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: هدف از اين پژوهش، مطالعه پديدارشناسانه تلفیق پژژوهش در چکیده

  ايژن بژود ای معلمژان منظور توسعه حرفژه بهبرنامه درسی تربیت معلم 

به معلمان کمک خواهد کرد تا تژثییر پژژوهش در لمژا را روی  مطالعه

در ايژن مطالعژه، اباژدا معلمژان فرايند تدريس و يژادییری در  کننژد  

دانشجو طی يک ترم تحصیلی با روش پژوهش در لما آشنا شدند و از 

، یور حا مسائا آموزشژهای درس خودشان به منظاين شیوه در کالس

اسافاده کردند  پس از پايان ترم، با معلمان دانشژجو مصژاح ه شژد و از 

نفژر از دانشژجو معلمژان  460خواساه شد تجاربشان را بیان کنند   هاآن

های مخالف به مدت يک ترم، درییر در انجام پژژوهش در لمژا رشاه

آوری شژدند و سژاخااريافاه یژرد ها از طريق مصژاح ه نیمژه  دادهبودند

ناژاي    تا رسیدن به نقطه اش اع ادامه يافژتهمگون ییری هدفمند نمونه

های حاصا از تجژار  معلمژان نشژان داد کژه پژژوهش در لمژا يافاه

توانساه دانش و مهژارت پژوهشژی، دانژش و مهژارت تژدريس، دانژش 

را افژزايش دهژد؛ همینژین  هژاآنو مهارت حا مسئله  شناسايی مسائا

را نس ت به مسائا و نقش پژوهش در حژا مسژئله تیییژر  اهآننگرش 

کژه بعژد از حژا مسژئله بژه ر ژايت است  کمک کرده  هاآنداده و به 

توان نایجه یرفت کژه بژا درونی دست يابند  با توجه به اين تجار  می

ای توان به توسعه حرفژهتلفیق پژوهش در برنامه درسی تربیت معلم می

 معلمان کمک کرد 
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Abstract: The purpose of this research 
was a phenomenological study of 
integrating research in teacher education 
curriculum. In this study, first, the student 
teachers became familiarized with action 
research method during a semester, and 
they applied this method to their own 
classes. After the end of the semester, 
they were interviewed, and were asked to 
express their experiences. The teachers 
were asked to explain weather action 
research would lead to teachers' 
professional development. The sample for 
this study included 106 student-teachers 
of various fields who were studied 
throughout a semester, and finally, in 
order to gather data to reach saturation 
point, thirty of them were interviewed 
both verbally and by questionnaires. The 
findings related to teachers’ experiences 
indicated that action research could 
increase their research knowledge and 
skills, their teaching knowledge and 
skills, their knowledge of identifying 
problems, and their problem-solving skill; 
moreover, it could change their attitudes 
towards issues and the role of research in 
solving problems, and it would result in 
higher inner satisfaction after solving a 
problem. According to these findings, it 
could be concluded that by integrating 
research in teacher education curriculum 
we can contribute to the teachers’ 
professional development. 
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 مقدمه و بیان مسأله

منظژور  بژه شژده ريژزی طژر  هایفعالیت و فرايندها» از است ل ارت معلمان ایحرفه توسعه

؛ بژه نقژا از طژاهری و 0666، 4)یاسژیی «معلمژان ایحرفژه نگژرش دانش، مهارت و افزايش

باال، تقري اً لنصری اصژلی  تیفیباکای ( توسعه حرفه0660یاسیی )به لقیده (  4830همیاران،

(  نااي  پژوهش باچینسژیی 834صتربیت است )در هر طر  نوين برای ارتقای سطح تعلیم و 

، هژاآنای معلمان موجب افزايش دانش محاوايی ( نشان داده که توسعه حرفه0646) 0و هانسن

شژود  آمژوزان مژیاسافاده از روش تدريس پژوهشی در کالس درس و به ود يژادییری دانژش

ای معلمان توسعه حرفه های امروزیای معلمان در هر لصر مافاوت است و مال توسعه حرفه

انژداز چشژم ( معاقد است کژه0668) 8رايمرز -نس ت به یذشاه تیییر پیدا کرده است  ويلگاس

 اصژالحات بژا تنگژاتنگییرايی باشد؛ رابطژه سازنده بر م نای نظريه ای بايدحرفهتوسعه  جديد

 یونژایون، هژایدر محژی ؛ و فرايند مشارکای شژمرده شژود به لنوان يک؛ داشاه باشد مدرسه

 .باشد بسیار مافاوت

های  ژمن خژدمت ای معلمان، بریزاری کالسکنند تنها راه توسعه حرفهبرخی یمان می

دانژیم نیازهژای همژه مژا مژی کژهدرحالیهای تدريس است؛ در زمینه دانش محاوايی و مهارت

میت تحقیق و معلمان در اين لصر، تیییر يافاه است  انفجار دانش و اطاللات در قرن اخیر، اه

تژرين پژوهش را بیش از پیش آشیار نموده اسژت  امژروزه سژواد پژوهشژی يیژی از  ژروری

 نظرانصژاحبکژه يیژی از  1شود  زهوريژکای معلمان محسو  میسوادها برای توسعه حرفه

يادییری الزم است معلژم بژه  -برجساه تعلیم و تربیت است معاقد است که در جريان ياددهی

های حا مسژثله های فرايند للمی يا مهارتییری مهارتلما کرده و با به کاران پژوهشگر لنو

به طور مسامر در پی دسایابی به حقیقت باشد و فعاالنه و با اتیای به نفس، مسیر رشد و کمال 

(  معلژم بژرای 88ص ، 4833؛ به نقژا از مهرمحمژدی، 4333ای را طی نمايد )زهوريک، حرفه

 به پژوهنده معلم ییر در پژوهش شود و معلم پژوهنده باشد  ريشهای شدن الزم است درحرفه

                                                 
1. Guskey 

2. Buczynski & Hansen 

3. Willegas Reimers 

4. Zahoric 
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 سژاخت در را یژرمشژاهده نقژش وی یژردد میالد برمی از پیش چهارم قرن در ارسطو ديدیاه

 برای پااليش را لمیق تفیر از شیلی اخالق، بر م انی لما بر تثکید با کند ومی مطر  واقعیت

 در کمنیوس کارهای و اساانا، همینین فارلند مک هاییتفعال .دهدمی ارائه لقايد و هاروش

و  بیسژام قژرن اول نیمژه و 43 در قژرن موناسژوری و ديويی ،43 در قرن روسو ،43 و 40 قرن

 بازسازی و ترسیم در هاوس کريو، اساین لوين، کارهای مانند 04 قرن در ديگر فراوان کارهای

؛ بژه نقژا از 4338، 4انژد )مژک فارلنژدداشاه لهدهبر اهمیای بسیار با نقش پژوهنده معلم مفهوم

 ( 4834ساکی، 

ای خود نایزيرنژد ارت ژات تنگژاتنگی بژا پژژوهش برقژرار کننژد  معلمان برای توسعه حرفه

بژا پژوهشژگران  بايژد، مربیژان ایحرفژه توسعه به منظور به ود که کندمی ادلا( 0663یاسیی )

معلمان  ( 003ص م ادرت ورزند ) پژوهش انجامو خودشان هم به  فعال داشاه باشند مشارکت

( بیژان 0644) 0پژوهشگر، معلمان فیوری هساند که همواره در پی حا مسائا هسژاند  وسژت

 کههنگامی هساند  خود تدريس هايی برای به ودراهدر جساجوی  همیشه 8فیورکند معلمان می

 5معلمژی هژایپژژوهش وع به انجامشر هاآن شود،می مندنظام وارادی  و تفیر 1بازانديشی اين

 توانژد بژهمژیکژه  شژودمژی نامیژده 0پژوهش در لما پژوهش، اين نوع اوقات کنند؛ یاهیمی

کمژک  معلمان، دانشجو مربوت به مو ولات به پرداخان با، تئوری و لما بین کردن شیافپر

معلمژان پژوهش در لمژا، روشژی اسژت پژیش روی ( 0663و همیاران ) 3  از نظر رابینزنمايد

مربیژان را  ،را سر در یم کرده است  پژوهش در لمژا هاآنهايی که برای پاسخ دادن به پرسش

 یژو و یفژتبحژ  و  و هژاداده آوریجمژ  مشژاهده،، به جساجودر مدارس  سازد تاقادر می

تهیژه  کژه در حژال حا ژر از آن در است 3انديشپژوهش خود از روش، شیلی اين»بپردازند  

 و؛ شژودمی اسافاده و غیره مدرسه به ود هایطر ، ایحرفه، توسعه مدرسه محوربرنامه درسی 

                                                 
1. McFarland 

2. West 

3. Reflective teachers 

4. Reflection 

5. Teacher research 

6. action research 

7. Robbins 

8. Self-reflective inquiry 
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 ریژدریآموزش، بژه طژور فعژال  در فرايند کنندیان شرکتبه لنوان معلمان را  ،به خودی خود

 لنوان بهرا  اين فرآيند( 4333) 0الياا و اسمیت  کوکران (4ص ، 4333، 4)مک نیف«  سازدمی

دانژش  يژا افژزايش تولیژدکنند و بر کارايی آن به لنوان راهی بژرای می لملی توصیف تحقیقی

ريزی، اجرا، مشاهده و بازتژا  اسژت  پژوهش در لما شاما مراحا برنامه لملی تثکید دارند 

ريزی، مسئله مورد نظر شناسژايی شژده و بژرای حژا مسژئله، طرحژی تژدوين در مرحله برنامه

رحله ق ا جهت حژا مسژئله تژدوين شژده بژود، بژه در مرحله اجرا، طرحی که در م؛  شودمی

آوری شواهد دربژاره تژثییر اقژدام آيد؛ در مرحله مشاهده، پژوهشگر به جم مرحله اجرا در می

پردازد؛ در مرحله بازتا ، ط ق شواهد، تثییر اقژدام بهینژه را مژورد تحلیژا قژرار انجام شده می

کنژد  ماتی پژوهش در لما را تدوين میدهد، سپس بر اساس نااي  اين تحلیا، یزارش مقدمی

تژوان از طريژق شژود، مژیهای پژوهش در لما که در سطح يک سژازمان انجژام مژیدر طر 

مشارکت دادن ناظران، میزان الا ار نااي   به دست آمده را نیز مورد قضاوت بیرونژی قژرار داد، 

 (4833سپس یزارش نهايی را تدوين نمود )بازریان ،

های های پژوهشی ويژه فعال که بر پژوهشآمريیا از یروه آموزشی تحقیقات انجمن 

کند )به نقا از تمرکز دارند، حمايت می 8خوان خود تحقیقات و پژوهش در لما، معلمی

قابا ت ديا پژوهش  که لنصر اندداده( تو یح 4333الياا ) و اسمیتکوکران (  0644وست، 

تیییر اجامالی پیش  هدفسوی  به و دارد تئوری اجامالی اناقادی درکه ريشه  در لما

یسار و يک جامعه لدالتن ساخا در معلمی هایپژوهش نقش برچگونه ، رودمی

 و والدين، مديران، آموزاندانش معلمان، مشارکای دانش توس  تولید  تثکید دارد تردموکراتیک

 که آنجا از شود یشناخاه م ترلادالنه اجامالی توسعه رواب  راه ردی برای دانشگاهیان،

اين رويیرد،  هدف است، مدرسه درس و در کالس تیییر برای ايجاد ابزاری معلمی، پژوهش

به نقا از کند ) توصیفرا  بیشار ايجاد تحول است تا اينیه صرفاً محی  کالس يا مدرسه

(  تحقیقات زيادی به مزايای درییر کردن معلمان و دانشجو معلمان در پژوهش 0644وست، 

                                                 
1. McNiff 

2. Cochran-smith and Lytle 

3. Self-study research 
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های جديد که روی روش يادییری معلمان مامرکزند، نقش پاردايم(  0663، 4اره دارند )برگاش

اند که فیورانه لما کنند و روی دانش خودشان، حیاتی برای معلمان در نظر یرفاه

؛ به 0660، 0)جانسن نمايندآموزان، مو وع درس، برنامه درسی، و بافت اجامالی تثما دانش

تواند از طريق درییر شدن معلمان در (  اين تثما و لما فیورانه می0645نقا از کِی ایلو، 

( پژوهش در لما 0663) 8بر اساس هوی و یراسمنهای معلم محور حاصا شود  پژوهش

کند تا از طريق نقش دارتر سازد و کمک تواند تجار  کالس درس را برای معلمان معنیمی

پژوهش در لما به (  0645)به نقا از کِی ایلو،  يندنماتر لما معلم به لنوان محقق، فیورانه

کند از طريق يک پژوهش مشارکای، لنوان روشی جديدی شناخاه شده که به معلمان کمک می

 به( 0640) 5و بوتسا کوتسوپولوس، مولر(  0645، 1تدريسشان را به ود بخشند )کِی ایلو

 دارو معنی د ارت ات زودهنگامايجا در تسهیا های دوره دانشجو معلمیپژوهش نقش بررسی

های پژوهش نشان داد که 0تحقیق ترکی ی اين نااي  حاصا از پرداخاند  میان پژوهش و لما

، با حال اين با  است زودهنگام پذيری ای برای فرهنگامیدوار کننده روش دانشجو معلمی،

های در زمینه یریبرای يادی به لنوان ساز و کاری پژوهش بر شده ريزیبرنامه تثکیدوجود 

 3در انگلساان فورالنگ و سینس ری  وجود دارند همینانها ، چالشتعلیم و تربیت و تدريس

( دريافاند که پژوهش در لما، اغلب به معلمان در افزايش الاماد به نفس، آیاهی، 0665)

ز کِین و )به نقا ا کندآوری و اسافاده از شواهد، و يادییری در مورد يادییريشان کمک میجم 

( پژوهش در لما 0646همینین بر اساس پژوهش کِین و میلوويک )(  0646، 3میلوويک

معلمان داشاه باشد و به توسعه ای حرفهتثییر مث ای روی در ، لما و اخالق تواند می

( نیز در پژوهش 0663) 3اسمیت و پونتنمايد  میالعمر در بین معلمان کمک يادییری مادام

کند تا کارشان را به ود بخشند، د پژوهش در لما نه تنها به معلمان کمک میخود نشان دادن

                                                 
1. Berg 
2 . Johnson 
3 . Hui and Grossman 
4 . Kayaoglu 

5. Kotsopoulos, Mueller, & Buzza 

6. Mixed-method 

7 . Furlong and Sainsbury 

8 . Cain & Milovic 

9 . Smeets & Ponte 
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بلیه روی کار ساير معلمان مدرسه نیز تثییر مث ت دارد  در اين پژوهش، معلمانی که پژوهش 

؛ بخشیدنددر لما انجام دادند، بین تئوری و لما ارت ات برقرار کردند؛ تدريسشان را به ود 

آموزان و کار ساير معلمان نیز گران سهیم نمودند، و روی يادییری دانشاطاللاتشان را با دي

 تثییر مث ت یذاشاند  

کند پژوهش در لما، ابزاری است که به معلمان کمک مینیز ( 0661) 4بر اساس سایر

 0جفرز وکانوی راه ردهای مؤیری را جهت به ود لما تدريسشان مورد اسافاده قرار دهند  

موسیقی کمک  باتجربهبه معلمان  مشارکای پژوهشی معلم چگونه کنند کهتوصیف می (0661)

 توسعه های سنایای خود را دن ال کنند که ديگر فعالیتتوسعه حرفه مسیریکرد تا از 

( در قالب يک واحد درسی پژوهش در لما 0664) 8پرايس .ای، قادر به انجام آن ن ودندحرفه

موله کالس درس، ت ديا به میانی اناقادی برای تولید برای دانشجو معلمان دريافت که مج

تجربه مشارکت  معلمان، یزارش دادند که دانشجو نیز (0665) 1سالدانش شده بود  اسمیت و 

اوجا و  .دانساندهای آتی در مدارس، مفید میبرای تدريس در سالرا  پژوهش در لما در

در  کنندشرکت می پژوهش در لما يندفرآدر  که معلمانی داشاند ( نیز اظهار4333) 5پاين

 ادرا  پژوهش خود( در 0660) 0براوونکنند  با تثما بیشاری لما می و تراناقادی تدريس،

اين  تثییر آموزشی و هایشیوهدر مورد  هاآنبر تفیر  پژوهش در لما تثییرات از معلمان

بررسی مینه خاص های تدريس را مورد بررسی قرار داده است  چهار زشیوهدر  تفیرات

 معلمان در  ( دانش، کلی طور به معلمنقش مورد: الف(  در معلمان ادرا  ل ارت بودند از

با  مصاح هطريق  ها ازتثملی يا بازانديشی  داده هایشیوه د( و تدريس هایج( شیوه، تدريس

 هایسازه آیار و دست ای ازمجموله و کالس درس رسمیمشاهدات غیر معلمان پژوهنده،

تیییرات در  که معلمان، داد نشان هاداده؛ تحلیا آوری شدندآموزان جم دانش معلم ومرت   

ساخاار  پژوهش در لما، مراحا در شرکت بررسی را در  کرده بودند  چهار زمینه مورد هر

                                                 
1. Sagor 

2. Conway And Jeffers 

3. Price 

4. Smith &Sela 

5. Oja & Pine 

6. Brown 
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  اين يادییری برای معلمان فراهم آورد -فرآيند ياددهی و تجزيه و تحلیا اجرا منظمی را برای

ها، تجزيه و داده ترمند و آیاهانهآوری نظامرا به سمت جم  معلمان شده، تعريفر ساخاا

 کرد هدايت می هاآنتثما در  و ها،دادهتحلیا 

 تلفیژق برنامه  من خدمت معلمان بژا هژدف يک در مامرکزيک پروژه پژوهش در لما 

هژای حژوزه  داجژرا شژ محژور معلمپژوهش در لما  و محور مربیپژوهش در لما  درونداد

 آمژوزش هژای پرسژش ومهارت، تفیر هایمهارت، راه ردهای يادییریشاما  معلمان درونداد

دو ، معلمژان مربیژانپژوهش در لما پروژه  اين چهار ماه از در طول بودند  مطالعه هایمهارت

آموزانشژان راه ردهای يژادییری دانژشپژوهش در لما را تجربه کردند که يیی بررسی  دوره

 آمژوزان ماننژددانژش يژادییری ايژن هایجن ژهبرخژی از  برای به ژود اجرای طرحی و دوم بود

و  کژار یروهژی، معرفژی 0صژندلی دا  ،4خوانژدن هژایآموزش ج رانی مهارت، نويسیخالصه

هژی   ایرچژه دادند کار ارائه می یزارشبايد يک  بود که بعد از اجرا لیت يادییریهای تینیک

از  دو معلژم سال تحصیلی بعد وجود نداشت، هژر به حاصله دسااوردهای مدرکی دال بر اناقال

دادنژد؛  بالفاصله پس از آن یژزارش پروژه و طول در بازانديشی )تثما در تدريس( در افزايش

 هژایپژروژه دلیژا اينیژه بژه .پرداخاژه شژود اناقژال مسائا مربوت به حفظ اينبه  بايد بنابراين

 از سژه سژطح، در اين پژروژه مربیان بود پژوهش در لماا همزمان ب پژوهش در لما معلمان،

يژادییری آن را  چگژونگی در  خود از زبان انگلیسی و ،آموزانصورت یرفت  دانش آموزش

را آموزانشژان دانژش يادییری از حمايت تفیر در مورد های جديدروش، معلمان، توسعه دادند

در   معلمژانی کژه کارکردندرای معلمان مدل جديد  من خدمت ب با مربیان هم و ابداع نمودند

 يژادییری در به ژودموجژب  کژه هژايیو چژالش هژاتینیژک اين مطالعه شرکت داشاند از تمام

 .(0660، 8آموزانشان شد، تقدير نمودند )پِرِتدانش

را مورد آزمون قرار دادند کژه  هايی( روش0660) 1در پژوهش ديگری فِیربنیس و لگرون

اند و دريافاند که را از طريق یفامان بین يک یروه پژوهشی معلم ساخاه در آن، معلمان، دانش

                                                 
1. Remedial reading 

2. Hot seating 

3. Perret 

4. Fairbanks and LaGron 
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در اين جريان، يادییری و تدريس معلمژان از طريژق یفامژان در مژورد تئژوری و لمژا بژرای 

شان، دیریون شده است  در يک مطالعه مژوردی، معلمژان ق ژا از های پژوهشیحمايت تالش

از پژژوهش  هژاآنیرا برای تدريس للوم شژدند  ندهخدمت، درییر در مطالعه يک رويیرد ساز

در لما برای شناسايی و مقابله با مشیالت کالس درسشان اسژافاده کردنژد  امژروزه رويیژرد 

معلم باشژد   های آموزش معلمان در تربیتیرا و پژوهش در لما، بايد بخشی از برنامهسازنده

رد لملژی بژرای کمژک بژه معلمژان ق ژا از ای از اسافاده از يک رويیاين مطالعه موردی نمونه

ای در حا مسئله به دست آورنژد و از پژژوهش در لمژا بژه لنژوان يژک خدمت بود تا تجربه

؛ بژه 0661هايشان بهره برند )شی، پردازی در مورد فعالیتروش تحقیق برای آزمايش و تئوری

هژای سافاده از پژروژه( نیز ا0644) 4(  در پژوهش هونگ و الرنس0663نقا از لیم و همیارن، 

پژوهش در لما به لنوان بخشی از فرايند خود بررسی به داوطل انی که از ايژن طژر  اسژافاده 

کرده بودند، کمک کرد تا در  بهاژری از تژدريس خودشژان حاصژا کننژد  در نهايژت، ناژاي  

لژی طژور کبه  پژوهش نشان داد که تثییر زيادی روی تدريس و يادییری داوطل ان داشاه است 

در ابعاد مخالف تژدريس، يژادییری و تواند پژوهش در لما میدهد ها نشان مینااي  پژوهش

  ها بیافزايد  نمايد و بر دانش و مهارت آنمعلمان کمک ای حرفهيادییرنده به رشد و توسعه 

علمان ای ماز آنجا که با جساجو در مناب  اينارنای، پژوهشی در ايران پیرامون توسعه حرفه

های خارجی انجام شده در مورد نقش نشد و برخی از پژوهش طريق پژوهش در لما يافت از

مورد بررسژی قژرار نژداده بودنژد؛  ژرورت را ای توسعه حرفهمخالف ابعاد  ،پژوهش در لما

 لی مشخص شده کژه پژژوهش های قپژوهشدر داشت پژوهشی در اين خصوص انجام شود  

بژا توجژه بژه ؛ ولی ابعژاد ايژن توسژعه نمايدی معلمان کمک اتواند به توسعه حرفهدر لما می

های ق لی بیشار به مطالعه   پژوهشبه طور کاما مورد مطالعه قرار نگرفاه استتجار  معلمان 

اند، بنابراين مطالعه لمیق و کیفی کمی تثییر پژوهش در لما در رشد و توسعه معلمان پرداخاه

هدف از انجژام به طور کلی ساه معلمان،  رورت داشت  ییری از تجار  زيبا بهرهاين پديده 

خدمت از اجرای پژژوهش در لمژا، نقژش  پژوهش اين بود که با توجه به تجربه معلمان حین

مورد بررسی قژرار یرفاژه و ابعژاد مخالژف آن مشژخص  هاآنای اين پژوهش در توسعه حرفه

                                                 
1. Hong & Lawrence 
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ر پژوهش در لما را روی فراينژد اين مطالعه به معلمان دانشجو کمک خواهد کرد تا تثییشود  

از اجژرای دانشژجو معلمژان سؤاالت پژوهش این بدود کده   در  کنندبهار  ،تدريس و يادییری

و چگونژه  هژايیدر چژه جن ژهپژوهش در لمژا  و ؟کسب کردندپژوهش در لما چه تجاربی 

 کمک کند؟ هاآنای به توسعه حرفه توانست

 روش پژوهش

پژوهشژی  4یدارشناسژيپدشناسی اسافاده شده است  پژژوهش در اين پژوهش از روش پديدار

کژه در مژوقعیای خژاص  یونژهآن، هاسژتدهيپدتو یح صريح و شناسايی »است که هدف آن 

(  در پژوهش 4833؛ به نقا از الوانی و بوداليی، 4336، 0)ون منن « اندشدهتوس  افراد، ادرا  

انژد  در ايژن را تجربژه کژرده ایپديدهکه  شودمیپديدارشناسی، اطاللات از افرادی یردآوری 

انژد؛ بنژابراين از طريژق پژوهش نیز معلمان، افرادی هساند که پژوهش در لما را تجربه کژرده

را در  کرد و به اهمیت تلفیق پژژوهش در  هاآنتوان ماهیت تجربه پژوهش پديدارشناسی می

خدمت بودنژد  فر از معلمان حینن 460برنامه درسی تربیت معلم پی برد  جامعه پژوهش شاما 

های مخالف دانشگاه فرهنگیان، پرديس شهید باهنر اسژاان همژدان که در دوره کارشناسی رشاه

لالوه بر تحصیا، به تدريس نیز مشیول بودند  جامعژه  ،کردند  اين معلمان دانشجوتحصیا می

نفژر دينژی  43بژی، نفژر للژوم تجر 00نفر از معلمان رشاه آموزش ابادايی،  84پژوهش شاما 

ییژری نفر هنرهای دسای و تجسمی بودند  از طريژق نمونژه 06و  نفر زبان انگلیسی، 46لربی، 

هژا تلفیژق پژوهش در لما در برنامه درسی آنسپس ها اناخا  شدند  نمونه ،همگون هدفمند

از هژا آوری دادهها در پژوهش شرکت داشاند  بژه منظژور جمژ شد  دانشجو معلمان همه رشاه

يافاه کا ی و شفاهی اسافاده شد و تا رسیدن به نقطژه اشژ اع ادامژه  ساخاار روش مصاح ه نیمه

شود  در واق  های کیفی اسافاده میییری مربوت به پژوهشنقطه اش اع، معموالً در نمونه يافت 

جديژدی ها ديگر بژه داده آوری دادهدهیم که در جريان جم ییری را ادامه میما تا جايی نمونه

نفر از دانشژجو معلمژان در  86در واق  تا رسیدن به نقطه اش اع، نمونه شاما دست پیدا نینیم  

ت سژؤاال  که همگی همزمان با تحصیا به تدريس نیژز اشژایال داشژاند های مخالف شدرشاه

                                                 
1. Phenomenological Research 

2. Van Manen 
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چه چیزهژايی آموخایژد؟ ؟ جريان حا مسئله، چه تجاربی کسب کرديد در اين بود که مصاح ه

چژه هايی يادییری شژما را ارتقژاد داد؟ ها در چه جن هکرديد؟ اين فعالیتبه کسب چگونه تجر

ها بعد از مصاح ه با هر شرکت کننده، دادهو     تیییری در نگرش شما نس ت به ق ا پیش آمد؟ 

بژرای و سژپس کدیژذاری و تحلیژا شژد   پیژادهروی کاغذ  هامصاح همان یردآوری شدند و 

ابادا رمزهای محوری مژورد نظژر کدیذاری باز و محوری اسافاده شد  تحلیا داده ها از روش 

هژا در ط قژات ها و ش اهتتفاوت بر اساسها اساخراج شد  سپس اين مفاهیم از مان)مفاهیم( 

بژه منظژور هژا اسژاخراج شژدند  بژه منظژور الا ارسژنجی، مخالف تقسیم بندی شدند و مؤلفه

های پژوهشگر را ائه شد و از آنها خواساه شد برداشتالا ارسنجی، نااي  به شرکت کنندیان ار

 با تجربیات خود مطابقت دهند که همگی مورد تثيید قرار یرفاند 

 شیوه اجرا

اين پژوهش به مدت يک ترم تحصیلی به طول انجامید  اباژدا پژژوهش در لمژا بژه دانشژجو 

ر کالس درسشان بژه خواساه شد د هاآنهای مخالف آموزش داده شد و سپس از معلمان رشاه

ای را در کالسش شناسايی و ارائژه جساجوی مسائا مخالف بپردازند  هر دانشجو معلم، مسئله

خواساه شد با اسافاده از روش پژوهش در لمژا بژرای حژا  هاآننمود  بعد از ارائه مسائا از 

توسژ  م هژای الزدرییر در پژوهش شدند و در هژر مرحلژه راهنمژايی هاآنمسائا اقدام کنند  

 هژاآنشد  بعد از اتمام پژوهش، شیوه نوشان یزارش پژوهش نیژز بژه ارائه می هاآنبه مدرس، 

ها در مورد تجاربی که بعد از اجرای پژوهش در لمژا آوری دادهآموزش داده شد و برای جم 

ن بژا به طور کلی معلما مصاح ه شد تا رسیدن به نقطه اش اع  هاآننفر از  86به دست آوردند با 

های درسشان شناسايی کردنژد و از طريژق هايشان، مسائا مخالف را در کالستوجه به آموخاه

 پژوهش در لما، اقدام به حا مسائا نمودند و در پايان، تجار  خود را بیان کردند 

 

 هایافته

  معلمان دانشجو از اجرای پژوهش در لما چه تجاربی کسب کردند؟. 1

 ها کمک کند؟ای آنتوانست به توسعه حرفهو چگونه هايی ن ه  پژوهش در لما در چه ج0
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های حاصا از مصاح ه، مان مصاح ه روی کاغژذ ی ژت شژد و سژپس بژه به منظور تحلیا داده

 ارائه شده است  4که نااي  آن در جدول شماره انجام شد منظور شناسايی مفاهیم، کدیذاری 

 کدگذاری: نتایج 1جدول شماره 

 مفاهیم هاادهنمونه د شناسه

4 

با درییر شدن در فرايند پژوهش، اطاللات زيژادی در مژورد پژژوهش در لمژا بژه 

هژای دست آوردم  به منظور انجام درسژت پژژوهش، مج ژور بژودم مژدام بژه کاژا 

ها و منژاب  مخالژف، مراحژا پژوهش در لما مراجعه کنم  با مراجعه میرر به کاا 

مینژژین اطاللژژات زيژژادی در مژژورد روش پژژژوهش در لمژژا را خژژو  آمژژوخام  ه

آوری اطاللژات ق ژا و بعژد از اجژرا، روش اجژرا، روش تجزيژه و های جم روش

 تحلیا اطاللات و     ياد یرفام 

دانش در مژورد 

پژژژژژژوهش در 

 لما

0 

هايی در خصوص پژوهش در لما یذرانژده بژوديم؛ ولژی مهژارت انجژام ق الً دوره

شژدن در پژژوهش و حژا مسژئله در کژالس  پژوهش را نداشایم  اين بار بژا درییژر

ايم و درسمان اطمینان داريم که مهارت کافی را در انجام اين پژوهش به دست آورده

توانیم در آينده بدون کمک اسااد راهنما اين پژوهش را در کالسمان اجژرا کنژیم  می

کرديم و از افراد ديگژر هژم برای اجرای هر مرحله از پژوهش با مدرس مشورت می

 یرفایم  اکنون اين الاماد به نفس در ما ايجاد شده که مهارت کافی داريم کمک می

مهژژژژژژارت در 

انجژام پژژژوهش 

 در لما

8 

هژای پژژوهش در لمژا، با مطالعه مناب  و راهنمايی مدرس و مشاهده نمونه یزارش

دانش و مهارت کافی را در نوشان یزارش پژوهش به دست آوردم  در طژی اجژرای 

کردم و بعژد از اتمژام کژار بژا کمژک و راهنمژايی اطاللات را ی ت می پژوهش تمام

را در لمژا اجژرا کژرده و در نوشژان  یسژينویزارشمدرس توانسام اصول و فنون 

یزارش، مهارت کافی را به دست آوردم  برای نوشان هر مرحله از یژزارش مج ژور 

شد بهار باوانم آنیژه را بودم به مناب  مراجعه کنم و اين مراجعه میرر به مناب  بال  

ام در لما پیاده کنم  از طريق نوشان یزارش پژژوهش مژن توانسژام ارجژاع آموخاه

 را بیاموزم و در یزارشم از اين س ک اسافاده کردم  APAدهی به س ک 

دانش و مهارت 

در نوشژژژژژژان 

یژژژژژژژژژزارش 

 پژوهشی

مسژئله،  آمژوزم و پیژدا کژردن للژابه منظور آشنايی با مشژیا نارسانويسژی دانژش 1

های مخالف را مطالعه کردم و از اساتید، سؤاالتی پرسیدم  اين مطالعژه بژه مژن کاا 

دانش در مژورد 

 مو وع
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 کدگذاری: نتایج 1جدول شماره 

 مفاهیم هاادهنمونه د شناسه

 کمک کرد تا در مورد نارسانويسی اطاللات خوبی به دست آورم 

5 

نوشژاند  بژه جسژاجوی آموزانم اين بود که انشاهای خژوبی نمژیمشیا برخی دانش

نشاد پژرداخام  از همیژارانم و مژدرس مربوطژه نظژر های مؤیر برای تدريس اروش

های ديگر معلمان را مطالعژه کژردم  بژا های روش تدريس و پژوهشخواسام  کاا 

هژای مژؤیر های معلمان، اطاللات جژامعی در مژورد روشها و پژوهشمطالعه کاا 

 تدريس انشاد به دست آوردم 

دانش در مژورد 

 تدريس

0 

آمژوزانم را بژه ودی توانسژام يژادییری سژطحی دانژشبا انجام اين پژوهش تژا حژد

هژايی هژا و روشيادییری لمیق و کاربردی ت ديا کنم  برای يادییری لمیق، فعالیت

را در کالس اجرا کردم  موفقیام در حا مشژیا نشژان داد بژا انجژام ايژن پژژوهش، 

  امکردهاجرا  یخوببهها را ها و روشفعالیت

مهژژژژژژارت در 

 تدريس

3 

ه يادییری با مسائا زيادی مواجه هسایم که ق ا از درییر شژدن در پژژوهش در حوز

کردم  زمانی که از ما خواساه شد مسائا يادییری در کالسژمان را توجه نمی هاآنبه 

شناسايی کنیم، در مورد اين مسائا جساجو کردم و بژه بسژیاری از ايژن مسژائا پژی 

ز جمله مسائلی بود که از طريژق ايژن بردم  مسائا يادییری مربوت به برنامه درسی ا

پژوهش با آن بیشار آشنا شدم  با درییر شدن در پژوهش دريافام يادییری برخژی از 

آموزان بسیار مشیا اسژت و بژرای مو ولات دانشی، مهارتی و نگرشی برای دانش

را شناسايی کنیم  به طژور مثژال مهژارت انجژام  هاآنحا اين مسائا ابادا الزم است 

آموزان مشیا است کژه بايژد های للوم برای دانشییری از آزمايشآزمايش و نایجه

آموزان به رلايت بهداشت مسئله ديگری اسژت به آن پرداخاه شود  ملزم کردن دانش

مسژائا  که بايد مورد بررسی قرار ییرد  با درییر شدن در اين پژوهش با بسژیاری از

 کردم توجهی نمی هاآنيادییری آشنا شدم که ق الً به 

دانژژش مسژژائا 

 يادییری

از طريق انجام اين پژوهش به بسیاری از مسائا مربوت به يادییرنده پی برديم  لژدم  3
دانژژش مسژژائا 

 ندهيادییر
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 کدگذاری: نتایج 1جدول شماره 

 مفاهیم هاادهنمونه د شناسه

انگیزه، لدم لالقه، مشیالت رفااری و خانوادیی،  عف پايه، لدم تمرکژز،  ژعف 

مواجژه  هژاآنجمله مسائلی است که يادییرنده با  يادییری، يادییری سطحی و     از

است  از طريق انجام پژوهش در لما به منظور شناسايی مسائا در کالس درسژمان 

های روانشناسی تربیای نیز آشنايی با اين مشیالت آشنا شديم  از طريق مطالعه کاا 

 بیشاری با مسائا مربوت به يادییرنده پیدا کرديم 

3 

 هژاآنتمرکز روی مسائا تدريس به ما کمک کرد که به اين مسائا توجه کنژیم و بژا 

بیشار آشنا شويم  در اين جريان با مسائا تدريس برخی مو ولات، مسژائا مربژوت 

آموزان، مسائا ايجاد انگیژزه و لالقژه در به مديريت کالس و نحوه برخورد با دانش

آمژوزان، مسژائا نحژوه تژدريس های دانژشآموخاه آموزان، مسائا ارزشیابی ازدانش

معلم و     بیشار آشنا شدم  شناسايی مسائا تدريس به مژن کمژک کژرد همژواره در 

 توجه داشاه باشم  هاآنکالسم به 

دانژژش مسژژائا 

 تدريس

46 

تژوانم مسژائا کژنم در آينژده بهاژر مژیاز طريق انجام اين پژوهش من احسژاس مژی

آموزان در روخوانی قژرآن توانسام با شناسايی مشیا دانش يادییری را حا کنم  من

برای حژا مسژئله بپژردازم  للژت  حاراهبعد از پیدا کردن للت مسئله به جساجوی 

های مخالف به جسژاجو پژرداخام  مسئله،  عف پايه بود  برای حا مسئله در کاا 

به خوبی مشژیا هايی را اجرا کردم و توانسام کمک یرفام، روش باتجربهاز معلمان 

 را حا کنم 

مهژژژارت حژژژا 

 مسائا يادییری

44 

آمژوزانم مسائلی که در کالسم با آن مواجه بودم اين بود کژه دانژش نيترمهميیی از 

های کالسژی نداشژاند  بژا اجژرای پژژوهش در لالقه چندانی به مشارکت در فعالیت

ارکای ندارنژد  لما ماوجه شدم که انگیزه چندانی برای انجام کارهای یروهی و مشژ

بژرای مشژارکت در  هژاآندر خصوص يژافان روش مناسژب بژرای افژزايش انگیژزه 

های مخالفی را پیدا کردم  با ايژن کارهای یروهی و مشارکای جساجو کردم و روش

آموزان در کارهژای های ترغیب کردن دانشجساجو، اطاللات زيادی در مورد روش

 مهژژژارت حژژژا

مسژژژژژژژژژژائا 

 يادییرنده
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 کدگذاری: نتایج 1جدول شماره 

 مفاهیم هاادهنمونه د شناسه

بژه خژوبی در  هژاآنماوجژه شژدم کژه هژا یروهی پیژدا کژردم  بژا اجژرای آن روش

کنند  با حا اين مشیا، من به اين نیاه پی بژردم کژه های یروهی شرکت میفعالیت

های حا مسئله را پیدا کژرد  نایجژه ايژن توان روشبا پیدا کردن للا مسائا بهار می

 توانم مسائا ديگری را هم حا کنم پژوهش به من اين اطمینان را داد که می

40 

کردم تدريس من بهارين تدريس است و ایر اشیالی هسژت مربژوت همیشه فیر می

هژا بژه آموزان است  با اجرای پژوهش در لما به اين نیاه پی بردم که بیژهبه دانش

در درس للژوم اسژافاده  غیرفعالهای که من از روش اندیرفاهاين للت سطحی ياد 

هژای فعژال یشژام، بعژد از اينیژه شیا تدريسم به دن ال روشام  با شناسايی مکرده

یرفانژد و قژادر بودنژد ها مطالب را لمقی ياد میکار بردم، بیه های فعال را بهروش

های کاربردی را به خوبی انجژام دهنژد  بعژد از اجژرای ايژن پژژوهش، روی فعالیت

تژوانم مژا مژیکنم با اجژرای پژژوهش در لکنم و فیر میتدريسم دقت بیشاری می

مسائا ديگر در تدريسم را حا کنم  پژوهش در لما به من کمک کرد تا آن چرا که 

 به صورت نظری آموخام در لما به کارییرم 

مهژژژارت حژژژا 

 مسائا تدريس

48 

آموزان ربطی به مژا کردم برخی از مسائا دانشفیر می در لماق ا از انجام پژوهش 

آموزان را ا کنند؛ ولی بعد از اينیه توانسام دانشندارد و بايد ديگران آن مسائا را ح

آمژوزان ديژد کنم؛ نس ت به مسائا دانش مندلالقهنس ت به شرکت در نماز جمالت 

کنم معلم کالس بهاژر از هژر فژرد ديگژری قژادر بهاری پیدا کردم  اکنون من فیر می

باشد  ديگژر  اناالیبآموزان است به حا مسائا بپردازد و ن ايد نس ت به مسائا دانش

آمژوزان مؤاخژذه دانژش یجابژهکنژد کژه اينیه پی بردم مسئولیت يک معلم حیم می

 را شناسايی کرده و برای حا آن اقدام کند  هاآن، سعی کند للت مشیا دارمشیا

تیییژژر نگژژرش 

نس ت به مسائا 

 دانش آموزان

41 
ه حژا مسژئله کمژک تواند بو نمی ديآیمکردم پژوهش فق  روی کاغذ ق الً فیر می

کند  ال اه اين طرز فیر به اين للت بود که با پژوهش در لما آشنا ن وديم  با اجرای 

آموزانم به اين نیاه پژی پژوهش در لما و تجربه حا مشیا يادییری سطحی دانش

تیییژژر نگژژرش 

نس ت به نقژش 

پژوهش در حا 
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 مفاهیم هاادهنمونه د شناسه

بردم که پژوهش در لما، نقش مهمی در حا مسژائا دارد  از یزارشژات همیژارانم 

آموزانشان، نگرش بسیار مث اژی نسژ ت بژه پژژوهش در در حا مسائا مخالف دانش

لما پیدا کردم و قصژد دارم در آينژده بژرای حژا مسژائلم از ايژن روش پژوهشژی 

 اسافاده کنم 

 مسئله

آموز منزوی در کژالس بعد از اجرای پژوهش و حا مسئله لدم صح ت کردن دانش 45

 و ر ايت درونی داشام و از حا مسئله بسیار خوشنود بودم از کارم احساس لذت 

کسب ر ژايت 

درونژژی از حژژا 

 مسئله

مفاهیم مشژابه و مژرت   بژه هژم ها، بعد از اينیه مفاهیم، شناسايی شدند برای دسایابی به مؤلفه

 ، ارائه شده است 0که نااي  آن در جدول شماره بندی شدند  ذيا يک مؤلفه کلی ط قه

 

 کدگذاری: نتایج 2ه جدول شمار

 هامؤلفه مفاهیم شناسه

8-4 

 دانش در مورد پژوهش در لما

 مهارت در انجام پژوهش در لما

 دانش و مهارت در نوشان یزارش پژوهشی 

 دانش و مهارت پژوهشی

0-1 

 دانش در مورد مو وع

 دانش در مورد تدريس

 مهارت در تدريس 

 دانش و مهارت تدريس

3-3 

 ریدانش مسائا يادیی

 دانش مسائا يادییرنده 

 دانش مسائا تدريس

 دانش شناسايی مسائا

40-46 

 مهارت حا مسائا يادییری

 مهارت حا مسائا يادییرنده

 مهارت حا مسائا تدريس 

 مهارت حا مسئله

45-48 

 دانش آموزان تیییر نگرش نس ت به مسائا

 تیییر نگرش نس ت به نقش پژوهش در حا مسئله

 ز حا مسئلهکسب ر ايت درونی ا 

 تیییر نگرش
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ای معلمان از طريق پژوهش توان مدل توسعه حرفههای حاصا از کدیذاری، میبر اساس يافاه

 مشاهده نمود  4در لما را در شیا شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجهبحث و 

ای معلمژان در اين پژوهش، تلفیق پژوهش در برنامه درسی تربیت معلم به منظور توسعه حرفه

معلژم را ماحژول سژاخاه و در  توانژد رونژد تربیژتمحژور مژی پژوهش معلژم ت یرفت صور

تحول و نوآوری در لرصه ياددهی يادییری نقشژی اساسژی ايفژا نمايژد )سژاکی،  سازینهادينه

 ای معلمان از طریق پژوهش در عملمدل توسعه حرفه :1شکل 

 دانش و مهارت پژوهشی

 . دانش در مورد پژوهش در عمل1

 . مهارت در انجام پژوهش در عمل2

 انش و مهارت در نوشتن گزارش پژوهشی. د3 
 

 دانش شناسایی مسائل

 مهارت حل مسئله

 تغییر نگرش

 . دانش مسائل یادگیری1

 . دانش مسائل یادگیرنده2 

 . دانش مسائل تدریس3 
 

 . مهارت حل مسائل یادگیری1

 مهارت حل مسائل یادگیرنده .2

 . مهارت حل مسائل تدریس3 

 

 دانش آموزان مسائل . تغییر نگرش نسبت به1

 . تغییر نگرش نسبت به نقش پژوهش در حل مسئله2

 . کسب رضایت درونی از حل مسئله3

 

 دانش و مهارت تدریس

 . دانش در مورد موضوع1

 . دانش در مورد تدریس2

 . مهارت در تدریس3 
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شژود  يیژژی از ای معلژم محسژو  مژیرشژد حرفژژه سژاززمینهمحژور  (  پژژوهش معلژم4834

کنژد پژژوهش در لمژا يژا ی معلمژان کمژک مژیامحوری که به رشد حرفه های معلمپژوهش

پژوهی است  ایر پژوهش در لما خو  اجرا شود نااي  مطلوبی به بژار خواهژد آورد از اقدام

ای، پیشرفت مؤسسژه و     )مژک نیژف، لومژاکس و جمله: پیشرفت فردی، بهار شدن کار حرفه

مت به منظور توسعه (  دانشجو معلمان حین خد00-03، صص 4830، ترجمه آهنییان، 4واياهد

محور را نه تنها به شیا تئوری بلیژه در لمژا هژم بژه کژار  ای الزم است پژوهش معلمحرفه

جژدايی  جزد لما، و تحقیق ارت ات بین دهد کهزمانی رخ می پژوهشییرند؛ چرا که تمايا به 

عنا کژه باشد؛ به اين م پژوهش در انجام مشارکت فعال طريق از ایحرفه و هويت ناپذير تمرين

پژوهش، تا اين روشی  کنندیانمصرف نه صرفاً پژوهش باشند و دانشجو معلمان تولید کنندیان

 ارت ژات بژین راهی برای ايجاد و همینین آموزاندانش و آیاهی از تفیر يادییری تدريس برای

 ( 0640)کوتسوپولوس، مولر، و بوتسا، باشد  و لما تحقیق

ای تواند بژه توسژعه حرفژهژوهش در لما چگونه میشود که پاکنون اين سؤال مطر  می

شود کژه ای میمعلمان کمک کند  در پاسخ به اين سؤال بايد یفت که در واق  پژوهش، واسطه

( 4333) 0های زيادی را کسب کننژد  شژونمعلمان از طريق درییر شدن در آن، دانش و مهارت

 ای ازمجمولژه و ايجژاد به ژود رایبژ مهمژی روش تجربه، در یشيبازاندتثما و  معاقد بود که

های ديگران اطاللات   معلمان از طريق انجام پژوهش و مطالعه پژوهشباشدمی ایدانش حرفه

( معاقدند 0668) 8بابا و کوجیما آموزند زيادی در مورد فرايند ياددهی يادییری و يادییرنده می

 دانژش تقويت تث یت و و م هم اتنق شدن روشن برای معلمان به مواد آموزشیمطالعه در مورد 

  معلمژان از طريژق انجژام پژژوهش بژه کنژدبرای آموزش مؤیر مطالب کمک می الزم محاوايی

تواننژد کنند که از اين طريق نیز مژیهای انجام شده توس  ديگر معلمان يا     رجوع میپژوهش

 هژایآیژاهی و دانژش از به اطاللات خوبی در حوزه تدريس و يادییری دست يابند  بخشژی

 از یمندبهرهکه  آيدمی دست به ديگران هایپژوهش نااي  به مراجعه معلمی با حرفه نیاز مورد

(  معلمژان بژا 4834کند )سژاکی، می تدريس کمک و معلمی حرفه مشار  اصول در  به هاآن

                                                 
1. McNiff, Lomax, and whitehead 

2. Schon 

3. Baba and Kojima 
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آورنژد درییر شدن در پژوهش نه تنها دانش کافی در مورد مو وع مورد بررسی به دسژت مژی

در مژورد شژیوه پژوهشژی  هژاآنآورنژد  لیه در تدريس و حا مسئله نیز مهارت به دست میب

کنند  به منظور آشنايی بیشار بژا نقژش پژژوهش در لمژا در دانش و مهارت کافی را کسب می

هژای حاصژا از ییرند: يافاژههای اين پژوهش مورد بررسی قرار میای معلم، يافاهتوسعه حرفه

 هژاآنه به اظهارات دانشجو معلمان نشان داد بژا انجژام پژژوهش در لمژا اين پژوهش با توج

بیان کردنژد کژه در  هاآنهای مخالفی را به دست آوردند از جمله: و نگرش هامهارت، هادانش

بعد دانش و مهارت پژوهشی به دانش در مورد پژوهش در لما، مهارت در انجام پژژوهش در 

درییری فعال معلمان در حا زارش پژوهشی دست يافاند  لما و دانش و مهارت در نوشان ی

در بعد دانش و دست يابند   های مورد نیازکمک کرد خودشان به دانش و مهارت مشیا به آنها

مهارت تدريس اظهار داشاند که به دانش در مورد مو وع، دانش در مورد تژدريس و مهژارت 

در بعد دانش له، با انواع مسائا آشنا شدند  ها با درییر شدن در مسئآندر تدريس دست يافاند  

شناسايی مسائا بیان کردند که دانش مسائا يادییری، دانش مسائا يادییرنده و دانژش مسژائا 

تدريس را کسب کردند  در بعد مهارت حا مسئله با توجه به اظهارتشان، بژه مهژارت در حژا 

حژا مسژائا تژدريس دسژت  مسائا يادییری، مهارت در حا مسائا يادییرنژده و مهژارت در

همواره در تژالش و تیژاپو ای در هر حوزهطی پژوهش در لما، معلم برای حا مسئله يافاند  

های مخالف، اجرا و ارزيابی تثییر آنهاست، بديهی اسژت در ايژن جريژان بژه برای يافان روش

يژک موفقیژت لذت درونژی از های الزم برای حا مسئله را کسب خواهد کرد  تدري ، مهارت

در معلمژان ، میا و انگیزه برای حا مسائا بعدی را ايجاد خواهد کژرد  يک مسئلهحا لما و 

آمژوزان و تیییژر تیییر نگرشی نس ت به مسائا دانژش هاآنبعد ايجاد نگرش بیان کردند که در 

ايجاد شده و بعد از حا مسئله، لژذت و  هاآننگرش نس ت به نقش پژوهش در حا مسئله در 

به وجود آمده است  با توجه به اظهژارات دانشژجو  هاآننی ناشی از حا مسئله در ر ايت درو

دسژت  يیهژانگرشبا انجام پژوهش در لما به دانژش، مهژارت و ها آنتوان یفت معلمان می

هژا حژاکی از آن است  تحلیا نااي  مصژاح هالزم و  روری ای يک معلم حرفه برایيافاند که 

دانش و مهارت پژوهشی به درییر شدن در يک پژوهش معلم محور،  بابود که دانشجو معلمان 

دست آوردند؛ با مطالعه و جساجوی اطاللات در مورد مو وع، دانش کافی کسب کردنژد؛ بژا 
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،  من جساجوی اطاللژات و شدتوجه به اينیه اغلب مسائا به تدريس و يادییری مربوت می

هژا آموزان، رسانههای دانشتدريس، فعالیت هایدر مورد روش بح  و یفاگو با ساير معلمان،

و مواد آموزشی و     دانش و مهارت به دسژت آوردنژد؛ در مژورد يادییرنژده و شژیوه مناسژب 

برخورد با يادییرنده، دانش و مهارت کسب کردند؛ همیاری و مشژارکت بژا ديگژر معلمژان را 

ه يژادییری، يادییرنژده و تمرين کردند و به اهمیت آن در حا مسئله پی بردنژد؛ مسژائا حژوز

احساس موفقیت ها را کسب کردند؛ تدريس را بهار شناخاند و مهارت حا مسئله در اين حوزه

 هاآن؛ تیییر نگرشی در دادافزايش  هاآن را در انگیزه برای حا مشیالت بعدیدر حا مشیا، 

ناژاي  ايژن  کردنژد آموزان ايجاد شد و از حا مسائا احساس لژذت مژینس ت به مسائا دانش

های دانشجو معلمانی که پژژوهش در لمژا را در کژالس درسشژان پژوهش با توجه به ديدیاه

کمژک کنژد   هژاآنای تجربه کرده بودند نشان داد که پژوهش در لما، توانساه به توسعه حرفه

ای معلمژان، ناژاي  ايژن پژژوهش بژا محور در توسژعه حرفژه در خصوص نقش پژوهش معلم

(؛ اسژمیت 0661(؛ کانوی و جفرز )0660(؛ پِرِت )0660(؛ براوون )0664يس )های پراپژوهش

( هماهنگ است  ولژی 06644(؛ و هونگ و الرنس )0660(؛ فیربنیس و لگرون )0665و سال )

ها نااي  جديدتری را ارائه داده از جمله ادرا  معلمژان از اين پژوهش در مقايسه با آن پژوهش

مسائا حژوزه يژادییری، يادییرنژده و تژدريس؛ مهژارت حژا  نقش مؤیر پژوهش در شناسايی

های يادییری، يادییرنده و تدريس؛ و تیییر نگرش نس ت به پژژوهش، مسژائا مسائا در حوزه

يادییرنده و کسب ر ايت درونی از حا مسئله  نااي  حاصا از تجژار  معلمژان بیژانگر ايژن 

 ای معلمان کمک کند تواند به توسعه حرفهمو وع بود که پژوهش در لما می

 تشويق دانشجو معلمان میان در معلمی را هایپژوهش تا نه تنهابه طور کلی ما نیاز داريم 

طرز فیژری در  کنیم  چنین دانشجويان ايجادلادات ذهنی يک پژوهشگر را در  بايد بلیه، کنیم

يان حژین در دانشژجو بیشژاری تثمژا يژا بازانديشژی بخژش تواند الهژاممی تمرين معلمی مورد

 دانشجو معلم شدن محضبه هاآنتا  فضايی را فراهم نمايد شود و شانیکارورزیذراندن دوره 

 بژا همیژاری پژذيرای بايژد پژوهنژده معلمژان يژا مربیژان ای خود ادامه دهند حرفه پیشرفت به

 هایپژوهش بايد آموزش و پرورش، مدارس یاجهینادسایابی به چنین  برای باشند  4کارورزان

                                                 
1. Practitioners 
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در  در نظژر بگیرنژد ارتقژاد  يژا اسژاخدام در جهژت شايساه للمی و به لنوان تالشی معلمی را

اقدام پژوهشژی را بژه  بايد مدارس و مديران، الا ارسنجی مؤسسات، یذارانقانون نهايت اينیه،

را  هژايیچنین فعالیت برای انجامکافی  فضای ای بپذيرند وحرفه توسعه از معا ری شیا لنوان

(  وزارت آمژوزش و 0644ادامه تحصیا فراهم نمايند )وسژت،  برای حصول شراي  لمانبه مع

های مربوت بژه پژژوهش معلمان، انجام فعالیت یبندرت های نظام حرفه در دساورالعماپرورش 

های ارتقاد در نظر یرفاه است )معاونت توسعه مديريت و در لما را به لنوان يیی از شاخص

ای ای در راسژاای توسژعه حرفژه( که قژدم شايسژاه4830زش و پرورش، پشای انی وزارت آمو

معلمان خواهد بود  ال اه فراهم کردن اين شراي  به تنهايی کافی نیسژت و الزم اسژت فرهنژگ 

معلمان و مديران مدارس نیز نس ت به پژوهش تیییر پیدا کند  معلمان بايد بژه پژژوهش توجژه 

آمژوزان همژواره ای خود و حژا مشژیالت دانژشحرفه خاصی داشاه باشند و به منظور توسعه

باشد  درسژت اسژت کژه تیییژر فرهنژگ  هاآنهای ترين فعالیتپژوهش در لما يیی از اصلی

 تعهد لزم راسخ و به نیاز( معاقدند اين مهم 0663) 4ولز و فون ؛ ولیکشدمی زمان زيادی طول

 يژادییری در مراکژز معلمژان را شژرکت دارد کژه شژرايطی به فراهم آوردن مدرسه تیم ره ری

تواننژد شژرايطی را بژرای مجهژز نمژودن ای مژی  در مراکز يادییری حرفهای افزايش دهدحرفه

در پايان با توجه بژه نقژش و اهمیژت  محور ايجاد نمايند  های پژوهشی معلممعلمان به مهارت

 ،و پژرورش شژود آمژوزشای معلمژان، پیشژنهاد مژیژوهش در لما در رشد و توسعه حرفژهپ

جشژنواره در شژرکت تا اين شیوه را نه فق  به لنژوان ابژزاری جهژت  نمايدمعلمان را ترغیب 

همینین پیشژنهاد   به کار ییرنددر مدارس  خودای هدف توسعه حرفه معلمان پژوهنده، بلیه با

ای دانشژجو ف توسعه حرفهشود دانشگاه فرهنگیان در برنامه درسی پژوهش در لما، با هدمی

هژايی کژه پژژوهش نمايژد؛های معلم محور مشژارکای ها را درییر در انجام پژوهشآنعلمان، م

 معلمان با کمک معلمان مدارس، درییر در حا مسائا آموزشی شوند   دانشجو

های بعدی، به شود در پژوهشبودند، پیشنهاد می جامعه اين پژوهش، معلمان  من خدمت

حرفژه ای هدر برنامه درسی تربیت معلم بژه منظژور توسژع مطالعه پديدارشناسانه تلفیق پژوهش

 دانشجو معلمان پرداخاه شود  
                                                 
1. Wells & Feun 
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