع و مضار آن درنظر گرفته می(. 2117

بنابراین این تصمیم چه . شودهای متفاوت نیز انتخاب میهای متفاوت، تصمیممالک با. شود

همچنین معلمان تدریس را به عنوان یک (. 0050مهرمحمدی، )بسا معارض نیز داشته باشد 

 .(2117، به نقل از استورگا، 2111، 0لیبرمن و میلر)کنند حرفه دوباره اندیشه زایی می
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ن به عنوان کارگزاران و مجریانی اندیشه ورز و متفکر، معلما: سؤال اول پژوهش

 های آموزشی خویش را بهبود بخشند؟ توانند فرایندها و فعالیتچگونه می

ای معلمان رو به فزونی در طول بیست سال گذشته پژوهش در مورد توسعه دانش حرفه

است گذاشته و فرضیات بسیاری در مورد چگونگی توسعه این دانش طرح گردیده 

نگر ابزار نیرومندى پژوهش عمل(. 0056، به نقل از قربانی و لیاقت دار، 0550، 0فنسترمآخر)

-توجه به پژوهش. ها در سطح محلى و کالس درس استبراى تغییر و بهبود رویدادها و شیوه

این توجه، جان تازه اى . هاى کمّى، روز به روز فزونى گرفته استهاى کیفى، در برابر پژوهش

میالدى به بعد جاى ویژه خود را به دست آورده  61روش تحقیق در عمل دمیده و از دهه  به

در دو دهه اخیر همراه با افزایش تحقیقات در مورد تفکر معلم و ارج گذاری فزاینده به . است

عنوان ایده ای جدید در تربیت معلم « 2کارگزار فکور»های برخاسته از عمل معلمان، واژۀ نظریه

تحقیق حین »هایی مانند شده است یکی از پیامدهای این پدیده آن است که واژهمطرح 

به همراه رویکردهای « 7معلم به عنوان محقق»و « 9تأمل بر عمل»، «0تدریس فکورانه»، «0عمل

بدین ترتیب . های درسی تربیت معلم در نقاط مختلف جهان حاکم است-پژوهشی، برنامه

تواند به گونه ای طراحی شود که با تأکید بر تحقیق حین میهای درسی تربیت معلم برنامه

(. 0080امام جمعه و سعیدی رضوانی، )های آموزشی و پرورشی را باال برد عمل کیفیت فعالیت

در تحقیق حین عمل، فرد محقق به صورت مشارکتی و نه به شکل بوروکراتیک، وضعیت را 

های اداری این کار را انجام دهد ر العملبهبود می بخشد نه آن که در قالب یک سری دستو

-این پژوهش پاسخی است به انتقادهایی که از کاربردی نبودن اکثر پژوهش (.0557، 6پاینار)

های آن که های جدایی پژوهش و عمل به یافتهآید یعنی پاسخ دغدغههای مرسوم به عمل می

در قلمرو روش (. 0065مدی، مهرمح)در اکثر جوامع به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است 

های پژوهش در حوزه علوم تواند به عنوان یک استثناء در میان روششناختی، اقدام پژوهی می

انسانی و به ویژه علوم تربیتی، خاستگاه نظریه پردازی تربیتی معلم فکور و متعاقب آن، پیوند 
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به اعتقاد (. 0059محمدآقایی، )عمل تربیتی او با نتایج برآمده از این نظریه پردازی واقع شود 

ها در برنامه ریزی درسی، پژوهش حین عمل دسته ای از فعالیت( 0580) 0کمیس و گراندی

این . هاستها و سیاست گذاریهای مدرسه و برنامه ریزی سیستمای، بهبود برنامهرشد حرفه

مشاهده، ای هستند که اجرا شده و سپس در معرض ها راهبردی عمل طراحی شدهفعالیت

شرکت کنندگانی که در جریان عمل حضور دارند، کامالً درگیر . تفکر و تغییر قرار گرفته اند

کنش پژوهی مستلزم آن است که عامالن نخست حوزه کنش را . ها هستنداین فعالیت

ها تجدید نظر کنند و این چرخه را استمرار ها و کنششناسایی کنند، اگر الزم است در طرح

هولتر و (. 0059مایلی و آل حسینی، )شواهدی دال بر تغییر و بهبود پدید آید بخشند تا 

اولین کسى بود که زمینه الزم را ( 0506) 0کرت لوین: ، معتقدند(0550) 2بارکوت -شوارتز

به اعتقاد او، اگر تحقیق نتواند فایده عملى . نگر یا اقدام پژوهى فراهم ساختبراى تحقیق عمل

فى است و هدف اصلى تحقیق تنها درک و تفسیر رویدادها نیست، بلکه تغییر داشته باشد، ناکا

؛ 0500) 7، و وایت(0500) 9، مایو(0570) 0برخی دیگر مانند ویلیام گودنف. آنها نیز هست

های انسان شناسی و جامعه های این نوع پژوهش در پژوهش، بر این باورند که ریشه(0550

، ادبیات تحوالت آموزشی و (0552، 6راینهارت)ها فمنیستهمچنین در ادبیات . شناسی است

هایی توان نمونههای حوزه پرستاری نیز می، و پژوهش(0550، 8هِر و نیهلن)های تدریس روش

 (.0088، به نقل از سفیری، 0558، 5سیمور و هاگز)از این نوع پژوهش را دید 

ها ها، الگوها و مدلر شیوهاندیشه ورزی به معنای دخل و تصرف د  :سؤال دوم پژوهش

 هایی قابل تحقق خواهد بود؟در چه بستر و شرایطی، به چه شیوه

قاسمی پویا، )تشخیص، تغییر و اجرا، ارزیابی و عرضه : چرخه پژوهش در عمل عبارت است از

-ی برنامهآن را متشکل از چهار مرحله« پژوهش در عمل»واضع واژه  01کرت لوین .(0081
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گویا، )تکرار شوند  9داند که باید در بستری حلزونیمی 0و تأمل و تفکر 0، مشاهده2، اقدام0ریزی

توان و هیچ کنشی را نمی. بنابراین کنش فکورانه، ماهیتی دورانی و اصالح شونده دارد(. 0062

برقرار  7ای دیالکتیکی میان اندیشه و عملبهترین و آخرین مرحله کنش محسوب کرد و رابطه

ای مداوم کار های درسی منعطف در چرخهتواند در برنامهمعلم می(. 0050: یمهرمحمد)است 

های خویش دهنده نتایج فعالیتانعکاسو کنش خود را فکورانه مورد بازبینی قرار دهد و خود

نگرد و با بازتاب بر عمل ی تدریسی خود مییعنی معلم با تیزبینی تحقیقی، به مجموعه. باشد

کند و دوباره این ها، عمل بعدی خود را برنامه ریزی میو تحلیل آن بازتاب انجام شده و تجزیه

این فرآیند هم چنان ادامه دارد و پیوسته . تر شروع می شوددوره یا چرخش با شعاع بزرگ

اول : هایی داردفرضاما این چرخه پیش(. 0066گویا و ابارشی، )شود تر میتر و غنیعمل غنی

تر شده و زمان، به ویژه نهادهای آموزشی، در صورتی به وظایف خود آگاهآنکه مسئوالن یک سا

آورند که بطور شخصی پیرامون مسائل مربوط به در راه انجام آن کوشش بیشتری به عمل می

مفروضه دیگر آن است که همکاری و معاونت معلمان . وظایف شغلی خود به کندوکاو بپردازند

حین عمل در یک طرح پژوهشی موجب تبادل اطالعات و  همردیف و همرشته از طریق تحقیق

پیش فرض دیگر آن است که افراد شرکت کننده در تحقیق با . شودها تجربیات میان آن

افراد . جویندنگر مشارکت اطمینان و احترام متقابل به یکدیگر و تبادل تجربه در پژوهش عمل

شنا باشند و فرصت الزم برای نوآوری، شرکت کننده در این طرح با فرایند پویایی گروهی آ

حوزه پژوهش (. 0085بازرگان، )های نو فراهم باشد و آزمایش اندیشه« طرحی نو در انداختن»

تربیتی اقدام پژوهی ماحصل جنبشی است که در آن مرجعیت معلمان به عنوان منبع تولید 

دگاه عقالنیت تکنیکی در چنانجه اقدام پژوهی متأثر از دی. دانش به رسمیت شناخته شده است

ریزی درسی منحصراً به عنوان یک ابزار روش شناختی صرف نگریسته شود و فرایند برنامه

ای برای نسبت به باورها و مفروضات نظری معلم، به عنوان پژوهشگر، خنثی عمل کند، دریچه

 (.0059گندمی، )یافتن فهم ارزشمندی از تجربیات تربیتی نخواهد گشود 
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 سیم بندی مفهوم پژوهش حین عمل انواع تق

و رهایی  0، عملی0، پژوهش حین عمل را به سه گونه فنی(0559) 2، به نقل از ماسترز0گراندی

، رویکردهای پژوهش حین عمل را (0550)بارکوت  -هولتر و شوارتز. تقسیم می کند 9بخش

می  8یا باالبرنده ، و رویکرد فرآیندگی6، تعاملی مشارکتی7شامل رویکردهای تکنیکی مشارکتی

توان در قالب سه رویکرد کلی تقسیم های حین عمل را میها، پژوهشبنا بر نظر آن. دانند

؛ هدف آن آزمایش یک اقدام (با رویکرد همکارانه)علمی  -سبک همکاری فنی -0: بندی کرد

مبنای این سبک بر اساس رابطه بین پژوهش و عمل . خاص بر اساس چهارچوب تئوریک است

-مثالً در رابطه بین پژوهشگر یا معلم و روانشناس بالینی که با خانواده کار می. نندگان استک

دهد تا پزشک رابط او و کند، پژوهشگر پس از شناسایی مسئله، اطالعات را به پزشک ارائه می

متفکرانه؛ در این سبک پژوهشگر و پزشک  -سبک کاربردی، همکاری متقابل -2. بیماران باشد

این طرح . پردازند تا به فهم متقابل برسندبه ارزیابی مسائل، علل، و اقدامات احتمالی می با هم

سبک رهاسازی، تقویت  -0. از پژوهش عمل نگر، دیدگاهی انعطاف پذیرتر از سبک قبلی دارد

آورد و به صورت ، که نوعی آگاهی انتقادی فراهم می(با رویکرد باالبرنده)انتقادی  -سازی

هدف اول، افزایش و ایجاد : دو هدف متمایز دارد. دهدکاربردی خود را نشان میسیاسی و 

ها به ی حل مسئله یا نزدیک کردن نظریههای تبیین کنندهنزدیکی بین مسائل روزمره و نظریه

. های عملیاتی و تجربی است، و هدف دوم، افزایش آگاهی پزشکان برای درک بهتر مسائلروش

شود؛ یعنی راهبردهای عملیاتی گری و اقدام انجام میررسی تئوری، روشناین سبک با نقد و ب

گری، باعث این با هم بودن تئوری و روشن. آن دارای سه جزء تئوری، روشن گری و اقدام است

شود رهاسازی و توانمندسازی شرکت کنندگان است، که در نتیجه موجب اقدام و تغییر می

، نیز سه نوع پژوهش (0559)به نقل از ماسترز  5ک کرنانم(. 0088و شورت،  0088سفیری، )
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پژوهش حین عمل با رویکردی  -؛ ب0تکنیکی –دیدگاه علمی  –الف : حین عمل را با عنوان

مک . بخش فهرست بندی کرده است 0رهایی –تحقیق عمل انتقادی  -؛ پ2تأملی –عملی 

حین عمل را چنین فهرست  ، سه دیدگاه پژوهش(0559)به نقل از ماسترز  0کاچون و جارگ

در یک . 6دیدگاه علم انتقادی -0، 7دیدگاه تفسیری-2، 9دیدگاه پوزیتیوسیمی-0: می کنند

-ها را با کمی تسامح در یک چارچوب واحد قرار میبندیبندی جانت ماسترز، این طبقهجمع

 : های زیر استدهد، بنابراین، رویکردهای پژوهش حین عمل شامل گروه

 پوزیتیوسیمی / فنی  –علمی /مشارکتی  –تکنیکی / ردهای تکنیکی رویک -الف

 تفسیری / تأملی  –عملی / مشارکتی  –رویکردهای تعاملی  -ب

 علم انتقادی/ رهایی بخش  –انتقادی / رویکردهای فزاینده  -پ

اهداف، گستره و جایگاه اقدام پژوهی به عنوان یک راهبرد، در : سؤال سوم پژوهش

 فکور چیست؟ تربیت معلمان

 -2مرحله تشخیص؛ و  -0: شوداز اقدام پژوهی در علوم اجتماعی در دو مرحله استفاده می

، در خصوص هدف از روش تحقیق (0558) 8استفن ایزاک(. 0085بیابانگرد، )مرحله درمان 

ها یا رویکردهاى جدید و حل مسائل با استفاده از گسترش مهارت: اقدام پژوهى مى نویسد

هاى واقعى و شغلى، و به ها در مراکز آموزشى و یا محیطها و مهارتمستقیم روشکاربرد 

هاى درس محلى و دادن آموزش ضمن خدمت به دست آوردن اطالعات براى استفاده در کالس

هاى زیر بیشتر در حوزه( اقدام پژوهى)نگر تحقیق عمل. معلمانى که درگیر تدریس هستند

براى مثال، جایگزین کردن روش سنتى با : هاى تدریسروش -0: گیردمورد استفاده قرار مى

براى مثال، اتخاذ یک روش یکپارچه براى یادگیرى، به : راهبردهاى تدریس -2روش اکتشافى، 

-ها و ارزشنگرش -0هاى ارزشیابى، روش -0کارگیری وسایل آموزشی، چگونگی اداره کالس، 
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هاى هاى تدریس، توسعه روشى مثال، بهبود مهارتبرا: اى و مداوم معلمانرشد حرفه -9ها، 

: مدیریت و کنترل -7. جدید یادگیرى، افزایش قدرت تحلیل و باالبردن خودآگاهى معلمان

های افزایش کارآمدی برخی جنبه: اجرایی -6آموزان، مدیریت مدرسه، تغییر رفتار دانش

مسائل مربوط به : هشی دیگری نظیرهای پژوها و زمینهای؛ و نیز موضوعاجرایی زندگی مدرسه

محتوای کتب درسی، ارتباط با والدین و جلب مشارکت آنان و هر آنچه که معلم با آن درگیر 

 (.0085بیابانگرد، )است، اشاره کرد 

یکی درگیر شدن با اوضاع : های پژوهشی حین عمل، دو هدف اساسی دارندهمه فعالیت

پژوهش حین عمل، (. 0066گویا، )گری، بهبود اوضاع یعنی جزیی از فرآیند تحقیق بودن و دی

(. 0558کمیس، )یک فرآیند یادگیری است که نتایج آن تغییرات واقعی و حقیقی می باشد 

او ضمن . کنداگر معلم به پژوهش بپردازد، به نتایج و کاربرد آن احساس تعلق خاطر می

یابد میی و نوجوانی اشاعه شود و بدین ترتیب، نوآوریاب میکند، چارهپژوهش رشد می

تواند بالفاصله مزیت دیگر این نوع پژوهش در این است که پزوهشگر می(. 0080قاسمی پویا، )

، به نقل 0551کمیس، )تعدیل یا تغییرات الزم را منطبق با نتایج بدست آمده، به اجرا درآورد 

های پردازند، تصمیم گیرندهوقتی معلمان در مورد کار خود به پژوهش می (. 0085از بازرگان، 

کنش پژوهی به عنوان یکی (. 0066بیشاب، )شوند گران بهتر میتر و در نتیجه، انتخابمستقل

های دیگری البته در خود پژوهی، روش. روداز ابزارهای مفید در خودپژوهی نیز به شمار می

ار گرفته شوند های هنری نیز ممکن است به کمانند تاریخچه شخصی، پژوهش روایی، روش

 (.0056به نقل از بازدار قمچی قیه،  2117 ،2؛ ساماراس و فرییزه2110، 0البوسکی)

 گیریجمع بندی و نتیجه

نظریه بدون عمل، تفکر عبث و . در این پژوهش به بررسی رابطه میان نظر و عمل پرداخته شد

تواند دی است که میحاصل، و عمل بدون نظر، حرکت کورکورانه است و اقدام پژوهی فراینبی

تر و کارآمدتر کرده و یادگیری را اثربخش-این ارتباط را برقرار کند و تدریس و فرایند یاددهی

پژوهش در حین عمل، تئوری و عمل را به . پیوندی میان تئوری و عمل تربیتی ایجاد کند

روشمند و های از دیدگاه رید، علوم مدرن بطور آشکار هم بر سنت. دهدیکدیگر پیوند می

توانند از مشکالت برنامه درسی نمی. شوندهای عمل گرایانه بنا میسیستماتیک و هم بر سنت
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توان ها را نمیالبته تئوری(. 2100نول، )شوند « حل و فصل»طریق محصول دانش تئوری 

به داشته اند،  0های درسی ابزارگرایانه و فناورانههایی که در پروراندن برنامهبخاطر پیشرفت

های تئوری، اندیشه و تفکر برنامه درسی را از کوچه پس کوچه(. 2101، 2هالهان)حاشیه راند 

دونالد شون . بخش مسیر عامالن باشدتواند روشنی، و می(0555رید، )بخشد تاریک رهایی می

های تخصصی، های رشتهها و تکنیکها عالوه بر بکارگیری تئوریاییدهد که حرفهپیشنهاد می

ها ایبسیاری از آنچه که حرفه. ها آشکار است را نیز بیرون بکشنداید دانشی را که در فعالیتب

هایی که ها و شیوهتوانند نقشها اغلب نمییابد، اما آنها بروز و تجلی میدانند، در اعمال آنمی

رابطه با آنچه ها در ایبا این حال حرفه. هایشان بوده است را بوضوح بیان کنندمبنای فعالیت

ثبات های نامطمئن، ناپایدار و بیسازگاری با موقعیت. اندیشندکه در حال انجام آن هستند، می

ها تلنگری است تا به مبانی دانش ضمنی و تلویحی خودشان برای اندیشیدن ایبرای حرفه

رد پرسش و هایشان را موکارگزاران فکور، برداشت. هایشان بپردازندپیرامون اعمال و فعالیت

 (. 0559وولکوت، )هاست دهند که مبنایی برای فعالیت و عمل آنبررسی قرار می

دانش متکی بر پژوهش . همچنین به بررسی مبنای علمی هنر تدریس پرداخته شد

است و دانش متکی بر پژوهش کالس درس، نماینده « علم تدریس»دانشگاهی، نماینده دیدگاه 

بنابراین . این نوع دانش برخاسته از فرایند اقدام پژوهی استاست که « هنر تدریس»دیدگاه 

 . تدریس هنرمندانه با اقدام پژوهی عجین و آمیخته است

در ادامه به تببین اهمیت پژوهش تربیتی در میان کارگزاران اصلی نظام آموزشی پرداخته 

وهنده برای اثر شد و نقش معلم در برنامه درسی فکورانه مورد واکاوی قرار گرفت معلمان پژ

بخش کردن آموزش و بهسازی آن شخصاً یا به صورت مشارکتی و به یاری همکاران خودشان 

برای حل مسایل مطرح شده در کالس و مدرسه شان اقدام به پژوهش می کنند تا نتایج آن را 

در نظام « معلم پژوهنده»برنامه . بالفاصله در حل مسایل کالس درس و مدرسه به کار گیرند

هایی ایست که در این مطرح شد از جمله برنامه( 0067)موزش و پرورش کشور ما که از سال آ

راستا طراحی شده است، اما با تنگناها و مشکالتی مواجه است که اجرای هرچه بهتر آن بیش 

از همت مسئوالن، مستلزم همان اندیشه باز، شوق و اشتیاق و احساس مسئولیتی است که 

به باور برخى صاحب نظران، تا خود معلمان وارد میدان . گویدسخن میجان دیویی از آن 

هاى پژوهشى پژوهشگران دانشگاهى و مرسوم پژوهش نشوند نمى توانند فقط به اتکاى یافته

                                                      
1
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2
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این خطر وجود دارد که تدریس . تحول چشمگیرى در آموزش و یادگیرى به وجود آورند

ل شود، زیرا معلمان نباید همانند فنورزان معلمان رفته رفته به نوعى تفکرزدایى تبدی

هاى پژوهشى اى خود را مرهون به کارگیرى قالبى یا مکانیکى یافته، هویت حرفه(هاتکنسین)

در غیر این صورت، روح آموزش و پرورش و . نیازندعلمى بدانند و تصور کنند که از تفکر بى

گفت انگیزى که دارد، در معرض ها و راز و رمزهاى شیاددهى یادگیرى، با تمام ظرافت

 .ورشکستگى قرار خواهد گرفت

مسئوالن یک سازمان، به ویژه نهادهای  -0: هایی داردفرضچرخه اقدام پژوهی پیش

تر شده و در راه انجام آن کوشش بیشتری به عمل آموزشی، در صورتی به وظایف خود آگاه

. ف شغلی خود به کندوکاو بپردازندآورند که بطور شخصی پیرامون مسائل مربوط به وظایمی

رشته از طریق تحقیق حین عمل در یک طرح ردیف و همهمکاری و معاونت معلمان هم -2

افراد شرکت کننده در  -0. شودها میپژوهشی موجب تبادل اطالعات و تجربیات میان آن

نگر مشارکت تحقیق با اطمینان و احترام متقابل به یکدیگر و تبادل تجربه در پژوهش عمل

 -9. افراد شرکت کننده در این طرح با فرایند پویایی گروهی آشنا باشند -0. داشته باشند

 .های نو فراهم باشدو آزمایش اندیشه« طرحی نو در انداختن»فرصت الزم برای نوآوری، 

رویکردهای  -الف: توان در قالب سه طبقه ارائه کردرویکردهای پژوهش حین عمل را می

 –رویکردهای تعاملی  -پوزیتیوسیمی؛ ب/ فنی  –علمی /مشارکتی  –تکنیکی / تکنیکی 

علم / رهایی بخش  –انتقادی / رویکردهای فزاینده  -تفسیری؛ پ/ تأملی  –عملی / مشارکتی 

 .انتقادی

هاى زیر توان در حوزهدر تعلیم و تربیت را می( اقدام پژوهى)نگر گستره تحقیق عمل

هاى روش. 0راهبردهاى تدریس و چگونگی اداره کالس، . 2تدریس، هاى روش. 0: برشمرد

 -6مدیریت و کنترل،  -7رشد حرفه اى و مداوم معلمان، . 9ها، ها و ارزشنگرش. 0ارزشیابى، 

 .اجرایی

 

  مآخذمنابع و 

پژوهش حین عمل رویکردی (. 0080)امام جمعه، محمد رضا و محمود سعیدی رضوانی  -

 (.0و  0)، فصلنامه تعلیم و تربیت: تهران. ت معلماننو در آموزش ضمن خدم
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نقد و بررسی تدریس فکورانه به (. 0089)امام جمعه، محمدرضا و مهرمحمدی، محمود  -

 (.0) 0، فصلنامه مطالعات برنامه درسی. منظور ارائه برنامه درسی تربیت معلم فکور

ک روش تحقیق برای پژوهی به عنوان ی-فهم خود(. 0056)بازدار قمچی قیه، مرتضی   -

 . 071-000، (9) 0، راهبردهای نوین تربیت معلمان .معلمان و مدرسان تربیت معلم

 .نشر ویرایش: تهران. های تحقیق کمی کیفی و آمیختهروش(. 0085)بازرگان، عباس  -

: تهران. های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتیروش(. 0085)بیابانگرد، اسماعیل  -

 .جلد دوم. دوران

ترجمه . سنت تحقیقات آموزشی و توسعه برنامه ی درسی ریاضی(. 0066)بیشاب، آلن  -

 (. 90)، مجله رشد آموزش ریاضیزهرا گویا، 

ای معلمان  های هویت حرفه تعیین ابعاد و مؤلفه(. 0056)حجازی، اسد  -

 .97-07، (7) 0، راهبردهای نوین تربیت معلمان .ابتدایی

طراحی، اجرا و   مبانی،: یادگیری الکترونیکی(. 0051)سراجی، فرهاد و عطاران محمد  -
 .انتشارات دانشگاه بوعلی سینا: همدان. ارزشیابی

 .چاپ دوم. پویش: تهران. روش تحقیق کیفی(. 0088)سفیری، خدیجه  -

، ترجمة محمود مهر روش شناسی مطالعات برنامةدرسی(. 0088)سی . شورت، ادموند -

 (.0550تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، . )اپ دومچ. سمت: محمدی و همکاران، تهران

 .بال: ، تهرانریزی درسیاصول و مفاهیم اساسی برنامه(. 0088)فتحی واجارگاه، کوروش  -

وزارت آموزش و : ، تهرانراهنمای عملی پژوهش در عمل(. 0081)قاسمی پویا، اقبال   -

 .پژوهشکده تعلیم و تربیتپرورش، 

 .تهران، نشر اشاره، چاپ چهارم. راهنمای معلمان پژوهنده(. 0080)قاسمی پویا، اقبال   -

به سوی : تربیت معلم و پژوهش روایی(. 0056)قربانی، حسین؛ لیاقت دار، محمد جواد   -

 . 28-0، (9) 0، راهبردهای نوین تربیت معلمان .های تحقیقتغییر پارادایم در روش

ادایم عقالنیت تکنیکی یا معلم به اقدام پژوهی تحت تأثیر پار(. 0059)گندمی، فهیمه   -

 . 62-95، (0) 2، راهبردهای نوین تربیت معلمان .عنوان پژوهنده

 (.90)، مجله رشد آموزش ریاضی. روایت معلمان(. 0066)گویا، زهرا و ابارشی، مریم   -

منزله  معلمان به/ پژوهی کنش(. 0059)مایلی، پریسا؛ آل حسینی، فرشته   -

 .097-000، (2) 2، تربیت معلمان راهبردهای نوین .محققان

ی پیوند عمل آموزشی با نظریه: معلم فکور و اقدام پژوهی(. 0059)محمد آقائی، مهدی   -

 .002-55، (0) 2، راهبردهای نوین تربیت معلمان .زنده
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: ترجمة محمد رضا آهنچیان، تهران. اقدام پژوهی(. 0082)مک نیف، جین و همکاران   -

 .چاپ دوم. رشد

فصل نامه : اصفهان. جایگاه پژوهش در آموزش و پرورش(. 0065)دی، محمود مهرمحم  -
 (. 7)ه، آموزشی، پژوهشی و تربیتی آموز

: تهران. یادگیری با اصالحات -بازاندیشی فرایند یاددهی(. 0086)مهرمحمدی، محمود   -

 .مدرسه، چاپ سوم

برنامه درسی های رقیب بررسی سازواری مدعای نظریه(. 0050)مهرمحمدی، محمود   -

 5، پژوهش در برنامه ریزی درسی. تربیت شهروند دمکراتیک با تکیه بر روایتی شوآبی

(6 .)08-00. 

ها و مبانی، مهارت: تدریس حرفه ای(. 0085)یوسف زاده، محمدرضا و معروفی، یحیی   -
 .انتشارات دانشگاه بوعلی سینا: همدان. راهبردها
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