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شکلی از پژوهش علمی که براي حل یک مسئله یا مشکل، تحقیق و             

  . کند اقدام را با یکدیگر ترکیب می
  

عنوان شکلی از پژوهش علمی از حـدود دهـۀ      پژوهی به   اقدام
ایـن روش   . تربیـت شـده اسـت      و  وارد مطالعات تعلیم   1930

ـ           نگـر    ژوهش عمـل  تحقیق علمی با عنـاوین دیگـري ماننـد پ
ــم    ــاتی، معل ــژوهش عملی ــشارکتی، پ ــژوهش م ــشارکتی، پ م

زندوانیان و  (شود    پژوهنده و پژوهش در عمل نیز شناخته می       
ــاران،  ــاگونی از   ). 2: 1390همکـ ــاریف گونـ ــاکنون تعـ تـ

، )1981(کمـیس و گرونـدي      . پژوهی ارائه شـده اسـت       اقدام
اي از  وپـرورش را مجموعـه   پژوهـی در حـوزة آمـوزش        اقدام

اي بهبــود  ریــزي درســی، رشــد حرفــه هــا در برنامــه الیــتفع
ــه ــه  برنامـ ــه و برنامـ ــاي مدرسـ ــستم هـ ــزي سیـ ــا و  ریـ هـ
هاي راهبـردي،     این فعالیت . کنند  ها تعریف می    گذاري  سیاست

اي هستند که اجرا شده و سپس در معرض           شده  عمل طراحی 
پژوهـی ازنظـر      اقـدام . انـد   مشاهده، تفکر و تغییر قرار گرفتـه      

مند تفکر، پژوهش و اقدام است کـه فـرد            یند نظام فراست فرا 
 ,Frost(دهد  آن را براي بهبود وضعیت شغلی خود انجام می

پژوهـی در آمـوزش تحقیقـی     ازنظر بیسی، اقدام). 25 :2003
هـاي    براي شناخت، ارزیابی و دگرگون کـردن برخـی شـیوه          

 :Bassey, 1998(هـا اسـت    آموزشی براي بهبـود ایـن روش  

پژوهی ازطریـق پـژوهش     روش، پژوهشگر اقدام  در این   ). 23
کند وضـعیت نـامطلوب یـا نـامعین           همراه با عمل تالش می    

هـدف از   . موجود را به وضعیت مطلوب یا معین تغییر دهـد         
یزدچـی،  (این کار، بهسازي امور و اثربخش کردن آن اسـت            

عنوان نوعی    پژوهی ازسوي برخی متفکران به      اقدام). 1: 1383
ریف شده است به ایـن معنـا کـه پـژوهش        پژوهش کارور تع  

نیف   مک(گیرد    توسط خودِ افراد و ضمن کارشان صورت می       
  ). 25: 1384و همکاران، 

پژوهی، بهبـود فراینـدهاي کـاري و          هدف اصلی از اقدام     
حـل بـراي مـسئله یـا       شغلی ازطریق شناخت مسئله، ارائه راه     

نـابراین  ب. مشکل، اقدام و ارزیابی نتایج مربوط به اقدام است         

پژوهی متضمن رویکردي به پـژوهش یـا تولیـد دانـش              اقدام
و محـیط   ) اجـرا (است که طی آن فاصله میان محـیط عمـل           

). 6: 1379مهرمحمـدي،   (تولید دانـش از میـان رفتـه اسـت           
پژوهــی داراي چهــار ویژگــی  اقــدام) 2010(ازنظــر دنــسکام 

ماهیت عملـی، تأکیـد بـر دگرگـونی، فراینـد           : برجسته است 
). 1385بـه نقـل از کاسـتلو،        (اي و توجه به مشارکت       چرخه

پژوهی را شـامل دو فراینـد تحقیـق و            توان اقدام   بنابراین، می 
اقدام تعریف کرد که در هر پژوهش خاص، تأکید بر هر یک            

پژوهــی را دچــار تغییــر  از ایــن دو عنــصر فراینــدهاي اقــدام
پژوهـی روي یـک طیـف         هاي اقدام   طورکلی روش   به. کند  می
ر دارند که در برخی از آنها تأکیـد اصـلی بـر روي اقـدام                قرا

در سایر اشکال، تحقیـق     . است و تحقیق در حاشیه قرار دارد      
عنوان یک فـراورده جـانبی     هدف اولیه است و اقدام اغلب به      

 ). 1: 1390دوستی ایرانی و همکاران، (است 
توان در مورد همۀ مسائل یا مشکالت      پژوهی را نمی    اقدام  

پژوهی منحصراً در ارتبـاط بـا آن          اقدام. کار بست   ی به اجتماع
دسته از مسائل و موضوعات عرصۀ علوم انسانی و اجتماعی          
کاربرد داردکه از جنس مسائل کاربردي در حـوزة آمـوزش،            

بدیهی . آیند  حساب می   فرهنگ، امنیت، اشتغال و نظایر آنها به      
پژوهــی در زمینــۀ موضــوعاتی کــه ماهیــت  اســت کــه اقــدام

هـاي    مثابـه مـسائل یـا پـژوهش         ربردي نداشته و از آنها بـه      کا
: 1379مهرمحمـدي،   (شود کـاربرد نـدارد        بنیادي نام برده می   

بنابراین، این روش عموماً در مـورد مـسائل و مـشکالتی      ). 4
رود که در آن، هـدف پژوهـشگر از انجـام تحقیـق،       کار می   به

 تغییر در یک وضعیت و تبدیل آن به وضعیت مطلوب اسـت           
)Gustavsson & Anderson, 2019 .(  ایـــن ویژگـــی

هـاي   هاي اساسی بـا سـایر روش   پژوهی منجر به تفاوت    اقدام
بـه همـین دلیـل اسـت کـه ایـن روش در             . شـود   تحقیق مـی  

وپـرورش،    هاي مشخص شغلی و علمی مانند آمـوزش         شاخه
شناسی اجتماعی که با حل مشکالت عینی در          پزشکی و روان  

  . د، بیشتر استفاده شده استمحیط کار سروکار دارن
 

  ها پژوهی و تفاوت آن با سایر روش مزایاي اقدام
هاي تحقیق برحسب نوع آنهـا بـه سـه        در نگاهی کلی، روش   

. شوند  اي و کاربردي تقسیم می      دسته تحقیقات بنیادي، توسعه   
ویژه تحقیقات بنیادي، هدف از       در بسیاري از انواع تحقیق، به     
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هـا و دسـتیابی       بین متغیرها و پدیده   انجام پژوهش فهم رابطه     
هـا اسـت کـه بتـوان در        مندي روابط پدیده    به شکلی از قانون   

هـا    شده براي فهم پدیـده      شرایط گوناگون از این دانش کسب     
پژوهـی    ایـن در حـالی اسـت کـه هـدف اقـدام            . استفاده کرد 

هـا یـا      مثابه روشی کاربردي، پـی بـردن بـه روابـط پدیـده              به
هـایی اسـت    نیست، بلکه بررسی موضـوع  اصطالح متغیرها     به

که فرد یا افراد در محیط کار و در خصوص شغلـشان بـا آن               
خواهند از راه پژوهش آن را حل کرده یـا      درگیر هستند و می   

توان سه   ازنظر بیسی نیز می   ). 1: 1383یزدچی،  (کاهش دهند   
پـژوهش نظـري،    : نوع پژوهش را از یکـدیگر تفکیـک کـرد         

پژوهـشگران نظـري درصـددند تـا        . وهیپژ  ارزشیابی و اقدام  
گونه داوري در مـورد رویـدادها، آنهـا را تبیـین و               بدون هیچ 

که   نحوي  یاب به   تفسیر کنند و شرح دهند؛ پژوهشگران ارزش      
یابانـه دربـارة رخـدادها     خود یا سایرین قادر به داوري ارزش 

کـه    درحـالی . کننـد   باشند، آنها را تبییین، تفسیر و تشریح مـی        
زمان با توصیف، تفسیر و تبیـین رویـدادها،           ژوهان، هم پ  اقدام

وجـوي تغییراتـی      نحـوي بـه جـست       براي بهتر شدن آنها بـه     
بنابراین، هـدف   ). 31: 1384نیف و همکاران،      مک(آیند    برمی

پژوهی ایجاد یک نظریۀ علمی عـام نیـست و عمومـاً           از اقدام 
یـادي  آمده از آن کاربرد عام ندارد و تا حدود ز           دست  نتایج به 
 .شود اي که تحقیق در آن انجام شده محدود می به زمینه

پژوهی با سایر انواع      هاي اصلی اقدام    یکی دیگر از تفاوت     
در . تحقیق، جایگاه سوژه یا پژوهشگر در فرایند تحقیق است        

عنوان فـردي شـناخته       سایر انواع تحقیق، پژوهشگر عموماً به     
اعی را  شـود کـه وضـعیت یـک پدیـده یـا مـسئلۀ اجتمـ                 می

کنـد   گونه که در جهان واقعـی وجـود دارد مطالعـه مـی      همان
بدون آنکه حضور پژوهشگر تغییري در این پدیدة اجتمـاعی         

پژوهی، پژوهشگر کنـشگري      که در اقدام    درحالی. داشته باشد 
فعال است و اصوالً تحقیق با هدف تغییر در پدیده یا مـسئلۀ             

ف و همکـاران،    نیـ   به گفتـۀ مـک    . شود  مورد مطالعه انجام می   
ویژگـی منحـصربه    ] در عین تحقیق  [دست زدن به انجام کار      

هـا مـصداق      پژوهی است که در سایر انواع پژوهش        فرد اقدام 
ها در این است  پژوهی با سایر روش     تفاوت دیگر اقدام  . ندارد

). 31: 1384(که داراي مبناي ارزشی صریح و روشنی اسـت          

ترین وجـه تمـایز       ن اصلی عنوا  توان اقدام را به     ترتیب می   بدین
هاي تحقیق آکادمیک درنظر گرفـت        این روش از سایر روش    

هـاي منطبـق بـا مـوازین          که در آن برخالف رسالت پژوهش     
علمی و آکادمیک، اقدام بر شناخت علمی موقعیت یا پدیـده           
پیشی گرفته و اثربخشی آن در سایۀ ارزیابی نتایج حاصـل از            

شـود   تأییـد یـا رد مـی    اجرا یا مواجهـه منطقـی بـا موقعیـت           
  ). 2: 1379مهرمحمدي، (

پژوهـی بـا      لحاظ فرایندهاي انجام پژوهش نیـز اقـدام        به    
هـاي علمـی و دانـشگاهی دیگـر           ترین پژوهش   برخی از مهم  
ویـژه    هـا، بـه     کـه بـسیاري از پـژوهش        حالی  در. متفاوت است 

هاي کمـی و پوزیتویـستی از یـک چرخـه و فراینـد                پژوهش
ــد،  نجــام تحقیــق بهــره مــی مــشخص علمــی در طــول ا برن

کنـد و   اي تبعیت می پژوهی معموالً از یک الگوي چرخه      اقدام
مراحــل آن در عـــین پیــروي از مراحـــل خــاص بـــسیار    

پژوهی با توجه به شرایط   رو در اقدام    ازاین. پذیر است   انعطاف
تـوان در     گوناگون حاکم بـر محـیط و موضـوع تحقیـق، مـی            

زنـدوانیان و   (جـاد کـرد     مراحل پژوهش تغییرات گوناگون ای    
ــاران،  ــدام  ). 7: 1390همک ــن نظــر، اق پژوهــی داراي  از ای

هاي بسیاري با تحقیـق کیفـی اسـت کـه بـسیاري از                شباهت
فرایندها در حین انجام تحقیق ممکن است دچار تغییر شوند          

)Gullion & Ellis, 2013 .(  پژوهـی ماننـد    همچنـین، اقـدام
تنـــوعی از هـــاي کیفـــی از مجموعـــه م بـــسیاري از روش

هـاي تحقیـق و    هاي مـشاهده بـراي دسـتیابی بـه داده       تکنیک
  ).  Ivankova & Wingo, 2018(کند  تحلیل آنها استفاده می

آمـده از تحقیـق،       دسـت   پـذیري نتـایج بـه       به لحاظ تعمیم    
پژوهی تا حدودي بـرخالف تحقیقـات علمـی کمـی و              اقدام
ج راستا بـا تحقیقـات کیفـی اسـت؛ بـدین معنـا کـه نتـای                  هم
تـوان بـه      نـدرت مـی     پژوهی را به    آمده از تحقیق اقدام     دست  به

آمـده از     دسـت   هـاي مـشابه تعمـیم داد و نتیجـۀ بـه             وضعیت
منزلۀ راهکـاري نهـایی بـراي         تواند به   پژوهی، لزوماً نمی    اقدام

کار رود و در تعمـیم   هاي مشابه به   ها یا وضعیت    همۀ موقعیت 
رو،   ازاین.  حساس بود  ها باید بسیار    نتایج آن به سایر موقعیت    
مثابـه    پژوهی به حوزة اجرا، بایـد بـه         در عملیات از نوع اقدام    

یک متغیر مهم نگریست، نه اینکـه در مقیـاس وسـیع یـا در               
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ترین سطحی که یک مدیر در آن سطح نافذ است بـه              گسترده
ــایج حاصــل از آن پرداخــت    ــابی نت ــصمیم و ارزی اجــراي ت

خاطر هـدف     ر عموماً به  دلیل این ام  ). 4: 1379مهرمحمدي،  (
پژوهی است که حل یک مسئله یا مشکل خاص           خاص اقدام 

عـدم  . منزلۀ هدف نهایی پژوهش درنظر گرفته شـده اسـت     به
پژوهی، در درجـۀ نخـست        هاي اقدام   پذیري کامل یافته    تعمیم

ناشی از خاص بودن هر پدیـدة اجتمـاعی اسـت کـه بنـا بـه         
بنابراین، شـناخت  . شود  هاي گوناگون دچار تغییر می      وضعیت

تــوان تحــت انقیــاد  هــاي انــسانی را نمــی انــسان و موقعیــت
اصـطالح علمـی درآورد؛    هـاي عـام و فراگیـر بـه         مندي  قانون

هـاي    ادعاي شـناخت، کنتـرل، پیـشگویی و تبیـین موقعیـت           
پذیري عام  انسانی به پشتوانۀ قوانین عام و برخوردار از تعمیم   

تواند  پژوهی می اقدام. با واقعیت وجودي آدمی سازگار نیست     
: همـان (معرف رویکرد مطالعاتی سازگار با این اندیشه باشد         

پژوهی  پذیري نتایج اقدام   ازنظر رابسن، دشواري در تعمیم    ). 6
منزلۀ ضعف این روش درنظر گرفت زیرا نباید          توان به   را نمی 

اش   شـده   پذیري ازجمله اهـداف تعیـین       از پژوهشی که تعمیم   
د مشخصی در این خـصوص نداشـته        نبوده و پژوهشگر قص   

بـه نقـل از     (ناپذیري نتایجش انتقاد کرد       سبب تعمیم   است، به 
 ). 1385کاستلو، 

هاي بسیاري    پژوهی ازنظر اعتبار نیز داراي همانندي       اقدام  
هاي خاصی با انـواع روش تحقیـق    با پژوهش کیفی و تفاوت 
هاي تحقیـق پوزیتویـستی       در روش . علمی پوزیتویستی است  

هـا ماننـد اعتبـار صـوري، اعتبـار            نواع گوناگونی از روش   از ا 
. شـود   سازه و مانند آن براي افزایش اعتبار تحقیق استفاده می         

هــاي کیفــی هرچنــد قابلیــت     پژوهــی و روش در اقــدام
هـا از اعتبـار    ها باال نیست، اما این پـژوهش       پذیري داده   تعمیم

ق یا صحیح هاي آن دقی باالیی برخوردارند به این معنا که داده      
پژوهـی    هـاي خـاص اقـدام       برخی از فعالیت  . یا حقیقی است  

شوند که ناشی از دیـدگاه        ها می   باعث افزایش اعتبار این داده    
در ایـن روش اشـتراك معنـادار        . پژوهی است   مشارکتی اقدام 

هاي شخصی با تجربـه دیگـران، مبنـاي خـوبی بـراي               تجربه
: دهـد   روي می  این کار در چند سطح    . آید  حساب می   اعتبار به 

پژوهی در درجۀ اول به پـذیرش   در سطح اول اعتبار در اقدام     

عمـل    آن نوع تبیینی بستگی دارد که افراد دربارة کار خود بـه           
سـطح دوم  . اند؛ به اعتبار دیگر نوعی خوداعتبارگـذاري    آورده

اي که در     هنگامی است که همکاران، یعنی کسانی که با زمینه        
توانند ازطریق شواهدي کـه    تند، می ایم آشنا هس    آن عمل کرده  

طـور نیـابتی بـه        ایم، به   براي درك ادعاهاي خود تدارك دیده     
سطح سوم ایـن اسـت کـه بتـوانیم          . تعیین اعتبار آنها بپردازد   

حقیقتی را که ادعاي کشفش را داریم در اختیار همگان قـرار            
دهیم و کسانی را که ممکن است نسبت به آن غریبه باشـند،             

 ). 46-45: 1384نیف و همکاران،  مک(یم متقاعد ساز
هاي آموزشی تـاکنون مزایـاي متعـددي          در حوزة فعالیت    

ــدام ــراي اق ــوان شــده اســت  ب ازنظــر یزدچــی، . پژوهــی عن
پژوهی در سطوح گوناگون شامل مزایایی مانند تغییرات          اقدام

در یک کالس، تغییرات و بهبود وضعیت در چندکالس و در         
، آگـاهی   )1383(هـاي کـل مدرسـه         نهایت بهبود در فعالیـت    
 ,.Dick et al(هـاي آموزشـی خـود     بیشتر معلمان از فعالیت

، افزایش حس تعلق معلم به امر آمـوزش، نـوآوري و            )2009
، تبـدیل شـدن معلمـان بـه     )1380پویا،    قاسمی(نوجویی وي   

دوستان منتقد، درك بهتر معلمـان از فراینـد تـدریس خـود،             
ي و افـزایش آگـاهی معلمـان        هاي فرد   کشف خود و توانایی   

هـاي   ، توسـعۀ توانمنـدي  )1383کمیس، به نقل از یزدچـی،      (
هاي تدریس و شناسایی و  معلمان براي اصالح و بهبود روش    

و در نهایـت    ) 1384طلـوعی،   (حل مسائل محـیط آموزشـی       
اســتفاده از تجربیــات ســایر معلمــان و ارزیــابی مــداوم      

 مزایـاي   .اسـت ) 1389چـی،     رشـت (هـاي آموزشـی       فعالیت
 : اند از پژوهی ازنظر کوهن و مانیون عبارت اقدام

هـاي خـاص تـشخیص داده          رفع مشکالتی که در موقعیت     -
  اند یا بهبود بخشیدن به آنها؛ شده

هـا،     آموزش ضمن خدمت، مجهز کردن معلمان به مهـارت         -
گرانه و افزایش     هاي جدید افزودن بر نیروي تحلیل       روش

 خودآگاهی آنان؛
رویکردهاي اضافی یا جدید آموزش و یادگیري به         افزودن   -

طـور معمـول دافـع نـوگرایی و تغییـر       نظام جاري که بـه    
 است؛

گـرا و پـژوهش دانـشگاهی و           بهبود ارتباط بین معلم عمل     -
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رفع نواقص پژوهش سنتی در دادن دسـتورالعمل صـریح    
 به معلمان؛

 فراهم آوردن یک روش حل مسئله در کالس درس کـه از           -
به نقل از زنـدوانیان و      (رعلمی کنونی برتر باشد     روش غی 

  ). 3-2: 1390همکاران، 
 

  پژوهی مبانی فلسفی اقدام
هاي غالب    یک از پارادایم    پژوهی ذیل کدام    این مسئله که اقدام   

شود، محل اختالف متفکران این       در علم اجتماعی تعریف می    
براي نمونـه، طبـق نظـر تـران، اگرچـه در            . حوزه بوده است  

گرایی قـرار   پژوهی در پارادایم اثبات  ن دهۀ گذشته اقدام   چندی
داشت، طی نیم قـرن گذشـته پـارادایمی جدیـد زیـر عنـوان             

پژوهـی در     پارادایم تفسیري در علوم اجتماعی مطرح و اقدام       
به نقـل از دوسـتی ایرانـی و         (پارادایم تفسیري قرار داده شد      

دیـدگاه  کاچون و جارگ، سه    نظر مک   از). 3: 1390همکاران،  
دیـدگاه پوزیتیویــستی،  : پژوهـی وجــود دارد  عمـده در اقــدام 

میـان، متفکـران دو       درایـن . دیدگاه تفسیري و دیدگاه انتقادي    
حوزة پراگماتیـسم و نظریـۀ انتقـادي، بیـشترین تـأثیر را بـر               

سبب تأکید    پژوهی به   اقدام. اند  پژوهی داشته   هاي اقدام   پژوهش
ن دانش فردي حاصـل     ویژه بر عمل در راه شناخت و همچنی       

ــشه دارد  ــسم ری ــه، در پراگماتی ــست. از تجرب ــا و  پراگماتی ه
هایی مانند اشتن هاوس و الیوت و شـون، بـه       نئوپراگماتیست

تبعیت از دیویی، معتقدند تجربـۀ مـستقیم و تعامـل فـرد بـا               
همچنـین  . کننـد   محیط نقش مهمی در شناخت فرد ایفـا مـی         

د معطـوف بـه حـل       ها، پژوهش علمی بای     ازنظر پراگماتیست 
این عقیـده وجـود     . مسائل و مشکالت در جهان واقعی باشد      

پژوهـی را از     داشته کـه کـورت لـوین اصـول اساسـی اقـدام            
پراگماتیسم دیویی اخذ کرده است کـه در آن مراحـل روش             

هاي زندگی واقعـی      علمی، کسب معرفت ازطریق حل مسئله     
بـه  (دادن و نه حقایق انتزاعی و یادگیري مؤثر ازطریق انجـام   

هـایی بنیـادین      ویژگی) 13: 1395نقل از احمدي و کشاورز،      
فرایند شناخت کـه هـدف پـژوهش علمـی          . روند  شمار می   به

است تنها در صورت آمیختگی با عمـل و تجربـه اسـت کـه               
تواند روشـی مناسـب    پژوهی می   آید؛ بنابراین اقدام    حاصل می 

پژوهـی    اقدام. براي شناخت نسبت به مسائل و حل آنها باشد        

وپـرورش نیـز بـسیار        متأثر از پراگماتیسم، در حوزة آمـوزش      
تـرین    اثرگذار بـوده اسـت؛ در ایـن رویکـرد آموزشـی مهـم             

تجربــه و آزمــایش دو واژة کلیــدي . واقعیــت، تغییــر اســت
آموزش و پرورش هستند که باید اساس آموزش قرار گیرنـد           

 ). 4: 1390زندوانیان و همکاران، (
تـأثیر آثـار مکتـب انتقـادي          ، که تحت  در رویکرد انتقادي    

ازجمله هابرمـاس شـکل گرفتـه اسـت، جهـان اجتمـاعی و              
اند که ازطریـق کنـشگران      هایی تاریخی   هاي آن واقعیت    پدیده

ــی  ــد م ــد و بازتولی ــن شــکل از . شــوند اجتمــاعی تولی در ای
شود طبقات زیرین اجتمـاعی ازطریـق         پژوهی تصور می    اقدام

وگـوي   توانند اشکالی از گفـت   مواجهه با واقعیت خارجی می    
در . کــار گیرنــد علمــی را بــراي تغییــر وضــعیت موجــود بــه

ــدام ــدي     اق ــت در فراین ــه حقیق ــادي، ازآنجاک ــی انتق پژوه
پژوهانـه حتمـاً بایـد        شود، فعالیت اقدام    االذهانی ایجاد می    بین
هایی شامل    صورت گروهی انجام گیرد و نتایج نیز در گروه          به

 کـه لزومـاً     -د مرتبط بـا حـوزة عمـل       متخصصان و سایر افرا   
 مورد نقد قـرار گیـرد؛ در غیـر    -تخصصی در موضوع ندارند 

احمدي و  (صورت نتایج پژوهش اعتباري نخواهد داشت         این
تأکید بر فرایند مـشارکت اجتمـاعی در    ). 12: 1395کشاورز،  

پژوهــی انتقــادي، نــه موضــوعی جــانبی بلکــه اســاس  اقــدام
ازنظر کمیس، این الزام از دو      . هدد  پژوهی را تشکیل می     اقدام

پژوهی خـود یـک فراینـد         یکی اینکه اقدام  : شود  جا ناشی می  
پژوهـی قـرار    اجتماعی و تربیتی است و دیگر اینکه در اقـدام  

است عملی مورد مطالعه قرار گیرد و چارچوبش تغییر کند و           
لـذا اگـر عمـل      . بازسازي شود که طبیعت آن اجتماعی است      

گیـرد، تغییـر آن نیـز بایـد یـک       شکل می صورت اجتماعی     به
؛ بـه نقـل از احمـدي و       1988کمیس،  (فرایند اجتماعی باشد    

ازنظر طرفـداران مکتـب انتقـادي، معلمـان         ). 1395کشاورز،  
هـایی کـه بـا        اي در جامعه دارند، نقش      هاي مهم و ویژه     نقش
 : پژوهی همخوانی بسیاري دارد هاي اقدام بنیان

ت حقیقی در مدرسه که موجب       تالش براي تحقق اصالحا    -
وپـرورش   توانایی معلمـان و اعمـال قـدرت بـر آمـوزش      

  شود؛ می
  همکاري با سایر معلمان براي اعتالي کیفیت تدریس؛-
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 مراوده با مـردم در اجتماعـاتی کـه کودکانـشان را تربیـت               -
 کنند و ایجاد تشکل براي همکاري گروهی؛ می

 آموزان؛ وشنود نقادانه با دانش  پرداختن به گفت-
 تالش براي توزیع مجدد قدرت در مدرسه بین معلمـان و            -

 ).16:1390زندوانیان و همکاران، (مدیران 
هـاي گونـاگونی بـراي فهـم          در چند دهۀ گذشته تـالش       
پژوهی ذیل پارادایم پراکسیس نیز صورت گرفتـه اسـت        اقدام

از ایـن  . که نکته محوري آن، تلفیق میان نظریه و عمل اسـت         
پژوهی  توان اقدام می) 2012(ظر افرادي مانند اوبراین   منظر ازن 

را در درون پارادایم پراکسیس قرار داد بـدون آنکـه ایـن دو              
  . مفهوم را یکی درنظر گرفت

  
  پژوهی مراحل اقدام

صورت کلی شامل سه مرحلۀ اصلی تشخیص،         پژوهی به   اقدام
اجرا و ارزیابی و عرضه است؛ هرچند متفکـران مختلـف بـا             

ــ  ــسط ای ــراي    ب ــاگونی را ب ــدهاي گون ــه فراین ــه مرحل ن س
ازنظـر زنـدوانیان و همکـاران       . گیرنـد   پژوهی درنظر می    اقدام

هـاي زیـر    تـوان بـه فعالیـت    این سـه مرحلـه را مـی      ) 1390(
  :بندي کرد دسته

 
  :تشخیص

  مشخص کردن موضوع و عنوان پژوهش؛-
  توصیف وضعیت موجود و تشخیص مرحله؛-
  گردآوري اطالعات؛-
 ها؛ تحلیل و تغییر داده و یه تجر-
  انتخاب راه جدید موقتی؛-
  تغییر و اجرا؛-
  اجراي طرح جدید و نظارت بر آن؛-
  گردآوري اطالعات؛-
  ارزیابی و عرضه؛-
  ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن؛-
 .رسانی  تجدیدنظر گزارش نهایی یا اطالع-

لــی ســه مرحلــۀ صــورت ک ، بــه)1396(ازنظــر ابتکــاري   
  : شود هاي زیر می پژوهی شامل فعالیت اقدام

 

  :مرحلۀ تشخیص
 کردن عنوان و موضوع پژوهش؛  مشخص-
  تشخیص مسئله و توصیف وضعیت موجود؛-
  گردآوري اطالعات؛-
 ها؛ وتحلیل داده  تجریه-
  حل موقتی براي مسئله؛  ارائه راه-
 

 :مرحلۀ اجرا
  له؛حل موقتی براي حل مسئ  اجراي راه-
 

 :ارزیابی نتایج

 حل جدید؛  نظارت بر اجراي راه-
  گردآوري اطالعات جدید؛-
  . تجدیدنظر در اطالعات پیشین و ارائه گزارش-

هـاي    پژوهی را متفکران دیگر نیـز بـه شـیوه           مراحل اقدام   
طبــق نظــر کــورت لــوین، . انــد بنــدي کــرده مختلفــی دســته

چهار مرحلـه   پژوهی، این روش شامل       پدیدآورنده واژة اقدام  
به نقـل از    (ریزي، اقدام، مشاهده و تأمل و تفکر          برنامه: است

نظر بیسی نیـز اقـدام پژوهـی شـامل هـشت              از). 1372گویا،  
  : مرحله است

  تعریف موضوع تحقیق؛-
  توصیف وضعیت آموزشی؛-
 هاي تحلیلی؛  گردآوري و ارزیابی داده-
 ها؛ وجوي تناقض ها و جست  بررسی داده-
 قض ازطریق اعمال برخی تغییرات؛ رفع تنا-
  نظارت بر تغییرات؛-
 هاي تحلیلی مربوط به تغییرات؛  ارزیابی داده-
به نقـل   (گیري براي اقدام بعدي        بررسی تغییرات و تصمیم    -

 ).1385از کاستلو، 
پژوهـی در     ، اقـدام  )1389(چـی     در نهایت ازنظـر رشـت       

ن یــافت) 1: وتربیـت شــامل مراحـل زیــر اسـت    حـوزة تعلــیم 
مــشکالت و مــسائلی کــه معلمــان در امــر آمــوزش بــا آنهــا 

ها براي روشن شدن مـسئله یـا          آوري داده   جمع) 2اند؛    مواجه
ها و تأمل در مورد مشکالت موجود؛         بررسی داده ) 3مشکل؛  

ــصمیم) 4 ــسائل و    ت ــا م ــورد ب ــوة برخ ــورد نح ــري در م گی
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  . مشکالت
  

  پژوهنده پژوهی و معلم اقدام
پژوهنـده، بـه      پژوهی ذیل مفهوم معلم     دامدر ایران، رویکرد اق   
هــاي اصــلی نهادهــایی ماننــد پژوهــشگاه   یکــی از سیاســت

مثابه راهکاري براي تربیت معلم عنوان شـده          وتربیت به  تعلیم
، )1390(طبق نظر زنـدوانیان و همکـاران     . شود  و پیگیري می  

پژوهی دارد زیـرا معلـم در         پژوهنده پیوند وثیقی با اقدام      معلم
اي   نـشده   بینـی   هاي پـیش    رس خود عموماً با موقعیت    کالس د 

شود یا نیاز بـه تغییراتـی در موقعیـت و وضـعیت               مواجه می 
کند که براي حل آنهـا بایـد اطالعـات و             موجود احساس می  

آوري کـرده و      هایی را که با مسئله مـرتبط هـستند جمـع            داده
هـایی تهیـه و تـدوین کنـد و مطـابق بـا آن                طبق آنها، فرضیه  

همچنـین، مفهـوم    . ها، دسـت بـه تغییـرات الزم بزنـد           فرضیه
پژوهـی در     کارگزار فکور از دونالد شون بـه گـسترش اقـدام          

طبـق نظـر شـون،      . وتربیـت کمـک کـرده اسـت        حوزة تعلیم 
کارگزار فکور در مواجهه با مسائل واقعی، خود را به استفاده           

هـاي تربیـت      شـده در دوره     هـاي آموختـه     از مجموعه مهارت  
سبب مـسئله یـا موقعیـت         کند بلکه به    محدود نمی دانشگاهی  

هـاي خـود را       کند تمام قابلیت    فرد، تالش می    عملی منحصربه 
اهمیـت  . حل خاصی کـشف یـا ایجـاد کنـد          کار گیرد و راه     به

وتربیت منجر به پیدایش مفاهیمی     پژوهی در حوزة تعلیم     اقدام
-و کارورز ) 1385کاستلو،  (مانند آموزگار در مقام پژوهشگر      

ــشگر پ ــم) Robson, 2002(ژوه ــده  و معل ــوت و (پژوهن الی
ویژگی تمام این   . شده است ) 1385آدلمن، به نقل از کاستلو،      

هـاي پژوهـشی در بـین معلمـان         مفاهیم، انجام مداوم فعالیت   
براي بهبود وضـعیت آموزشـی و کاسـتن از مـسائل موجـود              

بـه چنـد دلیـل انجـام        ) 1385(ازنظر کاستلو   . آموزشی است 
  :پژوهی براي معلمان بسیار حائز اهمیت استاقدام 

منـد     کارورز متفکر به پژوهش در مـورد کـار خـود عالقـه             -
پژوهـی شـکل مناسـبی از پـژوهش بـراي             است و اقـدام   

 رسیدن به این هدف است؛
توان بین نظریه و عمل در آموزش         پژوهی می    ازطریق اقدام  -

 ارتباط برقرار کرد؛ 

سـعۀ دیـدگاه انتقـادي در بـین         پژوهی باعث تو     انجام اقدام  -
 شود؛ معلمان می

پژوهـی تـأثیر مهمــی در بهبـود وضـعیت مدرســه و       اقـدام -
 .هاي معلمان دارد افزایش مهارت

اي در    صورت گـسترده    هاي گذشته به    پژوهی در دهه    اقدام  
شود تا از ایـن طریـق         کار گرفته می    هاي تربیت معلم به     برنامه

کالت در حـین فراینـد      معلم را براي رویـارویی و حـل مـش         
این امر نه تنها به حل مسائل       . یادگیري توانمند سازد  -یاددهی

کند بلکه بـه توانمندسـازي        مرتبط با فرایند یاددهی کمک می     
. رسـاند  معلمان در فرایندهاي مرتبط با کالس درس یاري می      

ســازي فراینــد  منظــور بهــسازي و اثــربخش ترتیــب بــه بــدین
گـــران رویکـــرد  ندیـــشهیـــادگیري، برخـــی از ا-یـــاددهی

اند و    پژوهنده با روش پژوهش در عمل را پیشنهاد کرده          معلم
هـاي پـژوهش      استداللشان این است که چون در نهایت یافته       

گیرد، پس چه بهتـر کـه خـودِ وي بـه         کار می   را خود معلم به   
پژوهش بپردازد و عمل تربیتـی خـود را بـا پـژوهش همـراه             

ژوهــی معمــوالً حاصــل پ اقــدام). 2: 1383یزدچــی، (ســازد 
توانند در کـار      فعالیت جمعی معلمان است که با انجام آن می        

تحقیق مهارت یابند، عادات فکري خود را تغییـر دهنـد و از             
ایـن  . آموزان را افزایش دهند     این طریق سطح یادگیري دانش    

خواهنـد    نوع تحقیق حاصـل تـالش افـرادي اسـت کـه مـی             
 مکاشفه محور اصلی آن     تدریس را به فعالیتی تبدیل کنند که      
پژوهشگر تبـدیل شـوند     -باشد و معلمان ازطریق آن به معلم      

  ). 3: 1389چی،  رشت(
  

  پژوهی سطح اقدام
پـذیري نتـایج      پژوهی عموماً بدون آنکه با هدف تعمـیم         اقدام

انجام شود، در پی حل یـک مـسئله یـا مـشکل در مـوقعیتی                
 سـطوح   پژوهی بیـشتر در     بنابراین، تحقیق اقدام  . خاص است 

وتربیـت نیـز بیـشتر       در حـوزة تعلـیم    . شـود   خرد انجـام مـی    
گرفتـه در سـطح کـالس درس و توسـط             هاي انجـام    پژوهش

؛ 1393بـراي نمونـه نـک بـه مـومنی،           (شوند    معلم انجام می  
هرچنـد از ایـن روش در       ). 1384؛ پرویزي،   1389همایونی،  

تري مانند مدارس منطقه یا شهر نیـز اسـتفاده            سطوح گسترده 
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؛ 1397براي نمونه نک بـه کچـویی و همکـاران،       ( است   شده
) 1389(چـی     ازنظـر رشـت   ). 1393کیـان،     کیان و حوله    حوله
توانـد بـه چهـار روش         پژوهـی در حـوزة آمـوزش مـی          اقدام

 :مختلف به اجرا درآید
تنهایی و بدون مشارکت سایر معلمان، بـه یـک یـا               معلم به  -

  د؛ پرداز چند مشکل مربوط به کالس درس خود می
تواند با مشارکت دو یـا چنـد          پژوهی می    در نوع دوم، اقدام    -

معلم و حتی مدیر مدرسه براي حـل مـشکل مربـوط بـه        
 یک یا چند کالس انجام شود؛

تواند در سطح مدرسه انجام  پژوهی می  در سطح سوم، اقدام-
شود و به مسائل و مشکالتی مربوط شود که کل مدرسـه     

 با آن مواجه است؛
تـر اسـت و       پژوهی گـسترده    ت، سطح چهارم، اقدام    در نهای  -

ممکن است شامل مسئله یا مشکلی خاص در سطح چند          
مدرسه یا یک منطقۀ آموزشی شود که نیازمنـد مـشارکت     
معلمان و مدیران مختلف در مـدارس درگیـر بـا مـشکل         

 . است
پژوهی در سطوح گوناگون نیازمند مشارکت جمعی         اقدام  

نفـع محـسوب      له یا مـشکل ذي    افرادي است که در حل مسئ     
بـر بهبـود فراینـدهاي تحقیـق، بـه            این امـر عـالوه    . شوند  می

مشارکت در سطوح   . افزایش اعتبار پژوهش منجر خواهد شد     
باالتر از یک کالس درس، مانند سطح چند کالس، مدرسه یا     
منطقۀ آموزشی نیازمند حـضور گـستردة معلمـان، مـدیران و           

  .  آموزان است دانش
  

  سیشنا کتاب
ــاري، م ــی راه). 1396. (ابتک ــده در     بررس ــه آین ــد ب ــزایش امی ــاي اف ه
 33،  نشریه علمی تخصصی شـباك    . پژوهی  آموزان با رویکرد اقدام     دانش

)4( ،43-52. 
ــدي، ع ــشاورز، س. احمـ ــاي  ). 1395. (و کـ ــی بنیادهـ ــل تطبیقـ تحلیـ
. پژوهـی از منظـر فلـسفه انتقـادي و تفـسیري             شناختی اقـدام    معرفت

، )6 (16،  پژوهـشی تـأمالت فلـسفی دانـشگاه زنجـان         -مـی دوفصلنامه عل 
119-144. 

: پژوهـی   اقـدام (سنجش فقط در خدمت نمره نیست       ). 1384. (پرویزي، ز 
  .27). 14 (196، مجله رشد معلم). سنجش در کالس

تـوانم رایانـه را بـه     ، چگونه مـی )1393. (کیان، س و حوله. کیان، ف  حوله

 .تـوان ذهنـی آمـوزش دهـم؟         هاي خالق به کودکان کم      وسیله روش 
  . 67-53، )14 (126، مجله تعلیم و تربیت استثنایی

ــی، م ــتی ایران ــاران . دوس ــسیس). 1390(و همک ــراي : پراک ــارادایمی ب پ
 .54-48). 9 (11، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی .پژوي اقدام

. سـوي پـژوهش کالسـی       پژوهی فعـالیتی بـه      اقدام). 1389. (چی، م   رشت
 .10-4، )2 (25، رشد آموزش زبان خارجیفصلنامه 
مطالعــه ). 1390. (و جعفــري احمــدآبادي، ح. ، عیــسوي، م.زنــدوانیان، ا

فـصلنامه  ). معلم پژوهنده (پژوهی    بنیادهاي فلسفی روش تحقیق اقدام    
 .144-123). 1 (3، پژوهش

پژوهـشکده  : تهران. راهنماي علمی پژوهش در عمل    ). 1380. (پویا، ا   قاسمی
 .تربیتتعلیم و 

پژوهـی گـامی ارزشـمند در ارتقـاي دانـش و        اقـدام ). 1384. (طلوعی، ع 
  .1). 8 (44، مجله تعلیم و تربیت کودکان استثنایی. وري بهره

). ترجمـۀ محمدرضـا شـادرو      (پژوهـی   اقدام). 1385. (ام. جی. کاستلو، پی 
  .آگه: تهران
انگیـزش  . )1397. (و عباسـیان، ح . ، آراسته، ح.آبادي، ح   ، زین .کچویی، م 

آزمـون یـک   : پژوهـی  هاي ضمن خدمت اقدام   انتقال و انتقال آموزش   
هـاي    الگو و ارزیابی وضع موجـود در مـدارس متوسـطه شهرسـتان            

). 14 (1. هاي نوین تربیتـی دانـشگاه الزهـرا         فصلنامه اندیشه . استان تهران 
55-83.  
. تاریخچـه تحقیـق در عمـل و کـاربرد آن در آمـوزش             ). 1372. (گویا، ز 
  .39-23). 10 (36، لنامه تعلیم و تربیتفص

طراحـی،  : پژوهـی  اقـدام ). 1384. (و وایتهـد، ج . ، لوماکی، پـی .نیف، ج   مک
  رشد: تهران). ترجمۀ محمدرضا آهنچیان (ارزشیابی، اجرا

پژوهــی در اســتان ایــالم  هــاي اقـدام  گــزارش یافتــه). 1393. (مـومنی، ح 
. شناسـی    بـه جامعـه    آمـوزان   مند کردن دانش    عالقه: شهرستان موسیان 

  .44-39، )8 (63 مجله رشد آموزش علوم اجتماعی،
ــدي، م ــدام). 1379. (مهرمحم ــی اق ــت  : پژوه ــؤثر در حرک ــردي م رویک

، فصلنامه مـدرس   .سوي تعادل    اجتماعی به  -هاي پژوهشی انسانی    نظام
4) 1 .(141-148.  

راهکارهــاي تقویـت دسـتور زبــان   : پژوهـی  اقـدام ). 1389. (همـایونی، م 
). 2(25،  مجله رشد آموزش زبان   . دانشگاهی  آموزان پیش   یسی دانش انگل
11-13. 

هـاي    پژوهی در افزایش کیفیت فعالیـت       نقش اقدام ). 1383. (یزدچی، ص 
 .41-35). 6 (24، فصلنامه آموزه. آموزشی و پرورشی
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