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پیشگفتار
معلمی فراتر از آموزش محتوای درسی است و شامل تحقیق و پژوهش در عمل، نیز می شود 
و این هدف نقطه عطفی است که در آموزش وپرورش مورد اغفال قرارگرفته و به جرأت می توان 
گفت تعداد بسیار زیادی از معلمان نسبت به این مهم، علم کافی نداشته و حتی از اهمیت و ضرورت 

آن آگاه نیستند.
همچنین، آموزش وپرورش در سند تحول بنیادین خود، اهداف واالیی را طرح کرده است؛ اما 
متأسفانه، آنچه جامعه و معلمان بر آن اتفاق نظر دارند این است که در مواردی نه تنها آموزش وپرورش 
به اهداف خود نرسیده است بلکه خروجی آموزش وپرورش، وضعیت نگران کننده ای دارد. ضعف های 
زیادی در امر آموزش وپرورش وجود دارد که ما معلمان، شاهد آن هستیم. با توجه به روند سریع 
رشد این مسائل، در سال های آینده شاهد موجی از مشکالتی هستیم که دیگر توان کتمان یا پنهان 
آن را نخواهیم داشت. مشکالتی که حتی زودتر ازآنچه می پنداریم، گریبان ما معلمان را خواهد 
گرفت. این مجموعه مشکالت مانند یک غده سرطانی در قشر دانش آموز )از پایه اول تا دوازدهم( 
در حال گسترش است و قطعًا علل مختلفی این مجموعه مشکالت را خلق می کند. عللی که مربوط 
به یک برهه خاصی از زمان است و یا عللی که همیشه مشکل ساز بودند. »پژوهش در عمل« 
به عنوان رویکردی کیفیت گرا در آموزش و تدریس، بخشی از ساختار حرفه ای معلّم را تشکیل 
تدریس  بهبود روش  به طور مستمر در جهت  اقدام پژوهی  فعالیت  از  بهره گیری  با  معلّم  می دهد. 
خود و یادگیری دانش آموزان گام برمی دارد. »پژوهش در عمل« هدف های چندگانه ای را دنبال 
می کند. ازجمله می کوشد تا با فعال نمودن نقش معلّم در تولید دانش و اطالعات، تعاملی طبیعی تر، 
میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دانش ایجاد کند. مشارکت معلّمان در تولید دانش، به ویژه از 
مسیر اقدام پژوهی، تعهد به استفاده از یافته های پژوهشی را افزایش می دهد. همچنین معلّمان با 
بهره مندی از رویکرد »پژوهش در عمل« مهارت های حرفه ای خود، برای درک پدیده های آموزشی 

در محدوده تدریس و آموزش را تکامل می بخشند )آهنچیان و همکاران، 1383(.
و  مدارسه اي  محیط هاي  در  اقدام پژوهشي  کاربست  به  توجه  که  است  دهه  به یک  نزدیک 
اقدام پژوهشي،  به  توّجهي  نیز چنین  ایران  قرارگرفته است. در  بسیار،  توّجه  درون کالسي، مورد 
پا گرفته است. به طوری که از چند سال پیش، پیشبرد کالسي تحقیق در عمل در چارچوب طرح 
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که  موقعیت هایی  تمام  در  تقریبًا  است  ممکن  عمل«،  در  »پژوهش  می شود.  اجرا  معلّم پژوهنده 
مسئله ای برای افراد، پیش می آورد، مانند یک کالس، بیمارستان، صنعت، زندان و از این قبیل به 
کار گرفته شود تا مسئله پیش آمده را حل کند. این روش، ممکن است توسط یک معلّم، گروهی 
از معلّمان یک مدرسه، تعدادی از معلّمان و پژوهشگران و همکاری معلّمان و تعدادی از استادان 
دانشگاه انجام شود. تخصصی بودن پژوهش های دانشگاهی نیاز به تحقیق به روش اقدام پژوهی را 
دوچندان نموده است؛ زیرا پژوهش های دانشگاهی مبتنی بر اصول و نظامی است که هر گام آن 
مستلزم داشتن دانش و مهارت و تخصص ویژه است. یافته های این نوع از پژوهش ها نیز متأسفانه 
به گونه ای گزارش می شوند که بیشتر معلّمان، قادر به فهم آن نیستند و درنتیجه، این پژوهش ها 

ازنظر معلّمان، چندان مفید، ارزیابی نمی شوند.

مقدمه
عوامل بسیار زیادی در جریان آموزش و یادگیری تأثیر دارد که طی روش های تحقیق مرسوم 
دانش  فقط کسب  تربیت  و  تعلیم  در  پژوهش  از  نیستند. هدف  آن ها  کنترل  به  قادر  دانشگاهی 
محض نیست، بلکه دانشی است که در عمل بتوان از آن استفاده کرد و در بهسازی محیط آموزشی 
مفید باشد. چنین هدفی را پژوهش های تربیتی دانشگاهی و مرسوم نتوانسته اند حاصل کنند. این 
پژوهش ها اطالعات خوبی در اختیار گذاشته اند که می تواند الهام بخش معلّمان باشد اما اکثر آن ها 
قابل استفاده مستقیم توسط معلّمان در کالس های درس و محیط مدارس نبوده اند، کالس های 
درس دارای پویایی ویژه خود هستند و برای بهسازی امر آموزش وپرورش و اثربخش کردن آن، 
یا همان »اقدام  بر عمل  به ویژه پژوهش های مبتنی  از روش های گوناگون پژوهش،  الزم است 
پژوهی« بهره جست. همچنین، تحقیقات آموزشي معمواًل یافته هاي قابل تعمیم را ارائه مي دهند 
که قابلیت به کارگیری در برخي موقعیت ها را ندارند. سؤالی که »شون« مطرح می کند، این است 
که »اگر کارورزها با مسائل غیرعادی روبرو شوند چه اتفاقی پیش خواهد آمد؟« اوضاع غیرعادی، 
حداقل غیرقابل تشخیص هستند و یک راه حل تکنیکی فوری ندارند. بنابر این نظریه شون، وقتی که 
داده شده  تعمیم  به کارگیری تکنیک های  با  روبرو می شوند که  پیچیده مهمی  اوضاع  با  کارورزها 
یعنی  بازتابی عمل می کنند؛  و  فرایند »قرارگاه مسئله« می شوند  درواقع درگیر  نیستند،  قابل حل 
در حقیقت همین مفهوم »قرارگاه مسئله« است که عمل بازتابی را از عقالنیت تکنیکی متمایز 
می کند )آهنچیان و همکاران،1383(. با این تفسیر، ناکارآمدی شیوه هاي موجود تحقیقات آموزشي 
و همچنین ضرورت فعال بودن کارگزاران آموزشي به عنوان عامالن تغییر در محیط هاي کاري 
موجب شد که اندیشه پژوهش حین عمل به سرعت گسترش و به عنوان یک راهکار اساسي براي 
بهبود آموزش و تدریس در نظام های آموزشي، جایگاه خود را بیابد. با این تفّکر جایگاه پژوهش در 
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آموزش وپرورش به تدریج در مسیر تحّول و تأثیرگذاري هر چه بیشتر فعالیت ها بر تدریس و ایجاد 
تحول در آموزش رهسپار گردیده است.

اقدام پژوهي )پژوهش در عمل( رویکردي سازنده در جهت گسترش توانایی ها در عرصه هاي 
اندیشه گامي اساسي در جهت اصالح و  این  نیز  مختلف شغلي است. در حوزه آموزش وپرورش 
بهبود محسوب مي شود که با تکیه بر توانایي  ها و مشارکت عمومي به ثمر مي رسد. با این رویکرد 
همه کارکنان مي توانند به عنوان عنصري سازنده و فکور در جهت شناسایي مسائل و حل آن ها در 

محیط هاي آموزشي سازمان دهی و به کار گرفته شوند )آهنچیان و همکاران،1383(.
زیچنر )2001( و هاپکینز )2002(، اقدام پژوهی را به عنوان یک سنت پژوهشی معرفی می کنند 
این در حالی است که در دو دهه گذشته، اقدام پژوهی در آمریکا محبوبیت گسترده ای یافته و 
بیشتر توسط دانشگاه ها حمایت می گردد. در این زمینه زیچنر خاطرنشان می کند که بیشتر اقدام 
پژوهی هایی که درگذشته اجراشده اند در سطوح دانشگاهی و در ارتباط با معلّمان بوده است )والسا 

کوشای، 1390(.
بازتابی«2  ساندرز و مک کاتچن1 )1984( معلّمی را یک کار عملی و معلّم را یک »کارورز 
می دانند. تدریس، احتیاج به بازتاب دائم بر روی عمل دارد. همان طور که شون می گوید، دنیای 
تدریس با عقالنیت تکنیکی متفاوت است و نیازهای آن با ابزارهای آن دیدگاه برطرف نمی گردند. 
معلّم، در کالس درس خود عمومًا با موقعیت های پیش بینی نشده مواجه می شود؛ زیرا همیشه با 
انسان هایی که سراسر پیچیدگی و ایجازند در حال واکنش است. هدف تدریس چنین معلّمی بارور 
کردن انسان ها به - دانش آموزان یادگیرنده - است و از همین رو عمل وی در حین تدریس باید 
هدفمند، ماهرانه و همراه با شکار اعمالی که در موقعیت ها و حاالت پیچیده ای چون تدریس اتخاذ 
از آن تحت  نیازمند دانش خاصی هستند که  نتایج مطلوب است،  می گردند و هدف آن ها تولید 

عنوان مجموعه »نظریه های عمل« یاد می شود )آرگیریس، 1982 به نقل از آهنچیان،1383(.

تعریف اقدام پژوهی )اقدام در عمل(
بر اساس نوع داده های تحقیق، می توان روش های تحقیق را به سه دسته تقسیم کرد: تحقیق 

توصیفی، آزمایشی و تاریخی.
اقدام پژوهی در زمره روش های تحقیق توصیفی است. هدف این دسته از پژوهش های آموزشی، 

1. sanders and mc cutcheon
2. reflective practitioner
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اصطالح  برابر  در  فن  متخصصان  است.  آموزشی  به نظام  مربوط  پدیده های  یا  شرایط  توصیف 
»action research« از واژه ی »اقدام پژوهی«، »تحقیق در عمل«، »تحقیق توأم با عمل« و 
»تحقیق عمل نگر« استفاده نموده اند؛ اما به دلیل کثرت استفاده از واژه »اقدام پژوهی« در منابع 
نسبت به دیگر برابر نهادهای آن، در این تحقیق کاربرد واژه »اقدام پژوهی« ترجیح داده شده است. 
»تحقیق عملي«، »پژوهش در عمل«، »عمل پژوهشي« و »اقدام پژوهشي« اصطالحاتي هستند 
که در زبان فارسي به جای واژه انگلیسي »Action Research« به کار می روند. اقدام پژوهشي 
در زمره روش های تحقیق توصیفي است. اقدام پژوهی ریشه در پدیدارشناسی اگزیستانسیالیسم 
هرمونتیک دارد یعنی پژوهشگران در پدیده موردبررسی هم آن را مشاهده می کنند و هم در تغییر 
آن مشارکت می کنند بااین حال اقدام پژوهی به شیوه های مختلفی ازجمله مشاوره در فرآیند، کار 

میدانی بالینی، یادگیری در عمل، مشاهده مشارکتی، علم مبتنی بر عمل و ... انجام می گیرد.
را  آموزشی  عملیات  و  اقدام ها  به  مربوط  موقعیت های  می توان  پژوهی  اقدام  از  استفاده  با 

مشخص کرد و در بهبود آن کوشید.
در اقدام پژوهش تالش مي شود، مسائل و مشکالت، اینجا، اکنون و در همین موقعیت محلي 
حل شوند. در این دست از تحقیقات، محقق باید به استفاده علمي از یافته هایش در موقعیت و 
منطقه ای خاص نظر داشته باشد، نه استفاده از کاربردهاي عام آن ها )نادري و سیف نراقي، 1380(.

تعریف های متفاوتي از اقدام پژوهشي، توسط متخصصان امر ارائه شده است که به اختصار به 
بعضي از آن ها اشاره مي شود:

اقدام پژوهشي فرآیندي است که به وسیله آن متخصصان )معلّمان(، مسائل و مشکالت موجود 
در محیط کارشان را به صورت عملي و به منظور اصالح و ارزیابي تصمیمات و اعمالشان، بررسي 

می کند )استفن کوري، 1953(.
یا  معلّمان  توسط  منظم  مطالعات  از  است  عبارت  آموزش وپرورش  در  پژوهشي  اقدام 
دست اندرکاران یک کالس یا مدرسه، براي بهبود وضعیت آموزش وپرورش دانش آموزان )کارل 

گیلیکمن(.
کمیز و مک تگارت1 )1982( در تعریف اقدام پژوهی گفته اند:

با پیوند دو اصطالح »اقدام« و »پژوهش« چهره اصلی این روش نمایان می شود. آزمون نظر 
در حین عمل، به عنوان وسیله ای است برای بهبود کار و ابزاری برای ارتقای سطح دانش.

1. Kemmis & Mc Taggart


