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اجتماع پژوهشی :روشی کاربردی برای ترویج روح پژوهش گری در دانش آموزان و
دانشجویان
دکتر یحیی قائدی

ما همواره از دانش آموزان و دانشجویان انتظار داریم که پژوهش کنند و تصور می کنیم با ارایهه یهی یها نهد وا هد
درسی در مدرسه و دانشگاه آنها باید نین توانایی پیدا کنند .گر ه هنهوز صصویهیپ پژوهشهگرانه یهردی بهر ایهن
دروس اکم اسپ که آنهم ندان نتیجه بخش نبوده اسپ ،اما ما انتظار داریم آنها به کمی یکهدیگر پهژوهش کننهد.
راستی وقتی ما یضایی برا ی پرورش نین رو یه ای تدارک ندیده ایم ،گونه نین انتظاری داریم؟ اصیهرا و بهویژه
در قالب برنامه یلسفه برای کودکان ،اجتماع پژوهشی  ،راهی برای غلبه براین مشکل دانسهته دهده اسهپ .اجتمهاع
پژوهشی از دو ویژگی بنیادی برصوردار اسپ که از صود این عبارت نادی می دود .یکی اجتماعی بودن اسپ کهه بهر
این ادعای اساسی استوار اسپ؛ جهان دیگر تنها با ابداعات پژوهشگران یردی به پهیش نمهی رود .دیگهر نمهی تهوان
انتظار دادپ انبوه دهروندان تماداگر بادند و عده کمی بازیگر .پس همه مردمان باید پژوهش کنند .و دیگری ،نا هار
اگر قرار بادد همه مردم نین کنند باید یاد بگیرند به یورت اجتماعی پهژوهش کننهد .مهراد از پهژوهش در اجتمهاع
پژوهشی تنها گسترش مرز های دانش علمی محض نیسپ بلکه گسترش مرز های زندگی صهو نیهه هسهپ .تنهها
کاوش در علم نیسپ بلکه در یلسفه و هنر نیه هسپ .در این سخن کوتاه مروری بر ایول و قواعد اجتمهاع پژوهشهی
صواهد دد و تمرینهایی عملی برای انجام آن توسط معلمان و پژوهشگران طرا ی دده اسپ.گر ه بسیار ددوار اسهپ
که ایول و قواعد اجتماع پژوهشی را از هم جدا ساصپ ،زیرا آنها در هم تنیده هستند ،اما تالش می دود ابتدا ایهول
کلی بیان دود و سپس در قواعد ،بحثی یورت گیرد.

 .دانشیار دانشگاه صوارزمی
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اصل چیست؟ در اینجا منظور از ایلی یهی اسپ که اگر وجود ندادته بادد  ،ان کار یعالیپ یا مفهوم معنای صهود
را از دسپ می دهد و دیگر معنایش کامل نخواههد بهود .ایهل در اینجها دو ویژگهی عمهده دارد  .عمهومی بهودن و
همیشگی بودن .عمومی بودن یعنی اینکه بر تمام جوانب آن مفهوم یا یعالیپ هاکم بادهد و همیشهگی بهودن یعنهی
اینکه در تمام لحظات ضور دادته بادد.
قاعده یا قانون یا رویه :قواعد ،روند ها یا رویه هایی اسپ که بر عملی اکم اند و آن عمل را هدایپ می کنهد و
در عین ال به گارگهاران آن کمی می کنند تا هویپ و معنای آن را فظ کننهد .قاعهده از درسهتی انجهام یهه هها
فاظپ می کنند.
اصول کلی حاکم بر اجتماع پژوهشی
 .اجتماعی بادد.یکی از جنبه های متمایه کننده اجتماع پژوهشی با دیوه سنتی تدریس ،جنبه اجتماعی آن اسهپ .در
دیوه سنتی گر ه تعدادی از داگردان در کالس درس گرد هم می آیند اما مگر اتفاقی ،اجتماعات دهکل نمهی گیهرد
زیرا داگردان با هم کاری ندارند و همه تنها با معلم کار دارند و معلم نیه با همه به یورت یی جمع کهار نهدارد بلکهه
با تی تی آنها کار دارد .داگردان به تنهایی گوش می دهند ،یکر می کنند و پاسخ می دهند.
 .2پژوهشی بادد .در اجتماع پژوهشی دیگر آن هجوم سنیگن محتوای مسلم پندادته دده وجود ندارد .بلکهه تردیهد و
پرسش در باره ادعا های گوناگون علمی ،یلسفی ،اصالقی و اجتماعی و هنهری آغهازی اسهپ بهرای کهاوش .دانهش
آموزان و دانشجویان طبقه بندی های گوناگون علمی و ادعا های بهرگ یلسفی را مورد پرسش قرار می دهند و اگر
نتوانند نظریه تازه بیاوند ،از این راه آنرا بهتر می یهمند و ممکن اسپ زمینه ای بشود برای دکل گیهری زمینهه ههای
پژوهشی مورد عالقشان در آینده .انها تا وقایع زندگی روزانه را نیه به پرسش می گیرند و آنهرا بهه موعهوعی بهرای
گفتگوی کاوش گرانه اجتماع پژوهشی تبدیل می کنند.
 .3دموکراتیی بادد .برای اینکه دهروندان نظام آموزدی بتوانند به یورت جمعی کاوش کنند .باید بیاموزند کهه بهه
دیوه ای دمکراتیی با هم کار کنند .ادعا ها ،ایکار  ،ایده ها دالیل باید به یورت جمعی مورد بررسی و ارزیهابی قهرار
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گیرد .هیچکس قبل از ارزیابی ق ویژه ای ندارد و هیچکس بهتر و بیشتر از دیگران نمی داند مگر اینکهه بهه دهیوه
ای دمکراتیی و از راه استدالل بتواند ادعای صود را به دیگران بقبوالند.
 .4مبتنی بر گفتگو بادد .هیچ راه جمعی به جه گفتگو برای دنیدن ایده های دیگران و واکنش نسهبپ بهه آن وجهود
ندارد .از راه گفتگو کردن اسپ که یادگیرندگان تشویق می دوند ایده های صود را بیان کنند و دیگران برانگیخته مهی
دوند که آن ایده ها را با ایده های صود مقایسه کنند .انها یا دگفپ زده می دوند که قدر ایده های دیگهران دهبیه
ایده های آنان اسپ و یا برانگیخته می دوند تا نشان دهند که ایده بهتری دارند .درصشان ترین دعله ههای پهژوهش
از ذهن های دگفپ زده و برانگیخته بیرون صواهد آمد.
قواعد حاکم بر اجتماع پژوهشی
برای استقرار یی اجتماع پژوهشی نیاز اسپ قواعدی را در نظر آورد:
 .نحوه نشستن .نشتن باید به گونه ای بادد که به یها د گیرنهدگان و تسههیلگران اجهازه دههد ایهل ههای اجتمهاع
پژوهشی را اعمال کنند .نشستن به دیوه استبدادی که بیشتربرای سخنرانی یکطریه و القا عقاید مناسب اسپ به کهار
کاودگری جمعی نخواهد آمد .نشستن باید بگونه ای بادد که اعضا ارتباطی یورت انسان کهارایی ذاتهی صهود را بهاز
یابند.داگردان باید بتوانند همدیگر را ببینند ،ا ساسات یگدیگر که در یورت انسان باز تابانده می دهود راتشهخی
دهند .و همه یه را در پشپ کله هم کالسی های صود جستجو نکنند.
 .2وعع قواعد .برای پیشبرد جلسه اجتماع پژوهشی برصی قواعد الزم اسپ  .بهتر اسپ انها به دیوه ای دموکراتیی
وعع دوند .برصی از انها عبارتند از دقیق گوش دادن ،ا ترام گذادتن ،کوتاه گفتن ،اجازه گریتن و ....
..3مشارکپ .همه باید در اجتماع پژوهشی مشارکپ کننده بادند .ون کالسهای سنتی ،کل یعالیپ ها نباید بهر دوش
یی یا ند نفر بادد .می توان قواعدی را برای گسترش مشارکپ به دیوه ای دموکراتیی وعهع کهرد .هون همهوراه
ایرادی را برای پاسخ دادن انتخا کنید که تاکنون یحبپ نکرده اند یا کمتر مشارکپ کرده اند.
 .4صالیه یحبپ کردن .وقتی دما صیلی یحبپ می کنید در واقع به مردم این یریپ را می دهید تا به دما گوش
ندهند .مردم را گیج می کنید تا نتوانند تشخی

دهند رف ایلی دما یسپ .در نین وععی اگر هم کالسی ههای
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دما بخواهند واکنش نشان دهند انها هم زیاد یحبپ صواهند گرد انگاه نوبپ دماسپ کهه گهوش ندهیهد و نفهمیهد.
تصور ک نید نین کالس هایی را در کجا مشاهده می کنید؟بیشترین کسانی که در کالسهای درس مدرسه و دانشهگاه
یحبپ می کنند ،ه کسانی هستند؟
 .5ا ترام .رعایپ رمپ سایر یادگیرندگان از دروط اساسی اسپ .این باید به تدریج به ایلی انسهانی تبهدیل دهود و
زمانی رخ می دهد که درک کنید دیگران به اندازه دما ادعا و استدالل دارند و هیچکس بهر تهر از دیگهری نیسهپ و
دما تنها کسی نیستید که ق دارید ادعاهایتان را بیان کنید.
 .6گوش دادن .گوش دادن عصاره بنیادی یضایل انسانی اسپ باید گوش دهیم تا بفهمیم.اگر نفهمیم گفتگو یهورت
نمی گیرد و در این یورت کاودگری اجتماعی پدیدار نخواهد دد.
 .7دلیل آوردن .دما نمی توانید تنها ادعا کنید.برای اینکه ادعایتان پذیریته دود الزم اسهپ دلیهل بیاوریهد و دالیلتهان
باید قوت دادته بادد اگر دیگران دالیل بهتری دارند دما باید انها بپذیرید .دما نباید تنها به یورت عاطفی بهه ادعها
و دالیلتان وابسته دوید.
قواعد مربوط به تسهیل گر( آموزگاران و استادان)
آموزگاران و استادانی که مایلند اجتماع پژوهشی را به پیش ببرند باید برصی توانایی هها را در صهود ایجهاد کننهد کهه
مقداری با توانایی سنتیشان تفاوت دارند و برصی توانایی های سنتی در کار اجتمهاع پژوهشهی اصهتالل ایجهاد میکنهد
برصی از آنها عبارتند از:
 .آمادگی .از پیش باید آماده بود.این آمادگی مربوط به تنها معلومات دادتن نیسپ .به لحاظ نگردهی و عهاطفی نیهه
باید آماده بود.باید آماده بود که کمتر سخنرانی کرد .باید پذیریپ که مشارکپ کنندگان در اجتماع پژوهشهی ههم ایهده
هایی دارند که تا ممکن اسپ متفاوت تر از ایده های دما بادد.
 .2عدم تحمیل نظرات صود .تسهیلگر نباید از پیش باوری دادته بادد که قصد دارد ان را به یادگیرندگان تحمیل کند.
در این یورت به گفتگو و پژوهش ا تیاج نیسپ.
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 .3رعایپ عدالپ .تسهیلگر باید بتوان میهانی از عدالپ را بین یادگیرندگان رعایپ کند نهه اینکهه تنهها موایقهان ایهده
هایش را پر و بال دهد.
 .4رعایپ ا ترام .ا ترامی عمیق و اساسی به انسان باید به تدریج در ذهن تسهیلگر نسبپ یادگیرندگان پدید آیهد .تها
زم انی که دما یکر می کنید داگران ذهن هایی تهی دارند ،یا مدام می صواهند از زیر کار در بروند ،یها دهما بهتهر از
همه آنها هستید برای تسهیلگری مناسب نیستید.
اکنون تصور کنید می صواهید برای عده ای از آموزگهاران و اسهتادان همهین اجتمهاع پژوهشهی را بهه دهکل اجتمهاع
پژوهشی آموزش دهید ،برای آماده کردن طرح درسی برای آن ،به ترتیب می توانید اقدامات زیر را انجام دهید:
استخراج ایده ها :دما به محرک هایی بهرای بحها ا تیهاج داریهد.پرسهش مهی توانهد یکهی از آن محهرک هها
بادد(داستان  ،ییلم ،مفاهیم ،گهارش ،عکس  ... .سایر مواردند) .دما می توانید این پرسش را مطرح کنید :بهه عبهارت
اجتماع پژوهشی یکر کنید و مهمترین مفاهیم مربوط به آن را استخراج کنید؟(برصی ایده های ا تمالی در زیهر آمهده
اسپ)
ایل،قاعده،ایول اجتماع پژوهشی،قواعد اجتماع پژوهشی،کشه قواعد،وعهع قواعهد،مقاومپ در برابهر قواعهد،تحول
قواعد
طرح بحث :هر مفهوم پیشنهادی در مر له یی ،که می تواند توسط یادگیرندگان پیشنهاد دود ،این امکهان را دارد
که یی طرح بحا برای آن نودته دود.مراد از طرح بحا طرح برصی پرسش های اساسی در باره آن اسپ.به عنهوان
نمونه مفهوم ایل و قاعده را درنظر آورید .می توان نین پرسش هایی را مطرح کرد:
 .ایل یسپ؟ آیا یه ها باید ایل دادته بادند؟ ایل ها از کجا می آیند؟ آیا ایل ها کش می دوند یا وعع؟
 .2قاعده یسپ؟ آیا قاعده همان قانون اسپ؟ قاعده با ایل ه تفاوتی دارد؟
 .3آیا گرد هم آمدن نیازمند ایولی اسپ؟
 .4مشکالت اجتماعات تا ه اندازه مربوط قواعدی اسپ که آنها وعع کرده اند؟
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 .5مشکالت اجتماعات تا ه اندازه مربوط به قواعدی اسپ که وعع کرده اند؟
 .6آیا بر یاد گریتن باید قواعدی اکم بادد؟
 .7آیا قواعد و قوانین مخصوص اجتماعات اسپ  ،یا بر ریتا یرد هم قواعدی اکم اسپ؟
 .8قاعده ها گونه وعع می دوند؟
 .9اولین قاعده های اکم بر زندگانی از کجا آمدند؟
 . 1اعضای یی اجتماع ه نقشی در وعع یا کش قواعد دارند؟
 .ه اتفاقی می ایتد که برصی قواعد تغییر می کنند؟
 . 2را برصی ایراد قواعد را رعایپ نمی کنند؟
 . 3بهترین دیوه برای وعع قواعد یسپ؟
تمرین :برای عمیق ساصتن تفکر در باره یی مفهوم ،ایهون بر بحا و گفتگو در بررسی پرسش های بهاال ،تمهرین
هایی نیه تدارک دیده می دود.نمونه هایی از این تمرین ها زیر آورده دده اسپ:
تمرین  :برصی گرد هم آیی ها و اجتماعات را در در نظر آورده ،یهرسپ نمایید و نشان دهید که ه ایول و قواعهدی
بر آنها اکم اسپ .آن ایول و قواعد را به دیوه اجتماع پژوهشی در کالس مورد بحا قرار دهید .مهی توانهد یراینهد
تشکیل یی اجتماع را در یی دوره زمانی در نظر آورد و نحوه تحول قواعد را مورد بحا قرار داد.
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تمرین : 2اجتماعی را در نظر آورید که هیچ قاعده و قانونی بر آن اکم نبادد و سپس عواقب و نتایج آنها مورد بحها
قرار دهید؟
قاعده

قواعدی که
آشکار است

قواعدی که ضمنی
است

قواعدی که بر سر
آن توافق است

قواعدی که بر سر آن
توافق نیست

حضور غیاب
ورود به کالس پس ازمعلم
خروج از کالس قبل از معلم
خروج از کالس بی اجازه
حرف زدن با نفر کناری
قبولی در صورت گرفتن نمره ده
مطالعه هفتگی
مرتب بودن
تمرین  :3از طریق ترتیب دادن یی بازی می توانید به یادگیرندگان کمی کنید تا درایط قاعده و قهانون دادهتن یها
ندادتن را درک کنند .این بازی می توتند ایفای نقش بادد .مثال اجرای نقش معلمی در کهالس کهه ههیج دهاگردی
گوش نمی دهد ،همه با هم رف می زنند ،بی موقع و هر سوالی می پرسند ،هر موقع دلشان صواسپ از کالس صارج
می دوند ،معلم نیه هیچ قاعده ای بر ریتارش اکم نیسپ .می توان از قبل نقش ها به هر کدام از دهاگردان واگهذار
کرد بدون اینکه داگردان از نقش یکدیگر اطالع دادته بادند
تمرین :4یی کالس درس معمولی را در نظر آورید و قواعد و ایولی که بر آن اکم اسپ را در جدول زیر بنویسهید.
در مورد هر قاعده جدول را با عالمپ دلخواه تکمیل کنید و سپس بر سر آن بحا کنید .هر درکپ کننهده مهی توانهد
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قاعده صود را دادته بادد .در هر مورد الزم اسپ درکپ کنندگان معیار صود را نیه بیهان کننهد .مهثال بهر اسهاس هه
معیاری آنها می گویند قاعده ای آدکار اسپ یا بر سر آن توایق وجود دارد.
به نظر می رسد اگر آموزش به دیوه اجتماع پژوهشی بتوانند در مدارس و دانشگاهها استقرار یابد ،مهی تهوان امیهدوار
بود که تحولی اساسی در نظام تربیپ رخ دهد.برای ایالح نظام آموزدی نباید تصور کرد که باید مهدام بهه معلومهات
آموزدی ایهود و یا بر به صاطر سپردن آن پای یشرد.مشکل نظام آموزدی یقدان استقرار مهارت هها و یراینهد هها در
یادگیرندگان اسپ .و اگر یادگیرنده مهارت ندادته بادد نگردی نیه نخواهد دادپ.زیرا مها یههی را دوسهپ صهواهیم
دادپ که بتوانیم انجامش دهید .یقدان مهارت در اجتماع کاوش گر منجر به عهدم عالقمنهدی عهاطفی بهه پهژوهش
بطور کلی می دود.
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