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 چکیده

مطالعه عناصر برنامه درسی روش تحقیق در دوره تحصیالت  ،پژوهشاز اجرای این هدف 
ی معتبر جهان است. در این پژوهش بر اساس هادانشگاهتکمیلی رشته علوم تربیتی در 

 ،دانشگاه برتر جهان در رشته علوم تربیتی 10درس روش تحقیق از طرح 13گیری هدفمند نمونه
. رویکرد مطالعه شدتحلیل بررسی و  ،انتخاب و بر اساس عناصر برنامه درسی روش تحقیق

ی منتخب از آموزش هادانشگاهحاضر، کیفی و به روش اسنادی است. نتایج پژوهش نشان داد 
در تحقیقات آموزشی، تقویت  هاروشی از قبیل آشنایی با انواع هایهدف ،روش تحقیق

ریزی و ی برنامهای پژوهش، درک مبانی فلسفی پژوهش، ایجاد آمادگی براهای رویهشایستگی
. در مباحث روش تحقیق کمی، کنندمیی منتشر شده را دنبال هاپژوهشو نقد  پژوهش اجرای

آوری و تحلیل گیری و گردکمی، ابزار اندازه تحقیقی هاروش، انواع پژوهششناسایی مسئله 
 یهاروشی کیفی و انواع هادادهروش تحقیق کیفی تحلیل  مربوط بهو در مباحث  هاداده

مباحث مشترک بین هر دو رویکرد، اخالق اهمیت بیشتری برخوردار بودند. در تحقیق کیفی از 
ترین روش برای ای برخوردار بودند. رایجپژوهش و مبانی فلسفی تحقیق از اهمیت ویژه

 پروپوزالین فعالیت یادگیری تدوین ترمهممحور است و ، روش مسئلهتدریس روش تحقیق
ی منتخب، کیفیت هادانشگاهین مالک ارزشیابی در ترمهمپژوهشی در طول ترم است. همچنین 

 پژوهشی تهیه شده است. پروپوزال
، دوره تحصیالت تکمیلی، رشته علوم روش تحقیق، عناصر برنامه درسی کلیدی: گانواژ

 روش اسنادی، تربیتی
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 مقدمه
گذاری در نیروی انسانی سه رسالت سرمایهین نماد ترمهمعنوان نظام آموزش عالی به

عمده آموزش، پژوهش و ارائه خدمات به جامعه را بر عهده دارد. هر یک از این 
های توجهی به هریک ممکن است زیانها از اهمیت خاصی برخوردار است و بیرسالت
اعث توجهی به کارکرد آموزش ببی ،طور مثالناپذیری را در پی داشته باشد. بهجبران

وهش موجب تبدیل شدن کشور به تربیت نیروی انسانی ناکارآمد و غفلت از پژ
(. 1386)معروفی و همکاران،  شودمیکننده صرف تولیدات علمی سایر کشورها مصرف

، شودمیی نوین که وحدت پژوهش و آموزش امری حیاتی محسوب هادانشگاهدر 
نظری و کاربردی با درک شرایط  رتصوبهنقش اساسی دانشگاه تولید دانش و توزیع آن 

گیرد و ی آموزشی کارشناسی صورت میهادورهمحیطی است. توزیع دانش معموالً در 
ی تحصیالت تکمیلی کار تولید دانش را بر عهده دارند و پژوهش محور اصلی هادوره
  (.29ص ،1391، دوزی سرخابیاست )یمنی هادورهاین 

نقش  ،ین عناصر نظام آموزش عالیترمهمیکی از  عنوانبهی درسی هابرنامه
های آموزش عالی ایفا و رسالت هاهدفتحقق  جهتکننده و غیر قابل انکاری در تعیین

توجه به  برمبنایهای اساسی برنامه درسی در آموزش عالی را یریگجهت. کنندمی
که یکی از  کردمطرح  توانمیهای کلی آموزش عالی در چند حیطه و رسالت هاهدف

حیطه پژوهش و توسعه دانش مربوط  است. حیطه پژوهش و توسعه دانشین آنها ترمهم
از آنجا که پژوهش و توسعه دانش ضروری است.  اجرایهایی است که برای به ویژگی

 برمبنایتولید و توسعه دانش  هادانشگاهها و وظایف مهم آموزش عالی و از رسالتیکی 
های عمده گیرییکی از ابعاد و جهت استصصان مربوطه پژوهش توسط متخ اجرای

توجه  ویژه تحصیالت تکمیلی()به سطوح آن تمامیبرنامه درسی در آموزش عالی در 
و پرورش پژوهشگران شایسته در همه  جهتدهی عناصر در این به این حیطه و سازمان

که ازجمله عناصری است  ،درس روش تحقیق(. 1384)عارفی،  استها تخصص
های پژوهشی در کمک به تحقق یافتن هدف حیطه مذکور و پرورش شایستگی منظوربه

درس روش تحقیق در همه سطوح آموزش  ،دانشجویان طراحی شده است. بر این اساس
، 1همکاران)کیلبرن و  شودمیهای مختلف علوم اجتماعی آموزش داده عالی و در رشته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kilburn et al. 
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ی پژوهشی متناسب با رشته و تخصص ازجمله هامهارت( و کسب 2018، 1؛ دنیل2014
ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی باید بیاموزند )حیدری ی مهمی است که بههامهارت

 (. 1398، همکارانو 
تهیه یک درس روش تحقیق باکیفیت و  ،های جهانی آموزش عالییکی از دغدغه

عموماً از موضوعات  حقیقروش ت ،(. با این حال2018، 2همکارانمرتبط است )دنیل و 
وضوح از نقاط ضعف بسیاری از و به شودمیبرانگیز برای تدریس محسوب چالش

(. بر اساس نظر بسیاری  2015، 4؛ مورتنن2020، 3دانشجویان است )گورونگ و استوا
، 6؛ بال و پلکو2014، 5)ارلی استهای پیچیده از افراد، روش تحقیق یکی از حوزه

( و جامعه دانشگاهی از 2010، 8و همکاران؛ کروکز 2012، 7ون؛ براوگلیا و جکس2006
(. برخی از دانشجویان 2005، 9مراحل و تعاریف آن برداشت یکسانی ندارد )لتی و لنین

دهند منفعالنه در مورد درس بخوانند و ای به اخذ درس ندارند و ترجیح میعالقه
اقدام  پژوهش اجرای، به پژوهشیفردی یا در یک تیم  صورتبهبشنوند تا اینکه فعاالنه 

(. آنها به درس آمار و 2018، 11و جاستوان ؛ فیشر2004، 10و همکاران )ویتنگل کنند
؛ سیسمور و 2015، 12همکارانروش تحقیق نگرش منفی دارند )ادیسون و 

را در آینده ببینند )شراکو و  هااند کاربرد این درس( و نتوانسته2009، 13لواندوفسکی
  (.2008؛ مورتنن و همکاران، 3201 14همکاران

ی کارشناسی و کارشناسی ارشد هابرنامهاگر چه درس روش تحقیق در بسیاری از 
دهد در ، اما بررسی پیشینه پژوهش نشان میشودمییک درس اصلی محسوب  عنوانبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Daniel 
2. Daniela et al. 
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5. Earley 
6. Ball & Pelco 
7. Braguglia & Jackson 
8. Crooks et al. 
9. Lehti & Lehtinen 
10. Vittengl et al. 
11. Fisher & Justwan  
12. Addison et al.  
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ویژه شناسایی وضعیت مطلوب عناصر مورد نحوه آموزش و یادگیری روش تحقیق، و به
ی هافعالیتیارگیری،  -ی یاددهیهاروشبرنامه درسی آن از قبیل هدف، محتوا، 

است و  گرفتهی اندکی در داخل و خارج کشور انجام هاپژوهش ،یادگیری و ارزشیابی
مهم مورد تأکید قرار گرفته است  ییک نیاز پژوهش عنوانبهپژوهش در این زمینه  اجرای

کاییدی و همکاران،  ؛2018 ؛ دنیل،2014، همکارانو  ؛ کیلبرن2011همکاران، وگنر و )
1399.) 

 یک برنامه علمی رسمی عنوانبهرا ( برنامه درسی آموزش عالی 2002) 1ژوردی
آن را شامل  ری و اخذ درجه علمی تعریف کرده وبرای فراهم کردن تجارب یادگی

یادگیری دانشجویان )مهارت، دانش و نگرش(؛ محتوا  هایهدفعناصری از قبیل 
)موضوعات درسی جاسازی شده در قالب تجارب یادگیری(؛ توالی )نحوه ارائه مفاهیم(؛ 

 ارزشیابیها(؛ ی آموزشی؛ منابع آموزشی )مواد و موقعیتهافعالیتو  هاروشیادگیرنده؛ 
نتیجه تجارب( و  عنوانبهی مورد استفاده برای سنجش یادگیری دانشجویان هاروش)

تعریف کرده بی قضاوت درباره فرایند تدریس و یادگیری، بر اساس تجارب و ارزشیا
برنامه درسی آموزش عالی را ( 1997استارک و التوکا ) (.1397زاده، )یادگار است

ند از: اکه عبارت اندبرشمردهو برای آن هشت عنصر  کردهطرح علمی تعریف  عنوانبه
هایی است که و نگرش هامهارتکننده دانش، هدایت کههای کلی هدف: هاهدف -1

گیری درون آنها جای گرفته که تجارب یاد ییمحتوا مواد یامحتوا:  -2 باید آموخته شود؛
 ؛ه برای فراگیرانتحقق نتایج ویژ منظوربهموضوع درسی  دهیسازمانتوالی:  -3 ؛است

 ؛کنندمیدرباره یادگیرندگان برای آنهایی که برنامه را تنظیم  ییادگیرندگان: اطالعات -4
 -6 ؛شوندمیی یادگیری که منجر به تحقق یادگیری هافعالیتفرایندهای آموزشی:  -5

 ارزشیابی: -7 ؛شوندمییی که در فرایند یادگیری استفاده هامحیطمنابع آموزشی: مواد و 
ها در نتیجه فرایند و نگرش هامهارتنش، دا تغییر ای مورد استفاده برای تعیینراهبره

سازگاری و تعدیل: انجام تغییرات در برنامه برای افزایش یادگیری بر  -8 ؛یادگیری
، محتوا، هاهدفعناصر . (1390)دیبا واجاری و همکاران،  ارزشیابیاساس تجربه و 

 هستند.ترین این عناصر رایج ،ی یادگیری و ارزشیابیهافعالیت، هاروش
. یادگیری دانشجویان است هایهدف ،آموزش عالینخستین عنصر برنامه درسی 

هدف عمده درس روش  .کنندمیقرار است آموخته شود را هدایت  آنچه هاهدفاین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dezure 
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عنوان شده  پژوهشیی هاپروژه اجرای نامه وپایان تکمیلدر  دانشجویانکمک به  تحقیق
موضوعات درسی است که در قالب تجارب . محتوا شامل (2007، 1)کارتیاست 

وط بمباحث مرشامل محتوای درس روش تحقیق عمدتاً یادگیری جاسازی شده است. 
ی یاددهی و یادگیری، هاروش .استی کمی و کیفی و آمیخته هاروشبه انواع 

و محتوای برنامه درسی را شامل  هاهدفی تدریس متناسب و هماهنگ با هاروش
ی تدریس در آموزش عالی شامل سخنرانی، تدریس در هاروش. انواع اصلی شودمی

ها و های کوچک، تدریس عملی، کار میدانی، تدریس توسط همشاگردیگروه
ی هابرنامه(. در 1390فناوری است )نصر و همکاران، ای از فنون مبتنی بر مجموعه

، تأکید خاصی کنندمیهیل یی که یادگیری فعال دانشجویان را تسهاروشدرسی جدید بر 
 اجرایدر پیشینه پژوهش راجع به این موضوع اجماع وجود دارد که قابلیت . شودمی

؛ برجس 1990، 2آید )برجسدست میه ب پژوهشفقط از طریق تجربه فرایند  پژوهش
در درس روش تحقیق، فراهم کردن تجربیات  ،رو( از این1995، 4؛ وین1981، 3و بالمر

دگیری درس ضروری است و این تجربیات باید تا حد ممکن واقعی عملی برای یا
دیگر عناصر برنامه درسی آموزش عالی است که برای سنجش  ازباشند. ارزشیابی 

ارزشیابی  گیرد.برنامه صورت می هایهدفیادگیری دانشجویان و اطمینان از تحقق 
امروزه ارزشیابی کالسی از عوامل  ذیر فرایند یاددهی و یادگیری است وناپجزء جدایی

ی هافعالیت(. 1395، همکاران)محمودی و  شودمیدر بهبود یادگیری تلقی  مؤثر
ی در امر یادگیری اشاره دارد و به کسب تجربیات یادگیر دانشجویانیادگیری به درگیری 

مورد سرعت بخشیدن به ایجاد تغییرات رفتاری  منظوربه هافعالیتاین خواهد شد. منجر 
روند ها به کار میای از دانشبه مجموعه آنهانظر در فراگیران و معطوف کردن توجه 

ی یادگیری که برای درس روش هافعالیت(. 179ص ،1390)مهرمحمدی و همکاران، 
زال وی متنوعی مانند نوشتن پروپهافعالیتشامل د توانمی شودمیتحقیق در نظر گرفته 

ی پژوهشی فردی و هاپروژه اجرای، گرفتهی انجام هاپژوهشیا مقاله پژوهشی، نقد 
ی یادگیری هافعالیت دهیسازمان. دقت در انتخاب و باشدگروهی و تکالیفی از این قبیل 

ی پژوهشی دانشجویان هامهارتتر مفاهیم درس و ارتقای د به یادگیری عمیقتوانمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Carty 
2. Burgess 
3. Burgess & Bulmer 
4. Winn 
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وب هر یک از این عناصر و شناسایی وضعیت مطل منظوربهپژوهش  شود. اجرایمنجر 
ریزی درسی، موجب ارتقای کیفیت در فرایند برنامه هاپژوهشبه کاربستن نتایج این 

  شود.میعناصر مذکور و بهبود دانش، نگرش و مهارت فراگیران 
از ابعاد  را پژوهش و خلق دانش اجرایموانع  زیادی در داخل کشور پژوهشگران

ارزش نگذاشتن به . انددهکربررسی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و اجرایی 
های بودجه کمبود ،در کشور، ضعف روحیه و اخالق جستجوگری پژوهشجایگاه 
وپا ، مقررات دستاستاد زیاد کمبود وقت و مشغلهبر آنها، نداشتن  و نظارت پژوهشی

آفرینی ی دانشهامهارتعلمی برای خلق دانش، ضعف  انگیزه ناکافی هیئتگیر اداری، 
گذاری دانش در دانشگاه، ساختار سازمانی و توجه ناکافی آنها به اشتراک استادان

ف نظام توسعه منابع انسانی، عآفرینی در دانشگاه، ضنامناسب، نبود فرهنگ دانش
استقرار شبکه دانش ه طراحی و توجهی بالمللی، بیارتباطات ناکافی در سطح ملی و بین

نداشتن ، دسترسی پژوهشدر دانشگاه، دانش ناکافی دانشجویان از متدولوژی و روش 
گرا نبودن دانشگاه، ضعف ارتباط بین صنعت، دانشگاه موریتبه منابع کسب اطالعات، مأ

ف نظام ارزیابی، افت معیارهای جامعه علمی، نظام نادرست عگرایی، ضو جامعه، مقاله
جو و جذب اعضای هیئت علمی و ضعف ساختار قانونی ازجمله موانعی پذیرش دانش

سرشتی و ؛ 1385 ،نژادزمانی و قربانپژوهش ذکر شده است ) اجرایاست که برای 
 ؛1395 ،صفری مرادآبادی و همکاران ؛1393 ،همکارانستوده اصل و ؛ 1389 ،همکاران

(. برخی از 1398 ،کیائی طالقانی و همکاران ؛1397 ،نارنجی ثانی و میرکمالی
 همچونمشکالتی  ،منتشرشده هایها و مقالهمهانارزیابی کیفیت پایان باپژوهشگران نیز 

را  هانامهگارش علمی پایانهای پیشین و نحوۀ نضعف یا نبود نگاه نقادانه به پژوهش
 . (1389 ،آبادی؛ فتح1389 ،؛ فرخی1398 ،همکارانو )اخوان تفتی  اندشناسایی کرده

اندکی در زمینه آموزش روش تحقیق و مطالعه  هایطور که گفته شد پژوهشهمان 
 در خصوصی اندک، هاپژوهشبرنامه درسی آن صورت گرفته است. تعدادی از این 

ناجی . استهای موجود در این زمینه نقد آموزش روش تحقیق و شناسایی چالش
از قبیل معانی  یمشکالت به ی ایرانهادانشگاهروش تحقیق در در نقد آموزش  (1385)

شناسی، روش تحقیق و روش نگارش )روش مقاله یا روش هایواژهمبهم و مشابه 
 هایهای درسویژه در سرفصلسردرگمی بسیاری، بهدر ایران و نویسی( رساله

 نبودشور، و ، تبدیل هر فعالیت عملی به فعالیت نظری در نظام آموزشی کدانشگاهی
کرده الزمه درس روش تحقیق از دوران کودکی اشاره  عنوانبهمحور آموزش مسئله
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شناسی پژوهش در بررسی آموزش روشدر  نیز (1386) همکارانآبادی و لطف. است
 و شناختیرفتمع بنیادهایبه این نتیجه رسیدند که  شناسی و علوم تربیتیروان
 تدریس ی کشورهادانشگاهر که د تحقیق روش درسی متون و منابع شناسیروش

 واحدهای تعداد .است گرایانهکمّیو روش  تحّصلی، پساتحّصلیاز نوع فلسفه  شودمی

 تربیتی علوم و شناسیروان دکتری و ارشد کارشناسی و کارشناسی مقطع سه در تدریس

 ییهاانعنو کمتر از بسیار هاکالس در استادان تدریس هایسرفصل و است اندک بسیار

 ناسیشفتمعر نظری بنیادهای .دارد وجود تحقیق روش اصیل علمی منابع در که است

 و تحصّلی گرایکمّیفلسفه نوع  از اساساً نیز تحقیق روش درس استادان تدریس
 ماهیت با دانشجویان .شودمین یچندان توجه کیفی یهاپژوهش به و است پساتحّصلی

 و شوندمین آشنا تربیتی - ی روانهادر پژوهش علمفلسفه  نظری بنیادهای و پژوهش
( 1399. کاییدی و همکاران )شودمین ارائه آنان به باره این در توجهی قابل آموزش
شناسی های اساسی در آموزش روش تحقیق به دانشجویان علوم تربیتی و روانچالش

برنامه درسی و مشکالت آفرین در را در سه حیطه کلی برنامه درسی، عناصر نقش
هایی از قبیل تعداد واحدهای کم درس، لحاظ نکردن ساختاری قرار دادند. چالش

 شناسی پژوهش، وجودروش مباحث به توجهیها، بیاقتضائات خاص رشته
 و نویسیگزارش یهامهارتنشدن  تکراری، ارائه مطالب قدیمی و ارائه هایسرفصل

 پژوهش، مشخص اخالق مباحث به توجهیدانشجویان، کم نوشتاری یهامهارت ضعف
 در نظری شدتبه گیریکیفی، جهت تحقیق روش تدریس برای مناسب محتوای نبودن

 تدریس، استفاده در کمی شناسیروش درس، غلبه عملی بخش ماندن مغفول و تدریس
تدریس،  در معتبر و متعدد منابع از بهره نگرفتندرس،  تدریس در نامناسب یهاروش از

 کردن رها و حاشیه در دانشجویان یادگیری گرفتن قرار کم، عمق با گسترده مطالب ارائه
 از آمار، استفاده با آن ارتباط به توجه بدون تحقیق روش کالس، تدریس از بعد آنها

 دلیل به ارزشیابی بودن نظری، دشوار صرفاً سنجش و محورحافظه ارزشیابی یهاروش
 به استادان دانشجویان و اجبار عملی کارهای به بازخورد دانشجویان، ندادن زیاد تعداد

ازجمله مشکالت موجود در زمینه عناصر برنامه درسی  ،کوتاه مدت یک در ارزشیابی
 عنوان شدند.

اند، اما برخی از پژوهشگران داخلی به عناصر برنامه درسی روش تحقیق توجه کرده
فتاحی اصل اند. ه درسی روش تحقیق را مورد مطالعه قرار دادهتنها یکی از عناصر برنام

ی مختلف هاروش تأثیر( بر عنصر ارزشیابی تمرکز کرده و با مطالعۀ 1388و همکاران )
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سنجش بر میزان یادگیری درس روش تحقیق دانشجویان رشته مشاوره، دریافتند سنجش 
های عینی روش تحقیق و آزمونعملکردی بهترین نتایج را از نظر میزان یادگیری درس 

( 1398) همکارانو ترین نتایج را از این نظر دارند. کرمی ضعیف ایچهارگزینهاز نوع 
ها درسروش تحقیق و آمار در طرح هایکید کرده و با بررسی محتوای درسبر محتوا تأ

دانشگاه معتبر جهان گزارش  22های مورد استفاده در تدریس روش تحقیق و کتاب
های ی مورد مطالعه سرفصلهادانشگاههای درسها و طرحاند که در فهرست کتابدهکر

ی آزمایشی بیشترین سهم هاروشیک علم و انواع  عنوانبهشناسی اخالق پژوهش، روان
  اند.را به خود اختصاص داده

در زمینه آموزش و یادگیری روش تحقیق  پژوهش اجرایدر خارج از کشور نیاز به 
ی صورت گرفته در این زمینه در دو سال اخیر هاپژوهشبیشتر احساس شده و تعداد 

(. ارلی 2020، 2همکاران؛ برون و 2020، 1کامینگز-است )راس و کالبوده رو به افزایش 
یق ی تحقهاروشدر زمینه آموزش و یادگیری  هاپژوهش پژوهی،( در یک سنتز2014)

را بررسی ی مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد هادورههای مختلف و در در رشته
آن  دهندهنشان پژوهش،درس روش  هایهدف. نتایج بررسی وی در زمینه محتوا و کرد

درس روش تحقیق  هایهدفمحتوای واقعی یا  هاپژوهشتعداد کمی از در است که 
در پیشینه پژوهشی موجود است.  ایمالحظهلو این شکاف قاب گرفتهرا مورد بحث قرار 

ر وجود دارد اما یادگیری فراگی هایهدفیادگیری ضمنی یا  هایهدف هامقالهدر بیشتر 
بر آموزش و یادگیری روش  آن ثیرأیادگیری خاص و ت هایهدف هادر هیچ یک از مقاله

 نشدهاشاره  هاپژوهشهیچ یک از در . در زمینه ارزشیابی نیز نشده استتحقیق بررسی 
و چه شیابی سنتی مثل امتحان و آزمونک که چه بخشی از درس بهتر است از طریق ارز

( در بررسی 2017عملکردی ارزیابی شود. شراکو و همکاران ) صورتبهبخشی باید 
دیدگاه اعضای هیئت علمی توسعه تفکر علمی، افزایش مشارکت در فرایند تحقیق و 

این درس و تالش برای ایجاد  هایهدفین ترمهمی باالتر را از هادورهآمادگی برای 
تعادل بین مواد آموزشی مختلف، کمبود زمان برای آموزش همه مطالب و جذاب کردن 

 همکارانهای روش تحقیق عنوان کردند. دنیل و ین چالشترمهم عنوانبهمطالب را 
رس روش تحقیق دریافتند ( در بررسی ادراک دانشجویان تحصیالت تکمیلی از د2018)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ross & Call-Cummings 
2. Brown et al. 
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دانند اما دانشجویان درس روش تحقیق را درس مهمی در دوره تحصیالت تکمیلی می
ای از حقایق و از نظر برخی از آنها روش تحقیق یک رشته مجزا نیست بلکه مجموعه

ی جداگانه است که لزوماً نیازی به درک عمیق ندارد. آنها دشواری در هامهارت
دهی به پیامدهای حقیق، درک نظریه یا پیشینه و نقش آن در شکلت پرسشبندی صورت

های عمده در آموزش روش تحقیق چالش عنوانبهرا  هادادهتحقیق و دشواری در تحلیل 
( نیز نگرش و دانش مدرسان و دانشجویان 2020بیان کردند. گورونگ و استوا )

را نسبت به شناسی ایاالت متحده آمریکا روان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی رشته
درس روش تحقیق ارزیابی کردند. نتایج نشان داد اکثریت مدرسان دانشجویان را ملزم 

طرح  صورتبهتوانست کردند که مییک پژوهش علمی می اجرایآوری داده و گردبه 
ه به بستگی باشد. اغلب مدرسان دانشجویان را ملزم به نوشتن یک مقالمآزمایشی یا ه

رابطۀ قوی با یادگیری گزارش  هاردند. اجبار نوشتن این قبیل مقالهکمی APAسبک 
سسات مورد مطالعه، ؤشده توسط دانشجویان داشت. برای اغلب مدرسان و م

های عاملی و تولید گروهی و بین گروهی، طرحموضوعاتی از قبیل طرح تحقیق )درون
، تهیه APAزارش تحقیق، نوشتن به سبک )تهیه گ هامهارتهای قابل آزمون(، ایده
نویس مقاله، تهیه پوستر مقاله، آماده ساختن متن سخنرانی و بحث در رابطه با پیش

کننده، اخالق پژوهش، منابع مقاله(، دانش پایه )رویکرد آزمایشی، متغیرهای مخدوش
های ، تکرارپذیری، مقیاسرواییاطالعاتی، انواع متغیرها، استفاده از پیمایش، 

افزار آماری( و سایر ، استفاده از یک نرمهادادهها، تحلیل گیری(، آمار )آمارهاندازه
ای و مطالعه ی مشاهدههاروشموضوعات )روش همبستگی، شبه آزمایشی، استفاده از 

برای  مورد انتظار ترین روشموردی( در روش تحقیق حائز اهمیت است. همچنین رایج
های اجرا در دنیای واقعی و آزمایشگاه و سپس استفاده از پروژه ،آموزش روش تحقیق

 تحقیق و گزارش نتایج عنوان شد. گروهی، ارائۀ
ی خارج از کشور عمدتاً بر ادراک هاپژوهشتمرکز  شودمیطور که مالحظه همان

در  .های آموزش آن استو دانشجویان از درس روش تحقیق و چالش استادان
پژوهش از ابعاد مختلف و  اجرایموانع بیشتر از خلی نیز ی اندک داهاپژوهش
جامع  طوربهاست و پژوهشی که  به میان آمده های آموزش روش تحقیق سخنچالش
درسی روش تحقیق را از منظر عناصر اساسی آن مورد مطالعه قرار دهد، انجام  برنامه

  است. نگرفته
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های علوم تکمیلی تمامی گرایشاز آنجا که درس روش تحقیق در دوره تحصیالت 
ی پژوهشی دانشجویان این رشته هامهارتد در ارتقای توانمیو  شودمیتربیتی تدریس 

های اساسی در آموزش این نقش مهمی ایفا کند و با توجه به اینکه برخی از چالش
ی یادگیری و هافعالیتدرس، به عناصر برنامه درسی آن )هدف، محتوا، روش، 

از هستیم، هدف  روبروو در این زمینه با کمبود پژوهش  شودمیمربوط ارزشیابی( 
واکاوی وضعیت مطلوب عناصر برنامه درسی روش تحقیق بر  ،پژوهش حاضراجرای 

ی برتر جهان به هریک از این عناصر است. نتایج این هادانشگاهاساس رویکردهای 
ی موفق جهان در هاانشگاهدد زمینه الگوگیری منطقی و هوشمندانه از توانمیپژوهش 

بینانه درس و رفع بازنگری واقع منظوربهاین حوزه را فراهم کند و اطالعات مفیدی را 
درسی روش  هایبالفان کتو مؤ استادانریزان، های موجود در اختیار برنامهچالش

 تحقیق قرار دهد.
 ند از:اپژوهش عبارت هایپرسش

ی را از آموزش روش تحقیق به دانشجویان هایهدفچه  منتخبی هادانشگاه -1
 ؟کنندمیتحصیالت تکمیلی دنبال 

چه محتوایی را برای درس روش تحقیق دانشجویان  منتخبی هادانشگاه -2
 اند؟تحصیالت تکمیلی مدنظر قرار داده

یی برای تدریس درس روش تحقیق به هاروشاز چه  منتخبی هادانشگاه -3
 ؟کنندمیاستفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

ی یادگیری را برای درس روش تحقیق هافعالیتچه نوع  منتخبی هادانشگاه -4
 اند؟در دوره تحصیالت تکمیلی در نظر گرفته

هایی برای ارزشیابی درس روش تحقیق در از چه شیوه منتخبی هادانشگاه -5
 ؟کنندمیدوره تحصیالت تکمیلی استفاده 

 
 روش پژوهش

با استفاده از فن تحلیل محتوا  ورویکرد مطالعه حاضر، کیفی و به روش اسنادی است 
 کندمیپژوهشگر تالش  ،است. در روش اسنادی واکاوی شدهی درسی منتخب، هابرنامه

بندی و ارزیابی ی اسنادی به کشف، استخراج، طبقههادادهمنظم از مند و با استفاده نظام
(. 1394مطالب مرتبط با موضوع پژوهش خود اقدام کند )صادقی فسایی و عرفان منش، 

برتر ی هادانشگاههای روش تحقیق درسی مورد نیاز این پژوهش از طریق طرحهاداده
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بندی و مورد ی مجزا طبقههامقولهآوری شد و سپس در جهان در رشته علوم تربیتی گرد
گیری هدفمند از نوع موارد قرار گرفت. در این پژوهش بر اساس نمونهبررسی و تحلیل 

ی تحصیالت تکمیلی رشته هادورهدرس روش تحقیق که مربوط به طرح 13 ،1مطلوب
بندی شانگهایی در بین دانشگاه معتبر که بر اساس نظام رتبه 10علوم تربیتی بودند، از 

اساسی  عنصر پنجانتخاب و بر اساس  داشتند،دانشگاه برتر جهان در این حوزه قرار  100
ی یادگیری و ارزشیابی مورد هافعالیتبرنامه درسی یعنی هدف، محتوا، روش تدریس، 

 سهمورد مطالعه از ایاالت متحده آمریکا، و  دانشگاه هفت تحلیل قرار گرفت.وتجزیه
ها این انتخاب و چین انتخاب شدند. علت این نروژدانشگاه دیگر از کشورهای کانادا، 

و  هستندی برتر در حوزه علوم تربیتی در ایاالت متحده آمریکا هادانشگاهبود که بیشتر 
پذیر است. همچنین در نیز بیشتر امکان هادانشگاههای این درسدسترسی به طرح

انتخاب و بررسی  ،های موجوددرسها سعی شد که جدیدترین طرحدرسانتخاب طرح
برای بررسی  2019تا  2010های های منتشر شده بین سالدرس، طرحد. بر این اساسشو

ی هاروارد و بریتیش کلمبیا به دلیل تنوع در عنوان هادانشگاهو تحلیل انتخاب شدند. از 
 هادانشگاهدرس و از سایر طرح دوو  سهها و امکان دسترسی بیشتر، به ترتیب درسطرح

ی مورد مطالعه و عناوین هاهدانشگادرس انتخاب شد. مشخصات یک طرح
 ( آورده شده است.1)های انتخاب شده در جدول درسطرح

ی حاصل از پژوهش از فن تحلیل محتوای استقرایی هادادهوتحلیل برای تجزیه
 دقیق توصیفی ارائه و اطالعات تقلیل دنبال به بیشتر محتوا تحلیل شیوه ایناستفاده شد. 

(. فرایند انجام این کار شامل کدگذاری آزاد، 1393)تبریزی،  است موضوع یک درباره
، به نقل از زنگنه 2007، 2و استخراج معنا است )الو و کینکاز هامقولهو زیر هامقولهایجاد 

های مطالعه دقیق هر یک از طرح درس اپژوهشگران ب ،(. بر این اساس1394و همکاران، 
ابه را مشخص و با توجه به مفهوم مستتر در در ذیل هر عنصر مفاهیم مش ،انتخاب شده

آنها برایشان کد و عنوان در نظر گرفتند. با مرور مجدد کدهای مربوط به هر عنصر، 
ی هامقولهکدهایی که با هم قرابت معنایی بیشتری داشتند با یکدیگر ادغام شدند و 

بندی مناسب تا رسیدن به نظام مقوله هامقولهبندی ادغام و دستهتر تشکیل شد. بزرگ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Intensity Sampling 
2. Elo & Kyngas 
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و الگوی کلی استخراج  هامقولهو زیر هامقولهها ادامه یافت و سپس بر اساس مشابهت
 شد.

ی پژوهش، پس از کدگذاری اولیه، بعد یک هفته، هادادهبررسی اعتبار  منظوربه
یی هاروشاز  یکی هادادهآوری و تحلیل گردها بازبینی شد زیرا در طی فرایند کدگذاری

زاده، د به افزایش قابلیت اعتبار بیانجامد خود بازبینی محقق است )عباستوانمیکه 
ی ایجاد شده توسط چهار پژوهشگر پژوهش حاضر هامقوله(. همچنین هر یک از 1390

و در مواردی که اختالف نظر وجود داشت مقوله مورد بررسی و بازبینی  شدبررسی 
 مجدد قرار گرفت. 

 
 های مورد بررسیدرسو عناوین طرح هادانشگاهمشخصات  (1)جدول 

 نام دانشگاه
نام 
 کشور

رتبه در 
 علوم تربیتی

 سال دوره عنوان درس رتبه کلی

 101-105 1 آمریکا میشیگان
ی هاروشای بر مقدمه

کیفی در تحقیقات 
 آموزشی

 2010 ارشد

 1 2 آمریکا هاروارد

ای بر تحقیق مقدمه -1
 آموزشی

مصاحبه در تحقیقات  -2
 کیفی

ی کمی برای هاروش -3
بهبود استنباط علی در 

 تحقیقات آموزشی

ارشد و 
 دکتری

2016 

 14 9 آمریکا واشنگتن
ای بر تحقیق مقدمه

 آموزشی
 2013 ارشد

 30 20 آمریکا نیویورک
ارشد و  های تحقیق کاربردیطرح

 دکتری
2013 

کالیفرنیا 
 آنجلسلس

 11 32 آمریکا
های و طرح هاروش

 تحقیق
 2015 دکتری

 2019 ارشد ی تحقیقهاروش 105-150 33 چین کنگهنگ
کالیفرنیای 

 جنوبی
 55 44 آمریکا

ی تحقیق در هاروش
 آموزش

ارشد و 
 دکتری

2018 
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 نام دانشگاه
نام 
 کشور

رتبه در 
 علوم تربیتی

 سال دوره عنوان درس رتبه کلی

 35 51-57 کانادا بریتیش کلمبیا

ر تحقیقات ای بمقدمه -1
ها ، نظریههاالؤآموزشی: س

 ی مرتبطهاروشو 
شناسی تحقیق در روش -2

 آموزش

ارشد و 
 دکتری

2016 

 2019 ارشد روش تحقیق 59 51-57 نروژ اسلو
 2015 دکتری شناسی تحقیقروش 151-200 76-100 آمریکا امایتگزاس

 
 (.2019 /21/6بندی شانگهای استخراج شده است )ها از سایت رتبهرتبه
 هایافته

 د.شوپژوهش ارائه می هایپرسشهای پژوهش به ترتیب یافته ،در این بخش
ی را از آموزش روش تحقیق هایهدفی مورد مطالعه چه هادانشگاه: 1 پرسش

 ؟کنندمیبه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دنبال 
در شش مقوله  توانمیی مختلف از آموزش روش تحقیق را هادانشگاه هایهدف

در تحقیقات آموزشی و  هاروشآشنایی با انواع  -1ند از: ااصلی قرار داد که عبارت
درک  -3 ؛ای پژوهشهای رویهتقویت شایستگی -2 ؛ارزیابی نقاط قوت و ضعف آنها

نقد  -5 اجرای پژوهش؛ریزی و ایجاد آمادگی برای برنامه -4 ؛مبانی فلسفی پژوهش
قضاوت  -6 ؛ی منتشر شده و فراهم کردن فرصت برای اصالح پژوهشهاپژوهش
 (.2)جدول  پژوهشی
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ی مورد بررسیهادانشگاهآموزش روش تحقیق در  هایهدف (2)جدول   

 هامقولهزیر ی اصلیهامقوله
 فراوانی
 زیرمقوله

فراوانی 
 مقوله

 
نواع -1 ــا ا یی ب ـــنــا آش

در تحقیقــات  هــاروش
شی و ارزیابی نقاط  آموز

 قوت و ضعف آنها

ی تحقیق کمی و هاروشآگاهی و درک عمیق از انواع  

کلمبیا، اسلو، کالیفرنیا لس )هاروارد، بریتیشکیفی 

 آنجلس، کالیفرنیای جنوبی، واشنگتن(

6 

 
 
9 

، ابزارها، هاهدفافزایش فهم دانشجو از اصول،  

)نیویورک، های تحقیق مفروضات و محدودیت

 کنگ(هنگ

2 

ی کیفی و مشارکت بیشتر در هاروشآشنایی بیشتر با 

 )میشیگان(آنها 
1 

ی مختلف تحقیق هاروشارزیابی نقاط قوت و ضعف 

 کنگ()هنگ
1 

 
 
ــــت  -2 ــــوی ــــق ت

ای های رویهشــایســتگی
 پژوهش

کلمبیا، )بریتیشتحقیق  پرسشبندی شناسایی و صورت

 کنگ(کالیفرنیای جنوبی، نیویورک، هنگ
4 

 
 
7 

 
 کسب مهارت در خواندن و بررسی پیشینه پژوهش 

 ام، میشیگان()اسلو، تگزاس ای
3 

برای یک  هادادهآوری تحلیل و تفسیر گردآشنایی با 

 کنگ()نیویورک، هنگبحث مبتنی بر شواهد 
2 

 1 ام()تگزاس ایآگاهی از فرایندهای تحقیقاتی  

 اجرای پژوهشآگاهی از منابع در دسترس برای  

 کلمبیا()بریتیش
1 

 
 
ــفی  -3  درک مبانی فلس

 پژوهش

های هتحقیق، دیدگا سؤاالتدرک اهمیت انسجام بین  

)هاروارد، بریتیش کلمبیا، شناسی تحقیق نظری و روش

 کالیفرنیای جنوبی(

3 

 
 
 
6 

های تحقیق و تعامل آنها با بررسی پارادایم 

)کالیفرنیای جنوبی،  شناسیشناسی و روشمعرفت

 ام(تگزاس ای

2 

شناسی سه نوع درک تئوری علم و مفروضات معرفت-

 )اسلو، واشنگتن(روش تحقیق )کمی، کیفی و ترکیبی( 
2 
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 هامقولهزیر ی اصلیهامقوله
 فراوانی
 زیرمقوله

فراوانی 
 مقوله

مادگی برای  -4 جاد آ ای
ــامــه اجرای ریزی و برن
 پژوهش

اجرای ریزی و ایجاد آمادگی در دانشجو برای طرح
آنجلس، نیویورک، )هاروارد، اسلو، کالیفرنیا لس پژوهش

 (کنگهنگام، تگزاس ای
6 

 
6 

 1 )هاروارد(محقق  عنوانبهای دانشجو توسعه حرفه
ــد  -5 ــق ــی و ن ــاب ارزی

 ی منتشر شده هاپژوهش
)هاروارد، ی خود و دیگران هاپژوهشارزیابی و نقد 

 آنجلس، نیویورک(کالیفرنیا لس
3 

 
4 

فراهم کردن فرصت برای اصالح و توسعه پژوهش 
 )واشنگتن(

1 

ها و معضالت اخالقی پژوهش بررسی چالش قضاوت پژوهشی -6
 )واشنگتن(

1 
 
2 

 1 )هاروارد( (هاپژوهشدرک فرایند مرور همتا )داوری 

 
در تحقیقات آموزشی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آنها از  هاروشآشنایی با انواع 

انعکاس  منتخب هادانشگاه 10از  دانشگاه 9 هایهدفی است که در هایهدفین ترمهم
ی تحقیق کمی و هاروشیافته است. در این مقوله هدف آگاهی و درک عمیق انواع 

نیز از ای پژوهش های رویهتقویت شایستگیای برخوردار است. کیفی از اهمیت ویژه
به آن پرداخته  منتخبی هادانشگاه مورد از هفتمهم دیگری است که در  هایهدف

ی توانایی در شناسایی هامقولهزیر شودمی دیده (2)طور که در جدول شده است. همان
در  پژوهش پیشینهتحقیق و کسب مهارت در خواندن و بررسی  پرسشبندی و صورت

 این مقوله از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
های نظری پژوهش از جمله درک اهمیت انسجام بین درک مبانی فلسفی و دیدگاه

های شناسی تحقیق، بررسی پارادایمری و روشهای نظه، دیدگاپژوهش هایپرسش
شناسی و همچنین درک تئوری علم و شناسی و روشتحقیق و تعامل آنها با معرفت

( از دیگر آمیختهشناسی سه نوع روش تحقیق )کمی، کیفی و مفروضات معرفت
شامل شده است. از  منتخبی هادانشگاهمورد از  ششمهمی است که در  هایهدف
اند، ی مورد بررسی به آن پرداختههادانشگاه از مورد ششمهم دیگری که  هایهدف

 عنوانبهای وی پژوهش و توسعه حرفه اجرایریزی و آماده کردن دانشجو برای طرح
 است.  پژوهشگر
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ی منتشر شده و فراهم کردن فرصت برای اصالح پژوهش نیز هاپژوهشهدف نقد 
ها و مورد توجه قرار گرفته است. بررسی چالشمنتخب های هدانشگا از مورد چهاردر 

( ازجمله هاپژوهشمعضالت اخالقی پژوهش، درک فرایند مرور همتا )داوری 
 به آنها اشاره شده بود. منتخبی هادانشگاه مورد دودیگری است که در  هایهدف

ی مورد مطالعه چه محتوایی را برای درس روش تحقیق هادانشگاه: 2 پرسش
 اند؟تحصیالت تکمیلی مدنظر قرار دادهدانشجویان 

دهی هر چه بهتر محتوا، مباحث مربوط به هر برای سازمان هسعی شد ،در این بخش
بندی شود و مباحث مربوط به هر کدام در ذیل یک از رویکردهای کمی و کیفی دسته

 آنها قرار گیرد. همچنین آن دسته از مباحث روش تحقیق که منحصراً به رویکرد خاصی
 ای قرار گرفت. تعلق نداشت و بین هر دو رویکرد مشترک بود، در دسته جداگانه

 های مربوط به محتوای روش تحقیق کمی و مباحث پیرامون آن سرفصل -الف
های مورد بررسی، مباحث پیرامون درسهای عنوان شده در طرحا توجه به سرفصلب 

روش تحقیق کمی در یازده طبقه قرار داده شد و سعی شد این طبقات بر اساس مراحل 
 پرسششناسایی مسئله و  -1ند از: اعبارتمرتب شوند این مباحث  اجرای پژوهش

های نظری و چهارچوب پیشینهبررسی  -4 متغیرها؛ -3پژوهش؛ طرح  -2 پژوهش؛
 -8 ؛گیرینمونه -7 گیری؛ابزار اندازه -6 ؛کمی پژوهشی هاروشانواع  -5 پژوهش؛

آمار توصیفی  -10 ؛هادادهآوری و تحلیل گرد -9 ؛های آزمایشیمباحث مربوط به طرح
 .(3)جدول  گزارش پژوهش -11 ؛و استنباطی
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 آن مربوط بهکمی و مباحث  پژوهشروش  (3)جدول 

 هامقولهزیر مقوله اصلی
فراوانی 

 هامقولهیرز

فراوانی 
کل 
 مقوله

ــایی  -1 ــناس ش
پرسش مسئله و 
 پژوهش

، نیویورک، تگزاس )هاروارد پژوهششناسایی و بیان مسئله 
  4 کلمبیا(ام، بریتیشای

6 
)کالیفرنیای جنوبی، نیویورک،  پژوهش پرسشبندی صورت
 3 کلمبیا(بریتیش

با روش تحقیق  سؤالتحقیق و متغیرها، ارتباط  سؤالارتباط 
 2 )اسلو، نیویورک(

ــــرح  -2 ط
 پژوهش

آنجلس، بریتیش )هاروارد، کالیفرنیا لسمبانی طرح تحقیق 
  3 کلمبیا(

5 
 1 )نیویورک(طرح تحقیق  یهامؤلفه

 1 )کالیفرنیای جنوبی(شناسی با روش پژوهشارتباط طرح 
گر، )مستقل، وابسته، مداخله پژوهشانواع متغیرهای  متغیرها -3

  3 )اسلو، نیویورک، هاروارد(کننده، میانجی، ابزاری( تعدیل
4 

 2 ام، نیویورک()تگزاس ایتعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 
ــــی  -4 بـررس

ــــیـنــه و  پـیش
های چهارچوب

 پژوهشنظری 

  2 ام()تگزاس ایپژوهش  بررسی پیشینه
 )کالیفرنیای جنوبی( پژوهشهای نظری چهارچوب 2

2 

ــــواع  -5 ان
ــــــاروش ی ه

 کمی پژوهش

آنجلس، کالیفرنیای )کالیفرنیا لسآزمایشی و شبه آزمایشی 
  5 جنوبی، نیویورک، هاروارد، واشنگتن(

 
آنجلس، کالیفرنیای جنوبی، )اسلو، کالیفرنیا لسپیمایشی  6

 4 واشنگتن(

 2 جنوبی، نیویورک()کالیفرنیای ای مقایسه -علی
 1 )کالیفرنیای جنوبی(مقطعی 
 1 )هاروارد(های طبیعی آزمایش

ابـــــزار  -6
 گیریاندازه

  1 )اسلو(تهیه ابزار 
 
 
 
6 

های میزان آنها، آزمون هاییتمحدودها )کاربردها و آزمون
)هاروارد، ( پاسخ پرسشنظریه شده، نظریه کالسیک در مقابل 

 نیویورک، اسلو(
4 

دهی، خوب، قالب پاسخ پرسشپرسشنامه و مصاحبه )پرسیدن 
 2 )هاروارد، اسلو(تحلیل نتایج( 

مشاهده )چگونه ضبط کنیم، چه چیزی را ضبط کنیم، چگونه 
 2 )هاروارد و اسلو(تحلیل کنیم( 

)هاروارد، کالیفرنیا گیری خطا روایی و پایایی و اندازه
 6 ، اسلو(کنگهنگآنجلس، کالیفرنیای جنوبی، نیویورک، لس
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 هامقولهزیر مقوله اصلی
فراوانی 

 هامقولهیرز

فراوانی 
کل 
 مقوله

)هاروارد،  گیری و اندازه نمونهجامعه و نمونه، روش نمونه گیرینمونه -7
 کالیفرنیای جنوبی، نیویورک(

3 
 
4 

 1 آنجلس()کالیفرنیا لسسازی گیری و تصادفینمونه
ــاحــث  -8 ــب م

ــه  ــوط ب ــرب م
هــــای طــــرح
 آزمایشی

  1 )نیویورک(آزمایش تصادفی 
 
4 

 1 )نیویورک(ها ارزی گروههم
 1 )نیویورک( کنترل واریانس، کنترل آماری

 1 )هاروارد( هاتصادفی در آزمایش انتسابمسائل مربوط به 
 1 )واشنگتن(های تک آزمودنی طرح

 1  کلمبیا()بریتیش مسائل مربوط به توان در تحقیقات آموزشی
مع -9 آوری ج

 هادادهو تحلیل 
ای جنوبی، ی)هاروارد، کالیفرن هادادهآوری راهبردهایی برای گرد

 نیویورک(
3 

 
6 

 5 (کنگهنگ)هاروارد، اسلو، نیویورک،  هادادهتحلیل 
 2 )نیویورک و تگزاس ای ام(فراتحلیل 

ــــار  -10 آم
فی و ی  توصـــ

 استنباطی

ای، در مقابل مقولهای بر آمار توصیفی )متغیرهای پیوسته مقدمه
)اسلو، پراکندگی، گرایش مرکزی، همبستگی( توزیع فراوانی، 

 کلمبیا(نیویورک، بریتیش
3 

 
 
3 

، 2و  1)آزمون فرضیه، خطای نوع  یاستنباطای بر آمار مقدمه
تحلیل توان آماری، آزمون معناداری، پارامتریک در مقابل 

دو، آزمون تی، خیهای رگرسیون ناپیوسته، ناپارامتریک، طرح
)اسلو، نیویورک،  رگرسیون خطی، اصول و فنون تحلیل آماری(

 کلمبیا(بریتیش

3 

ــزارش  -11 گ
 پژوهش

 2 1 )هاروارد(خالصه کردن و ارائه نتایج 
 1 )نیویورک(های گزارش پژوهش لفهؤم

 
ی اصلی، شناسایی مسئله هامقولهدر میان  شودمی دیده (3)طور که در جدول همان

آوری و تحلیل گیری و گردکمی، ابزار اندازه پژوهشی هاروش، انواع پژوهش پرسشو 
 اند. بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده هاداده

ی هادانشگاهاز  مورد ششدر سرفصل  پژوهش پرسشمبحث شناسایی مسئله و 
بیشترین  پژوهشذکر شده است و در این مقوله، زیرمقوله شناسایی و بیان مسئله  منتخب

کمی شامل پنج  پژوهشی هاروشفراوانی را به خود اختصاص داده است. مبحث انواع 
ی آزمایشی و شبه آزمایشی، هاروش :ند ازااست که عبارت پژوهشروش کمی 
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ی هادانشگاهمورد از  ششبیعی که های طای، مقطعی و آزمایشپیمایشی، علی مقایسه
بیشترین فراوانی به  هاروش. از میان این شوندمیاین سرفصل را شامل  منتخب
یی هامقولهگیری زیری آزمایشی و شبه آزمایشی تعلق دارد. مبحث ابزار اندازههاروش

گیری خطا را شامل ها، پرسشنامه و مصاحبه، مشاهده، روایی و پایایی و اندازهمثل آزمون
 ،ذکر شده است. در این بین منتخبی هادانشگاهاز  مورد ششکه در سرفصل  شودمی

به خود اختصاص داده  گیری خطا بیشترین فراوانی رازیرمقوله روایی و پایایی و اندازه
 ششمقوله مهم دیگری است که در سرفصل  هادادهآوری و تحلیل است. بحث گرد

 مورد توجه قرار گرفته است. منتخبی هادانشگاهاز  مورد
 های مربوط به محتوای روش تحقیق کیفی و مباحث پیرامون آنسرفصل -ب

عنوان شده در طرح  هایبا توجه به سرفصلمباحث پیرامون روش تحقیق کیفی، 
 -1ند از: ادر هشت طبقه کلی قرار داده شد که عبارت های مورد بررسیدرس

 -4 پژوهش؛ پرسش -3 ؛کیفی پژوهشی هاروشانواع  -2 ؛کیفی پژوهشهای ویژگی
گزارش  -8 ؛هادادهتحلیل  -7 ؛هادادهآوری ابزار گرد -6 ؛گیرینمونه -5 پژوهش؛طرح 

 (. 4جدول پژوهش )
 آن مربوط بهکیفی و مباحث  پژوهشروش ( 4جدول )

 زیرمقوله مقوله اصلی
فراوانی 

 هامقولهریز

فراوانی 
کل 
 مقوله

هــای ویــژگــی -1
 کیفیپژوهش 

)میشیگان، کیفی پژوهش های های تاریخی و ویژگیدیدگاه
 کنگ(هنگ

2 
2 

ی هاروشانواع  -2
 کیفیپژوهش 

  3 )کالیفرنیای جنوبی، میشیگان، نیویورک(نگاری مردم
 
 
 
 
6 

)کالیفرنیای جنوبی، میشیگان، واشنگتن، مطالعه موردی 
 نیویورک(

4 

 2 جنوبی، نیویورک()کالیفرنیای پژوهی اقدام
 2 )کالیفرنیای جنوبی، نیویورک( هادادهنظریه برخاسته از 

 2 )میشیگان، نیویورک(پدیدارشناسی 
 1 )میشیگان(پژوهش روایتی 

 3 )میشیگان، بریتیش کلمبیا، واشنگتن(انتقادی پژوهش 
 2 کلمبیا()میشیگان، بریتیش ینیسمفممدرن و پست هایپژوهش
 2 )واشنگتن، اسلو(تاریخی  هایپژوهش

 1 )واشنگتن(شناسی انتقادی مردم
 1 کلمبیا()بریتیشگرایی اجتماعی سازنده
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 زیرمقوله مقوله اصلی
فراوانی 

 هامقولهریز

فراوانی 
کل 
 مقوله

ـــــش -3  پـــرس
 پژوهش

 2 2 )بریتیش کلمبیا، هاروارد(.تحقیق  سؤالشناسایی و تعریف 
های ، دیدگاهپژوهش هایپرسشدرک اهمیت انسجام بین 

 کلمبیا()بریتیشپژوهش ی هاروشنظری و 
1 

 1 1 )هاروارد( هاروشو انتخاب پژوهش طرح  پژوهشطرح  -4
آنجلس، )اسلو، کالیفرنیا لس گیری در تحقیق کیفی(نمونه گیرینمونه -5

 4 نیویورک، کالیفرنیای جنوبی(
4 

آوری ابزار گرد -6
 هاداده

 هادادهدادن به مصاحبه  مصاحبه )تهیه راهنمای مصاحبه، گوش
و پیاده کردن مصاحبه، تحلیل در حال انجام و قدرت پویایی 

 )هاروارد، اسلو، کالیفرنیای جنوبی(مصاحبه( 
3 

 
3 

 3 )اسلو، هاروارد، کالیفرنیای جنوبی (مشاهده 
آنجلس، کالیفرنیای )اسلو، کالیفرنیا لس ی کیفیهادادهتحلیل  هادادهتحلیل  -7

 7 میشیگان، هاروارد(کنگ، جنوبی، نیویورک، هنگ
 
7 

 2 )اسلو، هاروارد( کیفیپژوهش در  بررسی قابلیت اعتماد
گــــزارش  -8

 پژوهش 
 2 2 )میشیگان، هاروارد( هایافتهنوشتن و ارائه 
 2 )میشیگان، هاروارد( هایافتهبحث راجع به 

 
ی کیفی و انواع هادادهی تحلیل هامقوله شودمی دیده (4)طور که در جدول همان 

ی هاروشانواع  .اندکیفی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادهپژوهش ی هاروش
نگاری، مطالعه موردی، یی از قبیل مردمهاروشکیفی مبحث مهمی است که پژوهش 

انتقادی، پژوهش پژوهی، گراندد تئوری، پدیدارشناسی، پژوهش روایی، اقدام
شناسی انتقادی و تاریخی، مردم هایپژوهش، ینیسمفممدرن و پست هایپژوهش
در سرفصل  منتخبی هادانشگاهاز  مورد شش. شودمیگرایی اجتماعی را شامل سازنده

ی کیفی و بررسی اعتبار هادادهبودند. تحلیل  اشاره کرده هاروشخود به انواع این 
ی مورد بررسی هادانشگاه مورد از هفتی کیفی مبحث مهم دیگری است که در هاداده

 مورد توجه قرار گرفته است. 
از  مورد سهشایان ذکر است عنوان روش پژوهش ترکیبی نیز در سرفصل 

 ، بدون ذکر جزئیات آورده شده بود.منتخبی هادانشگاه
 مباحث مشترک بین دو رویکرد -ج

رویکرد ی مورد بررسی بین هر دو هادانشگاهمباحثی که در سرفصل  ،در این بخش
 هاروشبندی دسته -1ند از: امشترک بود در پنج طبقه جداگانه قرار داده شد که عبارت
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مبانی فلسفی و  -3 پژوهش؛اصول و فرایند  -2 پژوهش؛و رویکردهای مختلف به 
 (.5سایر مباحث )جدول  -5 ؛اخالق در پژوهش -4 ؛پژوهشنظری 

 
 مباحث مشترک بین هر سه رویکرد (5)جدول 

 زیر مقوله اصلیمقوله 
فراوانی 

 هامقولهریز

فراوانی 
کل 
 مقوله

ته -1 ـــ ندی دس ب
و  هـــــاروش

ــای  ــرده ــک روی
ــه  ــف ب ــل ــخــت م

 پژوهش

)هاروارد، پژوهش ی مختلف هاروشها و آشنایی با طرح 
  5 ، اسلو(کنگهنگتگزاس ای ام، کالیفرنیای جنوبی، 

5 
 )کمی، کیفی و آمیخته(پژوهش رویکردهای مختلف به 

 2 کنگ، کالیفرنیای جنوبی()هنگ

اصــــول و  -2
 پژوهشفرایند 

، )هارواردپژوهش اساسی  یاجزااصول، مفاهیم و 
 3 کنگ(کلمبیا، هنگبریتیش

 
4 

 1 کنگ()هنگپژوهش و فهم  اجراارزش 
 2 کنگ(ام، هنگ)تگزاس ایپژوهش  اجرایفرایند و مراحل 

مبانی فلســفی  -3
 پژوهشو نظری 

پژوهش های مختلف، درک شناسیبندی روشطبقهشناسایی و 
کلمبیا، کالیفرنیای جنوبی، )بریتیشها شناسیو پیوند آن با روش

 هاروارد(
4 

 
 
 
های چندگانه و متضاد، فکر ، پارادایمپژوهشهای پارادایم 5

 کلمبیا(بریتیش)های کمی و کیفی کردن از طریق پارادایم
3 

های نظری و گیریفلسفی و جهتفلسفه علم، زیربناهای 
شناسی و شناسی، هستی، معرفتپژوهششناسی به معرفت
)اسلو، کالیفرنیای های کمی و کیفی شناسی پارادایمارزش

 کلمبیا(جنوبی، بریتیش

4 

 هایپژوهشنقش مهم نظریه، کاربردهای مختلف نظریه در 
 2  کلمبیا()نیویورک، بریتیش آموزشی

ــالق در  -4 اخ
 پژوهش

کلمبیا، اسلو، کالیفرنیا )بریتیشمالحظات اخالقی در پژوهش 
 کنگ، واشنگتن(آنجلس، کالیفرنیای جنوبی، هنگلس

6 6 

  1 کلمبیا()بریتیشهای محقق ویژگی سایر مباحث -5
 1 )نیویورک(پژوهش های نقد گزارش 4

 1 کلمبیا()بریتیشای ای و بین رشتهی رشتههاروش
 1 )هاروارد(فرایند مرور همتا )داروی( 

 1 )اسلو(انتشارات علمی 
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از میان مباحث مشترک بین هر دو رویکرد،  شودمیده دی (5)طور که در جدول همان
و اخالق در پژوهش، بیشترین فراوانی را به خود پژوهش مبانی فلسفی و نظری 

 اند.اختصاص داده
 ششیکی از مباحث مهمی است که در سرفصل مالحظات اخالقی در پژوهش 

مبانی فلسفی و نظری مبحث شده است.  توجهبه آن  منتخبی هادانشگاهاز  مورد
ی هادانشگاهمورد از  پنجپژوهش نیز از مباحث مهم دیگری است که از آن در سرفصل 

بندی مباحثی از قبیل شناسایی و طبقهمورد بررسی سخن به میان آمده است. 
های ها، پارادایمشناسیو پیوند آن با روشپژوهش های مختلف، درک شناسیروش

های کمی و کیفی، های چندگانه و متضاد، فکر کردن از طریق پارادایم، پارادایمپژوهش
، پژوهششناسی به های نظری و معرفتگیریفلسفه علم، زیربناهای فلسفی و جهت

های کمی و کیفی و نقش مهم پارادایمشناسی شناسی و ارزششناسی، هستیتمعرف
 . شوندمیآموزشی در این مقوله شامل  هایپژوهشنظریه، کاربردهای مختلف نظریه در 

یی برای تدریس درس روش هاروشی مورد مطالعه از چه هادانشگاه -3 پرسش
 ؟کنندمیتحقیق به دانشجویان تحصیالت تکمیلی استفاده 

نشان داد هیچ یک از آنها از یک روش  منتخبی هادانشگاههای درسبررسی طرح
ی هاروشبلکه تمامی آنها از ترکیبی از  کنندمیواحد برای تدریس درس استفاده ن

 (.6)جدول  کنندمیتدریس مختلف برای آموزش درس استفاده 
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 ی مورد بررسیهادانشگاهروش تدریس روش تحقیق در  (6)جدول 

 نام دانشگاه  
 
 
 

 شیوه آموزش 

رد
روا

ها
 

ش
یتی

بر
بیا

لم
ک

 

لو
اس

س 
ا ل

رنی
لیف

کا
س

جل
آن

 

بی
نو

 ج
ای

رنی
لیف

کا
 

ک
ور

وی
نی

ای 
س 

گزا
ت

 ام

گ
هن

گ
کن

 

ان
یگ

یش
م

تن 
نگ

اش
و

 

نی
اوا

فر
 

مسئله و 
 محورپروژه

* * * * * * * *  * 9 

 6  *  * *   * * * سخنرانی

 5  *   *   * * * سمینار

 3   *    *   * کارگاه

 2      *    * بحث گروهی

س نکنفرا
 دانشجو

       * *  2 

دعوت از 
 پژوهشگران

         * 1 

 
ترین روش برای تدریس درس روش رایج شودمیده دی (6)طور که در جدول همان

 9که  یطوربهمحور است ی مورد بررسی روش مسئله و پروژههادانشگاهتحقیق در 
. کنندمیدر ترکیب روش تدریس خود از این روش استفاده  منتخب دانشگاه 10مورد از 

ای را در زمینه تحصیلی دانشجویان از ابتدای ترم موضوع و مسئله ،محوردر روش مسئله
برد آنها زمان که استاد مطالب درس روش تحقیق را پیش میو هم کنندمیخود انتخاب 

وند کار به این صورت است که . رکنندمیزال پژوهشی خود را تکمیل وتدریج پروپبه
پیشینه  ، سپسکنندمیکلی در زمینه موضوع مورد نظر مطرح  پرسشآنها ابتدا یک 

روشنی بیان کنند، درنهایت آنها تا بتوانند مسئله خود را به کنندمیموضوع را بررسی 
تا روش تحقیق مناسبی را برای حل مسئله خود انتخاب کنند. درواقع آنها  کنندمیسعی 

درس روش تحقیق را عمالً  کنندمیاز طریق مسئله و تالشی که برای حل آن 
محور است با این تفاوت که در روش محور نیز شبیه به مسئله. روش پروژهگیرندیفرام

که د ر  در حالی ،دکنمی اجراکامل  طوررا به پژوهشیمحور، دانشجو یک پروژه پروژه
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روند و وارد محور معموالً دانشجویان تا انتخاب روش مناسب پیش میروش مسئله
 .شوندمین هادادهآوری و تحلیل گرد مرحله

ی سخنرانی و سمینار در ترکیب روش هاروش ،محوراز روش مسئله و پروژه پس
 ،سیری مورد برهادانشگاهاز مورد  سهگیرد. در تدریس درس روش تحقیق قرار می

ی هامهارتها، اصول و تکنیک آموزشکارگاهی با هدف  صورتبهکالس روش تحقیق 
در ترکیب روش  منتخبی هادانشگاهاز  مورد دو. شودمیتحقیق به دانشجویان برگزار 

تدریس خود از روش بحث گروهی استفاده کرده بودند. روش کنفرانس و اداره هر 
قرار  منتخبدانشگاه  دوجلسه کالس توسط یک دانشجو نیز در ترکیب روش تدریس 

 گرفته بود. 
ی مورد بررسی )دانشگاه واشنگتن( روش دعوت از اعضای هادانشگاهدر یکی از 

خود در ترکیب روش تدریس روش  پژوهشیی هاپروژههیئت علمی برای توضیح 
درس، در هر جلسه از کالس یکی از  استادانتحقیق قرار گرفته بود. در این روش 

یا در  گرفتهانجام  پژوهشیکردند تا پروژه اعضای هیئت علمی دانشکده را دعوت می
خود را برای دانشجویان درس روش تحقیق توضیح دهند تا دانشجویان با  اجرایحال 

 آشنا شوند. پژوهشگرواقعی و فراز و نشیب آن از زبان  پژوهشمراحل یک 
ی یادگیری را برای درس هافعالیتی مورد بررسی چه هادانشگاه: 4 پرسش

 اند؟روش تحقیق در دوره تحصیالت تکمیلی در نظر گرفته
ی یادگیری تعیین شده برای درس روش تحقیق دوره تحصیالت تکمیلی هافعالیت
 آمده است.  (7)ی مورد بررسی در جدول هادانشگاهبه تفکیک 
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ی یادگیری تعیین شده برای درس روش تحقیق در هافعالیتای از خالصه (7)جدول 

 ی مختلفهادانشگاه
 نام دانشگاه 
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ـــن  -1 ـــدوی ت
ــــ ــــروپ زال وپ

 پژوهشی 
* * * * * * * *   8 

ــــد  -2 ــــق ن
ــش ــژوه ــاپ ی ه

ـــده در  چاپ ش
بر  ت ع م جالت  م

 علمی

*   *  *   *  4 

ـــام  -3 ـــج ان
های تحقیق هژپرو

 فردی و گروهی
*        * * 3 

 هادادهتحلیل  -3
 هایافتهو گزارش 

*     *   *  3 

نوشــتن مقاله  -4
 از پروژه کالسی

*    *      2 

هــا و تمرین -5
 تکالیف هفتگی 

*      *    2 

ــــتــن  -6 نــوش
   1حالیخودشرح

 *         1 

گرفتن مجوز  -7
ئت اخالق  از هی
 تحقیقات رفتاری

 *         1 

ــام دو  -8 ــج ان
 خودارزیابی

      *    1 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الی حدر نظر گرفته شد. نوشتن تکلیف خودشرح Autobiography عنوان معادل واژهحالی بهح. کلمه خودشر 1

دهد که چطور میراث فرهنگی، نویسد و نشان میال از زندگی خود میح بدان معناست که دانشجو یک شرح

 جنسیت در انتخاب موضوع مورد عالقه وی نقش داشته است. پیشینه خانوادگی، تجربه تحصیلی و شغلی، نژاد و
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ی مورد هادانشگاهین تکلیفی که ترمهم شودمیده دی (7)طور که در جدول همان
بررسی برای آموزش درس روش تحقیق به دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته علوم 

 مورد از هشتکه  طوریزال پژوهشی است. بهواند، تدوین پروپتربیتی در نظر گرفته
زمان با مباحث اند که از ابتدای ترم و هممذکور دانشجویان را مکلف کردهی هادانشگاه

ای را در حوزه مورد عالقه خود انتخاب کنند، ادبیات مسئله مطرح شده در کالس،
های مرتبط را بنویسند و سپس روش و فرضیه هاپرسشمربوط به آن را بررسی کنند، 

 را انتخاب کنند.  های پژوهشپرسشمناسب برای پاسخگویی به 
از  مورد چهارتکلیف دیگری است که  گرفتهی انجام هاپژوهشو نقد ارزیابی 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته علوم تربیتی را ملزم به انجام  منتخبی هادانشگاه
را که در مجالت معتبر  هاییهستند مقاله اند. در این تکلیف دانشجویان مکلفآن کرده

 نقد و بررسی کنند. یشناسروشاند به لحاظ علوم تربیتی منتشر شده
فردی یا گروهی نیز تکلیفی است که توسط  صورتبهی پژوهشی هاپروژه اجرای

برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی در درس روش  منتخبی هادانشگاهاز  مورد سه
کوچکی  پژوهشیهای هتحقیق در نظر گرفته شده است. درواقع در این تکلیف پروژ

طور فردی یا گروهی باید آن را از ابتدا تا انتها به انجام ه دانشجویان بهاند کتعریف شده
 برسانند.

برای این درس در نظر گرفته  منتخبی هادانشگاهاز  مورد سهدیگر تکالیفی که  از
است. در این تکلیف معموالً استاد درس تعدادی  هایافتهو گزارش  هادادهبودند تحلیل 

 صورتبهرا  هادادهاین  دو دانشجو بای کنندمیداده واقعی را برای دانشجویان ارسال 
را گزارش کند البته این تکلیف تحت نظر و  هایافتهیا کیفی تحلیل کند و  کمی

 گیرد.های فراوان استاد درس انجام میراهنمایی
های مختلف از انجام تکالیف هفتگی در زمینه ،نوشتن مقاله بر اساس پروژه کالسی

ح حالی که در آن دانشجو شرحجمله اندازه اثر، انتخاب نمونه تصادفی، نوشتن خودشر
دهد که چطور میراث فرهنگی، پیشینه خانوادگی، مینشان  نویسد وحال خود را می

تجربه تحصیلی و شغلی، نژاد و جنسیت در انتخاب موضوع مورد عالقه وی نقش داشته 
گرفتن مجوز از هیئت اخالق دانشکده و انجام خودارزیابی با هدف ارزیابی میزان  ،است

ی مورد نظر برای درس هادانشگاهدرک خود از منابع و مطالب از دیگر تکالیفی بود 
 روش تحقیق در دوره مذکور تعیین کرده بودند.
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هایی برای ارزشیابی درس ی مورد بررسی از چه شیوههادانشگاه -5 پرسش
 ؟کنندمیروش تحقیق در دوره تحصیالت تکمیلی استفاده 

ی مورد مطالعه از ترکیب چند روش برای ارزشیابی این درس هادانشگاه بیشتر
 (.8اند )جدول کرده استفاده
 

 ی مختلفهادانشگاههای ارزشیابی در خالصه شیوه (8)جدول 
 نام دانشگاه
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زال وکیفیت پروپ
 پژوهشی

* * * * * * * *   8 

تکالیف )نقد و 
، هاارزیابی مقاله

، هادادهتحلیل 
حالی، حخودشر

 (یابیخودارز

* *  *  * * * *  7 

مطالعه و پیش
 مشارکت کالسی

*   *   * * * * 6 

 3   *  *    *  سمینار و کنفرانس

 3 * *        * پروژه اجرای
 3  *   * *     نوشتن مقاله
 1        *   آزمون کتبی

 
بخشی  منتخبی هادانشگاهاز  مورد هشت شودمیده دی (8)طور که در جدول همان

دهند. زال تهیه شده توسط دانشجو انجام میواز ارزشیابی درس را بر اساس کیفیت پروپ
ف مختلف دیگری بخشی از ارزشیابی خود را بر اساس تکالی هادانشگاه مورد از هفت

منتشر شده در مجالت آموزشی، تحلیل دادها، نوشتن  هایهمچون نقد مقاله
دهند. مشارکت کالسی از جمله خواندن منابع حالی، خودارزیابی و... انجام میحخودشر

های کالسی معیار از هر جلسه کالس و مشارکت فعال در بحث پیشمعرفی شده 
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اساس آن انجام ارزشیابی خود را بر  ،منتخبی هادانشگاهاز  مورد ششدیگری است که 
 دهند. می

در  منتخبی هادانشگاهاز  مورد سهارائه سمینار و کنفرانس معیار دیگری است که 
نیز معیار نوشتن مقاله توسط  دانشگاه سه. کنندمیبخشی از ارزشیابی خود از آن استفاده 

ای پروژهاند. این مقاله معموالً بر اساس بخشی از ارزشیابی خود قرار داده دردانشجو را 
 دهند.که دانشجویان در طول ترم انجام می شودمینوشته 

ی مورد بررسی از هادانشگاهاز یکی فقط  شودمی دیده (8)طور که در جدول همان
 ارزشیابی درس استفاده کرده است. منظوربهآزمون کتبی 

 
 گیریبحث و نتیجه

این پژوهش با هدف مطالعه عناصر برنامه درسی روش تحقیق در دوره تحصیالت 
تعیین است.  گرفتهی معتبر جهان انجام هادانشگاهتکمیلی رشته علوم تربیتی در 

درس روش  هایهدفدر زمینه  های آموزشی نخستین عنصر برنامه درسی است.هدف
آن است که به ترتیب اهمیت، آشنایی با انواع  دهندهنشان ،ی پژوهشهایافتهتحقیق، 

تقویت آموزشی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آنها،  هایپژوهشدر  هاروش
پرسش بندی از جمله توانایی در شناسایی و صورتای پژوهش های رویهشایستگی

پژوهش، و کسب مهارت در خواندن و بررسی ادبیات، درک مبانی فلسفی  پژوهش
ی منتشر شده و فراهم هاپژوهش، نقد اجرای پژوهشریزی و برای برنامه آمادگی ایجاد

ی مورد مطالعه در هادانشگاهی هستند که هایهدفکردن فرصت برای اصالح پژوهش، 
ها با نتایج پژوهش شراکو و بخشی از این یافته. کنندمیآموزش روش تحقیق دنبال 

پژوهش و افزایش  اجرایاهمیت یادگیری نحوه  دهندهنشان( که 2017همکاران )
طور که ارلی است، همخوانی دارد اما همان پژوهشمشارکت دانشجویان در فرایند 

درس روش تحقیق را مورد  هایهدف هاپژوهشتعداد کمی از  کرده است( بیان 2014)
پژوهش در در ادبیات موجود است.  ایمالحظه اند و این شکاف قابلبحث قرار داده

های روش تحقیق درستا با بررسی دقیق طرح شدتالش  خصوصدر این  ،حاضر
 خاص درس از آنها، به این مهم بپردازد.  هایهدفی معتبر و استخراج هادانشگاه
ی منتخب برای درس روش تحقیق ذکر شده است هادانشگاهین هدفی که در ترمهم

اجرای و ایجاد آمادگی برای طراحی و  آموزشی هایپژوهشدر  هاروشآشنایی با انواع 
 هابشر به آنامروزه علومی که است. اهمیت هدف مذکور بدین جهت است که  پژوهش
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ی مختلف هاروش آشنایی با ، بنابراینی استعلم هایپژوهشمنتج از  فتهدست یا
ی یشناسا ،برای گسترش مرز علم آن اجرایکسب مهارت در طراحی و و  پژوهش
بنابراین آنها الزامی است. حل ر برای راهکاارائه جامعه و و مشکالت موجود در مسائل 

پیامد  ،دانشجویان و توانمند کردن به دانشجویان پژوهش یهاروشانواع آموزش 
 و استها ازجمله علوم تربیتی برای دانشجویان تمامی رشته یمآموزشی بسیار مه

 برنامه عناصربه هماهنگی تمامی  بایددرس روش تحقیق  استادانریزان درسی و برنامه
 اهتمام ورزند. خصوصاین در 

روش تحقیق کمی در  مربوط بهی پژوهش، مباحث هایافتهدر زمینه محتوا بر اساس 
، پژوهش، طرح پرسش پژوهشهای مورد بررسی، شامل شناسایی مسئله و درسطرح

کمی، پژوهش ی هاروش، انواع پژوهشهای نظری متغیرها، بررسی ادبیات و چهارچوب
آوری و تحلیل گردهای آزمایشی، گیری، مباحث مربوط به طرحگیری، نمونهابزار اندازه

مباحث شناسایی  ،، آمار توصیفی و استنباطی و گزارش پژوهش است. در این میانهاداده
آوری گیری و گردکمی، ابزار اندازهپژوهش ی هاروش، انواع پژوهش پرسشمسئله و 
روش  مربوط بهاند. مباحث بیشترین سهم را به خود اختصاص داده هادادهو تحلیل 
کیفی، پژوهش ی هاروشکیفی، انواع پژوهش های کیفی نیز مباحث ویژگیپژوهش 

و  هاداده، تحلیل هادادهآوری گیری، ابزار گرد، نمونهپژوهش، طرح پژوهش پرسش
ی کیفی و انواع هادادهمباحث تحلیل  ،در این بینکه  شودمیگزارش پژوهش را شامل 

  .فی از اهمیت بیشتری برخوردارندکیپژوهش ی هاروش
رویکرد مشترک بود  دوی مورد بررسی بین هر هادانشگاهمباحثی که در سرفصل  

، پژوهش، اصول و فرایند پژوهشو رویکردهای مختلف به  هاروشبندی دسته شامل
مباحث مبانی  ،که در این میان شودمی، اخالق در پژوهش پژوهشمبانی فلسفی و نظری 

 ای برخوردار هستند.و اخالق در پژوهش، از اهمیت ویژهپژوهش فلسفی و نظری 
 اشارهها، به روش پژوهش ترکیبی نیز بدون ذکر جزئیات همچنین در تعدادی از سرفصل

( که 2020گورونگ و استوا )با نتایج پژوهش  هایافتهشده است. بخشی از این 
، انواع متغیرها، روش آزمایشی، شبه پژوهشطرح  همچوناهمیت مباحثی  دهندهنشان

گیری، های اندازه، تکرارپذیری، مقیاسرواییآزمایشی و همبستگی، استفاده از پیمایش، 
و اخالق در  پژوهشای، مطالعه موردی، تهیه گزارش ی مشاهدههاروشاستفاده از 

های یافتهپژوهش، در آموزش روش تحقیق است، همخوانی دارد. همچنین این نتایج با 
ها و اهمیت بحث اخالق در پژوهش در برخی از سرفصل( 1398کرمی و همکاران )
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 دهندهنشانی پژوهش نیز که هایافتهبخشی از  .در درس روش تحقیق، همخوانی دارد
پژوهش ری در آموزش روش تحقیق است با نتایج اهمیت مبحث مبانی فلسفی و نظ

( که آشنا شدن دانشجویان با بنیادهای نظری و فلسفه علم را مهم و 1386آبادی )لطف
 داند، همخوانی دارد.ضروری می

های موجود در آموزش طور که در پیشینه پژوهش بیان شد یکی از چالشهمان
توجهی به مباحث مربوط به و کم پژوهش ی کمیهاروشدرس روش تحقیق، غلبه 

دو پارادایم خردگرایانه و  است. در حوزه علوم رفتاری کاربردی کیفی هاروش
مکمل  هاروششده است. این منجر ی کمی و کیفی پژوهش هاروشگرایانه، به طبیعت

د توأمًا مورد استفاده قرار گیرند )سرمد و توانمیها یکدیگر بوده و برای شناخت پدیده
(. بنابراین در درس روش تحقیق ضرورت دارد به هر دو روش 1389، همکاران

شود و از هر گونه افراط و تفریط در این زمینه اجتناب شود. از  توجهمتعادل  صورتبه
را کمی پژوهش ی هاروشبیشتر  استادانه کارشناسی، رآنجا که در روش تحقیق دو

حوزه علوم تربیتی  ، پژوهشگرانهای اخیرو با توجه به اینکه در سال دهندآموزش می
تر به آموزش مباحث اند، توجه جدیی کیفی روی آوردههاپژوهش اجرایبیشتر به 

 تکمیلی ضرورتی انکارناپذیر است. ی تحصیالتهادورهروش کیفی در 
ازجمله مباحث بسیار مهمی است که در محتوای درس روش  نیز اخالق پژوهش

ای از شاخه عنوانبهاخالق پژوهش  بگیرد.قرار باید مورد توجه  هادورهتحقیق همه 
ای، به اصول اخالقی اشاره دارد که پژوهش را از آغاز تا پایان و سپس در اخالق حرفه

ای بودن در حرفه (.1387)خالقی،  کندمیمراحل انتشار نتایج و پس از آن هدایت 
نقادانه، نقدپذیری، رازداری، رهیافت داری، پژوهش، قضاوت مستدل، امانت

شناختی، رعایت حریم شخصی افراد، کسب رضایت آگاهانه، صداقت گرایی روشکثرت
)خنیفر  شوندمیی در پژوهش محسوب ترین اصول اخالقاز راهبردیو حلم و بردباری 

رویه آموزش عالی در در شرایط حاضر که جامعه با گسترش بی(. 1390، همکارانو 
به این  بیشتر توجه است، روبرو هاپژوهشمقطع تحصیالت تکمیلی و افت کیفیت 

 .ضرورت داردازپیش بیش تر به آنها در محتوای درس روش تحقیقجدی توجهو اصول 
 یسرهای فکری آن میانبا شناخت بن جز از هر روش، یحفهم و استفاده صحاز آنجا که 

و  ای برخوردار استمبانی فلسفی و نظری پژوهش از اهمیت ویژه، مبحث شودینم
در محتوای درس روش تحقیق تحصیالت  ویژهسرفصل بسیار مهم، به به این توجه



 73 درسی روش تحقیق در دوره تحصیالت تکمیلی: واکاوی ...برنامه 

 

های و استفاده صحیح از هر یک، در موقعیت هاروشتر تکمیلی موجب فهم عمیق
  .شودمیمختلف 

ی مورد هادانشگاهدهد تمامی ی پژوهش نشان میهایافته ،در زمینه روش تدریس
. کنندمیی تدریس مختلف برای آموزش درس استفاده هاروشبررسی، از ترکیبی از 

ی مورد بررسی روش هادانشگاهترین روش برای تدریس درس روش تحقیق در رایج
ی مورد بررسی در هادانشگاهدرصد از  90که  یطوربهمحور است محور و پروژهمسئله

محور و از روش مسئله پس. دبرنمی بهرهریس خود از این روش ترکیب روش تد
ترکیب روش تدریس درس روش تحقیق  دری سخنرانی و سمینار هاروش ،محورپروژه

گیرند. البته این سخنرانی به معنای ارائه صرف اطالعات توسط استاد نیست قرار می
ی مورد بررسی برای هر جلسه منابع متعددی هادانشگاههای درسبلکه در تمام طرح

از تشکیل جلسه کالس مطالعه کند و  پیشمعرفی شده که دانشجو موظف است آنها را 
ی ارلی هاپژوهشهای کالسی مشارکت فعال داشته باشد. این نتایج با نتایج در بحث

عملی ی فعال تدریس و فراهم کردن تجربیات هاروش( که بر لزوم استفاده از 2014)
محور را برای آموزش درس ( که روش مسئله1385، و ناجی )کندمیبرای آنها تأکید 

لی آموزش داده شود، مطابقت عم صورتبهاین درس باید  بودو معتقد  دانستهمناسب 
 دارد.

 ماندنمغفول  و نظری شدتبه گیریجهت طور که در پیشینه پژوهش بیان شد،همان
جمله  از ،درس تدریس در غیر فعال ی تدریسهاروش از و استفاده عملی بخش

به دانشجویان علوم روش تحقیق  درس که در زمینه تدریس است هاییین چالشترمهم
دهد با توجه به نتایج پژوهش حاضر که نشان می .وجود داردشناسی تربیتی و روان

فعال و  یهاروشاز در تدریس روش تحقیق ی برتر در حوزه علوم تربیتی هادانشگاه
درس  استادان، کنندمیمحور استفاده محور و پروژهحوری چون روش مسئلهمفراگیر

مغفول سخنرانی که باعث  صورتبهمفاهیم درس  صرف جای ارائه نیز بهروش تحقیق 
فعال  نقش ،شودمیای یادگیری در حد حفظ هالیه ماندنماندن بخش عملی و باقی 

و با فراهم کردن تجربیات عملی برای فراگیران در ساختن دانش را مدنظر قرار داده 
 اجرای پژوهشقابلیت  پژوهش،ند فرای تجربه راهکنند تا از آنها کمک به  یادگیری درس

گرایی و آموزش صرف را جایگزین تعریف پژوهشیادگیری عملی دست آورده و ه ب را
 نظری کنند.
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ی مورد مطالعه برای درس روش تحقیق در هادانشگاهی پژوهش هایافتهبر اساس 
زال وی یادگیری متنوعی از قبیل تدوین پروپهافعالیت ،دوره تحصیالت تکمیلی

ی هاپروژه اجرایی منتشر شده، هاپژوهشپژوهشی در طول ترم، ارزشیابی و نقد 
نوشتن مقاله بر اساس پروژه ، هایافتهو گزارش  هادادهپژوهشی فردی و گروهی، تحلیل 

های مختلف ازجمله اندازه اثر، انتخاب نمونه کالسی، انجام تکالیف هفتگی در زمینه
حالی، گرفتن مجوز از هیئت اخالق دانشکده و خودارزیابی حتصادفی، نوشتن خودشر

زال پژوهشی از وکه در این میان تدوین پروپ دهدنشان میاند. شواهد را در نظر گرفته
ی مذکور دانشجویان هادانشگاهدرصد  80که  طوریای برخوردار است. بههمیت ویژها

نیز در  گرفتهی انجام هاپژوهشاند. ارزیابی و نقد را مکلف به انجام این تکلیف کرده
زال پژوهشی در وبر فعالیت تهیه پروپ هادانشگاهدرجه بعدی اهمیت قرار دارد. تأکید 

اشاره دارد. روش محور برای آموزش درس ن روش مسئلهبه مناسب بودطول ترم نیز 
های محور رویکردی فعال و دانشجومحور به آموزش است که بر فرضمسئله

طبق اصل (. 2008، 1همکارانگرایی در مورد یادگیری مبتنی است )هانگ و ساختن
خود طور فعال بر اساس تجربیات پیشین فراگیران دانش و معنا را به ،گراییسازنده

(. یادگیری مبتنی بر مسئله همچنین بر اساس 1395آبادی و اویسی، سازند )فیضمی
تر است که در یادگیری زمانی اثربخش کنندمیهایی بنا شده است که فرض نظریه

درگیری  راهاز زندگی روزمره جای گرفته باشد و درواقع یادگیرنده از  2تکالیف اصیل
پیشینه طور که در (. همان2016، 3د خواهد گرفت )کاریگرای از زندگی واقعی یابا مسئله

ای است که درک مفاهیم و گونهاشاره شد ماهیت درس روش تحقیق بهپژوهش 
ارائه  راهتا از  شودمیعمل و انجام دادن تکالیف حاصل  راهی آن بیشتر از هامهارت

زال وسخنرانی. بنابراین در نظر گرفتن تکلیفی چون تدوین پروپ ازمستقیم این مفاهیم 
ی هاپژوهشرسد. ارزیابی و نقد پژوهشی در طول ترم کامالً منطقی و معقول به نظر می

تحلیل و نقد  بارسد زیرا عالوه بر اینکه دانشجو منتشر شده نیز فعالیتی مفید به نظر می
یند تحقیق در یک پژوهش واقعی آشنا شود و د با اجزا و فراتوانمیشناسی آنها روش

ف رشته تحصیلی خود د با مسائل و موضوعات مختلتوانمیروش تحقیق را فرا بگیرد، 
 نیز آشنا شود.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hung et al. 
2. authentic tasks 
3. Carriger 
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 بیشترآن است که  دهندهنشانی پژوهش هایافته ،در زمینه شیوه ارزشیابی
. کنندمیارزشیابی درس استفاده  منظوربهی مورد مطالعه از ترکیب چند شیوه هادانشگاه

زال تهیه شده توسط دانشجو وین معیار ارزشیابی درس بر اساس کیفیت پروپترمهم
منتشر  هایمختلف دیگر از قبیل نقد مقالهاست. ارزشیابی درس بر اساس انجام تکالیف 

حالی، خودارزیابی در درجه حشرها، نوشتن خودهشده در مجالت آموزشی، تحلیل داد
از  پیشعدی اهمیت قرار دارد. مشارکت کالسی ازجمله خواندن منابع معرفی شده ب

های کالسی معیار مهم دیگری است هر جلسه کالس و مشارکت فعال در بحثتشکیل 
. شودمیی مورد بررسی در ارزشیابی درس لحاظ هادانشگاهکه در بیش از نیمی از 

ی مورد هادانشگاهد بسیار کمی از دهد که تعدای پژوهش همچنین نشان میهایافته
 .کنندمیارزشیابی درس از آزمون کتبی استفاده  منظوربهبررسی 
و فرایندمحور ارزشیابی  یهاروشی معتبر بر هادانشگاهتأکید  دهندهنشاننتایج  این

از این  فتنبا الگو گر .محور استهای ارزشیابی حافظهبر شیوه ازحدیشبپرهیز از تأکید 
یادگیری هر چه بیشتر مفاهیم از سنجش اصیل و عملکردی که باعث  گیریرویه و بهره

و فراهم کردن بازخورد به کارهای عملی دانشجویان  شودمیی درس هامهارتو 
 مانندهایی تا حدی چالش توانمیآگاه کردن آنها از نقاط قوت و ضعف خود،  منظوربه

محور و سنجش صرفًا نظری و ندادن بازخورد به ی حافظهی ارزشیابهاروشاستفاده از 
و به  برطرف کردکارهای عملی دانشجویان را که در پیشینه پژوهش به آنها اشاره شد، 

 مفهوم ارزشیابی در خدمت آموزش جامه عمل پوشاند.
 

 کاربردی هایپیشنهاد
ی هافعالیتزیر در زمینه محتوا، روش تدریس،  هایپیشنهاد ،ی پژوهشهایافتهبر اساس 

 د.شوریزان درسی ارائه میو برنامه استادانیادگیری و ارزشیابی درس روش تحقیق به 
 پرسششناسایی مسئله و محتوای روش تحقیق کمی، مباحثی همچون در زمینه  -1

یری و روش گی آزمایشی و شبه آزمایشی، روایی و پایایی ابزار اندازههاروش، پژوهش
 نیازمند توجه و تأکید بیشتری است. هادادهتحلیل 

ی مذکور در هاروشدر خصوص روش پژوهش کیفی با توجه به جایگاه  -2
تر دانشجویان با ی رشته علوم تربیتی، ایجاد زمینه مناسب برای آشنایی عمیقهاپژوهش

مناسب ضرورتی ی کیفی، فهم تفاوت آنها و کاربرد هریک در موقعیت هاروشانواع 
ریزان قرار گیرد و از معرفی و برنامه استادانانکارناپذیر است که باید مورد توجه جدی 
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ی حاصل از هادادهاجتناب شود. همچنین آموزش شیوه تحلیل  هاروشسطحی این 
 مطالعات کیفی نیز باید مد نظر قرار گیرد. 

رس در آموزش دبر روش پژوهش ترکیبی  ازاندازهیشباز مدگرایی و تأکید  -3
کید بیشتر بر فهم عمیق رویکردهای کمی و کیفی د اجتناب شود و تأروش تحقیق بای

 باشد.
پژوهش در دوره تحصیالت  درس به آموزش مبانی فلسفی و نظری استادان -4

 تمام بیشتری ورزند.تکمیلی اه
ترین اصول آن زمینه برای آشنایی دانشجویان با اخالق پژوهش و راهبردی -5

 مناسب در محتوای درس فراهم شود.
ی هاروشی تدریس فعال و دانشجومحور همچون هاروشبه کارگیری  -6
، کنندمیمحور که تجربیات واقعی برای یادگیری درس فراهم محور و پروژهمسئله

 ضروری است.
دانشجو در ی یادگیری که باعث درگیر شدن هافعالیتتدارک دیدن آن دسته از  -7

زال پژوهشی در طول ترم با راهنمایی استاد ومانند تهیه پروپ شوندمیفرایند تحقیق 
 درس.
تهیه شده  زالوی فرایندمحور مانند ارزشیابی از کیفیت پروپهاروشاستفاده از  -8

ی دیگران در ارزشیابی درس روش تحقیق و هاپژوهشنقد توسط دانشجو و توانایی 
 صرفاً نظری.اجتناب از سنجش 
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 منابع
(. ارزشیابی 1398پور، مریم )محسن ؛تکی، فرخندهاخوان تفتی، مهناز؛ طاهری قلعه

فصلنامه پژوهش و شناسی تربیتی. های کارشناسی ارشد رشته رواننامهکیفیت پایان
 .113-88(، 2)25 ریزی در آموزش عالی.برنامه

(. 1388پاشا شریفی، حسن ) ؛اکبراصل فتاحی، بهرام؛ کریمی، یوسف؛ سیف، علی
ی سنجش )عملکردی، تشریحی و عینی( بر عملکرد هاروشمقایسه تأثیر 

دانشجویان رشته مشاوره و راهنمایی در درس روش تحقیق، دانشگاه آزاد اسالمی 
 . 33-7(، 6)2 ،مجله علوم تربیتیشبستر. 

(. تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی. 1393تبریزی، منصوره )
 . 138-105(، 64)21 ،فصلنامه علوم اجتماعی

(. بررسی روابط بین فرهنگ 1398اله )مرزوقی، رحمت ؛حیدری، الهام؛ کشاورزی، فهیمه
نقش پژوهشی دانشگاه و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی: 

 ،های آموزشیفصلنامه پژوهش در نظامگری توانمندی نگارش علمی. واسطه
13(47 ،)7-21. 

فصلنامه اخالق در (. اخالق پژوهش در حوزه علوم اجتماعی. 1387خالقی، نرگس )
 .92-83، (2و1)3 ،علوم رفتاری

های اخالقی و لفهؤ(. تبیین م1390فروغی قمی، فریبا ) ؛خنیفر، حسین؛ بردبار، حامد
 . 104-85(، 2)2 ،فصلنامه معرفت اخالقیفرهنگی در پژوهش. 

فردانش، هاشم  ؛عارفی، محبوبهدوزی سرخابی، محمد؛ دیبا واجاری، طلعت؛ یمنی
ریزی درسی آموزش عالی )تجربیات و پردازی الگوهای برنامه(. مفهوم1390)

 .62-49(، 30)2 ،ریزی درسیمجله پژوهش در برنامهدستاوردها(. 
(. بررسی موانع و مشکالت موجود در امر 1385نژاد، اقدس )زمانی، حکیم؛ قربان

 ۀای بررسی مشکالت پژوهش و ارائ. مجموعه مقاالت همایش منطقهپژوهش
 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان.راهکارهای مناسب و کاربردی جهت بهبود آن

(. مدیریت 1394ابوالقاسمی، محمد ) ؛والیتی، الههزنگنه، حسین؛ پورجمشیدی، مریم؛ 
فصلنامه فناوری آموزش و بار شناختی در طراحی و تولید محتوای الکترونیکی. 

 . 124-105(، 4)1 ،یادگیری



 گیری و ارزشیابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازه 78
 

(. بررسی مشکالت 1393) پور، علیقربانی، راهب؛ رشیدی ستوده اصل، نعمت؛
پژوهشی و موانع تولید علم از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

  .7-1(، 1)16 ،کومشسمنان. 
(. موانع انجام تحقیقات از دیدگاه 1389) کاظمیان، افسانه؛ دریس، فاطمه سرشتی، منیژه؛

-51(، 2)3 ،آموزشراهبردهای اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. 
57. 

. ی تحقیق در علوم رفتاریهاروش(. 1389الهه ) ،حجازی ؛سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس
 انتشارات آگاه. 

شناختی پژوهش اسنادی (. مبانی روش1394منش، ایمان )عرفانی ؛صادقی فسایی، سهیال
فصلنامه در علوم اجتماعی؛ مورد مطالعه: تأثیرات مدرن شدن بر خانواده ایرانی. 

 . 96-91(، 29)8 ،راهبرد فرهنگ
پور، دادی ؛مالیی، تیمور؛ حسینی، مرضیهادی، علی؛ رمضانخوانی، علی؛ آقاصفری مرادآب

هرمزگان.  یپزشک(. موانع انجام پژوهش از دیدگاه دانشجویان علوم 1395) سکینه
 . 9-1(، 3)9 ،مجله پژوهش در آموزش پزشکی

جهاد انتشارات . درسی راهبردی در آموزش عالی یزیربرنامه(. 1394) محبوبهعارفی، 
 .دانشگاهی

فصلنامه (. تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی. 1390زاده، محمد )عباس
 .34-19(، 45)23 ،یشناسی کاربردجامعه

های کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده نامه(. ارزشیابی پایان1389فرخی، نورعلی )
 . 23-1(، 3)1 گیری تربیتی،فصلنامه اندازهشناسی و علوم تربیتی. روان

(. تأثیر الگوی طراحی آموزشی تلفیقی 1395خاتون )اویسی، نرجس ؛آبادی، نرگسفیض
آموزان در درس گرایانه بر میزان پیشرفت تحصیلی دانشمبتنی بر اصول سازنده

 .199-188(، 35)10 ،های آموزشیفصلنامه پژوهش در نظام. یشناسستیز
(. واکاوی 1399سعید ) ،پورموسوی ؛شریفیان، فریدون ؛نصر، احمدرضا ؛کاییدی، اعظم

شناسی های علوم تربیتی و روانهای اساسی آموزش روش تحقیق در رشتهچالش
 .دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی(. چاپ ریز)

(. دانش محتوایی تدریس 1398پورحاجی، رویا ) ؛کیا، سمیهکرمی، مرتضی؛ حاتمی
پژوهش: چارچوبی برای تدوین کتب درسی روش تحقیق در علوم تربیتی و 

 .136-118(، 45)23، فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهیشناسی. روان
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حسین  ،عباسیان رضا؛ آراسته، حمیدرضا؛آبادی، حسنکیائی طالقانی، ناهید؛ زین
سسات و مؤ هادانشگاهبر کژ کارکردهای پژوهش در  مؤثربر عوامل (. تأملی 1398)

 . 66-39(، 1)11 ،مجله آموزش عالی ایرانآموزش عالی ایران. 
بررسی آموزش  (.1386نی، نرگس )حسی ؛آبادی، حسین؛ نوروزی، وحیدهلطف

، های آموزشینوآوریفصلنامه شناسی و علوم تربیتی. شناسی پژوهش در روانروش
6(21) ،109-140. 

(. کاربرد ارزشیابی 1395منصورزاده، محمد ) ؛زاده، محمدتقیمحمودی، فیروز؛ عبداهلل
فصلنامه ممقان(.  وپرورشآموزشفرایندی در مدارس ابتدایی )مطالعه موردی 

 .62-51(، 34)9 ،آموزش و ارزشیابی
(. 1386)عسکری، مجید علی کیامنش، علیرضا؛ مهرمحمدی، محمود؛معروفی، یحیی؛ 

ها. فصلنامه مطالعات ارزشیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی: بررسی برخی دیدگاه
 .112-88(، 5)2 ،برنامه درسی

ها، رویکردها و درسی، نظرگاه برنامه(. 1390محمدی، محمود و همکاران )مهر
 .انتشارات سمت اندازها.چشم

نقدی بر آموزش روش تحقیق در نظام آموزش روش تحقیق . (1385) ناجی، سعید
 .155-136 (،47)12 ،حوزه و دانشگاهفصلنامه کشور. 

(. پژوهش کیفی درباره شناسایی موانع 1397میرکمالی، محمد ) نارنجی ثانی، فاطمه؛
 (،4)24 ،ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامهخلق دانش در دانشگاه. 

71-97. 
رویکردهای نظری (. 1390نیلی، محمدرضا ) ؛اهللزاده، هدایتاحمدرضا؛ اعتمادینصر، 

 انتشارات سمت. ی درسی در آموزش عالی.هابرنامهو عملی تدوین 

دانشنامه ایرانی . شناسی برنامه درسی آموزش عالی(. مفهوم1397) رضاغالمیادگارزاده، 
 .. تهرانبرنامه درسی

 .انتشارات سمت. کیفیت در آموزش عالی(. 1391دوزی سرخابی، محمد )یمنی
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Implementation and Evaluation 
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Abstract: 
Research methods are an essential ingredient of postgraduate programs 
across a wide range of social science disciplines. Research methods are often 
taught to help students do research projects and complete their 
theses/dissertations. Providing a quality, relevant research methods for 
higher education students is a concern to education professionals all around 
the world. This study aimed at studying the components of research methods 
curriculum in graduate programs in education at the world’s top universities. 
The research followed a qualitative approach whereby a documentary 
method was conducted using content analysis technique. Based on 
purposeful, intensity  sampling method, 13 research methods syllabus were 
selected from 10 top universities of the world in the field of education and 
were analysed to determine curriculum goals, content, teaching method, 
learning activities and assessment method. The universities’ pursued 
curriculum goals include for students to develop an understanding of various 
methods in educational research and ability to evaluate each method, 
understand the research process, understand the philosophical foundations of 
research, develop the ability to plan and conduct research and criticize 
published research reports. Identification of research problem and questions, 
types of quantitative research methods, measuring tools and data collection 
and analysis are the most common topics covered in the quantitative research 
methods curricula, while the analysis of qualitative data and the types of 
qualitative research methods are stressed in the qualitative research methods 
curricula. Philosophical and theoretical foundation of research and research 
ethics are addressed in both types of curricula. The most common method 
for teaching research methods is problem-based and project-based methods, 
and the most important learning activity is to develop a research proposal 
during the course. The top universities of the world use different methods to 
assess learning. The most important measure of assessment is the quality of 
the proposed research proposal. 
 
Keywords: Research methods, Components of curriculum, Graduate 
program, Field of education, Documentary research 
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