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ی عمده هاهدف پژوهش حاضر شناسایی چالش چکیده:

 های علوم تربیتی و روانشناسیدر آموزش روش تحقیق در رشته

است. این پژوهش با رویکردی کیفی مبتنی بر تحلیل تم و با 

ش ی رواستفاده از ابزار مصاحبه انجام شد. در این پژوهش بر مبنا

 نظران روشنفر از اساتید و صاحب 20گیری هدفمند، با نمونه

 نیمه وانشناسی و علوم تربیتی، مصاحبههای رتحقیق کشور در رشته

ساس اها از طریق تحلیل تم و بر ساختاریافته به عمل آمد. داده

یی ( پیشنهاد دادند )آشنا2006ای که برون و کالرک )شش مرحله

ا، هری تمها، بازنگهای اولیه، جستجو برای تمها، تولید کدبا داده

 .رفتندگمورد تحلیل قرار ها و تهیه گزارش( گذاری تمتعریف و نام

در آموزش روش  های اساسیها نشان داد چالشتحلیل مصاحبه

سه  توان درهای علوم تربیتی و روانشناسی را میتحقیق در رشته

ی درسی و آفرین در برنامهاصر نقشی کلی برنامه درسی، عنحیطه

 ی درسی مضامینی از قبیل درسمشکالت ساختاری قرار داد. برنامه

-ل میتعداد واحدها، محتوا و منابع، تدریس و ارزشیابی را شامو 

های آفرین شامل دانشجو و استاد است، و جنبهشود. عناصر نقش

ها ی آموزش عالی و الزامات و زیرساخترویهساختاری گسترش بی

 گیرد.را در برمی

 

آموزش روش تحقیق، برنامه درسی، روش : کلمات کلیدی

 ی و روانشناسیتحقیق، علوم تربیت

A.Kaeedi, A.Nasr Esfahani, F.Sharifian, 

S.Moosavipour 
Abstract: This study aims at identifying major 
challenges in teaching research methods in the fields 

of education and psychology. The research followed a 

qualitative approach where semi-structured interviews 
were analyzed using a thematic analysis. Based on 

purposeful sampling, twenty experts who had several 

years of experience in teaching research methods in 
the fields of education and psychology were 

interviewed. The data were then analyzed through the 

thematic analysis method based on the six steps 

suggested by Braun and Clarke (2006), namely 

acquainting researcher with the data, generating initial 

codes, searching for themes, reviewing themes, 
defining and naming themes, and producing the 

report. With regard to challenges of teaching research 
methods, three main themes have emerged from 

interviews: curriculum, commonplace and structural 

problems. The curriculum challenges include issues 
pertaining to the course and number of units, content 

and resources, teaching and evaluation. The 

commonplace challenges include the student and the 
instructor-related issues, and the structural challenges 

include unprecedented expansion of higher education, 

requirements and infrastructure. 
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 مقدمه
علومی که امروزه بشر به آن دست یافته است منتج از تحقیقات علمی هستند. آشنایی با    

گسترش مرز علم، شناسائی مسائل موجود در جامعه انسانی و  به منظور روش تحقیق علمی
 یرشتهافراد یک  ، وقتیدر واقع امروزه تحقیق در همه جا وجود دارد الزامی است. راهکارهای آن

های مهارت شوند،وارد یک حوزه کاربردی میزمانی که  یاکنند و شگاهی را انتخاب میدان
از اینرو درس روش تحقیق نقش مهمی در  .شوندار میپژوهشی از ارزش قابل توجهی برخورد

های دوره تحصیالت تکمیلی دارد و در همه سطوح آموزش عالی و در طیف وسیعی از برنامه
(. هدف  2018، 2؛ دنیل2014، 1شود ) کیلبرن، نیند و ویلزعی تدریس میهای علوم اجتمارشته

قاتی است یهای تحقپروژهانجام  نامه و پایان تکمیلدر  دانشجویانکمک به  عمده این درس
های جهانی . تهیه یک درس روش تحقیق با کیفیت و مرتبط یکی از دغدغه(2007، 3)کارتی

 (.2018، 4مرآموزش عالی است )دنیل، کومار و ع
شود و به روش تحقیق عموماً یکی از موضوعات چالش برانگیز برای تدریس محسوب می 

، 6؛ مورتنن2020، 5وضوح یکی از نقاط ضعف بسیاری از دانشجویان است )گورونگ و استوا
شود های پیچیده محسوب می(. بر اساس نظر بسیاری از افراد، روش تحقیق یکی از حوزه 2015
، 10؛ کروکز، کاستلدن و ون مرلد2012، 9؛ براوگلیا و جکسون2006، 8؛ بال و پلکو2014، 7)ارلی

، 11(  و جامعه دانشگاهی از مراحل و تعاریف آن برداشت یکسانی ندارد )لتی و لنین2010
دهند منفعالنه در مورد ای به اخذ درس ندارند و ترجیح می(. برخی از دانشجویان عالقه2005

شنوند تا اینکه فعاالنه به صورت فردی یا در یک تیم تحقیقاتی، به انجام تحقیق درس بخوانند و ب
(. آنها نسبت به درس آمار و 2018، 13؛ فیشرو جاستوان2004و همکاران،  12بپردازند )ویتنگل

، 15؛  سیسمور و لواندوفسکی2015،  14روش تحقیق نگرش منفی دارند )ادیسون، استول و ریب

                                                 
1 -Kilburn, Nind and Wiles 
2 - Daniel 
3 - Carty 
4 -  Daniela, Kumara and Omar 
5 - Gurung and Stoa 
6 - Murtonen 
7 - Earley 
8 - Ball and Pelco 
9 - Braguglia and Jackson 
1 0 - Crooks, Castleden, and Van Meerveld 
1 1 - Lehti and Lehtinen 
1 2 - Vittengl 
1 3 -Fisher andJustwan  
1 4 - Addison, Stowell and Reab 
1 5 - Sizemore and Lewandowski 
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 2ولکوم، لواندوفسکی و ون1کاربرد این دروس را در آینده ببینند )شراکو،اند ( و نتوانسته2009
ها به روش تحقیق به دهد برخی دانشگاهها نشان می(.  بررسی2008؛ مورتنن و همکاران، 2013

های نامه و پروژههای عمومی که برای تکمیل پایانعنوان یک درس عام مبتنی بر مهارت
کنند به همین دلیل درس روش تحقیق توسط هر عضو است، نگاه میتحقیقاتی دانشجویان الزم 

مند که ممکن است فاقد آموزش و دانش کافی در این زمینه باشد، تدریس هیئت علمی عالقه
 (. 2018شود )دنیل، می

چالش دیگری که در ادبیات به آن اشاره شده این است که در آموزش روش تحقیق باید روی 
پژوهش متمرکز شد و یا تولیدکنندگان آن؟ )آنوگبیزی، اسلیت و  کنندگانآموزش مصرف

کنندگان تحقیق کسانی (. مصرف2003، 4؛ هاردکستل و بیسمن2014؛ ارلی، 2001، 3شوارتز
شان نیازمند آگاهی از نتایج تحقیقات پردازند اما در شغلهستند که معموالً به انجام تحقیق نمی

دهند، اما نیاز دارند که معلمان تحقیقات بنیادی انجام نمی هستند. به عنوان مثال بسیاری از
ادبیات پژوهشی مربوط به تدریس و یادگیری را بخوانند. از سوی دیگر تولیدکنندگان تحقیق 

شوند که باید تا حدی تحقیقات هایی میکسانی هستند که وارد تحصیالت تکمیلی یا شغل
تری از کنندگان تحقیق، به درک عمیقبه مصرفبنیادی انجام دهند. این دانشجویان، نسبت 

تحقیق و چگونگی انجام آن نیاز دارند. آیا بر اساس این تفاوت باید محتوا، روش تدریس و 
ارزشیابی این درس متفاوت باشد؟ از سوی دیگر آموزش روش تحقیق مانند آموزش ریاضی، 

 5ست )گارنر، وگنر و کاولیچآموزش پرستاری و یا آموزش علوم، یک حوزه تحقیقاتی معین نی
ای منحصراً به آموزش روش تحقیق اختصاص ( و هیچ مجله2011؛ وگنر، گارنر و کاولیچ، 2009

 نیافته است و مقاالت مربوط به آن در مجالت دیگر پراکنده هستند. 
ن ه عنوابهای کارشناسی و کارشناسی ارشد اگر چه درس روش تحقیق در بسیاری از برنامه

و  آموزش یدهد که در مورد نحوهاصلی قرار گرفته است، اما بررسی ادبیات نشان مییک درس 
؛ 2011های اندکی انجام شده است )وگنر، گارنر و کاولیچ، یادگیری روش تحقیق پژوهش

ندرت در زمینه چگونگی آموزش روش ( و اساتید به2018؛ دنیل، 2014کیلبرن، نیند و ویلز، 
 (. 2014کنند )ارلی، افت میتحقیق، آموزش رسمی دری

اجتماعی،  -موانع انجام تحقیق را از ابعاد فردی، فرهنگیپژوهشگران زیادی در داخل کشور  
زمانی و قربان نژاد اند مانند مانی مورد بررسی قرار دادهاداری و مدیریتی، اجرایی، اقتصادی و ساز

                                                 
1 - Ciarocco  
2 - Van Volkom 
3 - Onwuegbuzie, Slate, and Schwartz 
4 - Hardcastle and Bisman 
5 - Garner, Wagner, and Kawulich 
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؛ (1393نی و رشیدی پور )ستوده اصل، قربا؛ (1389سرشتی، کاظمیان و دریس )؛ (1385)
اندکی از بسیار تعداد  (، اما1398(؛ کیائی طالقانی و همکاران )1397نارنجی ثانی و میرکمالی )

 «پژوهش و نقد آموزش روش تحقیق در نظام آموزشی کشور موزش روشآ»ها به پژوهش
و به  هقرار داد های ایران مورد نقد( آموزش روش تحقیق را در دانشگاه1385ناجی ) .اندپرداخته

شناسی، روش تحقیق و روش نگارش واژه روشکند که از این قبیل اشاره می یمسائل و مشکالت
اند که این امر موجب داشته یمعانی مبهم و نسبتاً مشابهدر ایران نویسی( )روش مقاله یا رساله

وزش روش های دروس دانشگاهی و ارائه آن برای آمویژه در سرفصلسردرگمی بسیاری، به
باید که بسیاری از دروس  که ای استکشور به گونهساختار نظام آموزشی  .تحقیق شده است

. شوندنظری تبدیل میسرعت به درس نظری یا شبهبه ،صورت عملی آموزش داده شوندبه
شناسی پژوهش در روانشناسی و ( در بررسی آموزش روش1386آبادی، نوروزی و حسینی )لطف

 و منابع شناسیروش و شناختیرفتمع بنیادهاین به این نتیجه رسیدند که در ایراعلوم تربیتی 
، تحصّلیی از نوع فلسفه شودمی تدریس های کشوردانشگاهر که د تحقیق روش درسی متون

 تحصیلی مقطع سه در تحقیق روش درس دانشجویان.است گرایانهکمّیو روش  تحصّلیپسا
های در پژوهش علمی فلسفه نظری بنیادهای و پژوهش اهیتم با تربیتی علوم روانشناسی و

-. مرتضویشودنمی داده آنان به باره این در ذکری قابل آموزش و شوندنمی آشنا تربیتی - یروان

( مشکالت درس روش تحقیق را به سه بخش آموزشی، نگرشی و 1394زاده و عابدینی )
توجهی نبودن استاد راهنما در دانشگاه، بی ساختاری تقسیم کرده و مواردی از قبیل در دسترس

های استاد به مشکالت دانشجویان به دلیل ازدیاد جمعیت، کمبود وقت جهت تدریس روش
مختلف تدریس، ناکافی بودن اطالعات دانشجویان نسبت به روند انجام تحقیق را به عنوان 

-منظور کسب نمره و بی مشکالت آموزشی، مواردی از قبیل گذراندن درس روش تحقیق تنها به

گی نسبت به انجام تکالیف مربوط به درس روش تحقیق به عنوان مشکالت حوصلهگی و بیعالقه
نگرشی و مواردی چون دسترسی نداشتن به اینترنت، کمبود منابع مورد نیاز جهت استفاده 

موزشی در دانشجویان، همکاری نکردن مراکز تحقیقاتی استان با دانشجویان، نبود امکانات آ
 دانشگاه، کمبود وقت برای انجام کارهای تحقیقاتی را به عنوان مشکالت ساختاری بیان کردند. 

در زمینه آموزش درس روش تحقیق انجام گرفته  بیشتریهای در خارج از کشور پژوهش
های تحقیق در ( به بررسی تحقیقات موجود در زمینه آموزش و یادگیری روش2014. ارلی )است
های مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد پرداخت. وی از بررسی های مختلف و در دورهرشته

شده در زمینه آموزش کند و تحقیقات انجامها سه تم اصلی را استخراج میادبیات و تحلیل داده
های دانشجویانی که درس ویژگی -1دهد. این تم ها عبارتند از ها جای میروش تحقیق را در آن

محتوا  -3ها در درس روش تحقیق و  ها و تکنیکآموزش روش -2کنند، ق را اخذ میروش تحقی
کنند را های مربوط به دانشجویانی که درس را اخذ میو هدف درس روش تحقیق. وی چالش
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شان ببینند؛ اند ارتباط درس را با رشته تحصیلی و زندگیها نتوانستهکند: آناینگونه توصیف می
ای برای یادگیری اند و بنابراین انگیزهعالقهه درس و مشکالت آن عصبی هستند؛ بیمعموالً دربار

شوند و با تصورات مواد درس ندارند؛ با نگرش منفی نسبت به تحقیق وارد درس روش تحقیق می
ها در آموزش درس روش ها و تکنیکشوند. وی در زمینه روشغلط وارد درس روش تحقیق می

کردن تجربیات عملی برای های فعال برای تدریس و فراهمده اساتید از روشتحقیق، لزوم استفا
گیرد. نتایج بررسی وی در زمینه محتوا و اهداف درس روش تحقیق دانشجویان را نتیجه می

ها محتوای واقعی یا اهداف درس روش تحقیق را حاکی از آن است که تعداد کمی از پژوهش
مالحظه در ادبیات موجود است. در زمینه ارزشیابی یک شکاف قابلاند و این مورد بحث قرار داده

اند که چه بخشی از درس بهتر است از طریق ارزشیابی ها اشاره نکردهنیز هیچ یک از پژوهش
 سنتی مثل امتحان و کوئیز ارزیابی شود و چه قسمتی از طریق عمل باید ارزیابی شود. 

اف و ی اهدرات اعضای هیئت علمی را درباره( نظ2017شراکو ، استومز و لواندفسکی )
های آوری کردند. اعضای هیئت علمی مهمترین چالشهای  درس روش تحقیق جمعچالش

زمان  مبودمربوط به روش تحقیق را شامل تالش برای ایجاد تعادل بین مواد آموزشی مختلف، ک
ه و تجزی شجویان، آموزشی انجام تحقیق به دانبرای آموزش همه مطالب، دشواری آموزش نحوه

ی فسکلواندو استومز، شراکو ودانستند. ها و آموزش نحوه نوشتن )نگارش علمی( میتحلیل داده
 رس ازهای د( نیز نحوه نگارش علمی و یادگیری نحوه انجام تحقیق را مهترین چالش2018)

ای چالش هبهاز جندیدگاه دانشجویان و انگیزه پایین و ناتوانی درگیر شدن تفکر سطح باال را 
های ن چالش( مهمتری2108برانگیز درس از دیدگاه اساتید عنوان کردند. دنیل، کومار و عمر )

 یه یابندی سوال تحقیق، درک نظردرس روش تحقیق از نظر دانشجویان را دشواری در صورت
ند. کردن ها بیادهی به پیامدهای تحقیق و دشواری در تحلیل دادهادبیات و نقش آن در شکل

رس به دی تدریس های آموزش روش تحقیق را  واگذار کردن وظیفه( یکی از چالش2018دنیل )
وضوع یس ماعضای هیئت علمی جدید و در برخی از موارد به اساتید بی تجربه که موظف به تدر

درس از  های( مهم ترین چالش2020دانند. گورونگ و استوا )به صورت موقت هستند، واگذامی
 ش همۀاستادان را نگرش دانشجوها به درس و بی عالقگی آن ها، کمبود وقت برای پوشنظر 

 و APAموضوعات درسی، تفاوت دانشجویان در آمادگی برای درس، مسائل مربوط به سبک 
 کمبود دانش آماری دانشجویان عنوان کردند.

دینی( که در های اندکی )لطف آبادی، ناجی و عابدر پژوهش شودهمانطور که مالحظه می
بیشتر از فلسفه علم و داخل کشور در زمینه نقد آموزش روش تحقیق صورت گرفته است، 

و غلبه رویکرد کمی در این  شناسی متون درسی روش تحقیقروش شناسی وبنیادهای معرفت
هایی از قبیل تعداد واحدهای کم و هر چند اشارات کلی به  چالشصحبت به میان آمده  زمینه

نایی ناکافی دانشجویان با فلسفه علم و مسائل نگرشی و ساختاری شده است، اما درس، آش



پور یموسو دی، سع انیفیشر دونی*، فر ی، احمدرضا نصر اصفهان یدییاعظم کا  

 1401 بهار و تابستان، 27، شماره 14امه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال دوفصلن                     12

 

 

های مهمی چون عناصر برنامه درسی، به طور همه جانبه و از جنبه های اخیردر سال که پژوهشی
شناسی و آسیبها های ساختاری  به بررسی چالشعناصر نقش آفرین در برنامه درسی و جنبه

علوم تربیتی  های علوم اجتماعی و به طور خاص در رشتهور عام در حوزهاین درس به طآموزش 
در خارج از کشور، از آنجا که اکثر پژوهشگران  انجام نشده است.در کشور و روانشناسی بپردازد، 

های اندکی صورت گرفته است به این نتیجه رسیدند که در زمینه آموزش روش تحقیق پژوهش
( و تحقیق در رابطه با 2018؛ دنیل، 2014؛ کیلبرن، نیند و ویلز، 2011)وگنر، گارنر و کاولیچ، 

ها در آموزش این درس را به عنوان یک نیاز پژوهشی مهم و ضروری مطرح کردند، تعداد پژوهش
، 2؛  برون، اسمیت و دیز2014؛ ارلی، 2020، 1کامینگزاین زمینه رو به افزایش است )راس و کال

های نگارندگان، در خارج از کشور نیز تا کنون پژوهشی انجام نشده سی( اما بر اساس برر2020
های آموزش این درس را از ابعاد و زوایای گوناگون، از جمله عناصر برنامه درسی، مورد که چالش

های ی چالشجانبهمورد بررسی قرار دهد. از این رو هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی همه
های علوم تربیتی و روانشناسی از تحقیق به دانشجویان رشته موجود در آموزش درس روش

ها کاری ضروری و مفید به نظر نظران این رشته است. واکاوی این چالشدیدگاه اساتید و صاحب
ها باعث ارتقاء کیفیت شود که رفع آنبردن به مسائل و مشکالتی باعث پی رسد و ممکن استمی

-بنابراین سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از: چالش گردد.های مورد نظر حوزهدر  پژوهش

 های علوم تربیتی و روانشناسی کدام است؟های اساسی آموزش روش تحقیق در رشته
 

 روش پژوهش 
تحلیل تم روشی برای شناخت  بود. 3روش پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر تحلیل تم

های متنی است که ایندی برای تحلیل دادههای کیفی است. این روش فرالگوهای موجود در داده
کند )عابدی جعفری، سلیمی، های غنی و تفضیلی تبدیل میهای پراکنده و متنوع را به دادهداده

های متخصصان و اساتید روش تحقیق حوزه(. جامعه پژوهش را 1390فقیهی و شیخ زاده، 
ی، خوارزمی، الزهرا، تربیت مدرس، های تهران، شهید بهشتدر دانشگاه روانشناسی و علوم تربیتی

ها این بود که اکثر علت انتخاب این دانشگاه دادند.اصفهان و فردوسی مشهد تشکیل می
ها مشغول به فعالیت هستند. دراین پژوهش از روش متخصصان روش تحقیق، در این دانشگاه

ی مستلزم مشورت با افراد اگیری زنجیرهنمونه ای استفاده شد.گیری هدفمند از نوع زنجیرهنمونه
-نمونه(. 393، 1394، 4مطلع است تا موارد مناسب تحقیق را معرفی نمایند )گال، بورگ و گال

                                                 
1 - Ross and Call-Cummings 
2 - Brown, Smith and Thies 
3 - Thematic analysis 
4 - Gall, Borg and Gall 
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کنندگان تکراری های شرکتاطالعات )یعنی زمانی که تقریباً صحبتگیری تا رسیدن به اشباع 
ز اساتید و نفر ا 20و در مجموع با  ادامه یافتشد و اطالعات جدیدی به دست نیامد( 

ها در این پژوهش (. ابزارگردآوری داده1نظران روش تحقیق مصاحبه به عمل آمد )جدول صاحب
ها پس از کدگذاری ساختاریافته بود. به منظور اطمینان از پایایی نتایج مصاحبهمصاحبه نیمه

-ز صحت یافتهها بازبینی شد. برای حصول اطمینان ااولیه، بعد از فاصله زمانی کوتاهی، کدگذاری

(. به همین 325، 1396، 1ولنیز استفاده شد )کرس های کیفی از روش بررسی توسط اعضا
شده را مورد های استخراجشوندگان خواسته شد تا گزارش نهایی پژوهش و تممنظور از مصاحبه

ود که بازبینی قرار دهند و نظرات خود را درباره درستی نتایج بیان کنند. شیوه اجرا بدین شکل ب
نظران برای شرکت در منظور درخواست از صاحبمحورها و سواالت مصاحبه به ای شاملابتدا نامه

شوندگان قرار گرفت. سپس با تعیین وقت صورت حضوری در اختیار مصاحبهمصاحبه، تنظیم و به
 شوندگان ضبط و سپسها با کسب اجازه از مصاحبهها انجام شد. تمام مصاحبهقبلی مصاحبه

 2ای که برون و کالرکها از طریق تحلیل تم و بر اساس شش مرحلهبادقت پیاده شدند. داده
ها، ها، بازنگری تمهای اولیه، جستجو برای تمها، تولید کد( پیشنهاد دادند )آشنایی با داده2006)

  .ها و تهیه گزارش( مورد تحلیل قرار گرفتندگذاری تمتعریف و نام
 کنندگان در پژوهشرکتمشخصات ش -1جدول 

شماره شرکت 

 کنندگان

دانشگاه محل 

 خدمت

 مرتبه علمی رشته

 استادیار روانشناسی خوارزمی یک

 دانشیار روانشناسی شهید بهشتی دو

 دانشیار علوم تربیتی شهید بهشتی سه

 استادیار روانشناسی شهید بهشتی چهار

 استادیار علوم تربیتی خوارزمی پنج

 استادیار م تربیتیعلو اصفهان شش

 دانشیار روانشناسی الزهرا هفت

 استادیار روانشناسی الزهرا هشت

 استادیار علوم تربیتی اصفهان نه

 استاد علوم تربیتی فردوسی مشهد ده

 دانشیار روانشناسی فردوسی مشهد یازده

                                                 
1 - Creswell 
2 - Braun and Clarke 
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شماره شرکت 

 کنندگان

دانشگاه محل 

 خدمت

 مرتبه علمی رشته

 استاد روانشناسی تهران دوازده

 دانشیار روانشناسی فردوسی مشهد سیزده

 دانشیار علوم تربیتی فردوسی مشهد چهارده

 استاد علوم تربیتی اصفهان پانزده

 دانشیار روانشناسی مدرس شانزده

 دانشیار علوم تربیتی فردوسی مشهد هفده

 استاد روانشناسی اصفهان هجده

 استاد علوم تربیتی خوارزمی نوزده

 استادیار علوم تربیتی الزهرا بیست

 

 های پژوهش یافته

ا راسی در آموزش روش تحقیق های اسساختاریافته، چالشهای نیمهس تحلیل مصاحبهبر اسا
 -2های مربوط به برنامه درسی، الشچ -1توان در سه حیطه اصلی قرار داد که عبارتند از می

ای ساختاری. هر یک از هچالش -3درسی و  آفرین در برنامههای مربوط به عناصر نقشچالش
ه یح دادتعدادی تم اصلی و فرعی است که در ادامه مقاله به تفکیک توضها شامل این حیطه
 خواهد شد.

 حیطه برنامه درسی -1
و  ز: درساشوندگان در این حیطه مشتمل بر چهار تم اصلی است که عبارتند نظرات مصاحبه

 (.2تعداد واحدها، محتوا و منابع، تدریس و ارزشیابی )جدول 
 برنامه درسی در آموزش روش تحقیقهای مربوط به چالش -2جدول 

های تم

 اصلی
 فراوانی تم های فرعی

درصد 

 فراوانی

درس و 

تعداد 

 واحدها

 25 5 تعداد واحدهای کم درس

 15 3 ها لحاظ نکردن اقتضائات خاص رشته

 10 2 جای آمار و روش تحقیق در دوره دکتریتلفیق نابه

محتوا و 

 منابع

 45 9 یشناستوجهی به مباحث روشبی

 30 6 های تألیفیکمبود کتاب

 30 6ها و منابع در هر سه دوره و ارائه مطالب بندی کتابعدم اولویت
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های تم

 اصلی
 فراوانی تم های فرعی

درصد 

 فراوانی

 تکراری

 25 5 های قدیمیوجود سرفصل

های نوشتاری نویسی و ضعف مهارتهای گزارشعدم ارائه مهارت

 دانشجویان 

3 15 

 10 2 هشتوجهی به مباحث اخالق پژوکم

 10 2 نبودن محتوای مناسب برای تدریس روش تحقیق کیفیمشخص

 تدریس

ماندن بخش عملی شدت نظری در تدریس و مغفولگیری بهجهت

 درس

7 35 

 35 7 شناسی کمی در تدریسغلبه روش

 30 6 های نامناسب در تدریس درساستفاده از روش

 20 4 عدم استفاده از منابع متعدد و معتبر در تدریس

 ویانائه مطالب گسترده با عمق کم، قرارگرفتن یادگیری دانشجار

 ها بعد از کالسدر حاشیه و رهاکردن آن

2 10 

 10 2 تدریس روش تحقیق بدون توجه به ارتباط آن با آمار

 ارزشیابی

 15 3 محور و سنجش صرفاً نظریهای ارزشیابی حافظهاستفاده از روش

 15 3 اد زیاد دانشجویاندشواربودن ارزشیابی به دلیل تعد

 10 2 ندادن بازخورد به کارهای عملی دانشجویان

 10 2 اجبار به ارزشیابی در یک مدت کوتاه

 

 و تعداد واحدها درس -1 -1
شده به درس روش دادهبه اعتقاد برخی از اساتید مصاحبه شونده تعداد واحدهای اختصاص

طالب برای پرداختن به برخی از م و زمان کافی ها کم استخصوص در برخی از گرایشتحقیق به
در دو واحد کارشناسی »کند: یان میب 5شونده شماره مهم وجود ندارد. به عنوان مثال مصاحبه

تونه روش میساعت ن 2توان رئوس کلی را گفت. کسی با شه وارد جزئیات شد، فقط میاصالً نمی
 گوید: ه مینیز در این زمین 20شونده شماره مصاحبه« تحقیق را یاد بگیره.

ز اند در برخی اکنم واحدهایی که به درس روش تحقیق اختصاص دادهمن احساس می
وش رقیق، ها مثل روانشناسی تربیتی کم است. ما باید بیایم به جای سه واحد روش تحگرایش

 تحقیق کمی و کیفی را جدا کنیم تا بتوانیم به درستی به هر دو بپردازیم. 
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یالت های تحصنظران معتقد بودند در تدریس درس روش تحقیق در دورهاز صاحب تعدادی
ردد. ائه گها باید لحاظ شود و این درس به فراخور رشته ها ارتکمیلی، اقتضائات خاص رشته

 گوید: در این زمینه می 9شونده شماره مصاحبه
ری سها یک گرایشکنیم. در همه های خاص را لحاظ نمیگاهی اقتضائات خاص در رشته

حقیق تهای شهایی هم دارند. الزامًا روهای مختلف با هم تفاوتمباحث مشترک است اما گرایش
-بحث ریزی درسی همان چیزهایی نیست که در روانشناسی وجود دارند. پس عالوه بردر برنامه

   های عام باید اقتضائات رشته را هم گفت.
یاز در دوره دکترا ن»کند: ها بیان میتهیاز مختلف رشنیز درباره ن18شونده شماره مصاحبه

الینی رای ببها یکسان در نظر گرفته شده که این غلطه. یک برنامه عمومی ریختن که همه رشته
ا بها نعتیصند و ها بیشتر باید با تحلیل واریانس آشنا باشو صنعتی یکسانه. در صورتیکه بالینی

 «های میدانی.روش
فیقی ری تلد نیز معتقد بودند تلفیق دروس آمار و روش تحقیق در دوره دکتبرخی از اساتی

 شود. زدن به درس و دانشجو میجاست و باعث آسیببهنا

 محتوا و منابع -2 -1
 توجهی بهی محتوا، بیمینهها در زشوندگان یکی از چالشطبق نظر تعدادی از مصاحبه

ای کردن درس روش تحقیق به مجموعهمحدود شناسی و چالش تکنیکالیزم؛ یعنیمباحث روش
 در این زمینه معتقد است:  6شونده شماره ها است. به عنوان مثال مصاحبهاز تکنیک

یستن نرسه اساتید ما اکثرشون اپیستمولوژی را خوب بلد نیستن. چون بلد به نظر می
 هیچ بینشیدن و درسشان یک درس تکنیکال خشک است که متدولوژی را هم خوب درس نمی

 رسند. ییقی نمکنه. شاید به دانش تکنیکال تحقیق برسند ولی به بینش تحقها ایجاد نمیدر بچه
 گوید:ا فلسفه علم، میبی لزوم آشنایی نیز درباره 7شونده شماره مصاحبه

های شرف رومشکل دیگه اینه که دانشجویان با فلسفه علم آشنا نیستند. یعنی مستقیم به ط
وانشناسی های رهای موجود داشته باشند. بچهآیند بدون اینکه هیچ آشنایی با پارادیمتحقیق می

لی شود خییاره مشود. اگر هم اشو علوم تربیتی فلسفه دارند اما به فلسفه علم اصالً اشاره نمی
اشته دجود ومختصر است و اصالً کافی نیست. در هر سه دوره باید فلسفه علم با درجات مختلف 

 ه.باش
ا های از تکنیکدرباره محدودکردن درس روش تحقیق به مجموعه 10شونده شماره مصاحبه

 : گویدتوجهی به مفروضات نظری و فلسفی میو بی
-می ها تکنیکالیزم است؛ یعنی آموزش روش پژوهش به عنوان تکنیکی کهیکی از چالش

ک ا باید یوهش رهای پژنظر من روش هایی را در افراد به وجود آورد. در حالیکه بهخواهد، مهارت
 های نظری و فلسفی را در آن آموزش داد.تر آورد و مفروضهسطح باال
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ها  را آن ای بودن اکثرشوندگان کمبود منابع تألیفی و قدرتمند و ترجمهبرخی از از مصاحبه
-ار مینه اظهدر این زمی 1شونده شماره دانستند. مصاحبهها در زمینه منابع، مییکی از چالش

سم تألیف. های التین به اکردن کتابمحتوای ما صرفاً شده ترجمه چند تا کتاب و یا مثله»کند: 
حاظ لا به ها هم درست یا نادرست بعضاً توسط دانشجویان انجام شده است. بنابراین مترجمه

را خاطر های تألیفی نیز کمبود کتاب 4شونده شماره مصاحبه« محتوایی خیلی ضعیف هستیم.
دی که م. افراایکتاب تألیفی قدرتمند نداریم. فقط کتاب ترجمه کرده»گوید: کند و مینشان می

 «سبک باشند و بخواهند با آن سبک کتاب بنویسند و آن را ترویج کنند، نداریم.صاحب
 ه مطالبد و دکتری و ارائی کارشناسی، ارشها و منابع در هر سه دورهبندی کتابعدم اولویت

ها اشاره کردند. درصد( از اساتید به آن 30های دیگری بودند که شش نفر )تکراری از چالش
 کند: بندی اظهار میی لزوم این اولویتدرباره 3شونده شماره مصاحبه

ک کتاب یا باید مها نداریم. بندی در کتابای هم که داریم اینه که ما اولویتیک اشکال دیگه
یان نشجوخصوص کارشناسی. نباید در دوره کارشناسی همه چیز را به داروش تحقیق بنویسیم م

ود و شگوییم اما سطحی و نظری. مطالب عملیاتی نمیگفت. ما همه چیز را به دانشجو می
ا با چهارت کنیمگیرند. بعد در ارشد دوباره همان مطالب را تکرار میدانشجویان کار هم یاد نمی

 تر. کلمه جدیدتر و یک فصل اضافه
سی کهای زیادی در بازار هست اما کتاب»گوید: می نیز در این راستا 9شونده شماره مصاحبه

 « داند یک منبع خوب برای روش تحقیق هر دوره، کدام است.نمی
 ها و عدم توجه کافی اساتید بهها و نیاز به تجدیدنظر جدی در آنبودن سرفصلقدیمی

درصد( از   25نفر ) 5های دیگری بود که توسط ز چالشها اها و ارتباط عمودی آنسرفصل
خیر در درباره ناکافی بودن تجدیدنظر ا 7کننده شماره اساتید مورد تأکید قرار گرفت. شرکت

ه شحول میتها هر روز داره دچار تغییر و روش تحقیق هم مثل سایر درس»گوید: ها میسرفصل
 «ستند.اری ه تجدیدنظر صورت گرفته، قدیمی و تکرهای ما با اینکه ظاهراًاما منابع و سرفصل

ها و ارتباط عمودی بین درباره لزوم توجه اساتید به سرفصل 14شونده شماره مصاحبه
ی اط عمودها توجهی ندارند. یعنی ارتبمدرسین به سرفصل»کند: مفاهیم روش تحقیق بیان می

 «میان مفاهیم روش تحقیق در مقاطع مختلف وجود ندارد.
های ی دانشجویان از چالشهای نوشتارنویسی و ضعف مهارتهای گزارشدم ارائه مهارتع

زمینه  ر اینشوندگان به آن اشاره کردند و ضعف دانشجویان ددیگری بود که تعدادی از مصاحبه
 نیز در راستای 20شونده شماره هها بیان کردند. مصاحببودن کیفیت پژوهشرا یکی از علل پایین

 کند: های نوشتاری دانشجویان بیان میمهارتتقویت 
های مشکلی که در نظام آموزش عالی ما وجود دارد این است که دانشجویان ما از نظر مهارت

های نگارش متون علمی کنم جای درسی با نام مهارتنوشتاری بسیار ضعیف هستند. من فکر می
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ها هارت نوشتن متون علمی برای بچهخالی است. خوبه قبل از روش تحقیق ما درسی با عنوان م
 داشته باشیم.

هایی بود که دو نفر تعدادی از ز دیگر چالشتوجهی به مباحث اخالق پژوهش اکم
 کند:در این زمینه بیان می 9شونده شماره نظران به آن اشاره کردند. مصاحبهصاحب

م اینکه در رغمحورها هست که در روش تحقیق بهشون کم توجهی میشه. علییک سری
الت مورد اخالق در پژوهش خیلی حرف زدیم ولی بازم در برخی جاها مثل استناددهی مشک

ل قول ده، گاهی از نقزیادی داریم. گاهی خود منبع اصلی را فرد ندیده اما بهش استناد می
 شه.یمتفاده ده. گاهی از جداول بدون استناد اسکنه اما شماره صفحه نمیمستقیم استفاده می

 این ممکنه لطماتی را متوجه استاد راهنما بکنه.
نبودن زمینه محتوا را مشخص های موجود درنظران یکی دیگر از چالشبرخی از صاحب 

 وضوعمحتوای مناسب برای تدریس روش تحقیق کیفی ذکر کردند و به ضرورت توجه به این م
مثاًل در دوره تحصیالت تکمیلی »گوید: می در این باره 4شونده شماره تأکید کردند. مصاحبه

«. یندفرا آمدن یک کلمه کیفی را اضافه کردن، اما مشخص نکردن کدام کیفی، کدام مدل، کدام
سی و با کهای کیفی را چه مشخص نیست روش» گوید: در این باره می 1شونده شماره مصاحبه

 « چه محتوایی باید آموزش دهد.

 تدریس -3 -1
ماندن بخش عملی درس در در تدریس روش تحقیق و مغفولشدت نظری گیری بهجهت

فت. نظران مورد تأکید قرار گرای از صاحبهایی بود که توسط عدهطول ترم، از چالش
ماندن بخش کردن بخش عملی و نظری درس را باعث مغفولیکپارچه 8شونده شماره مصاحبه

و  خش نظریبق باید بیفته اینه که اتفاقی که برای درس روش تحقی»گوید: داند و میعملی می
ظری و نکردن بحث های ما اینه که به خاطر یکپارچهعملی باید از هم تفکیک بشه. یکی از آسیب

 « مونه.مغفول می عملی عمالً بخش عملی درس
 گوید: شدت نظری برخی مدرسین میگیری بهدرباره جهت 9شونده شماره مصاحبه

شه. مثالً مباحث شدت نظری میر تدریس روش تحقیق بهگیری ما داوقات جهتگاهی
یلی فرصت شه اما دانشجو خها گفته میانواع طرح گیری، تعیین حجم نمونه ومختلفی مثل نمونه

 نداره چند تا کار را بررسی کنه و ایرادات و محاسنش را پیدا کنه.
ه ا غلبرش روش تحقیق های اساسی در آموزتعدادی از اساتید مصاحبه شونده یکی از چالش

-یدر این زمینه م 8شونده شماره شناسی کمی در تدریس این درس بیان کردند. مصاحبهروش
 گوید:

از اندازه به اعداد و ی روش تحقیق ما وجود دارد این است که ما بیش یه مشکلی که در حوزه
-رغم بازگشتی که سالکنم علیدهیم. من فکر میهای تجزیه و تحلیل کمی بها میارقام و روش
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ها بها بدهیم ضمن اینکه ما نباید ایم باید بیشتر به آنهای کیفی داشتههای اخیر به روش
همیشه حالت افراط و تفریط داشته باشیم. یک زمان فقط به کمی بها بدیم و یک زمان فقط 

راجع به روش بریم سراغ کیفی. ما باید به یک توازن برسیم. در مقطع ارشد جا دارد که بیشتر 
 تحقیق کیفی صحبت کنیم. 

 کند:به غلبه روش کمی در تدریس این درس اعتقاد دارد و بیان می 9شونده شماره مصاحبه
 ل اوضاعهاست. البته نسبت به قبشناسی کمی در تدریس این درس یکی از چالشغلبه روش

ه کجا بوده ر اونها بزرگانی دکنه. یک سری دانشگاهخیلی بهتر شده و دانشگاه تا دانشگاه فرق می
لبته یفی. اکها رفتن سراغ روش شناسی کمی قرابت داشتنن. اما یک سری دانشگاهبیشتر با روش

 ودرصد  وکنیم ولی بازم به سراغ عدد و رقم کنیم که داریم کیفی کار میگاهی ما فکر می
 ریم. های کیفی میسازی دادهریم. بازم به دنبال کمیفراوانی می

ناسب های مشوندگان بر این باور بودند که در تدریس روش تحقیق از روشای از مصاحبهعده
-د مهارتتوانشود و ارائه درس بیشتر به شکل سخنرانی و پاورپوینتی است که  نمیاستفاده نمی

مینه این زدر  1شونده شماره های الزم برای انجام تحقیق را در دانشجویان ایجاد کند. مصاحبه
آموزش  های ما شده چند تا سرفصل که اون رو هم یا به شکل سخنرانیدرس»گوید: چالش می

شونده شماره مصاحبه« دهد.کل پاورپویتنی که دانشجو برای هر قسمت ارائه میشدیم و یا به می
 کند: نامناسب بودن روش سخنرانی را این گونه بیان می 14

ر بدگیری های کوچک و یاحص گروهی، بحث در گروهطبعاً باید تدریس این درس در قالب تف
روش  یی که استاد، روش تحقیق را باهاها باشد. معموالً در کالساساس پروژه و امثال این

 .ماندهای یادگیری در حد حفظ و فهم باقی میکند معموالً الیهسخنرانی تدریس می
تبر و بع معها و مناق از کتاببرخی از اساتید معتقد بودند که برخی از اساتید روش تحقی

ها معتقد بودند که هیچ کتاب روش کنند. آنمتعدد در تدریس روش تحقیق استفاده نمی
ر دجانبه به تحقیق و مفاهیم آن پرداخته باشد و اساتید باید طور همهتحقیقی وجود ندارد که به

ات فاده از جزوین استها همچنتدریس این درس از منابع متعدد و معتبر استفاده کنند. آن
 س بیانهای جدی در آموزش این درها و منابع معتبر را یکی از آسیبمختصر به جای کتاب

 گوید: یدر این زمینه م 19شونده شماره کردند. مصاحبه
 اندندههای روش تحقیقی را خواپرسیم در ارشد چه کتابوقتی از دانشجویان دکتری می

 بینی که یک جزوه حدود بیست یا سی صفحهبرد و مینمی گاهی حتی یک کتاب را هم نام
هم  2ر حد نمره گرفته اما از نظر محتوا شاید د 20هم گرفته در واقع  20داشته است و خوانده و 

 نباشه. 
 :کندنیز لزوم استفاده از منابع معتبر را اینگونه بیان می 12شونده شماره مصاحبه
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 60تواند یمجلسه دانشجو  15نویسند. نهایتا در زوه میها دانشجویان جدر برخی از کالس
ود ا بشصفحه جزوه بنویسد. در حالیکه هیچ کتابی نیست که در آن همه مباحث روش تحقیق ر

 و دانشجو صورت کامل ارائه داد و معموال باید برای درس روش تحقیق از چند منبع بهره گرفتبه
ا ارائه رتری قای در یک حوزه مطالب دقیه هر نویسندههای مختلفی را بخواند. چرا کباید کتاب

موز ش آف را کنیم به نوشتن جزوه، فقط تعاریداده است. بنابراین وقتی ما کالس را محدود می
 شود. دهیم و در مورد محتوا شرح و بسط کافی به دانشجو ارائه نمیمی

انشجو دادگیری کم، قرارگرفتن ینظران ارائه مطالب گسترده با عمق به اعتقاد برخی از صاحب
ر تدریس درس روش تحقیق است. دیگری د کردن او بعد از کالس، چالشدر حاشیه و رها

 کند:در زمینه حجم زیاد مطالب در دوره کارشناسی بیان می 3شونده شماره مصاحبه
-یم و کار عملی هم نمیدهصورت نظری ارائه میچون حجم زیادی را در کارشناسی به

م وچک انجاده و کها بخواهیم یک پروژه ساشوند. ولی اگر از بچهاهیم، دانشجویان توانمند نمیخو
ک پروژه د، یدهند و متغیرهای مستقل وابسته را تعیین کنند و مثاًل همبستگی آن را حساب کنن

نیم. ها عملیاتی کار کتوانیم قسمت به قسمت با آناند و میکوچک در حد تمرین انجام داده
 . کارشناسی باید اینگونه باشد محتوا کمتر باشد ولی قابلیت کار عملی داشته باشد

د از درباره ضرورت توجه با یادگیری دانشجویان و پیگیری آن بع 10شونده شماره مصاحبه
 گوید:کالس درس می

ل او سوا ود ازیادگیری به نظر من در قلب برنامه درسی قرار دارد. دیروز یک دانشجو آمده ب
ند چپرسیدم گفت یادم رفته. گفتم کی درس را پاس کردی؟ گفت دو ترم پیش. گفتم نمره 

یه ی در حاشدانید چرا؟ چون یادگیری در حاشیه قرار گرفته. چطور یادگیر. می19گرفتی؟ گفت 
 روند.دهند و میقرار گرفته؟ برای اینکه استادها درس را می

ر ط با آمادرس روش تحقیق کمی را باید در ارتبانظران معتقد بودند که ای از صاحبعده
اند. فهم تدریس کرد و کاربرد آمار را به عنوان ابزاری در خدمت روش تحقیق به دانشجویان

بهتر است روش تحقیق در ارتباط با »گوید: در این زمینه می 13شونده شماره مصاحبه
توسط یک استاد تدریس شود ود و آمار و روش تحقیق و سنجش شناسی و آمار تدریس شروش

 «استادی که به آن رشته تسلط تئوریک دارد.

 ارزشیابی -4 -1
ز موزش روش تحقیق استفاده اآهای شوندگان یکی از چالشمطابق با نظر برخی از مصاحبه

در این  12شونده شماره محور و عمدتاً مداد و کاغذی است. مصاحبههای ارزشیابی حافظهروش
 گوید:زمینه می

کاغذی است. حتی در برخی از جاها اساتید از  -در حال حاضر ارزشیابی بیشتر مدادی
ای، اگر خوب هم طراحی کنند. در حالیکه امتحانات چند گزینهای استفاده میسواالت چندگزینه
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شود تا سطح کاربرد ازش استفاده کرد و سطوح باالی یادگیری را اصالً شده باشند، حداکثر می
های کارشناسی ارشد حتی ای ارزیابی کرد. در برخی از دورههای چندگزینها آزمونشود بنمی

خواهند فقط این سواالت را برای امتحان ها میشود و از آنسواالتی به دانشجویان داده می
 مطالعه کنند. این فقط روی حافظه تاکید دارد نه بیشتر.
لت عس به شیابی دانشجویان در این درتعدادی از اساتید مصاحبه شونده معتقد بودند ارز

رصت ید فشود اساتتعداد زیاد دانشجویان دشوار است. زیرا تعداد زیاد دانشجویان باعث می
ن یرد. ندادها را نداشته باشند و ارزشیابی با کیفیت الزم صورت نگبررسی دقیق کارهای عملی آن

ز اساتید به درصد( ا 10که دو نفر )بازخورد به کارهای عملی دانشجویان نیز چالش دیگری است 
از عوامل  بازخورددادن به کارهای عملی دانشجویان را 20شونده شماره آن اشاره کردند. مصاحبه

 معتقد است:  داند ونامه میها در انجام پایانموفقیت آن
 مثالً ما ا بگم شهها را بخونم به بچهها خیلی مهم است. مثالً من گزارشبازخورددادن به بچه

چه  ات چیه. روش پژوهشتهایی داری. مشکل بیان مسئلههای نوشتاری چه ضعفدر مهارت
 الیکه اگرکردن این قضیه دارند. در حمشکلی داره. ولی حقیقتاً دانشجویان رغبت کمی به دنبال

 ها خیلی کمک بگیرند. توانند از آنمی نامهبه بازخوردها توجه کنند در انجام پایان
کردن استاد به ارزشیابی در یک مدت زمان نظران بر این باور بودند که مجبوراز صاحببرخی 

ها معتقد بودند باید شود. آنر درس میدجانبه دانشجویان کوتاه، مانع ارزشیابی دقیق و همه
ی عملی ارهاکارزشیابی درس را از نظر عملی باز گذاشت و به استاد فرصت کافی برای ارزشیابی 

 یان را داد. دانشجو
 

 آفرینحیطه عناصر نقش -2
 (.3تم اصلی دانشجو و استاد است )جدول  2این حیطه شامل 

 یقآفرین در آموزش روش تحقهای مربوط به عناصر نقشچالش -3جدول 

 درصد فراوانی فراوانی های فرعیتم های اصلیتم

 دانشجو

 30 6 ضعف در ریاضیات دانشجویان علوم انسانی

 25 5 اینشجویان تغییر رشتهمعضل دا

 20 4 وقت نبودن دانشجویانتمام

بودن نداشتن تسلط کافی بر زبان انگلیسی و پایین

 های اطالعات علمیهای جستجو در پایگاهمهارت

4 20 

 15 3 گرایی تمایل به نمره و مدرک

 15 3 انگیزه پایین و ناامیدی نسبت به آینده

 10 2 ار گروهینداشتن مهارت انجام ک
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 درصد فراوانی فراوانی های فرعیتم های اصلیتم

ر دنیازها و مفاهیم پایه نداشتن تسلط کافی بر پیش

 روش تحقیق

2 10 

 استاد

استفاده از افراد غیرمتخصص به عنوان مدرس روش 

 تحقیق

12 60 

 25 5 ازحد اساتید مشغله بیش

کمبود استاد متخصص در زمینه روش پژوهش 

 کیفی

4 20 

عاتی سواد اطال بودنآموزش ناکافی اساتید و پایین 

 هاآن

2 10 

توانایی پایین اساتید در ایجاد انگیزه برای  

 دانشجویان

1 5 

 5 1 مورد قضاوت قرارگرفتن اساتید روش تحقیق 

 

 دانشجو -1 -2
رصد( از د 30نفر ) 6هایی بود که ریاضیات ضعیف دانشجویان علوم انسانی از جمله چالش

-مینوقتی ریاضی دانشجویان ضعیف است  ها معتقد بودندنظران به آن اشاره کردند. آنصاحب

 یشرفت درها برای پتوانند درک خوبی از آمار و روش تحقیق داشته باشند و در نتیجه انگیزه آن
ام این مشکل را به عدم کارایی نظ 12شونده شماره کند. مصاحبهها کاهش پیدا میاین درس

 دهد و معتقد است:آموزشی نسبت می
علوم  ه رشتهبآموزان را ای از دانشاسفانه در ایران در دوره دبیرستان یک بخش عمدهما مت

ه به نرید. آموزش ریاضی گیکنیم که شما ریاضی یاد نمیها تلقین میبریم و به آنانسانی می
ی هارحدان شدن بلکه به خاطر تفکر علمی مفید است. ما در درس روش تحقیق طخاطر ریاضی
رتباط ادر  یم که وابسته به آمار است و با برخی از مفاهیم آماری مثل جبر خطیآزمایشی دار

ی خیلی شه برای دانشجویان علوم انساناست. زمانی که صحبت از ماتریس و تحلیل کواریانس می
 پیچیده است.

ای های ذکرشده توسط تعدادی از اساتید روش تحقیق، عدم تجانس رشتهیکی دیگر از چالش
های مختلف است. هایی با کیفیتهای مختلف و دانشگاهن و ورود دانشجویان از رشتهدانشجویا
ها خیلی وقت»گوید: در زمینه عدم تجانس دانشجویان در کالس می 14شونده شماره مصاحبه

ای باشد. تواند عدم تجانس رشتهمیان دانشجویان عدم تجانس وجود دارد. این عدم تجانس می
شوید که اصالً روش تحقیق نخوندن، اما یک سری جویانی مواجه میگاهی شما با دانش
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معتقد است گاهی  1شونده شماره مصاحبه« اند.دانشجویان چند درس روش تحقیق را خوانده
 کند.زاست و بیان میآیند، آسیبهای دیگر به این رشته میورود دانشجویانی که از رشته

ک پیوتر یشته کامرها است. مثاًل فرد از م یکی از چالشاند هدانشجویانی که تغییر رشته داده
باشه.  اشتهددفعه اومده روانشناسی تربیتی بدون اینکه از متغیرهای اساسی روانشناسی اطالع 

ق نا و منط معبدون اینکه از متغیرهای آموزشی و انگیزشی اطالع داشته باشه. بدون اینکه اصالً
 ند.زنبه میشته ضرنامه انجام بدهد. این افراد به آن رپایان خوادروش تحقیق را بداند. حاال می

ن و وقت نبودن دانشجویاهایی که برخی از اساتید به آن اشاره کردند تمامیکی از چالش
 گوید:در این زمینه می 12شونده شماره ها در دانشگاه بود. مصاحبهحضور کم آن

 ها کمک کند تا مجبور بهه باید به آنانشگاوقت نبودن دانشجوهاست. دیکی از مشکالت، تمام
و آمد نباشند. برخی از دانشجویان فقط یک روز در دانشگاه هستند. در حالیکه دانشجوکار و رفت

وقت در مالصه تماو خ از صبح باید بیاد دانشگاه. بعد بره کالس. بعد بره کتابخونه. بعد ناهار بخوره
 دانشگاه باشه.
اره درب« کردن دانشجو با دانشگاه بعد از امتحان جامعقهر»ی از کنایه 1شونده شماره مصاحبه

 گوید:کند و میحضور کم دانشجو در دانشگاه استفاده می
ه ره. میهر کردها این است که بعد از امتحان جامع دانشجو انگار با دانشگاه قیکی از چالش
ده و به چه ه انجام مییست چطور داردم. معلوم نگه دارم کارم رو انجام میسراغ کارش و می

کردن که کنه. استادها هم که اینقدر سرشون شلوغه و خودشان را مشغولمشکالتی برخورد می
ین خودش اگن وقتی انجام دادی بیا به من بده تا جلسه دفاعیه را برگزار کنیم. به دانشجو می

جام ان انب آموزش بدیم، در زمایم خویک چالش اساسی است. اگر ما روش تحقیق را نتوانسته
 وبی ارائه داد.  توان به خنامه، بخشی از روش تحقیق را میپایان

ن شجویان در این درس، نداشتهای عمده داننظران یکی از چالشصاحب طبق نظر تعدادی از
های بودن مهارت جستجو و عدم آشنایی کافی با پایگاهتسلط کافی بر زبان انگلیسی، پایین

وید: گدرباره اهمیت تسلط بر زبان انگلیسی می 14شونده شماره ات علمی است. مصاحبهاطالع
 99وی قلمر ها ما خودمان را ازسهم تولید  علم در ایران کمتر از یک درصد است. خیلی وقت»

 8اره شونده شممصاحبه« کنیم.درصدی دانش به خاطر اینکه در زبان توانایی نداریم، محروم می
 های اطالعات علمی ها با پایگاهدادن نحوه جستجو به دانشجویان و آشنایی آنآموزش به اهمیت

 گوید:در بخش عملی درس تاکید دارد و می
های کردن او با پایگاههای مهمی که ما باید دانشجو را با آن آشنا کنیم آشنایکی از مهارت

کردن آشنا نیستند. خیلی از سرچ یاطالعات علمی است. هنوز خیلی از دانشجوهای ما با نحوه
شان است آشنا نیستند. بنابراین در دانشجویان ما با منابع معتبری که در حوزه درسی و تحصیلی
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تونه به هایی میبخش عملی بیشتر به اینها بپردازیم تا دانشجو یاد بگیره از چه منابع و کانال
 ه. های نو و مطالب نو دسترسی پیدا کنسواالت نو، فرضیه

ها بودن آنبودن دانشجویان به جای محققگرایی و مقلدتمایل دانشجویان به نمره و مدرک
برای  مانعی نظران به آن اشاره کردند و آن راهایی بود که برخی از صاحبنیز از جمله چالش

-ار میا در این باره اظه 19شونده شماره یادگیری اصولی و عمیق درس معرفی کردند. مصاحبه

گیری ال یادای بگیرن و برن و دنببسیاری از اوقات دانشجویان فقط آمدند که یک نمره»د: کن
« ها را باید حلواحلوا کرد.ها پیدا میشه آنعمیق نیستند. اگر تک وتوکی در بین اون

-گرایی را مانع از عمق مطلب در یادگیری مینیز تمایل به نمره و مدرک 5شونده شماره مصاحبه

 کند: ان میداند و بی
تیجه نشه یمدرکشور ما تمایل به نمره و مدرک وجود داره و هر وقت استاد وارد عمق مطلب 

ذاره گرایی در آموزش عالی خیلی رواج پیدا کرده و این نمیگرایی و نمرهگیره. مدرکبرعکس می
 زند. استاد کارش رو درست انجام بده. این داره به آموزش عالی ضربه می

 های دیگری است که توسطده از چالشها نسبت به آینامیدی آنپایین دانشجویان و نا انگیزه
انگیزه بودن بی 14شونده شماره شوندگان به آن اشاره شده است. مصاحبهتعدادی از مصاحبه

-السکما در »کند: داند و بیان میهای آموزشی میدانشجویان را مانع رسیدن به اهداف و غایت

ه فظ کنند و نمرخواهند حای رو به رو هستیم که میانگیزه های کمحقیق با آدمهای روش ت
-غایت وسختی بتوانید به انتظارات خواهید تدریس کنید بهشود شما که میبگیرند این باعث می

 «هایی که دارید، برسید.
جه مواکل هایی که از نظر برخی از اساتید، درس روش تحقیق را با مشیکی دیگر از چالش

که به  ورتیکرده است، این است که اکثر دانشجویان مهارت انجام کار گروهی را ندارند. در ص
ار های پژوهشی و انجام کخصوص در بخش عملی درس، آموزش اثربخش، مستلزم تشکیل تیم

 کند: در این باره بیان می 12شونده شماره گروهی توسط دانشجویان است. مصاحبه
دانشجویان  ه کارشناسی ارشد ما کار گروهی انجام دهیم. یعنیشه در دورحتی می

 ند. مثالًجمعی یک کار پژوهشی انجام بدن تا بتونن با هم یک کار قابل قبول را ارائه کندسته
مینه ین زا مشکالتی در اچهار نفر با هم یک تیم تشکیل بدهند و یک پژوهش انجام دهند. ام

 وجود دارد یکی از مشکالت این است که افراد توانایی انجام کار گروهی ندارن. 
 ا، عدمرهای آموزش روش تحقیق در دوره تحصیالت تکمیلی بعضی از اساتید یکی از چالش

 ر دورهددانستند و معتقد بودند نیازها و مفاهیم پایه روش تحقیق میتسلط کافی بر پیش
 19شونده شماره نیازهای الزم را کسب کنند. مصاحبهارشناسی دانشجویان باید مفاهیم و پیشک

 گوید:نیازها مینیز درباره عدم تسلط بر برخی از پیش
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ک سری یکنی انتظار داری با وقتی شما برای دانشجوی کارشناسی ارشد درس را شروع می
آشنا  حقیقرها و یک سری مباحث پایه روش تمفاهیم پایه آشنا باشد و حداقل با مفاهیم متغی

-یمازه باشد و شما با یک مرور سطحی وارد گود شی که حاال دارم روی مطالب قبلی مطلب ت
جو نگات ، دانش«متغیر»گویی بینی عمالً این طور نیست. میدهم. اما میگذارم و مطلب را غنا می

ا ه و یا بنگرفت گرفته را فراشناسی یاد میکنه و... یعنی دانشجو آنچه که باید در دروه کارمی
 فاصله زمانی آمده ارشد، فراموش کرده.

 استاد -2 -2
از  شوندگان، تدریس روش تحقیق توسط افراد غیرمتخصص را،بیش از نیمی از مصاحبه

 در این راستا 1شونده شماره دانستند. مصاحبههای آموزش روش تحقیق، میچالش بزرگترین
 گوید: می

و یا ی ما شده مدرس روش تحقیق. هر کسی دک معضل بزرگ اینه که هر کسی در جامعهی
بدون  اره.دچهار واحد روش تحقیق گذرونده و یک رساله دکتری انجام داده، ادعای روش تحقیق 

ای هدیدگاه ت بیننیازها را بدونه. بدون اینکه فلسفه علم خوانده باشه یا حداقل تفاواینکه پیش
 دن.وهن را بدانه. این افراد االن دارن روش تحقیق درس میپوپر و ک

های روش تحقیق و آمار برای درس« گوشت قربانی»عبیر از ت 4شونده شماره مصاحبه
 کند و معتقد است: استفاده می

ا وارد ماند و هر کسی از هر جهایی مثل آمار و روش تحقیق مثل گوشت قربانی میدرس
صص. رویم پیش دکتر عمومی یا متخشویم می. وقتی ما مریض میشودتدریس این حوزه می

درصد موارد، پزشکان متخصص  50ها شبیه هم هستند اما در در درصد درمآن 50ها در این
 توانند به ما بکنند.کمک بیشتری می

این  داند و دراین مشکل را ناشی از کمبود واحد موظف اساتید می 9شونده شماره مصاحبه
 گوید: میزمینه 

ود کنند با عنوان کمبها مشکلی پیدا میهاست. گاهی گروهمشکل بعدی تخصص مدرس
، حقیقتها مثل روش واحد موظف. بنابراین برخی از اساتید مجبورن برن سراغ برخی از درس

ت ه تفاوکنه و بر آن مسلطهاست روش تحقیق را تدریس میمسلماً این فرد با فردی که سال
 داره.

-یداند و بیان ممشکل اصلی در آموزش روش تحقیق را استاد می 6شونده شماره همصاحب
 کند: 

سوادند. فهم برخی اساتید از روش تحقیق پایین است. سواد یا کممشکل اصلی ما اساتید بی
 و تاکلید حل مشکالت استاد است. استادی که بتونه روش تحقیق درس بده و به جز تزش د

 اشه. در علوم تربیتی فقر دانش روش تحقیقی وجود دارد. تحقیق انجام داده ب
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د که ازحد اساتید و اختصاص وقت دانشگاه به خارج از دانشگاه چالش دیگری بومشغله بیش
-یان میبدر این زمینه  15شونده شماره توسط برخی از اساتید مورد تأکید قرار گرفت. مصاحبه

 روند ویی هم مهای پیام نور و غیرانتفاعه دانشگاهاساتید ما سرشان خیلی شلوغ است و ب»کند: 
 19شونده شماره مصاحبه« آید.کنند. در نتیجه کیفیت کارشان پایین مینامه هدایت میپایان

 وقت بودن استاد و اختصاص وقت به دانشجو و دانشگاه معتقد است: درباره اهمیت تمام
س درس است. در اختیار دانشجو و کالوقتش گوییم استاد، یعنی شخصی که تماموقتی می

شگاه را قت دانکنم که ربطی به دانشگاه نداره و عمال ورم با بیرون کار میگاهی من استاد می
ستاد نشگاه. ازنم به دااختصاص دادم به کار بیرونی و به نوعی با انجام کار پژوهشی دارم ضربه می

 دانشجو هم با او رشد کند.  زمانی پژوهشگر است که در دانشگاه باشد و چهارتا
بودن اساتید متخصص در زمینه روش تحقیق کیفی یکی نظران کمبه اعتقاد برخی از صاحب

 درباره این چالش 20شونده شماره شود. مصاحبههای آموزش روش تحقیق محسوب میاز چالش
 افزارها،های ما این است که هنوز اینقدر که در حوزه کمی نرمیکی از ضعف»معتقد است: 

وی قی گرهای دادهها و متخصصین خوب داریم، در حوزه کیفی  متخصصان و تحلیلتحلیل
های کیفی خوب است اما چه روش»کند: ینه بیان میدر این زم 1شونده شماره مصاحبه« نداریم.

 نگونهنظر خود را در این زمینه ای 6شونده شماره مصاحبه« کسی آموزش بدهد با چه محتوایی؟
هم   یفی راکاند. استادهای قدیمی ما در آمریکا درس خوندن و اکثراً کمی زده»کند: بیان می

ادا در ثراً استم. اککنند. اما ما کیفی کار واقعی کم داریم، یا اصالً نداریمختصراً دارن مطرح می
 «ارائه کیفی مشکل دارن.

بودن سواد های خاص و پایینهبرخی از صاحب نظران، آموزش ناکافی اساتید، نگذراندن دور
ینه در زم 6شونده شماره های این درس معرفی کردند. مصاحبهاطالعاتی اساتید را از چالش

اتی ز مشکالت ما این است که سواد اطالعایکی »گوید: بودن سواد اطالعاتی اساتید میپایین
نیا م دنشیال در تمادانشجویان و اساتید پایین است. سواد اطالعاتی به عنوان یک درس اس

نیز  1شونده شماره مصاحبه« شه. در بدو ورود باید سواد اطالعاتی اساتید را سنجید.تدریس می
تحقیق  هایهای خاصی را در زمینه روشخود اساتید باید آموزش ببینند و دوره»گوید: می

 « بگذراند.
ن انشجویادر د توانندید نمییکی از اساتید اعتقاد داشت که اساتید روش تحقیق آنگونه که با

کند: یمیان برای یادگیری روش تحقیق و انجام تحقیق ایجاد انگیزه کنند. او در این راستا ب
ه. استاد ها ایجاد انگیزه کنحدود سی، چهل درصد دانشجوها خوبن اما استاد بلد نیست در اون»

 « باید دانشجو را کشف کند و به او تکلیف خاص بدهد.
ید اسات ری اعتقاد داشت یکی از مشکالت اساتید روش تحقیق این است که توسطاستاد دیگ

 شود. گیرد و گاهی در جلسات دفاع به او حمله میدروس دیگر مورد قضاوت قرار می
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 حیطه مشکالت ساختاری -3
طور شاید به هایی که قبالً ذکر شدگیرند مانند چالشهایی که در این حیطه قرار میچالش

-د چالشطور غیر مستقیم باعث ایجاآموزش این درس را تحت تأثیر قرار ندهند، اما به مستقیم

م طور خالصه این حیطه شامل دو تشوند. بههای مهمی برای آموزش و یادگیری این درس می
های و زیرساخت ی آموزش عالی و الزاماترویهاصلی است که عبارتند از: پیامدهای گسترش بی

 (.4الزم )جدول 
 های مربوط به مشکالت ساختاری آموزش روش تحقیقچالش -4جدول

فراوان های فرعیتم تم اصلی

 ی

درصد 

 فراوانی

پیامدهای گسترش 

 رویه آموزش عالیبی

 55 11 ازحد دانشجوپذیرش بیش

ها به دلیل عدم نظارت افت کیفیت پژوهش

 هانامهکافی بر  انجام پایان

4 20 

 5 1 یرونی با دانشگاهکاهش همکاری موسسات ب

های الزامات و زیرساخت

 الزم

بودن دانشگاه و دور بودن دانشگاه غیرپژوهشی

 از محیط عمل

9 45 

های الزم برای تدریس ضعف در زیرساخت

 درس

5 25 

 10 2 چالش هنجارگزینی به جای معیارگزینی

های آموزشی بر کار و نظارت ناکافی گروه

 تدریس اساتید

1 5 

 

 ی آموزش عالیرویهپیامدهای گسترش بی -1 -3
تر از جمله التحصیلی سریعازحد دانشجو و تحت فشار قرار دادن آنها برای فارغپذیرش بیش

 14شونده شماره هایی بود که توسط بیش از نیمی از اساتید به آن اشاره شد. مصاحبهچالش
داند و معتقد است: ای مطلوب تدریس میهتعداد زیاد دانشجویان را مانع استفاده استاد از روش

های درس است. شما برای انتخاب روش مطلوب مشکل دیگر تعداد زیاد دانشجویان در کالس»
تونی با تا دانشجو نمی 40تدریس در روش تحقیق باید تعداد محدودی دانشجو داشته باشی با 

ستفاده از افراد غیر متخصص ا 19شونده شماره مصاحبه« ای غیر از سخنرانی تدریس کنی.شیوه
در حوزه علوم انسانی تعداد دانشجویان »داند و معتقد است: را ناشی از تعداد زیاد دانشجویان می

ها زیاد شده و به استاد بیشتری نیاز است، وقتی استاد کم باشه هر کسی درس را تدریس کالس
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نشجو را یکی از پیامدهای منفی باالرفتن نسبت استاد به دا 12شونده شماره مصاحبه« کنه.می
در ایران نسبت »گوید: رویه آموزش عالی است و در این راستا میداند که حاصل گسترش بیمی

گذرد و اساتید به غیر از دانشگاه خودشان، بقیه هم می 40به  1استاد به دانشجو گاهی حتی از 
فرصت کافی ندارند که با دانشجویان  گذرانند، بنابراین وقت وهای دیگر میوقتشان را در دانشگاه

رویه واردشدن دانشجویان ضعیف را حاصل گسترش بی 17شونده شماره مصاحبه« درگیر باشند.
چون پذیرش دانشجو زیاده، دانشجویان با ضعف »گوید: داند و در این راستا میآموزش عالی می

کنم واحد عملی را جدی یشن و دانشجویان قوی در اقلیت هستند. من سعی مکامل وارد می
انگیزه ها ضعف دارند و بیشه. دانشجو در آن سطح نیست. بچهبگیرم، ولی دانشجو همراه نمی

 «هستند.
، افت ی آموزش عالیرویهودند، یکی از پیامدهای گسترش بینظران معتقد ببرخی از صاحب 

در  19ه شونده شمارست. مصاحبهها انامهها به دلیل نظارت ناکافی بر انجام پایانکیفیت پژوهش
 کند: ارتباط با این چالش بیان می

ن در مه. االن خونمیخونه. استاد داور اصال کار را نگاهی اوقات استاد راهنما اصال کار را نمی
ارشناسی کتا دانشجوی  9دانشگاه حق دارم پنج تا دانشجوی دکترا داشته باشم. در آن واحد 

-ه تاشونم نمیتا. اما استاد س 29شه مشاوره داشته باشم. روی هم می تونمتا هم می 16ارشد. 

قت وی که گرده دنبال استاد راهنما و داوررسه درست کار انجام بده. گاهی خود دانشجو می
اپ اله هم چن. مقکنکنی همه با نمره باال هم دفاع مینداشته باشه تا گیر بهش نده. بعد نگاه می

 اصالً مقاله نیست. ای کهکنند. مقالهمی
ی ها و افت کیفیت را نتیجهخاب موضوعات تکراری در پژوهشانت 13شونده شماره مصاحبه
میلی چه رویه تحصیالت تکگسترش بی»کند: داند و بیان میرویه آموزش عالی میگسترش بی

آوردن به ویرشکل های دولتی چه آزاد و چه پیام نور و غیرانتفاعی باعث شده اساتید با مدر دروه
 «موضوعات تکراری که روی آن فکر نشده، مواجه شوند.

ای شوندگان کاهش همکاری موسسات بیرونی با دانشگاه را یکی از پیامدهیکی از مصاحبه
 رویه آموزش عالی برشمرد. وی در این زمینه معتقد است: گسترش بی

 علوم وی روانشناسی ویکی از مشکالت، کاهش همکاری موسسات بیرونی است. ما در قلمر
هایی نهای روانشناسی و سازماتربیتی میدان کارمان آموزش و پرورش و بهزیستی، کلینیک

اره قویهستند که با بخش صنعت، دولت یا خدمت در تعامل هستند و اینها به خاطر توسعه ب
 آموزش عالی دیگه خسته شدن.

 هات و زیرساختالزاما -2 -3
ها در زمینه پژوهش و آموزش روش تحقیق را تید یکی از چالشدر حدود نیمی از از اسا

شونده شماره دانستند. مصاحبهنداشتن آن با محیط عمل می بودن دانشگاه و ارتباطغیرپژوهشی
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توان انتظار تربیت پژوهشگر داشت. وی در معتقد است از دانشگاهی که پژوهشی نیست نمی 19
 گوید: این رابطه می

 منطقیخودش پژوهشی نیست، انتظار تربیت دانشجوی پژوهشگر از آن غیر وقتی دانشگاهی
ن هم جوی مدم، به تبع من دانشاست. به عبارتی وقتی من استاد خودم کار پژوهشی انجام نمی

یاز ه نیرو نتاً بگیره. ولی من اگر کار پژوهشی انجام بدم، قاعددر کنار من کار پژوهشی یاد نمی
اره دالس ر از دانشحوی خودم. طبیعی است که وقتی دانشجوی من توی کدارم و چه نیرویی بهت
اد ده، یادگیری دو طرفه ایجخونه و در کنار من کار پژوهشی انجام میدرسش رو با من می

 شه. می
ر های الزم برای تدریس روش تحقیق دتنظران معتقد بودند که زیرساختعدادی از صاحب

حقیق تری روش توان به محدودنکردن یادگیها میله این زیرساختها وجود ندارد. از جمدانشگاه
صاص اخت به چند واحد دانشگاهی، لزوم ایجاد نگاه علمی و روش تحقیقی در دوره ابتدایی و

ر این رابطه را اینگونه نظرش د 1 یشونده شمارهبودجه پژوهش به اساتید اشاره کرد. مصاحبه
 کند: بیان می

تا  اساس دو واحد، چهار واحد و یا حتی شش واحد از کارشناسی بحث پژوهشگرشدن بر
رد فیک  دکتری نیست. کاًل بر اساس چند واحد درس نیست. روش تحقیق باید من را به عنوان

ما  زش دهیم.آمو متفکر و عملی بار بیاره. هر درسی را از دوره ابتدایی باید بر اساس روش تحقیق
-یانشگاه مدا در مها آموزش دهیم. یش از آن نگاه علمی را به بچهباید از دوره ایتدایی یا حتی پ

های فلسفی و خواهیم در سه واحد کارشناسی، دو واحد ارشد و دو واحد دکتری هم بنیآن
ار و واحد آم ا دوتئوریکی را بگوییم هم اجرا و هم گزارش را. این شدنی نیست. لذا  اگر ما فقط ب

ای ا بروم نیست که روش تحقیق چیست، بخواهیم دانشجویان رروش تحقیق که در آنجا هم معل
فقط  ر است.رسد که این فقط بازی روزگانامه آماده کنیم، به نظر میانجام رساله یا پایان

کتاب داریم. ما ساختارهای الزم برای تدریس روش تحقیق را علم و شبهدانشگاه و شبهشبه
 م.نداریم و باید این ساختار را فراهم کنی

 د: گوینیز در زمینه اختصاص بودجه مناسب پژوهشی به استاد می 19شونده شماره مصاحبه
 وقته و از طریق کار پژوهشیدن، دانشجو تمامهای دنیا که کار پژوهشی انجام میدر دانشگاه

پژوهش  گیره و هم دارهگذرونه؛ یعنی زندگی مالیش تامین شده، هم داره یاد میزندگیش رو می
اال حچرخونن. ده. اما دانشجویان ما کارمندند یا شغلی دارند که با آن زندگی خود را میام میانج

تی ل یا گرنه پوکمیاد اینجا چیزی یاد بگیره. نمیاد که وقتش رو روی کار پژوهشی بذاره. استادم 
 نداره که بگه بیا با من کار کن، کارت رو بذار کنار. آش خاله است واقعاً.

های موجود را  سیستم پذیرش هنجاری دانشجویان شوندگان یکی از چالشصاحبهبرخی از م
دانستند و معتقد بودند که بهتر است گزینش دانشجو برای ورود تحصیالت تکمیلی بر اساس می
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یکی از »گوید: در این راستا می 1شونده شماره های معینی باشد. به عنوان مثال مصاحبهمعیار
یرش دانشجویان است. مثالً فرد آمار و روش تحقیق را صفر زده ولی قبول های ما در پذچالش

 « ها را مد نظر قرار دهیم.شده. ما به جای هنجارگزینی باید یک مقدار معیارها و مالک
ست که اشوندگان معتقد بود، یکی از مشکالت در آموزش روش تحقیق این یکی از مصاحبه

اید یک بموزشی آهای معموالً گروه»س نظارتی چندانی ندارند: آموزشی بر کار اساتید این درگروه
اشند بتری بر کار همکاران داشته شته باشند و یک نظارت دقیقگیری کلی برای آموزش داجهت

این  یافته های« دهند.چون برخی از همکاران به هر دلیلی سرفصل را در کالس پوشش نمی
 .ه شده استبه طور خالصه نمایش داد 1پژوهش در شکل 

 
 های آموزش روش تحقیق در ایرانچارچوب تحلیلی پژوهش: چالش –شکل یک 

 های پژوهشمنبع: یافته

 
 گیریحث و نتیجهب

-شتهرهای اساسی آموزش روش تحقیق به دانشجویان بر اساس نتایج پژوهش حاضر، چالش

عناصر » ،«برنامه درسی»توان در سه حیطه کلی شامل های روانشناسی و علوم تربیتی را می
-ل چالشها شامقرار داد. هریک از حیطه« مشکالت ساختاری»و « آفرین در برنامه درسینقش

 دهند.یطور مستقیم و یا غیر مستقیم آموزش روش تحقیق را تحت تأثیر قرار می است که بههای
حیطه برنامه درسی شامل مضامینی از قبیل درس و تعداد واحدها،  الف: برنامه درسی:

شده در حیطه برنامه درسی، های شناساییمحتوا و منابع، تدریس و ارزشیابی است. یکی چالش
نظران معتقد بودند تعداد واحدهای یافته به آن است. صاحبدهای اختصاصدرس و تعداد واح
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ها کم است و پاسخگوی نیاز اختصاص یافته به درس روش تحقیق به ویژه در برخی از گرایش
ها و فراگیران نیست. همچنین به خصوص در دوره تحصیالت تکمیلی اقتضائات خاص رشته

تحقیق باید مدنظر قرار گیرد. بخشی از این نتایج با نتایج ها در زمینه روش نیازهای متفاوت آن
 سه در درس واحدهای تعداد( که عنوان کردند 1386آبادی، نوروزی و حسینی )پژوهش لطف

و  است اندک بسیار تربیتی علوم و روانشناسی دکترای و ارشد کارشناسی و کارشناسی مقطع
( وگورونگ و 2017استومز و لواندوفسکی ) (، شراکو،1394زاده و عابدینی )همچنین مرتضوی

( که به مشکل کمبود وقت برای پوشش همه موضاعات درسی اشاره کردند، 2020استوا )
 همخوانی دارد. 

ای هروژهنامه و پیکی از اهداف مهم درس روش تحقیق کمک به دانشجویان در انجام پایان
برنامه  کند.صیالت تکمیلی ایفا میتحقیقاتی است بنابراین این درس نقش مهمی در دوره تح

گیرد و  قرار های اختصاص یافته به آن باید مورد بازنگری دقیقدرسی روش تحقیق و تعداد واحد
ن به رداختای طراحی و اجرا شود که عالوه بر در نظر گرفتن زمان کافی برای پدرس به گونه

ن به داختشوند. همچنین با پر مطالب مهم، دانشجویان تا حد امکان در فرایند تحقیق درگیر
اهم ه فرنیازهای خاص هر رشته و گرایش موجبات ارتقاء کارایی و اثربخشی درس در این دور

 شود. 
-یشده در این حیطه به محتوا و منابع درس مربوط مهای شناساییی دیگری از چالشدسته
 وها تاببندی کولویتهای تألیفی، عدم اشناسی، کمبود کتابتوجهی به مباحث روششود. بی

نویسی به های گزارشهای قدیمی، عدم ارائه مهارتها، وجود سرفصلمنابع به تفکیک دوره
-شدانشجویان و مشخص نبودن محتوای مناسب برای تدریس روش تحقیق کیفی از جمله چال

نوروزی و  آبادی،های مربوط به محتوا و منابع هستند. بخشی از این نتایج  با نتایج پژوهش لطف
 هیتما با تربیتی علوم روانشناسی و دانشجویان( که حاکی از عدم آشنایی 1386حسینی )

ای هاست و پژوهش تربیتی - نیهای روادر پژوهش علم یفهفلس نظری بنیادهای و پژوهش
ه آشنایی کم ( که ب2017( و شراکو، استومز و لواندوفسکی )2018استومز، شراکو، لواندوفسکی )

 یان با  نحوه نگارش علمی اشاره داشتند، همخوانی دارد. دانشجو
ها های نظری و فلسفی خاصی است که آشنایی با آنهر روش تحقیق مبتنی بر مفروضه

د. شوکننده میها و جلوگیری از تبدیل درس به درسی خشک و خستهموجب فهم عمیق روش
وجود مهای ایمارادپتدا دانشجویان را با اساتید باید همواره به این مهم توجه داشته و از همان اب

که از  یرنددر تحقیق آشنا کنند. همچنین در انتخاب محتوای درس تمام کوشش خود را به کار گ
ا را هرفصلهای کمی و کیفی پژوهش، سطریق به کارگیری منابع معتبر و به روز در زمینه روش

 دانشجویان ایجاد کنند.  های مورد نیاز را دربه طور کامل پوشش داده و مهارت
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-امل میهای این حیطه را شی دیگری از چالشمسائل و مشکالت مرتبط به تدریس، دسته 

شدت نظری در تدریس درس و گیری بههای نامناسب تدریس، جهتشود. استفاده از روش
د و تعدماندن بخش عملی، ارائه مطالب گسترده با عمق کم، استفاده ناکافی از منابع ممغفول

های ی مهمترین چالشس درس از جملهشناسی کمی در تدریمعتبر در تدریس و غلبه روش
لزوم استفاده  ( که بر2014ارلی ) شناسایی شده در این زمینه است. این نتایج با نتایج پژوهش

-ید میکردن تجربیات عملی برای دانشجویان تأکهای فعال برای تدریس و فراهماساتید از روش

فعالیت  که هر ای استکشور به گونهساختار نظام آموزشی ( که معتقد است 1385ناجی )کند، 
صورت عملی باید بهکه بسیاری از دروس  در حالیکهکند عملی را به یک فعالیت نظری تبدیل می

 ( که به این نتیجه رسیدند که1386آبادی، نوروزی و حسینی )و  لطف آموزش داده شوند
های انشگاهدر که د تحقیق روش درسی متون و منابع شناسیروش و ناختیشمعرفت بنیادهای

، همخوانی است گرایانهکمّی روش و پساتحصّلی و تحصّلی یفهفلس نوع از شودمی تدریس کشور
 دارد. 

در ادبیات راجع به این موضوع اجماع وجود دارد که قابلیت انجام تحقیق فقط از طریق 
، 4، وین1981، 3؛ رز1981، 2؛ برجس و بالمر1990، 1آید )برجسمی تجربه فرایند تحقیق بدست

( از این رو در درس روش تحقیق، فراهم کردن تجربیات عملی برای یادگیری درس 1995
ضروری است و این تجربیات باید تا حد ممکن واقعی باشند. لذا اساتید درس به جای استفاده از 

هم کردن تجارب فعال برای دانشجویان موفق نیستند های غالبی چون سخنرانی که در فراروش
های تدریس فعال و دانشجو محور که تجربیات عملی و واقعی برای بهتر است به استفاده از روش

آورد، روی آورند و از این طریق  مشکالتی از قبیل جهت گیری صرفاً نظری دانشجویان فراهم می
 مرتفع نمایند.و عالقه و تعامل کم دانشجویان در درس را 

 شده در حیطه برنامه درسی به ارزشیابی درس مربوطهای شناساییآخرین دسته از چالش
به  محور و سنجش صرفاً نظری، بازخورد ندادنهای ارزشیابی حافظهشود. استفاده از روشمی

 ار بهاجب کارهای عملی دانشجویان، دشوار بودن ارزشیابی به دلیل تعداد زیاد دانشجویان و
( به 2014) های موجود در این زمینه است. ارلیارزشیابی در یک مدت کوتاه از مهمترین چالش

بی رزشیااکند در زمینه وجود شکاف در تحقیقات مربوط به ارزشیابی درس اشاره و عنوان می
نتی سشیابی اند که چه بخشی از درس بهتر است از طریق ارزها اشاره نکردههیچ یک از پژوهش

 متحان و کوئیز ارزیابی شود و چه قسمتی از طریق عمل باید ارزیابی شود. مثل ا

                                                 
1 - Burgess 
2 - Burgess and Bulmer 
3 - Rose 
4 - Winn 
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ده شنتشر های مطراحی تکالیفی از قبیل تدوین پروپزال پژوهشی در طول ترم و نقد پژوهش
لیف و ن تکاشود همچنین ارزیابی دقیق ایکه باعث درگیر شدن دانشجویان در فرایند تحقیق می

ر را فظه محوهایی از قبیل ارزشیابی حاتواند  چالشفراگیران، میفراهم کردن بازخورد برای 
 های پژوهشی و موفقیت دانشجویان در درس شود. برطرف نماید و باعث کسب مهارت

شامل  آفرین در برنامه درسیحیطه عناصر نقش آفرین در برنامه درسی:ب: عناصر نقش
وان تن میهای عمده مرتبط با دانشجویادو مضمون اصلی دانشجو و استاد است. از جمله چالش

وقت ، تماماندبه ریاضیات ضعیف دانشجویان علوم انسانی، معضل دانشجویانی که تغییر رشته داده
لمی، عهای های جستجو در پایگاهنبودن دانشجویان عدم تسلط کافی بر زبان انگلیسی و مهارت

 ط کافی بریدی نسبت به آینده و نداشتن تسلماگرایی، انگیزه پایین و نا تمایل به نمره و مدرک
 های ناجینیازها و مفاهیم پایه در درس روش تحقیق اشاره کرد. این نتایج با نتایج پژوهشپیش

 های تحقیق درتک مهارتفقدان تک( که یکی از مشکالت آموزش روش تحقیق را  1385)
افی بودن مشکالتی از قبیل ناک( که به 1394زاده و عابدینی )داند، مرتضویمیدانشجویان 

ور منظ اطالعات دانشجویان نسبت به روند انجام تحقیق، گذراندن درس روش تحقیق تنها به
 ش تحقیق،گی نسبت به انجام تکالیف مربوط به درس روحوصلهگی و بیعالقهکسب نمره و بی

یسمور و س(، 2008)(، مورتنن و همکاران 2004های ویتنگل و همکاران )اشاره کردند و پژوهش
، استول و (، ادیسون2014(، ارلی )2017(، شراکو، استومز و لواندوفسکی )2009لواندوفسکی )

نگ و استوا ( و گورو2018(، استومز، شراکو، لواندوفسکی )2018(، فیشرو جاستوان )2015ریب )
گیری آن برای یادای اند و انگیزهعالقه( که عنوان کردند دانشجویان معمواًل به درس بی2020)

ا ین درس ربرد اتوانند کارشوند و نمیندارند، با نگرش منفی و با تصورات غلط وارد این درس می
 در آینده ببینند، همخوانی دارد. 

اط ارتب با بیان اهمیت یادگیری درس روش تحقیق در زندگی تحصیلی و شغلی دانشجویان و
رس یری ددی انگیزه دانشجویان را برای یادگتوان تا حدادن مطالب آن با زندگی واقعی می

صالح از با مند کرد. نظام آموزشی نیافزایش داده و آنان را برای حضور در کالس درس عالقه
ان راگیرهای مختلف تحصیلی و آموزش عمیق مفاهیم مورد نیاز به فآموزش ریاضیات در دوره

همی در مگام  تواندش زبان انگلیسی میهای الزم برای آموزرشته علوم انسانی و ایجاد زیرساخت
اتید ست اسابرطرف کردن ضعف دانشجویان مذکور در ریاضیات و زبان انگلیسی بردارد. شایسته  

-یگاهدرس روش تحقیق در اولین جلسات تشکیل کالس دانشجویان را با مهارت جستجو در پا

 ها تقویتر آندم این مهارت را های معتبر علمی آشنا کرده و با تعیین تکالیف مناسب در طول تر
 کنند.

-آفرین، به استاد درس مربوط میهای مربوط به حیطه عناصر نقشی دیگری از چالشدسته

شود. استفاده از افراد غیر متخصص به عنوان مدرس درس روش تحقیق به عنوان مهمترین 
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ازحد اساتید، بیش یهای دیگری از قبیل مشغلهچالش موجود در این زمینه شناخته شد و چالش
کمبود اساتید متخصص در زمینه روش پژوهش کیفی، آموزش ناکافی اساتید و سواد اطالعاتی 

ها در ایجاد انگیزه برای دانشجویان نیز در این دسته قرار گرفتند. ها و توانایی پایین آنپایین آن
ندرت در زمینه اساتید به( که بیان کردند 2018( ودنیل )2104این نتایج با نتایج پژوهش ارلی )

کنند و تدریس درس گاهی توسط چگونگی آموزش روش تحقیق، آموزش رسمی دریافت می
شان شان بلکه به خاطر در دسترس بودنشودکه لزومًا نه به خاطر تخصصاساتیدی انجام می

 اند، همخوانی دارد. دار تدریس درس شدهعهده
 تدریس درس را به اساتید متخصص که دربایست برای اصالح آموزش روش تحقیق می

کرد.  ، واگذارو در انجام پژوهش تجربه کافی دارند دیده زمینه آموزش روش تحقیق آموزش ویژه
روش  حتوا،مبایست دائماً اطالعات خود را درباره عناصر مختلف درس از قبیل اساتید نیز می

ا ه در آنهنگیزایی دانشجویان و ایجاد اتدریس، روش ارزشیابی به روز رسانی کنند و برای راهنم
 وقت کافی اختصاص دهند. 

حیطه مشکالت ساختاری مضامینی از قبیل پیامدهای گسترش  ج: مشکالت ساختاری:
نظران ظر صاحبشود. بنابر نهای الزم را شامل میی آموزش عالی و الزامات و زیرساخترویهبی

 د کردهی را برای آموزش و انجام تحقیق ایجای آموزش عالی مشکالت متعددرویهگسترش بی
سایی ها در آموزش روش تحقیق در این پژوهش شنااست و به عنوان یکی از مهمترین چالش

ها برای ازحد دانشجویان و فشار بر آنتوان به پذیرش بیشی این مشکالت میشده است. از جمله
لیل دموسسات بیرونی با دانشگاه به ها و عدم همکاری یت پژوهششدن، افت کیفالتحصیلفارغ

 تعداد زیاد دانشجویان اشاره کرد. 
ی و های برنامه درسهایی که در حیطهیابیم برخی از چالشبا اندکی تأمل درمی  

به  ی آموزش عالی هستند.هرویاند نیز از پیامدهای گسترش بیآفرین قرار گرفتهعناصرنقش
ن مچنیه انتخاب روش تدریس و ارزشیابی نامناسب، هعنوان مثال بخشی از مشکالت مربوط ب

 یمشغله ده وبرخی از مشکالت دانشجویان و اساتید مثل انگیزه پایین و نا امیدی نسبت به آین
ز اموزش عالی هستند. بنابراین جلوگیری آقواره ی بیازحد اساتید از پیامدهای توسعهبیش

از  ، برخیهاشکالتی از قبیل افت کیفیت پژوهشی آموزش عالی عالوه بر رفع مرویهگسترش بی
 سازد. مشکالت دو حیطه مذکور را نیز مرتفع می

ی های الزم نیز در حیطه مشکالت ساختاری قرار دارند که از جملهالزامات و زیرساخت
توان به غیر پژوهشی بودن دانشگاه و دوربودن آن از محیط عمل، عدم وجود ها میمهمترین آن

گزینی اشاره کرد. گزینی به جای معیارهای الزم برای تدریس درس و چالش هنجارزیرساخت
شود دانشجویانی که برای سیستم پذیرش هنجاری در نظام آموزش عالی کشور گاهی سبب می

ی نیازهای رشتهشوند، بر مفاهیم پایه و پیشورود به مقاطع تحصیالت تکمیلی پذیرفته می
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هایی مانند علوم نداشته باشند. این امر به خصوص در مورد رشته پذیرفته شده، تسلط کافی
ها ی تحصیالت تکمیلی آنها وارد دورهتربیتی و روانشناسی که دانشجویان زیادی از سایر رشته

-ای در بین دانشجویان آنها وجود دارد، بیشتر صدق میشوند و به اصطالح عدم تجانس رشتهمی

کند که برای برخی دانشجویان جدید و برای بور به ارائه مطالبی میکند. این مشکل استاد را مج
نیازها تسلط کننده است. در صورتیکه اگر دانشجویان بر پیشی دیگری تکراری و خستهعده

تواند در مقطع جدید به ارائه مباحث جدید و یا مباحثی با عمق و باشند استاد می کافی داشته
رسد اگر سیستم هنجاری پذیرش دانشجو به اینرو به نظر می پیچیدگی بیشتر بپردازد.  از

 سیستم معیاری تغییر کند این مشکالت تا حدودی مرتفع شود. 
ژوهشی اشت. پتوان از آن انتظار تربیت پژوهشگر دتا زمانی که دانشگاه پژوهشی نیست، نمی

پژوهشی  هایتشکیل تیمبودن دانشگاه و ارتباط داشتن آن با محیط عمل، انگیزه استاد را برای 
-سر کالدشود دانشجویان مفاهیم آموخته شده متشکل از دانشجویان افزایش داده و باعث می

ا کسب رژوهش پهای الزم برای انجام های روش تحقیق را عمالً به کار گیرند و به تدریج مهارت
 نمایند. 

تحقیق در سه دوره  های علوم تربیتی و روانشناسی، درس روشهای رشتهدر اکثر گرایش
شود و در واقع سه فرصت برای آموزش درس وجود دارد. کارشناسی، ارشد و دکتری تدریس می

تحقیق، انجام بازنگری دقیق  با درنظرگرفتن تغییرات و تحوالت جهانی ایجادشده در درس روش
-توای سنجیدهها، شاید بتوان محها و درنظرگرفتن اقتضائات خاص رشتهبینانه در سرفصلو واقع

صورت موثرتری استفاده کرد. با تری برای درس در هر سه دوره فراهم و از این سه فرصت به
های تألیفی قدرتمند در زمینه روش نظران با کمبود کتابوجود اینکه طبق نظر برخی از صاحب

اساتید های معتبر و مفیدی توسط  نظر از برخی از موارد، کتابتحقیق مواجه هستیم، اما صرف
توانند نیازهای درس را به لحاظ متعهد روش تحقیق کشور ترجمه شده است که تا حد زیادی می

هایی جامع و کاربردی در این محتوایی برطرف نمایند. شاید بهترین راهکار در برای تألیف کتاب
ه هریک ای کزمینه همکاری اساتید روش تحقیق و انجام کار گروهی در این زمینه باشد، به گونه

از اساتید مسئولیت تدوین بخشی از کتاب که تجربه و تخصص بیشتری در آن زمینه دارند را 
شناسی و مفروضات نظری و برعهده بگیرند. در انتخاب محتوای مناسب توجه به مباحث روش

ناپذیر است. همچنین توجه تری از درس، اجتنابفلسفی به منظور ایجاد فهم و بینش عمیق
رسد و الزم است که از هرگونه افراط و های کمی و کیفی ضروری به نظر میروش متوازن به

های تدریس مناسبی که باعث شود تفریط در این زمینه خودداری شود. انتخاب و اجرای روش
شدت نظری در تدریس گیری بههای یادگیری در حد حفظ و فهم باقی نماند و از جهتالیه

-آورد. استفاده از روشاقعی دانشجویان در عمل تحقیق را فراهم میی درگیرشدن وبکاهد، زمینه

محور و محور و صرفاً نظری بهتر است جای خود را به ارزیابی فرایندهای ارزشیابی حافظه
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ی عمل پوشانده جامه« ارزشیابی در خدمت یادگیری»عملکردی بدهد و تا حد ممکن به اصطالح 
 شود. 

 کننده در آموزش این درساین پژوهش نقش حیاتی و تعیین هایآنچه که بر اساس یافته
هیم مفا ودارد، استفاده از اساتید متخصص در تدریس  درس است که عالوه بر تسلط بر اصول 

ه دارند. از آنجا ک کردن دانش و اطالعات خود در این زمینهروزروش تحقیق، همواره سعی در به
-اثبات نگاه یدر ایاالت متحده آمریکا و در زمان سیطرهاغلب اساتید قدیمی روش تحقیق کشور، 

ر ، بیشتبودند، در تدریس خود و تربیت اساتید کنونی روش تحقیق کشور گرایی تحصیل کرده
وش ری نهاند. از اینرو در حال حاضر با کمبود اساتید متخصص در زمیجهت گیری کمی داشته

های های روش تحقیق، سرفصلشده در کالستحقیق کیفی روبه رو هستیم. این موضوع باعث 
ین ای با های تحقیق کیفی به خوبی پوشش داده نشود و دانشجویان آشنایی کافمربوط به روش

کل ین مشهای کیفی دچار سردرگمی و ابهام شوند. رفع اروش پیدا نکرده و در انجام پژوهش
ی هاوشرها، انواع ، ویژگیتر مبانی نظریمستلزم تالش مضاعف اساتید برای یادگیری عمیق

وش ید رتحقیق کیفی و کاریرد هر یک در موقعیت مناسب است. راهکار تربیت گروهی از اسات
تحقیق به عنوان متخصص در حوزه روش پژوهش کمی و گروه دیگر در حوزه روش پژوهش 

ه کلی عا ی آموزشرویهی بیکیفی نیز  ممکن است راهگشا باشد. کاهش پیامدهای منفی توسعه
زم ای الهآموزش این درس را تحت تأثیر قرار داده است و همچنین تهیه الزامات و زیرساخت

ان اندرکارریزی در سطح کالن و کوشش مسئولین و دستبرای آموزش درس مستلزم برنامه
 سطوح باالی نظام آموزشی کشور است. 

به دانشجویان علوم وش تحقیق رشده در آموزش های شناساییبا اندکی تأمل در چالش
شود میصورت زنجیروار به هم متصل هستند و نیابیم این مشکالت بهمیتربیتی و روانشناسی در

درس  این های مربوط بهیکی را جداگانه انتخاب و بهبود بخشید در نتیجه حل مشکالت و چالش
 هایحیطه ی اجزاء ومستلزم برخورداری از نگرش سیستمی و سعی در بهبود شرایط در همه

 فوق است.

 کاربردی پیشنهادات
ان ریزهبر اساس نتایج پژوهش حاضر پیشنهادات زیر به اساتید درس روش تحقیق و برنام

 گردد:آموزشی و درسی ارائه می
 د واحدهای مناسب به درس روش تحقیق و در نظر گرفتن اقتضائات خاصاختصاص تعدا -1

 هر رشته در دوره تحصیالت تکمیلی.
 تفاده از منابع متعدد و معتبر برای پوشش دادن محتوای درس.اس -2
 های تحقیق.شنا کردن دانشجویان با مبانی فلسفی و نظری روشآ -3
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 وش تحقیق به تفکیک هر دوره )کارشناسی، ارشد وها و منابع راولویت بندی کتاب -4
 دکتری(.

 نویسی به آنها. ئه مهارت گزارشهای نوشتاری دانشجویان و اراتقویت مهارت -5
زش های مسئله محور و پروژه محور برای آمووشهای فعال از قبیل ربه کارگیری روش -6
 درس.
 ابی از درس.های عملکردی و فرایند محور برای ارزشیگیری از روشبهره -7
 های معتبر اطالعات علمی.ی جستجو در پایگاهانشجویان با نحوهدآشنا کردن  -8
 رای آموزش درس روش تحقیق.اتید متخصص و توانمند باستفاده از اس -9

ی های الزم برای آموزش عالی و فراهم کردن زیرساختویهرجلوگیری از گسترش بی -10
 آموزش درس.

 ر کار و تدریس اساتید. های آموزشی بنظارت کافی گروه -11
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