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The connection between the philosophy of "education" and "design" is dependent 

on the influence of social norms, and the inherent existing connection between the 

elements of "truth seeking" and "action orientation", as well as the common theme 

of "Action in pursuit of desirable change" as long as the intended result is achieved. 

Taking these into consideration, the current study aims to analyze the commonalities 

of “Education Research” and “Design Research” subtypes, under the title of “Ethical 

Action Research”. Research in the aforementioned fields is the same as taking action 

in them. The current conceptual research is of a fundamental-theoretical type, which 

has used the descriptive-analytical method to analyze, interpret and combine the 

results and findings, after examining the fields of "Ethical Action Research", 

"Education Research" and "Design Research". The results indicate that producing 

knowledge in the previously mentioned research subtypes is done in the form of 

"Ethical Action Research" in the fields of science, philosophy and technology. 

"Theoretical reason", "Productive Action" and "Instrumental Action" are utilized to 

evaluate and find solutions for the dilemma. Inductive, analogical and abductive 

reasoning are the dominant logical solutions for the preeminent realization of the 

aforementioned action. “Ethical Action Research” could therefore be considered as 

the intersection between the two researches types of “Educational Action Research” 

and “Research Through Design”. It is advised that for future research, their 

interaction and synergy is taken into consideration due to the commonalities in their 

background. 
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Extended Abstract 

Introduction 

There are philosophies in which the perfect nature of research is formed based on the connection between 

observation, “Productive action” and “Instrumental action”. Because of this, these philosophies can be 

realized in a form of “Ethical Action Research”. As an example, in the field of "Educational Researches”, 

there exist research genres because of which, "Educational Research" is studied under the field of natural 

sciences, humanities and social sciences. Meanwhile, "Educational Action Research" is another type which 

is unique to look at. Due to the practical quality of these types of research, their nature can be discussed, 

and they can only be put under this category when they strive to achieve educational goals. On the other 

hand, in the field of "Design Studies", there also exist three major subtypes of research, which are "Research 

into Design", "Research for Design" and "Research through Design". The first two mentioned types are 

heavily reliant on the research traditions of other fields, and are framed based on them; but the nature of 

"Research through Design" is still disputed and analyzed. This is due to the fact that it clearly has no agreed-

upon framework, and various approaches and methods are always suggested by designers to frame these 

researches. In the meantime, "Research through Design" is the closest to the actual act of “designing”, which 

redefines design as a form of research. Based on the above-mentioned information, the present conceptual 

research, which is of a fundamental-theoretical nature, attempts to answer these questions by adopting 

descriptive-analytical methods: 

 What is “Ethical Action Research” and how can developments be made in this field? 

 Which subtypes of “Education Research” and “Design Research” can be considered as forms of 

“Ethical Action Research” in their perfected forms? 

Methodology 

The present conceptual research is of a fundamental-theoretical type, and utilizes a descriptive-analytical 

method to reach the desired answers to its questions. The article discusses “Ethical Action Research” first, 

and then proceeds to examine the “Education Research” and “Design Research” research types. It then 

finally attempts to define the “Ethical Action Research” format as an intersection between the “Education 

Research” and “Design Research” subtypes, by analyzing, interpreting and combining its findings and 

results. 

Discussion 

The present research is in agreement with research movements which have adopted the format of 

“Educational Action Research” and “Research through Design” research subtypes in order to look at 

“Education” and “Design” as a form of research, and research as a form of “Education” and “Design”. It 

later discusses their shared attributes. Perfection-type researches in the field of "Education" and "Design" 

have commonalities in the subject (Ethics), the goal (Desirable Change) and the use of logical strategies. 

The extent to which knowledge is produced in these types is similar to that of the "Ethical Action Research" 

type, to a degree which makes it possible for them to be discussed in Ethical Wisdom. Their full realization 

is positively dependent on the realm of “Practical Wisdom”. “Practical Wisdom” is the link between the 
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realms of “observation” and “action”, meaning that the acquired knowledge from “theoretical wisdom”, by 

setting limits to the actions of those in pursuit of perfection, has made it possible to enter the realm of 

“Practical Wisdom” and to achieve perfection. Utilizing “productive action” and finishing the task by using 

“instrumental action” will then result in prosperity and benefiting from the results, since moving towards 

progress, meeting needs, and the possibility of all these, is the ultimate goal of every wisdom in which 

“action” plays the main role. As a result of this, the topic of any wisdom associated with it, is moralized. At 

the same time, it is important to note that Morality is only beneficial when it yields results in the scene of 

action. 

Conclusion 

It can be concluded that various value-related aspects influence the subjects in the field of “Education” and 

“Design”, because of the relation of these subjects to social norms. On the other hand, the research subtypes 

of “Educational Action Research” in “Education Research”, and “Research through Design” in “Design 

Research”, are the closest types of research to the actual actions of “Education” and “Design”. However, 

studying in these formats would not be possible without “Action Research”. Therefore, the “Ethical Action 

Research” format is more appropriate in order to carry them out, since in understanding the phenomena 

discussed in them, “Ethical Action” is used instead of Causal Approaches. It should also be noted that the 

nature of these areas in leaning towards practical actions, mandates the carried research in them to result in 

advancements in the studied society. On the other hand, although the aim of researches related to causal 

operations are alien to the goals of “Education” and “Design”, they can act as a means to observe the “limits” 

of the agents’ actions and not their “source”. It is hoped that in future research, more attention is paid to the 

interaction and synergy of the aforementioned research subtypes, for they share many commonalities. 
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 11/40/1041: رشیپذ خیتار

 22/42/1041: انتشار خیتار

 

 

 ها: واژهکلید

پژوهی اخالقی،  کنش

پژوهی،  پژوهی، طراحی تربیت

 .حکمت عملی

 

 

 

و وجود ارتباط ذاتی میان عناصر  هاآنمترتب شدن هنجارهای اجتماعی بر  درگرو« طراحی»و « تربیت»های پیوند حکمت هدف:

حصول نتیجه است؛  شرطبه «پویایی در جهت تغییر مطلوب»و همچنین وجود مضمون مشترکِ « کنش محوری»و « جوییحقیقت»
کنش »را با عنوان « طراحی پژوهی»و « تربیت پژوهی»یی از هارگونهیزمین مبنا پژوهش حاضر هدف واکاوی در فصل مشترک بر ه

 است. ادشدهی یهاعرصهۀ کنش در مثاببه هاآندر دستور کار خود قرار داده است که پژوهش در « پژوهی اخالقی

ی تحلیلی، پس از بررس-نظری است و در آن با استفاده از روش توصیفی-پژوهشِ مفهومیِ حاضر، از نوع بنیادی روش پژوهش:

 شدهداختهپرها و نتایج ، به تحلیل، تفسیر و ترکیب یافته«طراحی پژوهی»و « تربیت پژوهی»، «کنش پژوهی اخالقی»ی هاحوزه
 است.

ی هایادودر « کنش پژوهی اخالقی»در قالب  ادشدهی پژوهشی یهارگونهیزد دانش در حاکی از آن است که تولی هاافتهی ها:یافته

و «  دعمل مول»، «عقل نظری»، از حلراهی مسئله، ارزیابی و هانهیزمو برای پرداختن به  ردیپذیمعلم، فلسفه و تکنولوژی انجام 
ی ی منطقی غالب برای تحقق غایراهبردهای استقرائی، قیاسی و ربایشی،ر هااستدالل؛ همچنین شودیمبهره گرفته « عمل ابزاری»

 هستند. ادشدهکنش ی

« یپژوهش از طریق طراح»و« کنش پژوهی تربیتی»ی پژوهشی هاگونه، فصل مشترک «کنش پژوهی اخالقی» گیری:نتیجه

 با توجه به فصل مشترکشان در دستور کار قرار گیرد.، هاآنیی افزاهمی آینده، مطالعۀ تعامل و هاپژوهشدر  شودیمپیشنهاد است و 

 

 ،های فلسفیپژوهش. «یپژوه یطراح»با  «یپژوه تیترب»فصل مشترک  ۀبه مثاب «یاخالق یکنش پژوه»(. 1041) .حاجیان فروشانی، یاسمن فارغ، سیدعلی؛: استناد

11(04): 1۹2-112 DOI: http//doi.org/10.22034/JPIUT.2022.52598.3304  
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  مقدمه
 یرا برا پژوهشو  پژوهش یرا برا کنشاست که  یحال رو به رشدجوان و درعین ی،ارشته نایبکلی، « 2گونۀ»، «1کنش پژوهی»

اجتماع  کی یو اعضا یاحرفه کنش پژوه کیمتشکل از  یمیکه توسط ت پژوهشی دانست توان آن راو می کندمی نیتدو کنش
و از  جیا ترور پژوهش ندیمشارکت گسترده در فرآاین نوع پژوهش،  ،شودانجام می-خود هستند تیکه به دنبال بهبود وضع- نفعیذ

ۀ گوننید. اشو نفعانیذ یتر برابخشرضایت ایتر عادالنه تیکه منجر به وضع رزدویمو به انجام آن مبادرت  کندمی تیحما یاقدام
ۀ مثابهباغلب از آن  اماکارگیری است؛ ی و بهسازادهیپهای مختلف، قابل در حوزه هاای از پروژهگسترده فیط تیهدا یبرا پژوهشی

هایی در حالی است که حکمت ؛ اینردیگیمی متنوعی به خود هاصورتتناسب با موضوع،  تبعبهکه  شودیمیک روش استفاده 
است؛  رفتهگشکل« عمل ابزاری»و « عمل مولد»ها بر اساس پیوند بین نظر، یی هستند که ماهیت کمالی پژوهش در آنشناساقابل

در ذیل « پژوهش تربیتی»ها، به آن موجببهی مطرح هستند که ایپژوهشژانرهای  ،«3های تربیتیپژوهش»برای مثال در قلمرو 
نگاه ، گونۀ دیگری است که «0کنش پژوهی تربیتی» نیبنیدرا؛ شودیمهای علوم طبیعی، علوم انسانی و اجتماعی پرداخته پژوهش
و  آوردها سخن به میان توان در مورد ماهیت آنمیها ۀ ویژگی کاربردیِ این دسته از پژوهشواسطبهو  است فردمنحصربهبه آن 

نیز، سه « 0مطالعات طراحی»؛ از سوی دیگر، در قلمرو زمانی در این دسته قرارشان داد که نیل به اهداف تربیتی را دنبال کنند
؛ «2پژوهش از طریق طراحی»و « ۹پژوهش برای طراحی»، «1پژوهش در طراحی»از:  اندعبارتۀ عمدۀ پژوهشی وجود دارد که رگونیز

ها بر مبنای آنو  هستند یها متکرشته ریسا پژوهشی یهابر سنت داًیشدها یاد شد ای که در ابتدا از آن؛ دو گونه«2طراحی
 ،مشخص طوربه رایز ردیگیقرار م یهمچنان موردبحث و بررس «طراحی قیاز طر پژوهش»ماهیت گونۀ  ، امااندشدهی بندچارچوب
های ی پژوهشبندچارچوبی متنوعی برای هاروشجود ندارد و همواره رویکردها و ی آن وبرا یاشدهتوافق یپژوهش چارچوب

 به کنش واقعی طراحی نیترکینزد، «پژوهش از طریق طراحی»؛ این در حالی است که شودیمیادشده توسط طراحان پیشنهاد 
 .کندیمیک پژوهش بازنویسی  عنوانبهاست که آن را 

در  «اقدام گرایی»و « کنش محوری»، «جوییحقیقت»یادشده، پیوند خوردن ذاتی میان ی پژوهشی هاگونهفصل اشتراک 
هاست که به این دسته از مطالعات، از بنیاد، ماهیتی کاربردی بخشیده است؛ کارگزاران پژوهشی آن اخالقی بودن آن تبعبهو  پژوهش

نظر، عمل و اقدام جدایی قائل نیستند میان طراح پژوهنده(، ی پژوهشی یادشده )چه در نقش معلم پژوهنده و چه در نقش هاگونهدر 
ۀ توان امکان طرح دو حوز؛ بر مبنای مطالب یادشده میکنندیعنوان یک فرایند پژوهشی برخورد مخود به عمل و اقدامجریان  و با

 جهتازآناین موضوع ؛ ادقراردی موردبررسدر حکمت اخالق و قالبی مشترک  را« طراحی پژوهی»و « تربیت پژوهی»پژوهشیِ 
 طورانهمیی و تعامل این دو گونه برای تحقق موضوع و غایت مشترکشان میسر خواهد شد؛ همچنین افزاهمحائز اهمیت است که 

 متأثرا را هی نظری آنهاانیبنهای مطالعاتیِ یادشده است که ی هویتی متعددی گریبان گیر حوزههاچالشاشاره شد،  ترشیپکه 
 تواند در این خصوص راهگشا باشد.خواهد کرد و تأمل روی مسئلۀ یادشده می

-فیرا با روش توصی هاپرسشنظری است، پاسخ به این -پژوهش مفهومی حاضر که از نوع بنیادی ادشدهبر مبنای مطالب ی
؟ ودشیمتب آن چگونه محقق چیست و تولید دانش در مرا« کنش پژوهی اخالقی»تحلیلی، در دستور کار خود قرار داده است: 

کنش »زیر پرچم حکمت اخالق و در نوع کمالی خود، نوعی  توانیمرا « طراحی پژوهی»و « تربیت پژوهی»ی هارگونهیزکدام 
 دانست؟« پژوهی اخالقی

 . پیشینه پژوهش1

ست ا شدهشناخته« کنش پژوهی»نوعی  عنوانبهدر نوع کمالی خود، « تربیت پژوهی» هاآندر از مطالعاتی نام برد که  توانیم
(. 2440؛ کالرک،2440؛ هرست و و.کار، 2443؛ و.کار وکمیس، 1220و. کار،  ؛122، 1221؛ د. کار، 2443، 1222، 1223)دون، 

شده  ۀ طراحی نگریستهمثاببهۀ پژوهش و به پژوهش، مثاببهنیز به کنش طراحی « طراحی پژوهی»ۀ حوزهمچنین در مطالعاتی در 
                                                 
1. Action Research 
2. Genre 
3. Educational Researches 
4. Educational Action Research 
5. Design Studies 
6. Research into Design 
7. Research for Design 
8. Research Through Design 
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؛ 2443؛ بوردیک، 2410؛ زیمرمن و فورلیزی، 2414و فورلیزی،  استولترمن؛ زیمرمن، 244۹، ونسونیات )زیمرمن؛ فورلیزی و اس
ی ی پژوهشهاگونه»ۀ فصل مشترک مثاببه« کنش پژوهی اخالقی»اما تاکنون به طرح و تدقیق در  (،2412، گاور، 244۹جوناس، 

 ، پرداخته نشده است.«طراحی پژوهی»و « تربیت پژوهی» در مصادیق آن در ازجمله، «مبتنی بر عمل

 . روش پژوهش2
-نظری است و در راستای پاسخگویی به سؤاالت خود، با بهره گیری از روش توصیفی-پژوهشِ مفهومیِ حاضر، از نوع بنیادی
راحی ط»و « تربیت پژوهی» یِپژوهشپرداخته و در ادامه، دو گونۀ « کنش پژوهی اخالقی»تحلیلی، ابتدا به طرح مباحث در حوزۀ 

« ژوهی اخالقیکنش پ»ها و نتایج را برای تشریح قالبداده است؛ سپس تحلیل، تفسیر و ترکیب یافته قراری موردبررسرا « پژوهی
 در دستور کار خود قرار داده است.« طراحی پژوهی»و « تربیت پژوهی»یی از هارگونهیزۀ فصل مشترکِ مثاببه

 ها. یافته3

 «کنش پژوهی اخالقی. »3-1

اه اخالقی را به همر-که فضتتایل عقالنی-«عقل عملی»کارگیری ، به ستتبب به«حکمت عملی»های کلی وابستتته به در حکمت
 که فارابی طورهمانغایت، ستعادت و رسیدن به کمال و موضوع، امری اخالقی است و مصداق به فعلیت رسیدن آن است؛   -دارد
ت و سخن اخالق شناخت سعاد که کندیماشاره  ؛«الستنبیه علی سبیل السسعاده»و  «تحصتیل السستعاده  »وان ی خود با عنهاکتابدر 

 دارد: دیتأک(، ارسطو نیز 1320قدم نهادن در راه آن است )فارابی، 
تواند زندگی کند و احستتاس ی دیگر نیز میاگونهبهکه انستتان دانستتت  شتتودیمیی پیدا ازآنجااخالق »... 
 .(203: 1044)مک اینتایر، « باشد گونهنیازاۀ دیگر زندگی، شاید بهتر گونآنکرد، 

که در صتحنۀ عمل، نتیجه نیز به همراه داشتته باشتتد؛ بر مبنای همین موضوع،    ابدییمالبته ستودمندی اخالق زمانی تحقق  
و کنش پزشکی را نوعی کنش اخالقی  کندیمدر مورد وجوه شتباهت پزشتکی و اخالق صحبت    «جامع الستعادات »در « نراقی»
 .(142-0: 1321)نراقی،  داندیم

برای فهم  -در دورۀ اسالمی« حکمت عملی»ی هارساله نیترمهماز -«اخالق ناصری» در کتاب طوستی،  نیرالدینصت خواجه
 ورتصنیبد؛ شتود یمها، تفاوت قائل و میان آن کندیمرا تشتریح  « عقل عملی»و « عقل نظری» مفاهیم« کنش اخالقی»بهتر 
 کارگیری آن، کشف حقایق در خصوصکه غرض از به داندیمرا نیرویی برای ادراک کلی و تمییز بین مدرکات « عقل نظری»که 

 :ندیگویم« عقل عملی»ماهیت و حد موجودات است و اگر معطوف به عمل نیز باشد، به آن 
قسوت نطق خوانند. آن قسوت، ادراک بی آلت و تمییز فس انسانی از میان نفوس حیوانات قسوتی دارد که ن»... 

 معقوالتاگر توّجه نفس ناطقه به معرفت حقایق موجودات و احاطت به اصناف ...  .میان مدَرکات است
باشد آن قسوت را بدین اعتبار عقل نظری خوانند و چون توّجه او به تصّرف در موضوعات و تمییز میان 

 «اط صناعات از جهت تنظیم امور معاش باشد آن قسوت را عقل عملی خوانندمصالح و مفاسد افعال و استنب
 .(20: 1301)طوسی، 

نیز به این  «عقل عملی»، بلکه ردیگیمانجام « عقل نظری»مطلب یادشتده بدین معنا نیستت که کشف حقیقت فقط توسط   
استتتقرائی استتت، فقط به دنبال کشتتف حقیقت که استتتدالل منطقی غالب در آن « عقل نظری»، اما برخالف ورزدیمامر اهتمام 

یطۀ اراده در ح« حکمت عملی»محض نیستت، بلکه به دنبال تصرف در آن و استنباط صناعات است، بنابراین، حقایق مورد بحث  
 دررا « عقل فعال»؛ بر همین مبنا ارسطو، ضرورت وجود شودیمها برساخته و عمل انسان قرار دارند و به همین واسطه هویت آن

 :داندیمبه فعلیت « عقل منفعل»ورود 
و چیز دیگری، علت و فاعل است که همه را  هاستآنیک چیز، ماده برای همه است و بالقوه هریک از »
 (.  034: 2410)ارسطو، « سازدیم

، بر بنابراین؛ نیاز به موضتتوع، غایت و روش برهانی )تجربی و یا عقلی محض( از اقتضتتائات حکمت بودن استتت  کهییازآنجا
را منوط بر فهم کلی « حکمت نظری»، حکمت به دو قلمرو نظری و عملی قابل انفکاک استتتت. فارابی، ادشتتتدهیمبنای دو قوه 

 ی فلسفه پرداخت که نقشهاشاخهیکی از  عنوانبه« حکمت عملی»ادراکی عقلی، با هدف کشتف حقیقت موجودات دانست و به  
ی آن، ایجاد ستتعادت گذارهدفدی انستتانی را در ابعاد فردی و اجتماعی داراستتت و استتاس ی اراهاکنشتنظیم و شتتناخت فعل و 
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تتمیم « ظریحکمت ن»که با  ابدییمزمانی تحقق « حکمت عملی»دارد که فلسفۀ  دیتأکمبتنی بر اندیشته است؛ همچنین فارابی  
ربوط ی کنندۀ قواعد کالن منیبشیپو  کنندهنییتعساً را، اسا« حکمت عملی»توان ؛ بنابراین، می(112-103: ق 1013)فارابی، یابد 

 -دیآیبرمو به همین واسطه از آن حکم اخالقی  ردیگیمکه اغلب از استدالل منطقی قیاسی بهره -به حوزۀ اراده و عمل دانست، 
 ، برای عقل«ح اخالقیادراک کلی حستتن و قب»، عالوه بر نایستتابنتوان کارکردهای دیگری را نیز برای آن متصتتور شتتد؛ اما می

 شودیم و انفعاالت را متصور« استنباط صناعات انسانی»و « ئیاستنباط حسن و قبح در امور جز»عملی، کارکردهای دیگری نظیر 
، نایستتابن) -ندیآیم، پدید مشتتارکت نفس ناطقه بر بدن، با هایاستتتعدادها و آمادگعارض شتتدن که پس از  که حاالتی هستتتند-

مقدماتی برای  آنکه مدرکات  شتتودیم کاربردهبهاز آنجایی  «قوه عامله»یا « عقل عملی» هیتستتموجه؛ بنابراین، (31: ق 1044
 .اندانجام اعمال

 مرکز توجه« 1فرونسیس»را با عنوان « حکمت عملی» صورت مفصل و مستقل مبحثکه بهارستطو، نخستین فیلسوفی است  
 یارسیدن به سعادت برای هر فرد و جامعه الزمهکه  داندیم عقالنیازجمله فضایل  و آن را خویش قرار داده و بدان پرداخته است

یلت فضآن را از  ،«فرونسیس»در بیان جایگاه هستی شناختی  ، خواهیم دید که اوارستطو  ؛ در بازگشتت به آرا  شتود یمحستوب م 
 عملو « 3پراکسیس»با  «تخنه»و هم « فرونسیس» هم ، این در حالی است کهکندیممتمایز « 2تخته»عقالنی دیگری با عنوان 

مود نعمل برای  یگرهدایت و محاسبه برای به عنوان یک نوع معرفت جامع و کاربردی ، این امر«فرونسیس» ؛ دردنستروکار دار 
در آن، این قابلیت را دارد که به ستاختن منتج شتود و با    «0پوئستیس »، به ستبب وجود جنبۀ معنایی  «تخنه»اما عمل در  ؛ابدییم

و  «تخنه»، شاهد حضور واژه ارسطو« کتاب اخالق نیکوماخوسِ»در فصتل شتشم   ی از استتدالل ربایشتی مصتداق یابد؛    ریگبهره
 .(240-232: 1322)ارسطو، تا سطح جایگزینی با آن هستیم  «پوئسیس»بر بعد معناییِ  دیتأک

 شدهپرداختهها به آن 1، مراتبی را که در جدول «کنش پژوهی اخالقی»توان برای تولید دانش در ت یادشده میبر مبنای مطالعا
 . است، قائل شد

 ی تحقیق(هاافته. تولید دانش در مراتب کنش پژوهی اخالقی )منبع: ی1جدول 

 زمینه
های پرسش

 مطرح

 ی تولیدیهادانشمشخصات 

 
 قوه فعال

راهبرد منطقی 

 غالب
 نوع کارکرد وادی قلمرو

 استقرائی عقل نظری 1پیشنهادی علم 0حکمت نظری توان کرد؟چه می مسئله

 قیاسی عمل مولد ۹تجویزی فلسفه فرونسیس چه باید کرد؟ ارزیابی

 ربایشی عمل ابزاری 2کاربردی تکنولوژی پوئسیس چگونه باید انجام داد؟ حلراه

دن به و رسی« کنش پژوهی اخالقی»در طی مراتب  شدهگرفتههای منطقی به کار نیز، به نوع و ارتباط استراتژی 1در شکل 
 است. شدهاشارهآیندۀ مرجح، 

                                                 
1. Phronesis 
2. Techne 
3. Praxis 
4. Poesis 
5. Theoria 
6. Propositional 
7. Prescriptive 
8. Applicable 
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 تحقی یهاافتهی: منبع) «یاخالق یکنش پژوه»مراتب  یشده در طبه کار گرفته یهای منطقاستراتژی. 1شکل 

 «یپژوه تیترب». 3-2

ه کمال ب»، تربیت را «بیضاوی»برای مثال . است فیتعرقابل« رب، یرب»ریشه ، این واژه اغلب با توجه به «تربیت»حوزۀ در 
 بر آن است که: «راغب اصفهانی»( و 114: ق 1042)بیضاوی، دانسته است. « اندک هر چیزرساندن و ارزنده ساختن اندک

 «گام و پیوسته هر چیز است تا آنگاه که به انجامی که آن را سزد برسد.بهتربیت، دگرگون کردن گام»
 .(120: ق 1040)راغب اصفهانی، 

ۀ ابمثبه، روایات متعددی وجود دارد، در روایات ابتدایی و اثبات گرایانه، این نوع پژوهش «های تربیتیپژوهش»اما در حوزۀ 
 کندیمی تربیتی دنبال هادهیپدمطالعۀ اثربخشی در  منظوربهساختارهای علت و معلولی را  1ی هدف تبیینهای علوم طبیعپژوهش
در دیدگاه دیگری که آبشخور اصلی آن نظریۀ  .(21-22: 1322ی است )گال؛ بورگ و گال، اگزارهۀ آن واسطبه دشدهیتولو دانش 

خالقی و ا اساساًکه قلمرویی « حکمت عملی»به قلمرو « پژوهش تربیتی» ،است« اخالق نیکوماخوسی»اخالقی ارسطو، در کتاب 
در خصوص مشخص نبودن  دونآن ارزشمند است؛  تبعبهارزشی است، تعلق دارد و در آن نفس کنش تعلیم و تربیت، اخالقی و 

 :دیگویممحصول این کنش 
 محقق کنش خود انجام در...  و اشدب نداشته به همراه یاجداگانه ییشناساقابل نتیجۀ هیچ است ممکن…»
 .(21۹: 1223)دون، « شودیم

که در  اندگرفتهدر نظر « پژوهش تربیتی» با توجه به دیدگاه شده، برخی پژوهشگران، مفهوم فرونسیس را مبنای مدلی برای
توسط  تأملی، کنشگری، مشاهده و زیرطرحرا معادل کنش پژوهی دانست که فرآیندی مشمول بر « کنش تربیتی»توان آن می

 کالرکمدنظر « 2کنش پژوهی تربیتیِ»(، اما در روایت جدیدی از 221-223)کار و کمیس،  ردیگیمکارگزار تعلیم و تربیت را دربر 

                                                 
1. Explanation 
2. Action-Oriented Educational Research 
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کنش »ه بنوع پژوهش  نیترکینزدرا همانند نگرش قبل، « کنش پژوهی تربیتی»او،  -که دیدگاهی جدیدتر در این حوزه است-
دارد که این امر را به معنای معادل بودن  دیتأکی علی نقش محوری دارد، اما سازوکارهای جابهکه در آن ارزش  داندیم« تربیتی

( در این دیدگاه این تفاوت نیز با نگرش قبلی وجود دارد که توجه به 222: 2440)کالرک،   داندینمکنش یادشده با اخالق منفعل 
 :دیگویم؛ کالرک در این خصوص شودینمنتیجه گرای کنش یادشده مغفول واقع جنبۀ ابزاری و 

 بعد ویژهبه و) است تربیتی پژوهشفرد منحصربه رسالت این دیرینۀ دانشگاهی، هایسنت برخالف»... 
 بخشند حققآن را ت مؤثرتریطور به توانندمی چگونه کارگزاران تعلیم و تربیت کند تعیین که( آن فلسفی

 (.223-221، 2440)کالرک، « مشهود باشد بازخوردی صورتبهنیز باید  نتایج البته و
 چراکهاست، « تعلیم و تربیت»های حوزۀ ، رویکرد مورد اقبال دیگری در پژوهش«1پژوهش عمل نگر مشارکتی»از سوی دیگر 

ی اونهگبهاین دیدگاه کارگزاران حوزۀ یادشده، ی اجرایی گرایش دارد، در هاگامبه اقتضای طبیعت این حوزه، به اقدامات عملی و 
بر عمل  دیأکتتا بتوانند نقش مؤثر در آن موقعیت و بهبود فرآیندش ایفا کنند؛ بنابراین  کنندیمپژوهش را با موقعیت تربیتی تلفیق 

 (.2442هایی است)سومک و زایشنر، و اهداف چنین پژوهش هایژگیوبر مبنای نظر و تغییر مطلوب، از 

 «یپژوه یطراح. »3-3

توان طراحی را در اصل کنشی مفهومی یا ذهنی دانست که جدای از کنش فیزیکی ساختن یا احداث است و کنشی است که می
 شود؛ به این معنا که:لزوماً برای حل مسئله انجام می

هایی رحط در فرآیند طراحی صرفاً تولید طرح برای ساخت چیزی جدید مطرح نیست، بلکه تولید چنین» 
 (.0: 2413)پارسونز، « باشد تواند مدنظرحلی بالقوه برای مسئله نیز میاز طریق یافتن راه

 و (؛11: 1221)سایمون، « ی ترجیحیهاتیموقعی موجود به هاتیموقعتغییر » نهایی طراحی را توان هدف، میدرهرصورت
 فرایندی برای حل مسئله ۀمنزلبه و دانش حاصل از آن،« 2طراحیفکر ت(. »1313، 244۹دانست )جوناس، « بهبود کیفیت زندگی»
اندازهای متفاوت، طرح محور با پذیرش چشمصورت انسانبهی از تفکر که با پیچیدگی و عدم قطعیت سازگاری دارد اوهیشو 

 کینقطه قوت  ؛شودیه ماستفاد یروش نوآور کیعنوان بهها سازی آنها و پیادهبندی مجدد چالشهای جدید، چارچوبپرسش
مشخص و هم بر  یامدهایهم بر علل و پ ی کهاگونهبه، شودیمسئله شروع م ساختار یکاست که از درک  نیا طراحی کردیرو
 سؤاالتا طرح تواند بو می شدیاندیمها و هم به رویارویی با آن کندیتمرکز م با مسئله ریدرگ وستهیپهمبه یهاو شبکه هاستمیس

 ریارپذو اجرا تکر یریگشکل ،طراحیدر  ن،یعالوه بر ا ؛اشاره کند مسئله حلپرداختن به راه یبرا یمختلف یرهایبه مس مختلف
 یهاکیاز تکن یانامشخص با استفاده از مجموعه ایباز  انیبا پا تا بتوان در برخورد با مسائل شودیمکه این امر موجب  هستند

انه به پاسخی هرچند موقتی برای این قبیل مسائل خالق یندیدر طول فرآ یو بازنگر یریادگیش، یآزما یمحدود و منضبط برا
 داندیم حلراهۀ تعامل میان مسئله و مثاببهرا « کنش پژوهی در طراحی»، الوسون (.22: 2412و بونت،  نسنیستیکر) افتیدست

 (.1)شکل  شودیمکه از طریق سه فعالیت تحلیل، ترکیب و ارزیابی محقق 

 
 (112: 2002)منبع: الوسون،  حل،مثابه تعامل میان مسئله و راهکنش پژوهی در طراحی به. 1شکل 

 

                                                 
1. Cooperative- Action Research 
2. Design Thinking 
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ه نوع س نگیلیفررو  نیاز هم شود؛یم یصورت انباشتمنجر به خلق و توسعه دانش در آن به نظامپژوهش در هر یی که ازآنجا
ارند: آن ده در ارتباط بادانش و خلق و توسع یکرده است که برخورد و تعامل متفاوت ییرا باهدف مذکور شناسا «طراحی پژوهی»
 (.0، 1223)فریلینگ،  «طراحی قیپژوهش از طر»و  «طراحی یبرا وهشپژ» ،«پژوهش در طراحی»

رد در مو یپژوهشه منزلبه ایو  پردازدیاست که به مطالعه طراحی م یپژوهش یهاتیفعاله رندیدربرگ ،«پژوهش در طراحی»
است؛  زیگبرانچالش یمبحثنیز  «طراحی یپژوهش برا» ی،نظر ای یادراک ،یشناسییبایز ،یخیتار یهاپژوهش ریطراحی است؛ نظ

 قیپژوهش از طر». شودیمجسم م شدهطراحی یهادهیطرح است و در پد کیه دهنداطالعات شکل ینوع از پژوهش حاو نیا
و مراحل مهم ثبت،  هادهیاه توسع ندیمواد، فرآ یو شامل پژوهش بر رو ردیگیطراحی شکل م ندیتوسط خود فرآ زین «طراحی

 .(104:132۹ ن،یو مارت نگتونی)هن شودیطراحی مه و ارائه چرخ یابیارز
 یندهایرآابزارها و ف شناسد،یم تیمند به رسمو قاعده یقاتیتحق یتیعنوان فعالطراحی را به ندیفرآ ،«طراحی قیپژوهش از طر»

 گرید یرا از سو آن یعمل ندیو فرآ سوکیاز  ازیو دانش موردن هاهیو نظر کندیم یبررس آن یهاتفکر طراحی و ساخت را در پروژه
)زیمرمن؛  کندیطراحی ادغام م دنیدر فرآ یرا بادانش فن هاهیها و نظرمدل(، همچنین 23: 2443د )بوردیک، دهیم وندیبه هم پ

 (.041: 244۹فورلیزی؛ ایونسن، 

عنوان مصاحبه، به ه وطراحی و ساخت، فراتر از مشاهد یو اجزا هاتیکه فعال کندیم شنهادیپ« پژوهشۀ مثاببه طراحی» کردیرو
و به  دبپردازبه پژوهش  دطریق عمل خود به این معنا که طراحی، از استفاده شون دیدانش جد دیمنظور تولابزار پژوهش و به کی

طراحی از »همسو با « پژوهش ۀمثابطراحی به» کردیاهداف رو توان گفتمی نیبنابرا(، 23: 2443نتیجه دست یابد )بوردیک، 
 .ابندییتحقق م« ق پژوهشیطر

 . بحث4

وهش از پژ»و « کنش پژوهی تربیتی»ی پژوهشی هارگونهیزی است که در قالب ایپژوهشی هاانیجرپژوهش حاضر، در توافق با 
ل و در ادامه، به فص اندستهینگر هاآنۀ مثاببهۀ پژوهش و به پژوهش مثاببه« طراحی»و « تربیت»ی هاکنشبه « طریق طراحی

 پرداخته است. هاآنمشترک 
غایت )تغییر در جهت  خالق(،دارای مشترکات در موضوع )ا« طراحی»و « تربیت»ی هاعرصههای از نوع کمالی در پژوهش
« خالقیکنش پژوهی ا»ها با مراتب تولید دانش در های منطقی هستند و مراتب تولید دانش در آنکارگیری استراتژیمطلوب( و به

قلمرو  درگروایجابی  طوربهاست و تحقق کامل آن،  ریپذامکانها در حکمت اخالق ی که امکان طرح آناگونهبههمخوانی دارد، 
ا ب« حکمت نظری»است، به این معنا که دانش حاصل از « اقدام»و « نظر»است، این قلمرو واسط بین قلمرو « حکمت عملی»

ارگیری کو تحصیل کمال را میسر ساخته و سپس به« حکمت عملی»کسب کمال، ورود به قلمرو  درراهتعیین حدود عمل عامالن 
به  حرکت چراکه، به انتفاع از نتیجه و سودمندی منتهی خواهد شد؛ «عمل ابزاری»و به انجام رسانیدن اقدام توسط « عمل مولد»

موضوع  هجیدرنتو  کندیمدر آن نقش اصلی را ایفا « کنش»ها، غایت هر حکمت است که سمت بهتر شدن و رفع نیازها و تحقق آن
مل، ۀ عدرصحن؛ این در حالی است که باید توجه داشت اخالق زمانی سودمند است که کندیمهر حکمت مرتبط با آن را اخالقی 

 نتیجه نیز به همراه داشته باشد.

 گیرینتیجه
یوند پ درگروها ذاتی، غایت کمالی پژوهش در آن طوربههایی هستند که ، متعلق به حوزه«طراحی»و « تربیت»هایی نظیر حکمت
 ها از یکدیگر و پرداختن به هریکی که تفکیک آناگونهبههاست، و تحقق معنایی آن« مل ابزاریع»و « عمل مولد»، «نظر»میان 

یی از جنس نظری و فلسفی، هویت هاچالش، این در حالی است که گذاردیمها را ابتر باقی ی منفصل، رسالت آناشاخه عنوانبه
 تحلیلی و با تکیه بر خصوصیات-های یادشده را متزلزل کرده است؛ بنابراین، پژوهش نظری حاضر، با روش توصیفیپژوهش

واکاوی مفهومی با در پی ها نقش اساسی ایفا کرده است، آن اخالق در آن تبعبهو « حکمت عملی»هایی که مشترک پژوهش
های مطرح، قلمرو، وادی، و تولید دانش در مراتب آن را با توجه به مشخصات زمینه، پرسش برآمد« هی اخالقیکنش پژو»عنوان 

حققِ ت ، سپس خصوصیاتقراردادی موردبررسهای منطقی، کارگیری استراتژینوع کارکرد، قوه فعال و در نهایت نوع و شکل به
ژوهش پ»و « کنش پژوهی تربیتی»ی پژوهشیِ هارگونهیزها در در آن ۀ پژوهشواسطبه« طراحی»و « تربیت»های مفهومی حکمت
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ی یادشده هاهگونی در خصوص امکان تطابق و طرح ریگجهینتمورد شناسایی و تدقیق قرار گرفت تا بدین واسطه « از طریق طراحی
 میسر شود.« کنش پژوهی اخالقی»در بستر 

با هنجارهای « طراحی»و « تربیت»ارتباط داشتن موضوعات حوزۀ  بیان داشت که وجوه ارزشی متنوعی به سبب توانیم
پژوهش از »و « تربیت پژوهی»در « کنش پژوهی تربیتی»ی پژوهشی هارگونهیز؛ از سوی دیگر، شودیممترتب  هاآناجتماعی بر 

هستند که مطالعه در « طراحی»و « تربیت»ی هاکنشانواع پژوهش به خود  نیترکینزد، «طراحی پژوهی»در « طریق طراحی
 ترناسبم هاآنی به انجام رسانیدن برا« کنش پژوهی اخالقی»قالب  ممکن نخواهد بود؛ بنابراین« کنش پژوهی»ها جز با قالب آن
 ودشیمی رویکردهای علت گرا، مبنا قرار داده جابه« کنش اخالقی»، هاآنی مطرح در هادهیپد، چراکه برای فهم شودیمشناخته 
 های آن، به حصول نتیجه درتا پژوهش کندیمها در گرایش به اقدامات عملی، حکم نین باید توجه داشت طبیعت این حوزهو همچ
 یهاعرصهکامل با  طوربه نکهیباای علی سازوکارهاهای مرتبط به ، منتج شود؛ اما از سویی دیگر پژوهشموردمطالعهجامعۀ 

 .عمل عامالن باشند« منبع»عمل عامالن و نه « حدود»توانند ناظر بر ، اما میاندگانهیب« طراحی»و « تربیت»

ۀ واسطبهی پژوهشی یادشده، هارگونهیزیی افزاهمهای آتی مطالعه تعامل و با توجه به پژوهش حاضر، امید است در پژوهش
 فصل مشترکشان در دستور کار قرار گیرد.
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