
 تربیتِ معلم فکور فصلنامه 

 39 - 551، 5331 تابستان، 3 ، شماره ومد سال 

Journal of reflective teacher education (JRTE) 

Vol.3 (2); 2016, 97-110 

 محور در تربيت معلم بررسي ضرورت بكارگيري رويكرد آموزش معلم پژوهش

 1سلمي احساني تيلمي

 2ابراهيم زارعي كياسري

 3مريم سيد حسيني

 جوامم   و معلمم  تربیت محققان بین در محور پژوهش معلم آموزش به مندیعالقه میزان امروزه: چكيده

آموزش با كیفیت باال، بر توجه به اهمیت آموزش معلمین از سمح    .است افزايش درحال تربیتی اجتماعی

روز رسانی دانش معلمان، عمم  بشيمیدن بمه    ای جهت كمك به بهتوسعه حرفه سحوح ابتدايی تا آموزش

 توسمعه  پمژوهش،  بمر  مبتنمی  رويکمرد  از هاييان متمركز شمده اسمته همد    درك آنها و پیيرفت مهارت

-دانمش  معلمم  كه نیست ايستا كار محیط يك رويکرد مدرسه اين در استه آموزشی معلم تفکر فرايندهای

معلمم   و مديريت خمود  توسعه بر تأكید برای بیيتری پويايی را برای آموزش و پرورش آماده سازد، آموزان

 بايمد  معلمان هد  اصلی در آموزش معلمان مبتنی بر رويکرد پژوهيی، تولید معلم فکور استه الزم استه

 ايمن  از بايمد  آمموزان باشد و دانمش  سیستماتیك آموزشی ساختار دارای داشته باشند كه ایمحالعه برنامه

 اجرای ،نتیجه عنوان به آموزشی استفاده كننده ميکالت و حل گیریتصمیم عملی، استدالل برای فرصت

 ،نتیجمه  بهتمرين  داشتن برایه نیست اند، كافیشده اساس تئوری طراحی بر كهای حرفه توسعههای برنامه

آمموزش   رويکمرد  مما  مقالمه  اين شوده درتوسعه تجربیاتی است كه بر اساس شواهد كاری ايجاد می به نیاز

علمین مورد بحم  قمرار خمواهیم    پژوهش محور را به عنوان موضوع اصلی سازماندهی آموزش و پرورش م

 داده

 معلم پژوهش محور، تربیت معلم، تفکر آموزشیها: كليدواژه

 مقدمه

از آنجايیکه آموزش و پرورش كانون رشد ششصیت همه جانبه چه از نظر فردی و چه از لحاظ 

های انسانیت و توسعه پايدار ششصیتی و علمی اجتماعی است و پیيرفت جوام  از نظر شاخص
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ترين و ممتازترين عنصر جهت به آموزش و پرورش وابسته است، نقش معلم به عنوان شاخص

كنده يکی از نیازهای اساسی جهت ای پیدا میهای نظام آموزشی نمود ويژهرويارويی با بحران

های مشتلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ها و تحوالت اساسی ايجاد شده از جنبهمقابله با چالش

اخالقی و علمی، تغییردادن ديدگاه نقش و وظیفه معلم به عنوان انتقال دهنده مفاهیم علمی به 

ای در آموزش و پرورش برای كیفیت بشيیدن و باال بردن ه برخورد حرفهآموزان استدانش

ای از آنجا كه دارای تشصص و كارايی نظام آموزشی بسیار ضروری است و از اين رو معلم حرفه

های پیچیده تواند در برابر موقعیتباشد، میشايستگی مناسب برای اجرای وظايف محوله خود می

های فردی و بومی شناخته ز ساز و كارهای مؤثری كه در آن موقعیتو ناميشص، با استفاده ا

 شده است وارد عمل شود و به حل مسأله بپردازده

بکارگیری تحقی  و پژوهش در كلیه امور يك جامعه عامل اساسی پیيرفت آن جامعه خواهد      

رسالت بر دوش  و اين بودهتعلیم و تربیت  ،ترين كاراساسى ،در جامعه انسانىنجاكه آبود و از 

 يابدهپرورش معلمانی با رويکرد پژوهيی بیيتر اهمیت میدرنتیجه  ،است معلمین نهاده شده

ای از الگوهای رفتاری فرد پژوهيگر و محق  است كه مواردی فرهنگ و تفکر پژوهيی، مجموعه

ی فرد را در های ناشی از انگیزه و اشتیاق علممانند دانش، عقايد، اخالق، هنر و هرگونه توانايی

های بسیار ارزشمندی چون تفکر نقاد و خالق، قدرت استنتاج گیرد و منجر به ايجاد شاخصبرمی

شوده تعريف مفهوم معلم و تحلیل، طرح و حل مسئله استدالل و دانش كاربردی و تجربی می

پژوهش محور در بین محققان و مباحثه كنندگان اجتماعی تربیتی به طور كامل ميشص و 

های متفاوتی مورد بررسی توان از جنبهمحور را میمعلم پژوهش (ه5،2112)كانسانن  نیست واض

محور به آن اشاره داشت توان در بح  معلم پژوهشهايی كه میو ارزيابی قرار داده يکی از جنبه

جنبه شاهد محور بودن آن است كه شباهت زيادی به مثال بکارگیری شواهد و مراج  دارويی در 

شود: يك نوع به تهیه مواد و زمینه ساخت و تهیه داروها دارده تهیه دارو به دو صورت انجام می

شوند و نحوه ديگر تهیه العمل مرج  و ميشصی تهیه میگردد كه براساس دستورداروهايی برمی
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داروها بر پايه تصمیم گیری ششص داروساز است كه به صورت انفرادی بر اساس شواهدی كه 

 (ه2111 ،5)ادیپردازد آورد خود به تهیه دارو میمیبدست 

محور در نظر گرفته در يکی از توان دو دسته آموزش را برای معلم پژوهشبر اين اساس می     

د كه به عنوان بدست آوردن تجربیات و شواهدی باشتواند ها اساس آموزش معلمان میاين روش

روند و روش ديگر های بیيتر معلمان بکار میالعمل و راهنمايی برای توسعه و پیيرفتدستور

های روزمره فردی معلمان است كه تفکر آموزشی نام دارده البته بايد مربوط به تمرين و فعالیت

خاطر نيان كرد كه در اين راستا آموزش معلم در خصوص باال بردن تشصص دانيگاهی او نیز 

 بايد جز اركان اصلی آموزش در نظر گرفته شوده

كه يکی از آنها رويکرد ( 2112 )كانسانن،کردهای زيادی برای آموزش معلمان وجود دارد روي     

ريزی بر پايه كند برنامهاساس مفاهیمی است كه بیان می است اين رويکرد بر 2بر پايه تحقی 

اند های فعل دانشآموزان همانند عناصر دينامیکی و دانيجو معلمان پردازندهبوده و دانش 3دانش

های عملی در های تئوری را با فعالیتتوان جنبهه در اين رويکرد می(2111 ،1و كنلین 2)زيچنر

طول محالعه ادغام نموده در اين صورت است كه تفکر مبتنی بر تحقی  به عنوان عامل اتصال در 

 خوردهاين فرايند به چيم می

 و آموزش در فرايند ضردر حال حا كه مسائل متنوعی فرد از پژوهش بر در آموزش مبتنی    

برای بهبود عمل  پژوهش راپژوهيگر است  ی كهمعلمدر نتیجه  هشودمی آگاه پرورش وجود دارد،

های پژوهيی است كننده يافته خود تولیدكننده و مصر  دهد و به عبارتیانجام میخود 

-نظريه را از جهان ارتباط راهی است كه عنوان به پژوهش بر مبتنی آموزش .(2152)ساكی،

-معلم با اين رويکرد می .سازددهد برقرار میبا آنچه معلم انجام می دانيگاه در آموزشی پردازی

آفريده و به  محورپژوهش ایمدرسه تواند محیط آموزشی خود را با روند پژوهيی آمیشته سازد و

پژوهش، خالقیت در چنین فضايی  ،آموزانی با انگیزه تحقی  و پژوهش تربیت كنددنبال آن دانش
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و معلم فکور كالس درس خود را  يابدآموزان رشد میدر بین دانشل ئو نوآوری برای حل مسا

 سازدهكالس فکر و آموزش خود را به تفکر آموزشی مبدل می

های علمی خود در زمینه تحقی  و كارايی معلمان ( در طی يك سری پژوهش2112) 5ريچی    

يتر معلمان در ابتدا بر اساس عالي  ششصی خود تحقی  انجام بی به اين نتیجه رسید كه اصوالً

های تحقیقاتی خود و رشته تدريس و فعالیت خود وجه كنند بین پروژهدهند و تالش میمی

هايی از قبیل تفکر ميتركی پیدا كننده پژوهش مستمر توسط معلم، موجب توسعه مهارت

های گروهی ضمن شوده از طرفی پژوهشگیری و ابراز وجود میانتقادی، حل مساله، تصمیم

شود معلمان از تقويت حس مياركت جويی، از اثربشيی باالتری برخوردار است و موجب می

 فرهنگ معلم غیر فعال به سمت معلم فعال در كارگروهی سوق يابنده

 بحث

 اي كاربردي براي معلمانتوسعه حرفه -1

ای معلمان وجود دارده در رويکردهای توسعه حرفههای متفاوتی برای بح  و پژوهش در روش

توانند در يك چرخه سیستماتیك از يکی از اين موارد، يك تیم كوچك از معلمان همکار می

ريزی، آموزش، مياهده، پااليش و مرور يك مبح  درسی خاص قرار گیرنده يك يا گروهی برنامه

هد  از اين تحقی  ارائه  .شوندی میاند شناساياز دانيجويان كه دچار چالش يادگیری شده

های آموزان در كار و فعالیتراهکاری به معلمان است تا به منظور يادگیری بهتر و مؤثرتر دانش

 خود بازبینی داشته باشنده

 هاي مستلزم اجرافعاليت -1-1

ريزی درسی برای اين منظور با تمركز بر روی ريزی درسی )طرح درس(: برنامهبرنامهالف( 

آيده معلمان به صورت ميترك به اند بدست میآموزان در آن دچار چالش شدهدروسی كه دانش

پردازنده ممکن است كه از طراحی معکوس جهت شفا  سازی اهدا  ريزی در جزئیات میبرنامه

 يادگیری استفاده شوده اين طراحی بر اساس تجربیات باع  رسیدن به نتايج محلوب خواهد شده

                                                 
5. Richie 
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شوده بقیه اعضا اولیه كالس: اين طرح توسط يکی از معلمین در كالس اجرا می مياهداتب( 

-دهند يادداشت بر میفهمند يا انجام میآموزان میپردازند و از آنچه دانشگروه به مياهده می

 دارنده

-پردازنده اين بح  شامل يادداشتح  بعد از مياهده: گروه به بح  در مورد مياهدات میب    

ريزی شده بر اساس اين بح  شده و اطالعات جم  آوری شده استه طرح درس برنامههای ثبت 

 شودهاصالح می

مياهده دوم كالس درس: عضو ديگر گروه طرح درس اصالح شده را در كالس متفاوت ( پ

 پردازندهبار هم اعضای گروه به مياهده و يادداشت برداری میكنده اينديگری اجرا می

ها، پردازند و تفاوتراد گروه دوباره به بح  در مورد مياهدات ثانويه میبح  نهايی: اف ج(

تواند به عنوان دهنده گزارش نهايی میها و تغییرات ايجاد شده را مورد بررسی قرار میشباهت

آموزان های ايجاد شده در ذهن دانشراهکاری برای بقیه معلمان جهت برطر  كردن چالش

 شودهمعلمین مدرسه به اشتراك گذاشته میباشده نتايج بین بقیه 

 معلمان آموزش دو جانبه -1-2

تواند ترين جايگاه است كه میترين بستر و مهمپژوهيگران معتقدند كه آموزش و پرورش مناسب

 گیرد، قرار استفاده مورد فرهنگ، به تحق  رساندن پژوهيی و هایبرای شروع و تداوم مهارت

هر شرايحی مرهون تفکر، اندييه، پژوهش و رشد علمی و  در در جامعه جانبه همه پیيرفت زيرا

باشد و تحوالت زير ساختی فکری جامعه و رشد و توسعه تحقیقاتی نظام آموزشی آن جامعه می

كيور وابسته به پويايی و تحرك نظام آموزشی است و ميکالت نبود توسعه و عدم پیيرفت را 

را به واسحه آموزش و پرورش است كه نیروی انسانی بايد در نظام آموزشی بررسی كرد زي

نتیجه وقتی افرادی با روحیه پژوهيی به عنوان  يابده درمند پرورش میپرسيگر، محق  و نظام

صنعتی و  شوند، به مرور زمان باع  رشد و توسعه علمی ويك پژوهيگر در جامعه تربیت می

های يافته به كارگیری ده از طرفی عدمگردنبهتر شدن وضعیت اجتماعی و اقتصادی كيور می

-می آنهاست، انجام برای شده صر  انسانی و مالی مناب  اتال  منزله به اينکه بر عالوه پژوهيی

 سودمندی به نسبت مالی امور مسئوالن و هادستگاه ذهنیَت در سوء آثار ايجاد موجب تواند
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 انگیزه شدن دارخدشه موجبات همچنین و شود پژوهش زمینه در آمده عمل به گذاریسرمايه

 (ه5391 )مهرمحمدی، سازد فراهم را زمینه اين در تالش ادامه برای پژوهيگران

معلمان به  پايه سح  در ريزی آموزشی مبتنی بر پژوهش معلمان، آموزشدر برنامه    

ه است رايج و معمولی تدريس شود كه نتیجه آن تسلط بیيتر برای اطالق میهای روزانهفعالیت

 تمام كه است اساسی دانش و عملیهای مهارت كسب روی بر اصلی تمركز هاآموزش اين در

 طبیعی نیروهای همانند و دهندمی قرار پوشش تحت نیز را تربیتی موضوعی آموزشی فرآيندهای

 در كه هستند نیروهايی همان طبیعی نیروهای اين .(5399 ،5)گیجكنند می عمل خودبشودی يا

 هكنندمی جلوه خود بزرگساالن بوسیله كودكان طبیعی آموزش و تربیت

آورده ای را بدست میهای ارزندههای كسب كرده خود مهارتمعلم با گذشت زمان با تجربه    

پندارد و بر اين عقیده است كه تواند قسمتی از تفکری باشد كه معلم را ذاتاً معلم میاين روال می

كند بلکه اساساً بیند و تحصیل نمیپردازد در اين زمینه آموزش نمیمیكسی كه به شغل معلمی 

 شود و بسیاری صفات در وجود او نهادينه شده استهمعلم زاده می

هاست كه به صورت سیستماتیك و ، هد  اصلی توسعه اين مهارتمعلماما در فرآيند آموزش  

تری وجود دارد كه هد  آن توسعه زش جام يابده فراتر از سح  پايه نیاز به آموپیوسته ادامه می

تواند به عنوان ادامه و تداوم آموزش بر پايه پژوهش می معلمانپايدار در كار معلم است و آموزش 

 ريزی شودهپايه طرح

های موجود، اهدا  و اصول آموزشی در دانيگاه پژوهش محور شامل واض  سازی دانش    

ها و ايجاد رويکردی جهت آوری دانشته جم محرح كردن سوال و تولید دانش جديد اس

های اصلی محسوب های موجود همگی به عنوان ارزشمفهومی كردن آنها و بررسی محدوديت

شوده از طر  ديگر توسعه ششصی به عنوان بشيی از روند تحلیل و بررسی انتقادی حائز می

 كننده معلمان تولیدجايیکه اهمیت بوده كه در توسعه ششصیتی معلم نیز تأثیرگذار استه از آن

پر بار كردن  ان شده و باآموزیيرفت فکری دانشپ باع دانش هستند با تحقی  و پژوهش 

 سازندهرهنمون می در زندگی جديدها و محالب به دنبال اندييهی، آنها را درس مفاهیم

                                                 
5. Gage 
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فرض در نظر های آموزشی به عنوان پیش ی معلمی امروز دو بعد متفاوت را برای شیوهحرفه 

( فعالیت جهت پژوهش برای 2 ،( فعالیت و تمرين جهت تدريس )تمرين تدريس(5گیرد: می

 پژوهش( آموزش به خود و افراد ديگر )تمرين

آموزان سر و كار دارد كه عمل تدريس و حرفه معلمی بیش از هر چیز با دانش تمرين تدريس:

ها و معلم در اين میان بايد با حفظ تفاوت همتايی برخوردار هستند،های بیاز ششصیت و ويژگی

آموزان طراحی و به مرحله ای را برای توسعه وجوه ميترك در میان دانشها، عمالً برنامهتنوع

تواند دانش تئوری خود های آموزشی معلمان، دانيجو معلم میدر بسیاری از برنامهه اجرا در آورد

تمرين كنده اين تجربه او ممکن است با تمرين  های عملی در كالس درس واقعیرا در موقعیت

در كالس دانيگاه و يا تمرين و تدريس در بین ديگر دانيجو معلمان متفاوت باشده تمرين 

گیری دانش ششصی و عملی برای دانيجو معلمان ترين عناصر برای شکلمعلمی يکی از اساسی

ی دانش نظری و عملی صورت سازشوده در حقیقت در اين صورت است كه يکپارچهمحسوب می

تواند گیرده در اين جنبه نظارت، مياوره، راهنمايی و حتی مربیگری همساالن و اساتید میمی

های موازی باشند كه به منظور ترويج تفکر آموزشی و پیيرفت دانيجو معلمان و سوق روش

 دادن به سوی آموزش مبتنی بر پژوهش استفاده نموده

های پرس و های با رويکرد پژوهيی، فعالیتهای انجام گرفته در دانيگاهفعالیت :تمرين پژوهش

ای دارند تا های هدايت شدهدهنده دانيجو معلمان نیاز به تمرينجو و تحقی  را نیز پوشش می

های های روشدار بکار ببندنده آنها عالوه بر دورههای الزم را در شرايط آموزشی معنیمهارت

هايی مانند مياهده و تفسیر خواهند داشت تا نیاز مبرمی به كسب مهارت نظری فنون معلمی،

دانش و عمل را در تعامل متقابل با هم قرار دهنده عموماً در سحوح پايه به پژوهش و تحقی  به 

های پژوهيی، محالعات و تحقیقات تجربی هرچند میزان كمتری پرداخته می شوده در فعالیت

شوده آموزش هم از لحاظ كیفی و و محتوای آموزشی يکپارچه میكوچك با محالعات آموزشی 

ريزی درسی كه مانند يك كهکيان مارپیچ هم كمی با رويکرد تحقیقاتی همراه استه ايده برنامه

گردده اين روال شود و اين مارپیچ به سح  عمومی و جام  منجر میاست در اين مرحله اجرا می

های تحقیقاتی ارشد است كه يك سری محالعات منجر به پروژههمانند يك پايان نامه كارشناسی 

-شوده در اين صورت ادغامی از پايگاه دانش نظری همراه با جم مستقل ولی تحت نظارت می
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 در درك آموزاندانش به كمكگیرده های مناسب صورت میها و تجزيه تحلیل روشآوری داده

بلکه  ،اهمیت ندارد التحصیلیفارغ از پس و دانيگاه در خود توسعه برای فقط تغییرات، ابهامات و

گردده ماهیت معلم پژوهيگر اينگونه قابل طرح است كه چنین برمی بيريت آينده ارزش آن به

های مرتبط، در مسیر معلمی به واسحه حرفه خويش بايد فعاالنه و برمبنای جستجوها و پژوهش

 كه بالفاصله در آموزش و يادگیری وی بکار آيده تولید دانش مورد نیاز، نقش آفرين باشده دانيی

آيند و زمانی كه ها متمركز بر آموزش باشد تصمیمات آموزشی بوجود میزمانی كه تمرين 

گیرده نظر قرار می تحقی  و پژوهش مورد تمرين قرار بگیرد، تحقی  و پژوهش در كار معلم مدّ

گرا در آينده معلمی پژوهش تربیتمحور منجر به هر دوی اين ابعاد در آموزش معلم پژوهش

 بیان شده استه 5های هركدام از اين موارد به تفکیك در جدول شوده ويژگیمی

های محور دارای عناصری است كه بصورت گسترده تمام جنبهآموزش و پرورش معلم پژوهش    

های علمی كه آموزش و هگیرده اين عناصر عبارتند از زمینششصی و اجتماعی معلم را در بر می

رويکرد آموزشی كه  شود،تحصیل دانيگاهی معلم را در برداشته و به آموزش عالی مربوط می

موضوع آن سازماندهی اصلی معلم است و به صورت يك تعهد و ميشصه به رسمیت شناخته 

های شود، محتوای آموزشی كه برنامه درسی آموزش و پرورش معلم است و شامل تئوریمی

كه تفکر آموزشی معلم را در  شود و عنصر ديگر، هد  آموزشی استها میموزشی و روشآ

بردارده معلم پژوهيگر محققی خارج از محیط و مکان مورد پژوهش نیست، او خود درگیر 

ها در مسائل آموزشی آگاه بوده و با پژوهش خود نه های آموزشی است و با چون و چرايیكالس

آموزان و محیط لکه به بهبود، اصالح، تغییر و تحول متناسب با نیازهای دانشتنها به تولید علم ب

 كه داد قرار مفروضه اين پژوهنده عنوان به معلم جنبش قلب در حقیقت، پردازده درآموزشی می

 اين و دارد آنها واقعی عملکرد در رييه كه بزنند دستهايی نظريه و دانش خل  به بايد معلمان

يك معلم  (ه5،2151)كسوناست  بیرونی هایيافته و هانظريه بکارگیری صرفاً با متفاوت دقیقاً

های مشتلفی جهت بررسی و بح  پیش رو خواهد داشته پژوهيگر در محیط مدرسه زمینه

تر يك مفهوم علمی يا موضوع درسی با توجه به بافت كالسی و بررسی و نحوه تدريس محلوب

                                                 
5. Kesson 
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و پژوهش در تولید و استفاده از وسايل كمك آموزشی كه آموزان، جستجو بومی سنجی دانش

های سازد، حتی از لحاظ تربیتی نیز زمینهتر میانتقال موضوع ميشص و مفهوم خاصی را راحت

محور با ای پژوهشپژوهش فراوانی در بستر كالس و مدرسه نهفته است كه يك معلم حرفه

 بهبود بشيده تواند فرايند تعلیم و تربیت رابررسی آنها، می

 

 (5،2113)توم و همکاران تر آموزش معلمان پژوهش محورهای دوجانبه بر روی سحوح پايه و سح  جام تمرين -5جدول 

 

معلمان اثربشيی بیيتری خواهند داشت كه عالوه بر دارا بودن  در حوزه آموزش و پرورش اصوالً 

آموزشی و تربیتی، توانايی بکار بستن آنها های مورد نیاز برای دستیابی به اهدا  دانش و مهارت

ای محلوب و مورد انتظار داشته باشنده میزان برخورداری از را نیز در زمانی مناسب و به شیوه

رساند و نحوه بکارگیری اين های عمومی و تشصصی شايستگی يك معلم را میدانش و مهارت

تواند ای يك معلم مینتیجه صالحیت حرفهها و علوم، مبین عملکرد معلم خواهد بوده در مهارت

هايی باشد كه ششص معلم در جريان تعلیم و تربیت ها و مهارتها، شناختای ازگرايشمجموعه

ها در سه حیحه آموزان بکارگیرده اين صالحیتجهت پرورش عاطفی، جسمانی و عقالنی دانش

ها و ای از آگاهیناختی مجموعههای ششونده صالحیتبندی میشناختی، عاطفی و مهارتی طبقه

های ذهنی است كه معلم را در شناخت و تحلیل مسائل و موضوعات مرتبط با تعلیم و مهارت

ها و عالي  معلم است و ای از گرايشهای عاطفی مجموعهسازده منظور از صالحیتتربیت توانا می

های های مهارتی به توانايییتگردد و صالحبه مسائل و موضوعات مرتبط با تعلیم و تربیت برمی

                                                 
5. Toom Et.Al. 
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گانه، ای از اين موارد سهگردده مجموعههای معلم در فرايند يادگیری برمیعلمی و مهارت

(ه ايده رويکرد مبتنی بر تحقی  5392كند )ملکی آموز را ايجاد میگذاری بر دانشصالحیت تأثیر

فردی، توسعه اطالعات علمی،  گردده منظور از توسعهباع  توسعه فردی و اجتماعی معلمان می

 تبديل برای معلمان بازسازی، آماده نمودن و تحلیل جهت ساختارشکنی و تجزيه توانايی باالبردن

معلمان و  ششصی و فکری توسعه و ترويج تحقی  و پژوهش، خوب كنندگان مصر  به شدن

 های فرد برایايده و تصورات اجتماعی، آشکار شدن افزايش كیفیت زندگی استه منظور از توسعه

 زبان يك هم، توسعه كنار در سیستماتیك بحور كردن اجتماعی، افزايش ظرفیت فکر ارزيابی

به  كیفیت ترويج كردن اجتماعی، منعکس انعکاسیهای قابلیت ميترك، افزايش يافتن مفهومی

های باشده يکی از ضرورتمی "باز جو و پرس" عنوان اطالعات علمی با صورت گروهی و توسعه

گردده امروزه پرورش معلمین پژوهش محور به رويکرد اين معلمان تعلیم ديده در سركالس برمی

آموزان و به كارگیری آنها جهت ها و رويکردهای حاكم بر برنامه درسی بر استفاده از دانشروش

 محتوای يا دانش از ایمجموعه درسی، ايجاد كالسی پويا و فعال استه به عبارت ديگر برنامه

 بلکه شود، بازتولید يادگیری و ياددهی فرايند بوسیله كه نیست ایشده تعیین پیش از و ايستا

 است يادگیری و ياددهی پويای و فکورانه فرايند درون محتوا، سازماندهی و انتشاب درسی، برنامه

پژوهنده،  معلمانیدر نتیجه با بکارگیری  .(5335 ،5الیوت)يابد می تکامل فرايند اين از دائماً و

تر آنکه اين خیزد و بسیار مهممندی آنها بر میها و عالقهآموزان و پرسشتحقیقاتی از بحن دانش

آموزان مشتلف فرق خواهد داشته با توجه گردد كه برای دانشهايی میتحقیقات منجر به فعالیت

و پرورش، سند ملی  بررسی اسنادی شامل اساسنامه دانيگاه فرهنگیان، سند تحول آموزشبه 

برنامه درسی، نقيه جام  عالی كيور و سند چيم انداز بیست ساله كيور، ميشص گرديد كه 

اند و از ای به امر آموزش و پژوهندگی معلمان توجه كردهكلیه اين اسناد به طور قابل مالحظه

ن موضوع میان آنها سند تحول آموزش و پرورش و اساسنامه دانيگاه فرهنگیان بیيتر به اي

 (ه5333دهقان، مهرام و كرمی،)اند پرداخته

                                                 
5. Elliot 
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آموز خواهد بود كه آموزش معلمانی با رويکرد پژوهيی، استراتژی مؤثری در يادگیری دانش     

آموز را به سمت توانند با فراهم آوردن وسايل و امکانات الزم، دانشدر آن معلمان تعلیم ديده می

آموز های موجود در ذهن دانشده همچنین بدفهمیرسیدن به اهدا  ميشص شده رهنمون سازن

های نوينی مبتنی بر پژوهش خود به واكاوی مسئله را شناسايی كرده با به كارگیری ايده

-آموز پژوهش را از ابتدا با كنش و واكنش مناسب میبپردازنده در چنین فضای آموزشی، دانش

ه به حفظ محالبی غیر قابل لمس، درك و آموزد و در آغاز ورود به فضای مدرسه نیز بیش از آنک

(ه همچنین محیط كالسی 5311كند )سیف، فهم دست بزند، به عادت گذشته جست و جو می

های كالسیك، با توجه به داشتن برنامه ميشص تدريس، های رايج و آموزشبرخال  كالس

 رفتههای انجام گرفته در كالس بسیار انعحا  پذير و دلچسب پیش خواهد فعالیت

 نتيجه گيري

 اثربشيی، حس تفکر، هایمهارت و شده معلمان ایحرفه رشد موجب پژوهيی هایفعالیت

-می قرار تأثیر تحت تغییر فرايند جهت در را هانگرش و ارتباط برقراری و شدن سهیم به تمايل

ميترك،  عمل عمی ، يادگیری انتقادی، كه اهدافی مانند تفکره از آنجايی(2151 ،5پونت)دهد 

 معلم پرورش و آموزش ريزی درسیبرنامه در نقش بسیار مهمی را تحقی  بر مبتنی يادگیری

در  درسی ريزیبرنامه تغییر و آوریپیيرفت فن كنند و با توجه به اينکه امروزه سرعتبازی می

 به پرورش و آموزش محتوای بر كیدتأ توانند باطول زمان بسیار زياد است مراكز تربیت معلم می

و  شناسی معرفت معلم را در جهت رسیدن به دانش، به همراه پژوهش و تحقی ، ای ازبدنه عنوان

موفقیت در چگونگی اجرای اهدا  آموزشی و تربیتی هدايت كننده با سوق يافتن معلمان به 

خواهد رفت و ارتباطی ميشص و  نمیا ، ازعمل و تئوری بینفاصله  سمت پژوهش و تحقی ،

اين  هدشومی حاصلبا محیط زندگی و واقعیت اجتماعی نيگاهی ، داعلمی اتنظرفهم بین قابل 

محلی  مسائلها و چالش بهشود، بیيتر می نمعلما وری و اعتماد به نفس دربادخوحس  باع امر 

 فعال آموزش الزامات بیيتر دركامید است كه با  هنگاه خواهد شد ایبا ديد كاوشگرانه محیحی و

                                                 
5. Pont 
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ارتقای مهارت و بهبود ديدگاه معلمان در زمینه فرايند ، شاهد معلم تربیت در محور پژوهش و

 باشیمه يادگیری به روش پژوهش محور -ياددهی
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