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 »اقدام پژوهي معلم، بنانهادن مردم ساالري دانشي« كتابي است 
براي فارغ التحصیالن دورة تربیت معلم، معلمان مجرب، و مدیران. 
این كتاب براي استفاده در دوره هاي اقدام پژوهي از قبیل پژوهش 
معلم، اقدام پژوهي معلم، اقدام پژوهي آموزشي، سمینار پژوهشي 
و پژوهش در كالس درس تهیه شــده است. همچنین مي تواند 
به عنوان متن تكمیلي براي دوره هایي در زمینة روش شناســي 
پژوهش، پژوهش كیفي، توســعة كاركنان، تغییر مدرســه، و 
سیاست گذاري و مدیریت آموزشي مورد استفاده قرار گیرد. در 
نهایت، منبع مفیدي براي برنامه هاي ضمن خدمت و توســعة 
كاركنان در آن دســته از مناطق آموزشي است كه عالقه مند به 
اجرا گذاشــتن رویكرد پژوهشي براي بهبود تدریس و یادگیري 

دانش آموزان هستند.
این كتاب به واســطة تأكید بر كمك به مدرسه ها براي ایجاد 
مردم ساالري هاي دانشي از طریق فرایند اقدام پژوهي معلم، متمایز 
از آثار دیگري اســت كه در این حوزة موضوعي نگاشته شده اند. 
این متن نشان مي دهد، مدرسه ها مي توانند از طریق اقدام پژوهي 
معلــم به موقعیتي تبدیل شــوند كــه در آن معلمان رهبري 

فكري را براي ســاخت دانش مردم ساالرانه، غیرسلسله مراتبي، 
برابري طلبانه، مشــاركتي و مبتني بر همكاري فراهم مي كنند. 
در چنین مردم ساالري هایي، پژوهش بر هر جنبه اي از سازمان، 
برنامه ها، فعالیت ها و فرهنگ مدرسه سایه مي افكند. این بدان 
معناست كه همة كاركردهاي مدرسه از جمله تدریس، یادگیري، 
برنامة درسي، رهبري، توسعة حرفه اي، همكاري دانشگاه- مدرسه 
و درگیرشدن والدین را مي توان مورد پژوهش قرار داد. معلمان، 
دانش آموزان و والدین در انجام پژوهش در كالس درس، مدرسه 
و جامعــه همكاري مي كنند تا براي ایجاد تغییر معنادار، دانش 
را بســازند. آن ها نسبت به روشنگري گروهي و باالبردن آگاهي 
متعهد مي شوند تا توانایي بالقوه را براي تحكیم موقعیت خویش 
و نوسازي افزایش دهند. از اصول مردم ساالري در تعلیم و تربیت 
پشــتیباني كنند، دانش عملي اصیلي را بسازند كه تغییري در 
زندگي دانش آموزان بــه وجود آورد و اصول عدالت اجتماعي را 
در مدرســه و جامعه برپا کنند. این كتاب در ایجاد تصویري از 
مدرســه به مثابة مردم ساالري هاي دانشي، در تلقي جامع آن از 
اقدام پژوهي به عنوان پارادایمي مولد و متمایز، و در مفهوم سازي 

دوبارة آن از روایي پژوهش، مصمم و استوار است.

 اهداف نگارش اين كتاب عبارت اند از:
1. توسعة درك و شناخت از اقدام پژوهي معلم به عنوان شیوه 

عمل فكري منحصر به فرد و انتقادي و شكلي از تفكر.
2. آگاهي از اینكه اقدام پژوهي معلم چگونه مي تواند گنجاندن 
فعال و مداوم صداهاي غیرســنتي یعني نظرات دانش آموزان و 

والدین را در فرایند پژوهش تقویت كند.
3. تمركز بر شناخت مباني تاریخي، فلسفي و نظري اقدام پژوهي؛ 
دروني كردن اقدام پژوهي به مثابة چیزي بیش از یك رویكرد فني 

به انجام پژوهش.
٤. توسعة درك و شناخت از اقدام پژوهي به عنوان پارادایمي در 

مقابِل یك روش.
٥. توسعة دیدگاهي متفاوت و منحصر به فرد دربارة صحت و 
اعتبار دیدگاهي كه تنوعي از فرایندها را براي به نمایش گذاشتن 

و متمایزكردن قابلیت اعتماد اقدام پژوهي در برمي گیرد.
٦. دانســتن اینكه معلمــان، والدین و دانش آمــوزان چگونه 
مي توانند از طریق اقدام پژوهي مبتني بر همكاري، بنیان دانشي 
براي بهســازي تدریس و یادگیري، و بنانهادن مردم ســاالري، 

دانشي به وجود آورند.
7. آگاهــي از اینكه شــیوه هاي عمــل اقدام پژوهي، به جاي 
شــیوه هاي منفصل و جداي از هــم، فرایندهاي جالب توجه و 

گرایش هایي فكري براي انجام یك بررسي پژوهشي هستند.
8. آگاهي از چگونگي بنیادنهادن فرهنگ پژوهش مدرسه اي از 

طریق پژوهش مبتني بر همكاري.
9. شناخت نقش مدرسه و رشــد حرفه اي به مثابة جایگاهي 

سازنده و مولد براي شكل دادن به مردم ساالري دانشي.
10. توسعة چشم اندازهاي خردمندانه به پیچیدگي ها، چالش ها 

و امكانات اقدام پژوهي براي تغییر شیوة عمل آموزشي.
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