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  سفی روش تحقیق اقدام پژوهیبنیادهاي فل ۀمطالع
  م پژوهنده)(معلّ

  ***يحسن جعفري احمدآباد/  **محسن عیسوي / *انیانواحمد زند
  چكيده  

اي مبتنـي   شود، بـر فلسـفه   هر عملي كه در تعليم و تربيت انجام مي» رويكرد مكاتب«طبق 
اسـت  هاي كيفي  پژوهي، رويكردي در پژوهش شود. اقدام است و از اصول آن استنتاج مي

اي پـژوهش را بـا موقعيـت     گونـه  كند تا به كه به معلّمان و كارگزاران آموزشي كمك مي
تربيتي تلفيق كنند تا بتوانند نقش مسـتقيم و فـوري در موقعيـت تربيتـي و بهبـود فراينـد       

وپرورش را به نقطة مطلوب مورد نظر برسانند. هـدف از ايـن    آموزش ايفا كنند و آموزش
تحليلي  -پژوهي با استفاده از روش اسنادي هاي نظري و فلسفي اقدام تحقيق، مطالعة ريشه
پژوهـي(معلم پژوهنـده) سـه     ها و اهداف و نتايج متعدد اقـدام  ويژگي است. لذا با توجه به

ويژگي و هدف مشترك توصيف و انتقاد از وضع موجود، تأكيد بر عمـل و تلفيـق آن بـا    
ده و با توجه به آنها، ريشه و پايگاه فلسفي در نظر گرفته ش نظر، و تغيير در جهت مطلوب

پژوهي(معلم پژوهنده) در پراگماتيسم، ماركسيسم و نظريه انتقادي استنتاج ، استدالل  اقدام
   .و تطبيق داده شده است

پژوهي، معلم پژوهنده، فلسفه، پراگماتيسم، ماركسيسم، نظريـه انتقـادي،    ها: اقدام واژه كليد
  تعليم و تربيت.
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  لهئسبيان م
دستاوردهاي نوپایی است که از سوي پژوهشکده تعلیم  ازجمله) پژوهنده معلم(پژوهی اقدام

و حمایـت قـرار گرفتـه اسـت و افـزایش       مورد توجه ها استان و تربیت و شوراي تحقیقات
 هـاي معلـم پژوهنـده گـواه ایـن مدعاسـت.       برنامـه  هـا و  طرح ازمعلمان  و استقبال شرکت

کنـد تـا    علمی است که در آن فرد حین کار و انجام فعالیت تالش مـی پژوهی، فعالیتی  قداما
و هـدف کـار بهسـازي امـور و      مطلوب تغییر دهـد  وضعیتی نسبتاً را به وضعیت نامطلوب
پـژوهش   1،مشارکتی نگرِ پژوهش عمل: دیگرمانند هاي قدام پژوهی با ناما اثربخشی آن است.

   5.شود شناخته می 4پژوهش در عمل و معلم پژوهنده 3،پژوهش عملیاتی 2،مشارکتی
 7مـانیون و  6کـوهن . متعـددي برشـمرد  ، اهداف و نتـایج  مزایا توان می پژوهی براي اقدام

  اند: کرده بیان دستهدر پنج پژوهی را  هاي اقدام هدف
  اند یا بهبود بخشیدن به آنها.  هاي خاص تشخیص داده شده شکالتی که در موقعیتمرفع . 1
هـاي جدیـد افـزودن بـر      روش ،ها مهارت همان ب، مجهز کردن معلّآموزش ضمن خدمت. 2

  گرانه و افزایش خودآگاهی آنان. نیروي تحلیل
طور معمـول   آموزش و یادگیري به نظام جاري که به جدیدافزودن رویکردهاي اضافی یا . 3

 دافع نوگرایی و تغییر است.
و رفع نواقص پژوهش سـنتی در  گرا و پژوهشگر دانشگاهی  م عملبهبود ارتباط بین معلّ. 4

  مان.دادن دستورالعمل صریح به معلّ
غیرعلمـی کنـونی برتـر     روش له در کالس درس که ازئمس فراهم آوردن یک روش حلّ. 5

  8».باشد
  :دنشمار می گونه بر پژوهی را این اقدام ات ونتایجتأثیر
  شده توسط دیگران. ءآزادي و استقالل رأي و رهایی از قیودات القا«
  م شدن فاصله بین نظر و عمل و پیوند بین نظرات علمی و کالس درس. ک

  ورزي و کسب مهارت. گري وضع موجود و اندیشه تقویت پرسشگري و توسعه علمی و نقادي
  مشارکت و همفکري با دیگران. 

  9. »و... اجتماعی و برخورداري از پایگاه اجتماعی باالتر ۀتوسع
هـاي اجرایـی    دلیل اینکه بـه اقـدامات عملـی و گـام     بهطبیعتش و  حکمِ وتربیت به تعلیم

 کـی باشـد.  و ایـدئولوژي و چـارچوب فکـري متّ    یک دیدگاه فلسـفی  باید به ،دارد گرایش
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صحیح استوار باشـد و   مبانی فلسفی و مبانی علمیِ روتربیتی موفق است که ب بنابراین تعلیم
 ۀکـه در زمینـ   عملـی  هـر دیگـر   از سـوي  این مبانی باید برخاسته از نتایج تحقیقات باشـد. 

هـا بـراي بسـیاري از     این دیـدگاه  ولی ؛هایی است دیدگاه بیانگر ،وتربیت صورت گیرد تعلیم
 و هـم  از هـاي جـدا   اي از اندیشـه  صورت مجموعـه  وتربیت مبهم یا به اندرکاران تعلیم دست

اي فکـري،  ه بنیانبراي بنابراین  ا هماهنگی خاصی بیان شده است،ببدون هیچ شکل منطقی 
 انـدرکاران  مان و دسـت جلب نظر معلّتالش براي  جهت ساختاري و فلسفی که در، اجرایی

پژوهـی(معلم پژوهنـده) بـر     . تأکیـد اقـدام  اسیت و دقت بیشتري صرف گرددحس ،باشند می
و تغییر محیط از طریق عمل توأم با اندیشه(پراکسیس)، همچنین گسترش و  10توانمندسازي

بخشـد کـه    بحـث اهمیـت مـی    ایـن  کشـورمان بـه   از آن در نظام آموزشیاستقبال روزافزون 
  (معلم پژوهنده) از چه پشتوانه و پایگاه فلسفی و نظري برخوردار است؟ 11پژوهی اقدام

و  هاي فلسـفی  ها، بنیادها و خاستگاه شناسایی اندیشه د بهنکوش می انبه بیان دیگر محقق
ـ بپرداز12)پژوهـی(معلم پژوهنـده   روش تحقیق اقدام نظري فیلسـوفان و   ء برخـی از آراو  ،دن

به گسترش آن کمک کـرده  که  باشد روش تحقیق می  این ۀ نظريمربیان تربیتی را که پشتوان
   د.ننو تحلیل ک بیان ،است

  هاي تحقيق حدوديتم
هاي گوناگون و همچنین بـر شـمردن اهـداف و     از جنبهگستردگی موضوع مورد مطالعه . 1

سـردرگمی محققـان در    پژوهی باعث تـداخل و  وع براي اقدامهاي مختلف و متن ویژگی
  شد. هاي فلسفی آن می جستجوي ریشه

پژوهی، ابهامات  هاي فلسفی اقدام وتربیت در درك ریشه . ترکیبات گوناگون فلسفه با تعلیم2
 .آورد می وجود زیادي به

دن و تکـراري بـو   ،کمبـود شـدید منـابع فارسـی     پـژوهش  هاي عمـدة ایـن   . از محدودیت3
شده داخلی و خارجی مشـابه   و کمبود تحقیقات انجام یکدیگر  ر منابع بهاستنادهاي مکرّ

رغم جستجوي فراوان محققـان، پـژوهش قابـل تـوجهی مشـاهده نشـد و        بود، که علی
  ها میسر نگردید. هاي این پژوهش با سایر پژوهش مقایسه یافته

  پيشينه تحقيق
یافته و قابـل قبـول در منـابع فارسـی      صورت سازمان به پژوهی دربارة بنیادهاي فلسفی اقدام

باشـد. از دیـدگاه    اي شده است کـه شـامل مـوارد زیـر مـی      مطلبی نیامده، فقط به آنها اشاره
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آیـد کـه    دسـت مـی   پژوهـی، ایـن اسـتنباط بـه     از مطالعه ادبیات مربوط بـه اقـدام   13آهنچیان
جتماعی انسـان اسـت کـه در بسـتر     نیازهاي علمی و ا رویکرد نوعی پاسخ خردمندانه به این

در  عوامـل متعـددي   تدریج شکل گرفتـه و در عصـر حاضـر پدیـدار شـده اسـت.       به زمان،
 14گرا، نظریـۀ سـازندگی،   جمله: فلسفۀ عمل اند، از پژوهی موثر بوده گیري رویکرد اقدام شکل
هـا، فمنیسـم و بعضـی از     تفکـر سیسـتم   16شناسـی سـالمت،   روان 15گـرا،  شناسی انسان روان
  اند. پژوهی فراهم ساخته هاي اقلّیت که شرایط مناسبی براي ظهور و توسعۀ اقدام گروه

گرایـان معتقدنـد    پیشـرفت  17گرایـی دارد.  پژوهی، ریشه در فلسفه پیشرفت رویکرد اقدام
و پـرورش هسـتند    ترین واقعیت، تغییر است. تجربه و آزمایش دو واژه کلیدي آموزش  مهم

  گیرند. که باید اساس آموزش قرار
پژوهی از روش علمی برگرفته شـده   مبانی تاریخی و فلسفی اقدام 18مک کرننازدیدگاه 

کنـد.   وجودآورنده آن معرفـی مـی   را به 19کلیر رسد، و که ریشۀ آن به اواخر قرن نوزدهم می
  نماید: تأثیر عوامل تاریخی و فلسفی زیر بیان می پژوهی را تحت وي همچنین اقدام

در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم کـه در آن   20آموزش و پرورش. نهضت دانش در 1«
  کار گرفته شد. ها براي تحقیق معلّمان به اي کامل از کتاب دسته
  گرا   خواه و تجربه هاي آموزش ترقی . اندیشه2
شناسی اجتماعی و روابط انسانی که در دهه  در آموزش روان» گروه دینامیک«. نهضت 3
 21».کالت ناشی از آن فزونی یافتبا شروع جنگ و مش 1940

  روش انجام تحقيق
در «. باشـد  نظـري مـی   نوعی روش تحقیق بنیـادي و  ،براي پژوهش تحلیلی -روش اسنادي

تمثیـل،   اسـتدالل اسـتقرایی،   تواند ازطریق استدالل قیاسی، هاي کیفی پژوهشگر می پژوهش
تعقـل و   ،کمک تفکر به اینهاهمه که  و... مقایسه، تمایز ،یابی، تجرید، تشخیص تفاوت نشانه

محتواي  22».وتحلیل کند شده را ارزیابی و تجزیه اطالعات گردآوري، گیرد منطق صورت می
تواند در دو سطح مورد مالحظه قرار گیرد: سطح اول: شرط عینیت  آشکار و پنهان اسناد می

در اسـناد و   هاي نمادي کـه واقعـاً   کند که فقط نمادها و ترکیب در تحلیل محتوا تصریح می
حـد پاسـخ بـه     شوند باید ثبـت شـود. سـطح دوم: روش تحلیـل محتـوا در      ها ظاهر می پیام

هـاي مـورد اشـاره و مشـخص      هاي معناشناسی و تشخیص ارتباط عالئم با موضوع پرسش
شود. در این پژوهش از هر دو سطحِ تحلیـلِ اسـناد،    کردن ارتباط عالئم با عالئم محدود می
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هـاي صـریح مکاتـب     . هم در سطح عینی یعنی محتواي آشـکار و اشـاره  استفاده شده است
هـاي   پژوهی و هم در سـطح دوم کـه بـا اسـتنتاج و اسـتدالل در الیـه       فلسفی درمورد اقدام

پژوهـی فلسـفی توسـط محقـق      هاي اقـدام  تر در معانی محصور در اسناد مرتبط، ریشه عمیق
 گردد. وجو و استنباط می جست

  اهداف تحقيق  
در  (معلم پژوهنـده) پژوهـی  هاي فلسـفی اقـدام   استخراج و مطالعه ریشه مقاله لی اینهدف ک
  باشد. میاین روش تحقیق و اهداف  ها ویژگی  هاي فلسفی با توجه به دیدگاه

  براي تحقق هدف کلی فوق، اهداف جزئی زیر تدوین شده است:  
پژوهی بر حلّ مسائل از طریـق   با توجه به تأکید اقدام پژوهی ادهاي فلسفی اقدامیمطالعه بن -

  عمل؛
پژوهی بـر تغییـرات در جهـت     به تأکید اقدام  با توجه پژوهی مطالعه بنیادهاي فلسفی اقدام -

  مطلوب با مشارکت گروهی؛
با توجه به بهبود ارتباط میان نظریه و عمل از طریـق   پژوهی مطالعه بنیادهاي فلسفی اقدام -

  انتقاد.

  هاي تحقيق يافته
  ی)گرای (عمل پراگماتیسم پژوهی درمکتب هاي فلسفی اقدام ل: بررسی ریشهیافته او

کاهش یا حذف شکاف نظـر و عمـل) متـأثر     له ،ئ(حل مس 23پژوهی از پراگماتیسم اقدام
اي که نتایج عملـی   یا فلسفه گرایش، روش و ینوعاز:   است پراگماتیسم عبارت .شده است

ــی را افکــار و و ــدات آدم ــار معتق ــین ارزش واساســی  معی ــت  تعی ــیآحقیق ــا م ــد. نه  دان
چنانکـه   عت آنبیط آن و لئمسا و رمتغی دنیاي باید به علم تجربی ومعتقدند ها  تپراگماتیس

 ، تمامواقعیت. باشد محیط او می زنده با حاصل تعامل موجود ،لیاص ۀتجرب .هست بپردازند
  24.کنیم ی است که ما تجربه میهایچیز

 هـاي حیـاتی   پدیـده  که از را »تجربه« ت،تربیتی پراگماتیس پرنفوذترین فیلسوف 25دیویی
بازسـازي  « حتـی فراینـد تربیـت را    و داد پـرورش قـرار   مـوزش و آ محور، پراگماتیسم بود

دیگـري   و »عمـل «یـا   »اقدام«یکی  ؛دارد امعن ، تجربه دودیویی ازنظر. تعریف کرد» تجارب
بـر   را مقـدم » عمل« وي. باشد می که عمل و احساس ارکان اصلی روش تجربی؛ »احساس«



۱۲۸     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان  

تجربـه یعنـی عمـل و     مهـم از  ۀمرحل که دو است وتربیت این هدف از تعلیم داند. می »نظر«
بلکـه  تجربه هرگز قطعی نیست،  .یکدیگر پیوند داده شود  بهحاصل از آن،  نتایج و احساس

اي معلم یـا   یشه. چنین اندنمایدرا پیوسته در پرتو تجربه آینده تجدید  انسان ناگزیر است آن
بـا   وقتـی  پـژوه  یعنـی اقـدام  ، کنـد  تجربـه دعـوت مـی    تجدید کسب یا فرد را همواره به هر
  و نسـبت بـه   کـرده بررسی  را آن نتایج ،کند براي حل آن اقدام می شود و اي مواجه می هلئمس

 26.نمایـد  را پیوسـته اصـالح مـی    خود ايِ ترتیب عمل حرفه بدین دهد و آن واکنش نشان می
 دلیل تأکید بر عمل و دانش شخصیِ حاصل از تجربه و حلّ مسـئله،   ی بهپژوه رد اقدامرویک

هاي مختلف زندگی شـغلی   موقعیت گیري در لزوم تصمیم یویید پراگماتیسم دارد. ریشه در
 ،اي صـورت مرحلـه   بـه  پژوهشی اشاره دارد کـه خطـی نیسـت و    به؛ او کند بیان می افراد را
ایـن   .ن موقعیت اخـذ کنـد  آمناسب با  هاي باید تصمیمدارد که  ربراي پژوهشگ هایی بازتاب
  شوند. می اي تکرار چرخه ي یاا صورت دوره مورد اموري است که به در ها تصمیم

تواند  نمیر او دیگ عبارت به، چگونگی آنها باید تصمیم بگیرد تحقیقات و ةنیز دربار دانشمند
مرحله  بهترین کاري که در ةدربار یوسته بایداو پ .بار و براي همیشه حل کند یک ل رائمسا
موقـع   نظـري داشـته باشـد در    ۀجنب  هرقدر انجام دهد قضاوت کند تا استنتاج او باید بعد

 ،فیزیـک یـا ریاضـی    ۀدرزمین جریان تحقیق علمی ،دیگر عبارت به .باشد گو پاسخ ،پیدایش
 همیشـه  کارورز است و چیز یک هراز  ه، پیشکنند دانشمند عمل .باشد عمل می صورتی از

اي بـراي   وسـیله  چهزا و بکند چه باید ،اینکه هایی تصمیم کند و در امور عملی قضاوت می
  27.نماید اخذ می ،استفاده کند، روانجام ام

 پژوهنـدگی  قابلیـت « :دکن چنین مطرح می را پژوهنده معلم چارچوب مفهومیِ ،مهرمحمدي
نگـري   ژرف بصـیرت و  هایی ماننـد تجربـه،   رفیتظ یابیم که به مدد می می متبلورمعلّ در را

ـ  فکنی، ادراکات شـهودي و  هاي تربیتی، درون نسبت به موقعیت دسـت بـه آزمـودن     ،لتخی
 هـاي ویـژه و   موقعیـت  ل خـاص ادراك شـده در  ئمسـا  برخورد بـا  در ،هاي مختلف حل راه

دانـش   تولیـد  در ،مـده آ دسـت  منفـی بـه   نتایج مثبـت یـا   مل درأت زده با انسانی فرد منحصربه
اسـت  شده  یم درگیر یک فعالیت پژوهشترتیب معلّ بدین. شود شریک می اي سهیم و حرفه

ن آوسـقم   صـحت  شـود تـا   مـی  زده ،محک تجربـه  کالس درس به در اتیفرضی ،که طی آن
ـ  ،له ادراك شـده ئحل احتمالی بـراي مسـ   راه یابی به فرضیه یا دست در مشخص شود. م معلّ

هـاي پژوهشـی نیـز     یافته به نتایج و ،هاي درونی خود ظرفیت ع ومناب ممکن است عالوه بر
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 .آزمـون نمایـد   شرایط خاص کالس خود موقعیت و در قابلیت کاربرد آنها را فکنده وا نظر
اینجـا توصـیف گردیـد همخـوانی داشـته باشـد بـه         نچـه در آش بـا  ا می که رفتار حرفهمعلّ

 ،آن از گرفتار نبینـد و  و ادمیک اسیرهاي پژوهشی آک حصار یافته در را خصوص اینکه خود
است که جریان  یمدرحقیقت معلّ نداشته باشد، کالس درس را کردن در عمل  انتظار چگونه

 جهت ایفاي هرچه موثرترِ در خود ۀاندیش و ظرفیت تفکر از م کرده وأتفکر تو با را تدریس
 28».تسود جسته اس ،اي تکالیف حرفه

بینـی   هاي پیش موقعیت با کالس درس خود عموماً م درلّمع م پژوهنده نیزبحث معلّ در 
 .کنـد  احسـاس مـی  ، موقعیت و وضعیت موجود به تغییراتی در نیاز شود یا می رو روبهنشده 

برطبـق   ورده آوري کـ  جمـع  باشـد  می مرتبط يا لهئبا مسکه ها  و داده اطالعات بنابراین باید
 دست به تغییرات الزم بزنـد.  ،ها فرضیهبا آن مطابق  و نمایدتدوین تهیه و  هایی فرضیه ،آنها

پـیش تعیـین    خطی و تمـام مراحـل آن از   هاي دانشگاهی که معموالً پژوهش پژوهی با اقدام
کند و مراحل  ت میاي تبعی الگوي چرخه یک از پژوهی معموالً شده است، تفاوت دارد. اقدام

 بـا  پژوهـی  اقـدام  در رو ازایـن . پذیر است بسیار انعطاف ،مراحل خاص عین پیروي از ن درآ
مراحـل پـژوهش    تـوان در  مـی  ،موضوع تحقیق محیط و بر  به شرایط گوناگون حاکم  توجه

  29ایجاد کرد.تغییرات گوناگون 
، تغییـر  تشخیص، :باشد میعمده  ۀمرحل  داراي سه ،جهت کشف مجهول از پژوهی اقدام
کنـد وضـع    تـالش مـی   و دهـد  تشخیص مـی  اي را لهئمس ،گرا پژوهشگر عمل یعنی .ارزیابی

را ادامـه   مثبت بود کـار  ،پاسخ اگر ؛ارزیابی علمی کند این تغییر را و تغییر دهد نامطلوب را
برخـی بـه    عمـده را  ۀمرحلـ   این سه .اندیشد هاي دیگري می راه صورت به غیراین در دهد و
  ل:اند که شام مرحله ریزتر تقسیم کرده  هشت تا نه به 30مرحله، برخی دیگر شش 

  
  عنوان پژوهش مشخص کردن موضوع و .1
  لهئتشخیص مس و توصیف وضعیت موجود.2  

  وري اطالعاتآگرد .3
  ها تغییرداده تجزیه وتحلیل و .4  
  تیانتخاب راه جدید موقّ .5  

 تشخیص
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  آن نظارت بر اجراي طرح جدید و. 6
  گردآوري اطالعات .7  

  

  نآتعیبین اعتبار  اقدام جدید و ثیرأارزشیابی ت .8
  گزارش نهایی یا اطالع رسانی تجدیدنظرکردنِ .9  

  

عمل  یا دیویی و با حلّ مسئله گشایی پژوهی با روش مشکل که مراحل اقدام رسد می نظر به
  پـنج ن شـامل  آمفهوم وسـیع   روش علمی را در دیویی .نوعی همخوانی دارد، کامل تفکر او

    :کند مرحله بیان می
  31آمیز موقعیت ابهام .1«
 32لهئتعریف مس وحصر  .2
  33لهئروش ساختن مس .3
  تهاي موقّ ایجاد فرضیه .4
، آورددست  به یمطلوب پیامد حل کند وا له رئمس ۀفرضی گره ااي ک تعیین کننده ۀمرحل .5

 ۀفرضـی  ،برجا بمانـد پاله ئاگرمس ،دیگري رخ بنماید ئلۀازسرگرفته تا مس راد فعالیت خو فرد
  34».است نیاز دیگري مورد

 نـوعی  له کـه حـاکی از  ئمس وتربیت خود را بر محور پژوهش و حلّ تعلیم ۀینظر دیویی
تواند دانش و معرفت تـدریس را    معلم می است. استوار کرده باشد، میروش کسب معرفت 

ویـژه   به ،به ماهیت انضمامی یا مشروط دانش دیویی دست آورد. همچنین به دیویی با روش
برگرفتـه   داري وي از دانشِ که حاکی از طرف است در علوم انسانی و اجتماعی اشاره کرده

دانـش و معرفـت    د. لـذا باشـ  می مطلق)غیر( هاي خاص و داراي کاربرد مشروط از موقعیت
ي ارب ،دیویینظریه معرفتی از  زمینهو این  با ویژگی معلم پژوهنده سازگار استطریق  ازاین

   است. لئقا معلّم نقش پژوهندگی را در تدریس در کالس درس
ـ   ۀرشـد و توسـع  بـه  طور مسـتقیم   به 36،شون دونالد 35فکورِ مفهوم کارگزار م بحـث معلّ

 در دانـد کـه   مـی  اي را واجـد ویژگـی  فکـور   کارگزار شون .اندیشمند کمک کرد و پژوهنده
هـا یـا    مهـارت  ۀمجموع کاربرد  را به هاي خاص، خود موقعیت برخورد با مسائل عینی و در

برگرفتـه   نوعاً  اي و آموزش دانشگاهی(که هاي تربیت حرفه دورهکارهاي آموخته شده در  راه
له یـا  ئمسـ  اینکـه   دلیل به داند، بلکه  مقید نمی )باشد می هاي آکادمیک و غیرعملی از پژوهش

 تغییر و اجراء

 ارزیابی وعرضه



   ۱۳۱ م پژوهنده)بنيادهاي فلسفي روش تحقيق اقدام پژوهي(معلّ ةمطالع

کوشـد تمـامی    مـی ، کنـد  می بدیل ارزیابی بیو  فرد خود منحصربه  نوع موقعیت عملی را در
حـل   کـار گیـرد و راه   را بـه  اش عملـی  ۀه اندوختـ ازجمل ،خود فکريو هاي وجودي  قابلیت

  37.خاصی کشف یا خلق نماید
  را بـه  انمحققـ  ،پژوهی با نظرات فیلسوفان پراگماتیسـم  ها و اهداف اقدام ویژگیۀ مقایس

  گیرد. ت میأپژوهی از پراگماتیسم نش که اقدام کردبرداشت رهنمون   این
و  »احسـاس نتـایج آن عمـل   «و  »عمـل « ،»اقدام«بر  او کیدأت و دیویی ۀلئمس مفاهیم حلّ

م معلّ م پژوهنده سازگار است.هاي معلّ با ویژگی ،»نظر«بر  »عمل«م همچنین اعتقاد او بر تقد
از راه نتـایج  دست آورد که این  به دیوییتواند دانش و معرفت تدریس را با اتخاذ روش  می

  که: توان گفت بندي می پس با یک جمعشود.  پژوهی حاصل می اقدام
 ؛بسیار شباهت دارد دیویی ۀلئمس پژوهی به حلّ مراحل اقدام -
 ؛کند می کمک دیوییپژوهی به دموکراسی مورد نظر  جویی و تعامل با دیگران در اقدام مشارکت -
ـ    اقـدام  حاصـل از دانش شخصی  - اسـت کـه در    ۀ برخاسـته از عمـل  پژوهـی، شـبیه تجرب

 ؛شود کید میأآن ت پراگماتیسم بر
پراگماتیسـم  و مفهوم رشد  ر تجربیات مفیدانند تکثّمپژوهی  در جریان اقدام اي فهرشد حر -

  ؛است
 ؛پژوهی از اصول پراگماتیسم است ایجاد سازگاري بین نظریه و عمل در اقدام -
 یعنـی  پژوهـی  هدف اقـدام  مشابه ،محیط توسط پژوهشگران در پراگماتیسم ةتغییر سنجید -

 ؛باشد می »تغییر«
مبنـی   ،دیویی ةپژوهی با عقید ع مشکالت موجود و مشکالت دیگران در اقدامکمک به رف -

  همخوانی دارد. ،ها بپردازند مسائل انسان حلّ بر اینکه فلسفه و فیلسوفان باید به
پژوهـی در محـیط کـار     مان را به اقدامبا مطرح کردن مفهوم کارگزار فکور، معلّ دونالد شون
هاي گونـاگون   با موقعیترویارویی دیشه که یک شخص در او با بیان این ان کند. دعوت می

 ندرپیـدا کـ   و هاي گوناگون به دانش و تفکر خود و آزمودن راه ءآفرین باید با اتکا و مشکل
  نماید.پژوهی را جهانی  اقدام ۀاندیش ، توانستبهسازي وضع موجود باهاي مناسبی  راه

  ٣٨ماركسيسم ايدئولوژيپژوهي در هاي فلسفي اقدام يافتة دوم: بررسي ريشه
پایگـاه اجتمـاعی)    يتضاد طبقاتی، ارتقا 39،تیککپژوهی از مارکسیسم (ماتریالیسم دیال اقدام

 ،»تفسـیر «موضوع مورد تحقیق را بایـد از   و 40مارکسپیوند میان عقاید  است. تأثیر پذیرفته
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کـه   »هاي او یشهبیان اند«و  »مارکس هاي بینش« ،»ایدئولوژي تعقّل در«، »استنتاج« ،»برداشت«
نظـر مـارکس در    کند برقـرار کـرد. بـه    پژوهی کمک می گیري و گسترش اقدام در روند شکل

ها در کارگر ازمیان  سبب تقسیم کار، نوآوري بهو  استجدکار چیزي از کارگر  ،داري سرمایه
احساس جـدایی   ،هم ازلحاظ شغلی هم ازنظر جسمی و ر،رود و آنان همچنین از یکدیگ می
. کنـد  اسـتفاده مـی   41»یبیگـانگ  ازخـود «ة امر، از واژ تر شدن این براي روشن مارکس د.کنن می

 خـود   بـه   انسـان نسـبت   42بیـرون پنـداريِ  معناي  بهکه ازخودبیگانگی   است  او ایناستدالل 
درك کننـد کـه    وند یعنیبندد که مردم خودآگاه ش زمانی رخت برمی ،. این بیگانگیباشد می

  .خودآگاهی است همین ،قعیتمتفکرند و وا يموجود
  حالت تقسیم کرده است:  چهار  این مفهوم را به س،مارکازنظر  43کمالی

  .باشد ، میکند جدایی میان کارگر و آنچه تولید می ايمعن التین این واژه، به ۀریش .1«
گیرد که کـارگر را   سرچشمه می ،ازخودبیگانگی از کارکردهاي مربوط به کار تولیدي .2
  دارد. باز می ،تواند از تولید خود کسب نماید که او میتی از لذّ
ـ     ،روند تولید پیدایش ازخودبیگانگی در. 3  وجـود  ههمچنین درخصـوص تقسـیم کـار ب

  تأثیر نیست. در کارگر بی ،در روند رشد ازخودبیگانگی نیز ورياآید. فنّ می
یی خریـد و  بیگـانگی در جامعـه را توانـا    حالت در پیدایش ازخود مینچهار ،مارکس .4

  ».داند سرمایه می
اثرات آن در سیستم تربیتی مشـخص   ،ماز کارگر به معلّ ،با تعمیم مفهوم ازخودبیگانگی

  :گردد می
ـ    ،وتربیت و کارگزاران آن نظام تعلیم ،در واقع کـه از   کننـد  ت مـی به تربیـت افـرادي هم

 رنـد و در یازیـدن بـه پـژوهش برخوردا    منظـور دسـت   بـه  ،هاي عـاطفی و شـناختی   توانایی
 ،و نظام آموزشی خلق و تولید دانش جدید بپردازند  توانند به اي از دانش بشري می هرحوزه

  این افراد است. بستر محقق شدنِ
 ،نواخت تدریس را تکـرار کنـد   خود ادامه دهد و کار یکو سنتی کار قبلی   م بهاگر معلّّ

شود و نوعی جدایی بین افکـار   بیگانه می ،آموزان دانشیعنی خود  کم با محصول تولیديِ کم
 ،هاي سنتی کنـد  و خود را درگیر روش داردمی که تحقیق و پژوهش نآید. معلّ آنها پیش می

ــ  نواخــت و  تــدریس بـراي او حالــت روزمرگــی و یــک  شــده،ت او کــم نـوآوري و خالقی
ا با خود ر تواند نمیه، داافت هاي جدید آموزشی عقب کم از تکنولوژي او کم. کننده دارد کسل
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از   و هـدف شود  آزاردهنده می برایش کار اومرور زمان  به همراه کند درنتیجه،شرایط جدید 
کنـد کـه نتوانـد     ، زمانی در او رشد مـی داند. ازخودبیگانگی معاش میکارکردن را فقط امرارِ
معلم، وي احسـاس   پژوهنده شدنِ با آموزان خود به تفاهم برسد. لکن ازنظر فکري با دانش

هایی است که بـراي   رسیدن به هدف ،از اثربخشی منظور د.کن رضایت خاطر می و یاثربخش
از لحـاظ فکـري و    ،اسـت  شـده  نظر گرفته آنان در ۀجانب آموزان و رشد همه دانش گیبالند

  کند. روز شده، سطح دانش خود را تقویت می اطالعاتی به
. او و ارزشـمند سـازد   معنـادار  کالس را کند روابط موجود در م پژوهشگر تالش میمعلّ
 معلّـم  درس است. پژوهنده شـدن  ل موجود در کالسِئمسا بهسازي و حلّ ،دنبال تحول به

خـود را بـه    باید ،شود و براي نقد درست موجود از سوي او می نقد وضع نامطلوبِ سببِ
وسـیله   بدین کند. مجهز ،مرتبط با آموزش هاي گوناگون علمی هاي وسیع در عرصه آگاهی
 تـا  کوشـد  پیرامون خود می هاي علمیِ جستن از یافته کري اندیشمند است که با بهرهاو متف
او به مشارکت با دیگران و  کار گیرد. خود در کالس به ةشرایط ویژ  به  ها را با توجه دانش

پردازد و همواره درپی رفع مسائل و مشکالت آموزش و یادگیري دیگران  تعامل سازنده می
کار  او به درنتیجه یابد رشد می ،ق و مشارکتتعلّ احساسِ ،ماندن معلّاست. با پژوهشگر ش

  44.ورزد خویش عشق می

  پژوهی  هاي فلسفی اقدام ك ریشهرو دمارکس  تیککدیالماتریالیسم  رابطۀ مفهوم
  کند عبارتنداز: براي روش دیالکتیک ذکر می 45فارسیخصوصیاتی را که 

 جدا از حوادث محیطی آن در ،هاي طبیعی تیک هرگاه حوادث و پدیدهلکدر روش دیا.1
  کـه  شود میعکس هر حادثه یا پدیده را موقعی درك القابل درك نیست و ب ،نظر گرفته شود 

  گرفته شود.نظر   حال ارتباط با سایر حوادث محیطی در در
زمـان   میان نظام فکري و نظريِ پژوهی را باید در فلسفی اقدام ۀریش خصوصیت بنابراین

نه بر اساس افکار و نظریات گذشتگان. درگذشته مکاتـب   نمودم بررسی ورد معلّم حال در
هـاي معینـی را بـراي     راه ،یـک  مان حاکم بود و هربر تفکر معلّ و ایدئالیسم فلسفی رئالیسم

بـر نظـام    ،گـرا  هـاي دقیـق اثبـات    کردنـد و روش  واقعیت بیان می  کسب دانش و رسیدن به
به اعمـال اجتمـاعی   بوده،  طرف فردي بیعنوان  هب ،محقق اي حاکم بود که براساس آموزشی

آن فقـط پدیـده را بـدون    رکنـد و د  نگـاه مـی   ،تاریخی رفتارـ   چون محصوالت فرهنگی هم
آموزشـی   گـزارِ  معلم درحکم کارگزار یا خدمتدر واقع  .نماید درگیر شدن با آن بررسی می

کرد و خـود در رونـد تولیـد     دام میاز باال اق ي صادرهها به اجراي دستورالعمل ه،صرف بود
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در  يهـاي زیـاد   ولـی در عصـر جدیـد بـا توجـه بـه پیشـرفت        ،دانش هیچ نقشی نداشـت 
 ۀزمینـ  در .یافـت نیز تغییر  پژوهش به نوع نگاه ،تربیتیعلوم علوم اجتماعی و  ،شناسی روان

ـ « شـناختی  رویکـرد روش   سمت ایجاد سازگاري میان سـه   اي به گرایش عمده تحقیق یکم، 
را  ایــن پدیــده 46هــاینریش رایــش .ه اســتآمــد وجــود هبــ »و روش انتقــادي هرمنوتیــک

 داند کـه  نوینی می ۀرا بنیاد گذاشتن تجرب و هدف آن کند گذاري می نام 47تلفیقی گراییِ کثرت
هـاي   سـازي رویـه   هاي کیفی نسـبت بـه تقویـت و غنـی     فعالیت گرفتن خدمت توان با به می

    48.امیدوار بود ،ی بوده استهاي کم روشبر تکیه انحصاري گذشته که حاکی از  پژوهشیِ
 موجب روش دیالکتیک طبیعت حالت سکون و استقرار ندارد بلکه در حالت تغییر به. 2

  همیشگی است. و حرکت
در حرفـۀ معلّمـی    ل و تکاملقوانین تحو عنوان هم پژوهنده بمعلّحرکت وتغییر در ایدة  

م پژوهنده کسی اسـت کـه جسـارت عـدول از قواعـد و      معلّگیرد که  دلیل صورت می این به
تعـدیل و   کـم از تـوان و قابلیـت    می را دارا بوده، یا دسـت معلّ ۀحرف ةهاي شناخته شد رویه

  ایـن معنـاي آن   49.برخوردار است ،هاي کالس درس تغییر آنها، به تناسب شرایط و موقعیت
ثابت و غیرقابـل تغییـر   رده، سبی فرض کها را امري ن م پژوهنده قوانین و رویهکه معلّ  است

  بهبودي امور بزند. برايبه تغییر  دست ،و با توجه به نیازهاي محیطی بدانندفرض 
بلکـه   ،یـک امـر نیسـت    ةساد اي و تکراريِ یک حرکت دایره ،لور یا تحوحرکت تطّ .3

 ؛ همچنـین باشد می جدید حالت کیفیِ  قدیم به جلو و انتقال از حالت کیفیِ یک حرکت روبه
50.تحول پست به اعلی و ل ساده به مرکبتحو 

مـی  . معلّدرك نمود ،اي و تخصصی شدن مشاغل حرفه توان در کی را میدیالکتی حرکت
داشـتن   الزمـۀ آن،  کـه  خـود اسـت   ۀبر هنر بودن، مستلزم داشتن مهارت در حرفـ  عالوهنیز 

رشد  ،آنان ۀي حرفموجب بهسازباشد و  می هاي پژوهشی در سطح کالس و مدرسه مهارت
و شـناخت آنهـا از    شـود  آموزان مـی  کمک به امر یادگیري و رهبري دانش ،و بالندگی خود

پژوهـی   اقـدام  . درنتیجهدگرد یتواناسازي آنان م سببیابد و  فرایندهاي آموزشی افزایش می
فکـور و اندیشـمند کمـک     یحالـت قـدیمی و سـنتی، بـه معلمـ      از یمدر تغییر کیفیت معلّ

و پویایی حاصل  بخشد مان توسعه میمیان معلّ ذهنیت فلسفی را در ،این رویکرد« .دنمای می
سازد. دیدن مسائل با جهات متعدد،  می از داشتن چنین ذهنیتی را نصیب تدریس و یادگیري
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ه کـارگیري قـو   شود، بـه  می یآنچه بدیهی تلقّ قرار گرفتنِسئوال  مورددر قضاوت،  یشکیبای
هـاي ایـن    از جملـه شـاخص  ، اي وسـیع  مورد زمینـه  موارد خاص درنگریستن به  و تعمیم

  51».باشد میذهنیت 

  پژوهی  اقدام باوپرورش مارکسیستی  آموزش ۀنظری رابطۀ 
ذهـن   از 52»آگاهی کـاذب «کن ساختن  اصیل ریشه وپرورشِ آموزش ۀوظیف ،مارکس اعتقاد به

 ۀکـه بـه طبقـ   باشـد   مـی گر  سلطه ۀآگاهی کاذب محصول ایدئولوژي طبق کارگر است. ۀطبق
مـدعی   ،. طبقه حـاکم گردد میفرودست  ۀطبق مورد قبول کند و فرودست جامعه تحمیل می

بایـد حقـایق و    سشـمول اسـت. مـدار    است که اصول سیاسی و اقتصادي آن حقایق جهان
 ۀاصـول طبقـ   مـارکس نظـر  از. نمایـد  شمول را به نسل جـوان منتقـل   هاي کلی جهان ارزش

  وپرورش کاپیتالیستی است. ایدئولوژیک در آموزش 53ستشوي مغزيش یشامل نوع ،طمسلّ
 را بـه  فرودست، ما ۀط جامعه بر طبقمسلّ ۀمبنی بر اعمال ایدئولوژي طبق ،مارکس عقیده

مبنی بر عدالت اجتماعی و  ،وپرورش به رسالت خود کند که آموزش حقیقت رهنمون می این 
وسـیله   هط بـ مسـلّ  ۀکند. طبق ظام حاکم کمک میآفرینی و تقویت ن پردازد و به باز آزادي نمی

کسـب معرفـت حقیقـی     سـببِ دهـد و   هـا را اشـاعه مـی    وپرورش قواعـد و ارزش  آموزش
 وسـیلۀ عمـل انقالبـی،    وي معتقد است آگاهی کاذب و رفع آن با تولید دانش بـه  .شود نمی

   .باشد می پژوهی) نوعی تحقیق علمی (اقدام
 این انستن و دانش است که هدف استفاده ازمند د نظام ۀبراي توسع ،پژوهی یک عمل اقدام

روانـی و معنـوي    اجتماعی، ،سیاسی ،عملی براي افزایش بهزیستی و رفاه اقتصادي ،دانش 
روابط عادالنه  ۀپژوهی توسع شود. هدف اقدام که شامل افراد بشر و جوامع انسانی می بوده

ع وآحـاد مختلـف بشـر اسـت.     نـو هـاي مت  میـان فرهنـگ   در و پایدار در سراسر جهان و
  54باشد. میپذیر  اجتماعات امکان با مشارکت اشخاص و فقطپژوهی  اقدام

 ۀشـود و بنـابراین الزمـ    ی مـی قـ پژوهی بـدون اندیشـه و فهـم امـور، اقـدامی کـور تلّ       اقدام
برخورداري از دانش است کـه بـه آزادي انسـانی و شـکوفایی جامعـه کمـک        ،پژوهی اقدام

داننـد کـه    سنتی میروش را شکستن  پژوهی از اهداف اقدامیکی  55بردبوري وریزن  کند. می
پـذیر   راه معـین امکـان    ازیـک  ،اساس آن کسب و تولید دانش و معرفت و واقعیت امـور  بر

م دست سازد. وقتی معلّ ي رهنمون میأمان را به آزادگی واستقالل رپژوهندگی معلّ. باشد می
از کـارگزار  سـاخته،  یودات القاء شده توسط دیگـران رهـا   را از ق خود ،پژوهی بزند به اقدام



۱۳۶     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان  

عنـوان داور حرفـه    شـود و خـود بـه    ها شدن خارج مـی  صرف بودن و مطیع اوامر باالدستی
مبنـاي   علمـش بـر   اینکه دلیل بهکند  می آموزشی، آزادانه و اندیشمندانه تصمیم گرفته و عمل

  56.سه خواهد بودحاصل از جریانات کالس و مدر ةپژوهش و بازتاب سنجید

  هیپژو طبقات اجتماعی با اقدام ۀرابط
زیرسـاخت جامعـه را تشـکیل     هاي تولید نیروهاي اقتصادي، ابزار و شیوه مارکسبه اعتقاد 

 داراها (مالکان وسایل تولیـد)  ۀدست  دو  هاي اجتماعی را به طبقه ،اقتصاد ۀوي بر پای دهد. می
کـه پیـدایش    مـارکس بـرعکس   ند) تقسـیم نمـود.  (آنان که فاقد وسایل تولید هست و ندارها
در جریـان   اسـت معتقـد   57وبر، کرد عد اقتصادي تفسیر میهاي اجتماعی را بر پایه ب نابرابري
و کـاال   ۀسرچشمه مبادل ،بازار. گیرد دیگر شکل می ۀاز طبق ،گیري از یک طبقه بهره دادوستد

ها و خدمات که  مهارت هایی ارائ. توانباشد میخدمات انسانی همچون مهارت و نیروي کار 
. انجامـد  بگیران، میمزدیعنی  »کارکن ۀطبق«به تشکیل ، بتواند مورد استفاده دیگران قرارگیرد

هرچـه   .یـا خـدمتی را داشـته باشـد     کـه توانـایی ارائـه مهـارت    ي هستند کارکن افراد ۀطبق
ازار کـار  اي در بـ  شخص بیشـتر باشـد وي از مطلوبیـت درخواسـتی ویـژه       هاي یک مهارت

شود بیشتر از کسی است  او پیشنهاد می  سبب درآمدي که به  همین  به خواهد شد.برخوردار 
  58.گیرد تر قرار می هاي پایین که در درجه

ـ  گیرد، میقرار  »ندارها« ۀدر طبق اي مارکسیستی نظام طبقه م سنتی درمعلّ اینکـه   دلیـل  هب
م فقـط  دست دیگران است و معلّ در ،گاهیتحقیقات آکادمیک و دانشیعنی ابزار تولید دانش 

ـ  .باشـد  هـاي دیگـران مـی    و مجري برنامـه  داشته دهنده دانش و معلومات نقش انتقال  ،ممعلّ
رف و مطیع اوامـر باالدسـتی اسـت و در   کارگزار یا خدمتگزار آموزشی ص زاي مـزدي کـه   ا

د رکـارکن قـرار دا   یِمعلم در طبقه اجتمـاع  ،دهد. از دیدگاه وبري خدمات ارائه می ،گیرد می
همچنـین  نمایـد.  کسب مـی  ،سهمی از کاال را از بازار، که دارد یمهارتتوانایی و زاي که در ا 
از مطلوبیـت درخواسـتی    ، در موقعیـت کـاري،  او بیشـتر باشـد   اي حرفه هاي مهارت هرچه

  برخوردار است. بیشتري
وامع بشري حاکم اسـت  ها و طبقات اجتماعی بر تمام ج که نابرابرياینآنچه مسلم است 

هـایی دارد کـه امـروزه     ویژگی مردم ساالري و دموکراسی باشد. میو داراي ابعاد گوناگونی 
هـر شـخص تـوان     ،هـاي آن  لئابرطبق اید د.را دارن آ هر کشوري سعی در ادعاي پیروي از
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الت عد طریق ازاین و هاي خود را دارد کسب پایگاه اجتماعی متناسب با استعدادها و توانایی
کسـب پایگـاه اجتمـاعی مناسـب و      بـراي عنوان فردي از افراد اجتمـاع   هم نیز بشود. معلّ اجرا می

سـبب   ،مـان معلّ شـدنِ  گرپژوهـی و پژوهشـ   . اقـدام نمایـد  تـالش مـی  برخورداري از امتیازات آن 
  نماید. کمک می شود و به بهزیستی و رفاه افراد مشارکت در تولید دانش و تفکرات جدید می

مان با پژوهش معنا که معلّ  این  شود به اجتماعی آنان می ۀمان سبب توسعده شدن معلّپژوهن
ارتقـاء  و کسب آگاهی و ارزش علمی و داوري بر مبناي آنها، پایگاه اجتمـاعی خـود را   

ها نسبت  در نتیجه نگرش شناسند، میاندیشه  افراد آگاه و صاحبرا مان . مردم معلّبخشد می
مان از حاشیه جامعه علمی به مرکـز بافـت   کند. معلّ مان تغییر میمعلّبه موقعیت اجتماعی 

ـ    پیدا مـی  اي ن ویژهأشوند و ش اصلی آن وارد می  کمـک  م توانسـت بـه  کننـد. وقتـی معلّ
 ةدر رد بپـردازد، اي  درسی را نقـد کنـد و بـه داوري حرفـه     ۀبرنام ،هاي پژوهشی آگاهی
نفـس در آنـان    تقویـت عـزت   بهمان ی معلّآید و پایگاه اجتماع ان جامعه درمیزرو اندیشه

مطرح شدن در جوامع علمی، از امنیـت شـغلی بیشـتري برخـوردار      نتیجه با درانجامد.  می
ـ   معلومات افزودنِمان ازطریق شود. وقتی معلّ می ن خـود را ارتقـاء   أخود شایسـتگی و ش

ی و پژوهشی علم ۀگردون از و گیرند وپرورش در انزوا قرار می افراد ضعیف آموزش هند،د
کـرده و  می تغییر معلّ ۀشوند. گزینش و ورود به جرگ وپرورش خارج می حاکم بر آموزش

  59.شوند افراد توانمند و آگاه وارد این دستگاه می
 تبـدیل  طرفـه دو ۀرابطـ   از بـاال بـه پـایین بـه     طرفـه  یک ۀمان رابطپژوهی توسط معلّ با اقدام

و  گیـرد  مان قرار میمورد نقدوبررسی توسط معلّهاي صادر شده از باال  چون برنامه شود. می
هـاي   شـود و نظـرات و ایـده    ق میگیري در امر آموزش و پرورش محقَّ مشارکت در تصمیم

  .گردد ها لحاظ می يگیر مان در تصمیممعلّ

  (نحلة فرانكفورت) ٦٠انتقادية نظريپژوهي در  هاي فلسفي اقدام يافتة سوم: بررسي ريشه
تـأثیرات فلسـفی زیـادي گرفتـه      ونحلۀ فرانکفـورت  انتقادي ۀنظریفان فیلسو پژوهی از اقدام
معلّم  بخشی سعی دارند نقش پیرو مارکسیسم هستند، کهنظران این نحله  صاحب ۀهم .است

ـ    را از نو تعریـف کننـد   ف آنداهاو ماهیت تدریس و  کـه   ادي، نیروهـایی و بـه مـوازات نقّ
 کـه  شـروعیت تربیتـی و اثـربخش   و روندهاي تحت پوشـش م شوند  میموجب استضعاف 

  61.شناسایی کنند ،اند مان گردیدهاقتداري معلّ موجب بی
کننـد   مان از برنامه کاري دفاع میدر خصوص قدرتمند ساختن معلّ ،اديپردازان نقّ نظریه

ـ   نظریـه  ۀبرنام 63.آفرین خوانند نه واکنش می 62سازنده را دگرگون که آن ادي ماننـد  پـردازان نقّ
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ـ    » ي تربیتیزمامدار« مفهوم  جدیـد ري یتصـو  ،مطرفداران بازسـازي اجتمـاعی از نقـش معلّ
تبـدیل  » آفـرین  عامـل ودگرگـون   فکرانِ روشن« به مان بتوانندطوري که معلّ دارد به عرضه می

ترغیب آنان به تأمل در اصول ایدئولوژیکی اسـت   ،مانساختن نقش معلّ شوند. رمز دگرگون
تـر   تربیتـی بـا مسـائل وسـیع     ۀنظریـ  ارتبـاط وجـب  که عمل تربیتی را اسـتمرار بخشـیده، م  

ـ   کـار نظریـه   ۀگردند. برنامـ  می اجتماعی، اقتصادي و سیاسی مـان  بـراي معلّ  ،اديپـردازان نقّ
  :اند در نظر گرفتههاي زیر را  نقش

مـان و اعمـال   ق اصالحات حقیقی در مدرسـه کـه موجـب توانـایی معلّ    تالش براي تحقّ .1
  . دگرد وپرورش می قدرت بر آموزش

 .مان جهت اعتالي کیفیت تدریسبا سایر معلّ . همکاري2
 ل بـراي ایجـاد تشـکّ   و کننـد  تربیـت مـی   اجتماعاتی که کودکانشان را مراوده با مردم در. 3

  همکاري گروهی.
 . و... مسائل سیاسی، اقتصادي، فرهنگی ةآموزان دربار ادانه با دانشوشنود نقّ پرداختن به گفت .4
مان و مـدیران از راه واگـذاري نقـش    یع مجدد قدرت در مدرسه بین معلّتالش براي توز .5

  64.هاي تربیتی گزاري آموزان در سیاست مان و دانشتري به معلّ بزرگ
 همخـوانی دارد و ،  پژوهی ها و اهداف اقدام ها و اهداف ذکر شده با ویژگی دقیقاً این ویژگی

  باشد. پژوهی می و فلسفی اقدامتوان استنتاج کرد نظریۀ انتقادي پشتوانۀ نظري  می
اصـلی   هـاي  قـه با ایجاد ارتباط بین شناخت و عالاز متفکّران نظریۀ انتقادي  65هابرماس

دسته از   انسانی در پی تبیین مبانی انواع شناخت است. به اعتقاد وي ذهن انسان در پرتو سه
ی است که مبتنی بر ق فنیعال ،نوع اول هاي قهرسد. عال ساز به آگاهی می شناخت هاي القهع

و قلمـرو شـناخت علـوم تجربـی را     باشـد   مـی نیروهاي کار و تولید و نیازهاي مادي انسان 
ق عملی انسان به درك روابـط تفـاهمی و ذهنـی    یعال ،نوع دوم هاي عالقه آورد. وجود می هب

 يهـا  قـه عال هاي اجتماعی است که بر ویژگی زبانی نوع انسان تکیه دارد. میان افراد و گروه
ـ   ةکـه حـوز   باشـد  میگري انسان  خواهانه و انتخاب ق آزاديیعال، نوع سوم اد را شـناخت نقّ

  66.کند می ایجاد
پژوهـی   نـوع اقـدام    سـه  ه،نـوع عالقـ    با توجه به سـه  و سهابرمااز مطالعه آثار  انقمحقّ

   :دنکن برداشت می
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ز علوم طبیعی و تجربی بـه  م با استفاده افنی: که معلّ هاي قهاز عال ی ناشیپژوهی فنّ اقدام. 1
ی بر نیازهاي مادي افراد و یا محـیط  نپژوهی مبت این اقدام .پردازد تغییر موقعیت خود می

 م است.کاري معلّ
پژوهی نگرش  عملی: که باید براي اقدام هاي قهناشی از عال ویلیِأت -تاریخی پژوهیِ اقدام. 2

و بـه   هتیک به بررسی محیط پرداختازطریق تفسیر و هرمنو ه،گرایی را کنار گذاشت اثبات
تا بتـوان شـرایط محـیط انسـانی را      زیمپردابها  درك تفاهمی و ذهنی میان افراد و گروه

  تغییر داد.
ـ  نوع اقدام این خواهانه: در آزادي هاي قهپژوهی انتقادي ناشی از عال اقدام .3 م بـه  پژوهی معلّ

هایی که  ها و دستورالعمل ین و الیحهقوان پردازد تا ازطریق نفی می انتقاد از وضع موجود
  برسد. شود، به حقیقت بر او تحمیل می

 ۀبخشـان  عالقـه و مصـلحت رهـایی   بـا   67موقعیـت آرمـانی زبـانی    ةدربـار  هابرمـاس  تصور
است که به شـرح زیـر   سو  هم ،اي با افراد برابر کنندگان درجامعه مثابه شرکت پژوهان به اقدام

  شود: بیان می
(دانـش و   کاري بدست آمده اسـت  مشترك که بدون فریب ۀستاي عالقگیري در را جهت -

  پژوهی)؛ فهم واقعی حاصل از اقدام
بـراي بحـث وجـود     ، کـه مندي از فرصـت برابـر   آزادي براي ورود به یک گفتمان و بهره -

  پژوهی)؛ (تبادل نظرات و ارتباط برابر در اقدامداشته باشد 
  ؛)پژوهی ها در مراحل اقدام تغییر پارادایمآزادي جهت تغییر چارچوب مفهومی خاص( -
  پژوهی)؛ مد نظر در اقدام  (آزاديمل در ماهیت دانشأآزادي براي ت -
ـ   (عمل هادآزادي براي تغییر استاندار - ي صـادر شـده   هـا و اسـتاندارها   رمکردن بر خالف نُ

  پژوهی)؛ اقدام
در  روکراتیـک ونظـام ب  ینبـر فـرام  اداره سیاسی (آزادي در برا ةمل دربارأآزادي براي ت -
  ؛)پژوهی اقدام
سویه و  تفاهم دوو  کنندگان حاصل از بحث خوب نه موقعیت قدرت شرکت موافقت -

(مسـاوات  عنـوان شـریک برابر   کننده درگفتگو به یک از افراد شرکت شناسایی مشروعیت هر
  پژوهی). واحترام در اقدام
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  گيري نتيجه
ر آن قـرار دارد، ناراضـی اسـت کـه نارضـایتی او از      معلّم پژوهنده از شرایط نامطلوبی که د

باشد او به مطالعۀ منابع علمی، مشـورت بـا    آمیز می وضع موجود و برخورد با موقعیت ابهام
کوشـد در تـدریس خـود بـا      پردازد سپس مـی  همکاران و یادگیري مشارکتی با فراگیران می

ظر و عمل را کاهش دهـد تـا بـر    شکاف بین ن 68همراه اندیشه(پراکسیس)، استفاده از عمل به
قبیـل   مرحلـه بـه تولیـد دانـش بـا قابلیـت کـاربردي از         خودبیگانگی غلبه نمایـد. در ایـن  

شـود.   ها براي حلّ مسئله نایل می توانمندسازي و تبدیل دانش به قدرت، به کاربستن فرضیه
ظـر  سـاز مـورد ن   سازي وضـع موجـود (یـادگیري دگرگـون     اکنون معلم پژوهنده به دگرگون

سازي خود از شرایط نامطلوب (آزادسازي مـورد نظـر    ) وآزاددیویی، تغییر مورد نظر مزیرو
  ) قادر است.هابرماس
کار گرفتـه   توسط معلّمان بهکه  وپرورش است رویکردي براي بهبود آموزش پژوهی اقدام

بـه   تحقیـق  ایـن  اند کـه در  هاي زیادي را براي آن برشمرده شود. اهداف، نتایج و ویژگی می
 گیـري  هـاي تحقیـق چنـین نتیجـه     از یافتـه ها و پایگاه فلسفی آن پرداخته شد.  مطالعۀ ریشه

پراگماتیسـم   در ریشـه جهت تلفیق نظر و عمل و تأکید بر عمـل،   به پژوهی شود که اقدام می
بیشـتر   کـه  برداشت کرد یستیهاي مارکس پژوهی را باید از اندیشه مفهوم اقدام د. همچنیندار

 نظریۀ انتقادي در پژوهی ریشه اقدامدارد و پژوهی  براي روش اقدام ی و نظريریکمبناي تئو
  .ددار

به پراگماتیسم، مارکسیسم  پژوهی اقدامهاي فلسفی  تحقیق بنیادها و ریشه  هرچند در این
ل و جـامع ریشـه       هـاي فلسـفی    و نظریۀ انتقادي نسبت داده شـده اسـت، ولـی درك مفصـ

ــا مکتــبپژوهــی، مســتلزم آشــنای اقــدم ــاهیم و مباحــث   ی ب ــاگون و مف هــاي فکــري گون
  باشد. شناسی گوناگون می شناخت

  پيشنهادها
عـدي بـه   د در تحقیقـات ب ننک پیشنهاد می انقپژوهی، محقّ دلیل اهمیت وگستردگی اقدام به. 1

با توجـه بـه اهـداف و     گوناگون هاي اویهپژوهی از ز پایگاه فلسفی اقدام ترِ رسی عمیقرب
 هـاي  کتـب مدیگر پژوهی را در  هاي فلسفی اقدام ریشهف آن پرداخته شده و نتایج مختل

  گیرد.هاي دیگر مورد بررسی قرار  فلسفی و نظریه



   ۱۴۱ م پژوهنده)بنيادهاي فلسفي روش تحقيق اقدام پژوهي(معلّ ةمطالع

سـی  رهاي تحقیق اعم از کیفی یا کمی مورد بر هاي فلسفی روش تحقیقات دیگر، پایه در .2
 .منجر شودشناختی فلسفی  تر آنها از لحاظ معرفت فهم عمیق قرار گیرد تا به درك و

لـذا بـا    ،نوظهـوري اسـت   ةپژوهی در کشور ما پدیـد  اینکه روش تحقیق اقدام  با توجه به .3
نتـایج و   ،اهداف ،فلسفی بنیادهايسعی شود با بیان  ،ضمن خدمت هايِ برگزاري کالس

 مان کمک شود.بهتر آن در میان معلّ پیامدهاي آن به گسترش هرچه
را  و... هاي آموزشی سبک ،ها دستورالعمل ها، انونق ،ز اصولاینکه ما بسیاري ا  با توجه به .4

هـاي فلسـفی آنهـا     ایم لذا الزم است به بررسی پشـتوانه  غرب گرفته وپرورشِ از آموزش
  .ما مغایرت نداشته باشد ۀجامع بر هاي حاکم پرداخته شود تا با ارزش
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