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چکیده
متناسبسازی تولید علم با نیازهای بخشهای مختلف یک کشور از خصوصیات جهان امروز است که
میتواند به پایداری آن کشور منجر شود .این کار تنها از طریق تبیین الگوی متناسب روش تحقیق امکانپذیر
است .به همین دلیل ،برای بررسی الگوی متعالی آموزش روش تحقیق ،بهمنظور تولید علم و در راستای
ّ
تحقق توسعه پایدار کشور ،پژوهشی با روش ترکیبی انجام شد .جمعیت مورد مطالعه این تحقیق،
تری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاههای شیراز و تهران هستند .نتایج تحقیق
دانشآموختگان مقطع دک ِ
شناسی آموزش روش تحقیق به این دانشآموختگان،
نشان داد که در هستیشناسی ،معرفتشناسی و روش
ِ
بهعنوان محققان آینده کشور ،نارساییهایی وجود دارد .در این تحقیق به نتیجهگیری شد که رعایت 41
ّ
ویژگی در آموزش روش تحقیق برای تحقق توسعه پایدار امری ضرروی است؛ این ویژگیها ،که اجزای الگوی
متعالی آموزش روش تحقیق را تشکلیل میدهند ،در سه دسته هستیشناسی ،معرفتشناسی و روششناسی
تدوین شدهاند.
واژگان کلیدی :تولید علم،آموزش روش تحقیق ،توسعه پایدار ،تحقیق ترکیبی

* استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
** دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز ( نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت93/2/22 :

تاریخ تأیید93/3/22 :

Email: Shahvali@shirazu.ac.ir
Email: shobeirkarami@yahoo.com

��

روششناسی علوم انسانی  /س / 02ش /97تابستان 9373

مقدمه
ّ
جهان امروز به تولید علم و بهرهبرداری از آن توجه ویژهای دارد؛ زیرا ّ
محرک توسعه پایددار کشدور ا
محسوب میشود که این نیز به نوبه خود به پیریزی ساختار ا و نهاد ای علمدی و پژو شدی آندان
ّ
وابسته است (فهیمیحیایی .)7331 ،بدون پژو ش ،تالش برای تحقق توسدعه پایددار سدرابی بدیش
نیست و کشور ایی که بودجه ای تحقیق و توسعه در آنها نسبت به کل تولیدد ناخدالم ملدیشدان
اندک باشد ،در مسیر شتابان توسعه از دور رقابت خارج و یدا بده شاشدیه راندده میشدوند (ادای،ی،
 .)7331مچنین تحقیق و توسعه کلید دستیابی به فناوری ای نو میباشدد کده مدیتواندد ما یدت
تولیدات را دگرگون سازد و عرصه ای اقتصادی و اجتماعی جامعه را بهبود ببخشدد و مده اینهدا از
عوامل توسعه پایدار بهشمار میآیند.
سند چشمانداز ایران  ،٤١٤١بر تولید علم با اتکا بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتمداعی
ّ
در تولید ملی تاکید دارد (مرکز پژو ش ای مجلس .)7332 ،برای رسیدن به ا ددا ترسدیمی در
این سند ،بهویژه در شوزه علم و فناوری ،تالش ایی انجام شده است که تددوین و تصدوین نقشده
جامع علمی کشور یکی از این امور میباشد.
چه تعری،ی از توسعه در نقشه جامع علمی کشور ارائه شدده اسدت و چده نگدا ی بده انسدان و
غایت آن دارد؟ نکته قابل توجه نقشه جامع علمی کشور این است کده در آن ،توسدعه ابدزار رصدر

بهبود زندگی تلقی نمیشود و به دین اسالم ،بهعنوان زیربنای فکری انسان ،توجه خاصی دارد .نکته
ّ
دیگر این است که برای تحقق توسعه پایدار ،باید انسان را با تمدام جواندن وجدودی او و بده عندوان
ّ
موجودی مت،کر ،با ظرفیت ایجاد تغییر در محیط زندگی و فعالیت خو یش نگریست ،نیاز دای او را
مشخم نمود و نحوه پاسخ به آنها را مدنظر قرار داد (شاهولدی .)7311 ،ولدی آنچده تداکنون بدرای
ّ
ّ
تحقق پایداری ،بهویژه در ابیعت در جهان انجام میگیرد ،با مد نظر قرار دادن «عملگرایی» بدرای
ّ
مادی انسان بوده؛ درشالیکه ،آنچه انسان امروز بدان سخت نیازمند است،
پاسخ به نیاز ای صر
ّ
معنویت است ،آن م معنویتی که بر عقل و منطق ّمتکی باشد (شاملی.)٤731 ،
ّ
چرا برای رفع موانع تحقق پایداری کمتر از معنویت سخن به میان مدیآیدد؟ چده چیدزی مدانع
تغییر نگاه و ت،سیر انسان از ستی میشود ،به گونهای که وی با تمام دانسته ای خدویش نداتوان از
تحقق «پایداری» است؟ پاسخ به این پرسش ا ،مباشث عمیق را میالبد.
ّ
برخی صاشننظران ،مانند سعید شنایی ( ،)7331معتقدند که در عصر ارتبااات و ااالعات،
انسان ا ممکن است صاشن دانایی بیشتر شده باشند؛ ّاما این دانستن بیشدتر بده دگرگدونی فکدری،
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اخالقی و فر نگی آنان منجر نمیشود و بهتبع آن زندگی بهتری را نمیتوان برای آنها انتظار داشدت.
یثربی ( ،)7331نیز بر این عقیده است که آموزش کشور به جای تالش برای فهم واقعیت ،بر نقل و
نشر معلومات ر چه بیشتر پیشینیان تأکید دارد و از درد ای اساسی و جدی فر نگ کشدور اسدت
ّ
ّ
ّ
که گویی با ت،کر نمیتوان کار کرد و ت،کر ،کاربردی ندارد .درشالیکه ،فلس،ه و ت،کر زمدانی مدؤثر
ّ
ستکم بپذیرند که ت،کر ،کاری مؤثر است.
واقع میشوند که افراد د ر
ّ
چرا چنین شالتی در اقشار مختلف ،مانند محقق دانش آموخته دانشگا ی ،شاکم است؟ پاسخ
ّ
آن در نوع «تلقی» محقق از موضوع تحقیق و «رابطه» وی با آن نه،ته است؛ زیرا ایدن دو بدر درک او
از موضددوع تحقیددق تدداثیر دارد .ازایددنرو ،ادامدده بحددث بدده سددتیشناسددی ٤،معرفددتشناسددی 2و
ّ
روششناسی 7محقق ،که بر درک وی از موضوع تحقیق و رابطه او با موضوع تحقیق تاثیرگذار است،
میپردازد .به رشال ،درک عمیق برای یک پژو ش ثمربخش نیازمند دستیابی به یک درک فلسد،ی
ر
روشن است .پژو ش نوآورانه در علوم انسانی بدون دانش وسیع و آگا ی از چنین بنیاد ای معرفت
شناسی پژو شی ،امکان پذیر نیست .دانش عینی و فلس،ی در دم تنیدده و جداییناپذیرندد ،و درک
ّ
درست و دقیق مبانی معرفتشناسی ،مبنای اصلی پژو ش و چدرا را نمدای محقدق در راه دشدوار
ّ
دستیابی به شقایق علمی است (لطفآبادی ،نوروزی و شسینی .)7331 ،برای نمونه ،محققدی کده
ستیشناسی و معرفتشناسی او بر اثباتگرایی مبتنی است و از رویکرد ای مادیگرای اسدتقرایی
و روش ای ّ
کمی بهره می گیرد و معتقد است تنها آن چیدزی وجدود دارد کده قابدل تجربده اسدت و
ّ
عینیت و نمود خارجی دارد ،بنابراین ،چنین محققی در وسدیعترین معندای خدود بده ّرد متافیزیدک
ّ
میپردازد .ولی یک محقق که از نظر معرفتی به شهود و شکمت متعالی معتقدد اسدت ،روش دای
ّ
کمیگرای مبتنی بر اثباتگرا را برای پاسخگویی به پرسش ای اساسی پیشگ،ته در جهدان معاصدر
کافی نمیداند؛ زیرا نارسایی ای ستیشناختی و معرفتشناختی این روش ا باعدث میشدود تدا
به روش ای متعالی کسن معرفتّ ،
تعمق در علوم نقلدی و بهرهمنددی از روششناسدی ای جدیدد
پژو ش نیز رو آورد.
بنابراینّ ،
توجه نداشتن به جنبه ای معنوی و شهودی ،یا شذ آنها به دلیل نقم ستیشناسی
1. ontology
2. epistemology
3. methodology
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و معرفتشناسی محقق است که این دو بر ر فرایندی ،از جمله فرایند ای پدژو ش ،تأثیرگذارندد
(شاهولی و ابدی .) 7391 ،به مین دلیل ،نیاز است تا الگو ای نوین پدژو ش را کده در شکمدت،
خرد ،دانش عینی جهانی و یافته ای دانش بومی ریشه دارد ،اراشی نمود و تحقیقات را بدر مبندای
آنها به مرشلهی باالتر از آنچه که ست رساند.
ّ
این نوشتار بر آن است تا به این پرسش پاسخ د د :بدا وجدود ضدرورت پدژو ش بدرای تحقدق
آموختگان دوره ای تحصیالت تکمیلی ،مانند دانشآموختگان رشدته تدرویج و
توسعه پایدار ،دانش
ر
آموزش کشاورزی به عنوان یک رشته تحصیلی علوم انسانی ،برای تحقیق «پایدداری» بده چده ندوع
«الگوی آموزش روش تحقیق» نیازمندند؟
روش و مواد پژوهش

این پژو ش ،با روش ترکیبی متوالی کی،ی و ّ
کمی و مواد پژو شی به شرح زیر انجام شد:
مرشله اول با روش کی،ی شامل انجدام مطالعده کتابخاندهای ،دربدارﮤ مشدکالت آمدوزش روش
ّ
تحقیق در کشور برای تحقق پایداری است.
مرشله دوم با روش کی،ی و براساس نتایج مرشله اول و برای استخراج مؤل،ه ای توسعه پایددار،
با روش تحلیل محتوا ،٤و واشد محتوا 2انجام شد .برای افزایش اعتبار مؤل،ه ا ر یک بهوسیله سده
متخصم ترویج و آموزش کشاورزی تحلیل و نتایج آنها با یکدیگر تطبیق داده شد تدا اجمداع الزم
شاصل شود.
در مرشله سوم که با روش کی،ی انجام گرفت ،رساله ای  27دانشآموخته مقطع دکتری ترویج
کشاورزی دانشگاه دای شدیراز (3رسداله) و تهدران (٤1رسداله) ،بدهعندوان قددیمیتدرین
و آموزش
ر
ّ
جمعیدت تحقیدق بررسدی
دانشگاه ایی که این مقطع تحصیلی در آنها برگزار شده است ،بدهعندوان
شدند .انتخاب رساله ای دکتری دانشآموختگان ،از بین  ١3رساله دکتری در کتابخانه بخش دای
ترویج و آموزش کشاورزی این دو دانشگاه ،با روش نمونهگیری دفمندد انجدام شدد؛ نموندهگیدری
دفمند ،انتخاب رساله ایی بودکه دربارﮤ مبحث «توسعه پایدار کشاورزی» نگاشته شده بود.
تطبیق مؤل،ه ای پایداری رساله ای دکتری انتخابی با مؤل،ه ای اسدتخراجی از مرشلده دوم بدا
1. content analysis
2. content unit
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ایف لیکرت (خیر= ،٤خیلیکم= ،٤کم= ،2متوسط= ،7زیاد= ،١و خیلیزیاد= )5امتیازد ی شدد.
برای افزایش اعتبار ارزیابی مؤل،ه ا ،ر رساله توسط سه متخصدم تدرویج و آمدوزش کشداورزی
امتیازد ی و نتایج با یکدیگر تطبیق داده شد.
با ّ
توجه به اینکه ما یت مؤل،ه ای پایداری مورد نظر مت،اوت است ،به اشتراکگذاردن آنها در
آماری صحیح نیست (آساد و شیدری .)٤71٤ ،بنابراین ،باید با روش اقلیدسی٤

معادالت و تحلیل
ً
بیمقیاس شوند تا از یک جنس گردند و مجددا وزند ی شوند (آذر و رجن زاده .)٤73٤،وزند ی
مجدد باعث میشود تا سطح سنجش مؤل،ه ا به سطح نسبی تغییر یابد و ّ
قابلیت تحلیل آماری پیدا
کنند ( مان) .وزند ی مجدد با آنتروپی شانون 2و ای مرشله چهارم و با روش ّ
کمی انجام گرفت.

تدوین الگوی متعالی آموزش روش تحقیق برای مقطع تحصیلی دکتدری بدا «تحلیدل عداملی
اکتشافی» 7مؤل،ه ا و با نرمافزار ای  SPSSو  SASو در مرشله پنجم و با روش ّ
کمی انجدام شدد.
چون تعداد  27رساله انتخاب شده بود و این تعداد برای تحلیل عاملی  ٤1مؤل،ه بسیار محدود بود،
برای برار کردن این مشکل ،داده ای بیوزن شدﮤ  27رساله ،بر مبنای منطق فازی که مدیگویدد
یچ اصل ثابتی در پیشبینی نتایج وجود ندارد 2٤3 ،مورد برآورد شد تا نسدبت  ٤5پرسشدنامه بده
یک مؤل،ه که شرط اعتبار نمونهگیری ١برای انجام آزمون تحلیل عاملی است ،رعایت شدود ( میلدر5

و مکاران.)2112 ،
نتایج
ّ
یافته ای مرحله اول موانع زیر را بر سر راه تحقق توسعه پایدار آشکار نمود:
شناختی پژو ش ا پیرامون توسعه پایدار؛
نارسائی در ستیشناختی و معرفت
ر
نارسایی در تعریف توسعه به اور عام و توسعه پایدار به اور خاص؛
 . ٤روش اقلیدسی از روش ای بیمقیاسسازی است که درایه ای ر شاخم را بر بدردار مدان شداخم تقسدیم میکندد ،آن را بده تدوان دو
میرساند و سپس مجموع این مجذورات را برآورد می کند .در پایان مقدار ر درایه را بر این مجموع مجذورات تقسیم مدیکندد؛ عددد شاصدله
یک عدد بی مقیاس است.
 . 2با توجه یه اینکه در وزند ی درایه ا به روش اقلیدسی ،ادعای قطعیت وزن محاسبه شده ممکن نیست ،با روش آنتروپی شدانون ،درایده دا
ً
مجددا وزند ی میشوند .مچنین ،این روش سوگیری محقق را خنثی میکند.

3 . exploratory factor analysis
4 . sampling validity
5 . Miller
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خلط دو م،هوم «روششناسی» و «روشتحقیق» در تعریف روش تحقیق.
ّ
بررسی نارسایی اول مشخم کرد نکته اساسی که باید به آن ّ
توجه شود ،این است کده محقدق
ارفدار چه چیز ،چه کس ،کدام راه و مقصد است؟ مسئله این نیست کده پدیدده دا را توصدیف یدا
ّ
تحلیل ،نقادی یا ت،سیر میکند ،بلکه مسوله ایدن اسدت کده بدر اسداس کددام فلسد،ه علدم و کددام
ارزش ا به توصیف ،تحلیل ،نقد و ت،سیر میپردازد؟ (کرسول .)2111 ٤،این در شالی اسدت کده،
ً
بنیاد نظری پژو ش ای علوم انسانی ،عموما در علوم ابیعی و تجربی ریشه دارد کده فقدط عینیدت
ّ
مادی و تجربه عینی مشهود و محسوس را دارای ارزش معرفتی میداندد .آشدکار اسدت کده چندین
دیدگا ی با فلس،ه علمی اسالمی -ایرانی مغایرت اساسی دارد و نمیتواند مبنای پژو ش ایی قرار
گیرد که ترکیبی پو یا از وشی الهی ،شکمت ،خرد و دانش ای عینی را معیار درسدتی علدوم انسدانی
میدانند .به اور خالصه ،کسانی که به بهانه «تخصمگرایدی» ،بدر بخدش کدوچکی از رفتار دای
آدمی تأکید میکنندد و شکمدت ،عرفدان ،خدرد ،فر ندگ ،ندر ،ادب و شخصدیت را بدا پدژو ش
بیارتباط میدانند ،نوآوری پژو شی واقعی نخوا ند داشت و یافته ای آنان نیز تا مرتبط بدا م،دا یم
اخیر و در ترکین با آنها قرار نگیرد ،ارزش کافی نخوا د داشت (لطف آبادی.)7331 ،
در بررسی نارسایی دوم مشخم شد که تعریف توسدعه پایددار در یدک بسدتر مشدخم ،مثدل
کشاورزی ،با چالش ای نظری و عملی روبهرو است و دیدگاه ای رقین بسیاری بدرای چگدونگی
اندازهگیری آن به وجود آمده است؛ زیرا م،هدوم توسدعه ،بدا ایددئولو ی و م،دا یم نظدری و عملدی
متنوعی پشتیبانی میشود (سانت آنا.)2113 2،
وا ﮤ توسعه بهمعندای بسدط یدافتن ،تکامدل و پیشدرفت اسدت و از قدرن شدتم جدری قمدری
(میالدی) برای توضیح برخی پدیده ای اجتماعی بدهکدار گرفتده شدد ،ولدی اسدت،اده فراگیدر از آن
بهعنوان یک چهارچوب تحلیلی برای درک پیشرفت جوامع انسانی ،به پس از جندگ جهدانی دوم و
د ه ای 11و  11میالدی برمیگردد .در آن زمان ،این وا ه متدراد بدا نوسدازی ،رشدد و صدنعتی
شدن تلقی شد؛ ولی برای تعبیرات و اصطالشات مشابه نیز بهکار رفت.
ّ
وا ه «پایداری» به توسعه اضافه شد و اصطالح «توسعه پایدار» ّ
توجه بسیاری از متخصصدان و
برنامه ریزان را به خود جلن کرد .از زمانی که کن،رانس برونتلند آن را سرلوشه برنامه ای توسدعهای
1 . Cresswell
2 . Sant Ana
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ّ
قرار داد ،تعاریف متعددی از آن ارائه شد که ر یک بر ارزش ا ،اولویت ا و فعالیت ای مت،داوتی
ّ
تأکید دارند .برخی از محققان ،ظرفیت افراد ،منابع و جوامع را برای تغییر ناپذیری در اول زمان به
مثابه پایداری دانستهاند (کرمی ،کشاورز و فروزانی .)7333 ،برخی دیگر ،در م،هومسازی پایداری
عدم تخرین منابع را مدنظر دارند (پرتی .)7993 ٤،برخی نیدز ،پایدداری را در تبیدین چدالش دای
زیستمحیطی که برنامهریزان توسعه با آن مواجهاند ،متبلور مدیدانندد (کرمدی7991 2،؛ کرمدی و
منصورآبادی)2113 7،؛ زیرا چهارچوب توسعه پایدار ،بر م،ا یم «آینده مشترک ما» و «برابری بین
نسل ا» استوار است (کرمی .)7991 ١،بهاور کلی ،توسعه پایدار در اول زمان و بهادور مسدتمر
تغییر کرده است (جاکوب .)7992 5،نکته شایان توجه آن است که توجه فزاینده به پایداری موجن
شده است تا م،هوم آن از توجه رصر به ابعاد ّفنی فاصله گرفته و ابعداد پیچیددهتدر ،کده دربرگیرندده
ابعاد انسانی نیز میباشند ،را شامل شود (کرمی ،کشاورز و فروزانی.)7333 ،
ّ
بهاور خالصه ،توسعه پایدار ترکیبی از دو جنبه «توسعه» و «پایداری» ولی با یک نمدود متحدد
است ،که یک جنبه آن پیشرفت اقتصادی  -صنعتی و جنبده دیگدر ش،دک ّ
کی،یدت ابیعدت را در بدر

میگیرد ،که نمود «توسعه پایدار« به اجماع این دو بسدتگی دارد (میکدانیکی و تداجریزی.)٤735 ،
برای این منظور پایداری باید افزون بر بوم ّفنی ،بر بوم معرفتی نیز مبتنی باشدد (شداهولدی)٤712 ،؛
ولی برای تحقق پایداری به اور عام و توسعه پایددار بده ادور خداص بدر صدر بدوم ّفندی تأکیدد
میشود ،در شالی که در نظر گرفتن مزمان بوم ّفنی و معرفتی ،دستیابی به توسعه پایددار را ممکدن
میسازد.
با وجود اینکه جامعه جهانی با آغاز د ه ،تاد میالدی از ارح ضرورت توسدعه پایددار سدخن
ّ
بهمیان آوردّ ،اما توشهای از تجربه ای نداموفق را بدا خدود بده مدراه داشدت کده بده از دسدت دادن
فرصت ای االیی ،سرمایه ای کمیاب و ارزشمند ،و بدتر از آن ا تبا ی زندگی میلیارد دا انسدان
منجر شد .این مشکالت ،در ایران نیز صادق است؛ زیرا ایران گورستان تئوری ای توسدعه اسدت و
تئوری توسعهای که در ایران به اور کامل اجرا شده و مورد شمایت قرار گرفته باشدد ،وجدود نددارد
1. Pretty
2. Karami
3 . Karami & Mansoorabadi
4 . Karami
5 . Jacob
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(کرمی و فنایی .)7313 ،پرسش این است که چگونه میتوان بر این وضعیت فائق آمدد؟ پاسدخ بده
این پرسش از چالش ای مهم پیش رو است که باعث میشود تا در رویارویی با تنگنا دای توسدعه
ر
پایدار درماند.
بررسی مانع سوم ،مشخم کرد که تعریف روش تحقیق را «یک فرایند پردازش ااالعدات کده
ّ
در یک انتظام ،متعلق به یک گستره با ویت جمعی است و به نوآوری در آن گسدتره مدیانجامدد»
مقوم ّ
میدانند .بر این اساس ،میتوان دریافت که روشمند بودنّ ،
ویت تحقیق است؛ یعنی ت،داوت
تحقیق با مطال عات پراکنده ،در روشمندی آن است .این تعریف ،روش تحقیق را انتظامی مدیداندد
که شامل چهارچوب نظری معین ،اصول ،فنون ،رویکرد ا ،شیوه ای آزمون و ابزار سدنجش اسدت
(عبدی.)٤733 ،
ولی تعریف پیشگ،ته ،از جمله تعاری،ی است کده باعدث خلدط روششناسدی و روش تحقیدق
میشود .این مشکل بهنوبه خود باعث شده اسدت تدا کی،یدت «آمدوزش روش تحقیدق» بده شددت
کا ش یابد و نیاز ای کشور با کمک تحقیق در زمینه ایی مانند توسعه پایدار کشاورزی بهصدورت
کامل برآورده نشود (ناجی.)٤735 ،
تمییز میان دو اصطالح روششناسی تحقیق و روش تحقیق د این مقاله نیست ،بلکه ادرح
ّ
مشکالت «آموزش روش تحقیق» مدنظر است؛ که به دالیلی از جمله روشن نبودن دقیدق تعریدف
این دو اصطالح برمیگردد .برای نمونه ،ناجی ( )٤735ضمن اینکه این مشکالت را ناشی از ابهدام
ّ
دو م،هوم روششناسی و روش تحقیق میداند ،از مدواردی دیگدر ،مانندد تربیدت نکدردن محققدان
کمیتزدگی ،آمارگراییّ ،
متخصم آموزش روش تحقیقّ ،
کی،یدتزدگدی و افدراطگرایدی و سداختار
نامناسن نظام آموزشی نام میبرد .گیدوهچیدان ( )٤735ایدن مشدکالت را ناشدی از ال،بدای ماقبدل
ّ
تحقیق ،یعنی تجربه زندگی محقق میداند .از نظر لطفآبدادی ،ندوروزی و شسدینی ( )٤731ندوع
ً
ددتا ّ
کمددیگدرا و آمددارزده سددتند ،بنیاد ددای
دوزش روش تحقیددق در دانشددگاه ددا کدده عمد
متددون آمد ر
ّ
ّ
ّ
معرفتشناختی تحصلی و پساتحصلی محققان را به شاشیه رانده و اسدت،اده از تحقیقدات کی،دی و
آمیخته ّ
(کمی و کی،ی) ،آموزش روش تحقیق در دانشگاه دای کشدور را بدا مشدکل مواجده سداخته
است .از دیدگاه فقیهی و بامداد صوفی ( )٤733نا مگونی ،بیثبداتی ،عددم شساسدیت نسدبت بده
آزمایش و روابط پیچیده در علوم اجتمداعی ،از دیگدر مشدکالت آمدوزش روش تحقیدق در کشدور
ستند.
ّ
ً
به اور خالصه ،مشکالت فراگیر پیشگ،ته ،تقریبا توسط محققان دیگدر ادرح شددهاندد ،ولدی
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تعداد کمی از آنها راهشل ای پیشنهادی خود را در بوته آزمایش نهادهاند تا مشخم شود که نتدایج
آنها چه خوا د بود .آیا با عمل به آنها ،مشکالت آموزش روش تحقیق در ایران برار خوا د شد؟
اگر پاسخ مثبت است ،شا دی وجود دارد که نشان د د تحقیقات به پایداری کشور به ادور عدام و
توسعه پایدار کشاورزی به اور خاص منجرخوا د شد؟ اگر خیر ،چه باید کرد؟
ّ
یافته ای این مرشله معلوم نمود که به الگوی متناسن برای آموزش روش تحقیدق بدرای تحقدق
توسعه پایدار نیاز مبرم وجود دارد.
یافته ای مرشله دوم که شامل تبیین مول،ه ای پایداری و توضیحات مختصر ر یک و مندابعی
که این مول،ه ا از آن ا برگرفته شده است ،در جدول شماره  ٤آمده است.
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جدول شماره  :1مؤلفههای پایداری ،توضیحات و منابع آنها
نام مؤلفه

منابع مؤلفه

توضیح مؤلفه

فراتددر رفددتن از اسددتنباط در استنباط ای تحقیقاتی ،نباید بر صر مشا دات گیددوهچیددان٤735 ،؛ فقیهددی و
مبتندددی بدددر مشدددا ده و عینی تأکید نمدود ،بلکده دیگدر روش دای اسدتنباط بامدادصدوفی٤733 ،؛ ادای،ی،
الگو ددددای برآمددددده از

مچون شهود را نیز مد نظر قرار داد.

٤73٤؛ ابدی٤712 ،؛ شداهولی،
٤712

مشا دات
ّ
نگداه سیسدتمی ،بدهجدای از کمیدددتزدگدددی ،آمدددارگرایی ،کی،یدددتزدگدددی و ندداجی٤735 ،؛ لطددفآبددادی،
ً
نگاه صرفا عینی یا ذ نی افراطگرایی باید پر یز شود .نبایدد توجده بده یکدی از ندددوروزی و شسدددینی٤731 ،؛
روش ای دانشگا ی یا روش ای شدوزوی محددود ابدی٤712 ،؛ شاهولی٤712 ،
کمیددت و کی،یددتّ ،
شددود .بایددد ّ
عینیددت و ذ ّنیددت،
ابیعت و ماوراء ابیعت ،و دانشگاه و شدوزه را دم-
زمان در نظر گرفت و در تحقیق از آنها بهرهمند شد.
رویکرد فرارشتهای

نباید در اصول و روش ای یک رشته خاص محصور ابدی٤712 ،؛ شاهولدی٤712 ،؛
بود ،بلکه با اصول و روش ای فرارشتهای به پژو ش سجادی و ابوالقاسمی٤73١ ،
پرداخت.

تعامل متخصصدان علدوم نبایددد تنهددا از متخصصددان دانشددگا ی در انجددام سددجادی٤73٤ ،؛ جمشددیدی،
تجربی و دینی

پژو ش ا بهره برد ،بلکه باید از متخصصان دینی نیز ٤731؛ ابدی٤712 ،؛ شاهولدی،
٤712؛ سجادی٤73١ ،

بهره گرفت.
ً
سازگاری ابزار ا و شدیوه -نباید صرفا از ابزار ا و شیوه ای متدداول وارداتدی در ادددددای،ی٤73٤ ،؛ بازرگدددددان،
ددای تحقیددق بددا ش درایط پژو ش است،اده کدرد ،بلکده از شدیوه دا و ابزار دای ٤73١؛ جمشددددددیدی٤731 ،؛
سیاسددددی ،فر نگددددی و

سازگار با شرایط سیاسی ،فر نگی و اقتصادی کشدور شددداهولدددی٤712 ،؛ سدددجادی،
٤73١

بهره برد.
اقتصادی کشور
ّ
تعهد مزمدان بده نظدر و نباید با این ت،کر به تحقیق پرداخت که وظی،ه محقق ندداجی٤735 ،؛ لطددفآبددادی،
ً
صرفا انجام تحقیدق اسدت ،بلکده نتدایج آن بایدد در ندددوروزی و شسدددینی٤731 ،؛
عمل
دنیای واقعی ارزش کاربرد داشته باشد.

ابددددی٤712 ،؛ شددداهولدددی و
شاهمراد٤71٤ ،؛شاهولی٤712 ،

سهزمانه بودن پژو ش

در انجام یک پژو ش افزون بر وضعیت شال مسدئله جددوادی آملددی٤731 ،؛ ابدددی،
پژو ش ،به زمینه پیشین آن (زمان گذشته) و تأثیر آن ٤712؛ شاهولی٤712 ،

بر آینده (زمان آینده) توجه نمود.
ّ
اقتضددایی بددودن دانددش ،یافته ای تحقیدق را نبایدد یدک امدر مسدلم و قطعدی ندداجی٤735 ،؛ لطددفآبددادی،
فناوری و معرفت شاصدل دانست ،بلکه باید دانش ،فناوری و معرفت شاصل از ندددوروزی و شسدددینی٤731 ،؛
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از پژو ش

پژو ش را به شرایط محیط پژو ش وابسدته دانسدت ابدددددی٤712 ،؛ جمشددددیدی،
که در زمینه ای مختلف کنش مت،اوتی ایجداد مدی٤731 -؛ شاهولی٤712 ،
کند.

بومگرایی در دانش و فن

در دانش و فن مورد است،اده در تحقیق ،بومگرا بدود و ادددای،ی٤73٤ ،؛ جمشدددیدی،
ً
ّ
از اتکای رصر به یافته ای محض علمی که عمددتا ٤731؛ ابدی٤712 ،؛ شاهولدی،
ّ
وارداتددی اسددت و بددا شدرایط محلددی ت،دداوت دارنددد٤712 ،
اجتناب شود.

توانایی در ترسیم و تبیدین در انجام تحقیق ،باید قادر بدود تدا در در سده مرشلده جددوادی آملددی٤731 ،؛ ابدددی،
روابط اجتماعی ،محیطی تشددخیم مسددئله ،جمددعآوری و تحلیددل ااالعددات و ٤712؛ شاهولی٤712 ،
و معنوی

مچنین نتیجهگیری و پیشنهاد به ترسیم و تبیین روابدط
اجتماعی ،محیطی و معنوی موضوع تحقیق پرداخت.

کلنگر بودن

در فرایند اجرای تحقیق نگاه نظامگرا شاکم باشد و از گیدددوهچیدددان٤735 ،؛ نددداجی،
جزءنگری اجتناب شود.

٤735؛ لطدددفآبدددادی٤731 ،؛
ابدددددی٤712 ،؛ جمشددددیدی،
٤731؛ شاهولی٤712 ،

تکیه بر ّ
واقعیت زیسدتی و در انجام پژو ش ا ،باید از تمایدل بده ایددهآل دای ابدی٤712 ،
دوری از ایددددئالگرایدددی فردی شخم اجتناب شود و بر ّ
واقعیت ای موجدود
فردی

تأکید شود.

تأکید بر گ،تمدان در ارائده

در ارائه را کار ای پژو شی باید به گ،تمان پرداخت اای،ی٤73٤ ،؛ ابدی٤712 ،

را کار ا

تا گروه ای مختلف بتوانند مشارکت کنند.

ّ
اسدددت،اده از شدددیوه دددای محققان باید از شیوه ایی است،اده کنند که مخاابدان ابدی٤712 ،
ترغیبی

را برای کاربرد نتایج تحقیق ترغین نماید.

است،اده از پرسشدگری بده در فراینددد جمددعآوری ااالعددات ،از مشددا دهگددری اای،ی٤73٤ ،؛ ابدی٤712 ،
جای مشا دهگری

صر اجتناب ورزیدد و پرسشدگر بدود .پرسشدگری
ّ
نقاد که با پرسش دای خدود بتواندد ابعداد مسدئله را
واکاوی کند.

گذار از محاسبه نتایج بده

نباید نتایج را فقط محاسبه کرد و گزارش نمود ،بلکده اای،ی٤73٤ ،؛ ابدی٤712 ،

تحلیددل و مقایسدده نتددایج بتوان آنها را با دیگر نتایج پدژو ش و بدا نتدایج دیگدر
ناشی از اجرای پژو ش

پژو ش ا مقایسه کرد.
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مرشله سوم ،امتیازد ی مؤل،ه ا است که درصد امتیاز مؤل،ه ا در جدول شماره  2آمده اسدت.
این کار به روش زیر انجام شد:
جمع امتیاز ر مؤل،ه در مه رساله ا؛
جمع امتیاز ر  ٤1مؤل،ه در مه رساله ا؛
درصد امتیاز ر مؤل،ه از مجموع امتیاز گام قبل.
جدول شماره  :2درصد امتیاز مؤلفههای پایداری در رسالههای دکتری مورد مطالعه

شاخم

درصد

است،اده از پرسشگری به جای مشا دهگری
تکیه بر ّ
واقعیت زیستی و دوری از ایدئالگرایی فردی

٤2

داشتن نگاه مزمان عینی و ذ نی

٤2

تعهد مزمان به نظر و عمل

٤٤

سهزمانه بودن پژو ش

3

داشتن رویکرد فرارشتهای

3

فرارفتن از استنباط مبتنی بر مشا دات و الگو ای برآمده از آنها

3

گذار از محاسبه نتایج به تحلیل و مقایسه نتایج ناشی از اجرای پژو ش

3

است،اده از شیوه ای ترغیبی برای مشارکت

3

ارائه را کار ا با تأکید بر گ،تمان

١

سازگاری ابزار ا و شیوه ای جمعآوری داده ا با شرایط سیاسی ،فر نگی و
اقتصادی محلی

٤١

7

اقتضایی بودن دانش ،فناوری و معرفت شاصل پژو ش

2

بومگرایی دانش و فن

2

توانایی در ترسیم و تبیین روابط اجتماعی ،محیطی و معنوی

٤/5٤

کل نگر بودن

٤/25

تعامل متخصصان علوم تجربی و دینی

٤/25

مرشله چهارم ،تحلیل ریاضی -فازی مؤل،ه ا است ،نتایج ایدن مرشلده را مدیتدوان در جددول
شماره  7مالشظه نمود ،که شاصل «بیمقیاس نمودن» با روش اقلیدسی و سپس وزند ی بدا روش
آنتروپی شانون است .که نتیجه نهایی آنها مشخم شدن «نمره موزون» ر مؤل،ه است.

بررسی الگوی متعالی آموزش روش تحقیق برای توسعه پایدار با روش ترکیبی

جدول -3نمره موزون مولفههای پایداری در رسالههای دکتری مورد مطالعه

مؤل،ه ا

نمره

است،اده از پرسشگری به جای مشا دهگری
تکیه بر ّ
واقعیت زیستی و دوری از ایدئالگرایی فردی

1/112

داشتن نگاه مزمان عینی و ذ نی

1/111

تعهد مزمان به نظر و عمل

1/192

سهزمانه بودن پژو ش

1/119

داشتن رویکرد فرارشتهای

1/113

فرارفتن از استنباط مبتنی بر مشا دات و الگو ای برآمده از آنها

1/133

گذار از محاسبه نتایج به تحلیل و مقایسه نتایج ناشی از اجرای پژو ش

1/199

است،اده از شیوه ای ترغیبی برای مشارکت

1/113

ارائه را کار ا با تأکید بر گ،تمان

1/122

سازگاری ابزار ا و شیوه ای جمعآوری داده ا با شرایط سیاسی ،فر نگی
و اقتصادی محلی

1/717

1/732

اقتضایی بودن دانش ،فناوری و معرفت شاصل پژو ش

1/732

بومگرایی دانش و فن

1/772

توانایی در ترسیم و تبیین روابط اجتماعی ،محیطی و معنوی

1/112

کلنگر بودن

1/112

تعامل متخصصان علوم تجربی و دینی

٤/٤31

مرشله پنجم ،تحلیل عاملی مؤل،ده دا بدود کده در ایدن مرشلده بدرای آزمدون ایدن فرضدیه کده
مبستگی ای مشا ده شده میان دسته عامل ا ،متعلق به جامعه با متغیر ای نابسته مدیباشدد ،از
آزمون بارتلت است،اده شد (میلر و مکاران .)2112 ،نتایج نشان داد که فرض ص،ر ،یعندی وجدود
جامعه با متغیر ای نابسته شاصل از شانس است ،در سطح معنادار  ٤/٤٤٤رد شد.
نتایج تحلیل عاملی در جدول شماره  2نشان مید د که به جز دو مؤل،ده «تعامدل متخصصدان
علوم دینی و تجربی» و «است،اده از شیوه ای ترغیبی» ،که میزان  KMOآنهدا کمتدر از  1/1اسدت،
دیگر مؤل،ه ا برای آزمون تحلیل عاملی مناسن میباشند.
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جدول شماره  :4مقادیر KMOمؤلفههای پایداری برای رسالههای دکتری مورد مطالعه

شاخم

KMO

است،اده از پرسشگری به جای مشا دهگری

٤/53

تکیه بر واقعیت زیستی و دوری از ایدئالگرایی فردی

٤/1١

داشتن نگاه مزمان عینی و ذ نی

٤/35

تعهد مزمان به نظر و عمل

٤/32

سهزمانه بودن پژو ش

٤/32

داشتن رویکرد فرارشتهای

٤/37

فرارفتن از استنباط مبتنی بر مشا دات و الگو ای برآمده از آنها

٤/35

گذار از محاسبه نتایج به تحلیل و مقایسه نتایج ناشی از اجرای پژو ش

٤/31

است،اده از شیوه ای ترغیبی

٤/١3

ارائه را کار ا با تأکید بر گ،تمان

٤/11

سازگاری ابزار ا و شیوه ای جمعآوری داده ا با شرایط سیاسی ،فر نگی
و اقتصادی محلی

٤/13

اقتضایی بودن دانش ،فناوری و معرفت شاصل پژو ش

٤/11

بومگرایی در دانش و فن

٤/17

توانایی در ترسیم و تبیین روابط اجتماعی ،محیطی و معنوی

٤/32

کلنگر بودن

٤/57

تعامل متخصصان علوم تجربی و دینی

٤/١3

استخراج عامدل دا بدا روش متعامدد و مداتریس عداملی دورانیافتده بدا روش واریمداکس ،کده
مناسنترین روش تحلیل عاملی متعامد است ،انجام شد .نتایج در جدول شماره  1برای  72مؤل،ده
وارده مالشظه میشود .سه دسته عامل مستخرج را میتوان به ترتین :عوامل روششدناختی (دسدته
اول) ،عوامل ستیشناختی (دسته دوم) و عوامل معرفتشناختی (دسته سوم) نامگذاری کرد که در
ر دسته مؤل،ه ای زیر قرار دارند:
عوامل روششناختی :است،اده از پرسشگری بهجای مشا دهگری ،تعهد دمزمدان بده نظدر و

بررسی الگوی متعالی آموزش روش تحقیق برای توسعه پایدار با روش ترکیبی

عمل ،سهزمانه بودن پژو ش ،فرارفتن از استنباط مبتنی بر مشا ده و الگو ای برآمده از مشا دات،
سازگاری ابزار ا و شیوه ای جمعآوری داده دا بدا شدرایط سیاسدی ،فر نگدی و اقتصدادی محلدی،
بومگرایی در دانش و فن و کلنگر بودن.
عوامل هستیشناختی :توانایی در ترسیم و تبیین روابط اجتماعی ،محیطی و معندوی ،داشدتن
رویکرد فرارشتهای ،داشتن نگاه دمزمدان عیندی و ذ ندی و تکیده بدر ّ
واقعیدت زیسدتی و دوری از
ایدئالگرایی فردی.
عوامل معرفتشناختی :گذار از محاسبه نتایج بده تحلیدل و مقایسده نتدایج ناشدی از اجدرای
پژو ش ،تأکید بر گ،تمان در ارائه را کار ا و اقتضایی بودن داندش ،فنداوری و معرفدت شاصدل از
پژو ش.
جدول شماره  :5ضرایب عاملی دورانیافته برای مؤلفههای پایداری در رسالههای دکتری مورد مطالعه
شاخم

عامل ٤

است،اده از پرسشگری به جای مشا دهگری
تکیه بر ّ
واقعیت زیستی و دوری از ایدئال گرایی فردی

٤/3٤1
٤/37٤

داشتن نگاه مزمان عینی و ذ نی

٤/1٤2

تعهد مزمان به نظر و عمل

٤/3٤1

سهزمانه بودن پژو ش

٤/531

داشتن رویکرد فرارشتهای
فرا رفتن از استنباط مبتنی بر مشا دات و الگو ای برآمده از آنها

عامل 2

عامل 7

٤/1٤٤
٤/3٤2

گذار از محاسبه نتایج به تحلیل و مقایسه نتایج ناشی از اجرای پژو ش

٤/512

ارائه را کار ا با تأکید بر گ،تمان

٤/3٤٤

سازگاری ابزار ا و شیوه ای جمعآوری داده ا با شرایط سیاسی ،فر نگدی و
اقتصادی محلی

٤/5٤3

اقتضایی بودن دانش ،فناوری و معرفت شاصل از پژو ش
بومگرایی در دانش و فن

٤/175
٤/1٤2

توانایی در ترسیم و تبیین روابط اجتماعی ،محیطی و معنوی
کلنگر بودن

٤/3٤5
٤/51١
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بحث
در عصر شاضر ،ریشه ای ناپایداری را باید در نگاه و ت،سیر انسان ا به ابیعت جستجو کرد؛ زیدرا
ّ
مشکل اصلی وی در ستیشناسی و معرفت شناسی او اسدت (محقدق دامداد .)7313 ،از ایدنرو،
دیدگاه ای جدید به «پایداری» عالوه بر عوامل ّفنی ،بایدد ّ
متوجده انسدان باشدد کده خدواه نداخواه،
وجهی فلس،ی و دینی دارد (شاهولی و کاظمی7313 ،؛ شاهولی.)7311 ،
ّ
با وجود اینکه تعاریف جدید توسعه ،به شقوق و منزلت انسان و مکدان زنددگی او توجده دارد و
د نهایی آن رساندن انسان به مرشلهای است که از زندگی خو یش اظهار رضدایت نمایدد ،ولدی
ّ
معنویت به میان میآید .چرا چنین است؟
باز در رفع موانع بر سر راه پایداری کمتر سخنی از
نتایج نشان داد که نارسایی در تحقیقات «پایداری» ،را نه تنها در « ستیشناسی» و «معرفدت-
شناسی» ،بلکه در «روششناسی» آموزش محققدان دانسدت .بندابراین ،گنجانددن چهدارده ویژگدی
به دست آمده از این پژو ش در آموزش روش تحقیق پیرامون پایدداری اجتندابناپدذیر اسدت .ایدن
ویژگی ا در سه عامل سدتیشناسدی ،معرفتشناسدی و روششناسدی دسدتهبنددی شددند کده بدا
دستهبندی شاهولی و ابدی ( )7391و ابدی ( )7392تطابق دارد و یافته ای آنهدا را تأییدد میکندد.
این ویژگی ا عبارتند از:
روششناختی :است،اده از پرسشگری بهجای مشا دهگدری ،تعهدد مزمدان بده نظدر و عمدل،
سه زمانه بودن پژو ش ،فراتر رفتن از استنباط مبتنی بر مشا دات و الگو ای برآمده از مشدا دات،
سازگاری ابزار ا و شیوه ای جمدعآوری داده دا بدا شدرایط سیاسدی ،فر نگدی و اقتصدادی محدل،
بومگرایی در دانش و فن و کلنگر بودن.
هستیشناختی :توانایی در ترسیم و تبیین روابط اجتماعی ،محیطی و معنوی ،داشدتن رویکدرد
فرارشتهای ،داشتن نگاه مزمان عینی و ذ نی ،تکیده بدر ّ
واقعیدت زیسدتی و دوری از ایددئالگرایی
فردی.
معرفتشناختی :گذار از محاسبه نتایج به تحلیل و مقایسه نتایج ناشدی از اجدرای پدژو ش ،تأکیدد بدر
مشارکت در گ،تمان در تبیین را کار ا و اقتضایی بودن دانش ،فناوری و معرفت شاصل از پژو ش.
با توجه به موارد پیشگ،ته ،آموزش روش تحقیق بدرای تحصدیالت تکمیلدی (دکتدری) ،بدرای مبحدث
پایداری ،باید با رویکرد متعالی انجام شود که مبتنی بر بر بوم معرفتی کشور ،یعنی اسالم ،باشد.
الگوی متعالی آموزش روش تحقیق
هدف غایی
این الگو در نظر دارد که دانشآموختگان به انجام پژو ش بدر اسداس بدوم معرفتدی مکتدن متعدالی
اسالم بپردازند و برای این منظور ،آشنایی آنان با موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد:
بینش ای فلس،ی شاکم بر محیط زندگی و تحقیقاتی کشور؛

بررسی الگوی متعالی آموزش روش تحقیق برای توسعه پایدار با روش ترکیبی

ستیشناختی ،معرفتشناختی و روششناختی شاکم بر محیط زندگی و تحقیقاتی کشور؛
محتوای درس روش تحقیق
فراگیری فلس،ه و جهانبینی ای مختلف با تأکید بر جهان بینی و فلس،ه اسالمی؛
آموختن فلس،یدن و ایجاد روح و بینش فلس،ی در دانشجویان؛
تبیین روش ای تحقیق علمی و شهودی؛
چگونگی انجام تحقیقات سهزمانه و نظامگرا؛
فراگیری توان انجام تحقیقات نظری و عملی؛
کسن توانایی خردورزی و کارورزی در تحقیق؛
توان تهیه ،تدوین و بهکارگیری شیوه ای ّ
کمی ،کی،ی و آمیخته و ابزار متنوع تحقیق.
شیوه آموزش روش تحقیق
مدرسان روش تحقیق ،باید دوره آموزش بینرشتهای را گذرانده و تحقیقات و تألی،ات بدینرشدتهای
داشته باشند.
آموزش به شکل گرو ی و توسط متخصصان رشته ای مختلدف انجدام شدود .بدهجدای تأکیدد
صر بر انتقال ااالعات یکارفه به دانشجویان ،میدان اسداتید ،اسدتاد  -دانشدجو و دانشدجویان
مباشث الزم انجام شود تا خردورزی و فلس،یدن در آنان بهتر محقق گردد .مکان آموزش به کدالس
محدود نشود .با انتخاب موضوع مناسن ،کارایی و اثرگذاری بیشتری برای دانشجویان فرا م نمود.
ّ
محدودیت ای زمانی ،بودجهای و توانایی دانشجویان مد نظر گیرد.
پشتیبانی الگوی متعالی آموزش روش تحقیق
الزم است برای ّ
تهیه و تدوین منابع درسی مبتنی بر مباشث متعدالی ،اسداتید دانشدگاه و شدوزه ،بده
کارآمددتر روش تحقیدق در آیندده بدرای
نگارش متون درسی در عرصه تحقیق بپردازند تدا آمدوزش
ر
اساتید امکانپذیر شود.
افزایش ساعات آموزش روش تحقیق ،فرا م نمودن بودجده الزم بدرای ایجداد شدرایط فراگیدری
عملی این الگو و تدوین سرفصل ای مناسن آموزش روش تحقیق در دوره کارشناسی ارشد ،بدرای
بسترسازی در مقطع دکتری از دیگر پیشنهاد ایی است که میتوان در این خصوص ارائه داد.
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منابع
آذر ،عادل؛ رجن زاده ،علی ( ،)7337تصمیمگیری کاربردی رو یکرد  ،MADMتهران :نگاه دانش.
آساد ،محمد تقی؛ شیدری ،بهرام ( ،)7391تحلیل رگرسیون کاربردی ،مشهد :انتشارات جهاد دانشگا ی.
ابدی ،بیژن ( ،)7392شبیهسازی رفتار مصرف انرژی براساس پارادایم محیی زیتیتت تیرویش کریاورزی،
رساله دکتری ،دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.
بازرگان ،عباس ( ،)7332علوم تربیتت ،تهران :انتشارات سمت.
جمشیدی ،محمد شسین ( ،)7339مبانت و روششناست تبیین (با تأکید بر اندیره سیاسیت  ،چ ،2تهدران:
انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
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