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معلم پژوهنده؛ ابزاری برای خودنمايی
 يا  افزاری  برای خودشکوفايی

سردبير مجله «پژوهش در آموزش شيمى» در اين باره چه مى گويد؟

اشاره
واژةمعلمپژوهندهازجملهواژگانیاســتکهدردودهةگذشتهبرزبانهاجاریشدهورویکاغذهانقشبسته
است.تعریفگویاودقیقیازآنرامیتواندرمنابععلمیمعتبرفارسیهمیافت.اماتعریفیکچیزوتحققآن،
چیزدیگریاست.پرسشاساسیایناستکهدراینمدتچنددرصدمعلمانشیمیمادراینتعریفمیگنجند؟
آیازیرســاختهایحمایتیالزمدرنظامآموزشوپرورشماتوانســتهاستطیاینمدت،بسترتربیتوبالندگی
چنینمعلمانیرادرجامعهآموزششیمیکشــورفراهمکند؟چگونهمیتوانبهایناطالعاتدستیافتوبرای
آیندهبرنامهریزیکرد؟درگفتوگوییصمیمیباآقایدکترمسعودسعادتی،استادیارپردیسعالمهامینیدانشگاه
فرهنگیانتبریزوسردبیرمجلهعلمی-پژوهشی»پژوهشدرآموزششیمی«اینپرسشهارادرمیانگذاشتهایم.
امیدواریمکهنکتههاییکهایشاندرپاسخپرسشهایماگفتهاندراهگشایرفعتنگناهایموجودوعملیشدنبخش

کوچکیازانتظاراتمعلمانپژوهندهپرتالشمیهنمانباشد. 

éتعریفشماازمعلمپژوهندهچیست؟
معلــم در عصر حاضر غیر از یک پژوهشــگر نمی تواند و نباید 
باشــد. عنوان پژوهشــگر لزومًا به معنی انجام دهندة یک طرح 
تحقیقاتی عریض و طویل با عناصر تشــکیل دهنده متداول در 
بین افراد آکادمیک نیست. بلکه مهم، فهم هدف پژوهش و شیوة 
اجرای آن است. نیاز یک معلم غلبه بر چالش های آموزشی متنوع 
پیش رو به شیوة درست، سریع و منتج به نتیجه است. معلمی که 
بتواند چنین نیازی را به هنگام و درست پاسخ دهد یک پژوهشگر 
یا به عبارت دیگر معلم پژوهنده اســت. طبیعی است که چنین 
نیازی روش پژوهشی خاص خود را می طلبد که در نظام آموزشی 
ما با عناوینی چون معلم پژوهنده یا اقدام پژوهی شناخته می شود. 

اصلی ترین ویژگی چنین پژوهشی سریع بودن آن است. امروزه از 
نظر نوع مسائل پیش  رو و هم از نظر ابزارهای در اختیار، ضرورت 
دارد معلم ها به این مهارت یا هنر مسلط باشند. مهم نیست این 
مهارت را با چه واژه ای وصف کنیم بلکه مهم این است که معلم 
شیوة حل کردن مسائل آموزشی و غیرآموزشی کالس و پاسخ به 

نیازهای دانش آموزان خود را بلد باشد.
éبهنظرشماآیادرآموزشوپرورشکشورمان
زیرساختالزم(قوانینومقرارتپژوهشیو

برنامههایتربیتمعلم)برایتربیتورشدچنین
معلمانیفراهماست؟

صغرا جوانمردي
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به نظرم در این حد که نظام آموزشی ما با این واژه و اهداف آن 
آشنایی دارد، اقداماتی شده است ولی تصور می کنم بیشتر »معلم 
پژوهنده« را برای خود این واژه خواســته ایم نه حل مشــکالت 
آموزشی. اگر هدف غایی از اجرای طرح معلم پژوهنده را تبدیل 
آن به یک فرهنگ آموزشی رایج در نظام آموزشی کشور بدانیم 
متاسفانه چنین امری تحقق نیافته و زیرساخت چنین کاری نیز 
فراهم نیست. یعنی نظام آموزشی ما چنین مطالبه ای از معلم ها 
ندارد و برای معلمانی که از روی عالقه و چه بسا از روی اعتقاد، به 
ضرورت اقدام پژوهی نسبت به حل مشکالت آموزشی می پردازند، 
نیز امتیاز خاصی قائل نیســت. چیزی که به عنــوان تجلیل از 
معلمان پژوهنده سالیانه انجام می شود برای فرهنگ سازی مفید 
اســت اما به تنهایی منجر بــه ورود آن به فرایند بهبود آموزش 
در مدارس نمی شــود. در دانشــگاه فرهنگیان به عنوان متولی 
تربیت معلم، مبانی نظری معلم پژوهنده آموزش داده می شــود 
و در قالب کارورزی، فعالیت هایی برای حل مشــکالت آموزشی 
و غیرآموزشی دانش آموزان توسط دانشجومعلمان انجام می شود 
که در واقع، تمرین معلم پژوهندگی اســت اما تداوم این کار در 
بستر نظام آموزشی رسمی کشور نیازمند اصالح مقررات و تغییر 

سیاست ها در آموزش وپرورش است.

بسترهای فضای مجازی احتمااًل به صورت فعالیت هایی محدود 
وجود دارد.

éدرمجلهایکهشماسردبیرآنهستید،آیا
تاکنونازچنینمعلمانیمقالهدریافتکردهاید؟

اگرآری،سطحکیفیمقالههایدریافتیراچگونه
ارزیابیمیکنید؟

مقاالتــي که در مجلة »پژوهش در آموزش شــیمی« پذیرفته 
می شــود چند نوع هستند که در ســرمقالة شمارة اخیر معرفی 
شده اند. مقاالتی که با عنوان »تجربة معلمی« تعریف شده اند در 
راســتای همین موضوع اند. ما انتظار داریم فعالیت های کالسی و 
اقدام پژوهی هایی که توســط معلمان در کالس درس برای حل 
مشــکالت آموزشی انجام می گیرد در قالب این نوع مقاله تنظیم 
و برای نشــر و بهره برداری معلمان دیگر به مجله فرستاده شود. 
در چهار شــماره چاپ شده مجله چند مورد از این نوع فعالیت ها 
وجود دارد که به اعتقاد من قابل توجه و قابل بهره برداری هستند. 
ما امیدواریم در شماره های آینده از این نوع مقاالت بیشتر به مجله 

»پژوهش در آموزش شیمی« فرستاده شود. 
chemedu.cfu.ac.ir

éبرنامههایشما(برگزاریکارگاهآموزشی،نوشتن
یکراهنمابرایپژوهشوانتشاریافتههایپژوهشی

و...)برایکمکبهاینگونهمعلمانچیست؟

نظامآموزشیماچنینمطالبهایازمعلمهانداردوبرای
معلمانیکهازرویعالقهوچهبساازرویاعتقاد،به
ضرورتاقدامپژوهینسبتبهحلمشکالتآموزشی

میپردازند،نیزامتیازخاصیقائلنیست

در حــال حاضر ما تالش می کنیم در قالب ســرمقاله، اهداف 
مجلــه را معرفی و معلمان عزیز را به نوشــتن این نوع مقاالت 
تشویق کنیم. نمونه این فعالیت ها چنانچه در سؤال قبلی اشاره 
کردم معرفی انواع مقاالت قابل پذیرش در مجله از جمله »تجربة 
معلمی« بود که بازخورد مثبت آن را هم بی درنگ دریافت کردیم. 
همچنین قصد داریم در کنفرانس های مختلف آموزش شیمی در 
صورت فراهم شدن شرایط، به معرفی این نوع فعالیت ها بپردازیم. 
من شخصًا معتقدم ارزش این نوع فعالیت ها برای نظام آموزشی 

کشور گاهی بیشتر از مقاالت کاماًل پژوهشی است.

ازشرکتشمادراینگفتوگوبسیارسپاسگزاریم.
موفقباشید.
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éچگونهمیتوانازمعلمانپژوهندهپشتیبانیکرد؟
پشــتیبانی از معلم پژوهنده صرفا برای اینکــه این طرح در 
آموزش وپرورش باقی بماند، یا به عبارت دیگر کشور ما هم ادعای 
داشتن معلم پژوهنده داشــته باشد، به اعتقاد این جانب سطح 
بسیار نازلی از انتظار از معلمان پژوهنده است. زمانی پشتیبانی 
واقعی از معلم پژوهنده معنــا می یابد که پژوهندگی یک معلم 
منجر به بهبود کارآمدی معلم و در نهایت بهبود آموزش شــود 
و نظام آموزشــی کشــور خود را نیازمند چنین کارآمدی بداند. 
اگر نظام آموزشی کشور به کارآمدی امتیاز بدهد و ارتقا، رشد و 
ارزیابی براساس کارآمدی باشد خودبه خود معلم پژوهنده جایگاه 

واقعی خود را پیدا می کند.
مجازی (چه فضایی پژوهنده معلمان برای آیا é 
یاواقعیمانندکنفرانسهایآموزشی) مانندوبگاه
کشور در تجربههایشان گذاشتن اشتراک به برای

وجوددارد؟
تا جایی که بنده اطالع دارم چنین بســتری به صورت منسجم 
و سراسری فراهم نیست ولی در قالب مقاالت کنفرانس و برخی 


