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Abstract: Current study has been
implemented with the aim of quality evaluation
of research methodological skills of master
students in human science disciplines in
Tehran's public Universities. In qualitative
section, by using purposeful and snow-ball
sampling, experts in field of teaching
methodology were interviewed. By using
content analysis and coding procedure and also
the syllabuses of the research methods and
statistic courses, 35 important skills were
indentified. In quantitative section, based on
identified skills a valid and reliable
questionnaire was developed and completed by
270 students. First, by implementing exploratory
factor analysis, all skills were decreased into 27
skills and 4 factors (designing, practical,
analytical and writing skills) were indentified. In
the second stage, confirmatory factor analysis
revealed that the measurement model of latent
variable has good fit with observed data. In the
next stage the results of Chi-squared test
indicated that students have meaningful
evaluation from skills. They evaluated their
skills lower than average. Also the results of
Friedman test have meaningfully ranked skills in
each dimension. The results of ranked skills
indicate that "selecting an appropriate title for
doing research", "using electronic resource and
scientific database", "interpreting the outputs of
analyzed data", and "writing an article from the
results of conducted research" have the lowest
rank in each dimension. Generally, result of this
study indicates weakness in needed research
skills among human sciences master students of
Tehran's public Universities.
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 مهنوش قلوزی.1دکترحسن رضا زین آبادی
 پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت مهارتهاای:چکیده

روش شناسی پژوهش دانشجویان کارشناسیارشاد در رشاه هاای
.علوم انسانی و در دانشگاههای دولهی شهر تهران انجام شده است
در بخش کیفی با کاربست روشهای نمون گیری هدفمند و گلول
 پژوهشگران و خبرگان آموزش روششناسی پژوهش ماورد،برفی
 با انجام تحلیل محهوا و کدگذاری مصاحب ها.مصاحب قرار گرفهند
و همچنین اسهفاده از سرفصلهای مصاو درو روششناسای
 در. مهارت مهم شناساایی شاد35  تعداد،)(روش پژوهش و آمار
مرحلة کمی با اسهفاده از مهارتهای شناسایی شده پرسشناما ای
با رعایت روایی محهوا و پایایی مناسب (آلفای کرونباا باارتر از
 ابهادا از. دانشاجو تکمیال گردیاد270 ) تدوین شد و توسط0/8
 مهارت تقلیل پیدا27  مهارتها ب،»طریق «تحلیل عاملی اکهشافی
 تحلیلی و، عملی، عامل شامل مهارتهای «طراحی4 کرد و تعداد
 در گاام بعاد باا انجاام «تحلیلای عااملی.نگارشی» شناسایی شد
 الگوی اندازهگیری مهغیر نهفها بارازش قابال قباولی باا،»تأییدی
 در مرحل بعد با کاربرد آزماون «خای دو» نهاایج.دادهها نشان داد
نشااان داد دانشااجویان ارزی اابی معناااداری از مهااارتهااای خااود
 ب این ترتیاب کا در اللاب مهاارتهاا تواناایی آنهاا.داشه اند
» همچنااین آزمااون «فریاادمن.مهوسااط باا پااایین ارزیااابی شااد
 ب این.مهارتهای هر یک از ابعاد را ب طور معناداری مرتب نمود
،»ترتیب ک «تشخیص و انهخا یک موضاو مناساب پژوهشای
 «فهام و تفسایر،»«اسهفاده از منابع الکهرونیکی و پایگاههای علمی
خروجیهای مربوط ب دادههای تحلیال شاده» و «نگاارش مقالاة
 ب ا ترتی اب رتبااة آخاار را در،»پژوهش ای مسااهخرا از پااژوهش
 یافه های ایان پاژوهش با طاور. گان کسب کردند4 مهارتهای
کلی ضعف روششناسی دانشجویان کارشناسیارشاد رشاه هاای
علوم انسانی در دانشگاههاای دولهای شاهر تهاران را خاطرنشاان
. در پایان در مورد یافه ها بحث شده است.میکند
 دانشااجویان، روششناساای پااژوهش:واژگااان کلیاادی
 روش آمیخه، مهارت، علوم انسانی،کارشناسیارشد
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مقدمه و بیان مسأله
اگرچ اتفاق نظر زیادی در مورد روش مناسب برای آموزش روششناسی پژوهش
وجود ندارد (بوت و هرینگهون ،)2003 ،1اما درو

مرتبط ب آن شامل «روش پژوهش»

و «آمار» ،در اکثر دانشگاههای دنیا ب منظور آشنایی دانشجویان هر س مقطع با
روشهای مخهلف پژوهش و آزمونهای آماری تدریس میشود .دانشجویان باید این
درو را با موفقیت بگذرانند و با طراحی پژوهش ،روشهای پژوهش و آزمونهای
آماری آشنا شوند (لی .)2008 ،2حساسیت این درو

برای دانشجویان تحصیالت

با موفقیت و تأیید داوران علمی تکمیل نمایند (زابلوسهکی2001 ،3؛ گولد و دور،4
)2001؛ بنابراین میتوان گفت ک درو روششناسی ب این منظور طراحی شده است
ک این دانشجویان را برای پژوهشهای آتی (پایاننام و  )...مهیا سازد (مک میالن،5
 .)2008با آنک شکل ارائة این درو

در دانشگاههای مخهلف مهفاوت است و محهوای

مخهلفی ب دانشجویان ارائ میشود؛ اما عموماً با گذراندن این درو  ،دانشجویان باید
با برخی از گامهای مهم پژوهش شامل پروپوزال نویسی ،تبیین مسأل  ،گزارههای
پژوهش ،روش پژوهش ،نمون گیری ،تهیة ابزار ،جسهجوی منابع اطالعاتی چاپی و
الکهرونیکی ،تدوین گزارش پژوهش ،کاربرد روشهای آماری مهناسب با فرضی ها،
نگارش مقال و  ...آشنا شوند (پاپاناسهاسیو2005 ،6؛ گی ،میلز و آریاسیان2009 ،7؛
آگوادو .)2008 ،8امروزه اکثر دانشجویان در مقاطع مخهلف تحصیالت تکمیلی با ضعف
در یادگیری روششناسی مواج هسهند و این ضع بیشهر مهوجة نحوة آموزش درو
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تکمیلی بیشهر است ،چراک آنها باید پایاننامة خود را نیز همانند سایر واحدهای درسی

مرتبط است (لی .)2008 ،ب طور کلی آموزش روششناسی مشکل است و عموماً
روشهای مناسبی برای آموزش آنها ب کار برده نمیشود .روشی ک بهواند حجم
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بیشهری از محهوای پیچیدة این درو

را در بر گیرد (تشکری و تدلی .)2003 ،1تکالیف

لیر کالسی و کالسی ،نقد پژوهشها و مقارت ،ارائة شفاهی ،تکالیف مرتبط ب تحلیل
دادههای چند مهغیره و تک مهغیره و تفسیر بروندادهای نرمافزارهای آماری (مثل
 )SPSSو  ...از جمل روشهایی هسهند ک معمورً ب کار برده میشوند (اوکانل،2
2002؛ لی .)2008 ،اوکان ( )2002ب ضعفی اساسی اشاره میکند ک اساتید
روششناسی مخاطب آن هسهند .او معهقد است ک اللب اساتید ،روششناسی را ب
گون ای تدریس میکنند ک ب تصور خود صحیح است .این رویکرد ب تدریس ،حفظ

فرایند آموزشی روشنی نیز برای آن وجود ندارد .اللب دانشجویان مدام از این امر
شکایت دارند ک درو

روششناسی ،آنها را برای انجام یک پژوهش مسهقل و

پایاننام آماده نکرده و مهارتهای روششناسی رزم را در در این در

فرانگرفه اند

(ناجی .)1385 ،ب بیان دیگر مفاهیمی ک در کال ها ارائ میشود با گامهایی ک برای
تکمیل یک پایاننام رزم است ،ارتباط چندانی ندارد .اوکانل ( )2002ب ضعفی دیگر
نیز اشاره میکند و معهقد است ک ادبیات موجود بیشهر ب آموزش درو

روششناسی

در سطح کارشناسی تأکید دارد و عموماً آموزش مباحث آماری و کاربست نرمافزارهای
آماری را مورد توج قرار میدهد .البه ناگفه نماند ک روشهای آماری ب صورت
صریح یا ضمنی ،بخش مهمی از فرایند اکثر پژوهشهای کمی و یا آمیخه هسهند.
دانشجویان ناگزیرند ک اصول و روشهای آماری را بیاموزند .آنها برای تجزی و
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یک الگوی هنجاری است ک در آن ،معلم دانا است و دانشجو ،یک کشهی خالی است
ک در انهظار برای پر شدن است .ب بیان دیگر با توج ب ماهیّت پیچیدة این درو ،

تحلیل دادههای جمعآوری شده در رابط با پایاننامةخود بینیاز از آمار نیسهند
(پاشاشریفی و نجفی زند.)1376 ،
ناچیز ب نیازهای پژوهشی دانشجویان در آینده (لی ،)2008 ،اسهاد محوری ،اسهفاده
بیش از حد از روش سخنرانی ،توج ناچیز ب روشهای عملی ،مشارکهی ،فعال،
یادگیری مبهنی بر مسأل  ،کار گروهی ،ایفای نقش و شبی سازی ،عدم برقراری تعامل
. Tashakkori, A., & Teddlie
. O’Connell
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پژوهشی میان دانشجویان و آموزش ندادن مدیریت پژوهش (کارتی2007 ،1؛ بال و
پلکو2006 ،2؛ بنسون و بالک من2003 ،3؛ باراکت )2005 ،4عدم ترلیب و فراهم آوردن
شرایط رزم برای انجام پژوهشی مسهقل و منفرد توسط دانشجو (آگوادو،)2008 ،
واگرایی میان اساتید روششناسی و فقدان یک شبکة آموزشی میان اساتید روششناسی،
آموزش سرفصلهایی ک کمهر مورد نیاز دانشجویان قرار میگیرد (لی ،)2008 ،روش
نامناسب ارزشیابی توانمندیهای پژوهشی دانشجویان ،تأکید بسیار کم بر تمرین عملی
روششناسی و کم بودن اساتید مهخصص در این حوزه ،انگیزه و اعهمادب نفس کم و
آموزشی و کهب مخهلف و نبود برنامة درسی جامع ،منسجم و مشهرک (لی،)2008 ،
آموزش روش کمی و کیفی بدون توجة زیاد ب نحوة تلفیق آنها و ماهیت مکمل آنها
(تشکری و تدلی )2003 ،و  ...بر ضرورت نگاه موشکافان و اصالحگرایان بر آموزش
روششناسی در رشه های علوم انسانی در مقطع تحصیالت تکمیلی افزوده است و این
ضرورت در دانشگاههای کشور و ب ویژه در رشه های علوم انسانی و در مقاطع
تحصیالت تکمیلی بیشهر احسا

میشود .برای مثال در ایران لطف آبادی ،نوروزی و

حسینی ( )1386در پژوهش خود ب این نهیج دست یافه اند ک آموزش روششناسی
در رشه های روانشناسی و علوم تربیهی محدود ب روشهای کمی شده است و بسیاری
از سرفصلهای مهم روشهای پژوهش در کال ها تدریس نمیشود.
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نگرش منفی دانشجویان ب روششناسی (پاپاناسهاسیو2005 ،؛ لی ،)2008 ،معرفی منابع

اللب این ضعفها در شرایطی ک دانشجو وارد مرحلة نگارش پایاننام میشود
نمایان میگردد .مهأسفان اللب دانشجویان دست ب دامان مؤسسات و افراد مطلع ب
ناصوابی را برای جذ

تعداد بیشهر دانشجویان ناتوان در روششناسی ب کار میبرند.

گرچ ممکن است ک خود دانشجو و عدم انگیزههای پژوهشی وی در وقو این
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شرایط ناگوار مؤثر باشد ،اما دلیل مهم دیگری ک در این شرایط ب ذهن خطور میکند
این است ک در آموزش این دانشجویان سهلانگاری شده است .بدون شک بسیاری از
دانش و تواناییها و مهارتهای پای و مهم روششناسی ب دانشجویان ارائ نمیگردد.
در برخی از مواقع دانشجو ناگزیر ب تبعیت از اسهاد مربوط باید طرفدار بیچون و
چرای شیوة خاصی از پژوهش شود ک اسهاد مدافع آنست .برخی از اساتید پرچمدار
تبلیغ روش کمی ،کیفی و یا آمیخه هسهند و در تدریس خود نگاه جامع و منصفان ای
مهارتهای روششناسی در بین دانشجویان خواهد شد .برای کنکاش روشمند در
مورد مسائلی ک مطرح شد ،یافه های مهمی با توج ب پاسخهایی ک برای سؤارت
پژوهشی ذیل فراهم شده است ،ب دست آمده است:
 )1آموزش روششناسی کدام مهارتهای مهم را باید در دانشجویان ایجاد کند؟
 )2وضع موجود مهارتهای روششناخهی شناسایی شده در دانشجویان کارشناسی
ارشد رشه های علوم انسانی دانشگاههای دولهی شهر تهران چگون است؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر ب روش «آمیخه اکهشافی» 1انجام شده است .در این پژوهشها ابهدا
دادههای کیفی گردآوری شده و دادههای این بخش مقدم و پای انجام بخش کمی
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ب پژوهش ندارند .همین شرایط با ایجاد سردرگمی در دانشجو منجر ب کاهش کیفیت

هسهند (کرسول .)2003 ،2این روش زمانی ب کار میرود ک پدیدة مورد نظر قبالً
مطالع نشده است و یا اینک از زاویة جدیدی مطالع و بررسی میشود (مکمیالن و
«تشریحی» 5و «اکهشافی» تقسیم میشوند .در طرح ترکیبی بهم تنیده پژوهشگر ب هر دو
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شوماخر .)2001 ،3ب طور کلی روشهای پژوهش آمیخه ب س دسه «بهم تنیده»،4
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مجموعة دادههای کمی و کیفی وزن مساوی میدهد و در طرح ترکیبی تشریحی وزن
اصلی را ب دادههای کمی میدهد؛ اما در طرح ترکیبی اکهشافی ابهدا دادههای کیفی
گردآوری میشود .دادههای این بخش مقدم و پای انجام بخش کمی هسهند (کرسول،1
 .)2007در پژوهش حاضر ابهدا در بخش کیفی مهمترین مهارتهای مورد مهم در
آموزش روششناسی شناسایی شده و سپس در بخش کمی وضع موجود مهارتها
ارزیابی شد.
در بخش کیفی  15اسهاد و پژوهشگر خبره در امر آموزش روش پژوهش و آمار ب
 300دانشجو ب روش خوش ای از دانشگاههای تهران ،تربیتمعلم ،تربیتمدر  ،شهید
بهشهی ،الزهرا ،عالم طباطبایی ،شاهد و شهید رجایی انهخا

شدند و در نهایت

اطالعات  270دانشجو در رشه های علوم تربیهی ،روانشناسی و علوم اجهماعی تحلیل
شد .تمامی دانشجویان از مقطع کارشناسی ارشد انهخا

شدهاند ک درو

(آمار و روش پژوهش) را با موفقیت گذرانده و واحد پایاننام را نیز انهخا

روششناسی
کردهاند.

در بخش کیفی خبرگان مشارکتکننده ،ب صورت نیم ساخهار یافه مصاحب شدند.
در شرو هر مصاحب ضمن برقراری ارتباط اولی  ،هدف و پیامد پژوهش تشریح شد و
از این طریق همکاری کامل مصاحب شونده جلب شده است .برای تحلیل مصاحب ها با
کاربست الگوی اشهراو

و کوربین()1996( 4ب نقل از محمدی )1385 ،از تکنیک
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روش هدفمند 2و گلول برفی 3انهخا

شدند .در بخش کمی پس از تعیین حجم نمون ،

«تحلیل محهوا» برای کدگذاری ،طبق بندی و تلخیص اطالعات اسهفاده شد .ابهدا یک بار
تمام مصاحب ها بررسی و مرور شد و طبقاتی برای طبق بندی و کدگذاری محهوا تعیین
بعد مجدداً مصاحب ها با توج ب هر طبق و زیر طبقات بررسی شد .در نهایت با اسهفاده

1

. Creswell
. Purposeful Sampling
3
. Snowball sampling
4
. Strauss & Corbin
2
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شد و برای تلخیص و تشریح بیشهر برای هر طبق  ،زیر طبقاتی تعیین شد .در مرحلة

تأملی بر مهارتهای روششناسی پژوهش در دانشجویان...

از تکنیک «رأی شماری» 1و تلفیق یا حذف موارد تکراری ،مهارتهای مهم در آموزش
روششناسی شناسایی شد .این مهارتها مبنای تدوین پرسشنامة پژوهش در بخش
کمی بوده است .این پرسشنام با نام «مهارتهای روششناسی» با اسهفاده از مقیا

5

درج ای لیکرت (از  / 1کمهرین تا  / 2بیشهرین) نگرشهای دانشجویان را در مورد
مهارتهایی ک در درو

روش پژوهش و آمار کسب کردهاند بررسی کرده است .رزم

ب ذکر است در بررسی روایی از «روایی محهوا» و «روایی سازه» و در بررسی پایایی از
پرسشنام ) اسهفاده شده است.
در بخش کیفی با اسهفاده از روش تحلیل محهوا شرح توصیفی ،تحلیلی و ادراکی بر
دادههای حاصل از مصاحب ها ،روش مناسبی برای تحلیل دادههای کیفی بوده است؛ اما
در بخش کمی از روشهای آماری توصیفی و اسهنباطی (تحلیل عاملی اکهشافی و
تأییدی ،آزمون خیدو و فریدمن) اسهفاده شده است .برای قضاوت در مورد کیفیت هر
یک از مهارتهای روششناخهی از طیف قضاوت س بخشی اسهفاده شده است .برای
هر گوی و بُعد شناسایی شده میانگین بین  2/33تا  1در سطح نامطلو
بین  3/66تا  2/34در سطح نسبهاً مطلو
مطلو

(با امهیاز ،)1

(با امهیاز  )2و بین  5تا  3/66در سطح

(با امهیاز  )3ارزیابی شده است.
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روش همسانی درونی با محاسب «آلفای کرونبا »(بین  0/8تا  0/94برای ابعاد و کل

یافتههای پژوهش
در پاسخ ب سؤال اول پژوهش ،مهارتهای روششناسی از تحلیل محهوای
پس از هماهنگی زمان و مکان مصاحب  ،از مشارکتکنندگان دربارة تجار

زیسه شان

در آموزش روششناسی و مهارتهای مورد نیاز دانشجویان سؤال شد .سؤارت
مصاحب ها مشخص ولی پاسخگویان در ارائة پاسخهای خود ب مصاحب کننده از آزادی

. Vote counting

1
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مصاحب ها و توج ب سرفصلهای مصوّ

درو

روش پژوهش و آمار شناسایی شد.

دو فصلنامة نظری و عمل در برنامة درسی ،شماره  ،6سال سوم ،پاییز و زمسهان 1394

کامل برخوردار بودند .البه پژوهشگر در حین مصاحب عالوه بر سؤارت کلی ،سؤارت
دیگری را برای تشریح بیشهر هر سؤال مطرح میکرد .ب عنوان نمون از مصاحب شونده
این سؤال کلی پرسیده شد ک «ب نظر شما درو

روش تحقیق و آمار کدام مهارتهای

مورد نیاز برای دانشجویان را باید ایجاد کند؛ یا کدام مهارتهای روششناسی در
سرفصلهای موجود نادیده گرفه شده است و اسهاد مربوط باید ب آنها تأکید کند».
پاسخهای جمعآوری شده در صورت موافقت مصاحب شونده ب صورت صوتی دخیره
شد .پس از هر مصاحب  ،پاسخها روی کالذ نوشه شد و مهمترین کدهای ذکر شده
( 15خبره) ادام یافت .اشبا داده یا اشبا نظری رویکردی است ک در پژوهشهای
کیفی برای تعیین کفایت نمون گیری اسهفاده میشود .پس از انجام تمام مصاحب ها و
تحلیل یکایک آنها مجدداً مصاحب ها ب صورت کلی مورد بررسی قرار گرفت .ماحصل
این بررسی و رفت و برگشتها ،شناسایی  49مهارت روششناسی برای دانشجویان
بود .ب عنوان مثال یکی از مصاحب شوندگان در پاسخ ب سؤال مورد نظر اینگون عنوان
نمود ک «انجام پژوهش بدون انهشار نهایج آن در قالب یک مقالة علمی نمیتواند نهایج
مفیدی برای جامعة علمی ب دنبال داشه باشد .در واقع میتوان گفت ک نگارش یک
مقالة علمی و داشهن مهارت رزم یکی از واجبات آموزش روششناسی است ،سرفصل
نانوشهة مهمی ک مهأسفان در کال های روششناسی کمهر ب آن پرداخه میشود و

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-27

طبق بندی شده است .شایان ذکر است ک انجام این مصاحب ها تا رسیدن ب حد اشبا

1

دانشجو ناگزیر است ک یا ب صورت تجربی و یا با شرکت در برخی از کال های لیر
دانشگاهی آن را بیاموزد» .با توج ب تحلیل مصاحب های دیگر این نقل قول تحت
در این بخش با حذف موارد تکراری ،مشاب و تغییر در نحوة بیان ،این مهارتهای
روششناسی ب  35مورد کاهش یافت .این مهارتها در قالب پرسشنام بخش کمی
(مهارتهای روششناسی) توسط دانشجویان تکمیل شد .در این بخش برای بررسی

. Saturation
36
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عنوان مهارت «نگارش مقالة پژوهشی از یک پژوهش» قرار گرفت .رزم ب ذکر است ک

تأملی بر مهارتهای روششناسی پژوهش در دانشجویان...

ساخهار عاملی ،تحلیل عاملی اکهشافی با روش تحلیل مؤلف های اصلی 1انجام شد .اندازة
کفایت نمون گیری )0/868( 2و آزمون کرویت بارتلت< ،df = 351 ،13341/403( 3
 )P 0.05محاسب شد .برای تعیین مناسبترین عاملها ،چرخش مهمایل 4انجام گرفت
و نهایهاً جدول ارزشهای ویژه 4 ،5عامل با ارزشهای ویژه بارتر از (1ب ترتیب
 2/44 ،3/11 ،16/03و  )1/84محاسب نمود .پس از حذف  8گویة مخدوش (ب دلیل
اینک بیش از یک عامل بار داشهند و یا بار عاملی آنها کمهر  0/50بود) ،در گام بعد با
مهارت طراحی ،عملی و تحلیلی و نگارشی تعیین شد (شکل .)1
طراحی

نگارشی

مهاتهای
روششناسی

عملی

تحلیلی
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توج ب ماهیّت و درونمای گوی های بار گرفه زیر هر عامل نام هر عامل ب ترتیب

شکل  :1مهارتهای روششناسی شناسایی شده

در تحلیل عاملی تأییدی مقادیر پارامهر اسهانداردِ ( ،)βتوان باری ابعاد  4گان را در
را در اندازهگیری هر یک از ابعاد نشان داد .عالوه بر آن ،مقادیر  tبزرگتر از  ،2حاکی
1

. Principal Component Analysis
. Kaiser-Meyer-Oliken (KMO) Measure of Sampling Adequacy
3
. Bartlett’s Test of Sphericity
4
. Oblimin rotation with Kaiser Normalization
5
. Eigenvalue
2
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اندازهگیری مهغیر مهارتهای روششناسی و همچنین توان باری هر کدام از نشانگرها

دو فصلنامة نظری و عمل در برنامة درسی ،شماره  ،6سال سوم ،پاییز و زمسهان 1394

از معناداری تمام آنها بود .ب عالوه تمامی شاخصهای برازش وضعیت مناسبی را
نشان داد (تقریب ریشة میانگین مجذورات خطا0/08 :1؛ نیکویی برازش0/92 :2؛
تعدیلشدة نیکویی برازش0/90 :3؛ برازش مقایس ای)0/95 :4؛ بنابراین در پاسخ ب سؤال
اول پژوهش این نهیج حاصل شد ک ب طور کلی مهارتهای روششناسی ب  4بُعد و
 27نشانگر تقسیم میشوند؛ اما در پاسخ ب سؤال دوم پژوهش جدولهای  1تا 4
یافه های مهمی را گزارش کردهاند.

کیفیت

5

χ
)(df=4

رتب
میانگین

15

46

75

89

45

61/704

5/33

3/38

14

46

81

86

43

65/519

5/25

3/36

26

47

76

90

31

58/185

4/94

3/19

21

66

79

67

37

42/889

4/62

3/12

35

53

99

55

28

56/741

4/35

2/95

فراوانی مشاهده شده

2

χ
)(df=7
2

نامطلو

نسبهاً
مطلو

مطلو

170/635

1

). Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
). Goodness of Fit Index (GFI
3
). Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
4
). Comparative Fit Index (CFI
2

38

] [ DOI: 10.18869/acadpub.cstp.3.6.29

مهارت
های 8گان
طراحی
پژوهش ب
ترتیب رتب
 )1انهخا
یااک روش
مناساااااب
(کمااااای،
کیقاای یااا
آمیخهاااا )
مهناسب باا
مسأل
)2
تشاااخیص
محدودیت
هاااااااای
احهمااااالی
پژوهش
 )3تبیاااین
مسااااأل و
ضااارورت
پژوهش
)4
زمانبنااادی
بااااااارای
تکمیااااال
پژوهش
 )5انهخا
روش
تعیااااااین
حجاااااام
نموناااا و

1

سطوح پاسخ
4
3
2
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جدول « :1وضع موجود مهارت های 8گان طراحی پژوهش»  /آزمون معناداری ،رتب بندی
و کیفیت

تأملی بر مهارتهای روششناسی پژوهش در دانشجویان...
5

χ2
)(df=4

رتب
میانگین

43

64

81

55

27

31/111

4/16

2/84

44

72

82

60

12

55/704

3/78

2/71

59

70

80

44

17

44/926

3/56

2/59

فراوانی مشاهده شده

کیفیت کلی مهارت های طراحی

فراوانی مورد انهظار=
بر اسا

54

χ2
)(df=7

نامطلو

P<0/05

نسبهاً
مطلو

مطلو

3/01

جدول  ،1دانشجویان میزان بهرهمندی خود از هر یک از مهارتهای 8

گان طراحی پژوهش را ب طور معناداری ارزیابی کردهاند .عالوه بر آن این مهارتها ب
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مهارت
های 8گان
طراحی
پژوهش ب
ترتیب رتب
روش
نموناااااا
گیااااااری
مناسب
 )6طاااارح
سااؤال یااا
فرضااااای
مهناسب باا
اهاااااداف
پژوهش
 )7تحلیاال
درلت های
کااااربردی
پااااژوهش
هاااااااای
گذشه
)8
تشخیص و
انهخااااا
یااااااااک
موضااااو
مناساااااب
پژوهشی

1

سطوح پاسخ
4
3
2

کیفیت

ترتیب اهمیت از رتبة اول تا هشهم مرتب شدهاند ک این رتب بندی نیز ب لحاظ آماری
معنادار است .در بعد مهارتهای طراحی پژوهش ،مهارتهای  4تا  ،8ب طور معناداری
مطلو » ارزیابی شدهاند.

39
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در سطح مهوسط ب پایین ارزیابی شده است .همچنین تمامی مهارتها در سطح «نسبهاً

دو فصلنامة نظری و عمل در برنامة درسی ،شماره  ،6سال سوم ،پاییز و زمسهان 1394

جدول « :2وضع موجود مهارت های 8گان عملی پژوهش»  /آزمون معناداری ،رتب بندی و
کیفیت

27

53

75

72

43

29/926

4/97

3/19

19

55

94

75

27

74

4/95

3/14

13

64

83

91

19

96/593

4/81

3/13

30

56

106

52

26

75/407

4/55

2/98

36

51

96

55

32

47/815

4/46

2/95

30

64

98

54

24

65/037

4/37

2/91

40

65

72

85

8

68/852

4/22

2/83

59

65

77

60

9

50/667

3/67

2/61

نامطلو

نسبهاً
مطلو

مطلو

75/195



P<0/05

همان گون ک در جدول  2مالحظ میشود ،دانشجویان میزان بهرهمندی خود از هر
یک از مهارتهای  8گان عملی پژوهش را نیز ب طور معناداری ارزیابی کردهاند.
همچنین رتب بندی مهارتها نیز ب لحاظ آماری معنادار است .در این بعد نیز ضمن آنک

40
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کیفیت کلی مهارت های عملی

فراوانی مورد انهظار= 54

2/96
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مهارت های
8گان عملی
پژوهش ب
ترتیب رتب
 )1گاااردآوری
اطالعااااات از
کها  ،مجالت
و سااایر منااابع
معهبر
 )2اجااااارای
پرسشنام و یا
مصاحب
 )3ترجمااا و
تشریح بخاش
های مورد نظر
در مناااااااابع
انگلیسی
 )4اسااهفاده از
اسااااااااااتید
صاااااااحبنظر
داخلااااااای و
خارجی مرتبط
ب پژوهش
 )5برقااااراری
ارتباااااط بااااا
پژوهشاااگران
داخلااااااای و
خارجی مرتبط
با ا موضاااو
پژوهش
 )6تشکیل یک
گروه پژوهشی
برای کمک با
تکمیااااااااال
پژوهش
 )7یافهن کمک
های مالی برای
انجام پژوهش
 )8اسااهفاده از
منااااااااااابع
الکهرونیکاای و
پایگاااه هااای
علمی

1

سطوح پاسخ
4
3
2
فراوانی مشاهده شده

5

χ2
)(df=4

رتب
میانگین

χ2
)(df=7

کیفیت

تأملی بر مهارتهای روششناسی پژوهش در دانشجویان...

تمامی مهارتها در سطح «نسبهاً مطلو » ارزیابی شدهاند ،مهارتهای  4تا  ،8ب طور
معناداری در سطح مهوسط ب پایین ارزیابی شده است.
جدول  « :3وضع موجود مهارت های 6گان تحلیلی پژوهش»  /آزمون معناداری ،رتب بندی
و کیفیت

 )1کار با دادهها برای ورود آنها ب
رایان
 )2بررسی پایاایی و روایای ابازار
مورد اسهفاده
 )3تحلیل محهوای مصااحب هاای
پژوهش
 )4کاااربرد روشااهای آماااری تااک
مهغیره و چند مهغیاره (باا رعایات
مفروض ها)

5

χ2
(df=4
)

4
3
4
0

/741
32
/111
51
/926
98

3/40

2/97
2/88

فراوانی مشاهده شده
3
1
2
8
1
7

4
4
4
2
6
5

8
1
9
4
9
7

7
1
6
6
7
6

6

2
1

7
2

9
4

5
7

2
6

/481
70

1
 )5اسهفاده از نرمافزارهاای آمااری 6 2
0
4 0
( SPSSو )...
2
1 6
8
 )6فهاام و تفساایر خروجاایهااای 7 2
5 6
6
8 5
مربوط ب دادههای تحلیل شده
کیفیت کلی مهارت های تحلیلی

/407
102

3/26

/037
76

3/2

7
1

فراوانی مورد انهظار= 54

1
3

3/95

3/18

3/82

3/17
3/04

3/45
/013
54

2/98

3/03

P<0/05

همانند جداول  1و  ،2جدول شماره  3نیاز نشاان مایدهاد کا دانشاجویان میازان
بهرهمندی خود از هر یک از مهارتهای  5گان تحلیلی پاژوهش را با طاور معنااداری
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مهارت های 6گان تحلیلی پژوهش
ب ترتیب رتب

1

سطوح پاسخ
4
3
2

رتب
میانگی
ن

χ2
(df=5
)

کیفیت
نامطلو نسبهاً
مطلو

مطلو

ارزیابی کردهاند .عالوه بر آن این مهارتها ب ترتیب اهمیت از رتبة اول تا پنجم مرتاب
شدهاند ک این رتب بندی نیز ب لحاظ آماری معنادار است .در بُعد مهارتهاای  4 ،3و 5
مطلو » ارزیابی شدهاند.

41

] [ DOI: 10.18869/acadpub.cstp.3.6.29

در سطح مهوسط ب پایین ارزیابی شده است .همچنین تمامی مهارتها در ساطح «نسابهاً
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جدول  « :4وضع موجود مهارت های 5گان نگارشی پژوهش»  /آزمون معناداری ،رتب بندی
و کیفیت

 )2نگارش پیشانهادات و
محدودیههای پژوهش

16

65

80 91

18

90/852

 )3نگارش پروپوزال

31

89

57 80

13

76/296

 )4تشریح دقیق یافه های
پژوهش و بحث در مورد
آنها

37

84

47 84

18

63/593

 )5نگاااااارش مقالااااا
پژوهشاای مسااهخرا از
پژوهش

35

73

10
4

41

17

88/148

3/35

3/08

3/34

3/07

2/83

2/78

2/72

2/70

2/74

کیفیت کلی مهارت های نگارشی

فراوانی مورد انهظار= 54

مطلو

2/74

2/87


P<0/05

همان گون ک در جدول  4مالحظ میشود ،دانشجویان میزان بهرهمندی خود از هر
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 )1نگاااارش گااازارش
پاااژوهش منطباااق باااا
چارچو اسهاندارد (مثل
)APA

21

53

93

14 83

100/667

فراوانی مشاهده شده

59/277

مهارت های 5گان
نگارشی پژوهش ب
ترتیب رتب

1

سطوح پاسخ
3
2

4

5

χ2
)(df=4

رتب
میانگین

χ2
)(df=4

کیفیت
نامطلو نسبهاً
مطلو

یک از مهارتهای  5گان نگارشی پژوهش را نیز ب طور معناداری ارزیابی کردهاند.
همچنین رتب بندی مهارتها نیز ب لحاظ آماری معنادار است .در این بُعد نیز ضمن
و  5در سطح مهوسط ب پایین ارزیابی شده است.
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آنک تمامی مهارتها در سطح «نسبهاً مطلو » ارزیابی شدهاند ،در بُعد مهارتهای 4 ،3

تأملی بر مهارتهای روششناسی پژوهش در دانشجویان...

بحث
یافه های این پژوهش ب دلیل کمبود پژوهشهای مشاب  ،ب ویژه در داخال ،کمهار قابال
مواجه و مقایس است .در پاسخ ب سؤال اول پژوهش تعداد  27مهارت در قالب چهاار
مهارت کلی تقسیمبندی شد .این یافها باا پاژوهشهاای فیلیاپس و راسال )1994( 1و
وارنی )2003( 2همسو بوده است؛ اما پاسخ ب سؤال دیگر پژوهش نهایج قابال توجا و
در عین حال چالش برانگیزی را ب دنبال داشت .در بُعاد مهاارتهاای طراحای ،ضامن
نداشهند ،چند نکه مهم و قابل بحث مطرح اسات .مهاارت «تشاخیص و انهخاا

یاک

موضو پژوهشی مناسب» جایگاه پایینی نسبت ب سایر مهارتها داشات؛ اماا «انهخاا
یک روش مناسب (کمی ،کیفای یاا آمیخها ) مهناساب باا مساأل » رتباة اول را در میاان
مهارتهای هشتگان کساب نماود .ایان نهیجا حااکی از یاک واقعیّات نادرسات در
کال های روششناسی ب ویژه در در

روش پژوهش میباشاد .اللاب کاال هاای

روشهای پژوهش مهأسفان صرف آشناسازی دانشجویان با روشهای مخهلف پاژوهش
میشود .گرچ آشنایی دانشجویان با انوا روشها و تقسیمبندیهای روشی مفید اسات
اما این آشنایی ب معنای ایجاد مهارتهای پژوهشای در آنهاا نیسات .اگار دانشاجویی
نداند ک روش پژوهشی را ک ب کار میبرد چیست اما درست پاژوهش انجاام دهاد و
یافه های مهمی را فراهم کند ،این نمیتواند برای او ب عنوان یک نقص در نظار گرفها

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-27

آنک اللب مهارتهای هشتگان پایینتر از مهوسط ارزیابی شدند و وضعیت مطلاوبی

شود .با توج ب تأکید زیادی ک اساتید روششناسای بار ماهیات روشهاای پاژوهش
دارند ،نهایج ب دست آمده در ارزیابی مهارتهاای طراحای قابال انهظاار اسات .اللاب
زیادی ندارند و تا حدی میتوانند تمایزات انوا مخهلف روشها را بازگو کنناد ،حهای
در انهخا

روشی مناساب بارای پاژوهش خاود مشاکل زیاادی ندارناد؛ اماا مساأل و

محدودیت اصلی در سایر مهارت های مهم طراحی پژوهش است .انهخا

روش تعیاین

. Phillips & Russell
. Varney

1
2
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دانشجویان در تبیین انوا روشهای پاژوهش و تقسایمبنادیهاای مخهلاف آن چاالش
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حجم نمون و روش نمون گیری مناسب ،طارح ساؤال یاا فرضایة مهناساب باا اهاداف
پژوهش ،تحلیل درلت های کاربردی پژوهش های گذشه و تشخیص و انهخا

موضو

مناسب پژوهشی از جمل مهارتهای مهمی بودند ک دانشجویان توانایی خود را در هر
یک از آنها کمهر از مهوسط ارزیابی کردند .آنچ ک در این بین بسیار جاای تأمال دارد
یک موضو پژوهشی مناسب» پایینترین رتب

این است ک مهارت «تشخیص و انهخا

را در میان سایر مهارتها کسب کرده است .انهخا

موضو پژوهش یکی از مهمتارین

مراحل پژوهش علمی و از دشوارترین آن ب شمار مایرود (باوت ،کلماب و ویلیاامز،1
تأکید بیشهر دارد ،چون هیچ نو فعالیت پژوهشی مثبهی را نمایتاوان صاورت داد مگار
آنک موضو آن ،از پیش مشخص ،معین و روشن گردیده باشد .یکای از دلدلا هاای
دانشجویان تحصیالت تکمیلی انهخا
این انهخا

موضو پژوهش برای نگارش پایاانناما اسات.

تصمیمی مهم و سرنوشتساز است .چرا ک میزان موفقیت دانشجویان ایان

مقاطع ب نحو قابل توجهی ب ایان انهخاا

بساهگی دارد .آناان معماورً در جساهجوی

موضو های تازه و اصیل برای پژوهش خود هسهند و از تکاراری باودن موضاو خاود
نگراناند .این نگرانی زمانی برای آنها بیشهر میشود ک دربارة تقریباً هر موضاوعی کا
جسهجو میکنند خود را با دهها یا صدها اثر منهشر شده مواج میبینناد .گاویی درباارة
هم چیز قبالً پژوهش شده است و دیگر موضو تازهای باقی نمانده است (منصاوریان،
 .)1390اگرچ انهخا
گاهی اوقات انهخا

موضو پایاننام برای اللب دانشجویان بسیار مشکل میباشد و
موضو تا ترمهای پایانی طول میکشد و این امر موجب ب تاأخیر

روششناسی و اساتید مربوط کمهر ب این مبحث بسیار مهم و کلیدی برای دانشاجویان
میپردازند .این در حالی است ک دانشجو بایاد باا شایوههاای مفیاد انهخاا
پژوهش آشنا باشد .همچنین بههر است ک درو

موضاو

روششناسی توسط اساتیدی آشنا با

روش و دارای سوابق علمی و پژوهشی بار تدریس شود ک عالوه برایجاد مهارتهاای
. Booth, Colomb & Williams

1
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افهادن اتمام دروة تحصیلی میگردد ،اما نباید این نکه را فراموش کرد کا کاال هاای
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 .)1995انهخا

و تنظیم موضو پژوهش ،از آن دست مسائل مهمی اسات کا نیااز با

تأملی بر مهارتهای روششناسی پژوهش در دانشجویان...

روششناسی در دانشجو ،ب حیطة مهمی از موضوعات پژوهشی مهام در حاوزة رشاه
تخصصی دانشجویان آشنا باشند و دانشجو را در انهخا

موضو مهم پژوهشی ترلیاب

نمایند .در واقع ب دلیل ضعف برخی از اساتید و کال های روششناسی در این بخش،
این یافه ک مهارت انهخا

یک موضو مناسب کمترین ارزیابی را داشاه قابال انهظاار

بوده است.
در مهارتهای عملی نکهة مهم اینست ک دانشجویان خود را در «اسهفاده از منابع
این یافه با یافهة برخی دیگر از پژوهشها (مثل مهدیان ،شهبازی و نیک نژاد1391 ،؛
اسالمی و کشاورز )1386 ،ک دانشجویان را در اسهفاده از پایگاههای علمی ضعیف
ارزیابی کردهاند همسو بوده است .آشنایی با شیوههای بازیابی و اسهفاده از منابع علمی
ب عنوان یکی از ابعاد سواد اطالعاتی مبهنی بر فناوریهای نوین همچون اسهفاده از
پایگاههای اطالعاتی ،کهابخان های دیجیهال و نرمافزارهای بازیابی اطالعات ،برای
پژوهشگران امری ضروری است .این ضرورت برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی ک
ناگزیر ب اسهفاده از یافه های آخرین پژوهشهای منهشر شده هسهند بیشهر احسا
میشود .علیرلم این اهمیت میزان آشنایی دانشجویان با بسیاری از پایگاههای علمی و
نحوة جسهجو در آنها ناچیز است .البه اسهفاده از این پایگاهها بار مالی دارد و
دانشجویان ناگزیرند ک درون دانشگاه از آنها اسهفاده کنند .علیرلم این محدودیت
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الکهرونیکی و پایگاههای علمی» ناتوانتر از سایر مهارتهای برشمرده ارزیابی کردهاند.

بسیاری از دانشجویان حهی در شرایطی ک امکان دسهرسی ب این پایگاهها وجود دارد،
گرایش بسیار کمی ب آنها داشه و مهارت آنها کم است .یکی از دریل ممکن این
سرفصلهای در

روشتحقیق جایگاه مشخصی ب

جسهجوی منابع اطالعات

الکهرونیکی و موتورهای جسهجوگر علمی اخهصاص داده نشده است .اساتید روش
پژوهش نیز اللب در حد اشارهای مخهصر ب این مهم میپردازند .با وجود چنین
شرایطی این یافه ک «اسهفاده از منابع الکهرونیکی و پایگاههای علمی» کمهرین ارزیابی
را در دانشجویان داشه قابل انهظار بوده است.
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مهارت کم اینست ک ب آنها آموزش درسهی در این ارتباط داده نمیشود .در میان
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یافه های مربوط ب ارزیابی مهارتهای تحلیلی نکات قابل بحثی را ب دنبال دارد.
«کاربرد روشهای آماری تک مهغیره و چند مهغیره (با رعایت مفروض ها)» و «اسهفاده از
نرمافزارهای آماری» وضعیت مناسبی نداشت .مهارت «کار با دادهها برای ورود آنها ب
رایان » رتبة اول و مهارت «فهم و تفسیر خروجیهای مربوط ب دادههای تحلیل شده»
رتبة آخر را در میان مهارتهای تحلیلی پژوهش کسب کرده است .این یافه بدان
معناست ک گرچ دانشجویان در ورود دادههای آماری با رایان مشکل چندانی ندارند
اما مشکل اساسی آنها در تفسیر بروندادهای دادههای تحلیلی شده است .تجار

نشان

افراد و مؤسسات دیگر با هزین های باریی کمک میگیرند .مهأسفان در برخی موارد نیز
شاهد آن هسهیم ک اخالق در تحلیل دادهها رعایت نمیشود و دانشجو با توسل ب
شیوههای لیر علمی و دادهسازی لیر اخالقی دادههای پایاننامة خود را تحلیل میکنند.
این وضعیت میتواند دریل مخهلفی داشه باشد اما میتوان گفت ک این مشکل ب طور
اساسی معطوف ب در

آمار و اساتید نیز مربوط است .گرچ امروزه تأکید زیادی بر

روشهای کیفی پژوهش میشود ،اما اسهفاده از آمار در پژوهش رشد قابل مالحظ ای
داشه است .طبیعهاً برای هر نو داده و فرضی ای روش آماری مناسب وجود دارد ک
کاربرد آن منجر ب تولید نهایج معهبر و صحیح میشود؛ بنابراین آشنایی با آمار رزم است
و این موضو برای پژوهشگران ،امری مهمتر ب شمار میآید زیرا آنها میتوانند با
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داده است ک برخی از دانشجویان خود دادههای پایاننام خود را تحلیل نمیکنند و از

انجام مطالع ای نامناسب و ارائ نهایجی نادرست موجب گمراهی جمع کثیری از
خوانندگانی ک آشنایی زیادی با آمار ،مفاهیم و کاربردهای آن ندارند شوند (بانشی،
کارشناسی ارشد رشه های علوم انسانی ک عمدتاً با روششناسی کمی پایاننامة خود را
تکمیل میکنند بسیار بیشهر احسا

میشود .کال های آمار در رشه های علوم انسانی

معمورً ب چند روش برگزار میشود .برخی از اساتید دانشجو را درگیر فرمولهای
پیچیدة آماری و روشهای مخهلف حل دادهها میکنند و بسیار ناچیز ب کاربرد آمار در
پژوهش میپردازند .این روش بیشهر موجب یادگیری روش آماری بدون در نظر گرفهن
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حاجی مقصودی ،رسهگاری و محمودی .)1390 ،این ضرورت برای دانشجویان

تأملی بر مهارتهای روششناسی پژوهش در دانشجویان...

کاربرد آن میشود .برخی دیگر از اساتید برعکس عمل نموده و صرفاً ب تبیین
کاربردهای پژوهشی روشهای آماری میپردازند و دانشجو را با ماهیت روشهای
آماری و مفروض های آنها آشنا نمیکنند .طبیعهاً این روش نیز ب اندازة روش قبلی
دارای ضعفهایی است .برخی دیگر از اساتید با پای قرار دادن نرمافزارهای آماری (مثل
 )SPSSکل وقت کال

را معطوف ب نرمافزار و کار با آن کرده و دانشجو را با

روشهای حل دادهها آشنا نمیکنند؛ اما برخی دیگر از اساتید وقت کال

را صرف

کاربردهای پژوهشی ،هم با نرمافزار و هم با تفسیر بروندادهای دادههای تحلیل شده
آشنا میکنند .قاعدتاً این روش زمان زیادی میطلبد اما در دانشجو یادگیری معنادار
ایجاد میکند .شاید یکی از دریل ضعف دانشجویان در تفسیر دادههای تحلیل شده ب
نوعی ب نحوة اداره کال های آمار برگردد .شاید بهوان گفت ک این یافه نیز با توج
ماهیّت در

آمار و ادارة نادرست آن توسط اساتید مربوط قابل انهظار بوده است.

با لیار از ضااعف مهااارتی دانشااجویان در «نگااارش پروپااوزال» و «تشااریح دقیاق
یافه های پژوهش و بحث در مورد آنها» آنچ ک در ارزیابی مهارتهای نگارشی جای
بحث دارد این است ک مهارت «نگاارش مقالاة پژوهشای از پاژوهش» در دانشاجویان
کمهرین جایگاه را کسب کرده است .یکی از معیارهای کلیادی ارزیاابی فعالیّات علمای
پژوهشگر ،بررسی میزان انهشارات علمی آن شخص اسات .در حقیقات چاا

مقاارت
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تمامی روشهای فوق کرده ب طوری ک دانشجو را هم با روشهای آماری ،هم با

علمی معهبر مدرکی دال بر صحت و اهمیت پژوهش بوده و از این رو در محافل علمای
چااا

مقالاة معهباار دارای اهمیات فااوق العاااده باااریی اسات (دی و کسااهل.)2012 ،1

اللب آنها ،برای نگارش یک مقالة تخصصی ک اللب کاری زمانبر و تخصصی اسات
با مشکل مواج هسهند .ب همین علت مهأسفان تعداد زیاادی از پایاانناما هاا علیارلم
کیفیت بار ب دلیل عدم آشنایی دانشجو با فن نگارش مقارت و ضعفهای نگارشی ،در

. Day & Gastel

1
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مجالت معهبر ب چا

نمایرساند .در دانشاگاههاا معماورً آماوزش رسامی در ماورد

مقال نویسی ارائ نمیشود .کال های روش پژوهش نیز توج خاصی ب این بخش مهم
از پژوهش نمیکنند .این در حالی است ک نگارش مقال خود منجر ب افازایش تاوان و
روحیة پژوهشی میشود (آزادبخات ،حقیقات دوسات و اساماعیل زاده .)1389 ،شااید
بهوان گفت آموزش مقال نویسی بیشهر محدود ب برگازاری کارگااههاای آموزشای شاده
است و دانشجو ناگزیر ب شرکت در این کارگاهها میباشد .ضاعف در نوشاهن مقالا از
یک سو و اهمیت و ارزش مقال برای ادامة تحصیل در مقطاع دکهارا و ساایر امهیاازات
مؤسسات دیگر شوند .افراد و مؤسساتی ک با اخذ مبالغ بار و حهی گاهی عادم رعایات
اخالق علمی ،مقارت دانشجویان را عموماً ب زبان انگلیسی و در مجالت نااعهبار منهشر
میکنند .یکی از دریل مهم این وضعیت اینسات کا دانشاجو در در

روش پاژوهش

مطلب چندانی در مورد مقال نویسی نمایآماوزد و باا اصاول علمای و عملای آن آشانا
نمیشود .البه ذکر این نکه نیز واجب است ک نگارش مقال با آموزشهای پای در پای
امکانپذیر نیست و ب نبوغ و خالقیت دانشجو نیز بسهگی دارد؛ اما علیرلم ایان عامال
بسیاری از دانشجویان خواهان نگارش مقال از پایاننامة خود هسهند و در ایان مسایر از
هیچ تالشی برای یادگیری خود فروگذار نیسهند .در این پژوهش این یافه بحث انگیز با
توج ب اینک دانشجویان آموزش خاصی در مورد نوشهن مقال نمایبینناد قابال انهظاار
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دیگر منجر ب آن شده است ک دانشجویان در این ماورد نیاز دسات با داماان افاراد و

بوده است.
یافه های پژوهش حاضر در مجماو حااکی از ضاعف مهاارتی (طراحای ،عملای،
نحوة آموزش درو

روششناسی و عملکرد اساتید روششناسی مورد نقد قرار گرفات

اما این بدان معنا نیست ک تمام این ضعفها مهوج آنها میباشد .بدون شک انگیازه و
عالیق تحصیلی پایین دانشجویان و عدم عالقة آنها ب پژوهش خود میتواند مزیدی بر
علت باشد؛ اما از آنجا ک بدون شک آموزش روششناسی در رشه هاای علاوم انساانی
دارای ضعفهای زیادی است (سید امامی1387 ،؛ لطف آباادی و همکااران )1386 ،بار
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این اسا

شاید بیراه نباشد ک بسیاری از ضعفهای مهارتی دانشجویان را ب آماوزش

روششناسی و اساتید مربوط نسبت داد .حهی اگر این ادعا مورد پذیرش قرار نگیرد باز
هم نمیتوان اهمیات آماوزش روششناسای را در ایجااد مهاارتهاا و توانمنادیهاای
پژوهشی در دانشجویان منکر شد؛ بنابراین تلویحات کااربردی پاژوهش حاضار بیشاهر
نظام دانشگاهی ،اسااتید روششناسای و درو
میدهد .ب طور حهم سرفصلهاای درو

روششناسای را ماورد مخاطاب قارار

روششناسای احهیااا با بازاندیشای دارد و

دانشجویان مطالع شده در مواردی ضعف داشاهند کا اللاب در سرفصالهاای درو
روششناسی کمهر ب آنهاا پرداخها شاده اسات .دوم آنکا ضارورت دارد در نحاوة
آموزش روششناسی نیز تغییراتی صورت پذیرد .تدریس مواردی ک مهم نیست و کمهر
ب کار دانشجو میآید و همچنین کاربست رویکرد عملای با آماوزش روششناسای از
واجبات است .بدون شک اللب کال های روششناسی محدود ب ذکر مفااهیم نظاری
میشود و کمهر دانشجو را عمالً با پاژوهش درگیار مایکناد .همچناین مشاارکت دادن
دانشجویان در کارهاای پژوهشای مساهقل و گروهای اسااتید راهکاار مهمای در ایجااد
مهارتهای پژوهشی در دانشجویان میباشد .از هم مهامتار ایانکا در تعیاین اسااتید
روششناسی برای تدریس درو
اساتیدی این درو

روش پژوهش و آمار دقتاندیشای صاورت پاذیرد.

را تدریس کنند ک عالوه بر احاطة کامل ب حوزة تخصصای رشاه

و دانشجویان ،آشنایی کاملی با روششناسی تجار
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ضرورت دارد ک با انجام پژوهشی مناسب در این سرفصلها تجدید نظر صورت پذیرد.

پژوهشی لنی نیز داشه باشند.
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