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 چکیده

  نوع از مطالعه در پژوهش حاضر سعی شده است به واکاوی فلسفه اقدام پژوهی در مکتب پراگماتیسم پرداخته شود. روش

 .است پرداخته شده آن تدوین به اینترنت و مختلف وکتابهای علمی مقاالت در جستجو با که است بوده تحلیلی – کیفی مروری

شود. ای مبتنی است و از اصول آن استنتاج میشود، بر فلسفههر عملی که در تعلیم و تربیت انجام می «رویکرد مکاتب»طبق 

ای پژوهش را با کند تا به گونههای کیفی است که به معلمان و کارگزاران آموزشی کمک میاقدام پژوهی، رویکردی در پژوهش

وری در موقعیت تربیتی و بهبود فرایند آموزش ایفا کنند و آموزش و موقعیت تربیتی تلفیق کنند تا بتوانند نقش مستقیم و ف

 از استفاده با پژوهی اقدام فلسفی و نظری هایریشه مطالعة این تحقیق، از پرورش را به نقطة مطلوب مورد نظر برسانند. هدف

 و ، اهداف و ویژگی پژوهنده( ی )معلمپژوه اقدام متعدد نتایج و اهداف و ویژگی ها به توجه با لذا تحلیلی است. -اسنادی روش

 مطلوب،  اقدام پژوهی در مکتب پراگماتیسم مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته شده است. جهت در تغییر

 

 پراگماتیسم فلسفه، پژوهی، اقدامهاي كليدي: واژه
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 مقدمه 

یکی از محورهای تحول در آموزش و پرورش که باعث تحول اساسی در نظام تحقیق و توسعه میی شیود طیرع معلیم پژوهنیده 

که اقدام پژوهی مشارکتی نیز نامیده می شیود، بررسیی جامعیه محیور،  -یا اقدام پژوهی است. اقدام پژوهی« پژوهش در عمل»

روشی است که عموما بیرای بهبیود شیرای  و فعالییت هیا در محیی  آموزشیی  -و یادگیری عملیتحقیق مشارکتی، علم عملی 

صورت می گیرد.هدف پژوهش حاضر، تبیین اقدام پژوهی جهت بهبود وضع معلمان و توسعه حرفه ای آنیان در راسیتای بهبیود 

های سازمانی آمیوزش و پیرورش ایفیا  یادگیری است، چرا که توسعه حرفه ای معلمان نقش حیاتی در کوشش -فرآیند یاددهی

پژوهی )پیژوهش در عمیل( رویکیردی اقیدام .می کند و از طرفی آموزش و پرورش مهم ترین رکن توسعه یک کشور می باشید

های مختلف شغلی است. در حوزة آموزش و پیرورش نییز ایین اندیشیه سازنده در جهت گسترش تواناییهای کارورزان در عرصه

رسد. با این رویکرد ثمر میها و مشارکت عمومی بهشود که با تکیه بر تواناییاصالع و بهبود محسوب می گامی اساسی در جهت

هیای آموزشیی توانند به عنیوان عنصیری سیازنده و فکیور در جهیت شناسیایی مسیایل و حیل آنهیا در محی همه کارکنان می

آفرینیی را در تشیریفات سینتی درحیوزة تحقیقیات، فرصیت دانش پژوهی با گذر از برخیکار گرفته شوند. اقدامسازماندهی و به

هیای شیغلی خیود، طرحیی نیو را درانیدازد و تواند برای بهبیود فعالیتسازد؛ به نحوی که هر کارورز میسطحی فراگیر مهیا می

ة ظرفیت بهبود در بکارگیری این اندیشه در حوزة آموزش و پرورش، توسع .سمت بهبود و پیشرفت سامان دهدحرکت خود را به

آمیوزان از آمیوزش و تحصییل توانند در مسیر کامییابی دانشنظام آموزشی از طریق اندیشه هزاران معلم و مدیری است که می

عمل های بیشیتری بیهعمل آورند. با این وصف باید برای فهم و گسترش این اندیشه در نظام آموزشی کوششحرکتی اساسی به

های گسیترش زمینیه.حسیاب آوردپژوهی را یکی از وظیایف خیود در جرییان آمیوزش بهم و مدیر اقدامآید، تا جایی که هر معل

یکی از دالیل گسترش اندیشه پژوهش در عمل، ناکارآمدی تحقیقات آموزشی در رفع نیازهای آنهیا در  اندیشة پژوهش در عمل

با ذکر برخی کاستیهای روشهای سنّتی پیژوهش در ( 1383کالس درس است. استیگلر و هیبرت )ترجمه سرکار آرانی و مقدم، 

دانند. ممکن است محققیان بسییار بیاهوش ها را برای بهبود آموزش و تدریس ناکافی میپاسخگویی به نیاز معلمان، این فعالیت

اف ییادگیری های واقعی و بیا اهیدآموزان واقعی در شرای  کالسباشند ولی به اطالعات مشابهی که معلمان در مواجهه با دانش

تر بیه امیوری کیه در حیال حاضیر بیرای شوند، دسترسی ندارند. محققان برای بهبود آموزش باید بیشرو میها روبهواقعی با آن

ویژه در کشور آمریکا قابل مشاهده است. در مقابل هر کشور ژاپین فرصیتهای معلمان قابل درك است، پی ببرند. این موقعیت به

های معلمیان ها، نه تنها به توسعه شایستگیبینی شده است. از مسیر این فرصتنی توس  معلمان پیشآفریمناسبی برای دانش

تواننید پرداخته شده است؛ بلکه دانش مرتب  با آموزش را که با کالس درس در ارتباط است و شاغالن به حرفة معلمی نییز می

های درس در همة مدارس فعالند بلکه فرآیند طراحیی در کالسدهد. نه تنها گروههای پژوهش در آن سهیم شوند را توسعه می

 .ای معلمان و محققان استناپذیر از فعالیت حرفهها در فرآیند پژوهش، بخش جداییو نقد درس

 مسئله بیان

 تحقیقیات شیورای و تربییت تعلییم و پژوهشیکده سیوی از کیه است نوپایی دستاوردهای ازجمله پژوهنده( پژوهی )معلم اقدام

 این گواه پژوهنده معلم هایبرنامه و هاطرع از معلمان استقبال و افزایش شرکت و است گرفته قرار حمایت و توجه مورد هااستان

 بیه را نیامطلوب تیا وضیعیت کنیدمی تالش فعالیت انجام و کار حین فرد آن در که است علمی فعالیتی پژوهی، مدعاست. اقدام

 عمل پژوهش دیگرمانند: یهانام با پژوهی اقدام است. آن و اثربخشی امور بهسازی کار هدف و دهد تغییر مطلوب نسبتاً وضعیتی

 . 5شودمی شناخته 4عمل در پژوهش و پژوهنده معلم ،3عملیاتی پژوهش ،2پژوهش مشارکتی  ،1مشارکتی نگرِ

                                                           
1- Cooperative- Action Research 

2 - Cooperative Research. 

3 - Operational Research. 

4 - Research in Action. 

 77 ص ،پرورشی شناسی روان سيف، علی اكبر -5
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 بییان دسته پنج در را پژوهیاقدام هایهدف 7مانیون و 6کوهن برشمرد. متعددی نتایج و اهداف مزایا، توانمی پژوهی اقدام برای

 : اندکرده

 .آنها به بخشیدن بهبود یا اندشده داده تشخیص خاص یهاموقعیت در که مشکالتی رفع -1

 خودآگیاهی افیزایش و گرانهتحلیل بر نیروی افزودن جدید شهای رو تها، مهار به معلّمان کردن مجهز خدمت، ضمن آموزش -2

 .آنان

 .است تغییر و نوگرایی معمول دافع طور به که جاری نظام به یادگیری و آموزش جدید یا اضافی رویکردهای افزودن -3

 .معلّمان به صریح دستورالعمل در دادن سنتی پژوهش نواقص و رفع دانشگاهی پژوهشگر و گرا عمل معلّم بین ارتباط بهبود -4

 « 8برتر و ... باشد. کنونی غیرعلمی روش از که درس کالس در مسئله حلّ روش یک آوردن فراهم -5

 شمارند: می بر گونه این را پژوهی اقدام ونتایج تأثیرات

 دیگران. توس  شده القاء قیودات از رهایی و رأی استقالل و آزادی»

 درس. کالس و علمی نظرات بین پیوند و عمل و نظر بین فاصله شدن کم

 مهارت. کسب و ورزی اندیشه و موجود وضع گری نقادی و علمی توسعه و پرسشگری تقویت

 دیگران. با همفکری و مشارکت

  9...«و  باالتر اجتماعی پایگاه از برخورداری و اجتماعی توسعة

 و فلسیفی دیدگاه یک به باید دارد، اجرایی گرایش یهاگام و عملی اقدامات به اینکه دلیل به و طبیعتش حکمِ به وتربیت تعلیم

 باشد. متّکی فکری بچارچو و ایدئولوژی

بنابراین تعلیم و تربیتی موفق است که بر مبانی فلسفی و مبانی علمیِ صحیح استوار باشد و این مبانی بایید برخاسیته از نتیایج 

ها هایی است؛ ولیی ایین دییدگاهتحقیقات باشد. از سوی دیگر هر علمی که در زمینة تعلیم و تربیت صورت گیرد، بیانگر دیدگاه

های جیدا از هیم و بیدون هییل شیکل ای از اندیشیهاندرکاران تعلیم و تربیت مبهم یا به صورت مجموعیهیاری از دستبرای بس

های فکری، اجرایی، ساختاری و فلسفی که در جهت تالش برای منطقی با هماهنگی خاصی بیان شده است، بنابراین برای بنیان

یت و دقت بیشتری صرف گردد. تأکید اقدام پژوهی )معلیم پژوهنیده( بیر باشند، حساسجلب نظر معلمان و دست اندرکاران می

و تغییر محی  از طریق عمل توأم با اندیشه )پراکسیس(، همچنین گسترش و استقبال روزافزون از آن در نظیام  10توانمندسازی

و پایگیاه فلسیفی و نظیری  )معلم پژوهنده( از چیه پشیتوانه 11بخشد که اقدام پژوهیآموزشی کشورمان به این بحث اهمیت می

 برخوردار است؟

های فلسفی و نظری روش تحقیق اقدام پژوهی )معلم ها، بنیادها و خاستگاهکوشند به شناسایی اندیشهبه بیان دیگر محققان می

ه گسیترش باشد که بیبپردازند، و آراء برخی از فیلسوفان و مربیان تربیتی را که پشتوانة نظری این روش تحقیق می 12پژوهنده(

 آن کمک کرده است، بیان و تحلیل کنند. 

 های تحقیقمحدودیت

                                                           
6- Cohen.  

7- Manion. 

 .همان سیف، علی اکبر - 8

 .پژوهنده معلّمان راهنماي یپویا، قاسم اقبال ك:.ر - 9

10- Empowerment.  

11- Action Research. 

12- Teacher Research 
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های مختلف و متنوع برای اقیدام های گوناگون و همچنین برشمردن اهداف و ویژگیگستردگی موضوع مورد مطالعه از جنبه -1

 شد. های فلسفی آن میپژوهی باعث تداخل و سردرگمی محققان در جستجوی ریشه

 آورد. های فلسفی اقدام پژوهی، ابهامات زیادی به وجود میاگون فلسفه با تعلیم و تربیت در درك ریشهترکیبات گون -2

های عمدة این پژوهش کمبود شدید منابع فارسی، تکراری بودن و استنادهای مکرر منابع به یکیدیگر و کمبیود از محدودیت -3

غم جستجوی فراوان محققان، پژوهش قابل تیوجهی مشیاهده نشید و رتحقیقات انجام شده داخلی و خارجی مشابه بود، که علی

 ها میسر نگردید. های این پژوهش با سایر پژوهشمقایسه یافته

 پیشینه تحقیق

ای دربارة بنیادهای فلسفی اقدام پژوهی به صورت سازمان یافته و قابل قبول در منابع فارسی مطلبی نیامده، فق  به آنهیا اشیاره

از مطالعه ادبیات مربوط به اقدام پژوهی، این اسیتنباط بیه دسیت  13باشد. از دیدگاه آهنچیانمل موارد زیر میشده است که شا

آید که این رویکرد نوعی پاسخ خردمندانه به نیازهای علمی و اجتماعی انسان است که در بستر زمان، به تدریج شکل گرفته می

گرا، اند، از جمله: فلسیفة عمیلر شکل گیری رویکرد اقدام پژوهی مؤثر بودهو در عصر حاضر پدیدار شده است. عوامل متعددی د

هیای اقلّییت کیه ها، فمنیسم و بعضیی از گروه، تفکر سیستم16شناسی سالمت، روان15گراشناسی انسان، روان14نظریة سازندگی

 اند. پژوهی فراهم ساختهشرای  مناسبی برای ظهور و توسعة اقدام

ترین واقعییت، تغیییر اسیت. تجربیه و پیشرفت گرایان معتقدند مهم 17گرایی دارد.ی، ریشه در فلسفه پیشرفتپژوهرویکرد اقدام

 آزمایش دو واژه کلیدی آموزش و پرورش هستند که باید اساس آموزش قرار گیرند. 

بیه اواخیر قیرن نیوزدهم پژوهی از روش علمی برگرفته شده که ریشیة آن  مبانی تاریخی و فلسفی اقدام 18از دیدگاه مک کرنن

پژوهی را تحت تأثیر عوامل تیاریخی و فلسیفی زییر  کند. وی همچنین اقدامرا به وجود آورنده آن معرفی می 19رسد، و کلیرمی

 نماید:بیان می

ها بیرای تحقییق ای کامل از کتابدر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم که در آن دسته 20نهضت دانش در آموزش و پرورش -1»

 علمان به کار گرفته شد.م

 گراهای آموزش ترقی خواه و تجربهاندیشه -2

بیا شیروع جنی  و مشیکالت  1940شناسی اجتماعی و رواب  انسانی که در دهیه در آموزش روان« گروه دینامیک»نهضت  -3

 21«.ناشی از آان فزونی یافت

 روش انجام تحقیق 

توانید از های کیفی پژوهشگر میدر پژوهش»باشد. بنیادی و نظری میتحلیلی برای پژوهش، نوعی روش تحقیق  -روش اسنادی

یابی، تجرید، تشخیص تفاوت، تمیایز، مقایسیه و ... کیه همیه اینهیا بیه طریق استدالل قیاسی، استدالل استقرایی، تمثیل، نشانه

محتیوای آشیکار و  22«.ل کنیدگیرد، اطالعات گردآوری شده را ارزییابی و تجزییه و تحلییکمک تفکر، تعقل و منطق صورت می

                                                           
 . 182رچوب عمل(، ص چا ها،نظریه )اصول، تدریس و آموزش بهبود برای راهبردی پژوهیاقدام همکاران، و آهنچیان محمدرضا -13

14 - Constructivism. 

15 - Humanistic Psychology. 

16 - Health Psychology. 

 . 3و  2، ص 144، رشد تکنولوژی، ش «اقدام پژوهی چرا و چگونه»اسماعیل پاکیزه و حسین محققی،  - 17
18 - Mckernen.   

19 - Collier. 
20 - Science in education. 

21 - James Mckernen,Curriculum Action Researeh, a Hand book of methods and Resources (p.8) Historical 

and Philosophical Foundations of Action Researeh, p.7-8. 
 . 233ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، ص محمد حافظ نیا، مقدمه - 22
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کنید کیه فقی  تواند در دو سطح مورد مالحظه قرار گیرد: سطح اول: شرط عینیت در تحلیل محتوا تصریح میپنهان اسناد می

شوند باید ثبت شیود. سیطح دوم: روش تحلییل محتیوا در حید ها ظاهر میهای نمادی که واقعاً در اسناد و پیامنمادها و ترکیب

های مورد اشاره و مشیخص کیردن ارتبیاط عالئیم بیا عالئیم های معناشناسی و تشخیص ارتباط عالئم با موضوعپاسخ به پرسش

شود. این پژوهش از هر دو سطح تحلیل اسناد، استفاده شده اسیت. هیم در سیطح عینیی یعنیی محتیوای آشیکار و محدود می

تر در معانی های عمیقوم که با استنتاج و استدالل در الیهپژوهی و هم در سطح دهای صریح مکاتب فلسفی در مورد اقداماشاره

 گردد. های اقدام پژوهی فلسفی توس  محقق جست و جو و استنباط میمصور در اسناد مرتب ، ریشه

 اهداف تحقیق

وجیه بیه های فلسیفی بیا تپژوهی )معلیم پژوهنیده( در دییدگاههای فلسفی اقیدامهدف کلی این مقاله استخراج و مطالعه ریشه

 باشد. ها و اهداف این روش تحقیق میویژگی

 برای تحقق هدف کلی فوق، اهداف جزئی زیر تدوین شده است:

 پژوهی بر حل مسائل از طریق عمل؛مطالعه بنیادهای فلسفی اقدام پژوهی با توجه به تأکید اقدام -

 بر تغییرات در جهت مطلوب با مشارکت گروهی؛پژوهی با توجه به تأکید اقدام پژوهی مطالعه بنیادهای فلسفی اقدام -

 و عمل از طریق انتقاد.  مطالعه بنیادهای فلسفی اقدام پژوهی با توجه به بهبود ارتباط میان نظریه -

 های تحقیقیافته

 گرایی(های فلسفی اقدام پژوهی در مکتب پراگماتیسم )عملیافته اول: بررسی ریشه

ل مسئله، کاهش یا حذف شکاف نظر و عمل( متأثر شده اسیت. پراگماتیسیم عبیارت اسیت از: )ح 23اقدام پژوهی از پراگماتیسم

دانید. ای که نتایج عملی و افکار و معتقدات آدمی را معیار اساسی تعیین ارزش و حقیقت آنها مینوعی گرایش، روش و یا فلسفه

و طبیعت آنچنانکه هست بپردازند. تجربة اصیل، حاصیل  ها معتقدند باید به علم تجربی و دنیای متغیر و مسائل آنپراگماتیست

 24کنیم. باشد. واقعیت، تمام چیزهایی است که ما تجربه میتعامل موجود زنده با محی  او می

های حیاتی پراگماتیسم بود، محور آموزش و پرورش را که از پدیده« تجربه»پرنفوذترین فیلسوف تربیتی پراگماتیست،  25دیویی

و « عمیل»ییا « اقیدام»تعریف کرد. از نظر دیویی، تجربه دو معنا دارد؛ یکی « بازسازی تجارب»حتی فرایند تربیت را  قرار داد و

داند. هدف از تعلیم می« نظر»را مقدم بر « عمل»باشد. وی ؛ که عمل و احساس ارکان اصلی روش تجربی می«احساس»دیگری 

نی عمل و احساس و نتایج حاصل از آن، به یکیدیگر پیونید داده شیود. تجربیه و تربیت این است که دو مرحلة مهم از تجربه یع

ای معلم یا هر فیرد را هرگز قطعی نیست، بلکه انسان ناگزیر است آن را پیوسته در پرتو تجربه آینده تجدید نماید. چنین اندیشه

کنید، شود و برای حل آن اقدام میای مواجه میکند، یعنی اقدام پژوه وقتی با مسئلههمواره به کسب یا تجدید تجربه دعوت می

 26نمایید. ای خود را پیوسته اصیالع میدهد و بدین ترتیب عمل حرفهنتایج آن را بررسی کرده و نسبت به آن واکنش نشان می

دییویی  رویکرد اقدام پژوهی به دلیل تأکید بر عمل و دانش شخصی حاصل از تجربه و حل مسئله، ریشیه در پراگماتیسیم دارد.

کند؛ او به پژوهشی اشاره دارد که خطیی نیسیت و بیه های مختلف زندگی شغلی افراد را بیان میگیری در موقعیتلزوم تصمیم

ها در میورد های مناسب با آن موقعیت اخذ کند. ایین تصیمیمهایی برای پژوهشگر دارد که باید تصمیمای، بازتابصورت مرحله

 شوند. ای تکرار میی یا چرخهااموری است که به صورت دوره

تواند مسائل را ییک بیار و بیرای همیشیه دانشمند نیز دربارة تحقیقات و چگونگی آنها باید تصمیم بگیرد، به عبارت دیگر او نمی

ی حل کند. او پیوسته باید دربارة بهترین کاری که در مرحله بعد باید انجام دهد قضاوت کند تا استنتاج او هر قیدر جنبیة نظیر

داشته باشد در موقع پیدایش، پاسخ گو باشد. به عبارت دیگر، جریان تحقیق علمی در زمینة فیزیک یا ریاضی، صورتی از عمیل 

                                                           
23 - Pragmatism 

 مبانی علوم(.  -های فلسفیمکتب -لسفیر.ك: علی شریعتمداری، فلسفه )مسائل ف - 24
25 - John Dewey. 

 . 36و  35، تعلیم و تربیت )آموزش و پرورش(، ش «تاریخچة تحقیق عمل و کاربرد آن در آموزش»ر.ك: زهرا گویا،  - 26
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هایی اینکیه، کند و تصیمیمباشد. دانشمند عمل کننده، پیش از هر چیز یک کارورز است و همیشه در امور عملی قضاوت میمی

 27نماید. ی انجام امور، استفاده کند، اخذ میای براباید چه بکند و از چه وسیله

یابیم که بیه قابلیت پژوهندگی را در معلمی متبلور می»کند: می مهرمحمدی، چارچوب مفهومی معلم  پژوهنده را چنین مطرع

های تربیتی، درون فکنی، ادراکات شهودی و تخیل، دست نگری نسبت به موقعیتهایی مانند تجربه، بصیرت و ژرفمدد ظرفیت

به فرد انسانی زده با تأمیل های ویژه و منحصرهای مختلف، در برخورد با مسائل خاص ادراك شده در موقعیتبه آزمودن راه حل

شود. بدین ترتیب معلم درگییر ییک فعالییت ای سهیم و شریک میدر نتایج مثبت یا منفی به دست آمده، در تولید دانش حرفه

شود تا صحت و سیقم آن مشیخص شیود. در پژوهشی شده است که طی آن، فرضیاتی در کالس درس به محک تجربه، زده می

های درونی خیود، بیه ه حل احتمالی برای مسئله ادراك شده، معلم ممکن است عالوه بر منابع و ظرفیتدستیابی به فرضیه یا را

های پژوهشی نیز نظر افکنده و قابلیت کاربرد آنها را در موقعیت و شرای  خاص کالس خود آزمون نمایید. معلمیی نتایج و یافته

های پژوهشیی ی داشته باشد به خصوص اینکه خود را در حصار یافتهاش با آنچه در اینجا توصیف گردید همخوانکه رفتار حرفه

آکادمیک اسیر و گرفتار نبیند و از آن، انتظار چگونه عمل کردن در کالس درس را نداشته باشد، در حقیقت معلمیی اسیت کیه 

ای، سود جسته تکالیف حرفهجریان تدریس را با تفکر توأم کرده و از ظرفیت تفکر و اندیشة خود در جهت ایفای هر چه مؤثرتر 

 28«.است

شود یا نیاز به تغییراتیی بینی نشده روبه رو میهای پیشدر بحث معلم پژوهنده نیز معلم در کالس درس خود عموماً با موقعیت

کیرده باشد جمع آوری ای مرتب  میها که با مسئلهکند. بنابراین باید اطالعات و دادهدر موقعیت و وضعیت موجود، احساس می

ها، دسیت بیه تغیییرات الزم بزنید. اقیدام پژوهیی بیا هایی تهیه و تیدوین نمایید و مطیابق بیا آن فرضییهو بر طبق آنها، فرضیه

های دانشگاهی که معموالً خطی و تمام مراحل آن از پیش تعیین شده است، تفاوت دارد. اقدام  پژوهی معمیوالً از ییک پژوهش

پذیر است. از این رو در اقدام پژوهیی راحل آن در عین پیروی از مراحل خاص، بسیار انعطافکند و مای تبعیت میالگوی چرخه

 29توان در مراحل پژوهش تغییرات گوناگون ایجاد کرد. با توجه به شرای  گوناگون حاکم بر محی  و موضوع تحقیق، می

گرا، یییر، ارزییابی. یعنیی پژوهشیگر عمیلباشید: تشیخیص، تغاقدام پژوهی از جهت کشف مجهول، دارای سه مرحلة عمیده می

کنید؛ اگیر پاسیخ، کند وضع نامطلوب را تغییر دهد و این تغیییر را ارزییابی علمیی میدهد و تالش میای را تشخیص میمسئله

 اندیشد. این سه مرحلیة عمیده را برخیی بیه شیش مرحلیه،های دیگر میمثبت بود کار را ادامه دهد و در غیر این صورت به راه

 اند که شامل:به هشت تا نه مرحله ریزتر تقسیم کرده 30برخی دیگر

                                                           
 . 207جان دیویی، تجربه و آموزش و پرورش، ترجمة سيداكبر ميرحسين، ص  - 27
 . 25در پژوهش در قلمرو آموزش و پرورش، ص محمود مهرمحمدي، جستارهایی  - 28

 . 35اقبال قاسمی پویا، راهنماي معلمان پژوهنده، ص  - 29

 . 88همان، ص  - 30
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رسد که مراحل اقدام پژوهی با روش مشکل گشایی و با حل مسئله دیویی یا عمیل کامیل تفکیر او، نیوعی همخیوانی به نظر می

 کند:دارد. دیویی، روش علمی را در مفهوم وسیع آن شامل پنج مرحله بیان می

 31آمیز موقعیت ابهام -1»

 32حصر و تعریف مسئله -2

 33روش ساختن مسئله -3

 های موقتایجاد فرضیه -4

ای که اگر فرضیة مسئله را حل کند و پیامد مطلوبی به دست آورد، فرد فعالیت خود را از سر گرفتیه تیا مرحلة تعیین کننده -5

 34«.ستمسئلة دیگری رخ بنماید، اگر مسئله پابرجا بماند، فرضیة دیگری مورد نیازا

باشد، استوار کیرده دیویی نظریة تعلیم و تربیت خود را بر محور پژوهش و حل مسئله که حاکی از نوعی روش کسب معرفت می

تواند دانش و معرفت تدریس را با روش دیویی به دست آورد. همچنین دیویی به ماهییت انضیمامی ییا مشیروط است. معلم می

های خیاص و اعی اشاره کرده است که حاکی از طرفداری وی از دانش برگرفته از موقعیتدانش، به ویژه در علوم انسانی و اجتم

                                                           
31 - The Problematic Situation. 
32 - Defining. 
33 - Clarification of the problem. 

 . 133ص جرالد گوتک، مکاتب فلسفی و آرا تربيتی، ترجمة محمدجعفر پاک سرشت،  - 34
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باشد. لذا دانش و معرفت از این طریق با ویژگی معلم پژوهنده سازگار است و ایین زمینیه دارای کاربرد م شروط )غیرمنطق( می

 درس قائل است. از نظریه معرفتی دیویی، برای معلم نقش پژوهندگی را در تدریس در کالس 

، به طور مستقیم به رشد و توسعة بحیث معلیم پژوهنیده و اندیشیمند کمیک کیرد. شیون 36دونالد شون 35مفهوم کارگزار فکور

هیای خیاص، خیود را بیه کیاربرد مجموعیة داند که در برخورد با مسائل عینیی و در موقعیتای میکارگزار فکور را واجد ویژگی

های آکادمیک ای و آموزش دانشگاهی )که نوعاً برگرفته از پژوهشهای تربیت حرفهشده در دوره ها یا راهکارهای آموختهمهارت

 ارزیابی بدیل بی و فرد منحصربه خود نوع در را عملی داند، بلکه به دلیل اینکه مسئله یا موقعیتباشد( مقید نمیو غیرعملی می

 تمامی کوشدمی کند،می

 37نماید. خلق یا کشف حل خاصی راه و گیرد کار به را اشعملی اندوختة ازجمله خود، فکری و وجودی هایقابلیت

 پژوهی اقدام که کرد رهنمون برداشت به این را محققان پراگماتیسم، فیلسوفان نظرات با پژوهی اقدام اهداف و هاویژگی مقایسة

 گیرد. می نشأت پراگماتیسم از

بیر « عمیل»و همچنین اعتقاد او بر تقیدم « احساس نتایج آن عمل»و « عمل»، «داماق»بر  او تأکید و دیویی مسئلة حلّ مفاهیم

تواند دانش و معرفت تدریس را با اتخاذ روش دییویی بیه دسیت آورد های معلم پژوهنده سازگار است. معلم می، با ویژگی«نظر»

 ت که:توان گفبندی میشود. پس با یک جمعکه این نتایج از راه اقدام پژوهی حاصل می

 دارد؛ شباهت بسیار دیویی مسئلة حلّ به پژوهی اقدام مراحل  -

 کند؛نظر دیویی کمک می مورد دموکراسی به پژوهی اقدام در دیگران با تعامل و جوییمشارکت -

 شود؛دانش شخصی حاصل از اقدام پژوهی، شبیه تجربة برخاسته از عمل است که در پراگماتیسم بر آن تأکید می -

 پژوهی مانند تکثر تجربیات مفید و مفهوم رشد پراگماتیسم است؛  ای در جریان اقدامحرفهرشد  -

 پژوهی از اصول پراگماتیسم است؛ ایجاد سازگاری بین نظریه و عمل در اقدام -

 باشد؛ می« تغییر»تغییر سنجیدة محی  توس  پژوهشگران  در پراگماتیسم، مشابه هدف اقدام پژوهی یعنی  -

به رفع مشکالت موجود و مشکالت دیگران در اقدام پژوهی با عقیدة دیویی، مبنی بر اینکه فلسفه و فیلسوفان بایید بیه  کمک -

 ها بپردازند، همخوانی دارد. حل مسائل انسان

 که اندیشه این بیان با او کند.کار دعوت می محی  در پژوهی اقدام به را معلّمان فکور، کارگزار مفهوم کردن مطرع با شون دونالد

 و گونیاگون هیایراه آزمیودن و خود تفکر و دانش به اتکاء با باید آفرینمشکل گوناگون و موقعیتهای با رویارویی در شخص یک

 نماید.  جهانی را پژوهی اقدام اندیشة توانست موجود، وضع بهسازی با مناسبی هایکردن راه پیدا

 (اتیسم )عمل گراییریشه های فلسفی اقدام پژوهی در مکتب پراگم

پراگماتیسم )حل مسئله ، کاهش یا حذف شکاف نظر و عمل( متأثر شده است. پراگماتیسم عبارت است از:  نظر اقدام پژوهی از

نوعی گرایش، روش و یا فلسفه ای که نتایج عملی و افکار و معتقدات آدمی را معیار اساسی تعیین ارزش و حقیقت آنها می 

معتقدند باید به علم تجربی و دنیای متغیّر و مسائل آن و طبیعت آن چنانکه هست بپردازند. تجربة اصیل،  داند. پراگماتیست ها

 حاصل تعامل موجود زنده با محی  او می باشد. واقعیت، تمام چیزهایی است که ما تجربه می کنیم.

یاتی پراگماتیسم بود، محور آموزش و پرورش را که از پدیده های ح« تجربه»دیویی  پرنفوذترین فیلسوف تربیتی پراگماتیست،

و « عمل»یا « اقدام»تعریف کرد. از نظر دیویی، تجربه دو معنا دارد؛ یکی « بازسازی تجارب»قرار داد و حتی فرایند تربیت را 

 می داند. هدف از« نظر»را مقدم بر « عمل»؛ که عمل و احساس ارکان اصلی روش تجربی می باشد. وی «احساس»دیگری 

تعلیم و تربیت این است که دو مرحلة مهم از تجربه یعنی عمل و احساس و نتایج حاصل از آن، به یکدیگر پیوند داده شود. 

چنین اندیشه ای معلم یا  .تجربه هرگز قطعی نیست، بلکه انسان ناگزیر است آن را پیوسته در پرتو تجربه آینده تجدید نماید

                                                           
35 - Reflective Practitoner. 

36 - Donald Schon. 
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تجربه دعوت می کند، یعنی اقدام پژوه وقتی با مسئله ای مواجه می شود و برای حل آن  هر فرد را همواره به کسب یا تجدید

اقدام می کند، نتایج آن را بررسی کرده و نسبت به آن واکنش نشان می دهد و بدین ترتیب عمل حرفه ایِ خود را پیوسته 

حاصل از تجربه و حلّ مسئله، ریشه در اصالع می نماید. رویکرد اقدام پژوهی به دلیل تأکید بر عمل و دانش شخصیِ 

پراگماتیسم دارد. دیویی لزوم تصمیم گیری در موقعیت های مختلف زندگی شغلی افراد را بیان می کند؛ او به پژوهشی اشاره 

دارد که خطی نیست و به صورت مرحله ای، بازتاب هایی برای پژوهشگر دارد که باید تصمیم های مناسب با آن موقعیت اخذ 

 .د. این تصمیم ها در مورد اموری است که به صورت دوره ای یا چرخه ای تکرار می شوندکن

دانشمند نیز دربارة تحقیقات و چگونگی آنها باید تصمیم بگیرد، به عبارت دیگر او نمی تواند مسائل را یک بار و برای همیشه 

انجام دهد قضاوت کند تا استنتاج او هر قدر جنبة نظری  حل کند. او پیوسته باید دربارة بهترین کاری که در مرحله بعد باید

داشته باشد در موقع پیدایش، پاسخ گو باشد. به عبارت دیگر، جریان تحقیق علمی درزمینة فیزیک یا ریاضی، صورتی از عمل 

میم هایی می باشد. دانشمند عمل کننده، پیش از هر چیز یک کارورز است و همیشه در امور عملی قضاوت می کند و تص

 اینکه، چه باید بکند و از چه وسیله ای برای انجام امور، استفاده کند، اخذ می نماید.

 گیرینتیجه

معلم پژوهنده از شرای  نامطلوبی که در آن قرار دارد، ناراضی است که نارضایتی او از وضع موجود و برخورد بیا موقعییت ابهیام 

کوشید در پیردازد سیپس میشورت با همکاران و یادگیری مشارکتی بیا فراگییران میباشد. او به مطالعة منابع علمی، مآمیز می

، شکاف بین نظر و عمل را کاهش دهد تا بیر خودبیگیانگی غلبیه 38تدریس خود با استفاده از عمل به همراه اندیشه )پراکسیس(

ها دیل دانش به قدرت، بیه کیار بسیتن فرضییهنماید. در این مرحله به تولید دانش با قابلیت کاربردی از قبیل توانمندسازی و تب

سیاز میورد نظیر مزییرو، شود. اکنون معلم پژوهنده به دگرگون سازی وضع موجود )ییادگیری دگرگونبرای حل مسئله نایل می

 سازی خود از شرای  نامطلوب )آزاد سازی مورد نظر هابرماس( قادر است. تغییر مورد نظر دیویی( و آزاد

هیای شود. اهیداف، نتیایج و ویژگیکردی برای بهبود آموزش و پرورش است که توس  معلمان به کار گرفته میاقدام پژوهی روی

های تحقییق ها و پایگاه فلسیفی آن پرداختیه شید. از یافتیهی ریشهزیادی را برای آن برشمرده اند که در این تحقیق به مطالعه

فیق نظر و عمل و  تأکید بر عمل، ریشه در پراگماتیسیم دارد. همچنیین شود که اقدام پژوهی به جهت تلگیری میچنین نتیجه

پژوهی های مارکسیستی برداشت کرد که بیشتر مبنای تئوریکی و نظری بیرای روش اقیداممفهوم اقدام پژوهی را باید از اندیشه

 دارد و اقدام پژوهی ریشه در نظریة انتقادی دارد.

پژوهی به پراگماتیسم نسبت داده شده است، ولی درك مفصل و جیامع های فلسفی اقدامهر چند در این تحقیق بنیادها و ریشه

های فکری گونیاگون و مفیاهیم و مباحیث شیناخت شناسیی گونیاگون پژوهی، مستلزم آشنایی با مکتبهای فلسفی اقدامریشه

 باشد. می

 پیشنهادها:

تر پایگیاه فلسیفی کنند در تحقیقات بعدی به بررسی عمییقمیبه دلیل اهمیت و گستردگی اقدام پژوهی، محققان پیشنهاد  -1

پژوهی را در دیگر های فلسفی اقدامهای گوناگون با توجه به اهداف و نتایج مختلف آن پرداخته شده و ریشهپژوهی از زاویهاقدام

 های دیگر مورد بررسی قرار گیرد. های فلسفی و نظریهمکتب

تر فلسفی روشهای تحقیق اعم از کیفی یا کمی مورد بررسی قرار گیرد تا به درك و فهیم عمییق هایدر تحقیقات دیگر، پایه -2

 آنها از لحاظ معرفت شناختی فلسفی منجر شود. 

هیای ضیمن خیدمت، با توجه به اینکه روش تحقیق اقدام پژوهی در کشور ما پدیدة نوظهوری است، لذا بیا برگیزاری کالس -3

 ی فلسفی، اهداف، نتایج و پیامدهای آن به گسترش هر چه بهتر آن در میان معلمان کمک شود. سعی شود با بیان بنیادها

ایم های آموزشی و ... را از آموزش و پرورش غرب گرفتیهها، سبکها، دستورالعملبا توجه به اینکه ما بسیاری از اصول، قانون -4

 شود تا با ارزشهای حاکم بر جامعة ما مغایرت نداشته باشد. های فلسفی آنها پرداخته لذا الزم است به بررسی پشتوانه

                                                           
38 - Praxis. 
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