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 چکیده

پژوهی در نگاه دانشجویان علوم تربیتی پردیس آیت اله طالقانی قم هدف این مقاله بررسی شناختی مفاهیم معلم پژوهنده و درس

 های آن به کمک تبیین تجربیات زیسته دانشجویان علوم تربیتی از دوره تحصیلیبود. این مطالعه به روش کیفی انجام شده و داده

دانشجویان علوم تربیتی با دو تجربه برنامه درسی قدیم و جدید و عملیاتی . عمده آن مصاحبه بوده است آوری شده کهآنان جمع

رو بودند. آنان چندین درس با رویکرد پژوهشی پشت سر گذاشتند. یافته عمده این مقاله نشان داد که شدن آن از نیمه راه روبه

روس ای قائل شوند. تبیین تجربیات زیسته آنان در دپژوهی تفاوت عمدهدرس اند بین مفهوم معلم پژوهنده ودانشجویان نتوانسته

اند به صورت شناختی و کاربردی، درک درست و مستقلی از مختلف با رویکرد پژوهشی، حاکی از آن است که آنان نتوانسته

ی ه مهمترین آنها، درس کارورزپژوهی کسب نمانید. تحلیل تجربیات دانشجویان در دروس عملی کدروس معلم پژوهنده و درس

پژوهی، مهارت کافی به دست آورند، علم و مهارت الزم بایست به صورت کاربردی در دروس معلم پژوهنده و درسبوده و می

 های این مطالعه نشان داد که تغییر برنامه درسی از نیمه راه، مطلوب نبوده و به نوعی هم برنامهبه دست نیامده است. تحلیل یافته

 .قبلی آسیب دید و هم برنامه جدید به کفایت الزم نرسید

 .پژوهی، دانشجوی علوم تربیتی، پژوهشمعلم پژوهنده، درسها: کلیدواژه
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 مقدمه و طرح مسأله

ها را گاهدانشعلمی ، فعالیتی است که بخشی از وظایف تحقیق و پژوهش به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه جامعه

ای که دارای فعالیت آموزشی است، . اما فعالیت پژوهشی صرفاً برای دانشگاه نبوده و هر مجموعه(9929)ساکی،  دهدتشکیل می

های مهم ، یکی از رسالت. آموزش و پرورش هم به عنوان یک سازمان(9921)جعفریان یسار و زجاجی،  نیازمند به پژوهش است

. (9911)آقازاده،  باشندر و جستجوگر است که به دنبال تغییر و اصالح وضع موجود می،نوآوورزهای اندیشهآن پرورش انسان

دانشگاه فرهنگیان، نهادی است علمی و پژوهشی که مأموریت آن تربیت معلمان مورد نیاز آموزش و پرورش است. این دانشگاه 

ماید. بدون شک، پژوهش یکی از مؤثرترین ابزارهای ن، رسماً این مسؤولیت و مأموریت را به عهده گرفته، اجرا می9911از سال 

های . تاریخ آموزش و پرورش به ویژه در دهه(9921)بیابانگرد،  آیدهای آموزشی به شمار میموجود برای بهسازی و توسعه نظام

ینی وضعیت ، پیش بهای آموزشی دارد. شناسایی مسائل ومشکالت موجوداخیر حکایت از نقش کارساز این ابزار در بالندگی نظام

همگی .، .. ، تطبیق و هم آهنگ نمودن نظام آموزش با نیاز فراگیران و، تطبیق نظام آموزشی با نیازهای روز جامعه و جهانآینده

 .(9929)ساکی،  گیری ووصول هستند، قابل پیاز طریق یک نظام پژوهشی کارآمد

، از طریق کنکور سراسری دانشجویانی را برای رفع نیاز آموزش و پرورش در عرصه تعلیم و 9919دانشگاه فرهنگیان از سال 

رشته جذب کرده است. بیش از نیمی از دانشجویان این دانشگاه رشته علوم تربیتی با گرایش آموزش ابتدایی هستند.  91تربیت، در 

سال پیش. خروجی برنامه قدیم، کارشناس علوم تربیتی بود و نه  91رسد. یعنی می 11ل از سال برنامه درسی این دانشجویان به قب

معلم دوره دبستان. برای رفع این مشکل، دانشگاه اقدام به تغییر برنامه درسی متناسب با تربیت معلم دوره دبستان، کرد. این در 

غییر گذشت. یعنی از نیمه راه، برنامه درسی دانشجویان تا برنامه قدیم میحالی بود که تقریباً دو سال از دوره آموزشی دانشجویان ب

خورد. بعد از اجرای کرد. در برنامه درسی جدید، عناوین جدید، دروس جدید، محتوای جدید با رویکردهای جدید به چشم می

یگزینی دروس جدید و همچنین برنامه درسی جدید علوم تربیتی، مشکالت هم آغاز شد. مسأله تطبیق واحدهای درسی و جا

 ها، چالش جدی دانشگاه شد.رعایت اصول علمی برنامه

شاید  (9911ازنویسندگان، )جمعیو  (9919)تلخابی و فقیری،  در این بین تغییر برنامه درسی در ماده درسی کارورزی

ل کند، اما مشکبه خوبی دنبال میگرایی را گرایی و عملترین چالش دانشگاه باشد. درس کارورزی در دل خود پژوهشمهم

هی )معلم پژوآنجا است که دروس با رویکرد پژوهشی، فرصت ارایه پیدا نکرده است. در این بین سه درس پژوهش روایی، اقدام

پژوهی، به شدت مورد نیاز درس کارورزی بوده و دانشجو باید در طی دروس کارورزی، تکالیفی با مضمون پژوهنده( و درس

درس، ارایه نماید، اما دانشجو آن را آموزش ندیده و مدرسان هم تخصص کافی را در این سه درس نداشتند. با این این سه 

 پژوهی )معلمکند تا وضعیت دو درس اقداموصف، خروجی درس کارورزی، خروجی مطلوبی نبوده است. این مقاله تالش می

. در واقع این مطالعه به دنبال آن است تا میزان شناخت دانشجویان علوم پژوهی را از منظر شناختی بررسی نمایدپژوهنده( و درس

 تربیتی پردیس آیت اهلل طالقانی قم را در این دو ماده درسی، واکاوی کند.

 

 روش مطالعه

و  (9919)نادری و سیف نراقی، و ( 9921)گال، بورگ، و گال، ، (2111)کراسول،  این مطالعه به روش کیفی انجام شده

)گال،  آوری شده استجمع(9919)خورشیدی و فرخی، و  (9922)دالور، های آن از طریق عموماً مصاحبه و مشاهده رفتار داده

نفر، و نمونه  11، که تعداد آنها 9919. جامعه آماری آن شامل همه دانشجویان علوم تربیتی ورودی سال (9921بورگ، و گال، 

نسب و اقدام، )حسینی تصادفی ساده و سه تن از اساتیدی که تجربه تدریس دروسآماری، یک چهارم دانشجویان به صورت 
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آوری شده بعد از فرآیند مصاحبه به دقت مورد های جمعپژوهی را داشتند، بود. دادهدرس پژوهی )معلم پژوهنده( واقدام( 9915

های ردید. پاسخها، ثبت گندگان، به عنوان یافتهبررسی و تحلیل محتوایی قرار گرفته و بعد از درک درست از منظور مصاحبه شو

پژوهی و آوری شده به منظور کسب اعتبار الزم به تعدادی از اساتید متخصص در امور تحلیل محتوا و دروس اقدامجمع

فیت محتوای یها، در متن مقاله قرار گرفت. کپژوهی، ارایه گردید. پس از تأیید و کسب اعتبار الزم، محتوای تدوینی مصاحبهدرس

 ها، با توجه به نظر کارشناسی اساتید، مورد تأیید قرار گرفت.مصاحبه

 

 پژوهیو درس پژوهی )معلم پژوهنده(اقداممبانی نظری 

های کارورزان در سازنده در جهت گسترش تواناییمند و پژوهشرویکردی  (9922)نویدی،  پژوهی )معلم پژوهنده(اقدام

این اندیشه گامی اساسی در جهت ، آموزش و پرورش ه. در حوز(9912)بازرگان،  استپرورشی  آموزشی وهای مختلف عرصه

د. رسثمر می ها و مشارکت عمومی بهکه با تکیه بر توانایی (9922رضوانی، جمعه و سعیدی)امام شوداصالح و بهبود محسوب می

، موزشیهای آفکور در جهت شناسایی مسایل و حل آنها در محیطتوانند به عنوان عنصری سازنده و میمعلمان با این رویکرد همه 

پژوهی با گذر . اقدام(9911)ظهوری و گویا،  مشکالت آموزشی و پرورشی را شناسایی کرده، در صدد اصالح و بهبود آن برآیند

هر کارورز  نحوی که سازد؛ بهآفرینی را در سطحی فراگیر مهیا میتحقیقات، فرصت دانش هاز برخی تشریفات سنتی درحوز

ساکی، ) سمت بهبود و پیشرفت سامان دهدهای شغلی خود، طرحی نو را دراندازد و حرکت خود را بهتواند برای بهبود فعالیتمی

9929) . 

یکی از دالیل گسترش اندیشه پژوهش در عمل، ناکارآمدی تحقیقات آموزشی در رفع نیازهای آنها در کالس درس است. 

را برای ی پژوهشی هاگویی به نیاز معلمان، فعالیتدر پاسخ ،های سنّتی پژوهشروشدر  هابا ذکر برخی کاستی ،هیبرتاستیگلر و 

. ممکن است محققان بسیار باهوش باشند ولی به اطالعات (9921)استیگلر و هیبرت،  دانندبهبود آموزش و تدریس ناکافی می

 روهای واقعی و با اهداف یادگیری واقعی با آنها روبهان واقعی در شرایط کالسآموزمشابهی که معلمان در مواجهه با دانش

تر به اموری که در حال حاضر برای معلمان قابل درک است، شوند، دسترسی ندارند. محققان برای بهبود آموزش باید بیشمی

آفرینی کشور ژاپن فرصتهای مناسبی برای دانش ویژه در کشور آمریکا قابل مشاهده است. در مقابل هرپی ببرند. این موقعیت به

لکه دانش های معلمان پرداخته شده است؛ بها، نه تنها به توسعه شایستگیبینی شده است. از مسیر این فرصتتوسط معلمان پیش

دهد. وسعه میرا ت توانند در آن سهیم شوندمرتبط با آموزش را که با کالس درس در ارتباط است و شاغالن به حرفة معلمی نیز می

ها در فرآیند پژوهش، ند بلکه فرآیند طراحی و نقد درسا های درس در همة مدارس فعالنه تنها گروههای پژوهش در کالس

 ای معلمان و محققان است.ناپذیر از فعالیت حرفهبخش جدایی

ای مر تدریس)آموزش( است به گونهای معلمان در ژاپن است. هدف آن بهبود مستای از رشد حرفهپژوهی شکل اولیهدرس

پژوهی است.درس آموزانآموزان بتوانند مطالب بیشتری را بیاموزند. تمرکز اولیه آن نیز بر نحوه تفکر و یادگیری دانشکه دانش

ای در حین یاددهی و یادگیری)آموزشاای( صااورت ای متفاوت اساات، به این دلیل که پرورش حرفهبا سااایر اشااکال رشااد حرفه

اشاااره « شااکاف آموزشاای)یادگیری(»که اسااتیگلر و هیبرتدر . تمرکز آن، چنان(9921پور، )خاکباز، فدایی، و موساای یردگمی

کار کردن دانشکرده مان،  نه معل تدریس اساااات،  ند،  کار دانشا نه  یت آموزان اساااات،  آموزان. مالک سااانجش در موفق

روس بهتر نتیجه جانبی و ثانویه فرایند اساات، اما نه هدف اولیه یادگیری معلمان اساات نه تولید یک درس. تهیه د "پژوهیدرس"

ستیگلر و هیبرت،  آن ست که در آن، معلمان به هپژوهی، یک حلق.درس(9921)ا شی ا ضوعات پژوه صورت گروهی دربارة مو
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سی به پژوهش می هبرنام س»پردازند. آنها در ابتدا به در ست و پژوهی را برانگپردازند که فعالیت گروه درسمی« لهأتبیین م یخته ا

تر آموزان به پژوهش( یا سااؤال جزئیتواند یک سااؤال عمومی )برای ملال برانگیختن عالقه دانشهدایت خواهد کرد. مساائله می

ه شاااکل لأآموزان از چگونگی جمع کردن مطالب برای تحقیق جزئی(. ساااگس گروه به مساااباشاااد )برای ملال، بهبود فهم دانش

سرکز میدهد و برآن تممی شود. معموالً م سی مطرح  کنند ای را انتخاب میلهأکند، بهنحوی که بتواند در یک درس خاص کال

 هایی ایجاد کرده است.آموزانشان دشواریاند یا برای دانشدست آوردههای خود بهکه از فعالیت

شد، معلمان برای  سه می« سطراحی در»و « ریزیبرنامه»هنگامی که یک هدف یادگیری انتخاب  شکیل جل ر چه دهند. اگت

در نهایت یک معلم، درس را به عنوان بخشااای از فرآیند پژوهش تدریس خواهد کرد، ولی خود درس محصاااول گروهی تلقی 

کارکرد درس برای افزایش می که درک چگونگی و چرایی  ید یک درس اثربخش بل ها تول نه تن هدف  فهم »شاااود. در اینجا 

معلمان مدرسااه مطرح  های برای همکند، در جلسااهای که گروه تولید میاولیه هاساات. اغلب، برنام« نآموزامطالب در میان دانش

 شود تا به نقد درآید.می

 

 پژوهیدرسو  پژوهیهای اقدامتفاوت

و  (9912)نادری و سیف نراقی،  به شیوه مشارکتی ،پژوهیدرسهمانند  (9922نیف، لوماکس، و وایتهد، )مک اقدام پژوهی

پردازد. در این شااایوه های آموزشااای ا نجام شاااده در ارتباط با موضاااور مورد نظر میبه ارزیابی دقیق فعالیت (9912)بیانی، 

پژوهی: الگویی برای تولید )سرکارآرانی، درس کنددر حین عمل پژوهش می  آموزان را در پژوهش خود سهیم و در واقعدانش

پژوهی که در مدرسه و کالس است، بیشتر بر مسائل آموزشی درس و کالس تمرکز درس. در (9921ای در مدرسه، دانش حرفه

پژوهی: هسااته تحول در آموزش و پرورش، )ساارکارآرانی، درس های جزئی و کاربردی در کالس تمرکز دارددارند و به جنبه

، رده اساات( ملل اقدام پژوهیآو "پژوهش مشااارکتی معلمان در کالس درس"را  پژوهی )که ساارکار آرانی، آندرس .(9921

ست که میپژوهش سه و پرورش حرفهحین عمل ا سیاری در بهبود کیفیت کاری، آموزش درمدر شته ای معلمتواند تأثیر ب ان دا

شد شارکتی معلمان در کالس درس: تجربه ژاپن در پرورش حرفه با سرکارآرانی، پژوهش م سه، ) در . (9921ای معلمان در مدر

آمده اساات. . محتوای جدول زیر  (9921)فرمهینی فراهانی،  پژوهیپژوهی )معلم پژوهنده( و درساقدامهای جدول زیر، تفاوت

ای معلمان در مدرسه، با موضور پژوهش مشارکتی معلمان در کالس درس: تجربه ژاپن در پرورش حرفهاز مقاله سرکارآرانی با 

 اندکی تغییر اقتباس شده است.

 پژوهی )برگرفته از سرکارآرانی(پژوهی )معلم پژوهنده( با درساقداممقایسه  :9جدول شماره 

 پژوهیدرس اقدام پژوهی

 پژوهی نقطه عزیمت عمل استدرس اقدام پژوهی عزیمت تئوری و عمل

 ای معلم استپژوهی، پرورش حرفههدف درس هدف اقدام پژوهی، انجام پژوهش در حین عمل

 پژوهی بازاندیشی )تفکر( استماهیت درس هاماهیت اقدام پژوهی تفسیر داده

 بهسازی کالس درس بهسازی فرآیند آموزش و نتیجه بهتر

 پژوهی فقط در کالس و مدرسه قابل اجرا استدرس هر سازمانی قابل اجرا است جا،همهدراقدام پژوهی

 بیشتر سیستماتیک است  اقدام پژوهی
 کو کمتر سیستماتی بیشتر ارگانیک پژوهیدرس

 است

 پژوهی خیلی جزئی و محدود استدرس اقدام پژوهی گسترده است

 پژوهی گروهی )تیمی ( استدرس شود اجرا شوداقدام پژوهی فردی هم می
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 راهنمایی عمل خاصی ندارد
خاصی  عمل راهنمایی یا طرح درس و پژوهیدرس

 است

مدرسه و  شناخت مسأله و بهسازی عمل در

 توجه است های مختلف موردسازمان
 تاکید بر غنی سازی فرآیند آموزش و یادگیری است

محل کار، مورد  کاربرد یافته در شناخت مسأله و

 توجه است
 برنامه درسی مورد توجه است

 پژوهی مبتنی بر برنامه درسی استدرس اقدام پژوهی به برنامه درسی، کاری ندارد

 دف اساسی یادگیری معلم استه استآن در عمل شناسایی و حل کاربرد عمده هدف

 

 :(9929)ساکی،  پژوهیپژوهی و درسهای اقدامشباهت

 کند.ای کمک میبه توسعه و پرورش حرفه ، هر دوپژوهی(پژوهی و درس)اقدام(9

 مشارکتی است. ، هر دوپژوهی(پژوهی و درس)اقدام(2

 .تأکید دارند جمعی کاربوده و بر گروهی )تیمی( ، هر دوپژوهی(پژوهی و درس)اقدام(9

 ای )گردشی( است. چرخه ، هر دوپژوهی(پژوهی و درس)اقدام(1

 شود. توسط معلم شرور می، هر دوپژوهی(پژوهی و درس)اقدام(5

 شود.ای شرور میال و مسألهؤپژوهشی است با سهر دوپژوهی(، پژوهی و درس)اقدام(1

 کند.گسترش علم کمک میبه ترویج و ، هر دوپژوهی(پژوهی و درس)اقدام(1

معلم تازه کار و با ساااابقه را در کنار هم برای هم آموزی و از دگرآموزی دعوت هر دوپژوهی(، پژوهی و درس)اقدام(2

 کند.می

 نیازمند نقادی فعال و متفکرانه است )تفکر انتقادی(.  ، هر دوپژوهی(پژوهی و درس)اقدام(1

 زمان و نتیجه )هر دو(مهم است.وهر دپژوهی(، پژوهی و درس)اقدام(91

 تمرکز در مسائل واقعی مدرسه و کالس است. هر دو پژوهی(،پژوهی و درس)اقدام(99

 شود.کار گرفته میه کاربرد یافته و نتایج در عمل ب هر دو پژوهی(،پژوهی و درس)اقدام(92

 

 هایافته

پژوهی از دیدگاه دانشجویان علوم تربیتی بود. جامعه پژوهی )معلم پژوهنده( و درسهدف این مطالعه، بازخوانی مفاهیم اقدام

آماری پژوهش، شامل دانشجویان علوم تربیتی پردیس آیت اهلل طالقانی قم که به طور نسبی، در سن، رشته دیگلم و میزان عالقه به 

در زمینه سؤاالت شفاهی )مصاحبه(  (9911)ایزاک،  هاپژوهش بر اساس تحلیل دادههای ستند. یافتهتربیت معمل، دارای همگنی ه

 بوده که تشریح آن در ادامه آمده است.

 «پژوهی )معلم پژوهنده( چگونه پژوهشی است و فرآیند انجام آن چگونه است؟اقدام»های مصاحبه برای سؤال تحلیل داده

م پژوهی )معلهی )معلم پژوهنده(، را نوعی روش تحقیق تعریف کرده و به بیان آنها، در اقدامپژواکلر دانشجویان اقدام

ویان شود. در بیان شفاهی دانشججویی میپژوهنده(، تحقیقی توسط معلم انجام شده، که در آن برای مشکل عمدتاً آموزشی چاره
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پژوهی )معلم پژوهنده( را انجام نداده بودند. بنابراین دانش، مشخص گردید که تقریباً هیچ یک از آنها به صورت مستقل، اقدام

 گردد.پژوهی، ضعیف تلقی میاطالعات و تجربه دانشجویان در اقدام

پژوهی )معلم پژوهنده( نداشته و نتوانستند آن را به صورت عملی تعریف اقدام: دانشجویان درک مفهومی کاملی از تفسیر

های آن را پژوهی )معلم پژوهنده( نداشتند که به واسطه آن، بتوانند فرآیند و یافتهمستقلی از اقدامکنند. دانشجویان، تجریه زیسته 

ه پژوهی )معلم پژوهنده( آشنایی اندکی داشتتوضیح دهند. برخی دانشجویان به واسطه حضور در برنامه کارورزی با برنامه اقدام

ه( پژوهی )معلم پژوهند، مشاهده کرده بودند. از این رهگذر، با برنامه اقدامو برخی دیگر، کارهای معلمان با تجربه را در مدارس

 پژوهی )معلم پژوهنده(، کسب کنند.آشنایی داشته و توانستند بر اساس آن مشاهدات، تجربیاتی را در مفهوم سازی اقدام

ا یاد مند شدند تا آن رمهم تلقی کرده و عالقه ای مفید وپژوهی )معلم پژوهنده( را برنامهاین گروه از دانشجویان، برنامه اقدام

گرفته و اجرا نمایند. دانشجویان با برخورد با معلمانی نسبتاً جوان و با انگیزه، عالقه و انگیزه الزم را در خود تقویت کرده و به 

تالش  بود، اما همین تعداد اندک، برنامه معلم پژوهنده و انجام آن، گرایش پیدا کردند. تعداد این گروه از دانشجویان بسیار اندک

 کردند تا تجربیات خود را در قالب برنامه معلم پژوهنده، ثبت و گزارش نمایند.

 «پژوهی چگونه پژوهشی است و فرآیند انجام آن چگونه است؟درس»های مصاحبه برای سؤال تحلیل داده

پژوهی اند. دانشجویان برای درسوهنده( درک کردهپژوهی )معلم پژپژوهی را همانند اقداماکلر دانشجویان مفهوم درس

ها و پژوهی را در همایشاند، بنابراین در مفهوم سازی آن دارای مشکالت شناختی هستند. دانشجویان درسدوره مستقلی ندیده

به صورت  پژوهییک از دانشجویان، فعالیتی با عنوان درساند. تقریباً هیچهای علمی و خصوصاً در هفته پژوهش شنیدهنشست

 اند.مستقل و کامل، انجام نداده

 در یک پژوهی )معلم پژوهنده( تقریباًپژوهی آشنایی بسیار ناچیزی داشته و آن را با اقدامتفسیر: دانشجویان با مفهوم درس

و  ی هفته پژوهشهاپژوهی، به دلیل مطرح شدن آن در نشستاند. آشنایی اندک دانشجویان با اصطالح درسراستا و قرار داده

دهد. اکلر معلمان و حتی اساتید، درک ای از پژوهش ارایه میپژوهی مفهوم تازه، بوده است. درس1همچنین در درس کارورزی

پژوهی مورد توجه مناسب قرار نگیرد. پژوهی ندارند. این موضور باعث شده که درسو برداشت مفهومی دقیقی از درس

یافت های الزم را دره درسی دانشگاه فرهنگیان قرار گرفته و اساتید متولی این درس، آموزشپژوهی به تازگی در برنامدرس

، تکلیفی بر اساس سرفصل این درس، از 1پژوهی مورد غفلت قرار گرفته است. اساتید درس کارورزینکرده بنابراین درس

 گزارشی مبنی بر نتایج آن تهیه نمایند. از آنجایی که پژوهی را اجرا کرده ودانشجویان مطالبه کرده و از آنان خواستند که درس

پژوهی نداشتند و از طرف دیگر برای کسب نمره الزم، ناچار بودند گزارش دانشجویان آشنایی مناسبی و درک دقیقی از درس

تهیه شده  ، گزارشآن را به سرعت تهیه کنند، بنابراین، به دلیل عدم آشنایی و سرعت تهیه گزارش و عدم دقت الزم در فرآیند

پژوهی از کفایت علمی و عملی برخوردار نشد. در حالت کلی، آنچه تهیه شده بود، اساساً تناسبی را مفهوم و فرآیند از درس

برداری و رونویسی از کارهای دانشجویان قبلی و یا موارد مشابه در شبکه اینترنت پژوهی، نداشت. گزارش تهیه شده، کگیدرس

 زش علمی بود. بوده و فاقد ار

 «پژوهی در چیست؟پژوهی )معلم پژوهنده( و درسارتباط درس کارورزی با اقدام»های مصاحبه برای سؤال تحلیل داده

اکلر دانشجویان با درس کارورزی به دلیل تغییر برنامه درسی علوم تربیتی آشنایی نسبی خوبی داشتند. اکلر دانشجویان از 

 ، اما به دلیل عدم آموزشپژوهی جزو تکالیف درس کارورزی استپژوهی )معلم پژوهنده( و درساقداماساتید خود شنیدند که 

مستقیم و مفهومی این دو درس، دانشجویان نتوانستند آن را انجام داده و اگر گروهی از دانشجویان انجام دادند، آن را به صورت 

 اند.ناقص انجام داده
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پژوهی )معلم پژوهنده( و کارورزی و اقداممفهومی و حتی شکلی، بین دروس توانند به صورت تفسیر: دانشجویان می

عدد شود. اساتید دروس کارورزی به دلیل تپژوهی، ارتباط برقرار کنند. این موضور گامی قابل توجه و رو به جلو تلقی میدرس

یه فعالیت آموزشی مناسبی را اراپژوهی، پژوهی )معلم پژوهنده( و درستکالیف این درس و عدم آشنایی کافی با مفاهیم اقدام

 پژوهی به حد کفایت و شایسته، انجام نگردیده است.پژوهی )معلم پژوهنده( و درساقدامنکردند. بنابراین تکالیف 

درس کارورزی برای تمامی معلمان موضوعی آشنا است. زیرا معلمان، در زمان دانشجویی، کارورزی را در مدارس انجام 

کنند اهداف آموزشی درس کارورزی را به دانشجویان راین، معلمان در حال حاضر، در مقام معلمان راهنما، سعی میداده، بناب

پژوهی )معلم پژوهنده(، نیز برای معلمان مفهومی آشنا است. برنامه معلم پژوهنده چند کارورز، به خوبی انتقال دهند. مفهوم اقدام

های گردد. البته در سالها در مدارس اجرا میریزی ادارات کل استانرورش و با برنامهسالی است که از سوی وزارت آموزش و پ

گذشته، شکل اجرای آن تغییراتی داشته است. اما در مجمور، اکلر معلمان حداقل یک تجربه کوتاه از برنامه معلم پژوهنده در 

 ای از پژوهشپژوهی مفهوم تازهان نداده است. درسپژوهی، ماهیت موضور شکل دقیقی نشاختیار دارند.  اما در خصوص درس

پژوهی ندارند. این موضور باعث شده دهد. اکلر معلمان، حتی معلمان باتجربه، درک و برداشت مفهومی دقیقی از درسارایه می

پژوهی دامرورزی ا اقپژوهی مورد توجه مناسب و دقیق قرار نگیرد. بنا بر آنچه بیان شد، اکلر دانشجومعلمان سه درس کاتا درس

 کنند. اکلر دانشجویان قادر نبودند تفکیک دقیقی از این سه درس ارایه دهند.پژوهی را در یک راستا تلقی میا درس

علم پژوهی )منظر کلی درباره برنامه جدید علوم تربیتی و دروس کارورزی و اقدام»های مصاحبه برای سؤال تحلیل داده

 از اساتید.« ارتباط آنها با همپژوهی و پژوهنده( و درس

کننده در مصاحبه در کل، تغییر برنامه درسی جدید علوم تربیتی را به دلیل قدیمی و عدم کاربردی بودن برنامه اساتید شرکت

فید م قبلی، تأیید و آن را فعالیت قابل توجه دانشگاه فرهنگیان قلمداد کردند. اساتید، الزمه اجرای یک برنامه مطلوب را، آموزش

رسد و به موقع، مورد تأیید و تأکید قرار دادند. آنان معقتدند، برنامه درسی جدید علوم تربیتی در ابتدای کار بوده و به نظر نمی

ی کرده پژوهی را منطقی تلقپژوهی )معلم پژوهنده( و درسخروجی مطلوبی داشته باشد. آنان ارتباط بین دروس کارورزی با اقدام

 ا ضمن مفید بودن، در راستای هم دیدند. و این سه درس ر

ر تکنولوژی آموزشی اند. با وجود تغییرات بسیار دبرنامه درسی جدید علوم تربیتی را مفید و ضروری دانستهتفسیر: اساتید تغییر 

ی هزاره سوم، های قدیمی، دیگر براها، ایجاد شده است. بنابراین برنامهای در آموزش، رویکردهای تازههای جدیدو فناوری

رنامه اند. بنابراین نقطه ضعف بهای درسی جدید را در آموزش اساتید آن دانستهجایگاهی ندارند. اساتید الزمه مفید بودن برنامه

 های الزم برای مدرسان آن بوده است.جدید، کمبود آموزش

گاه ر اساتید باتجربه و متخصص ا که در این دانشریزی دانشگاه، هماهنگی الزم را نداشته و از نظبه نظر اساتید، ارکان برنامه

 ریزی درسی دانشگاه، سیاست ضعیف وزارت آموزش و پرورشرسد، در ستادهای برنامهکند. به نظر میکم نیستند ا استفاده نمی

ا در جریان است. ها ا مبنی بر اینکه افکار خالق و جوشنده تنها در سازمان مرکزی قرار دارد و نه در واحدهای آموزشی استان

این وضعیت باعث شده تا ارتباط منطقی بین اعضای دانشگاه به صورت طولی و عرض؛ قطع گردد. دانشگاه فرهنگیان در دام 

جویی رفت از آن، مشارکتچنین وضعیت مخرب و خطرناکی قرار داشته و هر چه زود باید از این وضعیت خارج گردد. راه برون

 هیأت علمی و اساتید آن است. از ظرفیت حداکلری اعضای 
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 گیریبحث و نتیجه

. در حال حاضر، (9911)آقازاده،  و(9921)جعفریان یسار و زجاجی،  پژوهش، اساس یادگیری و مبنای هر فعالیت علمی است

های جدی، درست و عملگرا، نیازمند است. دانشگاه فرهنگیان، تنها دانشگاه رسمی علوم تربیتی بیش از علوم دیگر، به پژوهش

دی، وابسته منمندی و پژوهشعلوم تربیتی کشور، متولی علم و عمل تربیت است. و علم به ما هو علم، بیش از هر چیزی به روش

تربیتی در جایگاه اصلی خود قابل بررسی است، اما در حال حاضر، منشاء و منبع اصلی آن، دانشگاه فرهنگیان است. ماهیت علوم 

مندی و تغییر برنامه درسی برای دانشجویان علوم تربیتی با مندی، پژوهشاست. این دانشگاه در حال حاضر، دچار بحران روش

هیجان  اند. آنان دررسی دانشگاه، ناخواسته دچار خطای استراتژیک شدهریزی دگرایش آموزش ابتدایی است. مسؤوالن برنامه

برنامه  های مستقل، دست به تغییرناپذیر و همچنین بدون تکیه بر نتایج پژوهشای وصفاندازی دانشگاه، با عجلهناشی از راه

علوم تربیتی  5وم تربیتی از نیمه راه )ترم برنامه درسی جدید علدرسی، بدون توجه به نبود نیروی انسانی مجرب و متخصص، زدند. 

ها موظف شدند، برنامه درسی جدید را اجرا نمایند. این مطالعه، راجع به کیفیت اجرا و نتایج دو (، تغییر داده شد و پردیس19

صت جدید، فرپژوهی متمرکز شد. این دو درس به دلیل تطبیق واحدهای درسی قدیم و پژوهی )معلم پژوهنده( و درسدرس اقدام

پژوهی، برای درس 1پژوهی )معلم پژوهنده( و کارورزیبرای اقدام 2ارایه مستقل پیدا نکرد. اما تکالیف آن در دروس کارورزی

رسد، مطالبه تکلیف بدون آموزش فرآیند آن، کار درستی باشد. با بررسی تکالیف انجام از دانشجویان خواسته شد. به نظر نمی

پژوهی )معلم پژوهنده( و س کارورزی، مشخص گردید، دانشجویان، آشنایی کافی با دروس اقدامشده دانشجویان در در

پژوهی، خود پژوهی )معلم پژوهنده( و درساند. اساتید کارورزی ضمن عدم مسؤولیت آموزش دروس اقدامپژوهی نداشتهدرس

تکالیف، جدی نشدند. بر اساس آنچه بیان شد، دانشجویان های الزم را برای این دروس ندیده بودند، بنابراین، در مطالبه آموزش

)معلم پژوهنده(  پژوهیاقدامناظر بر تکالیف دروس  علوم تربیتی پردیس آیت اهلل طالقانی قم، عملکرد مطلوبی در درس کارورزی

که؛ یک( دانشجویان ها و دروس ارایه شده به دانشجویان، حاکی از آن است پژوهی دریافت نداشتند. تحلیل برنامهو درس

پژوهی نداشتند، دو( اساتید آموزش تخصصی برای دروس پژوهی )معلم پژوهنده( و درسهای الزم را در دو درس اقدامآموزش

پژوهی اند و سه( تغییر برنامه درسی، تغییری در مفهوم شناسی دانشجویان از اقدامپژوهی ندیدهپژوهی )معلم پژوهنده( و درساقدام

 پژوهی، ایجاد نکرده است.وهنده( و درس)معلم پژ

رایانه برای گپژوهی رویکردی پیشرفته و عملپژوهی و درسشناسی پژوهشی، اقدامنظر در حوزه روشبه نظر اساتید صاحب

 وشود. الزم است مربی و کارگزار تربیتی در امور آموزشی و پرورشی، از رئشی منطقی اندرکاران تعلیم و تربیت تلقی میدست

و از  آموزانریزی و حل مشکالت احتمالی در رفتار و یادگیری دانشپژوهی برای برنامهعلمی استفاده نماید. معلمان از اقدام

ط نمایند. تجربیات کسب شده توسگیری میریزی و حل مشکالت احتمالی در روش تدریس خود، بهرهپژوهی برای برنامهدرس

 مند وای بین معلمان عالقههای حرفهه دانشجومعلمان قابل انتقال است. پیوند مهارتمعلمان، در برنامه درسی کارورزی ب

ب شده ها و تجربیات کسدانشجومعلمان با انگیزه، باعث استفاده مطلوب دانشجومعلمان پس از ورود رسمی به مدارس، از آموخته

 دگیری، خواهد شد.پژوهی، برای ارتقای فرآیند یاددهی ا یاپژوهی و درسدر زمینه اقدام

بردی گذاری آموزش علمی و کارتوان گفت که؛ پایهپژوهی میپژوهی و درسگیری نهایی از بازخوانی مفاهیم اقدامدر نتیجه

زی شده ریهای برنامهپژوهی وابستگی مستقیم و معناداری به موارد اشاره شده دارد: الف(ارایه آموزشپژوهی و درسمفاهیم اقدام

پژوهی و کارورزی. ب(استفاده از اساتید متخصص، با پژوهی، درسداشتن اساتید متولی دروس اقدامی به روز نگهو مفید برا

د برای منهای متناسب، مفید و ارزشپژوهی و کارورزی. ج(ارایه مشوقپژوهی، درسمند به دروس اقدامتجربه، با انگیزه و عالقه
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های های تئوریک با فعالیتپژوهی و کارورزی. د(ترکیب آموزشپژوهی، درسقداماساتید و دانشجویان فعال در عرصه دروس ا

 ای.های حرفهای و سوق دادن اساتید و دانشجویان به تکمیل مهارتعملی و حرفه

 

 پیشنهادها

ژوهنده( پ پژوهی )معلمهای آموزشی دانشگاه، در حوزه دروس کارورزی، پژوهش روایی، اقدامبرای باال بردن کیفیت برنامه

 شود:پژوهی، پیشنهادهای زیر ارایه میو درس

پژوهی )معلم پژوهنده( و (اصالح برنامه درسی ماده درسی کارورزی و تعریف عملیاتی دروس پژوهش روایی، اقدام9

 پژوهی در آندرس

مان شود، مدت زمیشرح پیشنهاد: نیازی نیست دانشجو همه جلسات مربوط به کارورزی را در مدرسه بگذراند. پیشنهاد 

حضور دانشجو در درس کارورزی در مدرسه نصف شود و نصف جلسات را استاد درس، به صورت عملیاتی این سه درس را 

 آموزش داده و تکالیف مورد نظر را از دانشجویان، مطالبه نماید.

پژوهی را اجرا رزی چهار، درسپژوهی )معلم پژوهنده( و در کارودر کارورزی دو، پژوهش روایی، در کارورزی سه، اقدام

 نماید.

های تحقیق در علوم تربیتی وجود های آماری در علوم تربیتی و مقدمات روش(در برنامه قدیم علوم تربیتی، درس روش2

داشت. این دو درس حذف شده و یک درس سه واحدی با عنوان روش تحقیق و آمار در علوم تربیتی ایجاد شده است. همچنین 

ه پژوهی با عنوان کلی پژوهش و توسعپژوهی )معلم پژوهنده( و درسرویکرد پژوهشی با عناوین پژوهش روایی، اقدام سه درس با

 نیز ایجاد شده است. 9و2؛9ایحرفه

ه( و پژوهی )معلم پژوهندشود، دو درس روش تحقیق کمی  و روش تحقیق کیفی که مواد پژوهش روایی، اقدامپیشنهاد می

 شود، ایجاد شود.تدریس می پژوهی در آندرس

روایی،  رسد، پژوهششرح پیشنهاد: دروس با رویکرد پژوهشی الزم است در قالب روش تحقیق ارایه شوند. ضمناً به نظر می

جلسه برای آموزش  91پژوهی مهارت پژوهشی باشند تا یک ماده درسی مستقل. اختصاص پژوهی )معلم پژوهنده( و درساقدام

ایی هپژوهی در قالب مهارتپژوهی )معلم پژوهنده( و درسزیادی است. بنابراین بهتر است، پژوهش روایی، اقدامها، زمان مهارت

 در دل ماده درسی روش تحقیق کیفی ارایه گردد.
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59 ،92-91. 

 .92-91، هنامه رشد مدیریت مدرسهماپژوهی: هسته تحول در آموزش و پرورش. (. درس9921سرکارآرانی، م. )
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