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  نقد روش شناسی تحقیقات تربیتی در ایران
  )پژوھش ھاي استان خراسان: مورد(

  
  1دکتر بختیار شعبانی ورکی

ir.ac.um.ferdowsi@bshabani 

 

  :چکیده
 و دادهار  در سخنرانی خود کیفیت پژوهشهاي تربیتـی را مـورد انتقـاد قـر          1996ز در سال    وهارگری

اظهار کرده است که این پژوهشها با عمل آموزش و پرورش فاصله دارنـد و در نتیجـه تخـصیص           
 بـه بررسـی بخـش    ،این پژوهش با نظر به این اظهـار نظـر  . اعتبار به آنها مقرون به صرفه نیست 

دهـا  می پردازد تا با توسل به مدارك عینی بتوان درباره ایـن انتقا      تربیتی    هاي کوچکی از پژوهش  
مقاله کانون توجه خود را بر پژوهش هاي تربیتی متمرکز می کنـد کـه       این  . در ایران قضاوت کرد   

    پـرورش اسـت تـا بدینوسـیله تـصویري کلـی از وضـعیت                مورد عالقه سیاسـتگذاران آمـوزش و      
 هـاي   گزارش پژوهشی برگزیده شدند تا معرف گـزارش     23. پژوهش ها از حیث روش عرضه کند      

اغلب پژوهش هـا بـه صـورت     :از تحلیل این گزارش ها نتایج زیر بدست آمده است    .  باشند موجود
 همـراه بـود و در    بـا تـورش   نمونه گیري ها پژوهشدر این. کمی و روش توصیفی انجام شده اند     

 ابزارها اعتبار.  حجم نمونه و روش نمونه گیري تشریح نشده استتعیین زیربنایی طقهیچ مورد من 
 23با نظر به    . مشخص نشده است    نیز  و ارتباط آنها با مبانی نظري تحقیق        نشده است  بدقت بیان 

   گزارش پژوهشی تقریباً همه گـزارش هـا معیارهـاي روش شناسـی را بـه نحـو مطلـوبی رعایـت             
  نظر به اینکه تمام گزارش ها در شوراي تحقیقات بررسی شده اند، ایـن سـوال مطـرح            . کرده اند ن

  .ح آنها چه باید کردوجود از دقت کافی برخوردارند و براي اصالمی شود که آیا فرآیندهاي م

  

  مقدمه

ایـن مباحـث بـویژه در    ) 1998ی، بتولی و در(امروزه چالش هاي فراوانی در قلمرو کیفیت تحقیقات تربیتی مطرح شده است    

  :  اظهار نمودکمبریجاستاد تعلیم و تربیت دانشگاه ) 1996( 2قلمرو روش شناسی زمانی آغاز شد که هارگریوز

                                                
  دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد.  ١
 

2 - Hargreaves D. 
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بخش قابل توجهی از پژوهش هاي تربیتی درجه دوم هرسال اجرا و عرضه می شـوند کـه هـیچ سـهم جـدي در       "

   )7ص( ".نظریه یا دانش بنیادي و یا بهبود و بهسازي عمل ندارند

و در نتیجـه  ) 1996، هارگریوز 1996باج، ، 1996 بسی،( سخنان هارگریوز بحثی فراگیر در قلمرو پژوهش تربیتی برانگیخت        

تحت چنین شرایطی و به  پژوهشکده تعلیم و تربیت. فرصتی تازه براي باز اندیشی درباره کیفیت تحقیقات تربیتی فراهم کرد

. منظور دستیابی به تصویر کلی از وضعیت پژوهش هاي تربیتی، وارسی کیفیت آنها را در دسـتور کـار خـود قـرار داده اسـت        

خواست و با استناد به خاصیت مطالعات علمی، هدف این مقاله را به صورت ویژه تعریف نموده و بـه  نگارنده با نظر به این در    

 تحقیقات تربیتی انجام شده در استان خراسان درعنوان بخشی از وارسی جامع پژوهش ها، ارزیابی روش هاي مورد استفاده           

  .را در کانون توجه خود قرار داده است

  

  روش

 در این پژوهش نـسبت میـان نظریـه و    .رسی کردرا نظریه را در دو سطح موضوع و روش می توان ب          ارتباط پژوهش علمی ب   

ء به سـه رویکـرد    می توان چنین اظهار کرد که اساساً کلیه پژوهش ها با اتکا، در سطح روش.عمل از حیث روش شده است 

پژوهش ها بـر  ) 1: ( از دو زاویه وارسی نمودلذا روش هاي مورد استفاده در پژوهش را می توان . ندشونظري سازماندهی می    

 به اصول مورد نظر در هریـک از ایـن       ها آیا پژوهش ) 2 (؟مبناي کدامیک از رویکردهاي نظري روش هاي خود را برگزیدند         

  رویکردهاي نظري به هنگام استفاده از روش معین وفادار مانده اند؟

خواهند شد و با نظر به کارکردهـاي هریـک از آنهـا معیارهـایی      بنابراین نخست رویکردهاي روش شناسی بررسی و تحلیل         

سپس .  شناسایی کنیم"روش"براي تشخیص بدست خواهد داد تا براساس آن مبناي نظري پژوهش مورد تحلیل را از حیث 

 خواهـد  با اتکا به نظریه هاي روش شناختی ماهیت روش مورد استفاده مورد استفاده در پژوهش هـا را مـورد ارزیـابی قـرار                    

  .اقدام اخیر مستلزم تحلیل محتواي بخش روش اجراي پژوهش در گزارش هاي تحقیقاتی مورد بررسی می باشد. گرفت
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  مفهوم و کارکردها: اي روش شناسینظریه ه

بطورکلی نظریه هـاي روش  . بررسی نظریه هاي روش شناسی ناظر بر شرایطی است که به فهم ماهیت پژوهش می انجامد     

  :دیدگاههاي فلسفی پیرامون ماهیت روش را می توان به سه دسته کلی طبقه بندي کردشناسی یا 

  3ـ نظریه تفسیري3    2ـ عقل گرایی انتقادي2    1ـ اثبات گرایی1

، بـه  21، ص1995 (5زیـو  و ه4مقدم بر تحلیل نظریه ها، ترجیح داده می شود به ایده مهمی اشاره شود که توسط هیچکـاك           

          زیربنـاي مفروضـات   6آنهـا تـصریح کـرده انـد کـه مفروضـات هـستی شـناختی             . هـار شـده اسـت     اظ) 2000نقل از کوهن    

 و این مالحظات بـه نوبـه خـود    8 اند و مفروضات معرفت شناختی زمینه ساز ظهور مالحظات روش شناختی   7معرفت شناختی 

یـن مقدمـه روش هـاي پژوهـشی     براساس ا .ترسیم گر قواعدي هستند که به تکنیک هاي عملی پژوهش مربوط می شوند           

به عبارت دیگر روش هاي پژوهش به فهم جهـان مربـوط       . بی ارتباط با زیربناهاي نظري نیستند       فعالیت هاي صرفاً فنی و    

. هستند و براساس نوع نگاه پژوهشگر نسبت به جهان، ادراك او از جهان هستی و نیز اهداف و مقاصد وي شکل مـی گیـرد      

مربوط به ماهیت روش و داللت هاي هر  فلسفی نظریه هاياین مقاله نظریه هاي روش شناسی و یا برپایه این استدالل در  

  ی،روضـات هـستی شـناخت   فدر این بررسی تاکید می شـود کـه در واقـع مجموعـه م          .یک از آنها مورد بررسی قرار می گیرد       

رند و بر این مبنا، دو دیـدگاه متبـاین در   معرفت شناختی و روش شناختی تحت دو شیوه ادراك واقعیت اجتماعی قرار می گی            

 و 10 و ذهنیت9ت عینیتحبه عبارت دیگر کلیه مفروضات را می توان بین دو سا. می شود  انجام پژوهش هاي تربیتی آشکار      

  .به صورت پیوستاري به شکل زیر به تصویر کشید

  

  

  
                                                

1 - positivism 
2 - critical rationalism 
3 - interpretive theore 
4 - Hitchcock 
5 - Huges 
6 - ontological assumptions 
7 - epistemological assumptions 
8 - methodological considerations 
9 - objectivity 
10 - subjectivity 



  1385 ، 85 شماره مسلسل-1، سال بیست و دوم، شماره  اسی تحقیقات تربیتی در ایراننقد روش شن
  

١٣

   هشابعاد عینی و ذهنی در مفروضات فلسفی پیرامون ماهیت روش پژو): 1(شکل 

  )2000، به نقل از کوهن، 1اقتباس از بارل و مورگان(

  طرحواره اي براي تحلیل مفروضات در باب ماهیت علوم اجتماعی

               رویکرد ذهنیت گرا به علوم اجتماعی                                                  رویکرد عینیت گرا  به علوم اجتماعی   

  3صورت گرایی  هستی شناسی  2واقع گرایی
  5ضد اثبات گرایی  معرفت شناسی  4اثبات گرایی
  7اراده گرایی  ماهیت انسان  6جبر گرایی

  9رد گراییف  روش شناسی  8قانون سازي

 با نظر به آنچه در تاریخ فلـسفه علـوم اجتمـاعی و    ،تضاهمانطور که در این شکل مالحظه می شود، چهار مجموعه از مفرو          

هر یک از دیدگاه ها کاربردهاي متفـاوتی بـراي پـژوهش در نظـام آموزشـی      . مده است به تصویر کشیده شده است     انسانی آ 

انتخاب مساله، فرمول بندي سواالت پژوهشی، ویژگی هاي شاگردان و معلمان، مالحظات روش شناختی و حتی نـوع             . دارند

  .غییر می کندداده ها و نحوه دستکاري متغیرها تحت تاثیر دیدگاه پژوهشگر ت

 معذلک نظریه ،اگرچه به استناد آنچه در شکل یک آمده است جایگاه دو رویکرد اثبات گرایی و تفسیري واضح تر می نماید                  

عقل گرایی انتقادي را می توان نوعی حرکت از نقطه انتهایی طیف مورد نظر در سمت چپ یعنی عینیت گرایی افراطـی بـه         

چـارچوب طرحـواره   نیـز در  رایی افراطی تلقی کرد و بدین ترتیب وضعیت ایـن نظریـه   سمت نقطه مقابل آن یعنی ذهنیت گ 

  .ترسیم شده قابل تشخیص است

  اثبات گرایی

 معذلک بـه  ، از زمان یونان باستان تا کنون قابل بازیابی استی در روند تحول اندیشه مغرب زمیناگرچه مضمون اثبات گرای   

ي نخستین کسی است که این اصطالحات را براي تصریح وضعیتی فلـسفی در  لحاظ تاریخی اگوست کنت، فیلسوف فرانسو 
                                                

1 - Burrel and Morgan 
2 - Realism 
3 - Nominalism 
4 - Positivism 
5 - Anti-positivism 
6 - Determinism 
7 - Voluntarism 
8 - Nomothetic 
9 - Idiographic 
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 روش شناسـی   ودر مطالعات مربوط بـه تـاریخ فلـسفه   ) 1986 (1یدادر این باره الدر ).1979بک، ( مطرح کرده است     19قرن  

  : علم می نویسد

ی توان علـوم اجتمـاعی را بـر مبنـاي     او بر این باور بود که م. .... کنت آگاهانه علم اجتماعی جدیدي را ابداع کرد  "

بنابراین پدیده هاي اجتماعی می توانند همانند پدیـده هـاي   . ، آنطور که در علوم دیگر متداول است بنا نهاد   2اثباتی

  ." مورد مطالعه قرار گیرند3فیزیکی به صورت تجربی

مهمتـرین عامـل شـکل گیـري و اشـاعه       بعنـوان  4بنابراین حلقه وین. عمده ترین مباحث اثبات گرایی در وین شکل گرفت 

 7نباخیشار و 6پ نظیر کارنامتفکرانی تاسیس شد و سپس 5شلیکنهضت اثبات گرایی فلسفی می شود که به رهبري موریس 

  .به آن پیوستند

 نظریـه طرفـداران ایـن   . به طور کلی پوزیتویسم فلسفه اي است که در وسیعترین معناي خود به مفهوم رد متافیزیک اسـت              

،  هدف علم عبارتست از توصیف پدیده ها آنگونه که به تجربه در می آیند و در نتیجه رو به ایده تجربه گرایی دارند                ،دندمعتق

تفکر در این نظریه مـا را بـه تـصویري از    .  هسته مرکزي فعالیت هاي علمی تلقی می کند  را ایده اي که مشاهده و آزمایش     

 دهد که کانون توجه خود را به رفتار قابل مـشاهده و انـدازه گیـري معطـوف              روان شناسی رفتارگرا در قرن بیستم سوق می       

  .کرده است

  : کردخالصهعمده ترین آموزه هاي اثبات گرایان را می توان به شرح زیر 

 . الزاماً باید از خاصیت اثبات پذیري تجربی برخوردار باشندعلمیگزاره هاي : 8اثبات پذیري تجربی .1

 وجود دارد 10 آنچه را در موضوع9در این گزاره ها محمول   . ی، همانگویی یا تکرار معلومند    گزاره هاي منطقی و ریاض     .2

 .هر برادري از جنس مذکر است:  مثل. هستند11به اصطالحات کانت تحلیلی. آشکار می کند

                                                
1 - Oldroyd 
2 - Positive basis 
3 - empirically 
4 - Vine cords 
5 - Schlick 
6- Carnap 
7 - Reichenbach 
8 Principle of verifiability 
9 - Predicate 
10 - Subject 
11 - analytic 
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بنابراین در فلسفه نمی توان درباره گزاره هاي صـادق و یـا کـاذب حکمـی           . وظیفه فیلسوف ایضاح و تشریح است      .3

 .ادر کردص

علم تجربی در هـر دو مقـام مبتنـی    . 2)استدالل ( و مقام داوري1)کشف (مقام گردآوري: علم دو منزلت یا مقام دارد   .4

 . است3بر استقراء

 مستقر درتصورات (بدین ترتیب اثبات گرایان براي برش و دور انداختن آنچه به نظر آنها بافت هاي مرده یا بیمار می رسید                 

منطق و علوم محصل استفاده کرده اند و بنابراین اظهـار مـی کننـد کـه     : از دو ابزار جراحی) فلسفه آلمانسنت ایده آلیستی   

در .  علـم اسـت  خادمـه شناخت ما از حقایق از راه حواس بدست می آید و علم باید حسیات را وصف کند و فلسفه در این راه     

  . علم استنتیجه علم جهان را وصف می کند و حوزه معرفت یکسره در تصرف

       استقراء اسـت و بـا نظـر بـه ماهیـت اسـتدالل اسـتقرایی          ،همانطور که مالحظه شد رویکرد اصلی اثبات گرایان به شناخت         

مبادرت می ورزند که براساس آن عملیات پژوهش به عرضه رویکردي جه گرفت که طرفداران این نظریه می توان چنین نتی 

تحت ) 2004 (4یماچیکرد را ترواین ر. ز و به سمت باالترین سطح انتزاع حرکت می کندعلمی از پایین ترین سطح انتزاع آغا 

  . ترسیم شده است2معرفی می کند که در شکل  5 رویکرد از پایین به باالعنوان
  )2(شکل  

             نظریه
  

                                  فرضیه هاي موقتی
  

                                          الگو                           
  

                                                                                              مشاهده
  

                                                
1 - Context of discovery 
2 - Context of justification 
3 - Induction 
4 - Trochim 
5- Bottom-up approch   



  1385 ، 85 شماره مسلسل-1، سال بیست و دوم، شماره  اسی تحقیقات تربیتی در ایراننقد روش شن
  

١٦

 جـایگزین  ی در نتیجه سواالت پژوهـش .براساس این نظریه در پژوهش هاي علمی فرضیه مقدم بر مشاهده وجود ندارد           

  .ودشمی فرضیه 

  عقل گرایی انتقادي

 "منطـق اکتـشاف علمـی   "در واقع می توان انتـشار کتـاب   .  بنیاد نهاده شده است1این نظریه توسط کارل رایموند پوپر    

عقل گرایی انتقادي در حقیقت دیدگاه تغییر شـکل یافتـه اي از    .توسط پوپر را نقطه آغاز پیدایش این نظریه تلقی نمود     

 معنا که همانند عقل گرایی سـنتی تفکـر و روش اسـتدالل قیاسـی بـراي دسـتیابی بـه        بدین. عقل گرایی سنتی است   

وجه ممیز این نظریه با عقل گرایی سنتی در این است که براي  . می دهد   هسته مرکزي این نظریه را تشکیل        ،شناخت

 از اثبات گرایان در این  فرضیه ها اهمیت قابل توجهی قائل است و بدین سان به پیروي          2تجربه به عنوان وسیله ابطال    

نظریه نیز بین دو مرحله، گردآوري و داوري تمایز قاطع نهاده شده است و به طرز نسبتاً معقولی دو فلسفه عقـل گرایـی    

  ).1377رفیع پور،  (زده است و تجربه گرایی را به هم پیوند سنتی

  :کردخالصه  به طور کلی آموزه هاي اصلی عقل گرایی انتقادي را می توان به شرح زیر

از این زاویه مساله دیویـد هیـوم تحـت عنـوان     . عقل گرایان بر این باورند که علم تجربی ضرورتاً علم استقرایی نیست  

و به عبارت دیگر از دیدگاه عقل گرایان علم می تواند تجربی باشد .  منتفی تلقی می شود، از دیدگاه آنها،3مساله استقراء 

بنابراین اگر منطق ابطـال  . عتقاد آنها درگیر شدن با تجربه از اهمیت بسزایی برخوردار است به ا . به استقراء متکی نباشد   

بدین ترتیب با توسل به استدالل قیاسی، فرضیه هایی بدسـت  .  مساله استقراء حل می شود،جایگزین منطق اثبات شود 

د را در معرض نقـد خـارجی قـرار دادن و     فرضیه به نوبه خود پیشگویی را به دنبال دارد و پیشگویی یعنی خو        .می آوریم 

به عبارت دیگر از دیـدگاه آنهـا همـین پیـشگویی هـا خاصـیت         . نقد خارجی به معنی درگیر شدن در تجربه عینی است         

 رفع تالی نتیجه ، وضع تالی و از رفع آن، قیاس هاي شرطی از وضع مقدم      درهمیشه  . تجربی بودن علم را حفظ می کند      

      و بـه همـین ترتیـب    q در نتیجـه چنـین نیـست     p ، چنین نیست     q آنگاه   pفته می شود، اگر     براین اساس گ  . می شود 

   .می توان ارتباط میان فرضیه و نتایج حاصل از آزمون آن را به شکل زیر به تصویر کشید

                                                
1 - Popper,K.R. 
2 - Falsification 
3 - Problem of induction 
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تفاده می شود که براساس این قانون امکان نقض فرضیه بوسیله تجربه فراهم می شود و در این صورت هم از قیاس اس

این قانون، بـه قـانون رفـع تـالی     . می کند نتایج آن ضرورتاً منطقی است و هم علم خاصیت تجربی بودن خود را حفظ     

به تعبیـر آنـان قـانون رفـع        .آموزه هاي عقل گرایان انتقادي است      به عبارت دیگر قانون رفع تالی اساس      . مشهور است 

.  براي استقراء قائل نیـستند ، نقشیهم در مقام گردآوري و هم در مقام داوري    تالی، منطق نظري علم است و در نتیجه         

عقل گرایان انتقادي تجربی بودن گزاره ها از ابطال پذیري بالقوه شان قابل شناسایی است و پوپر این راي را          به اعتقاد 

  .)1370، پوپر و1378چالمرز،( از ابطال حدس هاست  کرد که منطق علم در اساس عبارتتقویت

 ناظر بر کوشـش هـایی بـراي آزمـون فرضـیه هاسـت و       ،در نتیجه روش علمی با استناد به نظریه عقل گرایی انتقادي        

چنانچه فرضیه پیشنهادي قابل بررسی انتقادي نباشد از دیدگاه آنها غیر علمی تلقی می شود و چنانچه امکـان بررسـی             

ه حل دیگري آزمون می شـود  ا گذاریم و در صورت ابطال آن رانتقادي آن وجود داشته باشد، آن را به محک تجربه می        

  .و چنانچه فرضیه در برابر انتقاد پایدار ماند، به طور موقت پذیرفته می شود، به نحوي که مجدداً مورد نقد قرار گیرد

ت و بـا   استدالل قیاسی اس،همانطور که گذشت رویکرد اصلی عقل گرایان انتقادي به شناخت پدیده هاي جهان هستی    

 براي انجـام پـژوهش علمـی از    ی توان نتیجه گرفت که رویکرد مرجحنظر به ماهیت این روش و نیز قانون رفع تالی م     

. یاد می کند 1 رویکرد از باال به پایین از آن تحت عنوان     تراچیم  دیدگاه این دسته از نظریه پردازان، رویکردي است که          

شخص فعالیت هاي پژوهشی خود را آغاز می کند و به     مچارچوب نظري   بر اساس این رویکرد پژوهشگر بر اساس یک         

  .به تصویر کشیده شده است) 3(این روند در شکل .  سطح مفهومی به سطح عملیات حرکت می کندازتدریج 

  )3(شکل 
  
  
  
  

                                                
1. Top-down approach  

P  q                       H     c 
~ q                               ~ c 

 
~ p                                ~ p 

 نظریه

 فرضیه
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مـشاهده بـه تـدوین    توسل به نظریه عقل گرایی انتقادي در انجام پژوهش علمی اقتضا می کند تا پژوهـشگر قبـل از                   

      فرضیه مبادرت کند و در نتیجه بر خالف اثبات گرایان بر تدوین فرضیه مقـدم بـر مـشاهده در پـژوهش علمـی تاکیـد                 

به عبارت دیگر از دیدگاه عقل گرایان انتقادي فرضیه هسته مرکزي پژوهش علمی اسـت و پژوهـشگران در       . می ورزند 

  . و فیزیکی ضرورتاً باید قبل از انجام مشاهدات خود به تدوین آن مبادرت کنندقلمرو علوم تجربی اعم از علوم انسانی

  

   تفسیري هاينظریه

سده نوزدهم به منظور رویارویی با بـن  منظور از نظریه هاي تفسیري به جریان هاي فکري اطالق می شود که از اواخر  

 دانست که به زعم فروید نظریه پرداز 1یلهلم دیلتايمعمار اصلی این نظریه ها را باید و. بست تجربه گرایی شکوفا شدند

یـر  غیل نظریه ها نیست، بلکـه ت وتاثیر وي فقط مرحله اي از تح. مسلم علوم انسانی بوده است و همواره نیز خواهد ماند       

عالوه بر آنکه راه تازه اي بر روي تفکر فلسفی می گشاید، بحث مهمی را بر مـی انگیـزد کـه هـر       . جهتی حقیقی است  

به عبارت دیگر دیلتاي نخستین کسی است که در    . روش شناس علوم انسانی از این پس باید براي خویش مطرح سازد           

  .)1377ساروخانی، جلد سوم، (علوم انسانی معرفت شناسی مستقلی را بوجود آورد 

 علـوم روانـی و علـوم    از بنیادي ترین دستاوردهاي پیرامون نظریه هاي تفسیري، دیدگاه آنها پیرامون تفکیک علوم بـه       

پیش از شکوفایی این نظریه ها، دانشمندان در صدد بودند تا علوم انـسانی را بـه روش متـداول در علـوم             . طبیعی است 

 را به جـاي آن  2به همین دلیل اگوست کنت قبل از طرح اصطالح جامعه شناسی، فیزیک اجتماعی  . طبیعی مطالعه کنند  

اعم از علوم انسانی و طبیعـی  ر دانش  د3 به وجود پیکره اي به هم پیوسته      ، ي مقدم  بطور کلی کلیه نظریه ها    . نهاده بود 

                                                
1 - Dilthy 
2 - Social Physic 
3 - Integrated body 

 مشاهده

 تایید یا ابطال
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 به اعتقاد طرفداران نظریه هاي تفسیري تمایز علوم انسانی و طبیعی را بـا اسـتناد بـه چنـد     ،با وجود این. عقیده داشتند 

  :دلیل مشخص می توان توجیه کرد

 دارند در حالیکـه پدیـده هـاي انـسانی تـابع اراده آزاد انـسان       پدیده هاي طبیعی مستقل از اراده انسانها وجود     .1

 .هستند

به عبارت دیگر واقعیت از یک سو به وسیله . واقعیت هاي طبیعی و انسانی به یک شیوه قابل شناسایی نیستند  .2

علوم انسانی ناظر بـر فهـم جهـان    .  اتکاء بر تجربه درونی قابل شناخت است   اتجربه بیرونی و از سوي دیگر ب      

است نه تبیین آن و لذا معرفت فردي است نه جهانی و به همین نحو رهـا از ارزش هـا نیـستند و از خاصـیت         

 ،تفهم از دیدگاه نظریه پردازان تفسیري بر درونی سازي متکی است و پژوهـشگر در تفهـم          . ذهنی برخوردارند 

 .به درون دنیاي ارزشی و احساسات درونی افراد رسوخ می کند

ر خالف علوم طبیعی، اعم از اینکه موضوع پژوهش آن تربیت، سیاست و یا هر موضوع دیگـري    علوم انسانی ب   .3

 .ی شاعرانه را که بدست انسانی ساخته شده است نمودار می سازدجهانباشد 

در علوم انسانی پژوهشگر در مقام انسان به مطالعه انسانهاي دیگر می پردازد و این تجانس میان پژوهشگر و             .4

 . از بسیاري جهات موجد تفاوت هایی در دو عالم معرفت طبیعی و انسانی خواهد بودموضوع پژوهش

 مختصات ممتاز انسانی هستند که به موجب آنها عمل انـسانی را        2نهان منظومه هاي     و ، آگاهی 1هتجربه زیست  .5

 جـاي اتکـاء   از پدیده هاي طبیعی متمایز می سازند و در نتیجه اقتضا می کند تا پژوهش هاي علوم انسانی به  

بر همین اساس علـوم انـسانی مـستلزم مالحظـه       . به علیت متعارف طبیعی به فهم دنیاي انسانی توسل جوید         

 نوعی پیوستار و یا خط  درپدیده زمان در شناسایی رفتار انسانی است و تصریح می شود که پدیدارهاي انسانی       

مشحون ر نخواهد شد و باالخره روان انسانی تسلسل قرار می گیرند و بدون توجه به پدیده زمان فهم آن میس          

 .از انباشته هاي پیشین است و بدون توجه به آن درك درست از رفتار فرد مورد مطالعه حاصل نمی شود

    ویژگی هـاي مـورد وصـف اقتـضا     طرفداران نظریه هاي تفسیري بر این باورند که پژوهش در قلمرو علوم انسانی با نظر به           

. نه پیشداوري و یا پیشگویی به سبکی که نظریه پردازان عقل گراي انتقادي مطرح می کنند، پرهیز شـود  هرگو می کند تا از   
                                                

1 - lived experience 
2 - Latent constellation 
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در . در نتیجه با اتکاء به سنت استقراء تاکید می کنند که فرضیه ها در برایند پژوهش تدوین، اصالح و یا بازسازي می شـوند     

ده استنکاف می ورزند، معذلک رویکرد اثبات گرایان بـه مطالعـات        نتیجه همانند اثبات گرایان از طرح فرضیه مقدم بر مشاه         

 را بـراي فهـم پدیـده هـاي انـسانی      1انسانی را به مشاهده پدیده هاي انسانی نفی می کنند و در نتیجه مـشاهده مـشارکتی    

 bottom-up تحـت عنـوان   تـراچیم در نتیجـه رویکـرد مـورد وصـف     . جایگزین ابزارهاي عینی اثبات گرایان می نماینـد 

approachبا کیفیتی متفاوت با اثبات گرایان درباره نظریه هاي تفسیري نیز صدق می کند .  

  

  انتخاب گزارش هاي پژوهشی

 سال اخیر به تصویب شوراي پژوهش آموزش و پرورش اسـتان خراسـان رسـیده اسـت     5کلیه گزارش هاي پژوهشی که در  

 اند، منطق گزینش این گزارش ها از یک سو امکان دستیابی به منـابع          براي بررسی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته        

  انجـام  درمورد نظر و از سوي دیگر خراسان به عنوان یکی از بزرگتـرین اسـتانهاي کـشور سـهم نـسبتاً تعیـین کننـده اي                 

یر ا بنایی براي بررسی سبنابراین می توان آن را. پژوهش هاي مرتبط با آموزش و پرورش دارد یا انتظار می رود داشته باشد            

  .گزارش هاي پژوهشی ارائه شده در کشور تلقی نمود

 در شوراي تحقیقات آموزش و پرورش اسـتان  1383 تا مهرماه  1378 گزارش پژوهشی از مهرماه سال       23به طور کلی تعداد     

ل ب و کانـست  بـسی 2ياین گزارش هاي پژوهشی به وسیله پژوهشگر با نظر بـه طبقـه بنـد   . خراسان به تصویب رسیده است    

 به این دلیل مورد استفاده قرار 4لب و کانست3طبقه بندي بسی. به هشت مقوله اصلی به شرح زیر طبقه بندي شده اند) 1997(

 گزارش پژوهـشی  23تمام . گرفت تا پژوهشگر از پیش داوري در قرار دادن هر گزارش پژوهشی در مقوله خاص پرهیز نماید  

د وصف در نظریه هاي روش شناسی نظیر استقراء گرایی، ابتناء بر عقل گرایی انتقادي و یا رویکـرد                بر مبناي معیارهاي مور   

 مورد ، پژوهش هااینتفسیري و در نتیجه کمیت گرایی در برابر کیفیت گرایی و تعهد و وفاداري به اصول اجرایی هر یک از    

هت تحلیل دقیق برگزیده شـدند بگونـه اي کـه نماینـده           با این وصف همه گزارش هاي مورد نظر ج        . تحلیل قرار گرفته اند   

 با وجود این تصریح می شود که به دلیل محدودیت تعداد گزارش هاي پژوهـشی از  .طبقات هشتگانه بسی و کانستیل باشند     

                                                
1 - Participative observation 
2 - Taxonomy 
3 - Bassey 
4 - Constoble 
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  براي این گزارش ها سواالت مشخصی تدوین شده است و بـا اتکـاء بـه ایـن      .داوري درباره گزاره اخیر استنکاف شده است      

قضاوت هاي دو متخصص روش شناسی با هـم مقایـسه شـدند و    . سواالت همراه برخی توضیحات انتقادي، تحلیل شده اند      

روش شناس سوم داوري هاي مربوط به هر یک از معیارها را مرور نموده و وفاق کلی بدست آمـده بـراي تفـسیر و تـدوین                    

  .1استفاده شده است گزارش

  

   هاي پژوهشی نسبت به کل گزارش بر اساس طبقه بندي بسی و کانستیلتعداد و درصد گزارش): 1(جدول 

گزارش هاي تعداد   مقوله

  پژوهشی

  درصد

  16/4  1  برنامه درسی

  83/45  11  کودکان/ معلم/ مدرسه

  --  --  یادگیري/ تدریس

  66/41  10  دولت

  --  --  مقاطع تحصیلی

  16/4  1  تطبیقی/ خارجی

  --  --  رشته ها

  16/4  1  روش شناسی

  --  --  سایر

  100  24  جمع

  

  مسائل روش شناختی مربوط به گزارش هاي پژوهشی

                                                
  .ـ فهرست کامل گزارش هاي پژوهشی مورد بررسی در پیوست مقاله ارائه شده است 1
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. از مجموع پژوهش هاي مورد بررسی فقط یک گزارش مربوط به پژوهش کیفی است که در دو مرحله به انجام رسیده است              

 هاي کمی نیز فقط یک از مجموع پژوهش .گزارش به تاریخچه آموزش و پرورش نوین در استان خراسان پرداخته است این  

پژوهش آزمایشی است که پژوهشگر در آن تاثیر کالس هاي آموزش خانواده را بر آگاهی، نگرش و عملکرد والـدین نـسبت        

به مسائل آموزشی، فرهنگی و تربیتی فرزندان در سه دوره دبستان، راهنمـایی و متوسـطه شـهر مـشهد در سـال تحـصیلی              

.  در این پژوهش از طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنتـرل اسـتفاده شـده اسـت     . مورد مطالعه قرار داده است82ـ83

 را مورد نظر قرار نداده است و براي کنترل تـاثیر متغیرهـاي      2 و گمارش تصادفی   1معذلک مولف تمایز میان انتخاب تصادفی     

  : ناخواسته صرفاً آورده است

ادفی انتخاب و یکسان سازي شـده انـد و سـپس یـک     براساس این طرح گروههاي آزمایشی و گواه به روش تص  "

در گـروه آزمایـشی انجـام و    ) اجراي کالس هاي آموزش خانواده(پیش آزمون از هر گروه بعمل آمد، سپس مداخله    

  .)1383سوئدي،  ("در پایان کالس هم براي هر دو گروه پس آزمون اجرا گردید

 در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند و صـرفنظر از تعـداد بـسیار     آزمودنی 960یادآوري می شود که براي انجام این طرح         

 بحثی پیرامون کیفیت مداخله مطـرح نـشده    ،زیاد حجم نمونه که امکان کنترل تاثیر متغییرهاي ناخواسته را دشوار می سازد            

  .است

 به مورد اجرا گذاشته  راستگی طرح پژوهشی باقی مانده روش هاي توصیفی از نوع پیمایشی، علی ـ مقایسه اي و یا همب 20

     با نظر به نظریه هاي روش شناسی می توان چنین استنباط نمود کـه تقریبـاً همـه ایـن پـژوهش هـا بـا رویکـرد                      . شده اند 

اثبات گرایی انجام شده اند و در نتیجه ضمن استفاده از الگوهاي ریاضی متداول در پژوهش هاي علـوم طبیعـی، بـه سـنت          

منطق این استنباط ناظر بر طرح سواالت پـژوهش         . فتن پاسخ هایی جهت سواالت پژوهش متوسل شده اند        استقراء براي یا  

در نتیجه پژوهشگران تمـام  . به جاي تدوین فرضیه تحقیق و استفاده از ابزارهاي عینی نظیر پرسشنامه بسته پاسخ می باشد  

 از مـشاهده را مبنـاي عملکـرد    رموخّرتباط با فرضیه هاي تالش خود را معطوف کردند تا از یک سو داعیه اثبات گرایان در ا       

. از روش استقراء براي اثبات این فرضیه هـا شـواهدي را عرضـه نماینـد    با استفاده پژوهشی خود قرار دهند و از سوي دیگر      

 انتقادي به همانطور که در تحلیل نظریه هاي روش شناسی تصریح شده است از دیدگاه پسا اثبات گرایان بویژه عقل گرایان
                                                

1 - Random sampling 
2 - Random assignment 
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عنوان یکی از منادیان اصلی نهضت تجربه گرایی و بسط آن به قلمرو علوم انسانی و نیز تربیتی، استقراء در پژوهش علمـی        

در نتیجه پیشنهاد می شود تا به جاي منطق اثبات از منطـق ابطـال و بـه      . حجیت ندارد و منطق اثبات نیز قابل دفاع نیست        

تحت چنین شرایطی از یکسو دشواري هاي مترتب . ی در پژوهش هاي علمی بهره گرفته شودجاي استقراء از استدالل قیاس  

بر مساله استقراء منتفی خواهد شد و از سوي دیگر با تدوین فرضیه ابطال پذیر مقدم بر مشاهده، فرصت نقد بیرونی و درگیر      

وي دیگـر  سـ دالل قیاسی بهره می گیرد و از در نتیجه پژوهش علمی از یک سو از است. شدن در تجربه عینی فراهم می آید      

خود را درگیر در تجربه عینی می یابد و تحت چنین شرایطی است که می توان انتظار داشت که قواعد اولیه پژوهش علمـی             

  .با اتکاء به الگوهاي ریاضی در قلمرو علوم تربیتی رعایت شده است

   ي به ایـن دسـته از پـژوهش هـا نظـر مـی افکنـیم مجموعـه اي از         با وجود این آنگاه که از منظر طرفداران رویکرد تفسیر        

نه گونه مغالطه متداول در پژوهش تربیتی را به شرح ) 1383(مغالطه هاي روش شناسی رخ می نماید، بر این اساس اسکات     

 تربیتـی   خود را به رویکرد خاصی بـراي پـژوهش   اثر با نظر به این طبقه بندي فصل مشخصی از    سپسزیر وصف می کند،     

  .اختصاص می دهد که به منظور اجتناب از فرو افتادن در ورطه مغالطه هاي مورد وصف طراحی و تدوین شده اند

 در پژوهش هاي تربیتی مبتنی بر الگو سازي ریاضی هـستی شناسـی و معرفـت شناسـی در هـم      1:مغالطه معرفتی  .1

 .شناخته می شود قابل درك نیستآمیخته اند و در نتیجه تمایز میان آنچه هست و آنچه با استفاده از این پژوهش 

 انسانهاي دیگري تلقـی   مفروض براي گروهی از افراد، قابل اطالق بهاوصاف در این پژوهش ها     2:مغالطه تجانس  .2

 .می شود که مختصات آنها مورد بررسی قرار نگرفته است

ر علـی در نظـر   عنـوان صـو   در پژوهش هاي مبتنی بر الگو سازي ریاضی، الگوهاي مشهود رفتار به              3:مغالطه علی  .3

بـل تبیـین    می شود که طرفداران نظریه هاي تفسیري معتقدند که پدیدارهاي انـسانی قا  يیادآور. گرفته می شوند  

 فهـم آنهـا در   الزم استنیستند و بنابراین به جاي کاوش براي درك روابط علت و معلولی بین پدیده هاي انسانی         

 .کانون توجه پژوهشگر قرار گیرد

                                                
1 - Epistemic fallacy 
2 - Homogeneity  
3 - Causal fallacy 
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 در پژوهش هاي مورد نظر اغلب ظواهر با ذوات تلفیق می شوند و به عنوان همه آنچه که هـست              1:مغالطه ذاتیگرا  .4

 .می شوندمورد استنباط واقع 

 این پژوهش ها دانش مربوط به نهادها و نظام هـاي آموزشـی و پرورشـی را فـارغ از     2:مغالطه دانش فارغ از ارزش   .5

 .ارزش تلقی می کنند، بنابراین پژوهشگران تربیتی بار ارزشی فعالیت هاي خود را نادیده می گیرند

 نقطه نظرهاي گذشـته بـا نقطـه نظرهـاي     ،لبالگوهاي ریاضی اغ در پژوهش هاي مبتنی بر  3:مغالطه آینده نگري   .6

با وجود این پژوهشگران تربیتی صرفاً قادرند وقایع و رخدادهاي گذشته را تبیین کننـد ولـی   . آینده تلفیق می شوند  

 .این بدان معنی نیست که می دانند در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد

هاي بسیط خالصه می شـوند  رصفات انسانها به متغی    در پژوهش هاي اثبات گرایان مشخصات و         4:مغالطه تحویلی  .7

 .و تصور می شود که از ترکیب آنها می توان پدیدارهاي انسانی پیچیده را شناخت

       در ایـن پژوهــشها پژوهـشگران تربیتــی غالبـاً قــدرت آگـاهی و نیــز اراده آزاد انــسان را در     5:مغالطـه جبرگرایانــه  .8

 . نادیده می گیرندتوصیف هاي خود از فعالیت هاي تربیتی

 برداشت پژوهشگران تربیتی طرفدار الگو سازي ریاضی از پژوهش به عنوان فعـالیتی عملـی             6:مغالطه عمل گرایی   .9

 .است که می تواند بدون توجه به مفروضات هستی شناختی و معرفت شناختی انجام پذیرد

به عبارت دیگـر ایـن   . ناسی مربوط می شوندیادآوري می شود که مغالطه هاي مورد وصف به نحوي با نظریه هاي روش ش              

ناختی بنیادین پژوهشگرانی مربـوط مـی شـوند کـه بـا اتکـاء بـه نظریـه هـاي تفـسیري،                   ش مغالطه ها به مفروضات روش    

     را بـه چـالش فـرا    ی روش هاي پژوهش در قلمرو علوم طبیعـی و انـسان   سازيرویکردهاي متداول تجربه گرایان و همسان       

  .می خوانند

  

  هش هاي کمی و مسائل مربوط به کیفیت اجراي تحقیقپژو

                                                
1 - Essentialist fallacy 
2 - Value free knowledge 
3 - Prospective fallacy 
4 - Reductive fallacy 
5 - Determinitic fallacy 
6 - Progmatism 
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  مسائل مربوط به نمونه گیري

 تـصریح در تمام پژوهش هاي کمی تعدادي آزمودنی به عنوان حجم نمونه معرفی شدند، معذلک در هیچیک از ایـن مـوارد                   

 دیگر کیفیـت تعیـین آزمـودنی    به عبارت. نشده است که منطق تعیین تعداد معینی از افراد به عنوان آزمودنی تحقیق چیست    

گروهی صـرفاً اعـالم   :  پژوهش هاي مورد بررسی به دو صورت تعیین شده اند          حجم نمونه در  به طورکلی   .تشریح نشده است  

 و دسته دوم بـر اسـتفاده از فرمـول معینـی         )1380فرخ رو،    (" درصد از جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند        5 "کرده اند که  

 تصریح نشده است که فرمول مورد نظر براي تعیین حجم نمونه چرا و چگونه مورد استفاده قرار گرفتـه             معذلک. تاکید کردند 

در نتیجه در هیچ یک از پژوهش هاي مورد بررسی بنیاد قابل دفاعی براي تعیین حجم نمونه عرضه نشده اسـت و در              . است

  .دید می باشد نمونه هاي مورد نظر از نظر حجم مورد تر1نتیجه خاصیت معرف بودن

.  در هاله اي از ابهام بـاقی اسـت   نیزاز سوي دیگر منطق زیربنایی شیوه نمونه گیري در گزارش هاي پژوهشی مورد بررسی          

. در هیچیک از پژوهش ها تصریح نشده است چرا از روش بخصوصی براي انتخاب آزمودنی هاي معینی استفاده شده اسـت             

امـا  .  استفاده شده است"تصادفی ساده" و یا "طبقه اي متناسب" ، "ري خوشه اي  نمونه گی "صرفاً تصریح شده است که از       

 در نتیجه خاصیت معرف بـودن  .به مفروضه هاي زیربنایی این شیوه ها و تناسب آن با الزامات پژوهش اشاره اي نشده است    

به تعمیم پژوهش هاي علمـی نـاظر    اگرچه مباحث مربوط    . شیوه نمونه گیري نیز مورد تردید واقع می شود        نمونه ها از حیث     

معذلک با نظر به قواعد متداول در پژوهش هاي کمی می توان نتیجـه گرفـت           . به تعمیم آماري همراه با تعمیم نظري است       

  .که پژوهش هاي مورد بررسی از خاصیت تعمیم پذیري آماري برخوردار نیستند

  

   ابزار پژوهشتی و مولفه هاي اصلی و عملیا)نظري (تناسب تعاریف سازنده

 پذیرفتـه شـده از   1ریف سازندها که بر پایه تع2متخصصان روش تحقیق در منابع مربوط تصریح کرده اند که تعاریف عملیاتی      

 ابزار گـردآوري   الزم استبه همین ترتیب.  به ادله اي که براي این پذیرش اقامه می کند، بنا می شوند، منضمجانب محقق 

  .)1366هومن،  (ف عملیاتی ارائه شده برگزیده و یا طراحی شوندداده ها نیز با نظر به تعری
                                                

1 - representative 
2 - operational definition 
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 پژوهش باقیمانده به رغم ارائـه  14. هستند) نظري( پژوهش فاقد تعریف سازنده 7 گزارش پژوهشی کمی مورد بررسی  21از  

. ر پژوهش تصریح نکرده انـد تعریف سازنده و تعریف عملیاتی، ارتباط میان آنها را با یکدیگر و نیز با ابزار گردآوري داده ها د  

به نحوي که به نظر می رسد صرفاً فضایی براي ارائه این تعاریف جهت تکمیل شکل گزارش پژوهشی از سوي پژوهشگران 

  .مطمح نظر قرار گرفته است

  

  گردآوري داده ها ابزار 3 و پایایی2روایی

 پرداخته شـده اسـت، معـذلک در همـه مـوارد بـراي        در پژوهش هاي مورد بررسی به روایی و پایایی ابزار گردآوري داده ها            

 " روایی پرسشنامه استفاده شده است  سنجشاز نظر متخصصان و خبرگان براي       "سنجش روایی به ارائه عبارتی کلیشه اي        

فقط در یک مورد تصریح شده است که از روایی سازه استفاده شده است، اما کیفیت محاسبه آن را بـا نظـر      . اکتفا شده است  

   :روایی مالکی شرح داده استبه 

ش روایی پرسشنامه سبک مدیریت تعارض از روش تعیین همبستگی آزمون با آزمـون دیگـر اسـتفاده         سنجبراي  "

   .)69، 1382اشکان،  ("شده است

  : در موردي دیگر به روایی محتوا ابزار گردآوري اطالعات به شرح زیر اشاره شده است

ي و تهیه سواالت مربوط به نگرش عالوه بر جلب موافقت داوران از طریـق  محقق سعی کرده است از معرف ساز "

قاسـم زاده    ("مطالعات و مصاحبه هاي اکتشافی حداکثر تالش خود را در تـامین روایـی محتـوایی بـه عمـل آورد                    

  .)1379،154مقدم،

دیگر از آلفـاي کرونبـاخ اسـتفاده     گزارش 17به پایایی ابزارها در دو پژوهش از شیوه آزمون ـ آزمون مجدد و در  سبراي محا

در هیچیک از گزارش هاي پژوهشی استداللی مبنی بر اینکه تحت چه شرایطی و بر چه اساسی شیوه اي خاص           . شده است 

 در مورد شیوه سنجش پایایی آمده است که ،در مواردي.  نیامده است ،براي تعیین میزان پایایی ابزار مورد نظر قرار گرفته اند         

   معذلک پس از انجام تحقیق استفاده شده است، ،ون ـ آزمون مجدداز روش آزم

                                                                                                                                                       
1 - constructive definition 
2 - Validity 
3 - Reliability 
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 تعـداد  ،چون امکانات آزمون مجدد نبوده است   . حاصل شده است   پایایی تحقیق از طریق آزمون مقدماتی و نهایی       "

 افـراد در هـر دو  ( پرسشنامه از کل پرسشنامه ها در مرحله اول با همان تعـداد از پرسـشنامه در مرحلـه نهـایی            50

 میان نتایج حاصـل از ایـن دو مرحلـه نـشان     85/0مقایسه شده است و ضریب همبستگی    ) مرحله یکسان بوده اند   

  .)36، 1378 ،طحان پور جواد آبادي ("دهنده پایایی تحقیق است

 نتیجـه   قائل نـشده و در زدر دو گزارش باقی مانده پژوهشگران میان روایی ابزار گردآوري داده ها و روایی طرح تحقیق تمای 

  . به ارائه عباراتی راجع به روایی درونی و روایی بیرونی و نیز پایایی ابزار جمع آوري اطالعات پرداخته اند

نامی،  ("با انتخاب تصادفی واحدهاي مورد بررسی اعتبار بیرونی یا تعمیم پذیري داده ها تضمین گردیده است          .... "

1378 ،62(.   

  .ورد استفاده به هیچ روي اشاره اي به روایی درونی نشده استدر حالیکه در تنها طرح آزمایشی م

  

  مالحظات مربوط به مطالعه پیشینه

پژوهشگران بر این باور بودند که مرور نوشتارها و پیشینه پژوهش الزم است به صورت توصیفی، تحلیلی و انتقـادي تـدوین     

 نقاط قوت و ضعف آنها را نیز تصریح نماید تا مبناي یگراز سوي دشود تا از یک سو امکان فهم دانش گذشته را میسر سازد، 

در گزارش هاي پژوهشی مورد بررسی تقریباً همه پژوهـشگران  . )1377فتاحی، (استواري را براي پژوهش جدید فراهم سازد    

اقـه قـرار   کرده اند و مبناي مشخصی را براي انتزاع یا تدوین چارچوب نظري پژوهش مـورد مد           از رویکرد توصیفی استفاده     

  :حتی در مواردي که به مبناي نظري اشاره شده است، صرفاً به ارائه عباراتی مبهم نظیر عبارت زیر اکتفا شده است. نداده اند

با توجه به اینکه مطالعات علوم رفتاري ماهیتی پیچیده دارند و از طرفی بیشتر مطالعات انجام شـده یـا تنهـا بـه                   "

سنده نموده اند، بنابراین براي پیش بینی و تبیین متغیر تـرك تحـصیل شایـسته                ب دو متغیري نظرسنجی و یا آمار     

 ترك تحصیل همپوشی داشـته باشـند براسـاس مطالعـات انجـام       پیش بین که با متغیر   است ترکیبی از چند متغیر    

  .)28، ص1378، خانی ("گرفته مورد استفاده قرار گیرند

  

  شناختی در گزارش پژوهشی کیفیمالحظات روش 
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 به تایید شوراي تحقیقات آموزش و 1383 تا مهرماه سال    1378مانطور که گذشت فقط یک پژوهش کیفی از مهرماه سال           ه

معذلک الزم است تصریح شـود کـه در مرحلـه دوم    . این پژوهش در دو مرحله اجرا شد     . پرورش استان خراسان رسیده است    

 این پژوهش پیرامون .ن خراسان جمع آوري و ارائه شده استصرفاً اطالعات راجع به آموزش و پرورش شهرستان هاي استا        

معذلک قواعد اولیه مربوط . تاریخچه آموزش و پرورش نوین استان خراسان با استفاده از روش تاریخی صورت پذیرفته است      

بـه عبـارت   .گرفت اسناد و مدارك جمع آوري شده مورد استفاده قرار ن2 و نقد بیرونی1به روش تاریخی بویژه براي نقد درونی   

در پژوهش تاریخی فرض بـر   درحالیکه. دیگر در گزارش مورد نظر، روش گردآوري، نقد و تحلیل داده ها تشریح نشده است         

بنـابراین الزم  .  معتبر از رخدادهاي گذشته ارائه می دهـد    ی گزارش ،این نیست که باقی مانده اصیل است یا اینکه یک سابقه          

) 1373(بالدبی و دلن . افانه آزمون کند و مشخص نماید که تا چه اندازه قابل اعتماد هستند      است پژوهشگر هر مورد را موشک     

بـه عبـارت دیگـر در مطالعـات       . تحقیقی که بر منابع غیر معتبر مبتنی باشد هدر دادن تالش و زحمت است             : تاکید می کنند  

ر الزم است منابع مورد استفاده از لحـاظ بیرونـی و    در نتیجه براي ارائه گزارش پژوهشی معتب. آغاز خرد است   ،تاریخی تردید 

 هـست  ،نقد بیرونی اصالت و یکپارچگی بافت مطلب از منبعی ـ آیا همان چیزي که ادعا می کند . درونی مورد نقد قرار گیرند

  .ـ را به منظور تعیین اینکه آیا به عنوان گواه قابل پذیرش است یا نه، بررسی می کند

نقد بیرونی به بررسـی زمـان، مکـان تـالیف     . ضرورت پیدا می کندونی یک مطلب از منبعی، نقد درونی پس از انجام نقد بیر   

نقد درونی به تعیین معنی و معتبـر بـودن داده هـا در    .  اصلی بکار رفته توسط مولف را مدنظر دارد  شکلسند، بازیابی زبان و     

  )1380 آري، جیکوبز و رضویه،  و1374، دالور، 1366، بست، 1373ن، ، بالدبی و دل2000کوهن، . (سند می پردازد

    

  بحث و نتیجه گیري  

  .الزم است سه محدودیت اصلی را قبل از نتیجه وصف کنیم

صرفاً فعالیت یک استان انتخاب شده است، گرچه این استان مهم و بزرگ است ولی پژوهش هاي      در این بررسی،     .1

      بـا وجـود ایـن    .  آنها ما را به نتـایج دیگـري هـدایت کنـد            انجام شده اند که ممکن است بررسی       کشوردیگري در   

                                                
1 - intenal criticism 
2 - external criticism 
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می توان تاکید کرد که نتایج این بررسی می تواند تصویري کلی از گزارش هاي پژوهشی انجام شـده در کـشور را       

 .به نمایش گذارند

 بحـث و  قضاوت پژوهـشگر در . در این پژوهش صرفاً بخش مربوط به روش پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است    .2

تورش احتمالی از راه بکارگیري نظر دو پژوهشگر دیگـر تـا   . تفسیر بر مبناي معیارهاي ارائه شده عرضه خواهد شد    

 .بویژه که هر یک از این دو پژوهشگر واجد دیدگاه فلسفی متفاوتی هستند. حدي کنترل شده است

عه داده هاي مـورد نظـر در گـزارش هـا     نکته قابل ذکر دیگر اینست که بالقوه این تورش ممکن است هنگام مطال            .3

 بـا   ی با وجود ایـن ممکـن اسـت پژوهـش          .پژوهشگر به آنچه در گزارش آمده است اعتماد کرده است         . پدیدار گردد 

 خـوب گـزارش شـده    کس ضعیف، به عیکیفیت بسیار باال، به صورت بد و نادرست گزارش شده باشد و یا پژوهش            

 .باشد

ره کیفیت روش شناسی این گزارش هاي پژوهشی اظهار نظر کرد؟ اگرچه به نظـر مـی رسـد               آیا می توان دربا    ،با این اظهار  

      معـذلک مـی تـوان پیـشنهاداتی را در ارتبـاط بـا نقـصان هـاي احتمـالی موجـود در                     ،این کار با دشواري هایی همراه باشد      

عداد قابل توجهی از گزارش هاي پژوهشی این پیشنهادها یا نتایج مقدماتی اینست که ت    . گزارش هاي بررسی شده ارائه نمود     

با نظر به مسائل روش شناسی موجود است که بواقع نمـی تواننـد سـهمی در       ) در میان گزارش هاي بررسی شده     (درجه دوم   

  .بهسازي عمل آموزش و پرورش داشته باشند

 نتیجه گیري کـرد کـه مـشرب    گرایش هاي نگران کننده اي در اکثر گزارش هاي بررسی شده وجود دارد و می توان منطقاً         

  .مهم و نافذ در تحقیقات تربیتی نظریه اثبات گرایی است

    بسیاري از یافته ها در بـسیاري از گـزارش هـا بـا جزئیـات دقیـق ارائـه        ،تاکید می شود که پیرامون مباحث مربوط به روش     

بـه  ) به استثناء موارد محـدود (ي تربیتی اغلب اظهار کنیم که پژوهش ها ) 1996(نشده اند و ما می توانیم همنوا با هارگریوز          

اگر پژوهش مشابهی در سـطح گـسترده   . تناسب با عمل توجهی ندارند و این از ضعف پژوهش هاي تربیتی حکایت می کند          

 پژوهـشی و  در چارچوب طرح پژوهشی در کشور صورت بگیرد می تواند سهم مهمی در شناسایی وضع موجود گزارش هـاي             

  . احتمالی به دست دهديیافتن راه حل ها
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بازه زمانی مورد نظر و اعتبارات تحقیقی دلیل عمده محدود کردن این پژوهش به استان خراسان از حیث قلمـرو اجـرا و بـه         

  .موضوع روش شناسی از حیث محتوا بوده است

ز مقاالت پژوهـشی  می توان تیم پژوهشی گسترده تري را براي بررسی کیفیت جامع پژوهش هاي انجام شده در کشور و نی                

منتشره در نشریات علمی رشته هاي علوم تربیتی تشکیل داد و بدین ترتیب از یک سوي تورش مورد وصف در تفسیر نتایج          

این پژوهش . را کنترل کرد و از سوي دیگر عالوه بر توضیحات کمی، داوري هاي کیفی درباره تحقیقات تربیتی عرضه نمود  

هشی منجمله در مباحث مربوط به روش را در برگیرد و در نتیجه تصویري دقیق در اختیـار  می تواند گستره گزارش هاي پژو     

  .سیاستگذاران آموزش و پرورش کشور قرار دهد
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http://www.socialresearchmethods.net/kb/index.htm>
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بررسی میزان و علل ناهنجاري هاي اجتماعی دانش آمـوزان دوره هـاي راهنمـایی           ): 1380(حیدري چروده، مجید     .8

 .شهرهاي خراسان

بررسی تطبیقی آگاهی ها، نگرش ها و رفتارهاي دانش آمـوزان در زمینـه بهداشـت      ): 1383(حیدري چروده، مجید     .9

 .مشهدمدارس دارا و فاقد مربی بهداشت در سطح شهر 

بررسی وضعیت و پیش بینی ترك تحصیل دانش آموختگان پایـه پـنجم ابتـدایی در منـاطق                  ): 1378(خانی، علی    .10

 .روستایی شهرستان قوچان

بررسی تاثیر کالس هاي آموزش خانواده بر آگاهی، نگـرش و عملکـرد والـدین نـسبت بـه         ): 1383(سوئدي، زهرا    .11

 .سه دوره دبستان، راهنمایی و متوسطه شهر مشهدمسائل آموزشی، فرهنگی و تربیتی فرزندان در 

بررسی سلسله مراتب ارزش هاي دانش آموزان دوره متوسطه استان خراسـان و رابطـه      ): 1382(صارمی، علی اکبر     .12

 .1381 ـ 82آن با انتخاب گروه مرجع در سال تحصیلی 

ی، علوم تجربی و ریاضی با اهداف این میزان آشنایی دبیران تعلیمات اجتماع): 1378(ان پور جواد آبادي، حمید طح .13

 .کتابها در مقطع راهنمایی نواحی مشهد

 .نظرسنجی از اولیاء پیرامون انتظار از مدرسه): 1378(می، مژگان یعظ .14

نمایی و متوسطه نواحی هفتگانه مشهد     هبررسی انتظارات معلمین در مقطع ابتدایی، را      ): 1380(فرح دوست، فرشته     .15

 .1379 ـ 80ال تحصیلی از آموزش و پرورش در س

 سال پسر و دختر در استان خراسان با تـست هـاي   18 تا 9ارتباط قد و وزن دانش آموزان ): 1378(فیاض، محسن   .16

 .اصالح شده ایفرد

سنجش نگرش دانش آموزان دوره متوسطه شهر مشهد نسبت به درس دینی و قرآن و   ): 1379(قاسم زاده، مرضیه     .17

 .عوامل موثر بر آن

بررسی رابطه بین سـبک مـدیریت مـسئوالن اجرایـی اداره کـل آمـوزش و پـرورش              ): 1380( محمد   قدیمی،ملک .18

 .خراسان و نگرش کارکنان نسبت به آنها

 .هنجاریابی پرسشنامه خالقیت رندسیپ در مورد مدیران مدارس استان خراسان): 1379(کرد نوقابی، رسول  .19
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 ).1(نوین خراسان، جلد تاریخچه آموزش و پرورش ): 1381(متولی حقیقی، یوسف  .20

 ).2(تاریخچه آموزش و پرورش نوین خراسان، جلد ): 1383(متولی حقیقی، یوسف  .21

نگرش کارکنان اداري، مدیران و معلمـان شـهر مـشهد نـسبت بـه مـدارس غیـر        ): 1379(مسعودي فر، احمد رضا   .22

 .انتفاعی و عوامل موثر بر آن

 .گو پذیري نوجوانان دانش آموز پسر شهر مشهدبررسی عوامل موثر بر ال): 1378(نامی، علی اصغر  .23
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Abstract 

Hargreaves (1996) sparked off debate with his comment criticising educational 

research for being poor value for money, remote from educational practice and often of 

indifferent quality. This research set out to examine a small part of educational 

research report in Iran, Khorasan, to clarify the extent to which some of this criticism 

could be justified. However, this paper focuses on methodological problem of 

educational research to provide a snapshot of such research for policy makers as well 

as the interested lay person. 23 educational research reports were selected to ensure 

that they were representative of at least a significant strand of educational research in 

Khorasan. From the analysis of this 23 reports the following major theme emerged as 

worthy of presenting: Methodological Issue; this largely focused on problems arising 

from the conduct of quantitative and qualitative  method in educational research in 

Khorasan. Other issues concerning methodology arose around the presentation of 

researches including the lack of reporting of sample size and method of sample 

selection in detail and so on. In terms of the 23 research reports, all of them highlighted 

as not satisfying criteria of scientific research method. This conclusion may be 

disturbing, in particular in terms of the general health of educational research council, 

in Khorasan, and its potential influence in terms of the training and education of future 

teachers. All researches discussed here have been accepted through the academic 

refereeing process, and questions are raised as to whether this process is working 

adequately, and what can be done about it. 
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