
  
  
  
  
  

  شناسی پژوهشآموزش روشبررسی 
  شناسی و علوم تربیتی در ایرانروان در

  ٭آبادیدکتر حسین لطف
  ٭٭وحیده نوروزی
 ٭٭٭نرگس حسینی

  

  چکیده
های یک پژوهش مصوب علمی است که بـه     تدوین این مقاله بر اساس مطالعات و یافته       

 اجـرا شـده     " در ایـران   شناسی و علوم تربیتی   شناسی پژوهش در روان   بررسی روش "منظور  
  :های این پژوهش آن بوده است که ببینیم هدف. است

شناسـی و    متون و منابعی که در کالسهای درسی دانشگاهی روش تحقیـق در روان             -1
شناسـی و  گیرند اساساً بر کـدام بنیادهـای نظـری معرفـت           علوم تربیتی مورد استفاده قرار می     

  شناسی استوارند؟روش

شناسی و علوم تربیتـی ایـران انتـشار          پژوهشی روان  -مجالت علمی  مقاالتی که در     -2
شناسی، و هدف یا نوع طرح پژوهشی دارای چه وضعیتی            شناسی، روش یابد از نظر معرفت   می

  هستند؟

                                                           
 )WWW.Lotfabadi.com: آدرس در سایت (، تهران، ایرانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتیاستاد روان . ٭
 )vahideh_L@Yahoo.ca: (آدرس(شناسی بالینی پژوهشگر و کارشناس ارشد روان .٭٭
  )com.Yahoo@hosseini_1narges: (آدرس(سنجی دستیار پژوهش و کارشناس ارشد روان.٭٭٭
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 سرفصلهایی که در درس روش تحقیق در مقـاطع کارشناسی،کارشناسـی ارشـد و               -3
شـود، تـا چـه       بزرگ کشور تدریس مـی     های  شناسی و علوم تربیتی در دانشگاه     دکترای روان 
  شده در منابع مهم دانشگاهی درس روش تحقیق همخوانی دارد؟های مطرح اندازه با عنوان

هـای درس     شناختی در محتوای تدریس استادان در کالس       بنیادهای نظری و معرفت    -4
ـ    روش تحقیق در سطوح کارشناسی وکارشناسی ارشد و دکترای روان          ی شناسی و علوم تربیت

  های بزرگ کشور چیست؟  در دانشگاه

شناسـی و علـوم      دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتـرای روان          -5
های بزرگ کـشور تـا چـه انـدازه ماهیـت              های درس روش تحقیق دانشگاه      تربیتی در کالس  

-شناسی پژوهش را فرا می    در روش ) فلسفۀ علم (شناختی  پژوهش و بنیادهای نظری و معرفت     

  گیرند؟

برای پاسخگویی به سؤاالت اول و دوم، شانزده منبع اصـلی تـدریس روش تحقیـق در        
 -شناسی که در آخرین شمارۀ مجالت علمـی       شناسی و علوم تربیتی و تمام مقاالت روان       روان

همچنـین بـه منظـور پاسـخ بـه          . پژوهشی کشور چاپ شده است، مورد بررسی قرار گرفتند        
شناسـی و علـوم      نفر استادان درس روش تحقیـق در روان        22م،  سؤاالت سوم و چهارم و پنج     

در هفـت دانـشگاه بـزرگ کـشور         تربیتی که در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا           
دانشگاه تهران، دانشگاه عالمۀ طباطبایی، دانـشگاه شـهید بهـشتی، دانـشگاه تربیـت معلـم،                 (

شناسـی و علـوم     هـای روان   در دانشکده  )هاندانشگاه آزاد تهران، دانشگاه شیراز، دانشگاه اصف      
هـا را در     نفر دانشجویانی کـه بیـشترین نمـره        119کنند، و نیز    ها تدریس می    تربیتی این دانشگاه  

هـای مـذکور در مقـاطع کارشناسـی و            شناسـی و علـوم تربیتـی دانـشگاه        هفت دانشکدۀ روان  
  . قرار گرفتنداند، مورد مصاحبۀ ساختاریافتهکارشناسی ارشد و دکترا داشته

  :این پژوهش نشان داد که

شناسی منابع و متون درسی روش تحقیق که        شناختی و بنیادهای روش    بنیادهای معرفت  -1
  .گرایانه استشود از نوع فلسفۀ تحصّلی و پساتحصّلی و روش کمّیها تدریس می در دانشگاه

شناسـی و علـوم      پژوهـشی روان   -شناسی و تربیتی که در مجالت علمی       مقاالت روان  -2
-شناسی کمّـی  شود بر بنیاد فلسفۀ علم تحصّلی و پساتحصّلی و بر روش          تربیتی کشور چاپ می   

  .های پژوهشی راهبردی است گرای استوار است و عمدتاً حاصل طرح



شناسی و علوم تربیتی در ایرانشناسی پژوهش در روانبررسی آموزش روش                               

 

 

111  

- تعداد واحدهای تدریس در سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتـرای روان              -3

 است و سرفصلهای تدریس استادان در کالسها بـسیار کمتـر            شناسی و علوم تربیتی بسیار اندک     
  .هایی است که در منابع علمی اصیل روش تحقیق وجود دارد از عنوان

شناسی تدریس استادان درس روش تحقیق نیـز اساسـاً از نـوع       بنیادهای نظری معرفت   -4
  .شودی نمیهای کیفی چندان توجه گرای تحصّلی و پساتحصّلی است و به پژوهشفلسفۀ کمّی

 دانشجویان درس روش تحقیق در سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتـرای               -5
هـای   شناسی و علوم تربیتی با ماهیت پژوهش و بنیادهای نظـری فلـسفۀ علـم در پـژوهش       روان
  .شودشوند و آموزش قابل ذکری در این مورد به آنان داده نمی تربیتی آشنا نمی-روانی

شناسـی  شناسـی، علـوم تربیتـی، روش      ش تحقیـق، برنامـۀ درسـی، روان       رو: کلیدواژگان
شناسـی و علـوم تربیتـی،       هـای روان  شناسی پژوهش، آموزش عالی، دانـشکده     پژوهش، معرفت 

  های بزرگ ایران دانشگاه
 

  مقدمه
شناسـی  سنجی و اسـتادان تـدریس روش      شناسی و روان  بیش از هفتاد سال است که محققان روان       

اند با تکیه بر دانش سنجش ، پژوهش و بررسی و           شناسی و علوم تربیتی کوشش کرده     پژوهش در روان  
پردازی، تحقیقات بنیادی ، راهبردی و ها برای نظریه  تربیتی به انواع پژوهش-های روانیتحقیق در پدیده

-ید بر روش  سنجان قرن گذشته اولین دانشمندانی بودند که با تأک        شناسان و روان  روان. کاربردی بپردازند 
هـای تجربـی البراتـواری و     هـای عـاملی در پـژوهش    کارگیری طرحگرایی به طراحی و به    شناسی کمّی 

؛ تورگِرسـون،   1964کـومبز،   (سـازی   ، مقیـاس  )1961،  1951اسـتیونس،   (های سایکوفیزیک     گیریاندازه
یـدۀ تحلیـل    هـای پیچ    ، طـرح  )1968، لورد و نوویک،     1950گالیکسِن،  (، نظریۀ کالسیک آزمون     )1958

، 1990و همکاران،   .آیکِن(پرداختند  ) 1967هارمان،   (1، و گسترش تحلیل عاملی    )1962واینر،  (واریانس  
شناسـی و علـوم     های روان   ن    چنین بود که در نیمۀ دوم قرن گذشته در هر یک از دپارتما            . 2)721صفحۀ  

سـنجی و تحقیقـات     ری و روان  گیـ کم یکی دو نفر بودند کـه در انـدازه         های غربی دست    تربیتی دانشگاه 
عالوه بر این، آمارهای غیرپارامتریک که توسط آمارشناسانی چـون          . گرایانه حضور فعال داشتند   کمّی

 و  3)1980(سـاتو   و نیـشی  ) 1956(ابداع شده بود توسط دانشمندانی چون سیگل        ) 1936(هاتلینگ  
                                                           

1 - factorial experimental designs in the laboratory; psychophysics; scaling; classical 
test theory complex analysis of variance designs; and the development of factor analysis 
2 - Stevens; Coombs; Torgerson; Gulliksen; Lord & Novick; Winer; Harman; & Aiken, 
et. Al. 
3 - Hotelling, Eckart and Young, Siegel, & Nishisato 
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هـای کمّـی      ی آماری در پژوهش   ها  بسیاری دیگر از محققان اشاعه یافت و نقش مهمی را در تحلیل           
شناسـی  گیـری و روش   های سنجش و اندازه   با گذشت زمان، تحوالت مهم دیگری در حوزه       . ایفا نمود 

سازی معادلـۀ   ، مدل )1972کرانباخ و همکاران،    (پذیری  مثالً فنونی چون نظریۀ تعمیم    . پژوهش پدید آمد  
، تحلیـل چنـدمتغیرۀ ناپیوسـته،       )1986،  ، بنتلـر  1979؛ یورِسکوگ و سـوربوم،      1975دانکن،  (ساختاری  

آلـدریچ و نلـسون،     (ای، و تحلیل تطابقی     مدلهای رگرسیون استداللی و احتماالتی برای متغیرهای مقوله       
سـازی  ، فنـون مقیـاس    )1980کلیـری و هـای،      مـک (، تحلیل ردیفهای زمانی     )1984ایکر،  ؛ گرین 1984

 امکانات  2)1984هامبلتون و سوامیناتان،     (1سخ سؤال ، و نظریۀ پا   )1981شیفمان و همکاران،    (چندبُعدی  
هایی  با چنین پیشرفت). 722، صفحۀ 1990همان، (شناسی فراهم آوردند   های روان   ای برای پژوهش  تازه

های تجربی با مقیـاس وسـیع، مطالعـات           از قبیل طرح  (شناسی  گرایانۀ روان های کمّی   بود که در پژوهش   
گونـه تحـوالت بـود کـه        ایـن . نیز تحول بزرگی پدیـد آمـد      ) 3 فراتحلیل تجربی، و طولی، تحقیقات نیمه  

  .شناسی و علوم تربیتی را در رأس مطالعات کمّی در علوم انسانی قرار دادهای روان پژوهش

شناسی در غرب گیری و سنجش و پژوهش در روان تقریباً همزمان با این تحوالت وسیع در اندازه       
های کمّی، با وجود کارایی و دقـت خـود    لب شد که سنجش و پژوهش   توجه دانشمندان به این نکته ج     
شناسی و علوم تربیتی تر روانهای پیچیدهشناسی، پاسخگوی مطالعۀ پدیدهدر مطالعات رفتارگرایانۀ روان

هـای   نیست و به همین جهت از همان نیمۀ قرن گذشته کوشش وسیع دیگری برای گـسترش پـژوهش              
و علوم تربیتی آغاز شد و بخصوص در ربع آخر قرن گذشتۀ میالدی به اوج               شناسی  گرای در روان  کیفی

. شناسـی شـد   گـرای در تعلـیم و تربیـت و روان         خود رسید و رقیب نیرومنـدی بـرای مطالعـات کمّـی           
 اواخر قرن نوزده و اوائل قرن بیستم مطرح شد و بعداً            4شناسانهای کیفی ابتدا توسط  مردم       پژوهش

شناسان و محققان علوم تربیتی نیز به تدریج، این رویکـرد را            روان) 1940 و   1930(از سالهای دهۀ    
  .شناسان نیز این رویکرد را در مرکز توجه خود قرار دادندمورد استفاده قرار دادند و برخی از روان

از . کار گرفته شد  صورتی نظام یافته به    بود که تحقیقات کیفی به     1970در واقع از سالهای دهۀ      
شناسـی و تربیتـی     هـای روان    ه رویکردهای سنتی کمّی در پژوهش بیش از اندازه بر دیـدگاه           آنجا ک 

شـد، برخـی از     کنندگان در تحقیق تـوجهی نمـی      پژوهشگران متکی بود و به نظر و گرایش شرکت        

                                                           
1 - generalizability theory; structural equation modeling; discrete multivariate analysis; 
logit and probit regression models; correspondence analysis; time series analysis; 
multidimensional scaling techniques; and item response theory 
2 - Cronbach et. al.; Duncan; Joreskog & Sorbom, Bentler; Aldrich & Nelson; 
Greenacre; McCleary & Hay; Schiffman et. al.; and Hambleton & Swaminathan 
3 - large-scale experiments; longitudinal research; quasi-experimentation; and meta-
analysis 
4 - anthropologists 
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 نامیده شـد، پیـشنهاد      " 2گرایی یا ساختن  1 تحقیق طبیعی  "ای از پژوهش را، که    محققان رویکرد تازه  
 3و لیـنکلن و گوبـا     ) 1978(بر این اساس، گوبـا      . های پژوهش کمّی را از بین ببرند         نقصان کردند تا 

همچنـین،  . های سنتی کمّی ارائه کردنـد       رویکرد تحقیق طبیعی را به جای رویکرد پژوهش       ) 1985(
ــنک4ُنــزیندِ ریختگــی الگوهــای فکــری مختلــف در نــواقص و تــضادها و درهــم) 2006(لن  و لی

  .را آشکار نمودندرویکردهای سنتی 

نظیر تدوین سؤاالت عمومی در پژوهش کیفی، اجـرای مـشاهده و            (از نظر اقدامات پژوهشی     
تمـام  ) 1982 (5نیـز، بوگـدان و بـایکلن      ) مصاحبۀ حضوری، و تحلیل اطالعات مربوط به موضـوع        

ی اقدامات تفصیل ) 1984 (6همچنین، مایلز و هابرمان   . جوانب طراحی یک پژوهش را معرفی کردند      
طرح تحقیق کیفی را    ) 1989 (7چگونگی تحلیل اطالعات کیفی را ارائه نمودند و مارشال و راسمَن          

عالوه بر این، محققان دیگر تمرکز خود را، به جـای بـه چـالش کـشیدن تحقیقـات                   . تدوین کردند 
ها، مـسائل مربـوط بـه         همزمان با این کوشش   . کمّی، بر چگونگی اجرای تحقیقات کیفی قرار دادند       

چگـونگی  ) 1990 (8اشـتراوس و کـوربَن    . گرفتهای کیفی تحقیق مورد مطالعه قرار می        نواع طرح ا
) 1996 (10 را مطرح کردنـد؛ ماکـسوِل      " 9ایتئوری زمینه "اقدامات مربوط به اجرای پژوهش کیفی       

) 2000 (11هـای مطالعـات کیفـی را ارائـه کـرد؛ و کالنـدینین و کـانِلی                  رویکردهای گوناگون طرح  
  . را نشان دادند12گریجرای روش روایتچارچوب ا

هـای کیفـی مـورد توجـه قـرار گرفـت، عملیـات مـشارکتی و                   موضوع دیگر که در پـژوهش     
بـه  . های گوناگون و طبقات اجتماعی محـروم بـود            به منظور توجه ویژه به افراد فرهنگ        13حمایتی

توجهی بودن افـراد و  د کماندازهای مربوط به نابرابری و مور     چشم) 1995 (14عنوان مثال، کارسپِکِن  
هویـت نـژادی و    "مسائل مربوط بـه     ) 1997 (15های معین را ارائه کرد؛ دِگالدو و استفانیسیک         گروه

                                                           
1 - naturalistic inquiry 
2 - constructionism 
3 - Lincoln and Guba 
4 - Denzin 
5 - Bogdan & Bikeln 
6 - Miles & Huberman 
7 - Marshall & Rossman 
8 - Straus & Corbin 
9 - grounded theory 
10 - Maxwell 
11 - Clandini & Connelly 
12 - narrative research 
13 - participatory and advocacy practices 
14 - Carspecken 
15 - Delgado & Stefanicic 
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رویکردهـای پژوهـشی    ) 2000 (1تاگـارت  را مورد بررسی قرار دادند؛ و کِمـیس و مـک           "فرهنگی  
کننـده را بـه     ای حمایت این محققان که رویکرده   . کار گرفتند  را به  "مبتنی بر همکاری و مشارکت    "

-گیری سیاسی،اجتماعی و فرهنگی به حساب نمـی       طرف و یا بدون جهت    گیرند خود را بی   کار می 
های کیفـی را      د، پژوهش گویمی) 933، صفحۀ   2006 ()لنو لینکُ (آنان، همان گونه که دِنزین      . آورند

یرات مورد نیاز اجتمـاعی  ای برای ایجاد تغیحاکی از مسئولیت شهروندی، گفتمان اخالقی، و وسیله 
  .دانندمی

شناسی و علوم تربیتی در سه دهۀ اخیر با تغییر و تحـوالت بـازهم               شناسی پژوهش در روان   روش
 ایـن تحـوالت بخـصوص در        .رو بوده و نوآوری در ایـن موضـوع همچنـان ادامـه دارد             بیشتری روبه 

هـای روایتـی، تئـوری        حهای پژوهش کیفی چون مطالعۀ موردی، طـر         گسترش و تعمیق انواع طرح    
 بیـشتر بـه     2شناسی، پدیدارشناسی، تحقیق در عمل، و تحلیـل گفتمـان         ای، روش تاریخی، قوم   زمینه

هـای کمّـی و کیفـی         ما شاهد هستیم که محققان کنونی از انواع گوناگونی از روش          . خوردچشم می 
های   حالی که روشگوید؛ در می) 189، صفحۀ   2003 (3آن گونه که مورس   . گیرندپژوهشی بهره می  

های گوناگون به توصیف و فهم و تبیین  دهد تا با استفاده از دیدگاه     بخصوص به ما این امکان را می      
های متفاوت نیز ظرفیت آن را دارند که برای پاسخگویی به انواع              پیچیدگی زندگی نائل آییم، روش    

ه بـه مـسائل تحقیـق دارنـد     ها با نگاه متفـاوتی کـ     این روش . مشخصی از سؤاالت به ما کمک کنند      
به این طریق ما . دهندتوانایی الزم برای پاسخگویی به این یا آن سؤال معین را در اختیار ما قرار می               

یـابیم و رسـیدن     شناختی و تربیتی افراد دست    تری از رفتار و تجربۀ روان     توانیم به تصویر پیچیده   می
بـه ایـن منظـور، در سـالهای اخیـر از            . یمهای پژوهشی و شناخت خود را نیز تسریع بخش          به هدف 

-بـرای جمـع   کـه   ها مجموعه اقداماتی است       این طرح . شود استفاده می  4های پژوهشی ترکیبی    طرح
آوری، تحلیل، و ترکیب اطالعات کمّی و کیفی در یک مطالعۀ واحـد بـه منظـور شـناخت مـسئلۀ                     

های کیفی و ترکیبی متفاوت      شناختی این پژوهش  بنیادهای فلسفی و روش   . گیرد صورت می  تحقیق
توجـه بـه ایـن      . نگـری مبتنـی هـستند     از بنیادهای پژوهشی سنّتی است که بر استقراگرایی و کمّـی          

-شناسـی و روش های جدید پژوهشی نیازمنـد فهـم مبـانی معرفـت        گیری از روش  ها و بهره    تفاوت
  . تربیتی است-های روانی شناسی پژوهش

  

                                                           
1 - Kemmis & McTaggart 
2 - case study, narrative, grounded theory, historical method, ethnography, 
phenomenology, action research, and discourse analysis 
3 - Morse 
4 - mixed method research design 
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  شناسی پژوهشمبانی روش
شناسی و علوم تربیتی و توجه روزافـزون بـه          های دانش روان    ی این است که، پیشرفت    مسئلۀ اصل 

شناسـی و   تربیتی موجب شده است که سؤاالت پژوهـشی روان -های روانیماهیت بسیار پیچیدۀ پدیده 
ها از سـاده بـه پیچیـده، از         علوم تربیتی نیز پیچیدگی بیشتری پیدا کنند و ماهیت مطالعات در این حوزه            

متخصـصان تعلـیم و     . های ترکیبی تحـوّل یابـد       مایشی به میدانی، از کمّی به کیفی و نهایتاً به پژوهش          آز
 تربیتـی در موقعیـت واقعـی    -های روانـی شناسان، امروز بیش از همیشه، به مطالعۀ پدیده    تربیت و روان  

ربـع سـوم قـرن      های پژوهشی سنتی که عمدتاً در آثار روش تحقیق مربـوط بـه                عالقه دارند و از طرح    
-در حال حاضر اقبال نمی) ها مسلط است و متأسفانه در کشور ما هنوز همان روش(گذشته معمول بود 

های بسیار بیشتری      تربیتی پیچیدگی  -های پژوهشی روانی  طبیعی است که وقتی سؤاالت و فرضیه      . شود
انجامنـد و  اسخ ناقص میهای پژوهشی سنتی، در بهترین حالت به پ  از چند دهه قبل داشته باشند، روش      

  .شوندهای خطا می در بدترین حالت، باعث پاسخ

شناسی های دانش روان    توان قدمی فراتر گذاشت و ادعا کرد که پیچیدگی        از آنچه گفته شد نیز می     
های کمّـی و کیفـی موجـود بتـوان بـه تمـامی آنهـا                  و علوم تربیتی بازهم فراتر از آن است که با روش          

تری   شناسی جدیدی هستیم که باید بر فلسفۀ علمی ترکیبی محکم         دلیل نیازمند روش  به همین   . پرداخت
 آبـادی، ؛ لطف 1385آبادی و نوروزی،    لطف(ایم   نامیده "ی علم  و خردگرایی مینوی "بنا شود که ما آن را       

کـار  های کمّی و کیفی در ترکیب با یکـدیگر بـه            شناسی جدید، پژوهش  در این روش  ). 1386 ؛ و 1385
های کمّـی   گرایی، که بنیاد نظری روششوند و از چارچوب رویکردهای رفتارگرایی و ساختن ه می گرفت

و کیفی است، به دریافت فلسفی برتری که سطوح اندیشه و دانش را شامل مراتب تفکر عینی تـا خـرد                     
ربیتـی  های روانشناسی و علـوم ت       برای نوآوری در پژوهش   به بیان دیگر    . آوریمداند روی می  مینوی می 

یافته از سطوح گوناگون سه مقولـۀ       ، به یک ترکیب وحدت    یعلمو  بر اساس فلسفۀ خردگرایی مینوی      
با چنـین    . نیازمندیم "شناسی پژوهشی روش"، و   "های علمی نظریه"،  "شناسی فلسفی معرفت"اساسی  

شامل تفکـر حـسی، عملیـات عینـی، تفکرصـوری،           (دریافتی است که ما شش سطح معرفتی یا تفکر          
، شـش سـطح از رویکردهـای        )1مند، و خِرد مینوی   روشپویا و   ، اندیشۀ    جستجوگر ندیشۀ فراصوری ا

گرایی، و خردگرایی مینـوی     شامل رفتارگرایی، عملگرایی، پردازش اطالعات، شناخت     ( تربیتی   -روانی
هــای کیفــیِ  یِ تحــصّلی، روشهــای پژوهــشی کمّــ شــامل روش(، و ســه ســطح از پــژوهش )2علــم

                                                           
1 - sensory thinking, operational thinking, formal thinking, post-formal intelligence, 
systematic intellect, & transcendental wisdom  
2 - behaviorism, pragmatism, information processing approach, cognitive approach, & 
scientific and transcendent wisdom 
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 با کمک این مـدل  .ایمرا در ارتباط با یکدیگر ارائه کرده) 1 و روش ترکیبیِ اصیل خالق   گرایی، ساختن
شناختی، نوع نظریـۀ علمـی مـورد           تربیتی را با توجه به سطح معرفت       -توانیم هر پژوهش روانی   می

استفاده، و نوع روش پژوهشی که در آن به کار گرفته شده و نیز بـا توجـه بـه کیفیـت آن، اجـرا و               
، سه سطح یا سه مرتبه از تفکر را بر مراتـب            )فلسفۀ علم ( شناسی فلسفی    مثالً در معرفت   .ابی کنیم ارزی

هـا مطـرح    ایگرایی ژنتیکی کـه پیـاژه و نوپیـاژه        از نوع ساخت  (شناسی شناختی   فکری موجود در روان   
  .ایمافزوده) اندکرده

ـ               وآوری مـورد نیـاز در   پیچیدگی موضوع و سطح باالی اندیـشه و تخیـل خـالق و توانـایی ن
ای است که معموالً افرادی که برخوردار از مراتـب          گونهشناسی و علوم تربیتی به      های روان   پژوهش

این سطوح هوشی برتر را، افـزون بـر         . کنندهوشی باالتر هستند، امکان ورود مؤثر به آن را پیدا می          
ازگاری و حل مـسئله اسـت، در        باالترین مرتبۀ هوشی مورد نظر ژان پیاژه که تفکر صوری برای س           

هوشـمندی فراصـوری کـه      )1: ایـم کـه عبارتنـد از      تر رشدی ارائه و نامگذاری کرده     سه مرتبۀ عالی  
روشـمند کـه    پویـا و    اندیـشۀ   )2یابی است؛   آن جستجوگری و چون و چرا کردن و مسئله        مشخصۀ  

های گوناگون را فراهم      نظامگیری از مجموعۀ    های نوساخته با بهره     پردازی و ایجاد نظام   امکان نظریه 
ها و تفکرِ همراه بـا      های شهودی و متعالی اندیشه    گیریخرد مینوی که حاکی از جهت     )3کند؛ و   می

  و 1385 آبـادی، لطـف  (بصیرت قلبی برای فهم امور در هماهنگی آنها با کلیت جهان هستی اسـت             
  .)41 تا 11، صفحۀ 1386

تربیتـی نیـز تـأثیری قطعـی بـر انتخـاب روش             شناسی یـا    روان) نظریۀ(گزینش یک رویکرد    
هـای پژوهـشی    مثالً، تمام روش. شناسی و علوم تربیتی دارد    های روان   پژوهش و چگونگی پژوهش   

بر ایـن یـا آن نـوع از رویکردهـای رفتـارگرایی            ) تجربیای و تجربی و شبه    توصیفی و رابطه  (کمّی  
مدرنیـستی در پـس     هـای پُـست      دیـدگاه  همچنین، انواع رویکردهای پدیدارشناسی و    . مبتنی هستند 

شناسـی  فلسفۀ خردگرایی مینوی و علمی نیـز پـشتوانۀ روش         . های پژوهشی کیفی قرار دارند      روش
یافتـه از سـطوح     ترکیـب وحـدت    بیـانگر    1مدل ارائـه شـده در نمـودار         . ترکیبی اصیل خالق است   
  "شناسـی پژوهـشی  وشر"، و "نظریـۀ علمـی  "، "شناسی فلـسفی  معرفت"گوناگون سه مقولۀ اساسی     

  .است

                                                           
1 - quantitative positivistic research methodology, qualitative constructivist research 
methodology, and authentic explorative (or integrative) research methodology 
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 های کمّی روشکردهای رفتارگرایی  رویعینیتفکر حسی و عملیاتی

 های کمّی و کیفی  روش رویکردهای شناختیتفکر صوری

 های کمّی و کیفی  روش رویکردهای اکتشافیجستجوگراندیشۀ

 های ترکیبی روش رویکرد خردگرایی علمیاندیشۀ روشمند

 خالقهای ترکیبی روشمینوی و علمی خردگراییمینویاندیشۀ

 مرتبۀ اول

 مرتبۀ دوم

 مرتبۀ سوم

 مرتبۀ چهارم

 مرتبۀ پنجم

  
  
  
  

  
  

  

 -1نمودار شمارۀ 
  شناسی پژوهشیافته از بنیادها و مراتب روشترکیب وحدت

  
شناسی در مرتبـۀ تفکـر   گرا از نظر معرفت  شناسی پژوهشی کمّی  در مدل باال، به عنوان مثال، روش      

ر رویکرد علمی از نـوع       و از نظ   2 و پساتحصّلی  1حسّی و تفکر عملیات عینی و مبتنی بر فلسفۀ تحصّلی         
هـای    های ما حاکی از آن است که هم تدریس روش تحقیق و هم پژوهش               بررسی. رفتارگرایی است 

 پژوهشی ما، دانسته یا ندانـسته، غالبـاً بـر    -ها و مراکز علمی شناسی و علوم تربیتی در دانشگاه    روان
شناسی قیقات علمی در روان به عنوان بنیان مسلم تح3شناختی شناختی و روش همین دیدگاه معرفت  

و علوم تربیتی استوار است و از سطح معرفت حسی و عملیات عینی و مفـاهیم اجمـالیِ عملیـات                    
شناسی پژوهشی کیفـی کـه       از سوی دیگر، روش    .رودشناسی پساتحصّلی فراتر نمی   صوری و معرفت  

                                                           
1- positivism     گرایـی منطقـی، و     تحـصّلی منطقـی، تجربـه     و نیز رویکـرد     (گرایی  تجربه/  یا رویکرد تحصّلی

 ، Atkinson & Hammersleyآن گونه کـه اتکینـسون و هامرسـلی   (دیدگاهی است که طبق آن ) پساتحصّلی
هـای علمـی را کـه در کارهـای      تحقیقات علوم اجتماعی و رفتـاری بایـد روش    ) نویسند می 249، صفحۀ   1994

گیریهای کمّـی  هایی که حاصل اندازهها و با استفاده از دادهرضیهشود، با آزمون دقیق ف  فیزیکدانان جدید دیده می   
 .کار گیرداست، به

2 -  post-positivism    یا رویکرد پساتحصلی، نوعی تجدید نظر در رویکرد تحصلی به منظـور رفـع ابهامـات
  .گرایی در علوم رفتاری استتجربه

3 - epistemological & methodological views 
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یی و عملیات حـل مـسألۀ       گرا و پدیدارشناسی استوار است، شناخت     " 1گراییفلسفۀ ساختن "عموماً بر   
های کمّی و کیفی  در ورای دو دسته پژوهش. دهدانتزاعی را معیار تعریف مفاهیم پژوهشی خود قرار می

-تواند مراتبی از اندیشۀ فراصوری برای چون و چرا کردن و مسئلههای ترکیبی می مذکور، انواع پژوهش
ستمهای دیگـر، و اندیـشۀ مینـوی و خـرد           یابی، اندیشۀ روشمند برای کشف یک سیستم برگرفته از سی         

شناسـی و علـوم   ّّّّّّّّهای دانـش روان  اندازی به پیچیدگیعلمی را با استفاده از تخیل خالق به منظور دست      
  .2بخشی در این علوم را در ترکیب با یکدیگر قرار دهدتربیتی و ایفای نقش رهایی

ه در حال حاضر تدریس روش تحقیـق        دهد ک مطالعات ما در پژوهش موضوع این مقاله نشان می        
شناسی و علوم تربیتی در هر سه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری تقریباً               به دانشجویان روان  

ایـن دانـشجویان غالبـاً      . گیردشناسی تحقیق صورت می   شناسی و روش  بدون توجه به بنیادهای معرفت    
-های روان   های کمّی ، کیفی و ترکیبی در پژوهش       های اساسی در پس رویکرد      دانند که کدام تفاوت   نمی

فرض مسلم در   . شناسی وجود دارد و گویا این موضوع حتی چنان اهمیتی ندارد که به آن پرداخته شود               
) ای ، تجربی و شبه تجربیتوصیفی ، رابطه(های کمّی  های روش تحقیق آن است که روش غالب کالس

کند و نیازی به رویکردهای دیگـری در تحقیقـات           کفایت می  شناسی و علوم تربیتی   برای مطالعات روان  
  .مذکور وجود ندارد

-شناسی پژوهش بـه دانـشجویان روان      کند که آموزش روش   وضعیت نامطلوب کنونی ایجاب می    
تـر علمـی      جانبه برای پیشرفتهای بیشتر و عمیق     شناسی و علوم تربیتی دربرگیرندۀ نگرشی وسیع و همه        

شناسی و شناسی پژوهش در روان   وان و باید این سؤال اساسی را طرح کرد که روش          تبنابراین، می . باشد
شـود دارای   ها تـدریس مـی    علوم تربیتی که در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای این رشته            

شناختی است؛ از چه محتوا و کیفیتی برخوردار اسـت، و تـا چـه انـدازه بـا                   کدام پشتوانۀ نظری معرفت   
ای یافتـه و    شناسی پژوهش، که در سی سال اخیر تحوالت گسترده        انداز دانش روش  ها و چشم    پیشرفت

                                                           
1- constructivism  گرایـی نیـز    ، که گاهی تفسیرگرایی و طبیعـی      )یا رویکرد پدیدارشناختی  (گرایی   یا ساختن

از . نامیده شده، دیدگاهی است که طبق آن، مشاهده آنچنان خالص نیست که فارغ از عالئق و ارزشهای فرد باشد            
ایـن رویکـرد مـدافع      . شـته باشـد   ای از افراد مورد مطالعـۀ خـود دا        این دیدگاه، تحقیق علمی باید فهم همدالنه      

 ).15، صفحۀ Howe ،1988 هوو (های کیفی در تحقیق است  روش
قیاسـی، و   -اسـتقرایی -در این نگرش ترکیبی به فلسفۀ علم، ترکیب پویایی از دانش استقرایی، خردگرایی قیاسـی               - 2

-هـای روان    کنیم و پژوهش  اد می شناختی آدمی را ایج   بخشی حیات روان  جویی و رهایی  رویکرد مینوی به منظور تعالی    
به نظر ما، خطاست اگر تصور کنیم که . سازیمشناسی را، که عمدتاً از نوع ترکیبی خواهد بود، بر چنین بنایی استوار می

چون بنیادهای فلسفۀ تحصّلی و تفسیرگری و خردگرایی متفاوت از یکدیگر است، امکان کنار هم نهادن دانش عینـی و       
برعکس، اگر علم را به صورت .  تربیتی وجود ندارد-های پژوهشی روانی ندیشۀ خردمندانه در روش   دانش پدیداری و ا   

هـای    گیـری از روش   طیفی از مراتب ساده و عینی تا کامالً پیچیده و شهودی در نظر گیریم، ضرورت و حقانیت بهـره                  
 .شناسی آشکار خواهد شدهای روان ترکیبی در پژوهش
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هـای پژوهـشی کمّـی،        نیز باید پرسید انواع روش    . نیازمند تحوالت بازهم بیشتری است، همخوانی دارد      
و شناسـی  هـای معـین روان   توانند برای پژوهشکیفی و ترکیبی، که مکمّل یکدیگر هستند و هر یک می       

شناسـی و علـوم تربیتـی        به چه صورتی به دانـشجویان روان       ،علوم تربیتی مناسبت بیشتری داشته باشند     
شناسـی و تعلـیم و تربیـت در ایـران           شود و تا چه اندازه پاسخگوی نیازهای پژوهشی روان        تدریس می 

  .است
  

  های پژوهشپرسشها و یافته
 در پـی    " و علوم تربیتـی در ایـران       شناسیشناسی پژوهش در روان   بررسی روش "طرح پژوهشی   

  :پاسخگویی به پنج سئوال زیر بوده است
شناسـی و   اول آنکه، متون و منابعی که در کالسهای درسی دانشگاهی روش تحقیـق در روان              

  عموماً بر کدام بنیادهای نظری فلسفۀ علم استوارند؟ گیرند،علوم تربیتی مورد استفاده قرار می
شناسی و علوم تربیتـی ایـران انتـشار          پژوهشی که در مجالت روان     -دوم آنکه، مقاالت علمی   

شـناختی، کـدام رویکـرد پژوهـشی، و کـدام نـوع از        اساساً مبتنی بر کدام نگـرش معرفـت       ،  یابدمی
 .های پژوهشی است طرح

سوم آنکه، سرفصلهایی که در درس روش تحقیق در مقاطع کارشناسـی ، ارشناسـی ارشـد و                  
شود، تا چـه انـدازه بـا    های بزرگ کشور تدریس می علوم تربیتی در دانشگاه شناسی و     دکترای روان 

  شده در منابع اصیل دانشگاهی درس روش تحقیق همخوانی دارد؟های مطرح عنوان
چهارم آنکه، محتوای تدریس استادان روش تحقیق در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و              

شناسـی اسـت و     دام بنیادهـای نظـری و معرفـت       شناسی و علوم تربیتی مبتنـی بـر کـ         دکترای روان 
شناسی و علـوم تربیتـی تـدریس        های درس روش تحقیق در روان       های پژوهش که در کالس      روش
 های کمّی یا کیفی یا ترکیبی است؟ شود اساساً از نوع روشمی

شناسی و علوم تربیتـی را در سـطوح         پنجم آنکه، دانشجویانی که درس روش تحقیق در روان        
گذرانند تا چه اندازه با ماهیت پژوهش و مبانی نظـری و             و دکتری می   ،کارشناسی ارشد  سی،کارشنا
هـا و     شوند و در آموزشهای خود اساسـاً کـدام روش         شناسی پژوهش آشنا می     شناختی روش معرفت
 گیرند؟ های پژوهشی را فرامی طرح

هـای درسـی      ر کـالس   کـه د   در پاسخ به سئوال اوّل تحقیق، تحلیل محتوای شانزده منبـع اصـلی            
گیرند نشان داد که این شناسی و علوم تربیتی مورد استفاده قرار میدانشگاهی روش تحقیق در روان  

اسـامی شـانزده کتـاب      . منابع عموماً بر بنیادهای نظـری فلـسفۀ تحـصّلی و پساتحـصّلی اسـتوارند              
محتـوای کمّـی   ، و خالصـۀ بررسـی   1شـود در جـدول   های ایران تدریس می     مذکورکه در دانشگاه  
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برای توضـیح بیـشتر   . ( نشان داده شده است 2ها در جدول شمارۀ       شناسی این کتاب  مباحث معرفت 
  ) 1385آبادی، نگاه کنید به لطف

  
   شمارۀ عنوان کتابها و نام نویسنده و مترجم هر یک از کتابها-1جدول 

  نام نویسنده و مترجم  عنوان کتاب    شمارۀ ردیف
ـ    1 -ی و کیفـی در علـوم تربیتـی و روان   روشهای تحقیق کمّ

  دو جلد) 1384 و 1383(شناسی 
ترجمۀ دکتر نـصر    (گال و بورگ و گال      

  )و همکاران
  دکتر فراهانی و دکتر عُرِیضی  )1384(روشهای پیشرفتۀ پژوهش در علوم انسانی   2
ــر    )1383(روشهای تحقیق در علوم رفتاری   3 ــر بازرگــان، و دکت ــر ســرمد، دکت دکت

  حجازی
  دکتر پاشاشریفی  )1383(وشهای تحقیق در علوم رفتاری ر  4
  دکتر عباس هومن  )1382(راهنمای عملی پژوهشهای تربیتی   5
  نژاددکتر خوی  )1382(روشهای پژوهش در علوم تربیتی   6
ــویه   )1380(روش تحقیق در تعلیم و تربیت   7 ــوبز، و رضـ ــۀ (آری، جیکـ ترجمـ

  )سرکیسیان و همکاران
  )ترجمۀ دکتر نیکخو(بارکر و همکاران   )1380(شناسی بالینی و مشاوره در روانروشهای پژوهش   8
شناسی و علوم تربیتی    راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان       9

)1376(  
  )ترجمۀ دکتر دالور(استفان ایزاک 

ترجمۀ دکتر پاشاشریفی و    (فرِد کرلینجر     )1374(مبانی پژوهش در علوم رفتاری   10
  )دکتر نجفی زند

مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتمـاعی             11
)1373(  

  دکتر دالور

  دکتر حیدرعلی هومن  )1374(شناخت روش علمی در علوم رفتاری   12
هـای وابـسته    مبانی پژوهش در علوم تربیتی و سایر زمینـه          13

)1373(  
  )ترجمۀ دکتر نجفی زند(بالدبی و دَلِن 

) شناخت روش علمـی   ( رفتاری   های پژوهش در علوم   پایه  14
)1370(  

  دکتر حیدرعلی هومن

  دکتر دالور  )1368(شناسی و علوم تربیتی روشهای تحقیق در روان  15
ترجمۀ دکتـر پاشاشـریفی و      (جان بِست     )1366(روشهای تحقیق در علوم تربیتی   16

  )دکتر طالقانی
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 شناختی و نوع روشهای پژوهشیادهای روش تحلیل محتوای شانزده کتاب مهم روش تحقیق از نظر بن-2جدول 
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1  4=%1286/4670=%1286/90023=%1286/3000  70=1286/900  22=%1286/2800  
2  0=%334/0  90=%334/300 8=%334/26  0  90=%334/300  8=%334/26  0  
3  1=%331/2  97=%331/231 3=%331/10  0  97=%331/320  3=%331/10  0  
4  2=%412/7  90=%412/370 7=%412/30  0  90=%412/370  7=%412/30  0  
5  1=%364/2  99=%364/360 1=%364/4  0  99=%364/360  1=%364/4  0  
6  0=%464/0  91=%464/424 9=%464/40  0  91=%464/424  9=%464/40  0  
7  2=%653/12 96=%653/630 4=%653/23  0  96=%653/630  4=%653/23  0  
8  7=%374/25 80=%374/300 20=%374/74  0  92=%374/344  8%374/30  0  
9  0=%249/0  99=%249/247 1=%249/2  0  96=%249/240  4=%249/9  0  
10  4=%566/20 97=%566/550 3=%566/15  0  97=%566/550  0  0  
11  5=%420/20 90=%420/380 10=%420/40  0  90=%420/380  10=%420/40  0  
12  5=%370/20 100=%370/3700  0  100=%370/370 0  0  
13  6=%600/35 93=%600/560 7=%600/40  0  95=%600/570  5=%600/30  0  
14  9=%228/20 100=%228/2280  0  100=%228/228 0  0  
15  9=%284/25 93=%284/264 7=%284/20  0  88=%284/250  12=%284/35  0  
16  6=%502/30 96=%502/480 4=%502/22  0  95=%502/477  5=%502/25  0  

میانگین 
  0   %1/6   %9/92  0   %7/6   %6/92   %8/3درصدی

  :های مذکور  بررسیمطابق
شود عمدتاًً  های ایران تدریس می     شناسی که در دانشگاه   متون تدریس روش تحقیق در روان     )1

در واقع، آنچـه در چنـد دهـۀ         . نگر در روش تحقیق است    گرا و آماری  ترجمه و اقتباس از آثار کمّی     
شـود اساسـاً و     ها تدریس می    تحقیق در دانشگاه  های درس روش      اخیر به چاپ رسیده و در کالس      
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نگـر کـشورهای    گرفته از آثار دانـشمندان رفتـارگرا و کمّـی         هایی است که نشأت     غالباً از نوع کتاب   
  .زبان در ربع سوم قرن گذشته استانگلیسی

، پساتحصّلی ع فلسفۀ تحصّلیدر این آثار اساساً از نو) فلسفۀ علم(شناختی بنیادهای معرفت)2
دهد که اکثر متخصصان روش تحقیـق       های مذکور به روشنی نشان می       بررسی.  استقراگرایی است  و

هـای علـوم انـسانی        های نظری تحصّلی و پساتحصّلی فلسفۀ علم در مورد بنیـان            به پذیرش دیدگاه  
هـای  های مختلف فلسفۀ استقراگرایی محافل علمی و دانـشگاهی در حـوزه             اند و شکل  روی آورده 

هـا و مراکـز       ی و علوم تربیتی را فرا گرفته است و شـاهد هـستیم کـه در تمـام دانـشگاه                   شناسروان
شـناختی بـه عنـوان بنیانهـای مـسلم          شناختی و روش  های معرفت    پژوهشی ما همین دیدگاه    -علمی

فلسفۀ علم یا نظریـۀ     "همچنین، در این آثار یا بحثی جدی دربارۀ         . شودتحقیقات علمی تدریس می   
-گیرد و اصول فلـسفه    شناسی و علوم تربیتی است صورت نمی      های روان   ای پژوهش  که مبن  " 1علم

ها است؛ اگر هم مختصر  های تحصلی و پساتحصلی پایه و فرض مسلم و ناگفتۀ محتوای این کتاب
-هـای تحـصلی و پساتحـصلی و تجربـه         بحثی در این مورد هست آشکارا حاکی از پذیرش فلسفه         

  .ی استگرایی در تحقیقات علوم انسان

شناسـی و   های پژوهشی کیفی در منـابع تـدریس روش تحقیـق در روان              رویکردها و طرح  )3
 درصـد حجـم آثـار       93به بیان دیگر،    . رنگ ارائه شده است   ای و کم  علوم تربیتی به صورتی حاشیه    

های کمّـی اختـصاص دارد و    شود، به مسائل مربوط به پژوهش   ها تدریس می    مذکور که در دانشگاه   
  .پردازندهای کیفی می درصد از حجم این آثار به پژوهش 6فقط 

شناسی و علوم تربیتـی بـه کلـی         های ترکیبی پژوهش در روان      در این متون درسی از روش     )4
شناسـی و علـوم     هـای روان    های ترکیبی در پـژوهش      دانیم که روش  می. سخنی به میان نیامده است    

سـازی همزمـان اطالعـات       کیفـی، کیفـی    -ی کمّی  کمّی، توال  -در هر پنج شکل توالی کیفی     (تربیتی  

                                                           
1-  philosophy of science / theory of scienceای از فلسفه است که در پی شناخت  فلسفۀ علم، شاخه

هـای بازنمـایی و       علمـی، روش  های مشاهدۀ علمـی، الگوهـای بحـث و بررسـی              ماهیت پژوهش علمی، جریان   
، 1گروزنبر(شناسی است   های اعتبار آنها از دیدگاه معرفت     های متافیزیکی، و ارزیابی زمینه      فرضای، پیش  محاسبه
شناسی را مـورد توجـه قـرار داده         شناسی و معرفت  فلسفۀ علم در طول تاریخ خود دو حوزۀ مهم هستی         ). 2005
این بوده اسـت کـه      ) کندکه غالباً با خود علوم همپوشی پیدا می       (شناسی  سؤال فلسفۀ علم در حوزۀ هستی     . است

هـا بـه چـه    ر داد و وجود هر یک از این مقولـه های علمی قراتوان به درستی در درون نظریه ها را می  کدام مقوله 
های مورد استفاده     شناسی، فالسفۀ علم به تحلیل و ارزیابی مفاهیم عمومی و روش          از لحاظ معرفت  . صورتی است 

  .اندهای علوم معین پرداخته های اختصاصی در پژوهش ها و مفاهیم و روشدر مطالعۀ پدیده
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دارای ) 1آوری همزمان اطالعات موازی کمّی و کیفی، و روش پژوهشی ترکیبی پیچیـده            کمّی، جمع 
هـای    چون و چرای روش   اما تسلط بی  ) 560، صفحۀ   2003،  2وازاک و ساینز  (سی سال سابقه است     

ژوهش در میان متخصصان کشور ما، شناسی پگرای و اطالعات محدود از تنوع روش    پژوهشی کمّی 
  . مانع شده است که حتی یک مقاله یا کتاب در این مورد انتشار یابد

شناسی و علوم تربیتی در کشور      های روش تحقیق در روان      ها و کالس    بینیم کتاب اینکه می ) 5
صّلی و  هـای تحـصّلی و پساتحـ        ما در چند دهۀ اخیر عمدتاً و دانسته و ندانسته در اختیـار دیـدگاه              

نامند، از جملـه،    گرایی است و هر آنچه را جدا از این دریافت باشد غیرعلمی و نادرست می              تجربه
شناسـی و علـوم     هـای روان    پردازی روشن در فلسفۀ علم در پژوهش      به این دلیل است که از نظریه      

پژوهـان در کالسـهای درسـی روش        تربیتی در کشور ما غفلت شده اسـت و دانـشجویان و دانـش             
هـای    ماننـد و دیـدگاه    خبـر مـی   تحقیق از پیچیدگیهای فلسفۀ علم و از بنیادهای روش تحقیـق بـی            

ما بـرای   . پذیرند  استقراگرایی موجود را به عنوان اصول مسلم و بدیهی پژوهش در علوم انسانی می             
شناسی و علوم تربیتی نیازمند نگرشی متفـاوت بـه فلـسفۀ            جانبه و عمیق در روان    های همه   پژوهش

در ایـن رویکـرد فلـسفی، سـه         . نـامیم  می "ی علم  و فلسفۀ خردگرایی مینوی  "علم هستیم که آن را      
در آثـار   . ، مورد تأکید اسـت    "، مینوی و متعالی بودن    4، عقالنیت و خرد   3عینی"مفهوم بنیادی دانش    

 و های کمّی و کیفی در علوم تربیتی پردازیهای جدید در مبانی پژوهشکنونی روش تحقیق به نظریه
هـای    شناسی پرداخته نشده حال آنکه ما نیازمند آن هستیم که الگوهـای جدیـدی از پـژوهش                روان

هـای دانـش بـومی داشـته        علوم انسانی را که ریشه در حکمت و خرد، دانش عینی جهانی، و یافته             
 با تکیه بر همین حکمـت و خـرد و           شناسی را قات علوم تربیتی و روان    باشد طراحی نماییم و تحقی    

 بـه مرتبـۀ     ،های مذکور گیری از دستاوردهای جهانی پژوهش در حوزه      هنگ و دانش بومی و بهره     فر

                                                           
1 - Sequential qual-quan; Sequential quan-qual; Concurrent qualitizing quantitative 
data; Concurrent parallel data collection; & Complex mixed method 
2 - Waszak & Sines 

ای کـه بـه منظـور      های نظامدار برگرفته از مشاهده و مطالعه و تجربـه          دانش عینی به معنای اطالعات و یافته       - 3
 ).1999، 3وبستر(ا اصول موضوع مورد مطالعه صورت گرفته است تعیین وضعیت و ماهیت ی

 خـِرد و خردمندی را به معنای دانش تعمقی و کیفیت استفاده از تجربه و احساس و دانش و اندیـشه بـرای                       - 4
انـد  قضاوت دربارۀ درست و نادرست، نیک و بد، و تشخیص شایسته از ناشایست و حقیقـت از نـاحق دانـسته                    

وقتی که خردمندی از کیفیتی متعالی برخوردار باشد و به بررسی عقالنی و انتقادی        ). 2000،  4لیونهخوان پاسکال (
و شهودی باورهای اساسی و تحلیل مفاهیم بنیادی این باورها بپردازد آن را حکمت یا تفکر همراه با بصیرت قلبی 

 .نامیمیا خرد مینوی می
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شناسی و آموزشی و تربیتـی      های روان   باالتری از آنچه هست برسانیم و بستر مناسبی برای نوآوری         
  .فراهم کنیم

شناسی برای پاسخگویی به سئوال دوم تحقیق، با بررسی و تحلیل محتوای مقاالت علمی روان 
 1یابـد؛ شناسی و علوم تربیتی در ایـران انتـشار مـی           پژوهشی روان  -که در تمام چهارده مجلۀ علمی     

از نظر   (شناختی پژوهشی دارای کدام مبانی معرفت     -ایم نشان دهیم که این مقاالت علمی      سعی کرده 
، )اع فلـسفۀ علـم    اتکاء به فلسفۀ تحصّلی و پساتحصّلی، فلسفۀ پدیدارشناسی و تفسیرگری، و سایر انـو             

هـای ترکیبـی      های کیفی، و روش     های کمّی، روش    گیری از روش    از نظر بهره  (شناختی  کدام مبانی روش  
پـردازی، بنیـادی، راهبـردی، یـا        نظریـه : شامل چهار هـدف پژوهـشی     (شناسی  ، و کدام هدف   )پژوهش
  .است ) 2کاربردی

شناسی که در آخرین  مقالۀ روان78 در پاسخ به سئواالت مذکور، به مطالعۀ دقیق و تحلیل محتوای
از آنجا کـه    . ایممنتشر شده پرداخته  ) شناسی و علوم تربیتی   روان( پژوهشی   -شمارۀ چهارده مجلۀ علمی   

                                                           
 پژوهشی دارند و تماماً یا بخشی از مقاالت         -ربیتی که درجۀ علمی   شناسی و علوم ت    اسامی چهارده مجلۀ روان    -1

: آینـد، عبارتنـد از    حـساب مـی   شناسی است، و معتبرترین مجالت در ایـن رشـته بـه             آنها مربوط به حوزۀ روان    
؛ )دانـشگاه الزهـرا   (شـناختی   فصلنامۀ مطالعات روان  )2؛  )دانشگاه علوم پزشکی ایران   (فصلنامۀ اندیشه و رفتار     )1
شناسی دانشگاه فردوسی مشهد؛    مجلۀ مطالعات تربیتی و روان    )4مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز؛        )3
-مجلـۀ روان  )7شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران؛       مجلۀ روان )6؛  )دانشگاه شاهد (شناسی  مجلۀ دانشور روان  )5

؛  )مؤسـسۀ مطالعـات علـوم شـناختی       (شـناختی   های علوم   فصلنامۀ تازه )8؛  )شناسیانجمن ایرانی روان  (شناسی  
-هـای روان    فصلنامۀ پژوهش )10اهواز؛  ) شاپورجندی(شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران        مجلۀ روان )9

؛ )انجمـن مـشاورۀ ایـران     (هـای مـشاوره       هـا و پـژوهش    فصلنامۀ تـازه  )11؛  )شناسی ایران انجمن روان (شناختی  
ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی وزارت آموزش و        مؤسسۀ پژوهشی و برنامه   (فصلنامۀ نوآوریهای آموزشی    )12

فـصلنامۀ  )14؛ و   )پژوهشکدۀ تعلیم و تربیت وزارت آمـوزش و پـرورش         (فصلنامۀ تعلیم و تربیت     )13؛  )پرورش
 ).انجمن مطالعات برنامۀ درسی ایران(مطالعات برنامۀ درسی 

ای آورند معموالً به سه نوع بنیادی، کاربردی، و توسـعه         بار می هها را از نظر هدف و نوع نتایجی که ب            پژوهش - 2
شناسی و اقتصاد گرفته شده کـارایی الزم را بـرای           بندی قدیمی که از جامعه    به نظر ما این تقسیم    . اندتقسیم کرده 

ـ   . های این رشته نیـست  شناسی و علوم تربیتی ندارد و دربرگیرندۀ انواع نتایج پژوهش      روان ت، مـا  بـه همـین جه
که به منظور ارائـۀ یـک       پردازی  های نظریه   پژوهش: دهیم چهار نوع پژوهش را از یکدیگر تفکیک کنیم        ترجیح می 

- اجرا می  که برای اعتباربخشی یا تعمیم برخی رویکردهای موجود        بنیادی   های    گیرد؛ پژوهش نظریۀ جدید صورت می   
هـای    گیرد؛ و پژوهش  شناسی صورت می  ألۀ معین روان  های کاربردی که برای پیداکردن راه حل یک مس           پژوهش شود؛

 .شناسی در شرایط خاص محلی استراهبردی که هدف از اجرای آن اثبات یا ردّ برخی اصول یا قواعد علمی روان
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گیرد از ذکر آنها خودداری کـرده و فقـط          های مقاالت مذکور حجم وسیعی را در بر می          بازنویسی عنوان 
  .کنیمت را ارائه میخالصۀ نتایج حاصل از تحلیل محتوای آن مقاال

 مقاله از نـوع فلـسفۀ       75 مقالۀ این چهارده مجله،      78های    اوالً، از نظر فلسفۀ علمِ پشتوانۀ پژوهش      
و خردگرایی مینوی   ( مقاله از نوع فلسفۀ متفاوت علم        1 مقاله از نوع فلسفۀ پدیدارشناسی، و        2تحصّلی،  

-های مقاالت روان     درصد پژوهش  96هد که   داین یافتۀ پژوهشی به روشنی نشان می      . بوده است ) یعلم
. اندصورت گرفته) از نوع تحصّلی( پژوهشی ایران بر اساس فلسفۀ استقراگرایی -شناسی مجالت علمی

 مقالۀ مورد بحث، در هیچ مورد سخنی از فلسفۀ علـمِ پـشتوانۀ   78شایان ذکر اینکه بجز در یک مقاله از      
 آن بوده است کـه بحـث از فلـسفۀ علـم در تحقیقـات و      پژوهش به میان نیامده است و فرض ناآشکار  

  .شناسی، موضوعیت نداردمقاالت روان

شناسـی چـاپ شـده در مجـالت         ها در مقـاالت روان      شناسی پژوهش دوم، از نظر بنیادهای روش    
هـای ترکیبـی       مقاله از نـوع پـژوهش      2 مقاله از نوع کیفی، و       1 مقاله از نوع کمّی،      75 پژوهشی،   -علمی
  .گرایانه استشناسی از نوع کمّی درصد مقاالت روان96شناسی  به بیان دیگر، بنیاد روش. هستند

 4 مقاله از نـوع بنیـادی،        9 مقاله از نوع راهبردی،      64شناسی و نتایج پژوهشی،     سوم، از نظر هدف   
ت از نوع    درصد مقاال  82به بیان دیگر،    . پردازی است  مقاله از نوع نظریه    1مقاله از نوع کاربردی، و فقط       

. پردازی است درصد از نوع نظریه   1 درصد از نوع کاربردی، و فقط        5درصد از نوع بنیادی،     12راهبردی،  
آید که، بر خـالف      پژوهشی کشور برمی   -شناسی مجالت علمی  از این تحلیل محتوای مقاالت روان     

نـوآوری و تولیـد     که اولی به معنای     (پردازی و تحقیقات کاربردی     های نظریه   نیاز علمی به پژوهش   
ها عمومـاً     ، پژوهش )شناسی مردم است  علم و دومی به معنای حل مسئله در مهمترین نیازهای روان          

شناسی در   هدف از اجرای آنها اثبات یا ردّ برخی اصول یا قواعد علمی روان             از نوع راهبردی است که    
اقعـی بـه حـساب آورد،       توان آنها را در شمار تولید علم و        و به ندرت می    شرایط خاص محلی است   

  .کنند تربیتی کمک قابل ذکری نمی-زیرا در حل مسائل گوناگون روانی

 پژوهشی -شناسی را که در آخرین شمارۀ چهارده مجلۀ علمی        مقالۀ روان  78نتایج تحلیل محتوای    
  .ایم خالصه کرده3کشور به چاپ رسیده در جدول 
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  شناسیشناسی مقاالت روانو هدف شناسیسی، روششنا خالصۀ نتایج تحلیل محتوای معرفت-3جدول 

  )نوع طرح پژوهشی مقاله(شناسی هدف  شناسیبنیادهای روش  شناسیبنیادهای معرفت
  تحلیل محتوا

  کاربردیراهبردیبنیادی پردازینظریه  ترکیبی کیفی کمّی  سایر پدیدارشناسی تحصّلی
  4  64  9  1  2  1  75  1  2  75  تعداد مقاالت
  %5  %82  %12  %1  %3  %1  %96  %1  %3  %96 تدرصد مقاال

  

 پژوهشی کشور آن است که،      -شناسی مجالت علمی  چهارمین نتیجۀ تحلیل محتوای مقاالت روان     
شناسـی، کـه نتـایج      های علمی در حوزۀ روان      در پژوهش وجه کامالً غالب    "توان گفت     با اطمینان می  

شود، اساساً بر فلـسفۀ تحـصلی و        شر می شناسی در ایران منت    پژوهشی روان  -آنها در مجالت علمی   
مبتنی است و تـوجهی بـه       ) گراییو بسیار به ندرت بر فلسفۀ پدیدارشناسی و ساختن        (پساتحصلی  

 همچنین، در پاسـخ     ."شودشناسی نمی شناسی پژوهش در روان   بنیادهای نظری فلسفۀ علم در روش     
شناسی که در آخـرین     های روان   شناسی در پژوهش  بنیادهای نظری روش  "به این سئوال پژوهش که      

هـای مـا    ، یافتـه  "شناسی کشور انعکاس یافته است چیست؟      پژوهشی مجالت روان   -مقاالت علمی 
گرایی است و تحقیقات کیفی و ترکیبی جایگـاه         ها عمدتاً از نوع کمّی      دهد که این پژوهش   نشان می 

  .شناسی ایران نداردهای روان ذکری در پژوهشقابل

 به سئوالهای سوم و چهارم و پنجم پژوهش که متمرکـز بـر بررسـی چگـونگی                  برای پاسخگویی 
) ایم که نشان دهیم الفشناسی و علوم تربیتی است، در پی آن بوده      تدریس درس روش تحقیق در روان     

شـده در منـابع   های مطرح   شود، تا چه اندازه با عنوان     سرفصلهایی که در درس روش تحقیق تدریس می       
استادان روش تحقیق در سطوح کارشناسـی،    ) رس روش تحقیق، همخوانی دارد؟ ب     اصیل دانشگاهی د  

که همگی دارای (شناسی و علوم تربیتی در هفت دانشگاه بزرگ کشور      و دکترای روان   ،کارشناسی ارشد 
تا چه اندازه بـا بنیادهـای نظـری و        )  و دکترا هستند   ،کارشناسی ارشد  دانشجویانی در مقاطع کارشناسی،   

هـای پـژوهش را در کالسـهای خـود      شناسی پژوهش آشنا هـستند و کـدام روش    اسی روش شنمعرفت
شناسـی را در سـطوح کارشناسـی،        دانشجویانی که درس روش تحقیـق در روان       ) کنند؟  ج  تدریس می 

شناسی پژوهش  شناختی روش اند تا چه اندازه مبانی نظری و معرفت        و دکتری گذرانده   ،کارشناسی ارشد 
  . مورد چه نگرشی دارنداند و در اینو علوم تربیتی را فراگرفتهشناسی در روان

شناسـی  برای پاسخگویی به سئوالهای مذکور، با مراجعه به استادان درس روش تحقیـق در روان              
شناسـی و علـوم   هـای روان   و دکترای دانشکده   ،و علوم تربیتی در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد        

دانشگاه تهران، دانـشگاه عالمـۀ طباطبـایی، دانـشگاه شـهید            ( کشور   در هفت دانشگاه بزرگ   تربیتی  
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ایم بـا    توانسته )بهشتی، دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه آزاد تهران، دانشگاه شیراز، و دانشگاه اصفهان           
شناسـی و علـوم تربیتـی        دانشجو از هفت دانـشکدۀ روان      119از سوی دیگر،    .  استاد مصاحبه کنیم   22

-شناسی و علوم تربیتی که میانگین نمره       و دکترای روان   ،ارشناسی، کارشناسی ارشد  مذکور در مقاطع ک   
های تحصیلی آنان در مقطع تحصیلی خود هفده و باالتر بوده است مورد مصاحبۀ سـاختاریافته قـرار                  

 توزیع فراوانی اسـتادانی را      5 توزیع فراوانی دانشجویان مورد مصاحبه، و جدول         4جدول  . اندگرفته
  .دهداند نشان میاحبه شدهکه مص
  

   توزیع فراوانی دانشجویان مورد مصاحبه-4جدول 
نام دانشگاه و تعداد دانشجویان نمونۀ مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشـد

 و دکترا
ــر ــشجویان ه ــۀ دان ــداد نمون تع

 دانشگاه
  درصد

  دانشگاه تهران
 ) دکترا5 کارشناسی ارشد، و 6 دانشجوی کارشناسی، 5شامل (

16  
 ) زن9 مرد و 7شامل (

4/13 

  دانشگاه شهید بهشتی
 ) دکترا5 کارشناسی ارشد، و 5 دانشجوی کارشناسی، 5شامل (

15 
 ) زن8 مرد و 7شامل (

6/12 

  دانشگاه عالمه طباطبایی
 ) دکترا6 کارشناسی ارشد، و 8 دانشجوی کارشناسی، 8شامل (

22  
 ) زن13 مرد و 9شامل (

5/18 

  دانشگاه تربیت معلم
 ) دکترا3 کارشناسی ارشد، و 7 دانشجوی کارشناسی، 5شامل (

15 
 6/12  ) زن8 مرد و 7شامل (

  )تهران (دانشگاه آزاد
 ) دکترا6 کارشناسی ارشد، و 7 دانشجوی کارشناسی، 5شامل (

18  
 ) زن10 مرد و 8شامل (

1/15 

  دانشگاه اصفهان
 ) دکترا5 کارشناسی ارشد، و 6 دانشجوی کارشناسی، 7شامل (

18 
 ) زن10 مرد و 8شامل (

1/15 

  دانشگاه شیراز
 ) دکترا4 کارشناسی ارشد، و 6 دانشجوی کارشناسی، 5شامل (

15 
 ) زن6 مرد و 9شامل (

6/12 

  تعداد کل دانشجویان مورد مصاحبه
 ) دکترا34 کارشناسی ارشد، و 45 دانشجوی کارشناسی، 40شامل (

119 
 ) زن64 مرد و 55شامل (

100  

  

های مورد مطالعۀ هفت دانشگاه بزرگ کشور       وانی استادان روش تحقیق در دانشکده     توزیع فرا 
اجرای مصاحبه با تمام استادان روش تحقیق، بـه دلیـل گرفتاریهـای             . شود مالحظه می  5در جدول   

  .  نفر از آنان مصاحبه کنیم22گوناگون آنان، میسر نشد ولی توانستیم با پیگیریهای فراوان با 
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  اندیع فراوانی استادان درس روش تحقیق که مورد مصاحبه قرار گرفته توز-5جدول 
  درصد تعداد نمونۀ استادان هر دانشگاه نام دانشگاه و تعداد استادان درس روش تحقیق و مرتبۀ علمی آنان

  دانشگاه تهران
 ) استاد1 استادیار، و 2شامل (

3  
 ) مرد3شامل (

13,6 

  دانشگاه شهید بهشتی
 ) استاد2دیار، و  استا2شامل (

4  
 ) زن2 مرد و 2شامل (

18,2 

  دانشگاه عالمه طباطبایی
 ) استاد1 استادیار، و 2شامل (

3  
 ) زن1 مرد و 2شامل (

13,6 

  دانشگاه تربیت معلم
 ) استاد1 استادیار، و 1شامل (

2  
 9,1  ) مرد2شامل (

  )تهران (دانشگاه آزاد
 ) دانشیار1 استادیار، و 4شامل (

5  
 ) زن1رد و  م4شامل (

22,7 

  دانشگاه اصفهان
 ) استاد1 دانشیار، و 1 استادیار، 1شامل (

3 
 13,6 ) مرد3شامل (

  تعداد کل مدرسان مورد مصاحبه
 ) استاد7 دانشیار، و 2 استادیار، 13شامل (

22  
 ) زن4 مرد و 18شامل (

100  

  دانشگاه شیراز
 ) استاد1 استادیار، و 1شامل (

2 
 9,1 ) مرد2شامل (

  

گانـه بـسیار    های ما نشان داد که تعداد واحدهای درسی روش تحقیـق در مقـاطع سـه                 ررسیب
اندک است و میانگین واحدهایی که یک دانشجوی دکترا در هر سه مقطع تحصیلی در درس روش               

کلیـات روش   "این واحدهای درسی معموالً با اسامی       . تحقیق گذرانده است جمعاً پنج واحد است      
روش تحقیــق " در مقطــع کارشناســی ارشــد، و "روش تحقیــق"رشناســی،  در مقطــع کا"تحقیــق
-گانه به به بیان دیگر، دانشجویان در هر یک از مقاطع سه         . شود در مقطع دکترا آموخته می     "پیشرفته

گذرانند و طبیعی است که با این مقدار درس  طور متوسط حداکثر دو واحد درسی روش تحقیق می       
مشکل بزرگ دیگر این است که محتـوای همـین تعـداد    . های آنان بسیار اندک است  یمیزان یادگیر 

های کارشناسـی ، کارشناسـی ارشـد و دکتـرا نیـز             اندک از واحدهای درسی روش تحقیق در دوره       
-گذراننـد بـه   معموالً تکرار مباحث قبلی است و دانشجویان آنچه را در این سه مقطع تحصیلی می              

  .مام مطالبی نیست که باید در این درس فراگرفته شودوجه دربرگیرندۀ تهیچ
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برای بررسی سرفصلهایی که در درس روش تحقیق در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و               
هـای پژوهـشی موجـود در کتـب مهمتـر روش              شود، فهرستی از مباحث و طـرح      دکترا تدریس می  

های تحقیـق کمّـی و کیفـی در علـوم            روش"مثالً در کتاب    (شناسی و علوم تربیتی     تحقیق در روان  
 صـفحه، ترجمـۀ   1416 نوشتۀ گال و بورگ و گال، جلـد اول و دوم شـامل            "شناسیتربیتی و روان  

در اختیار دانشجویان و اسـتادان مـورد        ) هـ ش   1382احمدرضا نصر و همکاران، انتشارات سمت،       
 روش تحقیـق درس داده      مصاحبه قرار داده شد و از آنان خواسته شد آنچه را در جریـان تـدریس               

انـد در   هایی که دانشجویان در این مورد داده        نتیجۀ بررسی مربوط به پاسخ    . شود مشخص نمایند  می
تـر ایـن موضـوع نیازمنـد دانـستن کیفیـت              مسلماً فهم دقیق  .  نشان داده شده است    6جدول شمارۀ   

دقیقـی از هـر یـک از        ها در هر مورد از سرفصلها است که برای چنان منظوری باید آزمون                آموزش
بینانه از آنجا که چنین اقدامی میسر نبوده است در اینجا این فرض خوش            . شددانشجویان گرفته می  

دارد این یا آن مطلب معین در کالس تدریس شـده           ایم که وقتی دانشجویی اظهار می     را اختیار کرده  
م آنکه آن مطلب به درسـتی       طور کامل تدریس شده است؛ دو     است قبول کنیم که، اوالً آن مطلب به       

. تدریس و تفهیم شده است؛ و سوم آنکه دانشجو نیز آنچه را تدریس شده به خوبی فراگرفته است                 
گری شده باشـند صـحت   دانیم دانشجویان ممکن است در اظهارات خود دچار مبالغهاز آنجا که می 

 6آنچـه در جـدول شـمارۀ        در هـر حـال،      . اظهارات آنان را باید با احتیاط مورد توجه قـرار دهـیم           
ترین دیدگاه در مورد میزان تدریس سرفصلهای درس روش تحقیق در           بینانهشود خوش مالحظه می 

  .شناسی و علوم تربیتی در هفت دانشگاه بزرگ کشور استهای رواندانشکده
  

 درس های زیر در اند هر یک از سرفصل درصد دانشجویانی که در جریان مصاحبه اظهار داشته-6جدول 
  روش تحقیق برای آنان تدریس شده است

  دانشجویان   وضعیت تدریس سرفصلها در سه مقطع
  کارشناسی

  دانشجویان 
 کارشناسی ارشد

  دانشجویان
   دکترا

  تدریس شده  تدریس شده تدریس شده  سرفصلها
   %7/6   %3/14   %3/19  تربیتی-های روانی ماهیت پژوهش-1
   %9/5   %2/20   %7/38  ...هداف، سؤاالت،بیان مسئله، ا(تدوین پروپوزال -2
  0   %8/0   %7/1   تربیتی-مسائل اخالقی در تحقیقات روانی-3
   %4/3   %6/12   %1/15  ...)نویسی،اهداف، جستجوی منابع، منبع(بررسی پیشینۀ تحقیق -4
   %6/12   %7/22   %2/25  های آماری به عنوان بخشی از درس روش تحقیق روش-5
   %2/4   %3/14   %3/30  ...)گیری، جامعه، وروش نمونه (انتخاب نمونه-6
   %9/5   %16   %21  )هاروایی و پایایی داده(ها از طرق مختلف آوری دادهجمع-7
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   %4/3   %1/15   %1/15  های تحقیق توصیفی  طرح-8
   %4/3   %8/11   %6/7  ایمقایسه-طرح تحقیق علّی-9

   %2/4   %1/15   %3/14  های پژوهش همبستگی طرح-10
   %2/4   %5   %5/2  کاربرد رگرسیون در پژوهش-11
   %5   %9/5   %7/1  تحلیل مسیر در پژوهش-12
   %2/4   %5   %5/2  کاربرد تحلیل عاملی-13
   %5   %2/4   %8/0  معادالت ساختاری در پژوهش-14
   %7/6   %16   %6/17  آزمایشیهای آزمایشی و شبه طرح-15
   %4/3   %9/5   %9/5  طرح پژوهش موردی-16
   %2/4   %4/3   %5/2  های پژوهشی پدیدارشناسی طرح-17
   %2/4   %5   %2/4  نگاریقوم-18
   %5   %2/4   %5/2  مطالعات فرهنگی-19
   %4/3   %5/2   %7/1  مطالعات زبانی و ارتباطی-20
   %4/3   %9/5   %2/9  پژوهش تاریخی-21
   %4/3   %4/3   %7/1  )رویکردهای کمّی و کیفی(پژوهش ارزشیابی -22
   %5/2   %4/3   %5/2  مفهوم تحقیق کیفی و ترکیبی-23
  0   %4/3   %5/2  ها و مقاالتنامههای پژوهشی و پایان تعبیر و تفسیرگزارش-24

دهد ، آنچـه بـه دانـشجویان درس روش تحقیـق در مقـاطع                به روشنی نشان می    6جدول شمارۀ   
فایت محتوای این حـوزۀ اساسـی از دانـش را           شود ک  و دکترا تدریس می    ،کارشناسی ، کارشناسی ارشد   

توان متوقع بود که آنـان بتواننـد پـس از    ندارد و طبیعی است که با این مقدار از تدریس و یادگیری نمی    
در واقـع،   . شناسی و علوم تربیتـی بپردازنـد      های معتبر در روان     پایان تحصیالت خود به اجرای پژوهش     

-شناسی و علوم تر بیتی ارائـه مـی        سه مقطع تحصیلی روان   معدود واحدهای درس روش تحقیق که در        
هـای معتبـر جهـان        دانیم که در هیچ یک از دانشگاه      می. شود فاقد ارزش قابل قبول برای پژوهش است       

  .چنین وضعیت نامطلوبی وجود ندارد

شناسـی و   شناسی در تحقیقات روان   های این تحقیق در مورد رویکرد روش      پرسش دیگر مصاحبه  
 و دکترا در مورد رویکـرد       ،های دانشجویان مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد        دیدگاه. ربیتی بود علوم ت 
های کیفی، و یا  های کمّی، روش یعنی تدریس روش(شناختی تدریس استادان درس روش تحقیق روش

  . خالصه شده است7، در جدول شمارۀ )تمرکز بر هر دو روش کمّی و کیفی
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  شناسی تحقیقویان در مورد رویکرد استادان در روش دیدگاه دانشج-7جدول 
ــتادان ــرد اســــ  در رویکــــ

 شناسی تحقیق  روش

ــر  درصـــد فراوانـــی نظـ
 دانشجویان کارشناسی

درصـــد فراوانـــی نظـــر    
 دانشجویان کارشناسی ارشد

درصـــد فراوانـــی نظـــر 
 دانشجویان دکترا

 4/32 8/41  7/38 یکمّشناسی روش

 9/5 3/1 2/4 کیفیشناسی روش

تـــوانی دانـــشجویان در کـــم
 تشخیص تفاوت دو روش

51,3 43,1 29,4 

 100  100 100 کل

  

شناسی استادانی کـه درس     توان دانست ، اوالً رویکرد روش      می 7شده در جدول    های ارائه از یافته 
کننـد از نـوع رویکـرد        کارشناسی ارشد، تدریس می    وروش تحقیق را، بخصوص در مقاطع کارشناسی        

آنکه توجه استادان این درس در مقطع دکترا به هر دو رویکرد کمّی و کیفی در پژوهش دوم . کمّی است
 کارشناسـی   وشجویان، بخصوص در مقطع کارشناسی      سوم آنکه، گروه بزرگی از دان     . اندکی بیشتر است  

ایـن مـشکل    . ارشد، تشخیص دقیقی از تمایز رویکردهای کمّی و کیفی در تدریس استادان خود ندارند             
ایم چنین  در واقع، باور نکردنی است که شاهد بوده       .  درصد از دانشجویان دکترا نیز وجود دارد       29برای  

 درصد دانشجویان کارشناسـی     43 درصد دانشجویان کارشناسی،     51یعنی  (حجم وسیعی از دانشجویان     
ای هـ  های کمّی و کیفی در پژوهش ادراک درستی از تفاوت روش)  درصد دانشجویان دکترا29ارشد، و   

تر آن است که حتی سه نفر از بیست و دو نفـر اسـتادان               باورنکردنی. شناسی و علوم تربیتی ندارند    روان
هـای    های کمّـی بـا روش       درس روش تحقیق نیز که مورد مصاحبه قرار گرفتند در ادراک تفاوت روش            

  .کیفی مشکل داشتند

ر این جدول شاهد هستیم کـه       د.  نشان داده شده است    8پاسخ استادان به سئوال مذکور در جدول        
گیـرد و در مقـاطع   شناسی کیفی در پـژوهش مـورد بحـث قـرار نمـی        در مقطع کارشناسی اساساً روش    

 درصد و توجه آنان بـه       90های کمّی پژوهش در حدود        تحصیالت تکمیلی نیز تمرکز استادان به روش      
دهد کـه   نشان می8 و 7مقایسۀ دو جدول شمارۀ .  درصد است10شناسی کیفی درحدود    تدریس روش 

های کمّی در پژوهش حائز اهمیت  هم دانشجویان و هم استادان در این مسئله اتفاق نظر دارند که روش         
هـای    گانه، چنـدان تـوجهی بـه روش       اساسی است و در آموزش روش تحقیق به دانشجویان مقاطع سه          

  .شودکیفی تحقیق مبذول نمی
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شناسی تحقیق در دهای کمّی و کیفی در تدریس روش میزان تمرکز استادان به رویکر-8جدول 
  گانهمقاطع سه

 در رویکــرد اســتادان 
 شناسی تحقیق روش

درصد تمرکـز اسـتاد بـرای       
 دانشجویان کارشناسی

ــرای    ــتاد ب ــز اس ــد تمرک درص
 دانشجویان کارشناسی ارشد

درصد تمرکـز اسـتاد بـرای       
 دانشجویان دکترا

  18,8  75 85,9 یکمّشناسی روش
  12,5 8,4  1,9 کیفیاسی شنروش

ــدریس در   ــدان تـ فقـ
 مقطع

12,2 16,6 68,7 

 100  100 100 کل

  

شناسی و میزان آمـوزش فلـسفۀ       های روان   سئوال مهم دیگر این پژوهش در مورد ماهیت پژوهش        
همچنـین از اسـتادان و دانـشجویان مـورد          . علم در جریان تدریس روش تحقیق به دانـشجویان اسـت          

شناسـی پـژوهش تـا چـه انـدازه بـه             مبانی نظـری و فلـسفۀ علـم در روش          همصاحبه پرسیده شد ک   
هدف از این سئوال آن بـود کـه ببینـیم اسـتادان و دانـشجویان هفـت                  . شوددانشجویان آموخته می  

شناسـی و علـوم تربیتـی در همـۀ مقـاطع            های آموزشی روان  دانشگاه بزرگ کشور که دارای برنامه     
هـای     و دکترا هستند تا چه انـدازه بنیادهـای فلـسفی روش            ،دتحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارش    

فلـسفۀ  (های پژوهشی کیفی      ، بنیادهای فلسفی روش   )فلسفۀ تحصّلی و پساتحصّلی   (پژوهشی کمّی   
، و انواع دیگری از فلسفۀ علم را به دانشجویان درس روش تحقیـق              )گرایی و پدیدارشناسی  ساختن

ای با میانگین سـه     درجهو دانشجویان در یک مقیاس شش     حاصل این پرسش از استادان      . آموزندمی
  . نشان داده شده است9جدول شمارۀ در ) که یک کمترین نمره و شش باالترین نمره است (و نیم 

  

  ها در تدریس روش تحقیق  میزان آموزش ماهیت پژوهش و بنیادهای فلسفۀ علم در پژوهش-9جدول 

ــسفی   ــای فل ــوزش بنیاده ــزان آم می
  ی کمّی به دانشجویانها پژوهش

ــسفی ــای فل ــوزش بنیاده ــزان آم می
  های کیفی به دانشجویان پژوهش

ــواع    ــایر ان ــوزش س ــزان آم می
  فلسفۀ علم به دانشجویان

  )ای درجه6در مقیاس  (21/1  )ای درجه6در مقیاس  (86/1  )ای درجه6در مقیاس  (31/2 پاسخ استادان
ــخ پاســــــ
  )ای درجه6در مقیاس  (37/1  )ای درجه6در مقیاس  (72/1  )ای درجه6در مقیاس  (25/2  دانشجویان
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 به روشنی شاهد هستیم که تـدریس درس روش تحقیـق بـه دانـشجویان اساسـاً      9در جدول  
به بیـان دیگـر، اگـر ایـن         . شودها و بنیادهای فلسفی آنها آموخته می        بدون توجه به ماهیت پژوهش    

-شناسی ،کارشناسی ارشد یا دکترا آموخته میبخش مهم از آموزش روش تحقیق به دانشجویان کار    
بینیم ارقام جدول، فاصلۀ منفی بزرگی بـا        اینکه می . بود می 6 تا   3,5شد ارقام جدول باید در فاصلۀ       

های کمّی و کیفی و سایر انـواع پـژوهش            میانگین دارد حاکی از فقر شدید آموزش ماهیت پژوهش        
یت پژوهش به دانشجویان آموخته نشده بـود بلکـه          جالب است یادآوری کنیم که نه تنها ماه       . است

 درصـد  24بـه بیـان دیگـر،    . دانستند که منظور از این سؤال چیستکلی نمی گروه بزرگی از آنان به    
دانـستند  به کلی نمـی )  و دکترا،در هر سه مقطع تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد (دانشجویان  

هـای   در پـس پـژوهش  ) پازیتیویـستی یویستی و پُستفلسفۀ پازیت(که فلسفۀ تحصّلی و پساتحصّلی   
هـای کیفـی      گرایی و پدیدارشناسی کـه در پـس روش         درصد آنان از فلسفۀ ساختن     25کمّی است؛   

دهنـدۀ  توانـد جهـت    درصد آنان از اینکه انـواع دیگـری از فلـسفۀ علـم مـی               64پژوهشی است، و    
 درصـد  19,4 نیز دیدیم که فقط 6جدول در . خبر بودندکلی بی تربیتی باشد به   -های روانی   پژوهش

 34 درصـد از     6,7 دانشجوی کارشناسـی ارشـد، و        45 درصد از    14,3 دانشجوی کارشناسی،    40از  
دانشجوی دکترا اظهار داشته بودند کـه در جریـان آمـوزش درس روش تحقیـق مطـالبی در مـورد              

صرف نظـر از کمیّـت و       معنای این مطالب آن است که،       . ماهیت پژوهش به آنان آموخته شده است      
 درصـد از کـل دانـشجویان در کالسـهای درس روش تحقیـق در مـورد                  14کیفیّت آموزشها، فقط    

  .اند تربیتی آموزش دیده-های روانی ماهیّت پژوهش
  

  گیریشوندگان و بحث و نتیجههای مصاحبه دیدگاه
لوم تربیتی شناسی و عشناسی پژوهش در روانهای انجام شده در طرح پژوهشی روش       بررسی

هـای بـزرگ      دهد کـه مـا در دانـشگاه       های حاصل از این طرح، به روشنی نشان می        در ایران و یافته   
هایی از     و دکترا داریم و گروه     ،کشور که دانشجویانی در هر سه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد          

 -ر مسائل روانی  های علمی د    این دانشجویان قاعدتاً باید پس از پایان تحصیالت به اجرای پژوهش          
 تربیتی کشور بپردازند و مرزهای کنونی دانش -شمار روانیتربیتی و تولید علم برای حل مسائل بی    

. شوند که پاسخگوی این نیاز اساسی باشد      هایی برخوردار نمی    را گسترش بخشند، از چنان آموزش     
شناسـی و  ر روانشناسـی پـژوهش د   اگر بپذیریم که دانشجویان ما باید به جوانـب گونـاگون روش   

های کمّی گرفته تا کیفـی و ترکیبـی و از             علوم تربیتی تسلط یابند و همۀ انواع پژوهش، از پژوهش         
هـای کـاربردی، را فراگیرنـد و          پردازی و بنیادی و راهبردی گرفتـه تـا پـژوهش          های نظریه   پژوهش
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انتظـاری در  قدرت اجرای آنهـا را پیـدا کننـد، ناچـاریم اذعـان کنـیم کـه در حـال حاضـر چنـین                         
  .شودهای ما برآورده نمی دانشگاه

شناسـی و علـوم تربیتـی در هفـت          شناسی پـژوهش در روان    در واقع، آنچه در آموزش روش     
گـرای مبتنـی بـر      های کمّـی    پژوهش(بینیم، غالباً نوع محدودی از پژوهش       دانشگاه بزرگ کشور می   

های کارشناسی ،      تدریس در کالس   ها و منابع درسی     هم کتاب . است) فلسفۀ تحصّلی و پساتحصّلی   
 تربیتـی کـه در      -هـای روانـی     کارشناسی ارشد و دکترا چنین است؛ هم مقاالت برگرفته از پژوهش          

گرای است؛ هم یابد دارای همین ویژگی محدودنگر کمّی پژوهشی کشور انتشار می    -مجالت علمی 
م بنیادهـای نظـری و      سرفصلهای تدریس دروس روش تحقیق کفایت محتـوایی الزم را نـدارد؛ هـ             

هــای درس روش تحقیــق در ســطوح  شــناختی در محتــوای تــدریس اســتادان در کــالسمعرفــت
های بـزرگ کـشور اساسـاً از نـوع      شناسی در دانشگاه و دکترای روان ،کارشناسی ، کارشناسی ارشد   

های بـزرگ کـشور بـا بنیادهـای           گرایانه است؛ هم دانشجویان درس روش تحقیق در دانشگاه        کمّی
  .شوندشناسی پژوهش آشنا نمیدر روش) فلسفۀ علم(شناختی نظری و معرفت

های کمّی و کیفی و ترکیبی درست یا نادرست یا            مسئله فقط این نیست که کدام یک از روش        
 -شناسی تحقیقـات روانـی    مسئله این است که آنچه بر آموزش و پژوهش روش         . بهتر و بدتر است   

هـای    شناسـی پـژوهش در دانـشگاه      تـر از روش    چهل سال عقب   کم سی تا  تربیتی تسلط دارد دست   
و بدتر این است که هم کمّیت واحدهای درسی روش تحقیق ما        . بزرگ جهان در حال حاضر است     

های پیشرفتۀ جهان هست و هم     های مشابه در دانشگاه   چند مرتبه کمتر از تعدادی است که در رشته        
های   ماندگی کیفی بسیارهستیم و پژوهش    چار عقب به دلیل محتوای ضعیف این واحدهای درسی، د       

پردازی و حل مـسائل     شناسی و علوم تربیتی از چنان قوتی برخوردار نیست که به نظریه           ما در روان  
های مـا در      جهت نیست که دانشگاه   بی.  تربیتی برسد  -های پیچیده و دشوار روانی    اساسی در حوزه  

وضـع  . 1گیرندهای چندهزارم قرار می     هشی در ردیف  های جهانی علمی و آموزشی و پژو        بندیرتبه
موجود نامطلوب است و بدیهی است که اگر بخواهیم در مراتب علمی ارزشمندی قرار گیریم باید                

  .آموزش و پژوهش را به کلی متحول سازیم

                                                           
بندیهای جهانی که همیشه در سایتهای مربوطه پیش چشم همگان قرار دارد، به عنـوان مثـال، در                   در این رده   - 1

، دانشگاه فردوسی در ردیـف  2633، دانشگاه تربیت مدرس در ردیف 1463گاه تهران در ردیف  سال جاری دانش  
، و دانشگاه مازنـدران در ردیـف        3536، دانشگاه شهید بهشتی در ردیف       2844، دانشگاه شریف در ردیف      2790
 . ارزیابی شده است6104
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در تحقیق موضوع ایـن مقالـه و در مـصاحبه بـا دانـشجویان و اسـتادان درس روش تحقیـق                      
-شناسـی تحقیقـات روان    د وضعیت موجود آموزش و پژوهش و مـسائل روش         گفتگوهایی در مور  

کارهای غلبه بر مشکالت موجـود نیـز صـورت    اندازها و راهشناسی و علوم تربیتی و موانع و چشم  
مناسبت نیست کـه مـوارد      در پایان این مقاله بی    . های ارزشمندی نیز دست یافتیم    گرفت که به یافته   
تواند به عنوان نظـر و فرضـیه در نظـر           شوندگان را ذکر کنیم که می     احبههای مص   مهمتری از دیدگاه  

تواند موضوع پژوهش قرار گیرد و در باره شدّت و ضـعف و             هر یک از این نکات می     . گرفته شود 
  .دست آیدهای دقیقتری به گیریصحت آنها نتیجه

هـای    وهششناسی در پـژ   در باره دالیل وضعیت موجود و جستجو برای حل مشکالت روش          
تواند به عنوان یـک مجموعـه از        های گوناگونی ارائه شد که می       شناسی و علوم تربیتی، دیدگاه    روان

هـای  بر این اساس، مشکالت پیشرفت علمی در حوزه       . فرضیات مورد پژوهش و آزمون قرار گیرد      
اهی و  دانشگشناسی و علوم تربیتی ناشی از یک مجموعه عوامل درون         شناسی تحقیق در روان   روش

 فرهنگی  -های تاریخی   دالیل برون دانشگاهی بر اساس پیشینه     . دانشگاهی است برخی عوامل برون  
  .و وضعیت اجتماعی قابل تبیین است که بحث آنها بدور از موضوع این مقاله است

شناسـی،  شناسـی پـژوهش در روان     دانشگاهی وضعیت موجود در روش    در مورد دالیل درون   
های خود را با نوعی تلخکـامی بیـان            آن، هم دانشجویان و هم استادان دیدگاه       علوم تربیتی و موانع   

شـوندگان  بیشترین اشـارۀ مـصاحبه   . طلبدکردند که طرح و بحث همۀ آنها فرصت دیگری را می          می
بودن تعداد واحدهای درسی روش تحقیق، ناکافی بودن دانش استادان روش تحقیـق، کیفیـت   به کم 

-هـای روان  شناسـی پـژوهش در دانـشکده      هـای روش    ق، فقدان دپارتمان  پایین تدریس روش تحقی   
های آموزشی، فقـر منـابع        ها و گروه  رونق بودن فضای آکادمیک دانشکده    شناسی و علوم تربیتی، کم    

شناسی پژوهش، ضعفهای کیفیت مدیریت علمـی و پژوهـشی، کمبودهـای شـدید              علمی در روش  
بـرداری بـه جـای       علمی و پژوهشی و تقلیـدگری و کپـی         ای و منابع علمی، ظاهرسازیهای    کتابخانه

هـا، ضـعف      ها و ناتوانی در راهنمایی پژوهش     نامهآمیز راهنمایی پایان  پژوهش واقعی، توزیع تبعیض   
هـدفی  کـاری و بـی    روحیه و ویژگیهای علمی الزم برای تـدریس و آمـوزش و پـژوهش، پراکنـده               

 دانشجویان و حتـی اسـتادان در اسـتفاده از منـابع             شناسی و علوم تربیتی، ناتوانی    های روان   پژوهش
طلبی دانشجویان، و فقر نوآوری و نارسایی اندیـشه و شـجاعت و       المللی، انگیزۀ اندک و راحت    بین

  .شور علمی که مانع از پیشرفت پژوهشی است

تر دروس روش تحقیق عموماً     شونده معتقد بودند که استادان قدیمی     برخی از استادان مصاحبه   
گـرای پژوهـشی   اند و غالباً به نظام کمّی سی تا چهل سال قبل در کشورهای غربی تحصیل کرده      در
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هـایی   گرفتن یا تغییرات اساسـی در دیـدگاه  توانند به نادیدهبند هستند و نمی   ها همچنان پای    آن سال 
ا و محتـوای    هـ آنان معتقد بودنـد کـه آثـار علمـی و برنامـه            . اندها از آن دفاع کرده      بپردازند که سال  

شـد کـه    از سوی دیگر، به این نکتـه نیـز اشـاره مـی            . تدریس این استادان بیانگر این واقعیت است      
هـای    دانشجویان نیز معموالً برای دریافت آموزشهای جدید از فضاهای آکادمیک همانند با دانشگاه            

 فراتـر نگذاشـته و      های کـشور    اعتبار دانشگاه های کم معتبر جهان برخوردار نبوده و پای از محدوده       
های خود در مقاطع تحصیالت تکمیلـی       غالباً به تکرار و گسترش محدود چند واحد درسی آموخته         

توان انتظار داشت کـه در چنـین وضـعیتی شـاهد پـرورش دانـشمندان و                 اند و طبعاً نمی   اکتفا کرده 
  .پژوهشگرانی قوی باشیم

ن نکته اشاره شـد کـه اگـر بخـواهیم     همچنین، به عنوان راهکار برای حل مسائل موجود به ای   
شناسی و علوم تربیتی به سـطح قابـل قبـولی برسـد اوالً              جایگاه علمی و آموزشی و پژوهشی روان      

هـا و امـور   ریزی و اجرا و کنترل و ارزشیابی برنامه       گیری و برنامه  سازی و تصمیم  الزم است تصمیم  
 و دانشمندان و پژوهـشگران نـوآور و   علمی و آموزشی و پژوهشی با نظر و مشارکت فعال استادان   

های نـو و اعـتالی فـضای آکادمیـک در     مستقل صورت گیرد و ثانیاً با فرصت دادن به بروز اندیشه         
ای به تولید علم و پرداختن به همـۀ         ها و محیطهای علمی و آموزشی و پژوهشی رونق تازه           دانشگاه

  .شناسی پژوهش داده شودانواع روش

 و استادان درس روش تحقیق نقل شد        ،شناسی ، علوم تربیتی   شجویان روان به آنچه از زبان دان    
شناسـی  شناسی پژوهش در روان   توان این نکته را نیز اضافه کرد که کمبودها و نارساییهای روش           می

و علوم تربیتی ناشی از میزان شور و شوق و خردمندی و توان علمی و ویژگیهای شخصیتی خـود                   
-ه به این یا آن عنوان به کار آموزش و پـژوهش و تولیـد علـم در روان           ما پژوهشگران نیز هست ک    

مسئله این است که نارسایی دانش و اندیـشه و ظاهرسـازی و     . شناسی و علوم تربیتی اشتغال داریم     
ما بایـد   . های ما با ضعفهای اساسی همراه باشد        ترس و تقلید موجب شده است که کیفیت پژوهش        

-ستجوگری و استواری اراده و عملکردهای علمی خود نیز نگاه دوباره          به کیفیت اندیشه و میزان ج     
 :ای بیندازیم و بسان حافظ، این رند شوریدۀ شوراننده، بگوییم که

   بـخـواه جـام و شـرابی بـه خـاک آدم ریـز       فرشته عشق نداند که چیست ای سـاقی  "

  "حجاب خودی حافظ از میان برخیز  میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست            تو خود 
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