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 نظریه زنده معلم فکور و اقدام پژوهی: پیوند عمل آموزشی با

 1مهدی محمدآقایی

آن کاروران با  یاست که ط یتیعلوم ترب یحوزه یهامنحصر بفرد در پژوهش یروش یاقدام پژوه: چکیده

حاضر کوشش شد تا با شناخت  ی. در مقالهپردازندیخود م یآموزش طیبهبود به پژوهش در مح یشهیاند

بر اسننا    یهپژومعلم با کاربرد روش اقدام یتیعمل ترب یرابطه ،یپژوهاقدام یشننناخت روش یهایژگیو

راسننتا با روش  نیگردد. در ا یزنده طرح و بررسنن یهینظر کردیبا رو قیروش تحق نیا ینظر یهمبسننت 

 یو طا یبرآمده از تفکر پژوهشننن یهاهینظر بیمعلم با ترک یتیعمل ترب نیب یرابطه یفیتوصننن -یلیتحل

 یخچهیتار یبا بررسننن ،طور خاصبنه شننند.  نییتب هنا هین نظر نیبر ا یتنو کنش مب یپژوهاقندام  نند یفرآ

 یهاو مشننخصننه ینظر یمبناها یبر بازن ر یمبن یدیبه اسننتناد منابم معتبر سننه هد  کل یپژوهاقدام

 یهیرنظ» کردیعنوان کارگزار فکور در قالب رونقش معلم به ینظر یپردازمفهوم ؛یپژوهاقدامشناسانه روش

 فیتوصننن و لیمعلم مورد تحل یهیبر نظر یمبتن یتیترببا عملکرد  یپژوهاقدام یبر رابطه دی؛ و تأک«زنده

 تواندیم یپژوهاقدام ،یشننناختکه در قلمرو روش اسننتموضننو   نیا نیمب یبررسنن نیا جیواقم شنند. نتا

اه خاسننت  ،یتیتربعلوم ژهیوو به یعلوم انسننان یپژوهش در حوزه یهاروش انیاسننتاناد در م کیعنوان به

 یپردازهیرنظ نیبرآمده از ا جیاو با نتا یتیعمل ترب وندیمعلم فکور و متعناقنب آن، پ   یتیترب یپردازهین نظر

 شود.واقم 

 هیبر نظر یعمل مبتن ،زنده هینظر ،معلم فکور  ،معلم پژوهش ری، قدام پژوها ها:کلیدواژه

 مقدمه

 بیان مسئله 1.1

ساز تواند زمینهتربیت ظهور یافته است که می وی تعلیم نهضتی جدید در عرصههای اخیر در سال

توان تعریف ی نظام آموزشننی کشنور باشنند؛ جنبشننی که در قالب آن می تحولی بزرگ در گسنتره 
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یادگیری و همچنین محیط آموزشنننی و -و پرورش، فرآیند یاددهی متفاوتی از وضنننعیت آموزش

پژوهی، نویدبخش تحوالت و ثمرات مفیدی در علمنان اراهه داد. اقدام ویژه معوامنل اجرایی آن بنه  

عنوان پژوهشی که طی آن پژوهش ر همواره مراقب پژوهی، بهواقم اقدامآموزش و پرورش است. در

بپردازد )تومال،  5مند به حل مسنناهل آموزشننی و ایجاد بهبوداسننت با اسننتفاده از یک فرآیند نظام

ی کاربرد ی نخسنننت؛ نقد و تبیین رابطهی حاضنننر، در وهلهاتّکنای مقنالنه   ی (. نقطنه 1050:54

 یپژوهی با رویکرد نظریهبر اسا  همبست ی نظری اقدام 1پژوهی با تربیت و رشد معلم فکوراقدام

معلم پژوهشننن ر و  4تربیتی(_ی دی ر میزان تنأثیر بر عمل تربیتی )آموزشنننی و در وهلنه  9زننده 

ی طور خاص، رابطهمعلم اسنننت. به 1عمنل تتربیتی  تومم بنا نظرینه   سنننازی برای تولیند  زمیننه 

های تفکر پژوهشی معلمان و ی ظرفیتشناختی با توسعهپژوهی از یک مبنای نظری و روشاقدام

 سننو، این سنن العمل تربیتی مبتنی بر این تفکر مورد توجه قرار گرفت. در پژوهش حاضننر از یک

 یپژوهی کمکی به توسعهشناختی اقدامهای روشآیا بنیان مدنظر پژوهشن ر قرارگرفته اسنت که:  

که به باور پژوهش ر  _کند؟ از سنوی دی ر مبح  مهم دی ر  های پژوهشنی معلمان می توانمندی

ی تأثیرگذاری اقدام پژوهی بر مبانی مبح  دوم متضنمن مفاهیم بسنیار مهم و اسناسی در حوزه   

تواند با پیوند معلم با مبانی نظری و یا سننت که میتأثیری ا _اسنناسننی آموزشننی و تربیتی اسننت 

یازد، حاصل شود. پژوهش حاضر به ها دسنت می پژوهی به آنای که طی فرآیند اقدامنظریات زنده

با  پژوهیدنبال این اسنت که ننین تأثیرگذاری ن ونه حاصنل خواهد شد؟ به عبارتی دی ر، اقدام  

عنوان یک پژوهشنن ر و همچنین در عمل زی معلم بهپرداوکاری قادر اسننت در نظریه نه سنناخت

                                                 
پژوهی به عنوان  المللی اقدامنظران بینای اسنت که در تعاریف بیشتر صاحب ، کلیدواژه«Improvement». بهبود 5

نیف و ؛ مک5335؛ الیوت، 5311ت ارت، هد  اسنناسننی این روش تحقیق اراهه شننده اسننت از جمله: )کمی  و مک  

؛ تومال، 1050و  1003، 1001نیف و وایتهند،  ؛ منک 1001؛ هناپکینز،  5331گنال، بورگ و گنال،    ؛5331همکناران،  

 (.1050ینتاش، او مک 1050

1. Reflective Teacher 

9. Living Theory 

4. Educational Practice 

1. Praxis 
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با اتکاد بر _( 1004، به نقل از مهرمحمدی، 5319، 1)شننون 5تربیتی او در قالب یک کارگزار فکور

های نظری برای این عمل، م ثر باشننند و درنهایت بین عمل تربیتی او و بنیان _پردازیاین نظریه

یابی به پاسن  مناسب و درخور به س االت مهم  رای دسنت ارتباط م ثر و کارسناز را ایجاد نماید؟ ب 

 طور خاص با اهدا  و س االت پژوهشی ذیل مواجه بود:این پژوهش، محقق به

 اهداف پژوهش 5.1

 ؛«ی زندهنظریه»پردازی معلم در قالب رویکرد تبیین فرآیند نظریه 5.1.5

تصویرسازی از مفهوم ؛ معلم مبتنی بر نظریه 9پژوهی با عملکرد تربیتیی اقدامتبیین رابطه 5.1.1

 مفهوم آرمانی معلم فکور.

 

 سؤاالت پژوهش 1.1

 یابد؟پردازی معلم ن ونه تحقق میی زنده، فرآیند نظریهبر اسا  رویکرد نظریه 5.9.5

تواند به بستری برای معلم فکور جهت انجام عمل تربیتی مبتنی بر پژوهی ن ونه میاقدام 5.9.1

 نظریه تبدیل شود؟

 

 روش 1.1

تحلیلی و با بررسننی و واکاوی آثار و منابم معتبر و -روش توصننیفیدر این پژوهش با اسننتفاده از 

ی توسنننعه تحلیلی در زمینه-پژوهی بنه ینک مرور نظری  اقندام  مهم داخلی و خنارجی در زمیننه  

خصنننوص مبح  پژوهی پرداخته شننند؛ در این راسنننتا بهای معلم از طریق پیوند او با اقدامحرفه

عنوان یک کارگزار ی زنده و متعاقب آن رویکرد معلم بهپژوهی با نظریههمبسنننت ی نظری اقندام 

پژوهی، برای پیوند این زنده و دیدگاه نظری حاصنننله از فرآیند اقدام فکور در اسنننتفاده از نظریه

 مبانی با عمل تربیتی معلم مورد توجه قرار گرفت.

 

                                                 
5. Reflective Practitioner 

1. Donald Schon 

9. Educational Performance 
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 ی پژوهشپیشینه 2

پژوهی یاد شده و او را نخستین کسی معرفی عنوان پدر اقدامبه 5«کورت لوین»در بیشتر منابم از 

 1فارلند و استانسلمک (.5331نیف و همکاران، است )مک هکنند که از این واژه اسنتفاده نمود می

منظور تغییر به 9"طبیعی"ی اسنننتفاده از پژوهش در یک محیط اینده (، معتقندنند:   54: 5339)

شننننا  تواند به لوین بازگردد؛ یک روانمسنننیری که محقق با آن محیط کنش متقابل دارد، می

در آمریکا توسنعه یافت. بسنیاری از پژوهش ران،    5340ی اجتماعی و مربی که فعالیت او در دهه

اینتاش، ؛ مک1050اند )تومال، پژوهی لوین را معتبر دانسنننته و تأیید کردهاسنننا  واقعی اقندام 

پژوهی طی یک ن ون ی گسننترش اقدام (، با تشننری 1001) 1( و هاپکینز1005) 4(. زیچنر1050

ی تحول در لوین را نقطهدر کل کار  عنوان یک سننننت پژوهشنننی،بررسنننی کلی و معرفی آن به

ی خود ( نیز، ان یزه5335) 1تاگارت(. در این زمینه، مک1001اند )کوشننای، پژوهی دانسننتهاقدام

( 5315مندی که توسنننط لوین )ی نظامپژوهاقدام پژوهی با هد  بهبود را،برای پرداختن به اقدام

 (.1001نقل از ریزون و برادبوری، نماید )بهتوسعه یافته بود، قلمداد می

 پژوهیشناختی اقداممبانی معرفت 2‚1

پژوهی، این روش را با مبانی شننناختی اقدام(، در مورد زیر بنای معرفت5331) 7گال، بورگ و گال

(، با 1050کنند. کرایسننت )های کیفی قلمداد میپژوهششننناختی تفسننیری و در قلمرو  معرفت

سنفی  گیری فلترین جهتعنوان رایجگرایی را بهکه عملبیان تعاریفی از لوین و دیویی؛ ضنمن این 

                                                 
5. Kurt Levin 

1. Mcfarland & Stansell 

9. Natural 

4. Zeichner 

1. Hopkins 

1. Mctaggart 

7. Gall, Borg & Gall 
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را در  5نماید، پارادایم انتقادیپژوهی قلمداد میهای آمیخته و اقدامهای روشوابسنننته به جنبش

نیف و (. در این زمینه مک101: 1050داند )تشکری و تدلی، میاین زمینه م ثر و دارای پیشرفت 

( نیز پنارادایم انتقنادی را مبننای معرفت    5917( و همچنین بنازرگنان )  1050و  1001وایتهند ) 

(، با تجربی 1050) 1اینتاشکه مکان یزتر ایندانند؛ از همه هیجانشناختی این روش تحقیق می

داننند کننه مشنننمول روش وجو و تحقیق میای از پر مینننهپژوهی، آن را زخوانندن روش اقنندام 

مطالعات خود اعالم  حال برخی پژوهشنن ران نیز در نتیجهعین  (؛ در91گرایی اسننت )ص: اثبات

گرا پژوهی، رویکردهای مابعد اثباتهای مطرح شنننده در مورد اقدامتمامی رویکرد»انند کنه:   کرده

 (.5913)ایروانی و قاسمی، « هستند

 های ارتباط اقدام پژوهی و عملکرد معلمزمینه 1‚2

پژوهی( را، پرداختن به فرد )اقدام به (، تأکید این روش پژوهشی منحصر5331) 9گودسون و واکر 

این ایده دانسته، معتقدند که  4نننن محققان(عنوانبه(؛ یعنی، )معلّمان نننن5371هاو  )اشتن ایده

 پژوهی وی اتصال اقدامتوان نقطهواقم می یابد. درتوسنعه می پژوهی عینیت و خصنوص در اقدام به

عنوان محقق جسنننتجو نمود؛ که این هاو  مبنی بر معلم بهی اشنننتنفعالیت معلم را همین ایده

های پژوهشننی مرتبط با محیط آموزشننی و  مهم نیز بدون تفکر و تأمل معلم در مسنناهل و زمینه

ی اتصنال همان رویکرد مهم و تأثیرگذاری است که در  قطهپذیر نیسنت. این ن ای خود امکانحرفه

ی نظریه»پژوهی مطرح شنده است؛ یعنی، رویکرد  شنناسنی اقدام  های اخیر در بح  معرفتسنال 

(، متأثر از دو تفاوت 1050و  1001نیف و وایتهد )(. در این رویکرد مک5313)وایتهند،  « 1زننده 

(؛ تولید 1001، 7زعم )کاربه 1پوزیتیویسننتیپژوهی غیراقدام پژوهی پوزیتیویسننتی وی اقدامعمده

                                                 
5. Critical Paradigm 

1. Mcintosh 

3. Goodson & Walker 

4. Teachers-As-Researchers 

1. Living Theory 

 ".Becoming Critical Lewes"ی کار و کمی  )نوشته« انتقادی شدن»ی کتاب مطالعهدر این زمینه،  .1

( 1001ی ویلفردکار )نوشته« Philosophy, Methodology And Action Research»ی ( و مقاله1986)

 شود.از میان منابم التین، به خوانندگان گرامی پیشنهاد می

7. Wilfred Caar 
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ای گونه(، به5331نیف و همکاران )سازند. مکپژوه را برجسته میی اقداموسیلهدانش شنخصی به 

پژوهی حاهز اهمیت اسننت؛ شننناسننی اقدامامر معرفت»متفاوت و کامالً متمایز از دی ران معتقدند: 

 «ها تفاوت داردشنناسنی آن با سایر نظریه  سنت که مبنای معرفت ای مرتبط ای زندهزیرا به نظریه

شناسی معرفت"شنناسی اقدام پژوهی با عنوان  ها به همین دلیل از مبح  معرفت(. آن511)ص: 

ایل اگر م»کنند: گونه بح  میشناسی اینکنند و در توصیف این نو  از معرفتیاد می 5"در عمل

ه هایی توصیف کنید، بهتر است از دانشی کها یا نظریهب تبیینباشنید عمل تربیتی خود را در قال 

در آن زمینه وجود دارد، مطلم باشننید، در واقم ننین دانشننی توسننط مربیانی مانند ما سنناخته   

 شناسی آنها شنکل گرفته است، فهم معرفت هایی که این دانش در بسنتر آن اند؛ فهم زمینهشنده 

 (.513-511)صص: « شودمحسوب می

 

 پژوهی، روشی کمی یا کیفی؟اقدام 2‚1 

تربیتی معتقد به ی علومنظران حوزهپژوهی، هرنند بیشنتر صاحب شنناختی اقدام در مبح  روش

 1پژوهی یک پژوهش کیفی نابکه اقدام کنندکیفی بودن این روش پژوهشنی هستند و اظهار می 

(، حتی آن را مبتنی بر 1000اسنننت و در معندود مواردی برخی از انندیشنننمندان )مانند یوزل،   

ز نقل ااند، )بهحساب آوردههای کمّی بهی پژوهشبینانه و تجربی دانسنته و در زمره رویکردی واقم

ن نظران نیز در این زمینه، موضننعی متفاوت با سننایری ای از صنناحب(؛ اما عده5911آبادی، لطف

پژوهی نو  خاصننی از پژوهش اسننت که با انوا  کمّی و کیفی ها مدعی هسننتند که اقدامدارند؛ آن

های کیفی و یا کمّی ی یکی از روشکه نباید آن را منحصراً در زمرهآن متفاوت اسنت و ضمن این 

ای هپژوهی واجد ویژگیشناختی، اقدامشنمار آورد، باید توجه داشنت که به لحار روش  پژوهش به

 (.51: 1050تربیتی است )تومال، ی علومهای حوزهر دو رویکرد کمّی و کیفی پژوهش

 

 هایافته 1

                                                 
5. Epistemology In Practice 

1. Qualitative Pure Research 
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پردازی معلم ن ونه تحقق ی زنده، فرآیند نظریهبر اسا  رویکرد نظریه اول پژوهش: سؤال 1.1

 یابد؟می

گویند: می( Living Theoryی زنده )(، در توضننی  نظریه119-111: 1050نیف و وایتهد )مک

 چه راآن "دهند، توصننیفات که افراد فعالیت خویش را مورد بررسننی و مطالعه قرار میهن امی»

 که اقدامدهند... وقتیمرتبطی اراهه می "اندنرا آن را انجام داده"و توضنننیحات  "اندکه انجام داده

دهند... شنننما قرار میپردازی شنننان را مورد نظریهکنند، فعالیتپژوهنان به عملکرد خود فکر می 

 ی هرکه آن کار در کجا قرار دارد، دربارهی شنخصی خویش را، بدون توجه به این توانید نظریهمی

جنبه از کارتان اراهه نمایید. این نظریه، بخشی از شما است. زیرا شما یک شخص زنده هستید که 

ر کنید. ددهید بازنمایی میم مینه را که انجاصننورت آگاهانه آنپیوسننته در حال تغییر بوده و به

ی شما بخشی از تفکر و زندگی شما نظریهکند. صنورت نظریه نیز همراه با شنما پیشنرفت می   این

ی شما همانند بخشی از تفکر شما بنابراین نظریه اسنت که پیوسنته در حال تغییر و تحول است.  

های خویش و زنده کردن نظریه طور مداوم درحال ایجاد، خلق دوبارهبناشننند. شنننما به زننده می 

تا  کنیدمردم کمک می ن ونه به ی شنما شنامل این توضی  باشد که:  ی زندههسنتید. اگر نظریه 

شی ی آموزتوانید ب ویید که نظریهصورت میصنورت صنحی  رشند و پیشنرفت نمایند؟ در این    به

بینند که در دانش را نیزی میپژوهان، اید. درواقم اقدامی خویش را ایجناد نموده زننده  5تربیتی_

پژوه به یک س ال کلیدی حاصل شنناسنی، از پاس  اقدام  این معرفت حال انجام دادن آن هسنتند. 

(. 119: 1050نیف و وایتهد، )مک 1«توانم، عمل خود را بهبود بخشننم؟طور میمن نه»گردد: می

ی بین ود، عمل خود و رابطههای خپژوه برای پاسنن  به این سنن ال ناگزیر از شننناخت ارزش اقدام

 9«ن اریقوم-خود»ی این اتفاقات مهم از طریق ها است و جملهها و همچنین رفم تناقضات آنآن

این وضنننعیت او را قادر دهد. ی زنده، برای او رخ میو در قالب رویکرد نظریه 4«ی خودمطالعه»و 

 ی این دانشِ گزارشیین کند. مجموعهخوبی توصیف و تبسازد تا عمل خویش و تغییرات را بهمی

نیف و (. اگر دیدگاه مک1001وایتهد،  نیف،دهد )مکی زنده را شننکل میشننده اسننت که نظریه 

                                                 
5. Living Educational Theory 

1. "How Do I Improve What I Am Doing?" 

9. Auto Ethnography 

4. Self-Study 
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پژوهی را مبنا قرار دهیم و ی زننده در اقندام  داران مبحن  نظرینه  ( طالینه 1050، 1001وایتهند ) 

ونه گتوانیم اینقضنناوت نماییم، میبخواهیم بر اسننا  این نظریه در مورد عملکرد معلم پژوهنده 

ای که در محیط پژوه، پژوهشننن ری اسنننت که در جهت حل مسننن له فرض کنیم که معلم اقدام

 ی وظایفی مهم او در فرآیند انجام شایستهگیر او است و حل این مس له دغدغهآموزشی گریبان

های خود را به پژوه ظرفیتامرود، در تالش است. به این منظور، معلم اقداش به شمار میایحرفه

ویژه نظری و تجربی موجود، مشننناوره با ی بنه ی پیشنننیننه هنای مختلف، مناننند مطنالعنه     روش

عنوان یک آرام، بهبرد. درنتیجه آرام نظران و افراد مطلم و یا تجربیات شننخصننی، باال می صنناحب

 فردیی منحصر بهریهپردازی و آزمایش نظرات خویش است، نظپژوهش ر که هرآن در حال نظریه

دهد. ثبت این نتایج و دار اراهه میی برآمده از یک مسنن له و یا موقعیت مسنن لهدر مورد هر تجربه

ها و نظریات مبتکرانه برای حل نظیر از روشای بیتوانند بنه ایجناد گنجینه   تنهنا می نظرینات، ننه  

ساز تواند زمینهمدت میهای آموزشنی منجر شنود، بلکه در دراز  نننن در محیطمحتملمسناهل نننن 

فرض این اقدام، باور به وجود همیشنن ی مس له یا های نوین تربیتی واقم گردد. پیشپردازینظریه

یادگیری با یک رویکرد نقادانه اسننت که با اسننتمرار این وضننعیت و -مسنناهلی در فضننای یاددهی

م، خود منجر به رشنند ای معلی وظایف آموزشننی و حرفهدخالت نتایج این امر در پیشننبرد بهینه

شننود. توجه به این مهم آنجا ای میی حرفهی معلم در مسننیر توسننعهفرآیند تأملی و تفکر همواره

یادگیری و _ی تأثیرات آن با فرآیند یاددهیدهند کنه بنه رابطه   بیشنننتر اهمینت خود را بروز می 

وزشی در محیط های آکادمیک صنر  در مورد مساهل آم های پژوهشهمچنین ناکافی بودن یافته

 تر از آن است که بتوان انتظاریادگیری بسیار پیچیده-فرآیند یاددهی»واقعی توجه شنود؛ نرا که  

عنوان تنها های علمی ناظر بر روابط بین متغیرهای دخیل در آن، بهای از یافتهداشنننت مجموعنه 

ت اش مکلف اسایی حرفههاآمیز رسالتگاه مورد استفاده قرار گیرد... معلم در ایفای موفقیتتکیه

« ای نقش داشنننته باشننندخود دسنننت به پژوهش بزند و در کسنننب دانش جدید و معتبر حرفه

دی ر، این مجموعه اتفاقات در معلم طی جریان عبارتی(. این فرآیند و یا به5973:5)مهرمحمدی، 

 _کر و نظرل، تفتربیتی معلم بر مبنای تأم -ساز بستری است برای عمل تربیتیپژوهی زمینهاقدام

 نظیر.پیوندی مبارک و کم
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تواند به بسننتری برای معلم فکور جهت انجام پژوهی ن ونه می: اقدامسؤؤؤال دوم پژوهش 1.1

 تبدیل شود؟ (Praxisعمل تربیتی مبتنی بر نظریه )

و  5پژوهی، تأملشنننناختی اقدام( پ  از بح  در مورد مبانی فلسنننفی و روش1050اینتاش )مک

، نوعیکاربرد این روش پژوهشی را به ؛9پژوهی و خالقیت انتقادیی اقدام، در مورد رابطه1بازنمایی

ها را عامل تسننهیل رشنند و پیشننرفت از ی خالقیتی انتقادی دانسننته، ترکیب آنکاربرد هنرمندانه

هایی برای آشنننکار نمنایند. فرآینندهای خالقیت انتقادی باع  ایجاد روش   طرق مختلف بینان می 

برآمده از آن خالقیت، منجر به حل  4«فعالیت عملی»گردنند و همچنین  ینک پندینده می    نمودن

(، در تعریف فعنالیت عملی از منظر  1050اینتناش ) شنننود. منک مسننناهنل محیط آموزشنننی می 

 1نویسننند: فعالیت عملی نوعی از عملکرد )عمل تومم با نظریه((، می1007) 1کورماک و تیچنمک

ی محیط اطرافشان را برگزینند های برجستهآموزند که ن ونه ویژگیاسنت که در آن کاروران می 

های دقیقی نشنان دهند و ن ونه خودشان را با خصوصیات مهم  ها، واکنشو ن ونه به آن ویژگی

اینتاش (. مک573یک محیط و وضنعیت مشنخص، وفق دهند و با آن سازش حاصل نمایند )ص:   

بازنمایی و خالقیت انتقادی را نوعی ترکیب بهینه جهت  پژوهی،زمان اقدام(، آمیخت ی هم1050)

داند. با توجه به مباح  نظری مطرح شده در زمینه  پژوهی میآل اقدامی ایدهپیشنرفت یک پروژه 

های حاصل از ترکیب خالقیت انتقادی و زمینه 7توان فرآیند تأملیپژوهی، میشنناسنی اقدام  روش

به فرد در فرآیند حل مساهل آموزشی این روش پژوهشی منحصر ترین دستاوردپژوهی را مهماقدام

 یزعم نویسندهبه-دار محیط آموزشی دانست و از این منظر های مس لهو یا حداقل بهبود موقعیت

ی عمل فکورانه»( تحت تأثیر دیویی در قالب مفهوم 5331ساز آنچه شون )زمینه _ی حاضرمقاله

در حین عمل و گفت وی فکورانه با موقعیت )به نقل از امانی،  شننامل دانش در عمل، تأمل« معلم

توان گفت معلم فکور با اتخاذ این ای کنه می گوننه ( مطرح کرده اسنننت، قلمنداد نمود؛ بنه  5934

                                                 
5. Reflection 

1. Reflexivity 

9.Critical Creativity 

4.Practical Activity 

1. Mccormack & Titchen 

1. Praxis 

7. Reflective Process 
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 کند و مسایلهای متعدد محیط آموزشی نفوذ میرویکرد پژوهشنی، با ن اهی مسأله محور به الیه 

خود معلم، »تواند ی آن میدهد، مسنناهلی که دامنهتأمل قرار میموجود در آن را بازنمایی و مورد 

)آهنچیان و « بر گیرد ی درسی تحت تعلیم وی را درآموزان، محیط آموزشنی و حتی برنامه دانش

(. این بازنمایی و تأمل و متعاقب آن درگیری و گفت وی معلم با موقعیت، 91: 5931، محمدآقایی

کند؛ زیرا در اینجا ی زنده یاد میکه وایتهد از آن با عنوان نظریه تقریباً معادل همان نیزی اسننت

افتد، تولید نظریه از سوی معلم است؛ و در واقم همین نظریه است که زیربنای نیز آنچه اتفاق می

گیرد و برآیند ننین فرآیندی همان های آموزشی قرار میتربیتی معلم در موقعیت-عمل آموزشی

Praxis ی حاضنننر پیوند معلم با ی مقالهتی مبتنی بر نظریه اسنننت. به زعم ن ارندهیا عمل تربی

سنناز آنچه وایتهد آن را دار در محیط آموزشننی زمینهپژوهی در هر موقعیت مسنن لهفرآیند اقدام

باشننند. پیوندی که ی زننده نامید و آنچه شنننون از آن با عنوان عمل فکورانه یاد کرد، می نظرینه 

ای فکورانه تحت تأثیر قرار های آموزشی را به گونهیا اقدام معلم در موقعیت تواند هرگونه عملمی

دهد. در بسنیاری از موارد، این مساهل توسط سایر معلمان با دیدگاهی سهل ان ارانه نادیده گرفته  

رساند تا هر نه بیشتر مساهل را شناسایی کند و برای حل پژوهی، به معلم یاری میشود. اقداممی

مندی داشننته باشنند. کوشننشننی که هم مبتنی بر ها، کوشننش نظامکم بهبود نسننبی آندسنت و یا 

نظران و پژوهش ران به صورت اصول و های علمی آکادمیک )که از سنوی صناحب  نظریات و یافته

های ایجاد شده در معلم قوانین معتبر و علمی بیان شنده( اسنت و هم برآمده از نظریات و دیدگاه  

ی این نظریات با باشننند و این همه در پیوند مجموعهمی _پژوهیی فرآیند اقدامدر اثر تأمل ط _

 عنوان یک کارگزار فکور متبلور شده است. عمل تربیتی معلم به

 گیریبحث و نتیجه 5

ی کلیدی این پژوهش بررسنننی شننند، این نکته قابل تأمل اسنننت که  عنوان مسننن لهنه بهاز آن

المللی مطرح و تربیت بینو ی تعلیم یک روش پژوهشنننی در عرصنننهعنوان پژوهی نه تنها بهاقدام

ا فرد بای روزافزون در حال گسنترش اسنت، بلکه این روش پژوهشنی منحصر به   گونهکاربرد آن به

شناسی است های اسناسی در مباح  روش های خاص و ممتازی که دارد، خاسنت اه نالش ویژگی

پژوهی از ننین اقداموپرورش قرار ب یرد. همران آموزشکه بیش از همه باید مورد اقبال پژوهشنن 
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« کمترین فاصنننله بین پژوهشننن ر و موضنننو  پژوهش »و « پیونند بین نظرینه و عمنل   »امتیناز  

( نیز برخوردار است که آن را مستعد نزدیک کردن 1050نیف و وایتهد، ؛ مک1050اینتاش، )مک

ی بسننیار مهمی که سننازد. نکتهمحققان می منزله یکی از موضننوعات مورد توجه، به5نظر به عمل

پژوهی مطرح و قابل توجه و واکاوی بیشتر است، توجه شنناختی اقدام ویژه در مبح  روشطور به

پژوهی یک اسننتاناد و نو  خاصننی از شننناسننی به این موضننم اسننت که اقدامنظران روشصنناحب

توان گفت که امروزه اشد. در واقم میبویژه علوم تربیتی میی علوم انسنانی و به های حوزهپژوهش

کوشند تا می 1پردازوپرورش به وجود معلمان نقّاد، فکور و نظریهشناسان با درک نیاز آموزشروش

شنننناختی، به معرفی پژوهی از بعد روشن ر در مورد اقدامبنا احتراز از اتخاذ دیدگاهی مسنننامحه 

از سکه زمینهبپردازند. این موقعیت ضمن اینعنوان یک روش پژوهشی خاص موقعیت دقیق آن به

شود، برای هر معلمی ( واقم می1004:599)مهرمحمدی، « ی پژوهندگی معلم در کال اندیشه»

یازی به اقدامات ی زنده و دسننتی تفکر پژوهشننی، خلق نظریهها برای توسننعهبهترین فرصننت

در دنیای امروز و با انبوهی از  های آموزشننی متفاوت اسننت. آموزشننی و تربیتی م ثر در موقعیت

گیرانه اسننت اگر ی معلم اسننت، بسننیار سننختهای خطیر آموزشننی که بر عهدهوظایف و رسننالت

صنننورت آکادمیک ندیده های کمّی و کیفی بهکه وی آموزش الزم را برای انجام پژوهشحنالی در

دارای آثار غیرمستقیم و های پیچیده که های مبتنی بر روشاست، از او توقم پرداختن به پژوهش

فرض اثرگذار گاه نامحسننو  در دنیای واقعی کال  اسننت را داشننته باشننیم. عالوه بر این، پیش 

پژوهی آن اسنت که هر یک از مسناهل موجود در یک محیط آموزشی، ماهیت خاص خود را   اقدام

ایج ربردی بودن نتپنذیر بودن نتایج یک تحقیق را، به معنای کا توان تعمیمکنه نمی نحویدارد، بنه 

های دی ر دانسننت. این مقاله کوشننید تا تضننادهای فلسننفی و نظری بین    ها و زمانآن در مکان

رخ بکشنند؛ و موضننم خود در دفا  از بیرون کشننیدن   پژوهی را بهی اقدامشننناسننان درباره روش

 عنوان یکبه ی بین طرفداران دو اردوگاه کمّی و کیفی را با پذیرفتن آنپژوهی از مناقشنننهاقندام 

 پژوهی، کوشش شد ن ون یشناختی م ثر اقداممعرفی کند. پ  از تعیین موضم روش« استاناد»

های نظری، پژوهشی و در نهایت پژوهی با رشد توانمندیشناختی در اقدامارتباط این موضم روش

یتی زشی و تربهای آموی او در موقعیتای معلم و عمل تربیتی مبتنی بر نظریهتفکر و تأمل حرفه

                                                 
5. Theory & Practice 
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ژوهی؛ یعنی، پتبیین گردد. به عبارتی دی ر کوشش شد، ویژگی استانایی و کامالً اختصاصی اقدام

« ژوهیپویژگی طالیی اقدام»توان آن را پیوند بین نظریه و عمل و تأثیر آن بر عمل تربیتی که می

کاربرد آن در اقدامات ( در رابطه با خلق نظریه زنده و 5931:57، محمدآقاییدانست )آهنچیان و 

 تربیتی معلم در قالب یک کارگزار فکور توصیف و تشری  شود.

 

ی دکتر محمدرضا آهنچیان های ارزندهطور خاص تحت تعلیمات و راهنمایی: این پژوهش بهانیقدرد 5‚1

رین کمتی تحریر در آمده است؛ شایسته است مراتب قدردانی و سپا  خود از ایشان را در جای اه به رشته

 تربیتی این مرز و بوم به جا بیاورم.علوم شاگرد استاد فرهیخته و شریف
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