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 مقدمه 

ای دارد؛ زیرا محّرک توسعه پایددار کشدور ا برداری از آن توّجه ویژهجهان امروز به تولید علم و بهره
ریزی ساختار ا و نهاد ای علمدی و پژو شدی آندان خود به پی هشود که این نیز به نوبمحسوب می

تحّقق توسدعه پایددار سدرابی بدیش (. بدون پژو ش، تالش برای 7331یحیایی، وابسته است )فهیم
شدان در آنها نسبت به کل تولیدد ناخدالم ملدی  ای تحقیق و توسعهنیست و کشور ایی که بودجه

شدوند )ادای،ی، اندک باشد، در مسیر شتابان توسعه از دور رقابت خارج و یدا بده شاشدیه راندده می
ت یدتواندد ما یباشدد کده مدمی نو ی ایبه فناور یابید دستیق و توسعه کلین تحقی(.  مچن7331

جامعه را بهبود ببخشدد و  مده اینهدا از  یو اجتماع ی ای اقتصاددات را دگرگون سازد و عرصهیتول
 آیند.شمار میعوامل توسعه پایدار به

 یاجتمداع هیسرما و یانسان منابع برتر سهم بربا اتکا  علم دیتول بر، ٤١٤١انداز ایران سند چشم
دن به ا ددا  ترسدیمی در یبرای رس .(7332 ای مجلس، کید دارد )مرکز پژو شتا یملّ  دیتول در

تددوین و تصدوین نقشده که  شده است انجام یی اویژه در شوزه علم و فناوری، تالشاین سند، به
 باشد. می ن امور یاز ا یکی جامع علمی کشور

انسدان و  نگدا ی بده چدهجامع علمی کشور ارائه  شدده اسدت و  هچه تعری،ی از توسعه در نقش
در  توسدعه در آن،  ن است کدهیغایت آن دارد؟ نکته  قابل توجه نقشه جامع علمی کشور ا ابدزار صر

عنوان زیربنای فکری انسان، توجه خاصی دارد. نکته شود و به دین اسالم، بهزندگی تلقی نمی بهبود
و بده عندوان او  یوجدود واندنج د انسان را با تمدامیباپایدار،  توسعهتحّقق  یبرا دیگر این است که

او را  یاز داینیش نگریست، ت خویو فعال یط زندگیمح ر درییجاد تغیا ، با ظرفیترمت،کّ  یموجود
(. ولدی آنچده تداکنون بدرای 7311ولدی، )شاه قرار داد و نحوه پاسخ به آنها را مدنظرنمود  مشخم

بدرای « گراییعمل»مّد نظر قرار دادن  گیرد، باویژه در ابیعت در جهان انجام میتحّقق پایداری، به
که، آنچه انسان امروز بدان سخت نیازمند است، شالیدرپاسخ به نیاز ای صر  ماّدی انسان بوده؛ 

 (.٤731معنوّیت است، آن  م معنویتی که بر عقل و منطق مّتکی باشد )شاملی، 
آیدد؟ چده چیدزی مدانع یچرا برای رفع موانع تحّقق پایداری کمتر از معنویت سخن به میان مد

 ای خدویش نداتوان از ای که وی با تمام دانستهشود، به گونهتغییر نگاه و ت،سیر انسان از  ستی می
 البد. ا، مباشث عمیق را میاست؟ پاسخ به این پرسش« پایداری»تحقق 

 (، معتقدند که در عصر ارتبااات و اّاالعات،7331نظران، مانند سعید شنایی )برخی صاشن
 ا ممکن است صاشن دانایی بیشتر شده باشند؛ اّما این دانستن بیشدتر بده دگرگدونی فکدری، انسان
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توان برای آنها انتظار داشدت. تبع آن زندگی بهتری را نمیشود و بهاخالقی و فر نگی آنان منجر نمی
، بر نقل و تیفهم واقع یتالش برا یده است که آموزش کشور به جاین عقی(، نیز بر ا7331) یثربی

کید دارد و ینیشینشر معلومات  ر چه بیشتر پ اسدت کشدور فر نگ  یو جد از درد ای اساسیان تأ
 ثرؤمد یزمدان،ّکر تفلس،ه و که، . درشالیکاربردی ندارد ،،ّکرتکرد و  کار توانکه گویی با ت،ّکر نمی

 .ر استؤثکاری م، که ت،ّکر ندپذیربکم ستر که افراد د شوندواقع می
چنین شالتی در اقشار مختلف، مانند محّقق دانش آموخته دانشگا ی، شاکم است؟ پاسخ  چرا

وی با آن نه،ته است؛ زیرا ایدن دو بدر درک او « رابطه»محّقق از موضوع تحقیق و « تلقی»آن در نوع 
و  2شناسددیمعرفددت ٤شناسددی،رو، ادامدده بحددث بدده  سددتیاز موضددوع تحقیددق تدداثیر دارد. ازایددن

محّقق، که بر درک وی از موضوع تحقیق و رابطه او با موضوع تحقیق تاثیرگذار است،  7شناسیروش
پردازد. به  رشال، درک عمیق برای یک پژو شر ثمربخش نیازمند دستیابی به یک درک فلسد،ی می

گا ی از چنین بنیاد ای معرفت .روشن است پژو ش نوآورانه در علوم انسانی بدون دانش وسیع و آ
ناپذیرندد، و درک پذیر نیست. دانش عینی و فلس،ی در  دم تنیدده و جداییشی، امکانشناسی پژو 

شناسی، مبنای اصلی پژو ش و چدرا  را نمدای محّقدق در راه دشدوار درست و دقیق مبانی معرفت
(. برای نمونه، محّققدی کده 7331آبادی، نوروزی و شسینی، دستیابی به شقایق علمی است )لطف

ی یگرای اسدتقراگرایی مبتنی است و از رویکرد ای مادیشناسی او بر اثباتفتشناسی و معر ستی
گیرد و معتقد است تنها آن چیدزی وجدود دارد کده قابدل تجربده اسدت و  ای کّمی بهره میو روش

ترین معندای خدود بده رّد متافیزیدک ن، چنین محققی در وسدیعیعینّیت و نمود خارجی دارد، بنابرا
 دای ک محّقق که از نظر معرفتی به شهود و شکمت متعالی معتقدد اسدت، روشپردازد. ولی یمی

گ،ته در جهدان معاصدر شی ای اساسی پگرا را برای پاسخگویی به پرسشگرای مبتنی بر اثباتکّمی
شدود تدا  ا  باعدث میشناختی این روششناختی و معرفت ای  ستیزیرا نارساییداند؛ کافی نمی

د ید ای جدشناسدیمنددی از روشی کسن معرفت، تعّمق در علوم نقلدی و بهره ای متعالبه روش
 پژو ش نیز رو آورد. 

 یشناسیل نقم  ستیو شهودی، یا شذ  آنها به دل ی ای معنوبنابراین، توّجه نداشتن به جنبه

                                              
1. ontology 

2. epistemology 

3. methodology 
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 گذارنددریندی، از جمله فرایند ای پدژو ش، تأثیمحقق است که این دو بر  ر فرا یشناسو معرفت
(. به  مین دلیل، نیاز است تا الگو ای نوین پدژو ش را کده در شکمدت، 7391و ابدی،  یول)شاه

 ای دانش بومی ریشه دارد، اراشی نمود و تحقیقات را بدر مبندای خرد، دانش عینی جهانی و یافته
 ی باالتر از آنچه که  ست رساند. آنها به مرشله

بدا وجدود ضدرورت پدژو ش بدرای تحّقدق  :سخ د داین نوشتار بر آن است تا به این پرسش پا
تدرویج و  هآموختگان رشدت ای تحصیالت تکمیلی، مانند دانشآموختگانر دورهتوسعه پایدار، دانش

بده چده ندوع « پایدداری»آموزش کشاورزی به عنوان یک رشته تحصیلی علوم انسانی، برای تحقیق 
 نیازمندند؟« الگوی آموزش روش تحقیق»

 ژوهشروش و مواد پ

 و مواد پژو شی  به شرح زیر انجام شد:ترکیبی متوالی کی،ی و کّمی این پژو ش، با روش 
مشدکالت آمدوزش روش ۀ ای، دربدارانجدام مطالعده کتابخاندهشامل  مرشله اول با روش کی،ی

 تحقیق در کشور برای تحّقق پایداری است. 
 ای توسعه پایددار، ستخراج مؤل،همرشله دوم با روش کی،ی و براساس نتایج مرشله اول و برای ا

وسیله سده  ا  ر یک  بهمؤل،هانجام شد. برای افزایش اعتبار  2، و واشد محتوا٤با روش تحلیل محتوا
متخصم ترویج و آموزش کشاورزی تحلیل و نتایج آنها با یکدیگر تطبیق داده شد تدا اجمداع الزم 

 شاصل شود.
آموخته مقطع دکتری ترویج دانش 27 ای ، رسالهدر مرشله سوم که با روش کی،ی انجام گرفت

تدرین عندوان قددیمیرسداله(، بده٤1رسداله( و تهدران )3 دای شدیراز )و آموزش کشاورزیر دانشگاه
عندوان جمعّیدت تحقیدق بررسدی  ایی که این مقطع تحصیلی در آنها برگزار شده است، بدهدانشگاه

 دای در کتابخانه بخش  یرساله دکتر ١3ن یاز بآموختگان،  ای دکتری دانشرساله شدند. انتخاب
گیدری گیری  دفمندد انجدام شدد؛ نموندهترویج و آموزش کشاورزی این دو دانشگاه، با روش نمونه

 نگاشته شده بود.« توسعه پایدار کشاورزی»مبحث ۀ ی بودکه درباری ا دفمند، انتخاب رساله
 ای اسدتخراجی از مرشلده دوم بدا ی با مؤل،ه ای دکتری انتخاب ای پایداری رسالهتطبیق مؤل،ه

                                              
1. content analysis 

2. content unit 
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( امتیازد ی شدد. 5زیاد=، و خیلی١، زیاد=7، متوسط=2، کم=٤کم=، خیلی٤ایف لیکرت )خیر=
 ر رساله توسط سه متخصدم تدرویج و آمدوزش کشداورزی  ا، برای افزایش اعتبار ارزیابی مؤل،ه

 امتیازد ی و نتایج با یکدیگر تطبیق داده شد.
گذاردن آنها در  ای پایداری مورد نظر مت،اوت است، به اشتراکبه اینکه ما یت مؤل،ه با توّجه  

 ٤باید با روش اقلیدسین، ی(. بنابرا٤71٤آماری صحیح نیست )آساد و شیدری،  معادالت و تحلیل
د ی (. وزن٤73٤د ی شوند )آذر و رجن زاده،مقیاس شوند تا از یک جنس گردند و مجددًا وزنبی

 ا به سطح نسبی تغییر یابد و قابلّیت تحلیل آماری پیدا شود تا سطح سنجش مؤل،هد باعث میمجد
 مرشله چهارم و با روش کّمی انجام گرفت. و ای 2د ی مجدد با آنتروپی شانونکنند ) مان(. وزن

تحلیدل عداملی »تدوین الگوی متعالی آموزش روش تحقیق برای مقطع تحصیلی دکتدری بدا   
و در مرشله پنجم و با روش کّمی انجدام شدد.  SASو  SPSSافزار ای  ا و با نرممؤل،ه 7«اکتشافی

مؤل،ه بسیار محدود بود،  ٤1رساله انتخاب شده بود و این تعداد برای تحلیل عاملی  27چون تعداد 
گویدد رساله، بر مبنای منطق فازی که مدی 27ۀ وزن شد ای بیبرای برار  کردن این مشکل، داده

پرسشدنامه بده  ٤5مورد برآورد شد تا نسدبت  2٤3بینی نتایج وجود ندارد،  یچ اصل ثابتی در پیش 
 5) میلدربرای انجام آزمون تحلیل عاملی است، رعایت شدود  ١گیرییک مؤل،ه که شرط اعتبار نمونه

 (. 2112و  مکاران، 

 نتایج

 دار آشکار نمود:موانع زیر را بر سر راه تحّقق توسعه پای مرحله اول ای یافته
  ا پیرامون توسعه پایدار؛شناختیر پژو ششناختی و معرفتدر  ستی ینارسائ
 پایدار به اور خاص؛ هی در تعریف توسعه به اور عام و توسعینارسا

                                              
کندد، آن را بده تدوان دو  ای  ر شاخم را بر بدردار  مدان شداخم تقسدیم میسازی است که درایهمقیاس ای بی. روش اقلیدسی از روش ٤

کندد؛ عددد شاصدله  ر درایه را بر این مجموع مجذورات تقسیم مدیکند. در پایان مقدار  رساند و سپس مجموع این مجذورات را برآورد میمی
 یک عدد بی مقیاس است.

 دا  ا به روش اقلیدسی، ادعای قطعیت وزن محاسبه شده ممکن نیست، با روش آنتروپی شدانون، درایدهد ی درایه. با توجه یه اینکه در وزن 2
 کند.را خنثی میشوند.  مچنین، این روش سوگیری محقق د ی میمجددًا وزن

3 . exploratory factor analysis 

4 . sampling validity 

5 . Miller 
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 در تعریف روش تحقیق. « تحقیقروش»و « شناسیروش»خلط دو م،هوم 
ن است کده محّقدق یبه آن توّجه شود، اکه باید  یاساس هنکتی اول مشخم کرد یبررسی نارسا  

ا یدف ی دا را توصددهیدست کده پدین نیز، چه کس، کدام راه و مقصد است؟ مسئله ایارفدار چه چ
علدم و کددام  هن اسدت کده بدر اسداس کددام فلسد،یدکند، بلکه مسوله ار مییا ت،سی یل، نّقادیتحل

(. این در شالی اسدت کده، 2111 ٤پردازد؟ )کرسول،ر مییل، نقد و ت،سیف، تحلی ا به توصارزش
ت یدنیریشه دارد کده فقدط ع یو تجرب یعی ای علوم انسانی، عمومًا در علوم ابپژو ش یاد نظریبن

ن یداندد. آشدکار اسدت کده چندیم یارزش معرفت یمشهود و محسوس را دارا ینیع هو تجرب یمادّ 
قرار  یی اپژو ش یواند مبناتیدارد و نم یرت اساسیمغا یرانیا -یاسالم یعلم هبا فلس، یدگا ید
 یعلدوم انسدان یار درسدتیرا مع ینیع ی ا، شکمت، خرد و دانشیاله یا از وشیپو یبیرد که ترکیگ
، بدر بخدش کدوچکی از رفتار دای «ییدگراتخصم» هدانند. به اور خالصه، کسانی که به بهانیم

را  بدا پدژو ش  تیکنندد و شکمدت، عرفدان، خدرد، فر ندگ،  ندر، ادب و شخصدآدمی تأکید می
م ی ای آنان نیز تا مرتبط بدا م،دا افتهیدانند، نوآوری پژو شی واقعی نخوا ند داشت و ارتباط میبی

 (.7331)لطف آبادی،  رد، ارزش کافی نخوا د داشتین با آنها قرار نگیاخیر و در ترک
ل ، مثدتعریف توسدعه پایددار در یدک بسدتر مشدخمی دوم مشخم شد که یدر بررسی نارسا

رقین بسیاری بدرای چگدونگی  ی ادگاهیرو است و دبه ای نظری و عملی روکشاورزی، با  چالش
است؛ زیرا م،هدوم توسدعه، بدا ایددئولو ی و م،دا یم نظدری و عملدی گیری آن به وجود آمده هانداز

 (. 2113 2شود )سانت آنا،متنوعی پشتیبانی می
ی قمدری  جدر از قدرن  شدتمو اسدت  یشدرفتتکامدل و پ یدافتن،بسدط  ایمعندبه توسعهۀ وا 

 آناز فراگیدر اسدت،اده  ولدی، شددرفتده گکدار هبد یاجتماع  اییدهپد یبرخ یحتوض یبرا یالدی(م)
دوم و  یاز جندگ جهدان پسبه  ی،جوامع انسان یشرفتدرک پ یبرا یلیارچوب تحلهچ یکعنوان به

 یصدنعت و رشدد ی،متدراد  بدا نوسدازوا ه  ین، ازمان. در آن گرددمیالدی برمی 11و  11ی اد ه
 رفت.  کاربه نیز و اصطالشات مشابه یراتتعب یبرا لیو تلقی شد؛ شدن

توّجه بسیاری از متخّصصدان و « توسعه پایدار»به توسعه اضافه شد و اصطالح « پایداری»وا ه 
ای  ای توسدعهامهریزان را به خود جلن کرد. از زمانی که کن،رانس برونتلند آن را سرلوشه برنبرنامه

                                              
1 . Cresswell 

2 . Sant Ana 
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 ای مت،داوتی  ا و فعالیت ا، اولویتقرار داد، تعاریف متعّددی از آن ارائه شد که  ر یک بر ارزش
کید دارند. برخی از محّققان، ظرفیت افراد، منابع و جوامع را برای تغییر ناپذیری در اول زمان به  تأ

سازی پایداری (. برخی دیگر، در م،هوم7333اند )کرمی، کشاورز و فروزانی، مثابه پایداری دانسته
 دای (. برخی نیدز، پایدداری را در تبیدین چدالش7993 ٤نظر دارند )پرتی،عدم تخرین منابع را مد

؛ کرمدی و 7991 2دانندد )کرمدی،اند، متبلور مدیریزان توسعه با آن مواجهمحیطی که برنامهزیست
برابری بین »و « آینده مشترک ما»بر م،ا یم  پایدار، ه(؛ زیرا چهارچوب توسع2113 7منصورآبادی،

ادور مسدتمر اور کلی، توسعه پایدار در اول زمان و به(. به7991 ١استوار است )کرمی،«  انسل
(. نکته شایان توجه آن است که توجه فزاینده به پایداری موجن 7992 5تغییر کرده است )جاکوب،

ر  به ابعاد  تدر، کده دربرگیرندده فّنی فاصله گرفته و ابعداد پیچیددهشده است تا م،هوم آن از توجه صر
 (.7333باشند، را شامل شود )کرمی، کشاورز و فروزانی، ابعاد انسانی نیز می

ولی با یک نمدود مّتحدد « پایداری»و « توسعه»اور خالصه، توسعه پایدار ترکیبی از دو جنبه به
دیگدر ش،دک کی،ّیدت ابیعدت را در بدر  هصنعتی و جنبد -آن پیشرفت اقتصادی  هاست، که یک جنب

(. ٤735به اجماع این دو بسدتگی دارد )میکدانیکی و تداجریزی، » توسعه پایدار»گیرد، که نمود می
(؛ ٤712ولدی، برای این منظور پایداری باید افزون بر بوم فّنی، بر بوم معرفتی نیز مبتنی باشدد )شداه

کیدد ولی برای تحقق پایداری به اور عام و توسعه پاید دار  بده ادور  خداص بدر صدر  بدوم فّندی تأ
زمان بوم فّنی و معرفتی، دستیابی به توسعه پایددار را ممکدن شود، در شالی که در نظر گرفتن  ممی
 سازد.می

با وجود  اینکه جامعه جهانی با آغاز د ه  ،تاد میالدی از ارح ضرورت توسدعه پایددار سدخن 
 مدراه داشدت کده بده از دسدت دادن  ای نداموّفق را بدا خدود بدهاز تجربه یامیان آورد، اّما توشهبه

 ا تبا ی زندگی میلیارد دا انسدان  ای کمیاب و ارزشمند، و بدتر از آنی، سرمایهی ای االفرصت
 ای توسدعه اسدت و منجر شد. این مشکالت، در ایران نیز صادق است؛ زیرا ایران گورستان تئوری

به اور کامل اجرا شده و مورد شمایت قرار گرفته باشدد، وجدود نددارد ای که در ایران توسعه تئوری
                                              
1. Pretty 

2. Karami 

3 . Karami & Mansoorabadi 

4 . Karami 

5 . Jacob 
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توان بر این وضعیت فائق آمدد؟ پاسدخ بده (. پرسش این است که چگونه می7313)کرمی و فنایی، 
شود تا در رویارویی با تنگنا دای توسدعه رو است که باعث می ای مهم پیشر از چالش این پرسش

 پایدار درماند.
یک فرایند پردازش ااالعدات کده »ع سوم، مشخم کرد که تعریف روش تحقیق را بررسی مان

« انجامددبا  ویت جمعی است و به نوآوری در آن گسدتره مدی  در یک انتظام، متعّلق به یک گستره
یافت که روشمند بودن، مقّوم  وّیت تحقیق است؛ یعنی ت،داوت توان دردانند. بر این اساس، میمی

داندد عات پراکنده، در روشمندی آن است. این تعریف، روش تحقیق را انتظامی مدیتحقیق با مطال
 ای آزمون و ابزار سدنجش اسدت که شامل چهارچوب نظری معین، اصول، فنون، رویکرد ا، شیوه

 (.٤733)عبدی، 
شناسدی و روش تحقیدق گ،ته، از جمله تعاری،ی است کده باعدث خلدط روششیولی تعریف پ

بده شددت « آمدوزش روش تحقیدق»نوبه خود باعث شده اسدت تدا کی،یدت ل بهشود. این مشکمی
صدورت توسعه پایدار کشاورزی بهی مانند ی ادر زمینه کا ش یابد و نیاز ای کشور با کمک تحقیق

 (. ٤735کامل برآورده نشود )ناجی، 
رح ست، بلکه ادیشناسی تحقیق و روش تحقیق  د  این مقاله نان دو اصطالح روشیز میتمی

لی از جمله روشن نبودن دقیدق تعریدف یمّدنظر است؛ که به دال« آموزش روش تحقیق»مشکالت 
( ضمن اینکه این مشکالت را ناشی از ابهدام ٤735گردد. برای نمونه، ناجی )یاین دو اصطالح برم

داند، از مدواردی دیگدر، مانندد تربیدت نکدردن محّققدان شناسی و روش تحقیق میدو م،هوم روش
گرایدی و سداختار زدگدی و افدراطزدگی، آمارگرایی، کی،ّیدتم آموزش روش تحقیق، کمّیتمتخص

( ایدن مشدکالت را ناشدی از ال،بدای ماقبدل ٤735چیدان )د. گیدوهبرنامناسن نظام آموزشی نام می
( ندوع ٤731)ندوروزی و شسدینی آبدادی، داند. از نظر لطفتحقیق، یعنی تجربه زندگی محّقق می

گددرا و آمددارزده  سددتند، بنیاد ددای  ددا کدده عمدددتًا کّمددیروش تحقیددق در دانشددگاه متددون آمددوزشر 
شناختی تحّصلی و پساتحّصلی محّققان را به شاشیه رانده و اسدت،اده از تحقیقدات کی،دی و معرفت

 دای کشدور را بدا مشدکل مواجده سداخته آمیخته )کّمی و کی،ی(، آموزش روش تحقیق در دانشگاه
ثبداتی، عددم شساسدیت نسدبت بده ( نا مگونی، بی٤733) یو بامداد صوف یهیدگاه فقیاست. از د

آزمایش و روابط پیچیده در علوم اجتمداعی، از دیگدر مشدکالت آمدوزش روش تحقیدق در کشدور 
  ستند.

اندد، ولدی گ،ته، تقریبًا توسط محّققان دیگدر ادرح شددهشیبه اور خالصه، مشکالت فراگیر پ
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اند تا مشخم شود که نتدایج پیشنهادی خود را در بوته آزمایش نهاده  ایشلتعداد کمی از آنها راه
آنها چه خوا د بود. آیا با عمل به آنها، مشکالت آموزش روش تحقیق در ایران برار  خوا د شد؟ 
اگر پاسخ مثبت است، شا دی وجود دارد که نشان د د تحقیقات به پایداری کشور به ادور عدام و 

 ه اور خاص منجرخوا د شد؟ اگر خیر، چه باید کرد؟توسعه پایدار کشاورزی ب
 ای این مرشله معلوم نمود که به الگوی متناسن برای آموزش روش تحقیدق بدرای تحّقدق یافته

 توسعه پایدار نیاز مبرم وجود دارد. 
 ای پایداری و توضیحات مختصر  ر یک و مندابعی  ای مرشله دوم که شامل تبیین مول،هیافته

 آمده است. ٤ ا برگرفته شده است، در جدول شماره  ا از آن،هکه این مول
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 های پایداری، توضیحات و منابع آنها: مؤلفه1جدول شماره 
 

 منابع مؤلفه توضیح مؤلفه نام مؤلفه
فراتددر رفددتن از اسددتنباط 
مبتندددی بدددر مشدددا ده و 
الگو ددددای برآمددددده از 

 مشا دات

 دات  ای تحقیقاتی، نباید بر صر  مشادر استنباط
کید نمدود، بلکده دیگدر روش  دای اسدتنباط عینی تأ

 را نیز مد نظر قرار داد.  مچون شهود

؛ فقیهددی و ٤735چیددان، گیددوه
؛ ادای،ی، ٤733صدوفی، بامداد
ولی، شداه؛ ٤712؛ ابدی، ٤73٤
٤712 

جدای نگداه سیسدتمی، بده
 یا ذ نی نگاه صرفًا عینی

زدگدددی و زدگدددی، آمدددارگرایی، کی،یدددتاز کّمیدددت
بده یکدی از  گرایی باید پر یز شود. نبایدد توجدهاطافر

 ای شدوزوی محددود روش یا ای دانشگا ی روش
شددود.  بایددد کمّیددت و کی،یددت، عینّیددت و ذ نّیددت، 

-ابیعت و ماوراء ابیعت، و دانشگاه و شدوزه را  دم

 مند شد.زمان در نظر گرفت و در تحقیق از آنها بهره

آبددادی، ؛ لطددف٤735ندداجی، 
؛ ٤731، شسدددینیندددوروزی و 

 ٤712ولی، ؛ شاه٤712ابدی، 

 ای یک رشته خاص محصور نباید در اصول و روش ایرویکرد فرارشته
به پژو ش  یا ای فرارشتهبود، بلکه با اصول و روش

 پرداخت.

؛ ٤712ولدی، ؛ شاه٤712ابدی، 
 ٤73١سجادی و ابوالقاسمی، 

تعامل متخصصدان علدوم 
 تجربی و دینی

متخصصددان دانشددگا ی در انجددام نبایددد تنهددا از 
د از متخصصان دینی نیز ی ا بهره برد، بلکه باپژو ش

 بهره گرفت.

؛ جمشددیدی، ٤73٤سددجادی، 
ولدی، ؛ شاه٤712؛ ابدی، ٤731
 ٤73١؛ سجادی، ٤712

-سازگاری ابزار ا و شدیوه

 ددای تحقیددق بددا شددرایط 
سیاسددددی، فر نگددددی و 

 اقتصادی کشور

ی متدداول وارداتدی در  انباید صرفًا از ابزار ا و شیوه
 دا و ابزار دای پژو ش است،اده کدرد، بلکده از شدیوه

سازگار با شرایط سیاسی، فر نگی و اقتصادی کشدور 
 بهره  برد.

؛ بازرگدددددان، ٤73٤ادددددای،ی، 
؛ ٤731؛ جمشددددددیدی، ٤73١
؛ سدددجادی، ٤712ولدددی، شددداه

٤73١ 
زمدان بده نظدر و تعهد  م

 عمل
وظی،ه محقق نباید با این ت،ّکر به تحقیق پرداخت که 

صرفًا انجام تحقیدق اسدت، بلکده نتدایج آن بایدد در 
 دنیای واقعی ارزش کاربرد داشته باشد.

آبددادی، ؛ لطددف٤735ندداجی، 
؛ ٤731ندددوروزی و شسدددینی، 

ولدددی و ؛ شددداه٤712ابددددی، 
 ٤712ولی، ؛شاه٤71٤مراد، شاه

در انجام یک پژو ش افزون بر وضعیت شال مسدئله  زمانه بودن پژو شسه
ش، به زمینه پیشین آن )زمان گذشته( و تأثیر آن پژو 

 بر آینده )زمان آینده( توجه نمود.

؛ ابدددی، ٤731جددوادی آملددی، 
 ٤712ولی، ؛ شاه٤712

ی بددودن دانددش، یاقتضددا
فناوری و معرفت شاصدل 

 ای تحقیدق را نبایدد یدک امدر مسدّلم و قطعدی یافته
صل از دانست، بلکه باید دانش، فناوری و معرفت شا

آبددادی، ؛ لطددف٤735ندداجی، 
؛ ٤731ندددوروزی و شسدددینی، 
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پژو ش را به شرایط محیط پژو ش وابسدته دانسدت  از پژو ش
- ای مختلف کنش مت،اوتی ایجداد مدیکه در زمینه

 کند.

؛ جمشددددیدی، ٤712ابدددددی، 
 ٤712ولی، ؛ شاه٤731

گرا بدود و در دانش و فن مورد است،اده در تحقیق، بوم گرایی در دانش و فنبوم
ر  به یافتها  ای محض علمی که عمددتًا ز اّتکای صر

وارداتددی اسددت و بددا شددرایط محّلددی ت،دداوت دارنددد، 
 اجتناب شود.

؛ جمشدددیدی، ٤73٤ادددای،ی، 
ولدی، ؛ شاه٤712؛ ابدی، ٤731
٤712 

توانایی در ترسیم و تبیدین 
روابط اجتماعی، محیطی 

 و معنوی

در انجام تحقیق، باید قادر بدود تدا در  در سده مرشلده 
آوری و تحلیددل ااالعددات و تشددخیم مسددئله، جمددع

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

؛ ابدددی، ٤731جددوادی آملددی، 
 ٤712ولی، ؛ شاه٤712

گرا شاکم باشد و از در فرایند اجرای تحقیق نگاه نظام نگر بودنکل
 شود. جزءنگری اجتناب

؛ نددداجی، ٤735چیدددان، گیدددوه
؛ ٤731آبدددادی، ؛ لطدددف٤735

؛ جمشددددیدی، ٤712ابدددددی، 
 ٤712ولی، ؛ شاه٤731

تکیه بر واقعّیت زیسدتی و 
گرایدددی دوری از ایددددئال

 فردی

 دای آل ا، باید از تمایدل بده ایددهدر انجام پژو ش
 ای موجدود فردی شخم اجتناب شود و بر واقعّیت

کید شود.  تأ

 ٤712ابدی، 

کید بر گ،تمدان در ارائده  تأ
 را کار ا

در ارائه را کار ای پژو شی باید به گ،تمان پرداخت 
  ای مختلف بتوانند مشارکت کنند. تا گروه

 

 ٤712؛ ابدی، ٤73٤اای،ی، 

 دددای اسدددت،اده از شدددیوه
 ترغیبی

 ایی است،اده کنند که مخاابدان محّققان باید از شیوه
 ین نماید.را برای کاربرد نتایج تحقیق ترغ

 ٤712ابدی، 

است،اده از پرسشدگری بده 
 گریجای مشا ده

گددری آوری ااالعددات، از مشددا دهدر فراینددد جمددع
صر  اجتناب ورزیدد و پرسشدگر بدود. پرسشدگری 

 دای خدود  بتواندد ابعداد مسدئله را نّقاد که با پرسش
 واکاوی  کند.

 ٤712؛ ابدی، ٤73٤اای،ی، 

گذار از محاسبه نتایج بده 
و مقایسدده نتددایج تحلیددل 

 ناشی از اجرای پژو ش

نباید نتایج را فقط محاسبه کرد و گزارش نمود، بلکده 
بتوان آنها را با دیگر نتایج پدژو ش و بدا نتدایج دیگدر 

  ا  مقایسه کرد.پژو ش

 ٤712؛ ابدی، ٤73٤اای،ی، 
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آمده اسدت.  2 ا در جدول شماره  ا است که درصد امتیاز مؤل،همرشله سوم، امتیازد ی مؤل،ه
 این کار به روش زیر انجام شد:

  ا؛رساله هجمع امتیاز  ر مؤل،ه در  م
  ا؛مؤل،ه در  مه رساله ٤1جمع امتیاز  ر 

 درصد امتیاز  ر مؤل،ه از مجموع امتیاز گام قبل.
 های دکتری مورد مطالعههای پایداری در رساله: درصد امتیاز مؤلفه2جدول شماره 

 
 درصد شاخم

 ٤١ گریده از پرسشگری به جای مشا دهاست،ا
 ٤2 گرایی فردیتکیه بر واقعّیت زیستی و دوری از ایدئال

 ٤2 زمان عینی و ذ نیداشتن نگاه  م
 ٤٤ زمان به نظر و عملتعهد  م

 3 زمانه بودن پژو شسه
 3 ایداشتن رویکرد فرارشته

 3 مده از آنهارفتن از استنباط مبتنی بر مشا دات و الگو ای برآفرا 
 3 گذار از محاسبه نتایج به تحلیل و مقایسه نتایج ناشی از اجرای پژو ش

 3  ای ترغیبی برای مشارکتاست،اده از شیوه
کید بر گ،تمان  ١ ارائه را کار ا با تأ

 ا با شرایط سیاسی، فر نگی و آوری دادهجمع ی اسازگاری ابزار ا و شیوه
 اقتصادی محلی

7 

 2 ودن دانش، فناوری و معرفت شاصل پژو شی بیاقتضا
 2 گرایی دانش و فنبوم

 5٤/٤ توانایی در ترسیم و تبیین روابط اجتماعی، محیطی و معنوی
 25/٤ کل نگر بودن

 25/٤ تعامل متخصصان علوم تجربی و دینی
ل تدوان در جددو ا است، نتایج ایدن مرشلده را مدیفازی مؤل،ه -مرشله چهارم، تحلیل ریاضی

د ی بدا روش با روش اقلیدسی و سپس وزن« مقیاس نمودنبی»مالشظه نمود، که شاصل  7شماره 
  ر مؤل،ه است.« نمره موزون»ی آنها مشخم شدن یآنتروپی شانون است. که نتیجه نها



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

 

 های دکتری مورد مطالعههای پایداری در رسالهنمره موزون مولفه -3جدول
 

 نمره  امؤل،ه
 717/1 گریشگری به جای مشا دهاست،اده از پرس

 112/1 گرایی فردیتکیه بر واقعّیت زیستی و دوری از ایدئال

 111/1 زمان عینی و  ذ نیداشتن نگاه  م

 192/1 زمان به نظر و عملتعهد  م

 119/1 زمانه بودن پژو شسه

 113/1 ایداشتن رویکرد فرارشته

 133/1 الگو ای برآمده از آنها رفتن از استنباط مبتنی بر مشا دات وفرا 

 199/1 گذار از محاسبه نتایج به تحلیل و مقایسه نتایج ناشی از اجرای پژو ش

 113/1  ای ترغیبی برای مشارکتاست،اده از شیوه

کید بر گ،تمان  122/1 ارائه را کار ا با تأ

  ا با شرایط سیاسی، فر نگیآوری داده ای جمعسازگاری ابزار ا و شیوه
 و اقتصادی محلی

732/1 

 732/1 ی بودن دانش، فناوری و معرفت شاصل پژو شیاقتضا

 772/1 گرایی دانش و فنبوم

 112/1 توانایی در ترسیم و تبیین روابط اجتماعی، محیطی و معنوی
 112/1 نگر بودنکل

 ٤31/٤ تعامل متخصصان علوم تجربی و دینی
ن مرشلده بدرای آزمدون ایدن فرضدیه کده یدد  کده در ا دا بدومرشله پنجم، تحلیل عاملی مؤل،ده

باشدد، از  ا، متعلق به جامعه با متغیر ای نابسته مدیان دسته عاملی ای مشا ده شده م مبستگی
نتایج نشان داد که فرض ص،ر، یعندی وجدود  (.2112)میلر و  مکاران، آزمون بارتلت است،اده شد 

 رد شد.  ٤٤٤/٤ت، در سطح معنادار جامعه با متغیر ای نابسته شاصل از شانس اس
تعامدل متخصصدان »د د که به جز دو مؤل،ده نشان می 2در جدول شماره  تحلیل عاملینتایج 

اسدت،  1/1آنهدا کمتدر از  KMO، که میزان « ای ترغیبیاست،اده از شیوه»و « علوم دینی و تجربی
 باشند. ا برای آزمون تحلیل عاملی مناسن میگر مؤل،هید
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 های دکتری مورد مطالعههای پایداری  برای رسالهمؤلفه KMO: مقادیر4ماره جدول ش
 

 KMO شاخم

 53/٤ گریاست،اده از پرسشگری به جای مشا ده
 1١/٤ گرایی فردیتکیه بر واقعیت زیستی و دوری از ایدئال

 35/٤ ذ نی زمان عینی وداشتن نگاه  م
 32/٤ زمان به نظر و عملتعهد  م

 32/٤ ه بودن پژو شزمانسه
 37/٤ ایداشتن رویکرد فرارشته

 35/٤ رفتن از استنباط مبتنی بر مشا دات و الگو ای برآمده از آنهافرا 
 31/٤ گذار از محاسبه نتایج به تحلیل و مقایسه نتایج ناشی از اجرای پژو ش

 ١3/٤  ای ترغیبیاست،اده از شیوه
کید بر گ،تمان  11/٤ ارائه را کار ا با تأ

 ا با شرایط سیاسی، فر نگی آوری داده ای جمعسازگاری ابزار ا و شیوه
 و اقتصادی محلی

13/٤ 

 11/٤ ی بودن دانش، فناوری و معرفت شاصل پژو شیاقتضا
 17/٤ گرایی در دانش و فنبوم

 32/٤ توانایی در ترسیم و تبیین روابط اجتماعی، محیطی و معنوی
 57/٤ نگر بودنکل
 ١3/٤ مل متخصصان علوم تجربی و دینیتعا

 
یافتده بدا روش واریمداکس، کده  دا بدا روش متعامدد و مداتریس عداملی دوراناستخراج عامدل

مؤل،ده  72برای  1ترین روش تحلیل عاملی متعامد است، انجام شد. نتایج در جدول شماره مناسن
شدناختی )دسدته ین: عوامل روشتوان به ترتسه دسته عامل مستخرج را می شود.وارده مالشظه می

گذاری کرد که در شناختی )دسته سوم( نامشناختی )دسته دوم( و عوامل معرفتاول(، عوامل  ستی
  ای زیر قرار دارند: ر دسته مؤل،ه

زمدان بده نظدر و گری، تعهد  دمجای مشا دهاست،اده از پرسشگری به شناختی:عوامل روش



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

 

رفتن از استنباط مبتنی بر مشا ده و الگو ای برآمده از مشا دات، زمانه بودن پژو ش، فراعمل، سه
 دا بدا شدرایط سیاسدی، فر نگدی و اقتصدادی محلدی، آوری داده ای جمعسازگاری ابزار ا و شیوه

 نگر بودن.گرایی در دانش و فن و کلبوم
داشدتن  توانایی در ترسیم و تبیین روابط اجتماعی، محیطی و معندوی، شناختی:عوامل هستی

زمدان عیندی و  ذ ندی و تکیده بدر واقعّیدت زیسدتی و دوری از ای، داشتن نگاه  دمرویکرد فرارشته
 گرایی فردی.ایدئال

گذار از محاسبه نتایج بده تحلیدل و مقایسده نتدایج ناشدی از اجدرای  شناختی:عوامل معرفت
کید بر گ،تمان در ارائه را کار ا و اقتضا ری و معرفدت شاصدل از ی بودن داندش، فنداویپژو ش، تأ

 پژو ش.
 

 های دکتری مورد مطالعههای پایداری در رسالهیافته برای مؤلفه: ضرایب عاملی دوران5جدول شماره 
 

 7عامل  2عامل  ٤عامل  شاخم

   3٤1/٤ گریاست،اده از پرسشگری به جای مشا ده

  37٤/٤  تکیه بر واقعّیت زیستی و دوری از ایدئال گرایی فردی

  1٤2/٤  زمان عینی و ذ نین نگاه  مداشت

   3٤1/٤ زمان به نظر و عملتعهد  م

   531/٤ زمانه بودن پژو شسه

  1٤٤/٤  ایداشتن رویکرد فرارشته

   3٤2/٤ فرا رفتن از استنباط مبتنی بر مشا دات و الگو ای برآمده از آنها 

 512/٤   ز اجرای پژو شگذار از محاسبه نتایج به تحلیل و مقایسه نتایج ناشی ا

کید بر گ،تمان  3٤٤/٤   ارائه را کار ا با تأ

 ا با شرایط سیاسی، فر نگدی و داده یآورجمع ی اسازگاری ابزار ا و شیوه
 اقتصادی محلی

5٤3/٤ 
  

 175/٤   ی بودن دانش، فناوری و معرفت شاصل از پژو شیاقتضا

   1٤2/٤ گرایی در دانش و فنبوم

  3٤5/٤  ترسیم و تبیین روابط اجتماعی، محیطی و معنوی توانایی در

   51١/٤ نگر بودنکل
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 بحث
 ا به ابیعت جستجو کرد؛ زیدرا  ای ناپایداری را باید در نگاه و ت،سیر انساندر عصر شاضر، ریشه

رو، (. از ایدن7313شناسی و معرفت شناسی او اسدت )محّقدق دامداد، مشکل اصلی وی در  ستی
عالوه بر عوامل فّنی، بایدد متوّجده انسدان باشدد کده خدواه نداخواه، « پایداری»ای جدید به  دیدگاه

 (. 7311ولی، ؛ شاه7313ولی و کاظمی، وجهی فلس،ی و دینی دارد )شاه
و ارد توّجده د او یتوسعه، به شقوق و منزلت انسان و مکدان زنددگبا وجود اینکه تعاریف جدید 

نمایدد، ولدی ت یاظهار رضدا یشخو یاست که از زندگ یاه مرشلهآن رساندن انسان ب یینها  د 
 آید. چرا چنین است؟باز در رفع موانع بر سر راه پایداری کمتر سخنی از معنوّیت به میان می

-معرفدت»و « شناسی ستی»، را نه تنها در «پایداری»ی در تحقیقات ینتایج نشان داد که نارسا

ن، گنجانددن چهدارده ویژگدی یزش محققدان دانسدت. بندابراآمو« شناسیروش»، بلکه در «شناسی
ناپدذیر اسدت. ایدن دست آمده از این پژو ش در آموزش روش تحقیق پیرامون پایدداری اجتنداببه

بنددی شددند کده بدا شناسدی دسدتهشناسدی و روششناسدی، معرفت ا در سه عامل  سدتیویژگی
کندد.  ای آنهدا را تأییدد میطابق دارد و یافته( ت7392( و ابدی )7391ولی و ابدی )بندی شاهدسته

  ا عبارتند از:این ویژگی
زمدان بده نظدر و عمدل، گدری، تعهدد  مجای مشا ده: است،اده از پرسشگری بهشناختیروش

زمانه بودن پژو ش، فراتر رفتن از استنباط مبتنی بر مشا دات و الگو ای برآمده از مشدا دات، سه
 دا بدا شدرایط سیاسدی، فر نگدی و اقتصدادی محدل، آوری داده ای جمدعهسازگاری ابزار ا و شیو

 نگر بودن.گرایی در دانش و فن و کلبوم
: توانایی در ترسیم و تبیین روابط اجتماعی، محیطی و معنوی، داشدتن رویکدرد شناختیهستی

گرایی ایددئال زمان عینی و ذ نی، تکیده بدر واقعّیدت زیسدتی و دوری ازای، داشتن نگاه  مفرارشته
 فردی.

: گذار از محاسبه نتایج به تحلیل و مقایسه نتایج ناشدی از اجدرای پدژو ش، تأکیدد بدر شناختیمعرفت
 ی بودن دانش، فناوری و معرفت شاصل از پژو ش.یمشارکت در گ،تمان در تبیین را کار ا و اقتضا

لدی )دکتدری(، بدرای مبحدث گ،ته، آموزش روش تحقیق بدرای تحصدیالت تکمیشیبا توجه به موارد پ 
 بر بر بوم معرفتی کشور، یعنی اسالم، باشد.  یپایداری، باید با رویکرد متعالی انجام شود که مبتن

 الگوی متعالی آموزش روش تحقیق
 هدف غایی

آموختگان به انجام پژو ش بدر اسداس بدوم معرفتدی مکتدن متعدالی این الگو در نظر دارد که دانش
 ی این منظور، آشنایی آنان با موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد:اسالم بپردازند و برا

  ای فلس،ی شاکم بر محیط زندگی و تحقیقاتی کشور؛بینش



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

 

 شناختی شاکم بر محیط زندگی و تحقیقاتی کشور؛شناختی و روششناختی، معرفت ستی

 محتوای درس روش تحقیق
کید بر بینیفراگیری فلس،ه و جهان  جهان بینی و فلس،ه اسالمی؛ ای مختلف با تأ

 آموختن فلس،یدن و ایجاد روح و بینش فلس،ی در دانشجویان؛
  ای تحقیق علمی و شهودی؛ تبیین روش

 گرا؛زمانه و نظامچگونگی انجام تحقیقات سه
 فراگیری توان انجام تحقیقات نظری و عملی؛ 

 ی خردورزی و کارورزی در تحقیق؛یکسن توانا
  ای کّمی، کی،ی و آمیخته و ابزار متنوع تحقیق.کارگیری شیوهبه توان تهیه، تدوین و

 شیوه آموزش روش تحقیق
ای رشدتهای را گذرانده و تحقیقات و تألی،ات بدینرشتهمدرسان روش تحقیق، باید دوره آموزش بین

 داشته باشند.
کیدمختلدف انجدام شدود. بده ی اآموزش به شکل گرو ی و توسط متخصصان رشته د جدای تأ

دانشدجو و دانشدجویان  -ان اسداتید، اسدتاد یدارفه به دانشجویان، مصر  بر انتقال ااالعات یک
مباشث الزم انجام شود تا خردورزی و فلس،یدن در آنان بهتر محقق گردد. مکان آموزش به کدالس 

د. دانشجویان فرا م نمو یبرا یشتریمحدود نشود. با انتخاب موضوع مناسن، کارایی و اثرگذاری ب
 ای و توانایی دانشجویان مد نظر گیرد. ای زمانی، بودجهمحدودّیت

 پشتیبانی الگوی متعالی آموزش روش تحقیق 
تهّیه و تدوین منابع درسی مبتنی بر مباشث متعدالی، اسداتید دانشدگاه و شدوزه، بده  یالزم است برا

 یندده بدرایقیدق در آنگارش متون درسی در عرصه تحقیق بپردازند تدا آمدوزش کارآمددترر روش تح
 ر شود.یپذد امکانیاسات

افزایش ساعات آموزش روش تحقیق، فرا م نمودن بودجده الزم بدرای ایجداد شدرایط فراگیدری 
 ای مناسن آموزش روش تحقیق در دوره کارشناسی ارشد، بدرای تدوین سرفصل عملی این الگو و

 ن خصوص ارائه داد.یان در اتویاست که م ییشنهاد ایگر پیبسترسازی در مقطع دکتری از د
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 منابع

 نگاه دانش. تهران:، MADM  یکردرو یکاربرد گیرییمتصم ،(7337)علی رجن زاده،  ادل؛آذر، ع
 (، تحلیل رگرسیون کاربردی، مشهد: انتشارات جهاد دانشگا ی.7391آساد، محمد تقی؛ شیدری، بهرام )

، راساس پارادایم محیی  زیتیتت تیرویش کریاورزیسازی رفتار مصرف انرژی بشبیه(، 7392ابدی، بیژن )
 رساله دکتری، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.

 ، تهران: انتشارات سمت.  تتیعلوم ترب(، 7332بازرگان، عباس )
کید بر اندیره سیاسیت مبانت و روش(، 7339جمشیدی، محمد شسین ) ، تهدران: 2، چشناست تبیین )با تأ

 دق)ع(.انتشارات دانشگاه امام صا
 قم: انتشارات اسراء. اسالم و محی  زیتت،(، 7331آملی، عبدالله )جوادی

 .9. ص2112، ش71س، یهمرهرروزنامه  ،« انشانه یکیجنگ چر» (.7331، سعید )ییشنا
 ای بنیدادین رویکرد دای تحقیدق و پدژو ش در تعلدیم و تربیدت چالش»(، 7331سّجادی، سید مهدی )

 .13-12، ص 23، ش1. سدانرگاهحوزه و فصلنامه «. اسالمی
« کثدرت گرایدی فر نگدی،  ویدت و تعلدیم و تربیدت )تبیدین و ارزیدابی(»(، 7332سجادی، سید مهدی )

 .33-21، ص7، سهای نوین تربیتتاندیره
نریریه حیوزه ، «ییصددرا یدهو شکمت در شکمدت متعال یعتشر یانم یقتل،» (،7319شاملی، نصرالله )

 .33-11، ص2، شاصفهان
 ،« ای فّندی و یدا مدذ ن و فلسد،ه دارد؟آیا کشاورزی پایدار ریشه در توصدیه»(، 7311ولی، منصور )شاه

 .192-111، دانشکده کشاورزی زابل، ص مجموعه مقاالت اولین سمینار اقتصاد کراورزی ایران
و   ای ش،اظت خاک و رویکرد آنها در قرن بیستسیر نظریه»(، 7313ولی، منصور؛ کاظمی، موسی )شاه

 .31-11، ص 2، ش3، سفصلنامه روستا و توسعه، «یکم
 یرسانکرد نظام ارتبااات و ااالعی: ضرورت رویدیشکمت توش(، 7391ولی، منصور؛ ابدی، بیژن )شاه

 . چاپ نشده.ییو روستا یکشاورز
محیطدی ایدران تبیدین رویکدرد متعالیده بدرای آمدوزش زیسدت»(، 7391مراد، لدیال )ولی، منصور؛ شاهشاه

، تهران: پژو شکده سیاستگذاری علدم، فنداوری و 7212، اولین  مایش ملی آموزش در ایران «7212
 صنعت.

 نویس(. در دست انتشار.)نسخه پیش 27(، محیط زیست 7392ولی، منصور )شاه
ورزی و شناسیت اندیریهای بر جامعیهموانع فرهنگت توسعه تحقیق در ایران، مقدمه( ، 7331اای،ی، علی )



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

 

 ، تهران: انتشارات آزاداندیشان.7، چسوزی در ایرانرهاندی
«. نگا ی به مبانی نظری روش تحقیق در گ،تگو بدا دکتدر اشدد فرامدرز قراملکدی»(، 7333عبدی، شسن )

 .13-31، ص7، ش7، سمجله پژوهش
، « ای سازمانیگرایی روش تحقیق در پژو شکثرت»(، 7313فقیهی، ابوالحسن؛ بامدادصوفی، جهانیار )

 .17-12، ص27و  21. شفصلنامه مطالعات مدیریت
 ای پژو ش و فناوری کشدور. فصدلنامه را بدرد، (. کندوکاو در برخی شاخم7331یحیایی، فریبا. )فهیم

 .92-11، ص 29، ش71س
جهاد وزارت  ،7ی، جکشاورز یجدر ترو  اپردازییهنظر یبررس (،7313ابواالن ) ی،فنائ اله؛عزت ی،کرم

 ی.کشاورز
توسعه پایدار روستایی: چالش کشاورزی »(، 7333اله؛ کشاورز، مرضیه؛ فروزانی، معصومه )ی، عزتکرم

 .92-32، نخستین  مایش ملی توسعه پایدار روستایی )کرمانشاه(، ص«فقیر
مجموعیه ، «نقد و بررسدی تددریس روش تحقیدق در علدوم اجتمداعی ایدران»(، 7311چیان، فاامه )گیوه

مؤسسه ، ها و فنون مورد استفاده در آموزش و پژوهش علوم اجتماعتررست روشمقاالت سمینار ملت ب
 ی.آموزش عال یزیرو برنامه پژو ش

شناسی شناسی در مقاالت پژو شی روانشناسی و روش ای معرفتکاستی»(، 7331آبادی، شسین )لطف
 .22-9، ص 17، فصلنامه شوزه و دانشگاه، ش«در ایران

در  یپژو ش یشناسآموزش روش یبررس»(، 7331، نرگس )ینی، وشیده؛ شسیروز، شسین؛ نویآبادلطف
 .27، ش1، ستآموزش یهایمجله نوآور، «رانیدر ا  یتیو علوم ترب یروانشناس

 .39-13،ص73، شنامه فرهنگ، «ابیعت و محیط زیست از نگاه اسالم»(،7313داماد،مصط،ی.)محقق
 مرکز آمار ایران.  ، تهران:ایرانسالنامه آماری (، 7391مرکز آمار ایران )

 .7212انداز جمهوری اسالمی ایران در افق چشم(، سند 7332 ای مجلس شورای اسالمی)مرکز پژو ش
مطالعده  یی،روستا یداردر توسعه پا یاز دانش بوم یریگبهره»(، 7331میکانیکی، جواد؛ تاجریزی، الهام. )

 .733-91، ص3، شعات اجتماعت فرهنگت خراسانمطال، «"یرکار"ت یسنت یدتول ی: تعاونیمورد
، فصلنامه حوزه و دانرگاه، «نقدی بر آموزش روش تحقیق در نظام آموزشی کشور»(، 7331) ناجی، سعید

 .711-731، ص 21، ش72س
فلتفه، فلتیفه کارآمید، روش درسیت تفکیر،  تتتیدر: چ تلیتت؟ تحلیفلتفه چ (،7331، یحیی )یثربی

 ر.یکبریتهران: انتشارات ام  ،تفلتفه و علوم تجرب
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