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  ویراستار گفتار سرپیش
  
  

شناسی پژوهشی یک حوزة علمـی   آیا روشمایلم در این مجال به این پرسش پاسخ دهم که  
شناسـی همــواره تـابع و تحـت تــأثیر     گــذارد؟ یـا روش  شناسـی آن حــوزه اثـر مـی    بـر قلمـرو  

   یک حوزة علمی است؟شناسی قلمرو
حوزة مطالعـه خنثـی عمـل       به زعم نگارنده، روش مطالعه نسبت به موضوع مطالعه یا           

اي یا موضوعی هستند و بـه عبـارت دیگـر،        گیري خاص مقوله    روشها داراي جهت  . کند  نمی
تــوان  پــس ایـن سـخن مـشهور کـه مـی     . داردهـر روش سـوگیریهاي خـاص موضـوعی نیـز      

 شـناختی  روششناختی یا ترجیحات  موضوعات مطالعه و پژوهش را مستقل از رویکرد روش 
اي کامالً مستقل به گزینش روش مناسب براي پـرداختن            در مرحله  آنگاه   مشخص ساخت و  

 بایـد   ترتیب  بدین. شود  به موضوع، سوژه یا سؤال پژوهش پرداخت، سخن خامی ارزیابی می          
به این حکـم کلـی کـه در اکثـر منـابع علمـی نـاظر بـه توسـعۀ روشـهاي پـژوهش بـه چـشم               

باید متناسب با سـؤال پـژوهش        پژوهش   شناسی  روش«خورد، با دیدة تردید نگریست که         می
ایـن حکـم گرچـه ظـاهري معقـول و موجـه دارد و در                . »یا موضوع پـژوهش انتخـاب شـود       

تواند کاربرد داشته باشد، اما از آن جهـت کـه در بطـن آن ایـن تـصور خـام             مواردي هم می  
 تعیـین  شـناختی  روشتـوان مـستقل از گرایـشهاي     نهفته است که موضوعات پژوهشی را مـی   

   را دخیــل نمــود، بایــد آن را نــاقص، شــناختی روشهــا درگــام بعــدي مالحظــات کــرد و تن
جاســت کــه گــرایش  نکتــه ایــن. غیــر دقیــق و در بــسیاري مــوارد غیــر عملــی ارزیــابی کــرد

شناسی پژوهشگر به مثابه ابزار کاري است که در اختیار او قـرار داشـته و از ایـن ابـزار              روش
 تـوان    بـا چکـش نمـی      ،همچنان که به عنوان مثـال     . یدآ  کار البته انجام کارهاي خاصی بر می      

شناسـی   برداري را انجام داد، بـا روش          توان کار دوربین فیلم    کار اره و با دوربین عکاسی نمی      
کـه  ) اي را کاویـد  همـان حـوزه یـا سـوژه    (تـوان همـان کـاري را انجـام داد      علمی هـم نمـی    

بـه دیگـر   . دهـد   مـی اجـازه  هرمنوتیـک   یـا شناختی زیبا مثالً فلسفی یا انتقادي یا    شناسی  روش
شـناختی    نسبتی وجود دارد و ابزار روش     ) Idea(و اندیشه   ) Media(سخن، میان ابزار یا رسانه      
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  .سازد هاي پژوهشی خاصی را به ذهن پژوهشگر متبادر می خاصی، اندیشه
بنابراین با پذیرش این نکتۀ مهم که رابطۀ میان روش پژوهش و سوژة پژوهش یـک                

توان نتیجه گرفـت   اي تعاملی و دوسویه است، می     سویه نیست، بلکه رابطه      خطی و یک   رابطۀ
شناسـی پـژوهش در حـوزة برنامـۀ      ي پژوهش و تـرویج کثـرت روش      شناسیها که بسط روش  

هـا،   درسی به منزلۀ بسط حوزة مطالعاتی و پژوهشی رشتۀ برنامۀ درسی بوده و با طـرح زمینـه               
تفاوت پژوهشی زمینه براي بالندگی رشته، توسعۀ دانش نظري         ي م سؤالهاها یا     متغیرها، سوژه 

  .اي رشته فراهم خواهد شد برنامۀ درسی و در نتیجه، توسعۀ زمینۀ خدمت رسانی حرفه
شناسـی پـژوهش در حـوزة     تر از همـه اینکـه در سـایۀ رواج تنـوع و تکثـر روش        مهم

فاوتی از حـدود و ثغـور ایـن         برنامۀ درسی و خروج از انحصار نامیمون کنونی، اساساً فهم مت          
هـاي قابـل مطالعـه و بررسـی در ایـن حـوزه حاصـل           قلمرو مطالعـاتی و موضـوعات وسـوژه       

. ي رشـته را انتظـار داشـت       مأموریتهـا اي از ابعاد و       توان درك تازه    شود؛ به طوري که می      می
 ییپرسـشها مگر جز این است که حدومرز هر رشته یا قلمرو علمی با اتکا و عطف توجه بـه                   

شود؟ پـس از آنجـا کـه     که درآن قلمرو علمی قابل کاویدن و پاسخ دادن است مشخص می   
ي قابـل طـرح،   پرسـشها شناسی پژوهش در حوزة برنامۀ درسی به بـسط و توسـعۀ    بسط روش 

ــخ  ــري و پاس ــی پیگی ــته م ــن رش ــور و    گویی در ای ــدود و ثغ ــاوتی از ح ــد، درك متف انجام
به این ترتیـب، بـسط مفهـومی و موضـوعی           . داشتي این رشته را به دنبال خواهد        مأموریتها

شناسـی دانـست کـه عـالوه بـر ارتبـاط             تـوان مرهـون تنـوع روش         درسـی را مـی     رشتۀ برنامۀ 
تـر و نیازهـاي       ي بیش سؤالهاویی به   دانش نظري این رشته به دلیل پاسخگ      تنگاتنگ با توسعۀ    

اي  ر دامنـۀ کـارآیی حرفـه    دهـد و بـ      تر، نگاه جامعه به رشته را نیز تحت تأثیر قـرار مـی             متنوع
  .افزاید متخصصان و کارشناسان رشته می

یی شـود کـه   برداشـتها تواند موجب  گیري می نگارنده کامالً توجه دارد که این نتیجه      
 به عبارت دیگر، آیا این استدالل رشتۀ برنامـۀ درسـی را  . هویت رشته را مخدوش جلوه دهد     

در گفتار مقـدماتی  ( و هم صدا با شورت هویت معرفی نخواهد کرد؟ بالفاصله     یک رشتۀ بی  
 یا منظري کـه از    شناختی  روشباید گفت که قبض و بسط ناشی از رویکردهاي          ) اثر پیش او  

 ایـن قلمـرو   »هویـت «شود، نباید چنـان وسـیع باشـد کـه نتـوان از       آن به موقعیتها نگریسته می  
   چرا که اگر رشـته ؛رسد آمیز به نظر می چنین وضعیتی البته تناقض . علمی سخن به میان آورد    
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اي به عنوان یک قلمرو علمی به رسمیت شناخته شده است، ایـن رسـمیت بـه دلیـل                     یا حوزه 
یی است که مطالعه و بحث دربارة آنها دستور کار متخصصان           پرسشهاموضوعات، مسائل یا    
  .دهد مربوط را تشکیل می

ــاقض  ــن موقعیــت تن ــع ای ــراي رف ــسط قلمــرو تحــت   ب ــبض و ب ــی ق ــز، یعن ــأثیر آمی  ت
اي  توان چنین اظهار نظر کرد که رشتۀ برنامـۀ درسـی هویـت شـناخته شـده         شناسی، می  روش
ایـن هویـت را البتـه بایـد یـک      . اسـت مطرح در این قلمـرو       پرسشهاي سنتی  که مرهون    دارد
 دیدگاههاي نوین   ،دانست که در دورة معاصر با چالش جدي مواجه شده          »هویت حداقلی «

اگـر بتـوان از     . وي متخصصان و محققان این رشته قـرار داده اسـت          اي پیش ر    ي تازه پرسشها
ي جدیـد پـا    شناسیها  روش نام برد که تحت تأثیر       »هویت حد اکثري  «هویت جدید به عنوان     

تـوان   مـی  آنگـاه  ،)باشـد  مـی و البته در برگیرندة هویت حداقلی نیز   (به عرصه وجود گذاشته     
هویــت « و » حــداقلیهویــت«منــۀ  در دا،گفــت کــه قــبض و بــسط مــورد بحــث، در واقــع 

 »هویتی بی«در نوسان است و از این رو قلمرو برنامۀ درسی را با پدیده یا بحران           »حداکثري
  .سازد مواجه نمی

این تحلیل را که رشتۀ برنامۀ درسـی داراي دامنـۀ هـویتی اسـت، شـاید بتـوان تفـسیر          
قلمـرو مطالعـاتی بـه نـام         یـک    »هـستیِ «مناسبی براي بیان گودلد دانست که اظهار مـی دارد           

 و  نیـست آن البته تثبیت شـده      ) یا حدود و ثغور    (»چیستی« اما    نیست، برنامۀ درسی قابل انکار   
 و »هویت حـداقلی « مرهون »هستی«. خوش نوسان و سیالیت است   اي دست   دهنده به شکل آزار  

  . استشناسی روش و زاییدة گسترة »هویت حداکثري«  معلول»چیستی«
جمه این اثر و تقدیم آن به جامعۀ علمی و کارگزاران حـوزة تعلـیم و           رود تر   امید می 

کم بتواند به تلطیف و تعدیل فـضاي         م و برنامۀ درسی به طور اخص، دست       تربیت به طور اع   
  .  پژوهشی در کشور کمک کندشناسی روش

دانم از تشریک مساعی یکایک همکارانی که با پـذیرش            جانب برخود فرض می     این
مۀ فصول این کتاب به ارتقاي کیفیت اثر کمک کردند صمیمانه تـشکر کـنم               ولیت ترج ئمس

بـا ایـن همـه، کاسـتیهاي احتمـالی      . لت نمایمیقات ایشان را از درگاه احدیت مسئ و مزید توف  
یـن گونـه   ترجمه متوجه نگارندة این سطور است که امید دارد مخاطبان فرهیختـه بـا تـذکر ا          

  .پهاي بعدي فراهم سازند را در چاموارد زمینۀ رفع اشکاالت
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ون ترجمه شده همراه بـا عـشق و عالقـۀ وافـر توسـط سـرکار                 ویرایش و پرداخت مت   
و همچنـین سـرکار خـانم       ) ویراسـتار پژوهـشگاه مطالعـات آمـوزش و پـرورش          (خانم بیات   

انـد،   سـزایی داشـته   راستگی و آراستگی متن اثر نقـش بـه    که در پی  )»سمت«ویراستار  (هاشمی  
ام، موجب تحسین، تقـدیر   ناپذیر ایشان بوده ز نزدیک شاهد تالشهاي خستگیبراي بنده که ا   
  . و تشکر است

  
  دکتر محمود مهرمحمدي  

  سر ویراستار  
  ت علمی دانشگاه تربیت مدرسئعضو هی  

   تهرانـ 87 شهریور  
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  شورت. آشنایی با پروفسور ادموند سی
  

  1 دکتر محمود مهرمحمدي:تهیه و تدوین
  

 علـوم تربیتـی   ةت وابسته، به دانـشکد ئ به عنوان عضو هی  1999وست سال   دکتر شورت درآگ  
 پیوسـت و در آنجـا بـه تـدریس     )University of Central Florida(دانشگاه مرکزي فلوریـدا  

عــالوه بــر ایــن، او راهنمــایی . پــاره وقــت در دپارتمــان مطالعــات برنامــۀ درســی پرداخــت 
هـاي   ت و در کمیتۀ تخصصی داوران رسـاله داشهاي دانشجویان دکتري را نیز برعهده         رساله

  .دکتري هم ایفاي نقش می نمود
دکتر شورت مدرك کارشناسی خود را در رشتۀ آموزش زبان انگلیسی از دانـشگاه              

 اخذ کرد و تحصیالت کارشناسی ارشد را در رشتۀ راهنمایی و مـشاوره در         )Purdue(پوردو  
او مدرك دکتـري تعلـیم   .  ادامه داد)Texas Christian University(دانشگاه مسیحی تگزاس 

ــال   و ــت خــود را در س ــا   1965تربی ــشگاه کلمبی ــم دان ــت معل ــشکدة تربی   Columbia( از دان

University(در نیویورك اخذ نمود .  
در مدارس راهنمـایی و    ) ادبیات( انگلیسی    سال آموزش  سه او شامل    سوابق آموزشی 

یک سال تدریس    سال تدریس در دبیرستانی در نیویورك و       متوسطۀ ایالت ایندیانا، یک نیم    
ت ئـ  دکتري، شورت به عنـوان عـضو هی        ةپس از اتمام دور   . استدر دبیرستانی در نیوجرسی     

، دانـشگاه  )Toledo(، دانـشگاه تولـدو   )Ball State University(علمی در دانشگاه ایالتی بـال  
  Georgia Southern(نشگاه جورجیاي جنـوبی   و دا)Penn. State University(ایالتی پنسیلوانیا 

University(     انجام به دانشگاه مرکزي فلوریدا رفت و در آنجـا          که سر    مشغول فعالیت شد تا این
هاي تحصیالت تکمیلی رشتۀ برنامۀ درسی و آمـوزش           کارشناسی تربیت معلم و دوره     ةدر دور 

)Curriculum and Instruction( ــدریس پرداخــت ــه ت ــی.  ب ــري  او همچن   ن در طراحــی و راهب
                                                                                                                                        

.       ل دانشگاه کالیفرنیاي جنـوبی    التحصی    هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، فارغ(USC)  در رشـته 
  .ریزي درسی و آموزشی برنامه
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هاي دکتري در حوزة مطالعات برنامۀ درسی در دانشگاه تولدو، دانشگاه ایالتی پنـسیلوانیا                برنامه
همکـاري بـا    در طـول مـدت بیـست و سـه سـال             . و دانشگاه جورجیا نقش فعـال داشـته اسـت         

عهـده    بـر  رسـالۀ دکتـري را  بیست و سهدانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، پروفسور شورت راهنمایی   
او پـس از بازنشـستگی بـا        .  رسالۀ دکتـري بـوده اسـت       صدداشته و عضو کمیتۀ داوران بیش از        

هـاي دکتـري و ایفـاي        ، بـه راهنمـایی رسـاله      1995عنوان استاد برجسته از این دانشگاه در سال         
  . استهاي تخصصی در دانشگاه جورجیاي جنوبی ادامه داده نقش در کمیته

ریاســت دپارتمــان و همچنــین ریاســت امــور  موقــت اي  پروفــسور شــورت در دوره
ولیت ئزمـان مـس    دار بوده و هم    ی و آموزش را عهده    تحصیالت تکمیلی در بخش برنامۀ درس     

 را نیـز  )Curriculum and Supervision(دورة دکتري رشتۀ برنامۀ درسی و نظارت آموزشـی  
  ـ علمـی نـشریۀ   ( آموزشـی درسـی و نظـارت  برنامـۀ   گذار مجلۀ او بنیان. ه داشته استبر عهد

 تا 1984بوده و در سالهاي )  ASCD ـ ریزي درسی پژوهشی انجمن نظارت آموزشی و برنامه
. ي همکار سردبیر و سردبیر این نشریۀ تخصـصی ایفـاي نقـش نمـوده اسـت                نقشها  در 1993

  (Curriculum نـشریه پژوهـشهاي برنامـۀ درسـی      تحریریـۀ ت  ئدکتر شورت همچنین عضو هی    
(Inquiry                    بوده و به طور مستمر به تعداد قابل توجهی از نشریات تخصـصی دیگـر در حـوزة

 ؛ مقالۀ علمـی یـا فـصل کتـاب بـه چـاپ رسـانده       وي پنجاه. برنامۀ درسی یاري رسانده است    
 در  ـ  سـخنرانی در محافـل علمـی   صد و ده و بیش از ه کتاب تألیف یا گردآوري کردچهار

اي  تار مجموعهپروفسور شورت سرویراس. راد نموده است ای ـ المللی ی و بینطح ایالتی، ملّـس
 (Curriculum Issues and Inquiry) مباحـث برنامـۀ درسـی و پـژوهش    شش جلدي با عنوان 

  . به چاپ رسیده است(SUNYY) انتشارات دانشگاه ایالتی نیویورك ۀبوده که به وسیل
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 پژوهـشهاي   ةراهبردهایی دربار : فراتر از روش   ا عنوان  ب 1پس از مطالعۀ کتاب گرث مورگان     
ي حـوزة برنامـۀ     پژوهـشها ي متنـوع جـاري در       روشـها خأل کتابی را که به معرفی        اجتماعی

 درسـی افتـادم کـه اشـکال         ۀبرنامة  به فکر تولید اثري در حوز     . درسی بپردازد احساس کردم   
 جدید و متفاوت پژوهـشی ایـن   يپرسشهامتناسب با  ي اخیر وسالهادر متنوع پژوهش را که     

، شبیه کاري که مورگـان در معرفـی     فته شده است، منعکس نماید    حوزة مطالعاتی به کار گر    
دانستم کـه   وضوح می   به .روشهاي مختلف براي مطالعۀ سازمانهاي اجتماعی انجام داده است        

 طـور    بـه  پژوهشهااین   ي پژوهشی مهمی در حوزة برنامۀ درسی در دست اجراست و          فعالیتها
هـاي    نـدرت در سـایر حـوزه       هبردها و رویکردهایی هستند که به     عمده متکی به استفاده از را     

بنـابراین نـه تنهـا نیازمنـد آن هـستیم کـه ایـن        . شود تربیت به کار گرفته می    و  مطالعاتی تعلیم 
ي متنوع پژوهشی را به رسمیت بشناسیم و تبیین کنیم تـا بـدین وسـیله زمینـۀ اسـتمرار             روشها
رد آنها در قلمرو برنامۀ درسی فـراهم شـود، بلکـه الزم اسـت تناسـب آنهـا بـا نیازهـاي                کارب

پژوهشی خارج از حوزة برنامۀ درسی و قلمروهاي شبیه یا مرتبط با این حوزه نیز نـشان داده                  
  .هاي مطالعاتی نیز احراز گردد شود تا مشروعیت آنها توسط پژوهشگران سایر حوزه

 این اثر شد بـسیار بـیش از آن چیـزي بـود کـه ابتـدا                  زمانی که صرف تدارك     مدت
کردم؛ هرچند که از محصول نهایی، چه به لحاظ صوري و چه به لحاظ محتوایی،                 تصور می 

از ) گرچــه نــه کامــل و جــامع(اي  ایــن اثــر بــه ارائــه مجموعــۀ گــسترده. راضــی و خرســندم
ا تحـت عنـوان اشـکال    پردازد که از آنهـ  ي پژوهشی در حوزة برنامۀ درسی می   شناسیها  روش

پژوهشگرانی که تجارب کافی در استفاده از هر یک         . گوناگون پژوهش نام برده شده است     

                                                                                                                                        
1.  Gareth Morgan 
2.  Beyond Method: Strategies for Social Research 
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اند تا فهـم خـود از اصـول و مبـانی              اند دعوت شده    از اشکال گوناگون پژوهش کسب کرده     
اشکال شناخته شدة پـژوهش  .  و همچنین نحوة استفاده از آنها را شرح دهند    شناسی  روشآن  

کنـار   علق به قلمروهاي تخصصی مختلف هستند، مانند فلـسفی، تـاریخی و علمـی، در              که مت 
، )اي نظریـه ( و نظـري     1پژوهشی، مانند انتقادي، کنش فکورانه     اي  رشته  میان تر  اشکال پیچیده 

ي پژوهـشی درحـوزة     پرسشهااند که نسبت آنها با انواع خاصی از           اي شرح داده شده     به گونه 
  .دبرنامۀ درسی آشکار باش

در حد فاصل گفتار مقدماتی تا تأمالت پایانی، در مجموع هفده شکل متفـاوت پـژوهش       
ان بـه شـرح اهـداف و        درهریک از فصول، نویـسندگ    . در حوزة برنامۀ درسی توصیف شده است      

همچنـین  . کـارگیري هـر یـک از اشـکال پـژوهش تناسـب دارد               پردازند که با بـه     یندهایی می افر
مربوط به استفاده از هـر یـک         2)روش کاري (فهومی و دانش روشی     توضیح کلی دربارة دانش م    

ي خـاص در هـر فـصل    مثالهـا  چهـارچوب از اشکال و بحث دربارة نقاط ضعف و قوت آنهـا در            
طالعـات برنامـۀ درسـی مبتنـی بـر       از فـصول بـه معرفـی م     هـر یـک  شناسـی  کتاب. ارائه شده است  

 خـاص را    شناسـی   روشمـرتبط بـا آن      علمی  شناسی مربوط پرداخته و همچنین منابع و آثار          روش
بنابراین گرچه فصول کتاب نسبتاً کوتاه هستند، اما با معرفی منـابع متنـوع، زمینـۀ                . برگرفته است در

  .مند فراهم شده است دستیابی به دانش وسیع مورد نیاز خوانندگان عالقه
لمـرو  اي از اشـکال مختلـف پـژوهش در ق       این کتاب نه تنها به بررسی طیف گسترده       

سازد که اگر قـرار اسـت بـه     زمان این حقیقت را آشکار می پردازد، بلکه هم برنامۀ درسی می 
شایـستگی پاسـخ داده شـود، تمـسک بـه اشـکال         ي مطرح در حوزة برنامۀ درسی به      پرسشها

اي براي    ام اطالعات زمینه    در گفتار مقدماتی سعی کرده    . متنوع پژوهش یک ضرورت است    
ه نمایم تا بدین وسیله تحوالت سالیان اخیر قلمرو برنامۀ درسی و تبدیل             فهم این حقیقت ارائ   

واردان بـه ایـن رشـته،        بـه منظـور آگـاهی تـازه       . آن به یک حوزة مطالعاتی بهتر درك شـود        
ام گفتار مقدماتی شامل مباحثی دربـارة ماهیـت پـژوهش درحـوزة برنامـۀ درسـی و                کوشیده

 تربیتـی و   ي تعلـیم و   پژوهـشها ة پژوهش به طـور عـام،        هاي بنیادي دربار    ارتباط آن با اندیشه   
  . هستند نیز باشد3که داراي ویژگی عملی) تخصصی(دیگر قلمروهاي پژوهشی 

                                                                                                                                        
1.  deliberative 

2  . procedural 
3.  practical 
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در اینجا مایلم از کار در خورتحسین نویسندگان فصول مختلف تشکر کنم کـه هـم                
  . انـد  ب متحمـل زحمـت فـراوان شـده    سازي و هـم در مرحلـۀ ویـرایش کتـا          در مرحلۀ آماده  

ل درجـۀ  یقین کیفیـت خـوب محـصول نهـایی در      به بـدون  .  مرهـون کوشـشهاي آنهاسـت   او
 .رسید تالشهاي خالصانۀ این جمع، تدوین اثر حاضر هرگز به سرانجام نمی

یۀ فـصول  اولدانم از تالش کلیۀ کسانی که زحمت داوري ویرایشهاي     همچنین الزم می  
دلیل اینکه تعدادشان زیاد است معذورم؛ همـین  از ذکر نام ایشان به    . را تقبل نمودند تشکر کنم    

بس که اشاره کنم این مجموعه هستۀ اصلی متخصصانی که حـوزة مطالعـات برنامـۀ درسـی را              
  .دارم  آنان ابالغ میۀمراتب سپاس خود را به هم. گیرد دهند در برمی تشکیل می

  
  شورت . ادموند سی


