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  به عنوان راهبردي اثربخش ) اقدام پژوهي(پژوهش ضمن عمل
  مه درسيدر پيوند نظريه و عمل برنا

  1رحمت اله خسرويدكتر 
   2ريتا عباسي

 كارگزاران بلكه گيرد؛ دانشگاهى قرار پژوهشگران و پژوهش نبايد در انحصار متخصصان حوزه
 در فراگيران مشكالت و مسائل يادگيري و -با دنياي واقعي ياددهي نزديك از كه تربيت يا معلمان،

 حل به مندروش و علمى صورت به و شده اهرظ پژوهشگر نقش در توانندمى هم هستند، ارتباط
مطالعه حاضر با هدف تحليل  .كنند اقدام دارند كار و سر آنها با عينى و ملموس طور به مسائلي كه

در از ميان بردن فاصله نظريه و عمل در برنامه ريزي درسي انجام  "پژوهش ضمن عمل"نقش 
يي را توليد ها هديدگاو ها  نظريه نشگاهي،دا پژوهشگران دهد،نتايج مطالعه نشان مي. شده است

مناسب صورت به شكل      ً معموال   ،انتقال آنها در عرصه عمل كهكنند  ه ميئهايي را ارا و يافته كرده
هاي  وجود دارد كه دشواري دغدغههمچنين اين . شود پذيرد و از آنها استفاده چنداني نمي نمي

كه دل  )معلمان(تربيت كارگزاران. شود تقل نميمن دانشگاهي درستي به پژوهشگران  عمل نيز به
 .چنداني براي انتخاب مشكالت مورد مطالعه پژوهشگران ندارند تأثير، هستندعمل  حوزهنگران 

شود كه  ناشي ميمهم  و عمل از اين نظريهبين  هدر پيمودن فاصل بدين ترتيب، مهمترين چالش
براي از بين بردن . اند شدهنمل طراحي ع يها تو واقعي پژوهشي بر حسب مشكالتهاي  فعاليت

                                            ِ                                          اين شكاف، كارگزاران جريان تربيت بايستي پژوهش  ضمن عمل را در دستور كار خود قرار دهند تا 
ي ويژه تربيتي را شناسايي كرده و راه حل هايي قابل ها تاز اين رهگذر مسائل موجود در موقعي

اران يا عامالن براي پاسخگو بودن در قبال اجراي عالوه بر اين، كارگز. ها ارائه كنند دفاع براي آن
برنامه درسي، بهتر است خود نيز در كار پژوهش درگير شوند تا از اين طريق بتوانند تصوير 

  . اي از تعامل نظريه و عمل در برنامه ريزي درسي ترسيم كنند بهينه
 لپژوهش ضمن عمل، اقدام پژوهي، برنامه درسي، نظريه و عم :كليدي كلمات
  
  
  
  
  
 

                                                 
 دكتري مطالعات برنامه درسي، دانشگاه تربيت مدرس -  1
  دبير آموزش و پرورش  - 2
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

