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چکیده
شهای
پژوهش حاضر با رویکردکمی و با استفاده از روش تحلیل محتوای اسنادی به بررسی روششناسی پژوه 
حوزهی مدیریت آموزشی و مقایسه نشریات داخل و خارج کشور در این حوزه پرداخته است .برای این منظور دو
نشریه مدیریت آموزشی داخلی و دو نشریه مدیریت آموزشی انگلیسی زبان معتبر ،انتخاب گردید .از هر مجله 61
مقاله ( 23مقاله فارسی و  23مقاله خارجی) که در طی دو سال منتشر شده بودند بصورت تصادفی انتخاب شدند.
مقالههای نشریات داخلی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی و رهبری و مدیریت آموزشی با مقالههای دو مجله معتبر

انگلیسی فصلنامه مدیریت آموزشی 4و مجله مدیریت آموزشی 5مقایسه شدند .در بخش داخلی؛  3.7 4درصد از
مقاالت دارای رویکرد کمی 1.3 ،درصد دارای رویکرد کیفی و  1.3درصد دارای رویکرد ترکیبی بودهاند .در
بخش نشریات مدیریت آموزشی خارج از کشور  1.8 2درصد از رویکرد کمی 9.9 4 ،درصد از رویکرد کیفی و
 28.1از رویکرد ترکیبی در مقاالت خود استفاده نمودهاند .نتایج نشان داد رویکرد اصلی پژوهش در تحقیقات
داخلی مدیریت آموزشی از نوع کمی و در مقابل ،در تحقیقات خارجی از نوع کیفی بوده است.
کلیدواژهها :روششناسی ،نشریات داخلی و خارجی ،مدیریت آموزشی
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مقدمه
یکی از مسائل مهم در امر پژوهش ،چگونگی دستیابی به شناختی دقیق و موثق درباره موضوع
مورد پژوهش است .در این راستا فیلسوفان با ساخت دستگاههای فلسفی و محققان با مطالعه
موضوعات مختلف جاری در علوم تالش مینمایند تا بتوانند چنین شناختی را کسب نمایند .البته
شها و تضادهایی میان صاحب نظران در اصالت بخشیدن به شناختها و روش مورد
همواره چال 
نظر آنها وجود داشته است ،اما آن چه عمدتا در فرایند توسعه شناخت به نقد کشیده شده دانش
منتج از آن روش بوده تا خود روش؛ لذا باید بصورت تخصصی به مبحث روش و ریشههای
فلسفی آن پرداخته شود چرا که بخش عمدهای از زیر ساز هر پژوهش علمی را مسائل معرفت
یدهد و ماهیت واقعیت و نحوه شناخت آن ،از مسائل اساسی
شناختی و هستی شناختی تشکیل م 
و زیر بنایی در هر پژوهش علمی است .تلقی هر پژوهشگر از حقیقت او را به سوی مسائل،
یسازد (بالم ،5002 ،1ص  .) 12نگاه پژوهشگر به جهان هستی
روشها و یافتههای خاص رهنمون م 
تشناسی است و مفروضههای
و ماوراء الطبیعه(هستیشناسی) زیر بنای مفروضههای معرف 
یدهد (هیچکاک و
تشناسی را در روششناسی پژوهشگر به عنوان عامل اساسی شکل م 
معرف 
هیوز ،2به نقل از شعبانی ورکی .) 1385 ،هم چنین به اعتقاد آیزنر (  1994و ،2002ص ) 235
نمیتوان یک رویکرد را واالتر و ارزشمندتر از دیگری دانست .این امر صرفا با توجه به ماهیت
مسئلهای که پژوهشگر در صدد بررسی آن است ،انجام میشود (نقل از نصر و شریفیان،6 38 1 ،
ص .) 17
ششناسی مجموعه باورها و
یباشد؛ رو 
روششناسی پژوهشی اصطالحی متفاوت از «روش» م 
تصمیمهایی است که بر نحوه شناسایی مسائل ،انتخاب روشها ،جمع آوری دادهها و تحلیل آنها
شهاي كّمّمي و
یگذارد .به رغم طرح بسياري از تفاوتها ميان پژوه 
توسط پژوهشگر تاثیر م 
يك في ،قلب مناقشه ميان اين دو ،مناقشات فلسفي است .مفروضههاي فلسفي يا پارادايم نظري
مانداز كلي طرح مورد مطالعه و روش اجراي
پژوهشگر در مورد ماهيت واقعيت در درك چش 
آن بسيار تعیین کننده است (شعبانی و کاظمی ، 1389 ،ص  .) 35كي

تحقيق بايد در بستر كي

پارادايم مشخص انجام گيرد تا بين مباني فلسفي(معرفت شناسي و هستي شناسي) و روش شناسي
. Blum
. Hitchcock & Huges
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و ابزارهاي آن سازگاري برقرار شود .منظور از اين زمينه ،طرح و نوع سؤاالت است كه روش
شناسي تحقيق را تع يي ن مي كند .پايبندي به اين موضوع تضاد بين فرآيند و نتايج تحقيق را مرتفع
خواهد ساخت .بدون كي

مبناي فلسفي مشخص ،نتايج كي

تحقيق ممكن است بي معنا و حتي

گمراه كننده باشد (پرهیزگار و آقاجانی .) 1390 ،با توجه به قابلیتهای روششناسی پژوهش و
نقش بالقوه آن در تولید و توسعه مدیریت آموزشی ،هدف پژوهش حاضر این است که
شهای حوزهی مدیریت آموزشی نشریات داخل و خارج کشور را مورد
روششناسی پژوه 
مقایسه قرار دهد.
ششناسی :روششناسی پژوهشی ،مجموعه باورها و تصمیمهایی است که بر
نظریههاي رو 
نحوه شناسایی مسائل ،انتخاب روشها ،جمع آوری دادهها و تحلیل آنها توسط پژوهشگر تاثیر
یگذارد (کرسول .)3002 ،1لؤوی صافی( )6 99 1به نقل از صادق زاده قمصری( )6 38 1وظیفه
م 
یداند و به طور مشخص تجویز،
شهای علمی تحقیق م 
روششناسی را تعیین میزان استواری رو 
یشود و نیز
شهای علمی تحقیق از آنها تشکیل م 
توصیف و تبیین قواعد و رویههایی که رو 
ینمایند را از وظایف و کارکردهای
تحلیل زمینههایی که کاربرد روشهای تحقیق را تجویز م 
شهاي پژوهش به فهم جهان مربوط هستند و
مباحث روششناسی پژوهش بر میشمرد.رو 
براساس نوع نگاه پژوهشگر نسبت به جهان ،ادراك او از جهان هستی و نیز اهداف و مقاصد وي
یگیرد(شعبانی ورکی.) 1385 ،
شکل م 
ضهاي معرفت شناختی،
برخی پژوهشگران مانند ارلیکوسکی و برودی 2و چوا 3با نظر به مفرو 
تاند از :اثبات گرایی ،تفسیري و انتقادي.
یکنند که عبار 
سه طبقه از پارادایمها را معرفی م 
هریک از این رویکردها به تعبیر کوهن با پارادایم مشخص شدهاند .همچنین کوهن بر این باور
یباشد .منظور از پارادایم،
است که در هر زمانی ،یکی از پارادایمها بر جامعه علمی حاکم م 
دستاوردهاي علمی مورد پذیرش همگانی است که براي یک دوره زمانی ،الگوها ،مسائل و راه
یآورند (طاهری ،ص  .) 76همچنین پارادایم
حلها را براي جامعه اي از کارورزان فراهم م 
مشتمل است بر مفروضات کلی نظري ،و قوانین و فنون کاربرد آنها که اعضاي جامعه علمی
1 Creswell

.

2. Orlikowski & Baroudi
3. Chua
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یگیرند .در واقع پارادایم ،فعالیت دانشمندان عادي را که سرگرم گشودن
خاصی آنها را دربر م 
یکند(زیبا کالم ،ص801-901؛ نقل از خنیفر و
و حل معماها هستند ،هماهنگ و هدایت م 
همکاران.) 1390 ،
یانجامد.
بررسی نظریههاي روششناسی ناظر بر شرایطی است که به فهم ماهیت پژوهش م 
بطورکلی نظریههاي روششناسی یا دیدگاههاي فلسفی پیرامون ماهیت روش را میتوان به سه
دسته کلی طبقه بندي کرد(شعبانی ورکی:) 1385 ،
 .1اثبات گرایی  .2عقل گرایی انتقادي  .3نظریه تفسیري
اثبات گرایی(پوزیتیویستی) :اگرچه مضمون اثبات گرایی در روند تحول اندیشه مغرب
زمین از زمان یونان باستان تا کنون قابل بازیابی است ،با این وجود به لحاظ تاریخی اگوست
کنت ،فیلسوف فرانسوي نخستین کسی است که این اصطالحات را براي تصریح وضعیتی فلسفی
در  19مطرح کرده است(بک 1979 ،؛ نقل از شعبانی ورکی ، 1385 ،ص  .) 13به طور کلی
پوزیتویسم فلسفه اي است که در وسیعترین معناي خود به مفهوم رد متافیزیک است .طرفداران
یآیند و
این نظریه معتقدند ،هدف علم عبارتست از توصیف پدیدهها آنگونه که به تجربه در م 
در نتیجه رو به ایده تجربه گرایی دارند ،ایده اي که مشاهده و آزمایش را هسته مرکزي
یکند .از نظر اثبات گرایی علم باید حتی االمکان خالی از ارزش و
تهاي علمی تلقی م 
فعالی 
پیش فرض باشد؛ چراکه هدف ،تولید معرفتی است مستقل و عاری از سیاست ،معنویات و
ارزش(افروغ ، ۱۳۸۱ ،ص ۱؛ نقل ازنیکخواه و کاظمی.) 1391 ،
مشخصات پارادایم پوزیتیویستی .)1 :پوزیتیویستها ،جزئی نگر و کّمّمیت گرا هستند )2 .تأکید بر
ِي واحد با تأسی از متدولوژي علوم طبیعی دارند)3 .
وحدت علوم و استفاده از متدولوژ ِي
لاند .)4.شناخت گرا در مقابل عمل گرا هستند.
پدیدارگرا هستند و به تفکیک«بود»از «نبود»قائ 
یبینند و در
.)5تأکید بر علت دارند(به جاي دلیل) .)6 .آنها جامعه و انسان را پاره اي از طبیعت م 
پی یافتن نظم قانون وار و عّلّلی به منظور تصرف در اجتماع و معیشت آدمی هستند .)7.در این
دیدگاه ،علوم اجتماعی و انسانی بر روند تبیینی خاصی از آن نوع که در علوم طبیعی مورد
بهاي تبیین آماري ،کارکردي ،ساختاري و مادي
استفاده قرار میگیرد ،استوار هستند .)8 .مشر 
یباشند(خنیفر و
معیشتی همه از جنس علوم اجتماعی و انسانی ،تبیینی از نوع پوزیتیویستی م 
همکاران ، 1390 ،ص .) 81
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عقل گرایی انتقادی :این نظریه توسط کارل رایموند پوپر بنیاد نهاده شده است .در واقع
یتوان انتشار کتاب "منطق اکتشاف علمی" توسط پوپر را نقطه آغاز پیدایش این نظریه تلقی
م 
نمود .تفکر و روش استدالل قیاسی براي دستیابی به شناخت ،هسته مرکزي این نظریه را تشکیل
یدهد (رفیع پور ، 1377 ،به نقل از شعبانی ورکی .) 1385 ،رویکرد مرجح براي انجام پژوهش
م 
علمی از دیدگاه این دسته از نظریه پردازان ،رویکردي است که تراچیم از آن تحت عنوان

یکند .بر اساس این رویکرد پژوهشگر بر اساس یک چارچوب
رویکرد از باال به پایین 1یاد م 
یکند و به تدریج از سطح مفهومی به سطح
تهاي پژوهشی خود را آغاز م 
نظري مشخص فعالی 
یکند .توسل به نظریه عقل گرایی انتقادي در انجام پژوهش علمی اقتضا
عملیات حرکت م 
یکند تا پژوهشگر قبل از مشاهده به تدوین فرضیه مبادرت کند و در نتیجه بر خالف اثبات
م 
یورزند .به عبارت دیگر از
گرایان بر تدوین فرضیه مقدم بر مشاهده در پژوهش علمی تاکید م 
دیدگاه عقل گرایان انتقادي فرضیه هسته مرکزي پژوهش علمی است و پژوهشگران در قلمرو
علوم تجربی اعم از علوم انسانی و فیزیکی ضرورتًاًا باید قبل از انجام مشاهدات خود به تدوین آن
مبادرت کنند(شعبانی ورکی ، 1385 ،ص.)8
مشخصات پارادایم انتقادي :در پارادایم انتقادي ،جهانی مستق ِلِل از معرفت ما ،نسبت به آن وجود
دارد .)2 .معرفت ما از جهان ،خطابردار و سرشار از تئوري است .)3.معرفت نه کام ًالًال متصل و
مستمر ،به مثابه انباشت واقعیات درون یک چارچوب مفهومی پایدار و نه کام ًالًال منفصل ،ازطریق
ییابند .)4.در جهان ضرورتی وجود دارد.)5.
تحوالت عام و هم زمان در مفاهیم ،توسعه م 
موضوعات -چه طبیعی و چه اجتماعی  -الزامًاًا برخوردار از نیروهاي عّلّلی با شیوههاي عمل و
قابلیتهاي خاصاند .)6.جهان ،تمایز یافته و الیه بندي شده است.)7.پدیدههاي اجتماعی از قبیل
نها و نهادها ،مفهوم محورند .)8.علم یا تولید هر معرفت دیگر ،یک عمل اجتماعی
شها ،مت 
کن 
است )9 .علوم اجتماعی باید نسبت به موضوع خود ،انتقادی باشد (خنیفر و همکاران ، 1390 ،ص
.) 81
یشود که از
نظریههای تفسیری :منظور از نظریههاي تفسیري به جریانهاي فکري اطالق م 
اواخر سده نوزدهم به منظور رویارویی با بن بست تجربه گرایی شکوفا شدند .معمار اصلی این
1. Top-down approach
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نظریهها را باید ویلهلم دیلتاي  1دانست که به زعم فروید نظریه پرداز مسلم علوم انسانی بوده
است و همواره نیز خواهد ماند .تاثیر وي فقط مرحله اي از تحول نظریهها نیست ،بلکه تغییر
یگشاید ،بحث مهمی را بر
جهتی حقیقی است .عالوه بر آنکه راه تازه اي بر روي تفکر فلسفی م 
میانگیزد که هر روش شناس علوم انسانی از این پس باید براي خویش مطرح سازد .به عبارت
تشناسی مستقلی را بوجود
دیگر دیلتاي نخستین کسی است که در علوم انسانی معرف 
آورد(ساروخانی ،جلد سوم 1377 ،؛ نقل از شعبانی ورکی ، 1385 ،ص.)9
مشخصات پارادایم هرمنوتیک یا تفسیري :این پارادایم ،بر نقش زبان ،تفسیر و فهم در علوم
اجتماعی بسیار تأکید دارد و بر معنا ،انگیزه ،دلیل و محیطهاي طبیعی براي فهم و تفسیر
چگونگی ساخت و تثبیت دنیاي اجتماعی توسط مردم تأکید دارد .)2.بر متدولوژي کیفی به
جاي متدولوژي کّمّمی تأکید دارند .ازاین رو نظم علوم انسانی با نظم علوم طبیعی متفاوت
است(خنیفر و همکاران ، 1390 ،ص .) 81
روش و پارادایم :نظام باور پژوهشگر(مفروضههاي هستي شناختی) به طور عمده اي روي
یگذارند (کراوس ،5002 ،ص957؛ به نقل از شعبانی و کاظمی، 1389 ،
انتخاب روش ،اثر م 
یباشند .یکی از مهمتر ین
مها داراي ویژگیهاي خاصی م 
ص  .) 36هریک از این پارادای 
یباشد» .اين بدان معني نيست
خصوصیات ،که غالبًاًا از آن استفاده میگردد« ،روش پژوهشی م 
كه محقق مجبور است با هر پارادايم حتمًاًا كي
پارادايم كار مي كنند و ميانديشند ،غالبًاًا از كي

روش خاص را برگزيند ،بلكه افرادي كه در كي
روش كه در آن پارادايم رايجتر است ،استفاده

شها در پارادايم پوزيتيويستي با روش كّمّمي انجام شده
مي كنند .براي مثال ،بيشترين پژوه 
است(منادی ، 1389 ،ص .) 112گال نیز معتقد است که پژوهش کّمّمی تقریبًاًا مترادف با پژوهش
مهاي
یباشد (گال و همکاران ) 1390 ،درحالی که روش پژوهشی رایج در پارادای 
اثبات گرا م 
تفسیري و انتقادي ،بیشتر روش کیفی میباشد .به عنوان مثال الك به دو پارادایم اساسی انتقادي
و تفسیري براي مطالعات کیفی قائل است ،زیرا مطالعۀ تفسیري ،متغیرهاي مستقل و وابسته را از
قبل تعریف نمیکند ،بلکه بر پیچیدگی کام ِلِل معنابخشی انسان که در وضعیتهاي گوناگون
بروز میکند ،متمرکز است(خنیفر و همکاران ، 1390 ،ص .)28هوسن ( )6 99 1درباره نقش
1. Dilthy
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یکند که فرد محقق مطابق
یکند :پارادایم مالکهایی را تعیین م 
پارادایم این گونه اظهار نظر م 
آنها به انتخاب و تعریف مسائل تحقیق خود و نیز چگونگی مواجهه با آنها به لحاظ نظری و
یپردازد (نقل از صادق زاده قمصری .)6 38 1 ،ریشه اصلی نزاع ،نه در کمیت و
روش شناختی م 
کیفیت ،بلکه در علت جویی و دلیل نگری است .به هر روی ،نحوه ترکیب این دو نوع
شهای علت جو ،در تعیین
روششناسی در پژوهش تربیتی ،به این صورت خواهد بود که رو 
حدود عمل افراد ،و روشهای دلیل نگر ،در مشخص کردن تکوین و تحقق عمل آنان قابل
استفاده خواهد بود .با این بیان ،نحوههای دیگر ترکیب ،قابل قبول نخواهد بود ،خواه
یکنند
یدهند و دلیل نگری را در ضمن آن لحاظ م 
ترکیبهایی که رویکرد عّلّلی را اصل قرار م 
و خواه ترکیبهایی که دو رویکرد مذکور را به منزله دو منبع عمل ،مکمل یکدیگر در نظر
یو کیفی ،کاری تناقض آمیز است زیرا
شهای کم 
یگیرند .نباید تصور کرد که ترکیب رو 
م 
یو کیفی ،چنین تقابل
شهای کم 
یدهد ،اما رو 
تناقض ،میان امر وجودی و امر عدمی رخ م 
وجودی-عدمی ندارند ،بلکه باید آنها را چون جنبههای مختلف امر وجودی در نظر گرفت و یا
شهای کّمّمی یا علت جو ،ناظر به حدود عمل
حداکثر ،بنا به تعبیری که در باال بیان کردیم ،رو 
آدمی و روشهای کیفی ،ناظر به تکوین آن خواهد بود(باقری و خسروی ،6 38 1 ،ص .) 73
انواع روششناسی پرکاربرد در حوزه آموزشی

روش شناسي پژوهش كّمّمي :پژوهش كّمّمي رو كي ردي جزءگرا و تح ّصّصلي براي توصيف
عيني متغيرها و توضيح روابط بين آنهاست .بدين معنا كه نگرش و ديدگاه كّمّمي ،رياضي و
شها نيز هر
رقمي بر اين گونه پژوهشها حاكم است .به همين دليل در روش شناسي اين پژوه 
آنچه به كار گرفته مي شود ،بايد قابليت تبديل به رقم و يا عدد را داشته باشد و يا بتوان آن را به
شهای کمی از طریق فاصله
صورت رقم و عدد بيان نمود(عابدی و شواخی ، 1389 ،ص.)6رو 
یکوشد تا به شناختی عینی از واقعیت دست
انداختن میان موضوع شناخت و فاعل شناسایی م 
شهاي كّمّمي پژوهش ،به زعم منتقدان،
یابد(عابدی ، 1385 ،نقل از صدوقی ،6 38 1 ،ص  .) 88رو 
رو كي ردي تحويلي را به كار مي گيرند و از الگوهاي رسمي يا مكان يكي كه متضمن وجود
فرضياتي درباره زنجيرهها يي از روابط عّلّلي و معلولي است ،استفاده مي كنند(شعبانی و کاظمی،
یتوان به آرای
 ، 1389ص  .) 34انتقادهایی به موضع اثبات گرایی وارد شده که از آن جمله م 
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دیلتای اشاره نمود .دیلتای میان علوم فیزیکی و طبیعی از یک سو و علوم انسانی یا اجتماعی از
شهای اثبات گرایانه فقط در علوم
سوی دیگرتفاوت عظیمی قائل است و معتقد بود که رو 
یآیند ،روش درست در علوم اجتماعی روش تأویل است .زیرا در
طبیعی و فیزیکی به کار م 
علوم انسانی با فهم سرو کار داریم و در علوم طبیعی با توصیف و تبیین .فهمیدن یک انسان
چیزی جز فهم نتایج کار فرهنگی او و افراد دیگری که در محیط فرهنگی او حضور دارند
نیست .دشواری کار اینجاست که برای فهمیدن انسان باید انسان بود و این نیز به معنای زیستن در
یزنند
مختصات فرهنگی و فکری خاصی است که مهر خود را بر اندیشه و روش پژوهش م 
(احمدی ، 1380 ،به نقل از صدوقی ،6 38 1 ،ص .) 89
روش شناسي پژوهش يك في :پژوهش يك في رو كي رد كل گرا ،تفسيرگرا و براي اكتشاف در
كي

زمينه طبيعي انجام مي شود و نبايد در كي

محدوده تصنعي انجام گيرد .پژوهش يك في

درباره زندگي ،فرهنگ ،مباني ارزشي ،عقيدتي و رفتاري ،زبان ،احساسات ،هيجانات و باورهاي
شهاي شخصي ،احساسات و پيش
مردم اطالعات كسب مي كنند .پژوهشگر يك في بايد ارز 
داوريهاي خود را كنار بگذارد و جهان را از چشم ديگران تجربه كند كه كاري آسان نيست.
پژوهشگر يك في با استفاده از روشهاي منظم اطالعات را جمع آوري مي كند ،درباره معني و
يانديشد ،نتيجه گيري مي كند آنها را ارزيابي مي نمايد و سرانجام آنها را ارائه مي
مف ه و م آ ن م 
دهد .اين فرايند به طور مطلوب انجام نمي گيرد ،مگر آنكه روش شناسي پژوهش يك في به
صورت دقيق رعايت گردد (عابدی و شواخی ، 1389 ،ص  .) 10این نوع پژوهش که خواهان
انجام پژوهش در یک موقعیت طبیعی است ،به رویههای نوین به ویژه درزمینهی یافتهها و
گزارش نتایج معتقد است(وایلز 1و همکاران.) 2011 ،در پژوهشي يك في مي توان به صورت دقيق
در مقیاسي كوچك اطالعاتي را يافت و سپس در مكان و زمان ديگري همان روش را تكرار
یشود.به این ترتیب انتقاد مطرح
كرد و در صورت يافتن پاسخ مشابه ،امکان تعمیم نتایج میسر م 
شده در مورد تعميم ناپذيري در روش يك في حل مي شود .در مورد نمونه گیری هم باید گفت
كه اگر نمونههاي پژوهشی به صورت حتی هدفمند انتخاب بشوند ،به طوري كه ّمّمعرف واقعيت
جامعه پژوهشي باشند و نمونههاي منحصر به فرد نباشند ،مسئله تعمیم ناپذيري نتايج پژوهش
1. Wiles
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يك في نيز از اين جهت منتفی خواهد شد(منادی .) 1389 ،همان گونه که نِدِد زین و لینکلن،6002( 1
شهای کیفی را حاکی از مسئولیت شهروندی ،گفتمان اخالقی ،و
ص  ) 933میگویند ،پژوه 
وسیلهای برای ایجاد تغییرات مورد نیاز اجتماعی میدانند.
ششناسی ترکیبی :از منظر قائالن به رویکرد ترکیبی ،پارادایم زیر بنایی این رویکرد عمل
رو 
یشود که پژوهشگر باید رویکرد یا
گرایی 2است .در فلسفه عمل گرایی بر این نکته تأکید م 

ترکیبی از رویکردها را مورد استفاده قرار دهد که به بهترین شکل در یک موقعیت واقعی به کار
یدهد .عالوه بر این نظریه
لتری به سؤاالت پژوهش پاسخ م 
یآید و به صورت دقیق و کام 
م 

سازگاری 3نیز به عنوان زیر بنای پژوهش ترکیبی مطرح است .بر اساس این نظریه ،روشهای
کمی و کیفی با یکدیگر توافق دارند و آنها را می توان در یک پژوهش واحد به کار گرفت
(نصر و شریفیان ،6 38 1 ،ص .)61پیچیدگی موضوع تحت آزمون و در عین حال ،سیستمی که
در آن پدید آمده است ،منجر به اجرای یک رویکرد ترکیبی می شود (تدلی و تشکری،9002 ،

به نقل از کاستلیا 4و همکاران ، 2014 ،ص  .) 2012آن گونه که مورس ،3002(5ص ) 189

یدهد تا با استفاده از دیدگاههای
میگوید :در حالی که روشهای بخصوص به ما این امکان را م 
شهای متفاوت نیز ظرفیت
گوناگون به توصیف و فهم و تبیین پیچیدگی زندگی نائل آییم ،رو 
آن را دارند که برای پاسخگویی به انواع مشخصی از سؤاالت به ما کمک کنند .این روشها با
نگاه متفاوتی که به مسائل تحقیق دارند توانایی الزم برای پاسخگویی به این یا آن سؤال معین را
یتوانیم به تصویر پیچیدهتری از رفتار و تجربۀ روان
در اختیار ما قرار میدهند .به این طریق ما م 
فهای پژوهشی و شناخت خود را نیز تسریع
شناختی و تربیتی افراد دست یابیم و رسیدن به هد 
یشود .این طرحها
حهای پژوهشی ترکیبی استفاده م 
بخشیم .به این منظور ،در سالهای اخیر از طر 
مجموعه اقداماتی است که برای جمع آوری ،تحلیل ،و ترکیب اطالعات کّمّمی و کیفی در یک
مطالعۀ واحد به منظور شناخت مسئلۀ تحقیق صورت میگیرد .بنیادهای فلسفی و روش شناختی
شهای کیفی و ترکیبی متفاوت از بنیادهای پژوهشی س ّنّنتی است که بر استقراگرایی و
این پژوه 
1. Denzin, N. K., & Lincoln
2. pragmatism
3. compatibility thesis
4. Castellia
5. Morse
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شهای جدید پژوهشی
کّمّمی نگری مبتنی هستند .توجه به این تفاوتها و بهره گیری از رو 
شهای روانی -تربیتی است.
تشناسی و روششناسی پژوه 
نیازمند فهم مبانی معرف 
جدول  .1مقایسه رویکردهای کّمّمی ،کیفی و ترکیبی در تحقیقات آموزشی(جانسون و کریستنسن)8002 ،
رویکرد کّمّمی

رویکرد کیفی

رویکرد ترکیبی

روش قیاسی یا "باال به پایین"

استقرایی یا "پایین به باال"/تولید فرضیه و

قیاسی و استقرایی

آزمون فرضیهها و نظریهها با داده

نظریه جدید از دادههای جمع آوری شده

هدف پژوهشی غالب

توصیف/تفسیر/پیش بینی

توصیف/اکتشاف /کاوش

اهداف چند گانه

تمرکز

محدود

گسترده وژرف

چند زاویه دید

آزمون فرضیهای مشخص

بررسی عمیق پدیدهها جهت یادگیری بیشتر

روش علمی

در مورد آنها
ماهیت پژوهش

بررسی رفتار تحت شرایط کنترل شده

بررسی رفتار در محیط و بافت طبیعی اش

ساختگی
نحوه جمع آوری

بافت و موقعیت

ابزارهای ساخت یافته و اعتبار یابی

ابزارهای ساخت نیافته و یا شبه ساخت

شده(پرسش نامه بسته پاسخ ،آزمونهای

یافته(انواع سواالت باز پاسخ ،مصاحبه،

رتبهبندی شده ،پاسخهای رفتاری قابل اندازه

مشاهده ،اسناد و گروههای کانونی)

ماهیت داده

متغیرهای عددی

واژگان ،تصاویر ،موضوعات و گروهها

تحلیل دادهها

تعیین روابط آماری

تعیین کل نگرانه الگوها ،گروهها و

نتایج

داده

بررسی رفتار در بیش از یک
شیوههای چند گانه و ترکیبی

گیری)
ترکیبی از متغیرهای عددی،
واژگان و تصاویر
آماری و کل نگر

موضوعات

شکل گزارش نهایی

تعمیم یافتهها ،درک کلی دیدگاههای پاسخ

یافتههای خاص.درک عمیق دیدگاههای

یافتههای تایید شده که

گویان.

پاسخگویان.

یتواند تعمیم داده شود
م 

یدهد
پژوهشگر نتایج را شکل م 

پاسخگو نتایج را شکل میدهد.

گزارش آماری شامل همبستگی ،مقایسه

گزارش روایی شامل توصیف بافت،

یافتههای آماری همراه با

نها ویافتههای معنادار آماری
میانگی 

گروهها ،موضوعات و حمایت از نقل

توصیف روایی از موضوعات

قولهای پاسخ گو

کل ی

شهای
ششناسی پژوه 
رحمان پور و نصر اصفهانی(  ) 1392در پژوهش خود تحت عنوان«رو 
داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه درسی در آموزش عالی» به بررسی روشهای به کار
گرفته شده در مقاالت چاپ شده مربوط به حوزه برنامه درسی پرداختند وبه این نتیجه رسیدند
شهای خارجی برنامه درسی ،رویکرد کیفی ،رویکرد غالب بود به طوری که 60
که در پژوه 
شهای موردی و پدیدارشناسی
شها مبتنی بر رویکرد مزبور بود .در این میان پژوه 
درصد پژوه 
به ترتیب با  50درصد و  37 /5درصد دارای بیشترین کاربرد در میان پژوهشگران بود .همچنین
نتایج پژوهش حکایت از آن داشت که در ایران رویکرد کّمّمی ،رویکرد غالب پژوهشی با 50
درصد فراوانی بود .در این میان روش پژوهش پیمایشی با فراوانی 85 /8درصد پرکاربردترین
شها در تحقیقات داخلی و خارجی
روش بود .همچنین این پژوهش نشان میدهد که روند پژوه 
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حاکی از حرکت از روش کمی به سوی کیفی و ترکیبی است .البته این روند در تحقیقات
خارجی فراوانتر بود .سراجی و عطاران(  ) 1389در پژوهش خود تحت عنوان« روششناسی
شهای ایرانی و خارجی» به شناسایی
شهای مربوط به یادگیری الکترونیکی :مقایسه پژوه 
پژوه 
یپردازد.
شهای یادگیری الکترونیکی ایرانی و خارجی م 
روششناسیهای متداول در پژوه 
شهای خارجی  46 /49درصد از روششناسی
یدهد که در پژوه 
یافتههای این پژوهش نشان م 
شهای ایرانی 67 /44
کمی 27 / 26 ،از روششناسی کیفی و  25 / 79درصد از ترکیبی و در پژوه 
ششناسی کیفی و  1/ 60درصد از روششناسی
درصد از روششناسی کمی 13 / 95 ،درصد از رو 
شهای یادگیری
ششناسی پژوهشی مربوط به پژوه 
ترکیبی استفاده شده است .بررسی تحول رو 
الکترونیکی خارجی در مدت ده سال( 0002تا )9002نشانگر تفوق نسبی روششناسی کمی بر
شها است ،لیکن روند حرکت به صورت نسبتًاًا
روششناسیهای کیفی و ترکیبی در این پژوه 
کند به سمت مقبولیت روششناسیهای کیفی و ترکیبی است .مهرمحمدي ( )6 38 1در پژوهشی
ششناسی پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت در ایران » به
با عنوان «کند وکاو در ترجیحات رو 
بررسی روششناسی مقبول در بین پژوهشگران متقدم و متاخر تعلیم و تربیت ایران پرداخته است.
او با استفاده از شیوه اکتشافی دریافته است؛ پژوهشگران متقدم به روششناسی پژوهش کمی
ششناسی و به ویژه روششناسی کیفی باور بیشتری
اعتقاد دارند و پژوهشگران متاخر به تکثر رو 
دارند .لطف آبادي و همکاران( )6 38 1در پژوهشی با عنوان « بررسی آموزش روششناسی
پژوهش در روا نشناسی و علوم تربیتی در ایران » از طریق مطالعه کتب روش تحقیق ،مقالههای
نگارش شده در نشریههای علمی -پژوهشی و رئوس مطالب تدریس شده در کال سهای روش
تحقیق رشتههای روا نشناسی و علو م تربیتی را مورد بررسی قرار دادهاند .این پژوهش نشان
ششناسی کمی(اثبات گرایانه) تأکید
یدهد که در اغلب منابع درسی روش تحقیق ،بر رو 
م 
سهای روش تحقیق دورههای
یدهد که در اغلب کال 
یشود .همچنین این پژوهش نشان م 
م 
شهای مختلف روانشناسی و علومتربیتی مباحث
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا گرای 
ششناسی کیفی مورد غفلت
یگیرد و رو 
مربوط به رویکردهای پژوهش کمی مورد بحث قرار م 
شهای
ششناسی حاکم بر پژوه 
یشود .سلسبيلي و حسيني(  ) 1384نیز در پژوهشی ،رو 
واقع م 
برنامه ریزی درسی در ایران را مورد بررسی قرار دادهاند .بر اساس یافتههای این پژوهش از 168
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پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای رشته برنامه ریزی درسی  251پژوهش با استفاده از
ششناسی کیفی(  10درصد) انجام
روششناسی کمی(  90درصد) و  61پژوهش با استفاده از رو 
شده است.
روش پژوهش
تحقیق حاضر ،از نوع کمی و با استفاده روش تحلیل محتوای اسنادی انجام گرفت .با توجه به
شهای حوزهی مدیریت آموزشی) تحقیق حاضر بدنبال فراهم
هدف (مقایسه روششناسی پژوه 
آوردن شناخت و بینش جدیدی است که راهنمای عمل محققان قرار گیرد .بههمين منظور این
مطالعه با روش تحلیل محتوا بر روی مقاالت چاپ شده در مجلههای حوزهی مدیریت آموزشی
در داخل و خارج کشور در سال  1393انجام شده است ،مشخصات نشریات مورد مطالعه در
جدول شمار  1موجود است .نمونه گیری به روش هدفمند موارد مطلوب صورت گرفته است.
برای این منظور دو مجله مدیریت آموزشی داخلی و دو مجله مدیریت آموزشی انگلیسی زبان
معتبر ،در این حوزه که به طور مرتب و منظم در سالهای اخیر به چاپ مقاالت علمی مدیریت
آموزشی پرداختهاند انتخاب گردید .از این رو از هر مجله  61مقاله ( 23مقاله فارسی و  23مقاله
خارجی) که در طی دو سال منتشر شده بودند بصورت تصادفی انتخاب شدند .مجله رهیافتی نو
در مدیریت آموزشی و مجلهی رهبری و مدیریت آموزشی با مقالههای دو مجله معتبر انگلیسی
فصلنامه مدیریت آموزشی و مجله مدیریت آموزشی مقایسه شدند.
جدول .2دوره ،شماره و سال انتشار مقاالت مورد استفاده از چهار مجله معتبر علمی پژوهشی داخلی و خارجی
رهیافتی نو در مدیریت

رهبری و مدیریت آموزشی

Educational
Administration Quarterly

تعداد

نمونه

تعداد

نمونه

مقاله

مورد

مقاله

مورد

آموزشی
دو ر ه

تعداد

نمونه

مقاله

مورد

دوره

بررسی
دوره -5

22

8

دوره-4

36

8

مجموع

58

61

93 31
92 31

دوره

بررسی
24

دوره-8

8

1393
دوره-7

24

مجموع

48

61

1392

دوره

تعداد

نمونه

مقاله

مورد

بررسی
22

دوره - 50

8

2014
8

Journal of Educational
Administration

بررسی
27

دوره -52

8

2014

دوره-94

22

8

مجموع

44

61

3 01 2

دوره - 51

20

8

مجموع

74

61

3 01 2

جهت ايجاد چارچوبي معين با استفاده از منابع معتبر روش تحقيق ،یک چک لیست در چهار
بخش تنظيم گرديد .بخش اول؛ روششناسي در سه حيطه كمي ،يك في و تر يك بي ،بخش دوم؛
نوع نمونهگيري ،بخش سوم؛ نوع ابزار و باالخره بخش چهارم تحليل آماري بوده است .نوع هر
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كدام از اين اطالعات با استفاده از تحليل محتواي مقاله استخراج و در ستون مربوط به خود درج
گردید.
یافتهها

جدول .3مقايسه رویکردهای پژوهش مقاالت تحليل شده در نشریات
نشریه

حیطه
رهیافتی نو در

ر وش

رهبری و

Educational
Administration
Quarterly

مدیریت

مدیریت

آموزشی

آموزشی

Journal of
Educational
Administration

کم ی

(14 ) 3.7 4

( 61 ) 50.0

(2 )2.6

(5 )6 5. 1

کیفی

(1 )1.3

0

( 9 ) 28.1

(7 ) 1.8 2

ترکیبی

(1 )1.3

0

(5 )6 5. 1

( 4 ) 12.5

جم ع

61

61

61

61

• اعداد داخل پرانتز نشاندهندهی درصد میباشد.
با توجه به جدول فوق میتوان عنوان نمود که؛ رویکرد پژوهش در بخش نشریات داخلی؛  30مورد
کمی 1 ،مورد کیفی و  1مورد ترکیبی است که بهترتیب  1.3 ، 3.7 4و  1.3درصد از مجموع مقاالت
میباشند .در نشریات مدیریت آموزشی خارج از کشور از  23مقالهی مورد بررسی؛  7مورد از
رویکرد کمی و  61مورد از رویکرد کیفی و  9مورد از رویکرد ترکیبی در مقاالت خود استفاده
نمودهاند .که به ترتیب  9.9 4 ، 1.8 2و  28.1درصد از مجموع مقاالت میباشند.
جدول  .4مقایسه روش نمونه گیری در نشریات نمونه پژوهش
حیطه

نمونهگیری

نشریه
رهیافتی نو

رهبری و

در مدیریت

مدیریت

آموزشی

آموزشی

Educational
Administration
Quarterly

Journal of
Educational
Administration

نمونهگیری کمی

( 13 ) 40.6

( 61 ) 50.0

(2 )2.6

(5 )6 5. 1

نمونهگیری گیری هدفمند

(2 )2.6

0

( 8 ) 25

(7 ) 1.8 2

نمونهگیری کمی

(1 )1.3

0

(5 )6 5. 1

( 4 ) 12.5

عدم مشخص بودن نمونهگیری

0

0

(1 )1.3

0

وکیفی(ترکیبی)

جدول 4نشان میدهد که؛ در نشریات فارسی که مورد بررسی قرار گرفت؛ (  29 ) 90.6مورد آن
از نمونهگیری کمی 2 )2.6( ،مورد آن از نمونه گیری کیفی و (1)1.3مورد آن از نمونه گیری
ترکیبی استفاده کردهاند .در نشریات خارجی مورد بررسی؛( 7 ) 1.8 2مورد آن از نمونهگیری
کمی 15 ) 46.8 ( ،مورد آن از نمونهگیری کیفی و(  9 ) 28.1مورد آن از نمونه گیری ترکیبی
استفاده نمودند همچنین در ( 1)1.3مورد از مقاالت خارجی نمونه گیری مشخص نبود.
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جدول  .5مقایسه ابزار مقاالت تحليل شده در نشریات نمونه پژوهش
نشریه

حیطه
رهیافتی نو در

پرسشنامه
ابزار و
منابع
گردآوری
داده

مصاحبه

رهبری و

مدیریت

مدیریت

آموزشی

آموزشی

Educational
Administration
Quarterly

Journal of
Educational
Administration

باز

0

0

0

0

بسته

(15 ) 46 / 8

( 61) 50.0

( 4) 12.5

(7 ) 21 /8

هردو

0

0

0

0

کل

(15 ) 46 / 8

( 61) 50.0

( 4) 12.5

(7 ) 21 /8

ساختارمند

(1 )3/1

0

(10 )2 1. 3

(6 ) 18 /7

نیمه ساختار یافته

0

0

(2)2.6

0

بدون ساخت

(1)3/1

0

0

0

کل

(2 )6/2

0

( 12) 37.4

(6 ) 18 /7

مشاهده

(1)3/1

0

(5)6 5. 1

(2)2.6

اسناد و مدارک

(2 )6/2

0

( 9) 28.1

(5)6 5. 1

جم ع

21

61

30

20

جدول ( )5در ارتباط با ابزار جمعآوری دادهها بیانگر آن است که در بخش نشریات فارسی؛
(  31 ) 96.8مورد از پرسشنامه آن هم از نوع بسته پاسخ 2 )2.6( ،مورد از مصاحبه1 )1.3( ،مورد
مشاهده و (2 )2.6مورد از اسناد و مدارک استفاده نمودهاند در این بخش از آزمون استفاده نشده
است .در بخش نشریات خارجی؛(  11 ) 34.3مقاله از پرسشنامه آن هم از نوع بسته پاسخ،
(  18 ) 56.1مورد از مصاحبه ( 61مورد آن ساختار مند و  2مورد نیمه ساختار یافته)7 ) 1.8 2( ،مورد
مشاهده و ( 14 ) 3.7 4مورد از اسناد و مدارک استفاده نمودند.
جدول  .6مقایسه شیوه تجزیه و تحلیل در نشریات نمونه پژوهش
مجله
حیطه

رهیافتی نو در

رهبری و مدیریت

مدیریت آموزشی

آموزشی

آمار توصیفی

0

(1)1.3

Educational
Administration
Quarterly
0

Journal of
Educational
Administration
0

آمار استنباطی

(7) 1.8 2

( 12 ) 37.5

(2)2.6

( 4) 12.5

آمار توصیفی واستنباطی

کم ی

ک یف ی

تحلیل محتوا

ترکیبی

تحلیل محتوا و آمار توصیفی
تحلیل محتوا و آمار استنباطی
جم ع

(7) 1.8 2

(3)3.9

0

(1)1.3

0

0

( 9) 28.1

(7) 1.8 2

(2)2.6

(1)1.3

(2)2.6

0

(3)3.9

(3)3.9

61

61

61

61

یافتهها در جدول  6نشان میدهد که در بخش نشریات فارسی تحلیلهای صورت گرفته در
مقاالت؛ ( 1)1.3مورد آمار توصیفی؛(  19 ) 59.3مورد آمار استنباطی؛ (  10 ) 31.3مورد آن آمار
یباشند .در
توصیفی و استنباطی و (2 )2.6مورد آن ترکیبی از تحلیل محتوا و آمار استنباطی م 
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بخش نشریات خارجی(  6) 18.7مورد آمار استنباطی؛ (1 )1.3مورد آمار توصیفی و استنباطی؛
(61 ) 9.9 4مورد کیفی از نوع تحلیل محتوا؛ (3 )3.9مورد ترکیبی از نوع تحلیل محتوا و آمار
یباشند.
توصیفی و (6 )6 8. 1مورد ترکیبی از نوع تحلیل محتوا و آمار استنباطی م 
بحث و نتیجهگیری
یدهد در نشریات فارسی (رهیافتی نو در مدیریت آموزشی و رهبری و مدیریت
نتایج نشان م 
آموزشی) رویکرد غالب مورد استفاده از نوع روش کمی ،نمونهگیری کمی؛ پرسشنامه بسته

پاسخ و تحلیل آماری بهصورت کمی بوده است و در نشریات خارجی؛ رویکرد کیفی؛ نمونه-

گیری هدفمند؛ مصاحبه و تحلیل محتوا بیشترین فراوانی را بخود اختصاص دادهاند .بهطور کلی با
تحلیل مقاالت صورت گرفته در بخش نشریات داخلی مدیریت آموزشی و مقایسه آن با
تحقیقات مدیریت آموزشی خارجی میتوان به این نتیجه دست یافت که رویکرد اصلی پژوهش
در تحقیقات داخلی از نوع کمیو در مقابل ،رویکرد اصلی پژوهش در تحقیقات خارجی
مدیریت آموزشی از نوع کیفی بوده است .همچنین در تحقیقات خارجی روشهای ترکیبی و
شهای لطف آبادی و همکاران
کمی نیز رواج داشتند .در بخش نشریات داخلی نتایج با پژوه 
( ،)6 38 1شعبانی ورکی ( ،) 138 5سراجی و عطاران (  ،) 1389آویژگان و نصر اصفهانی (  ) 1391و
یباشد .این تحقیقات نشان دادند رویکرد کمی،
رحمان پور و نصر اصفهانی (  ) 1392همسو م 
شهای نشریات داخلی بوده است.
رویکرد غالب در پژوه 
باقری (  ، 1380به نقل از صادق زاده )6 38 1 ،فضای اثبات گرایانه حاکم بر تحقیقات آموزشی را
یداند .در مقابل ،بنیادهای فلسفی و
علت غلبه دیدگاه کمی بر فضای علمی و دانشگاهی کشور م 
شهای کیفی و ترکیبی متفاوت از بنیادهای پژوهشی س ّنّنتی است که بر
روش شناختی پژوه 
استقراگرایی و کیفی نگری مبتنی هستند .همچنین لطف آبادی و همکاران ( )6 38 1دلیل
حاکمیت روششناسی کمی در پژوهشهای مربوط به حوزههای مختلف علوم تربیتی و
ششناسی کیفی و ترکیبی دانستهاند .بعالوه
روانشناسی داخل را عدم آشنایی پژوهشگران با رو 
شناخت ناکافی از روشهای جدید ،شناخت ناکافی از چگونگی انتشار گزارش پژوهش کیفی و
ترکیبی و همچنین نبود دستورالعمل روشن و واحد برای چگونگی انتشار و ارزیابی مقاالت از
شهای کیفی و ترکیبی از سوی
یتوان در عدم بکارگیری رو 
دیگر دالیلی است که م 
پژوهشگران داخلی برشمرد .همچنین به نظر میرسد سیاست غالب نشریات داخلی مبنی بر کنترل
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تعداد صفحات مقاالت و کوتاهتر بودن بخش روش همانطور که وینر و همکاران (  ) 2011نیز
تاکید دارند میتواند از علل در اقلیت قرار گرفتن پژوهشهای کیفی در نشریات داخلی مدیریت
آموزشی باشد.
نتایج نشان داد محققان در نشریات خارجی از انواع گوناگونی از روشهای کیفی و ترکیبی
شهای بخصوص به ما
یکند؛ در حالی که رو 
یگیرند .آن گونه که مورس( )3002عنوان م 
بهره م 
یدهد تا با استفاده از دیدگاههای گوناگون به توصیف و فهم و تبیین پیچیدگی
این امکان را م 
زندگی نائل آییم ،روشهای متفاوت نیز ظرفیت آن را دارند که برای پاسخگویی به انواع
یتوانیم به تصویر پیچیدهتری از رفتار و
مشخصی از سؤاالت به ما کمک کنند به این طریق ما م 
فهای پژوهشی و شناخت خود را
تجربۀ روان شناختی و تربیتی افراد دست یابیم و رسیدن به هد 
یشود.
حهای پژوهشی ترکیبی استفاده م 
نیز تسریع بخشیم .به این منظور ،در سالهای اخیر ازطر 
هپفل (  ) 1997معتقد است روند افزایش استفاده از رویکرد کیفی در تحقیقات آموزشی نشان
میدهد دانش پژوهشگران در این زمینه رو به افزایش است .هر چند تحقیقات کیفی پر هزینه و
یرسد فضای
یشود .به نظر م 
وقت گیر هستند اما اطالعات عمیق و ارزشمندی از آنها حاصل م 
حاکم بر تحقیقات در نشریات خارجی مدیریت آموزشی کل گرا و عمیق است و در عین حال
یکنند نیز در آنها وجود دارد.
نوآوری و تنوع ،همانطور که تایلر و کافی ( )9002تاکید م 
یتوان گفت محققان خارجی بیشتر خواهان انجام پژوهش در یک موقعیت طبیعی ،و بوسیله
م 
رویههای نوین به ویژه در زمینهی یافتهها و گزارش نتایج معتقد هستند.
در مجموع میتوان اظهار داشت ،سهم مقاالت انتشار یافته به روش کیفی و ترکیبی در نشریات
داخلی مدیریت آموزشی اندک بوده و کیفیت روش شناختی آنها چندان مطلوب نیست .انتظار
میرود با توجه به نقشی که این رویکردها میتواند در تولید و توسعه مدیریت آموزشی داشته
باشد ،به دور از مدگرایی و سطحی نگری ،جایگاه واقعی و مطلوب خود را در میان پژوهشگران
حوزه مدیریت آموزشی پیدا کند.در غرب نیز این مسیر حرکت از روش کمی بسوی کیفی طی
شده است ،باید پژوهش شود که آنها چگونه این مسیر را طی نمودهاند تا بتوان با شناخت دقیق
یتوان در
راههای میان بر را یافت و این گذار ،با سرعت بیشتری برای ما انجام شود .از طرفی م 
یتر ،هر دو روش مطرح شوند و آسیبها و
سهای روش تحقیق دانشگاهها به صورت جد 
کال 
کاربردهای روشها بررسی و مورد مداقه اساتید و دانشجویان قرار گیرند.
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