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 چکیده
ان،. ماور اد، یت علمدی ما،دو   ا  ،ابوردار ش،  سی،ق  اب ا از رش، ک  ۀا  در دو ده رشت  هی  م ین پژوهش

ا  دارن،. هد،  ایدن  ی معتنی، بتشنیشنیبتی و ن ز گون  هی اهم ت روش این دست  از پژوهش ک  ده، نشین می
  و توصد   و تب د ن پژوهش این است ک  ،ی استفید  از روش اسنید  و ،ی توج  ،د  روند، تدیریخی ،د  مقییسد

 ،پدادازد. اسدت  ش،   هی  ک  تیکنون انجیم ،ن،  ا   ،یرغ از طبق  رشت  هی  مختل  از پژوهش م ین ،ن،  طبق 
هدی   ،ند،  طبق    وهی گسستگی  هی پ وستگی ه  ، رغ   ، این مطیلع  ،ی رویهاد  تبیرشنیسین  ،ا آن است  ک  

و گفتمدین ج،ید،  را در ایدن قلمداو مطدا  پادابت  هی  ،ی این گون یی ا   ،  ریش  رشت  گونیگون پژوهش م ین
هد  همپوشدینی داشدت  و  هی  پدژوهش در ،سد یر  از مدوارد ،دی ،ند،  ده، ک  طبق  نشین میمقیل  این  سیزد.

هی در جیمعد   از  هی  اب ا هماا  ،ی تحدوتت نقدش دانشدگی  ا  از اوابا قان ، ست  تی ده  رشت  م ینپژوهش 
کدیر،اد  سدوی یی،تد  اسدت و داندش از د،ن،  سیبتیر  سو  تأک ، ،ا طبق  ،ن،  سیبتیر  ،  ،ا طبق تأک ، 

کیدم ک ،  کیدم ک تغ  ا میه ت داد  است. میه ت آ  سو  میه ت پسی آ
 کیر،اد د،ن،  سیبتیر   سیبتیر  ا   طبق  رشت  پژوهش م ین :ها کلیدواژه
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 مقدمه ـ1
هدی صدورت  هی  مختلفی از ایدن پژوهش ،ن،  ا   طبق  رشت  در س ا تهوینی پژوهش م ین

توان  ،ن،  را می ان،. طبق  ش،   ا  معا،ی رشت  گا،ت  است ک  در ذیل آنهی انواع پژوهش م ین
یک یی هی  تقس می  ک  میه ت طور  ،ن،  یک میه ت ،  چن، میه ت دیگا دانست ،  دست 

،ند،  امهدین شنیسدییی کلدی و  . ایدن طبق ،اند، از میه ت اصلی ،  ارث میچن، ویژگی را 
نمیی، و نقش مهمی را در اینه  چگون  مدی  هی  موجود در آن میه ت را ،ااه  می سایع تنوع

شنیسی منظور مفهوم ا  ،  رشت  کن،. در اد، یت پژوهش م ین ،هم   ،یز  می یک پ،ی،  را می
هی   ز منظاهی  و دید،گی ا  ا رشت  هی  ممهن متع،د  از پژوهش م ین این پژوهش  شهل

متفیوت وجود دارد. البت  این مسئل  در نوشتیر نویسن،گین مقیتت مختل  مشخص اسدت 
کدد  ا،ددااد  هم ددون  طور  طورکلی دو نددوع ،اداشددت از ایددن واظ  مدد،نظا اسددت ،  کدد  ،دد 

شدون،.  تمدییز قیلدل می *ا  رشدت  ا  و م ین رشدت  ( ،د ن م ین3070) و همهیران 1هوتون می
جینبد ( دارد و همد  بیرتی این واظ  یک مفهوم بیص )ویژ ( و یک مفهدوم عدیم )کلدی وع، 

،ادن  تاک ب کادن  آم ختن  ادغدیم یدی  هی  پهلو  ه  گذاشتن  ،  کیر ،عیل ت هم   شیمل 
  ( ن ز ،ااین اعتقید است کد  هنگدیمی7922،اار،تن از دو یی چن، رشت  است. مهامحم،  )

تجم عدی و  گوند   گوی   ،یی، دو گون  را از ه  تشخ ص ده  .  می ا  سخن رشت  ک  از م ین
ا   رشدت  امدی تلف د) )بدیص( م ین  ا  )عیم( اسدت تلف قی. تجم عی همین چن،رشت  گون   

هی کیر  آموزشی ،یی، سی  رشت     یکا  ،   رشت  م ین ۀش،ن یک حوز  واقعی است و ،اا  تب،یل
ماسوم سدیبتیر دانشدی  گا،ت    شهلهی   دیگا رشت پژوهشی انجیم گ اد ک  ،توان گفت مثل 

کدی،ی بدوراد دانشدی را ،داا      ،توان در زم ن  آن متخصص تا، ت کاد و ،د  اند،ازو دارد 
 دانشجویین دارد.

آن پدژوهش  ۀا  و آمدوزش در زم ند رشدت  م ین رشدت     یدکگ ا   ،نی،ااین زیا،نی  شهل 
 ا  ،ی ته   رشت  کز ،ا ا،عید مختل  پژوهش م ینرس، ک  ،ی تما می ا  است. ،  نظا رشت  م ین

رس ،ن ،د  ،اا  متنوعی از مفیه   را  مجموع   هی  نظا  مختل  و اغلب ضمنی   ،ا منط) 
و هی از سید  تدی انتزاعدی  ،ن،  هی شیمل طبق  میه ت این پژوهش ،توان ارال  داد. این گفتمین
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 ... ای رشته پژوهش میان

توان،  ا  است. تاک ب و تعیمل می رشت  معا،ی میه ت پژوهش م ین ،اا  گی  کیماًل متفیوت
تدی « 1ا  چن،رشت » ۀگستا  این ط   از تاک ب .جزلی و مح،ود یی گستاد  و نیمح،ود ،یش،

دل دل محد،ودیت در ایدن (. ، 7933 و همهیران آورد )درز  را ،  وجود می« 2ا  ،اارشت »
در کند   و  ) تحل ل صورت عم ، را هی  موجود  ،ن،  تمیمی این طبق  قص، ن،اری نوشتیر 

،ن،  در پژوهش  تصویا  از دو گاایش طبق   هی ،ن،  تاین طبق  ش،  اینجی ،ی معا،ی شنیبت 
تحدو     ،نی،ااین سؤا  اصلی این پژوهش ایدن اسدت کد  سد اکن  میارال  را  ا  رشت  م ین
 ا  از منظا تبیرشنیسین  چگون  است؟ رشت  هی  پژوهش م ین گون 

 
 روش پژوهش ـ2
هدی  قلماوهدی   تواند، سدیزمین داندش  گفتمین بیرشنیسی شهلی از تدیری  اسدت کد  میت

ا  ارجیع ده، ک  یی نسبت ،د   آنه  مجبور ،یش، ،  سوظ  ،ی  موضوعیت و غ ا  را شا  ده،
تعیلی دارد و یی در سد ا تدیریخی در همسدینی تهدی بدود پد ش مقلماو روی،ادهی موضعی 

ان،  هی و امدور  را کد  ،یقد، تدیری  تلقدی شد،  ن پ،ید، رود. تبیرشنیسی  تدیریخی ،دود می
ده، ک  معا،ت وا،ست  ،  زمین و مهدین اسدت  ،ندی،ااین معندییی در  نمیی، و نشین می ،یزمی

(. هد،  تبیرشنیسدی از تبع دت 23  3003 3پس امور و اشد ی نهفتد  ن سدت )، لسده س
کد  در طدو  « راکد، شدهل »جو ،اا  یی،تن وبیستگی  رس ،ن ،  میه ت چ زهی یی جست

کن، این است ک  ه چ میه ت یی  تیری  پ ش آم،  ن ست  راز  ک  تبیرشنیسی آن را ،امال می
(. این مقیل  ،ی استفید  از 44  7920وح،ت اص لی ،اا  کش  کادن وجود ن،ارد )ل ،من 

ا   رشدت  گا،ت  از پژوهش م ینهی  مختل  صورت ،ن،  طبق  ۀاسنید موجود  ضمن مقییس
هی تحدت دو گداایش ،دیرغ از  ،ند،  ایدن طبق  و مقییس  توج  ،  رون، تیریخی ،  توص   ،ی

،د  روندد، تحددو  تددی پادابتدد  و ،ددا آن اسدت   کدد  تدیکنون صددورت گا،تد  یهیی ،ند،  طبق 
 تبیرشنیسین  ،پادازد.دا  ،ی روش تیریخی رشت  هی  پژوهش م ین ،ن،  تقس  
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 ادبیات پژوهش ـ3
  شود ا  دی،  می رشت  هی  مختل  در انواع پژوهش م ین ، ن رشت  اگاچ  همهیر  و حضور

هی و عیمل دت  رسدینی  همدیهنگی  تلف د) دید،گی امی تعیمل معنیدار  مشیرکت کیمل  اطدالع
اندواع   م زان ن سدت. ،دا ایدن اسدیس  آنهی ،  یک ۀهم یه،یگا در در قبی متقی،ل پژوهشگاان 

هی شیه، هست  . رون، تیریخی مطیلعیتی ایدن پدژوهش  ،ن،  هی را در طبق  از پژوهش یمختلف
هی  علمدی  ،دا سدیبتیر رشدت  تأک ،ا  از  رشت  هی  پژوهش م ین ،ن،  ده، ک  طبق  نشین می

،ا سدیبتیر همداا  ،دی کدیر،اد سدوی یی،تد  اسدت. هم ند ن ،سد یر  از اندواع تماکز سو   ، 
،. اگاچ  امهین نپوشینی دار،یه  ه  ا  رشت  هی  موجود از پژوهش در اد، یت م ین ،ن،  طبق 

ک ، اد، یتی آنهی متفیوت ،یش،. این تحو  ک ، در دارد تأ داد   توان نیشی از تحدوتت ر  را می تأ
طورکلی ،ارسدی روند،  هی دانسدت. ،د  دنبی  آن تحوتت درونی نقش دانشدگی در جوامع و ، 

قش آمدوزش و پدژوهش در راسدتی  از ن یده، ک  ،یزتعایف هی نشین می ،ن،  تیریخی این طبق 
کیر،اد  ش،ن در کشورهی  مختل  مشهود است. این مه  در تهل   سدوم آمدوزش عدیلی 

( دید،  3002 2لد  و ل نیسدونسدول، )ه   ۀ( و اولویدت سدوم توسدع3002 1،نالن، )کسه نن
 ۀ، شدتا در عاصدآ،ایندی هاچد  دانشدگی  را ،د  نقشو تنظ   ش،ن،  7330 ۀشود ک  در ده می

کیدم ک در جیمع ۀ. در ارتبی  ،ی مسئلن،سیبت ید و جیمع  ملزم میاقتص اماوز  ۀنقش پژوهش آ
کیدم دک ، در بصدوص ( 3006) 3،ابی از مؤلفین ازجمل  ،یمد  سدو   تغ  دا از پدژوهش آ

کیدم ک سخن می کیدم ک ،  پژوهش پسیآ ویژ  در علوم  گوین،. این رون، حاکت از پژوهش آ
معتقد،  .،یمد  اسدتسو  وضع ت کیر،ادمحور   ،  داردلت مستقل ک  تقایبًی حی طب عیدپیی 

رو،  رش، داشدت  اسدت. او ایدن روند، را حاکتی ،  ،ع،  7310هی   است ک  این رون، از سی 
، ند،. ،دا  می ،  دل دل جیمعد  داندش ،ن دین هی  عل  اعمی  کنتا  روزا،زون ،ا عل  و س یست

نهید در حی  سپا  ش،ن اسدت و تول د، داندش   کعنوان ی اسیس این دی،گی  تیری  دانشگی  ، 
 گ اد. هییی بیرج از دانشگی  صورت می طور روزا،زون درحوز  ، 
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 بندی ساختاری طبقه ـ3ـ1

 ۀرشدت  تدوان یدک ،ن،  ،ا اسیس مبنیهییی است ک  می ،ن،  سیبتیر   طبق  منظور از طبق 
شنیسدییی   مطیلعدیتی قی،ل ۀحدوز است از قب لعلمی را شنیبت. این مبنیهی شیمل موارد  

اجتمدیع متفهااندی کد  در  و نظدا  مطیلعدیتی مدورد   ۀا  از دانش مداتب  ،دی حدوز مجموع 
عنوان سدیبتیر  هی  علمدی ،د  کنن،. درواقدع رشدت  هی  تخصصی دانش مشیرکت می حوز 

کنند، کد   می را شنیبتی ماتب  ،د  هد  ارالد  معا،ت هی مفاوض  ا  ازمجموع شنیبتی  
تنهی ،یید، ،دا  ،ان،. دانشجویین ن ز ند  ،  کیر میآنهی را ،اا  ،ه  جهین اطاا  بود محققین 

ایدن  ،له  ،یی، ،ا  ده، مسل  ،یشن، علمی را ،  ه  سیمین می   هی ا  ک  رشت مفیه   پیی 
،ند،  سدیبتیر   ،ه  تسل  یی،ن، ک  این مفیه   را چگون  ،  یه،یگا ارتبی  دهن،. در طبق 

سدیزن، کد  مسدیلل  هی  علمدی معد ن می ا   هنجیرهی  ،اآم،  از رشت  ت رش پژوهش م ین
بیص ،عیل ت داشت  ،یشن، و عل   ا  توانن، در حوز ن،  ک،ام ا،ااد میادربور پژوهش ک،ام
ک ، این رویهداد کدیماًل بطدی ،داجنب  از مطلوب ک،ام است و ایدن اسدت کد   ا  دیگا تأ

دهن، و  و سپس آن را در جیمع  انتشیر میکنن، می ، پژوهشگاان در دانشگی  اطالعیت را تول
،ن،   شنیسی و طبق دو واح، سیزمینی جیمع  و دانشگی  از یه،یگا متمییزن،. آن   در گون 

ک ، عم،  ا،ت، ا  ن ز اتفیی می رشت  سیبتیر  پژوهش م ین هی ،ا اسدیس همد ن گون  این ۀتأ
 سدطحی  سدیبتیر   ،ند،  سدیبتیر  سد  تدوان ،د  طبق  هی می مبنیست. ازجمل  این طبق 

 اشیر  کاد. ،ن ید،ن،  توص   و هم ن ن طبق  ،ن ید،ن،  تجا،  سیزمینی  طبق 
   سطحی بندی ساختاری سه طبقه ـ3ـ1ـ1

است. در تعیمل ،د ن هی ،ن، طبق این  نوع تاین ،ن،  پ یظ  از این تعیمالت یهی از کالس ک طبق 
 1گا،تد  اسدت. پ دیظ   شدهل ا  رشدت  م ین هدی فی از پدژوهشهی  مختل گون   هی  علمی رشت 

،ن،   سطحی طبق صورت یک سیبتیر س  هی  علمی را ،  ( تعیمل ، ن رشت 760-31  7313)
شد،  اسدت.   تشده ل ا  و ،اارشدت  ا  رشدت  ا   م ین چن،رشدت سد  سدط  کاد  اسدت کد  از 

همهیر   ۀنت ج ر آنهی ایجید شود یی دررشت  علمی ،،ون اینه  تغ  ا  د درچن،رشتگی دو یی چن،
ا   تعیمدل ،د ن  رشدت  م ین تعیمدل کنند،. در تا شون،  در راستی  یک مسئل  ،عیل ت می آنهی غنی

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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یی است ؤواقع یک ر ن ز در ا  ،اارشت تعیمل شود.  میمنجا هی  علمی ،  غنی،خشی متقی،ل  رشت 
علمی و یک دستیورد ،ااشنیبتی اسدت هی   است ،،ون هاگون  ماز مستحه  ، ن رشت نظیمی و 

،ند،  پ دیظ  را  ،خشد،. طبق  هی  علمدی را تعدیلی می هی  همهیر  ،د ن رشدت  ک  سییا ،عیل ت
هی  ،ند،  توان در دیگا طبق  دانست ک  ردپی  انواع آن را می هی،ن،  تاین طبق  توان یهی از عیم می

ا ( رویهداد  تاین )،اارشدت  ( تی رادیهدی ا  تاین )چن،رشت  ،ن،  او از سنتی . تقس  کادمشیه،  
ا  در  ،اارشددت تعیمددل داد  اسددت. البتدد  جددی  گددا،تن   ا  را در بددود جددی  رشددت  ،عیل ددت م ین

 لی چااک  او این رویهاد را نوعی اید،  استمبتنی ،ن،  سیبتیر   ،ن،  پ یظ  ن ز ،یز ،ا طبق  طبق 
 صو  ن ست.راحتی قی،ل ح ،اا  عل  نیم ،  است ک  چن،ان و ، 

 بندی بر اساس ساختارهای سازمانی طبقه ـ3ـ1ـ2

کندد،. آن دد  او از  را مطددا  می ا  رشددت  م ین،عیل ددت ( ن ددز شددش نددوع 17-23  7331) 1،ددیدن
ا  اسدت.  رشدت  ده، ،ا اسیس سیبتیرهی  سدیزمینی پدژوهش م ین ،ن،  پژوهشی ارال  می طبق 

اند،. ایدن شدش ندوع گا،تد   مااتبدی شدهل صورت سلسل این سیبتیرهی ،ا اسیس م زان تلف ) ، 
 3،ی،تیرسدیز  ا  رشدت    م ین2المعدیر،یةدایدا ا  رشدت  ند، از م یناعبدیرت ا  رشدت  م ین،عیل ت 

. 7تلف قدی ا  رشدت  و م ین 6تعم می ا  رشت    م ین5مشیرکتی ا  رشت    م ین4مشتاد ا  رشت  م ین
چااک  ،ابدی از ایدن   ا  رشت  تی م ین ا  ،رشت شنیسی ،یدن شیمل ط فی است از چنواقع نوع در

ردپدی  ارتبدی  کد  محور تطی،) دارد و ،ندی،ااین مشدخص اسدت ،ی دی،گی  سنتی رشت  گون شش 
 .شود نمیمشیه،  هی گون دانشگی  ،ی جیمع  و تأث اپذیا  از آن در این 

 
 
 

 ای رشته بندی بادن از پژوهش میان . طبقه1 ۀشکل شمار 
 (7331 یدن منبع: ،)
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1 
شناسی  سیرتحول گونه

 ... ای رشته پژوهش میان

المعیر،ی نوعی از سیبتیر پژوهشی است ک  شیمل عنیصا یدی ةا  دایا رشت  م ین سیبتیر
امی   هی  علمی در پژوهش است و مب ن حضور ط فی از رشت است هی  مجزا  زیامجموع 

واقدع ندوعی  شود. این سدیبتیر در هی  مجزا ،اقاار نمی گون  ارتبیطی ، ن این مجموع  ه چ
شود ک  در  ا  ،ی،تیرسیز ح،اقل تضم ن می رشت  م ین سیبتیرا  است. در  شت سیزمین چن،ر

امدی ضداورتی ،داا    هی  علمی دیگا لحیظ بواهن، ش، رشت   تع  ن اه،ا  یی سییا موارد
ا  مشدتاد  ا،عدید  رشدت  مشیرکت ،عی  ، ن آنهی وجدود ند،ارد. در سدیبتیر پژوهشدی م ین

گ داد و  ،ارسی قاار می ین،هی  متفیوت مورداتوس  ،اتاک بی و پ   ،   مسئل   مختل  یک 
امدی ارتبدیطی   گ داد هی  دیگا مورد کیر،ست قاار هییی از رشت  اگاچ  ممهن است مهیرت

ا   رشدت  . سیبتیر پژوهشی م ینشود،اقاار نمیهی  مختل   مستق   ، ن پژوهشگاان رشت 
هدی  یهد،یگا در  تهم دل مهیرت هی ،ی شود ک  رشت  مشیرکتی ن ز شیمل زیاسیبتیرهییی می

کنن،. این  راستی  یک ه،  مشتاد و ،ی مشیرکت ،عی  در سااسا ،ااین، پژوهش ،عیل ت می
جایدین کدیر ارتبدی  ،د ن  رود کد  در ا  مشتاد ،ااتدا مدی رشت  پژوهش از این نظا از م ین

ی  هد پژوهش جدزو حدی این،دی شدود ،اقاار مدیهی  متفیوت  پژوهشگاان مختل  از رشت 
ا  تعم می یدک دید،گی   رشت  شود. در سیبتیرهی  پژوهشی م ین ا  محسوب می چن،رشت 

ک  تی قبل  هییی  رشت شود هی  علمی ،  کیر گا،ت  می نظا  واح، در ط   مختلفی از رشت 
ارتبی  و مجزا از یه،یگا ،ودن،. در این نوع از پژوهش   گ ا  این سیبتیر  کیماًل ،ی از شهل

هی  علمی مختل  دارا  اه،ا  و مسیلل مشدتاد  هی  پژوهشی ما،و  ،  رشت  تنهی ت  ن 
گون  کد   (. البت  همین7331راهنمی  عمل آنهی ن ز مشتاد است )،یدن  ۀهستن،  ،له  ،لسف

مااتب دشدوارتا از شدعیرهییی  کن،  ن ل ،  چند ن سدیبتیر  ،د  ( مطا  می7313) 1پاایس
اا  رس ،ن ،  آن  سط  ،یتیی از ارتبیطیت و همدیهنگی شود. ، آن داد  می ۀاست ک  در،یر

ا  تلف قدی تنهدی  رشدت  تزم است. شدیی، ،تدوان ادعدی کداد کد  سدیبتیرهی  پژوهشدی م ین
هی  علمدی ،داا  تعاید  یهپیرچد  مسدیلل   ک  ط فی از رشدت هستن، هی  پژوهش  سبک

هددیل   منظور انجددیم ت شددنیبتی و هم ندد ن ،دد  مواضددع ،لسددفی و رویهادهددی  روش
هی  علمدی  . ط فی از رشدت کنن،می،ی یه،یگا تعیمل   هی  ارزش ی،ی شنیبتی و روی  روش
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و همدوار  ،دا اسدیس کنند، مسدیلل ،عیل دت  نگااند   ،یی، دوشیدوش یه،یگا ،اا  حل کدل
هییی ک  از یک یی چن، مسئل  ممهن است متبیدر شدود  مه دی  تغ  دا راهبادهدی و ،ص ات

 هی  بود ،یشن،. روش
ک ، آن ،ن،  ،یدن ،ا اسیس م زان تعیمل ، ن رشت  بنی  تقس  م ،  لحیظ  هیهی  علمی و تأ

دانشگی  و جیمع   ۀشنیسی چن،ان ،  اثاگذار  تعیمالت دوطا،سیبتیر  است. در این گون 
( تحدت عندوان 7313رسد، آن د  ،دیدن ) هی توجهی نش،  اسدت. ،د  نظامی ،ااین پژوهش
یدک کدینون ،دی ا   رشدت  ( آن را ، ن7332) 1سدیزد  م لدا می المعیر،ی مطا پژوهش دایاة

( 3000) 3و همهیران ا  تصید،ی  لنوار رشت  ( آن را م ین7313) 2هیووسنموضوعی  هک
انددد، )ازجملددد   ا  بوان،  آن را تاک بدددی نیمتجدددینس و دیگددداان آن را صدددا،ًی چن،رشدددت 

(. از 7313 6توسدع  و سدیزمین همهدیر  اقتصدید  و 7337 5اسدتمبا  7313 4کوکلمنز
( آن را 3007) 7نیمد،  تتوکدی ا  ،ی،تیرسدیز می رشدت  ( م ین7313طا  دیگاآن د  ،دیدن )

گیهین  پدژوهش ،د ن  ۀواقع در این نوع ،عیل دت در تع د ن مسدئل نیم ،  است. در 8رشتگی آ
یهپیرچ  ،اا   ا هی  مختل  ممهن است تعیمل وجود داشت  ،یش، و زم ن  نمیین،گین رشت 

هی  یل ت در نظا گا،ت  شود  امی در اجاا  پژوهش  انتخیب روش گادآور  و تحل ل یی،ت ،ع
شدود. در ایدن ندوع پدژوهش یدک ،ی،دت  ،ن،  آنهدی تلف قدی ایجدید نمی و نتییج و صدورت

ا  ،اا  ایجید پ ون، ، ن یک گاو  نیمتجینس پژوهش ،ی عالی) ماتب  مورداستفید   رشت  م ین
 گ اد ،اانگ خت  شود. ت میئدیگا نش ۀتوان، توس  یک مسئل  ک  از حوز امی می  گ اد قاار می

 بندی بر اساس تجربه طبقه ـ3ـ1ـ3

علمی  عضو ه ئدت چهلهی   وتحل ل ،عیل ت ( ،ا اسیس تجزی 730-764  3007تتوکی )
شنیسی بدود ان،  نوع ا  شاکت داشت  رشت  پژوهشی م یندهی  علمی ،اجست  ک  در ،عیل ت
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هی  این ا،ااد ،د  ،ارسدی چگدونگی و چاایدی    کاد  است. تتوکی ،ی استفید  از پیس را ارال
سدیزمینی ،دا   ۀاین  تأث ا زم ن ،اا  پادابت  و عالو  رشت  هی  م ین شاکت این ا،ااد در تالش

،عیل دت چهدیر ندوع  در ،ارسی هی  بود مطیلع  کاد  است. تتوکیرا ا   رشت  ،عیل ت م ین
 .را از یه،یگا متمییز می کن، ا  رشت  م ین

 
 ای رشته بندی التوکا از پژوهش میان . طبقه(1شماره ) جدول

 مفاهیم مرتبط ارتباط با دانشگاه انگیزه شرکت در فعالیت نوع فعالیت

گیهین   رشتگی آ
ا،ااد ،ی استفید  از ا،زارهی  سییا 

هی ،  دنبی  پیس  ،  سؤاتت  رشت 
 رشت  محور بود هستن،

هی یی اطالعیت  از نمون  اسیت ،
هی استفید  کاد   امی  سییا رشت 

 مینن، در رشت  بود ،یقی می

 
ا  و  ا  پیر  رشت  م ین

 ا،زار 

 ا  تاک بی رشت  م ین

هییی  ا،ااد ،  دنبی  پیس  ،  پاسش
هی  علمی  هستن، ک  در ، ن رشت 

یی در ،صل مشتاد چن،ین رشت  
 علمی قاار دارن،.

ت بی چن، مستلزم مشیرکت تا
رشت  علمی است و ن  ضاورتًی 

 هی تلف ) این رشت 
 ا  چن،رشت 

 ا  ،اارشت 

ا،ااد ،  دنبی  پیس  ،  
هییی هستن، ک  در طو   پاسش

هی  مختل  قاار دارن،  امی  رشت 
هی   پیس  دریی،تی را در حوز 

 ،ان،. بود ،  کیر می

مستلزم تعیمل محققین و 
مفیه   ما،و  ،  چن، رشت  

 .است علمی
 ا  نیرشت 

 ا  مفهومی رشت  م ین
ا،ااد ،  دنبی  پیس  ،  

هییی هستن، ک  یک مبنی   پاسش
 آور ن،ارن،. ا  الزام رشت 

مستلزم تعیمل محققین و 
مفیه   ما،و  ،  چن، رشت  

 علمی است.

کیمل یی  ا  رشت  م ین
 انتقید 

 730-764  3007  تتوکی منبع:

 

گیهی علمدی  ۀرشدت  ده، ک  محققدین یدک ن   زمینی ر  مینوع نخست  یعنی رشتگی آ
گیهی کسدب می ۀهی  رشت توس  سیز   رشدتگیکل د،  از  ۀکنند،. یدک جنبد علمی دیگا آ

گیهین  این است ک  محققین  آیند،. گاچد  ممهدن  ا  ،د  حاکدت درمی یک پاسش رشت ،ی آ
در   ایدنوجدود  گا،ت  شون،  ،دی علمی ،  کیر ۀا  از منی،ع ،ها  از چن، حوز است مجموع 

ا   رشدت  شدون،. م ین گا،تد  می مطیلعیتی واح، ،  کدیر ۀیک حوز تا در جیمع یراستی  ،هم
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هی  مختلد  را ،د  یهد،یگا پ وند،  هی یی مسیللی است ک  یی رشت  پاسش از حیصل 1تاک بی
 (.3003هی  علمی است )تتوکی  زنن، یی حیصل ،عیل ت در ،صل مشتاد آن رشت  می

هی  بود را ،   هی  علمی  عنیصا و مؤلف  رشت  ک  است ( معتق،3007 3003تتوکی )
و یدی نظاید  سیزن، کد  در آن مفهدوم   هییی را ،ااه  می گذارن،  ،له  موقع ت مشیرکت نمی
هی  علمدی منبدع  گ ان،. در این ندوع ،عیل دت  رشدت  ا  مورد آزمون قاار می روش ،اارشت 

شددون،.  در چندد ن ،عددیل تی محسددوب نمی کنن،  اصددلی و ماجددع پژوهشددگاان مشددیرکت
نیم د،   3ارشت ،  ( آن را ا  41  7332) 2تا ک  ن و  یک چیرچوب ،زرگ ،ا  ته   پژوهشگاان ،ی

کنند،. آبداین ندوع  یعندی  مااجعد  می 4ا  عنوان یک موقع ت زم ند  بود ،  ۀاست ،  رشت
هی   یهدی از رشدت  درآور    دارا  کمتاین یی ه  گوند  مبندی  الدزام5مفهومی ا  رشت  م ین

 ۀرشدت  ا  ک  طدی آن یدک توان، ،اا  نق، کادن ش و  علمی ن ست. این رویهاد هم ن ن می
پادازد ،د  کدیر گا،تد  شدود   مطیلع  می موضوع مورد ۀعلمی دیگا ،  مطیلع ۀعلمی یی رشت

ا  موضدوع  رشدت  تک ۀهی  حیصدل از مطیلعد محد،ودیتدر ایدن رویهداد دیگا   عبیرت ، 
 شون،. مشخص می

ا  ارالد   توان دریی،ت تعایفی ک  تتوکدی از ،اارشدت  ،ن،  می این طبق  ،ی یک نگی  عم ) ،ا
نظدا تتوکدی   ( در نظدا دارند، انطبدیی ند،ارد. از7336و همهدیران ) 6کن، ،ی آن   گ بدونز می

  علمی ن دز تول د، شدود و ،دابال ۀتوان، در بال  رشت ا  ،  دانشی اشیر  دارد ک  می ،اارشت 
  این دانش ضاورتًی ،ااتا از مازهی  دانشدگی  ن سدت. ایدن (7336) دی،گی  گ بونز و همهیران

علمی دیگا  ۀاستفید  قاار گا،تن در رشت سیدگی ،اا  موردشنیبتی صا،ًی و ،  ا،زارهی  معا،ت
در استفید  در چن،ین حوز  قی،ل ت کیر،اد دارند،.  شون،  ،له  ا،زارهی  مورد گا،ت  نمی ،  کیر

شون، و  هییی ک  ،احسب تول ، دانش طا  می ،ن،  تتوکی ،ا اسیس میه ت پاسش اصل طبق 
  ا  شدهل هی  مختلد  داندش رشدت  هم ن ن م زان تلف ) و ایجید یهپیرچگی ، ن مجموعد 
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کد   اسدت معتقد، (. ، ا7323) 1هی  ، ا ک ،ات تتوکی تلف قی است از ای، أگا،ت  است. ت
شدود مشداو  هسدتن، و هم ند ن م دزان  می هییی ک  تصور پاسش ۀطواس هی  علمی ،  رشت 

شدون،. محققدینی کد  ،د  ،عیل دت  هی وجود دارد تعاید  می توا،قی ک  در ارتبی  ،ی آن پاسش
 ۀهی  پژوهش یدی مجموعد شنیبتی ، ن روش ورزن، وادار ،  ،اقاار  روا،  معا،ت اشتغی  می
شون،. غیلبدًی اعضدی   ا  از یه،یگا ج،ا می رشت مازهی   ۀوس ل شون، ک  معموًت ،  متونی می

ان،. ا  کمک گا،ت  هییی اشیر  دارن، ک  از چن،ین گاو  رشت  علمی ،  چیلش ت،وین ای،  ه ئت
،دا اهم دت شدنیبتی   ۀعنوان یدک سدیز هی  علمدی ،د  تتوکی ،ی ،اجست  کادن میه ت رشدت 

ک د، کداد  اسدتا   رشدت  هی  ،اد  متفیوت ،اا  شاکت در کدیر م ین انگ ز  اسدت. ایدن  تأ
پژوهش مطا  ،یشدن، ایدن پاسدش هم ندین ،د   ۀآموزش و چ  در زم ن ۀچ  در زم ن هیانگ ز 

هی  علمدی ،د   هی  ما،و  ،  رشدت  توان ،،ون مح،ودیت قوت بود ،یقی است ک  چگون  می
هی   ی تفیوتهشنیسیشنیسی تتوکی  ،ی سییا نوعتوان گفت ک  نوع زی،. میأتول ، دانش دست ی

ا  دارد و از سدو  دیگدا   رشت  بوان، تشی،  زیید  ،ی ، ن ا  می زیید  دارد. آن   را او ،اارشت 
 ا  دارد. پوشی زیید  ،ی ،اارشت  شبیهت و ه   کن، مفهومی قلم،اد می ا  رشت  آن   را او م ین

 بندی بر اساس توصیف طبقه ـ3ـ1ـ4

،ند،  پدژوهش  تدوان مداز مشدتاد طبق  را می (3006)2رم،ند،  ،دا اسدیس توصد   ا   طبق 
،ن،  ،ا اسیس سدیبتیر و پیسدخگویی  هی  علمی و طبق  ا  ،ا اسیس سیبتیر رشت  رشت  م ین

شنیسدی پژوهشدی بدود م ،انی ،  نوع ۀم ،ا اسیس یک مطیلعر  ،  ن یزهی  اجتمیعی دانست. ا  
هی  مختلد  انتخدیب نهداد   نیمی ،داا  گوند   ش،  شنیسی ارال یی،ت  است. او در نوع  دست

انتخیب واظ  و ر،ع ا،هیم واظگدین انتخدی،ی   ۀرس، ،اا  گایز از ا،تیدن در ورط است و ،  نظامی
رم در مطیلعد  بدود ،دی اسدت. ا  کداد   شنیبتی-عملشنیسی توص فی و اق،ام ،  ارال  یک نوع

یسی ارشد، مصدیحب  ا  در مقطع کیرشن هی  نظا  غ احا،  هی  آزاد یی آموزش م،یاان ،انیم 
رشتگی قاار دارن،. ،دا اسدیس م ین سیز   رم معتق، است ک  دانش و عمل در قلب کاد  است. ا  

جنبد  اسدت.  ا  نهییتدًی دارا  دو رشدت  هی  مشیرکت در ،عیل دت م ین رم  دتلتهی  ا   دی،گی 
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ی امهدین ،داوز رشتگتنهی در ،ه  ، شتا و ،هتا جهین تأث اگذار است  ،له  م ین چن ن دانشی ن 
رم  هی  ا   ،ا اسیس دید،گی  .ده، هی  علمی توسع  می هایک از رشت  دانش و ا،زایش آن را در

،د  تلف د) داندش و هم ند ن هی آنهی راجع ا  تحت تأث ا دی،گی  رشت  ،عیل ت پژوهشگاان م ین
محققدین شنیسی عقلی آنهیست. او این دو ،ع،  یعنی دانش و عمل را ،اا  گون داه،ا  علمی

نخسدت داندش  ۀداد  است. گون استفید  قاار گاو  مورد ،ن،  آنهی ،  چهیر ا  و دست  رشت  م ین
گ ان،  هی  علمی وام تی ،ه  ما،و  ،  رشت است هی  مختل  وام گا،ت   محور را از حوز رشت 

کن،.  لف ) میپژوهشی تدمنظور پ شباد کیرهی  علمی هی را ، دوم این دانش ۀرا ا،زایش ده،. گون
کیدم ک درون ،عیل ت می 1زا ،وی ،ی یک دی،گی  درون گون    دوها  زا ،ی ه،  نسبتًی  کنن،. دانش آ

دانش  (.706  7330 2)کالین تول ،می شودصای  تول ، دانش ما،و  ،  درد وح،ت دانش 
تفهددا منطقددی و سددیزمین  ۀوسدد ل مفهددومی کدد  ارسددطو از آن دارد  ،  یی،تدد   همینندد،وحدد،ت

(  ،ندی،ااین قدوان نی کد  دریدک 7337 3،وی، و ،داتشود ) تااکمی دانش تعای  میدزایشیا،
هدی را در مقی،دل . ارم این گون شت  ،یشن،کیر،اد دا می توانن،هی  حوز  کیر،اد دارن، درتمیم حوز 

 ا  هستن،. رشت  دنبی  دانش م ینزا ،  دان، ک  ،ی اه،ا  ،اون هییی می گون 
 

 ای رشته بندی ارم از پژوهش میان . طبقه(2شماره ) جدول

 ارتباط با سازمان دانشگاه پرداختن به فعالیت ۀانگیز پژوهشیـنوع فعالیت علمی

گ ا  دانش از سییا عیری 
 زا( هی)درون رشت 

پژوهشددگاان ،ددی اسددتفید  از ا،زارهددییی از 
دنبدی  ،هد  ،هتدا هی  علمی ،  سییا رشت 

 ا  هستن،. یک پاسش رشت 

هی   شگاان نسبت ،  سییا رشت پژوه
گیهی دارن،  امی ضاورتًی ،  آنهی  علمی آ

 پادازن،. نمی

 هی تلف ) دانش از سییا رشت 
 زا( )درون

دنبی  ،هد  ،هتدا راجدع ،د  پژوهشگاان ، 
 ةچند،ین رشدت هییی هستن، کد  در پاسش

 ان،.علمی مطا 

ا   رشت  هی  م ین پژوهشگاان دی،گی 
ا  تول ،    رشت مشتاکی در سااسا مازهی

 کنن،. می

گ ا  دانش از سییا عیری 
 زا( )،اون هی رشت 

ا،ااد  ،اا  پیسد  ،د  مسدیللی بدیرج از 
چندد،  چددیرچوب دانشددگی   ا،زارهددییی از

 گ ان،. علمی مختل  را عیری  می ۀرشت

امی ،ی   پیسخگویی ،  ،شیرهی  بیرجی
 محور دابلیاستفید  از منی،ع رشت 

 3006 ارم منبع:
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بیرج از دانشگی  واقع است.  ،شیرهییی است ک  منبع آنهی در ۀزا نت ج رشتگی ،اونینم 
هی  علمدی  شود ک  رشدت  عنوان تالشی ،اا  حل مسیلل اجتمیعی مطا  می این ،عیل ت ، 

رشدتگی این اعتقید است ک  م دین ،ا (704  7330) ان،. کالین سنتی قیدر ،  ر،ع آنهی نبود 
گ اد ک  حیصل مسیلل واقعی اجتمیعی است. سدوم ن  ت میئستما  نشزا از جایین م ،اون

ا  ،  معنی دق ) کلم  ،ی ه،  تول ، دانشدی کد  هد  ،د  لحدیظ  رشت  نوع پژوهشگاان م ین
،  ناعتبیر داشت  ،یش ک  ، و ه  در سیبتیر دانشگیهیناجتمیعی از ،ن ینی قو  ،ابوردار ،یش

ایجید داندش ج،ید، ،اا  گ ان،. نوع چهیرم  یهی  علمی مختل  وام م رشت  موضوعیت از
ک ، دارد. تلف ) رشت  معطو  ،  موضوعیت و مسیلل جهین واقعی  ،ا  هی  علمی تأ

 (7337) 1و راوتز سیتا،ونتو ک  هی توان در تب  ن روا،  ، ن رشت  ،ن،  را می این طبق  ۀپ ش ن
الب علمی کدوهن  در تحدو  علد  و یی،ت. آنهی ن ز تحت تأث ا سیبتیر انق ان،آن را ارال  کاد 

از علمدی   هدیا  رشت  هی  ج،ی، تول ، دانش و ،اقاار  ارتبی  ، ن م ینسو  ش و  حاکت ، 
گوین،. آنهی این س  ماحلد  از علد  را علد   گذار آن از س  منزلگی  سخن می تحو  عل  و س ا

می  کد  معدید  ،عیل دت عل  نا . دران،کاد گذار  نامی   عل  تخصصی و عل  پسینامی  نیم
شدود کد  ،دا طبد)  رم است  ،عیل ت علمی شیمل حل مسیللی میزا  ا   علمی پژوهشی درون
گ ان، و ،ارسی همهیران در  توا،) و تحت نظیم تضم ن ک ف ت شهل می موازین و قواع، مورد

هدی  علمدی  هدی توسد  روشقطع تث اگذار  تیم دارد. در این نوع عل  گاچ  ع،مأآن نظیم ت
 ث امستق می ،اآنهی ن،ارد.أگ ان،  امی م،بل تی در عالی) جیمع  و ت توج  قاار می مورد
محدور کد  انعهدیس عالید) و مندی،ع گ ا  و تحو  عل  مسدئل  در منزلگ  دوم ،ی شهل 

دانشمن،ان علوم پیید  و تجا،دی ن دز تعدیمالت   قطع ت علمی استجیمع  و هم ن ن ع،م
عل  س یست ک  ،  حل  ۀجمل  اقتصیددانین و ان،یشمن،ان حوزبود را ،ی سییا پژوهشگاان از

عل  تخصصی و متخصص ،  وجدود آمد،.  ۀنت ج  پ،ی، و درکادن،  ن، آغیزامسیلل مشغو 
بدود نشدین  ۀک  ک ف ت بدود را در درون حدوز شود اینجی متخصص ،  ،اد  اطالی می در

. ایدن منزلگد  را دارند،دار مند دار مسیللی ،یشد، کد  پ یمد،هی  داتوان، عه،  و میده، می
 رم دانست.زا  نوع او  ا   پژوهشی ،اوندتوان در تطب ) ،ی ،عیل ت علمی می
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حدل  بواهدین گ اد ک  پ   ،گی مسیللی ک  جیمع  صورت سوم دانش زمینی شهل می
 ۀعهد، ق،ر  است ک  ،اطا  سدیبتن آنهدی حتدی از،   هیقطع تو هم ن ن ع،م ستآنهی

هی  علمدی را  هدی  رشدت آی،. دق قًی اینجیست ک  پژوهش چدیرچوبانمیمتخصصین ن ز ،
این شهل دانش  .،  موضوع می پادازدکیر،اد   یک ،ستا آنهی و در و ،ااتا ازگذارد میزیاپی 
 زا  ارم را تطب ) داد. هی  پژوهشی ،اون توان ،ی ،عیل ت را می

رسد، کد   ( ،د  نظامی3006) رما   ،ند، طبقد  ( و3007،ن،  تتوکدی ) طبق  ۀدر مقییس
ک ، ، شتا  ،ا نقش ،اون ،ن،  ارال  طبق  پدژوهش پدادابتن ،د   دادهی درش،  توس  ارم  تأ
انجیم چن ن ،عیل تی دارد.  ا  تأث ا زیید  ،ا رشت  دانش م ین ۀا  دارد. کیر،اد ،یلقو رشت  م ین

سدت در درون یدی گذارند، ممهدن اث امیأپژوهش تد مازهییی ک  ،ا پاسش یی موضوع مورد
گذرن، و آنهی ا  از مازهی  چن،گین  می رشت  هی  م ین ، اون دانشگی  ،یشن،  ،نی،ااین ،عیل ت

سدیزمین محد،ود  این مازهدی ،قد  ،د  مازهدی  ذاتدی سدیبتیر .زنن، را ،  یه،یگا پ ون، می
 سدؤاتتطدا  شون،. ایدن مازهدی را ،دی  شون،  ،له  مازهی  اجتمیعی را ن ز شیمل می نمی

داد   اسدتفید  قداار توان مورد هی را می ا  ک  طی آن یی،ت هی  ،یلقو پژوهش و هم ن ن ش و 
 دهن،.تحت تأث ا قاار می

 کاربردیـ  بندی ساختاری طبقه ـ3ـ2

ا  موسوم  رشت  از مطیلعیت م ین گون  ا در دانشگی  من ستا  3004-3009هی   طی سی 
منظور حدل مشدهالت  علمدی ،د  ۀچند،ین رشدت کدیرگ ا ،  تاک بی شهل گا،ت ک  ،دا ،د 

ک ، می کاد.  ا  و  رشدت  دریهدی از واحد،هی  درسدی تجا،دی ، نمثدی    ،اا  اجتمیعی تأ
شنیسی تاک دب ،اهنگی ز،ین اسپین ییی ،ی پزشهی  علوم تا، تی  جغاا، ی و علوم زیستم ین

واقدع از ایدن  (. در7923ش، و این س  دانشه،  را ،  یه،یگا ماتب  کاد )لورنزو زاموراندو 
،ندد،  پددژوهش  عدد، پیسددخگویی ،دد  ن یزهددی  اجتمددیعی در طبق دوران ،دد  ،عدد، ،ددود کدد  ،  

شهل ،یرزتا  در اد، یت مداتب  ،د  ایدن حدوز  ا  ویژ  یی،ت وبود را ، ا  جلو  رشت  م ین
،ند،   ،دا طبق ا   پژوهشگاان عالو  رشت  هی  م ین پژوهش ج،ی،،ن،   نشین داد. در طبق 

اند، و در ایدن  د کاع، اثاگذار  آن ،اجیمعد  ن دز توجد  ویدژ  ،   ،  سیبتیر دانشی  اتهی ،م
این  ۀتا ،  تیریخ  تا است. البت  چنین   ،خواه   نظا  عم )ع، نمییینهی این ،   ،ن،  تقس  
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توان گفت ردپدی   ا  داشت  ،یش    می رشت  ،ن،  پژوهش م ین طبق  ۀگون  توجهیت در حوز
 ث اگذار  ،ا جیمع  ،اوزأا  مبتنی ،ا ت رشت  ،ی پژوهش م ین ۀرا،ط یقی ک  اماوز  درعال اکثا
 .شوددی،  می( 7336اثا مشهور گ بونز و همهیران ) ان، در کاد 

 بندی پیشین و پسین طبقه ـ3ـ2ـ1

کنند،. از  اشدیر  می 3پسد نتلف د) و  2( ،  دو نوع تلف د) پ شد ن3004) و همهیران 1لنهیرد
ا   رشدت  م ین ۀتلف د) را ،دی واظ ۀشود ک  ایدن پژوهشدگاان واظ نهی چن ن استنبی  میدی،گی  آ

  7310) 4یدینتسهی   ا  یی تلف ) اول   یی پ ش ن ک  از دی،گی  رشت  ان،. در م ینمعید  گا،ت 
طورکلی از م دین  هی  علمی ،  ( ابذ ش،  است  نظا ،ا آن است ک  مازهی  رشت 32-39

ایدن اسدت کد  یدینتس . مبنی  دید،گی  شودعلمی واح، تشه ل  ۀجیمع ،اداشت  شود و یک
ایدن پ د،ایش  اصلی در رو است و مقصا ا  رو،،شا  ،ی مسیلل و مشهالت ،زاین،  ۀجیمع

هی  ،نیوران  هسدتن،. در ایدن داندش اجتمدیعی و نهیدهدی  آن  سیمین مسیلل بود انسین و 
آیند،  را تضدم ن  ۀهی  پ   د،ن عمل در ،ی،ت، توانتوان ویژ  دولت  صنعت و اقتصید می ، 
ا  ج،ی، و نهیدهی  ج،ی،  ،اا  آن. چ ز  ن ست مگا ایجید جیمع  رو،. تهل   پ شنکن

ان،  زیاا ب  مق،م واقع هی در ش،   دانشگی ریز معتق، است در این ،یزسیز  ،انیم یینتس 
دیگدا    عبیرت کنن،. ،د  یفی میهی  آموزشی نقش ،س یر اسیسی را در ،یزسیز  جیمع  انظیم

سدو  نظدیمی  آن ،  دهدی مجد،د جیمعد  و گدذارهی موتور و ن او  محاک  سیزمین دانشگی 
ا  مسیلل آنی و ه  هییی هستن، ک  ه  میه ت چن،تی ریز  و طااحییهپیرچ  ،اا  ،انیم 

داشدت  مطمد  نظدا   هدی ،یشد،ک  بطی و ،،ون توج  ،د  ارزشرا ع،م امهین وجود علمی 
،ود  اسدت و  5در عل  یک اصل ایستی تک رشت  ا   اسیسًی یینتس،یشن،. در دی،گی  تلف قی 

تک در نظا ،گ ای    6چیرچوب نظیم اجتمیعی و انسینی را چیرچوب یک نظیم ه،،من، اگا
زمدین مازهدی  ،د ن هد  طور ،یی، ،د یینتس معنی بواه، ،ود  ،نی،ااین از دی،گی  ،ی رشت  ا 
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هی  علمدی ،اداشدت     جیمع   اقتصید و صدنعت و هم ند ن ،د ن رشدت ی  علمهی گفتمین
ک ، ،ا دانش نظدا  ،یشد،  ،لهد  دانشدگی  ،یید، یینتس شون،. از دی،گی   در دانشگی  نبیی، تأ

دست در دست سییا نهیدهی  دولتی و بصوصی ،  حل مسدیلل واقعدی ،پدادازد و مد،ارج 
شدون،   ک  توس  ا،دااد حدل می 1 نی و واقعیمسیلل و مشهالت ع در قبی دانشگیهی ،یی، 

هی  علمدی  اول ن اق،ام ،اداشتن مازهدی  ،د ن رشدت یینتس دی،گی     ،نی،ااین درشون،اعطی 
رشتگی او  یدی اول د  یدی است و ،  هم ن دل ل لنهیرد و همهیران این دی،گی  را تلف ) یی م ین

 .ان، نیم ، پ ش ن 
مقی،دل  در نقطد   ( کد  793-727  7313) 2ت ند رشتگی پس ن از دی،گی  ،دون هنم ین
ا   رشدت  است. او معتق، است ک  ن دیز  ،د  نهیدهدی  م ین ،اآم، قاار دارد  یینتس دی،گی  

هی  علمدی اسدت.  سیز  ارتبی  ، ن رشدت ،له  آن   ضاورت دارد متفیوت  ج،ی، ن ست
، و ندتغ  دا پ د،ا نهن کد  هسدتن،  گون  آن و، ش ک هی  علمی  دی،گی  او این است ک  رشت 

یهد،یگا داشدت   در قبدی  تا  شفی است آنهی دی،گی   هی تغ  ا کنن،  ،هتا اینه  رشت  جی  ، 
 ،یی، ،ی یه،یگا ارتبی  ،اقاار کنن،. علوم ،یی، توج  داشت  ،یشن، ک  آن   ک  در و علوم،یشن، 

یهد،یگا  در قبدی یید، ،ااموشی نسپیرن،. علدوم ، ۀ،  ورط ان، قاار داد بود مورد غفلت  کیر
هی نظیرت دارد و  هی  علمی ،ا ،خشی از کل پاوظ  هوش یر و هوشمن، ،یشن،. هایک از رشت 

هی گزارش کنن، و متقی،اًل ح) دارد از آنهی سؤا  کن،.  ،یی، نتییج ،عیل ت بود را ،  سییا رشت 
 از سدو شد،   ا هی و مسدیلل مط هی  علمی ،یی، اطم نین پ ،ا کنن، ک  یی،ت  هایک از رشت 

و تشه ل یدک کدل هستن، هی  علمی دیگا  در رشت  تلف ) قی،ل هی زمینموارد و  در هم آنهی 
سیزن،  ،نی،ااین تزم ن ست مازهی  ، ن جهین عل   س یست  منسج  و یهپیرچ  را م سا می

 ا  ج،اگیند  هدی  ،خش،د   ،خشی دار نظ  عه، ،له  هایک از آنهی   و اقتصید ،اداشت  شود
،د   کنند،.تلف د) ،دی هد  ستن،  امی ،یی، ،ی یه،یگا ارتبی  داشت  ،یشن، و نتییج کیر بود را ه

 ۀ  چااک  نقطان، نهید هم ن دل ل است ک  لنهیرد و همهیران این رویهاد را تلف ) پس ن نیم 
. مبینی نظا  شود هی  مختل  آغیز می و رشت  هی ،خشهی   آغیزین تلف ) از نتییج ،عیل ت
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،اایند، نقد، متقی،دل  ،یید، یدکنظا ،ون هنت ن   است. از ،ا دموکااسینت ن   مبتنی ،ون ه
،دی ک  در آن کیر و وظیی  هایک از دانشمن،ان حیضا در جمهور  دانشمن،ان  شهل ،گ اد

 شنیسیییهی  تفها ا،ااد   این ،ااین، اشتبیهیت ،ها  و مح،ودیتدر . یه،یگا انتطبیی یی،،
شود. دید،گی  دیگدا   گ اد و نهییتًی اجمیع حیصل می ید  قاار می،حث انتق و موردشود می

است. ،ولا  (3003  7339)  1ن ز ک  ،ی دی،گی  ،ون هینت ن  شبیهت زیید  دارد دی،گی  ،ولا
  چااک  دانش علمی ،ا نقش ،عیتنی متهی است ک  دان،مین ز عل  را یک پیرادای  س یسی 

نظا است ک  دستاسی و ،حث  مورد ا  جمهور م،  ،ولا ،ان،. در  آن را تول ، و ،  کیر می
تنهی شدیمل  کند، کد  ند  س یسی یک عل  آزاد را ارال  می ۀ،لسف  در آن آزاد است و ،  روشی

و این تفدیوت دید،گی  او ،دی است  هی ،خش،له  شیمل ،عیتن اجتمیعی و سییا   دانشمن،ان
،قد  دانشدمن،ان  هنت ند  ،دون نظدا مدورد در جمهور چااک    دی،گی  ،ون هنت ن  است

 ان،. ،سن،  کاد  2حضور دارن، و صا،ًی ،  گفتمین درونی عل 
 های علمی های رشته ابعاد و مؤلفهبندی  بندی بر اساس تقسیم طبقه ـ3ـ2ـ2

هستن، ک  تدی  هییی ویژگیهی  علمی دارا   ( معتق،ن، رشت 7-3  3001) 3ویس و دان لاد
 ا  جیمع ن، از وجود اعبیرت هی ویژگیاین  .نظا وجود دارد اتفییآنهی رو  ،ا ح،ود زیید  

تدیریخی پدژوهش  یدک روش  ۀ،عیل ت  داشتن یک سنت یی پ شد ن مشغو از پژوهشگاان 
کند،  تعاید   را تع د ن و تعاید  می هدی داد و تفسد ا  آور  جمدعپژوهش ک  چگدونگی 

از ارتبیطدیت ،د ن  ا  ه شدبده،  وجود  ،اا  آن   دانش ج،ی، را تشه ل می ن یزهییی پ ش
یک سیبتیر  کنن، ک  در ا  را معا،ی می رشت  هی  مختل  م ین این اسیس گون  ا،ااد. آنهی ،ا

،ند،  یدی  طبق  ۀتدوان گفدت آنهدی ایدن شد و مااتبی پ   ،گی تلف د) قداار دارند،. میسلسل 
نیسدی شندوع در مورد( 3002) 5( و مهس ن  7333) 4اسهوایزر عقیی،شنیسی را از گون 
 .ان، کاد  اقتبیسهی  علمی  رشت 
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تقس    چهیر سط هی  علمی را ،   ممهن ، ن رشت  مااتب سلسل ( 3002مهس ن   )
کد   گون  آنشود  توص فی از جهین  سط  ک  سط  تجا،ی نیم ،  می تاین پیی نکن،. در  می

د کد  چد  چ دز  وجدو دهند، می. در این سط  ،  این پاسش پیس  آی، میهست ،  دست 
هی  علمی ،نیوراند   شود اسیسًی شیمل رشت  دوم ک  سط  عملگاایین  نیم ،  می سط دارد؟ 

 در سط  آن   ازشود ک  می ،ی استفید   است. در این سط  این پاسش طا  و پیس  داد  می
هسدت  ؟ سدط  سدوم کد  سدط  هنجدیر  نیم د،   کدیر   چ انجیم  قیدر ، قبل آموبت    

 در جوامدعانجدیم دهد  ؟  بدواه   میرا  کدیر   چ شود ک   می شود  این پاسش مطا  می
بدو،ی از ایدن سدط  کدیر،اد  ۀ،. نموندنشدو گذارد  می رأ معموًت ،   هی پیس  سیتر مادم

مح طی و حفد   هی  جنبشش،  و از   مح طی انجیم تأث اات،  است ک  راجع هییی ارزیی،ی
است. سط  نهییی ک  سط   ریز  ،انیم دهی این علوم ت گا،ت  است. ز،ین سیزمینئآن نش

را ،یید، انجدیم  کدیر   چد شود کد   پیس  داد  می ،  آن این پاسش مطا  و ارزشی نیم دارد
انجیم ده   چگوند  ،یید، انجدیم دهد  . ایدن سدط  ،د   بواه   میده   یی اینه  کیر  ک  

شدود  اقتصید  ان،یشد  می یکل جهین توج  دارد و ،  نظیم هی  انسینآتی و تمیم  هی  نسل
ویس و دان دل ایدن احیلز اهم ت هستن،. ،ی توج  ،  نظاات مهس ن    د هی انسینک  در آن 

  2ا  مبیدلد  ا  رشت    م ین1ر،طی ا  رشت  کنن،: م ین ،ن،  می طبق  گون  اینانواع پژوهش را 
 .5ا  و ،اارشت  4اصالحی ا  رشت    م ین3ا  تهثا رشت 

شون، موضوعیت ماتب   ،  ه  ما،و  می نوعی ، ر،طی چن،ین رشت  ک    ا رشت  در م ین
رشدتگی . این ندوع م دیندهن، میمطیلع  قاار  متفیوت مورد از منظاهی و  طور متنیوب ، را 

(. این حوز  شیمل این پاسش است 7323 6ا  دارد )گیرکوویچ شبیهت زیید  ،ی چن،رشت 
شیمل تحهد    ا  مبیدل  ا  رشت  ان   انجیم ده  ؟ م ینتو می کیر  چ  ای  آموبت ک  ،ی آن   

،د  مازهدی  انتقدید دییلهت دک رادیهدی  راجدع ۀا   امی گشودن را  ورود مؤلف مازهی  رشت 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

  
  
  
  
  



 

 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

03 
شناسی  سیرتحول گونه

 ... ای رشته پژوهش میان

هی و  (. این دی،گی  شدیمل انتقدید و تبدید  دید،گی 3006 1هی  دیگا است )دیوی،سون رشت 
این حوز  شیمل این پاسش اسدت واقع  ا  است. در حف  مازهی  صلب رشت  حی  درع ن

 انجیم ده  ؟ بواه   می کیر   چ ک  
، ددین  ا  مبیدلدد ا   رشددت  ( تحددت عندوان پددژوهش م ین3004آن د  دیددویس و دان ددل )

کیدم دکهی  عیم  یهی از مؤلف آن را ( 729-377  7339) در سی   کالین کنن، می  ر،تیر آ
از  طور ،زایند،  ،د کد  پژوهشدگاان ندوآور کن،  اشیر  می دان، و میهی  علمی  رشت  در تمیم

 ماز انتخدی،یا  یی  کنن،. نفوذپذیا  مازهی  رشت  هی  علمی رسمی گذر می مازهی  رشت 
هددی  پددژوهش و مفددیه    ا،زایددی روش ا  ،اصددت را ،دداا  ه  دانددش رشددت   ارتقددی را  در

سدی کد  از شنییک گوند  ( در3070،ع، کالین ) چن، سی سیزد.  شنیبتی ،ااه  می معا،ت
ا  ر،طی ارال  کاد   دو نوع رویهاد را در این زم ن  تع  ن کاد  است:  رشت  رویهادهی  م ین

استنبی  آمیر  و ا،زارهی  مفهومی است  هی  تهن کیهی رویهاد عنیصا مشتاد ک  شیمل 
مفهوم ویژ  یی ،ااین، اجتمدیعی  ،ا یکاست ک   ،ا م ینو دیگا  رویهاد اصو  سیزمین،هی 

ک ، دارد.اسیس  ی ازقب ل نقش یی مبیدل  تأ
تدی  کنن،می علمی  تخصص بود را ،ی یه،یگا تاک ب ۀچن، رشتدو یی  ا  رشت  تهثا در 

 هی تهن کمعموًت انتقی  گون    در این(. 3002 2ن   مشتاد ،پادازن، )مهس ۀ،  یک مسئل
در هد،یگا را محور است و پژوهشدگاان یگ اد. پژوهش رشت  صورت می هی شنیسی روشو 

(. 29  7333 3)ویلسون و کلی دهن، میقاار م،  نظا پژوهش  زم ن    درکیرهی  بود  جایین
امدی   مشیرکت وجدود دارد ا  متهثا رشت در پژوهش  ک  ( معتق، است3002مهس ن   )

هی  علمی مشدیرکت  ،،ون همیهنگی ، ن رشت   ا  رشت  تهثا . درشوددی،  نمی همیهنگی
یدک سدط   گ داد کد  در هییی صدورت می ا  اغلدب ،د ن رشدت  رشت  تهثا شود. ،اقاار می

مااتبی مشتاد  ،ی یه،یگا سیزگیرن،. مشیرکت ،  این صدورت اسدت کد  هایدک از سلسل 
ا  ،د  دنبدی   رشدت  پژوهش م ین گون  اینکن،. در  هی  علمی ،ه  دیگا  را تقویت می رشت 

 جیم ده  ؟ان بواه   میرا  کیر   چ این سؤا  هست   ک  
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هی  علمی وجدود دارد و ارتبدیطی  ا  اصالحی مشیرکت ، شتا  ، ن رشت  رشت  در م ین
گ داد  س قاار میأر مااتبی یهی درا  است ک  ،  لحیظ سلسل  گون  ک  ، ن آنهی وجود دارد ، 

(. در 3006)دیوی،سدون  جوید، میهی  چن،ین رشت  سود رشت  علمی از مسیهمت  و یک
انجیم دهد  ؟ البتد   بواه   می کیر   چ این سؤا  هست   ک  پیس  ،  دنبی  ،  ن ز گون   این

 ا  وجود دارد. رشت  در این نوع پژوهش همیهنگی ، شتا  ، ن پژوهشگاان نسبت ،  تهثا
و ا،ااد بیرج از  ریزد می ،اوهی  علمی دره   پ وستیر نوع تعیمل  مازهی  رشت  ۀدر ادام

(. 3006پادازند، )دیوی،سدون  ،د  موضدوع میپژوهش راجع هی  علمی ،  چیرچوب رشت 
منجدا علمی ج،ید،  ۀموارد ،  رشت در ،ابیک   یی،، میادام   ق،ر آنپژوهین ،عیل ت ،اارشت 

سدو   یدک داندش ،  ۀشدمیر ۀ( این حاکت  حاکدت از شد و7313زع  پاایس ) شود. ،  می
مبتندی امداوز   ۀ یزهی  جیمعپژوهشی ،ا پیسخگویی ،  ن ش و   دو دانش است. این  ۀشمیر

انجدیم دهد    بدواه   میپاسش است ک  کدیر  کد    ،  این پیسدنبی  ،  گون   ایناست. 
مختلد   هی  ط  ،ن،  و توج  ،   این طبق  تا ،ا چگون  ،یی، انجیم ده  ؟ ،ی نگیهی عم )

 از تحدو  سد ا،ند،  بدود  رسد، ایدن طبق  ا  ،د  نظامی رشدت  شنیسدی پدژوهش م ینگون 
هی  علمی تی سیبتیرهی  مبتنی ،ا پیسخگویی ،  ن یزهی   ،ن،  مبتنی ،ا سیبتیر رشت  طبق 

 ده،. جیمع  را پوشش می
 ها بندی بر اساس ماهیت رشته طبقه. 3ـ2ـ3

،  م دین  ،  ه  و نزدیکاز ه  هی  صحبت از علوم دور  ،ن،  از همهیر  رشت  یک دست  در
علدوم از هد  ندوع همهدیر  آنهدی را  ۀوع همگاایدی ،یصدلدر ایدن ند دیگا  عبیرتی ، . آی، می

 هدی  مح  ده، ک  دو نوع مح   علمی تحت عنوان  ( نشین می7کن،. شهل ) مشخص می
  3)سد نهلا و مدی،و ان، شد،  جد،ا از هد  2«سدخت»علمدی  هدی  و مح   1«ندام»علمی 
  تحدت سد  سدط ( ارتبی  ، ن این علدوم را در34  3002) 4لن،یو هویوهینسن (. 3003

ما،دو  بدود  مینند، ارتبدی  ،د ن ، زیدک و شد می   هی  م د،انا  درون  رشت  عنوان م ین
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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مینن، ارتبی  ، ن ، زیک و اقتصدید   از ه علمی ماتب  و دور  هی  م ،انا  درون  رشت  م ین
 ، ن ، زیک و پزشهی. مینن، ارتبی ا  ماتب  و نزدیک ،  ه   رشت  و م ین
 
 
 
 
 

 نرم-وم سختعل پیوستار .2شکل 
 (22، 2002) و همکاران جانسون منبع:

 
،ن،  علوم  ا  ،ی دست  رشت  از س  نوع م ینهویلن، و یوهینسن ک    رس، هنگیمی ،  نظامی

تلف د) اشدیر   ،دا م دزانگویند،  ( سخن می3003می،و  و نام )س نهلادهی  سخت ،  حوز 
هی ،یش،  شنیسینوع تاین بیصی، از ا  آنهی شی رشت  شنیسی م ینتوان گفت نوع ن،ارن، و می
واقدع  و کیر،اد  دانسدت. در محض  ، ،ن،  علوم  توان همین دست  ،ن،  را می امی این دست 

 و تاولدا اند، آشدتی دادن دو علدوم ، دا مطا  کاد هویلن، و یوهینسن توان گفت آن    می
شود تی ،د   ت  می،اداشعل   ۀدو حوزشنیسی آنهی مازهی  سخت این ( است. در نوع7323)

توان ،احسب ارتبی  آنهی  هی  علمی را می   رشت و تاولا ، ا سط  کیر،اد ،اسن،. ،  اعتقید
 ،ن،  کاد. ،ی میه ت دانش دست 

ک  در آنهدی است توج  ، ا  علوم محض یی علوم سخت/محض  مورد هی  از گاو یهی 
هی اشدتغی  دارند،  ین رشدت و ا،ااد  ک  در ا است تااکمی و جهینی هی  ویژگیدانش دارا  

در علدوم طب عدی  هدی ویژگیاسیسی این مجموع  دانش توا،) دارن،. ایدن  هی  سؤا ،  راجع
دیگا یعنی علوم انسدینی و علدوم  ۀو ش می وجود دارد. دست شنیسی زیستازجمل  ، زیک  

محض ک  تمییل دارن، سخت/هی  نام/محض در مقییس  ،ی علوم  اجتمیعی محض یی ح ط 
هی   ،  پاسدشش ارزش آزاد تول ، کن،  دارا  ،یر ارزشی هستن، و اجمیع نیچ ز  راجعدان

سدیبتیر »کدوهن یعندی  اثدا کالسد ک. ، دا ،دا اسدیس دهند، مینشدین  از بدوداسیسی 

 هایعلمیسختمحیط هایعلمینرممحیط

 علوم انسینی روان شنیسی اقتصید زیست شنیسی میش  ، زیک
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ک د،  اجتمیعیت همگاایدی رشدت « علمی هی  انقالب اسدت. ایدن  قداار داد ا  را مدورد تأ
شدون،. او ایدن  دهی میهی  نفوذنیپذیا  سیزمینتوس  یک پیرادای  ماز ش،ت ، اجتمیعیت 

 ده، ک  از ثبدیت کمتدا  ،ابوردارند، ودر اجتمیعیت را در مقی،ل اجتمیعیت واگاا قاار می
 پیرادایمی مشی،   اشتااد نظا ن،ارن،. ۀیک نگا

. ،د گلن کاد،ن،  آنهی مشیه،   ( را در طبق 7319) 1، گلن توان ردپی  نظا هم ن ن می
نویس، محققدینی کد   هی  علمی می ،ع،  بود در نوع شنیسی رشت  ،  م،  س ،ی پادابتن 

هدی در آمدوزش و پدژوهش  دانش پیرادایمی دارن، ،د ش از سدییا حوز  زم ن    درتوا،) ،یتیی 
هی   رشدت  پادازن،. پژوهشدگاان مشدیرکتی مشدغو  ،د  ،عیل دت در مشیرکتی ،  ،عیل ت می

هی  بود و حل مسدئل  دارا  رویهادهدی   وهشهی  علمی سخت در پژ همجوار در حوز 
ک  این پژوهشگاان ،خواهن، ،دی یهد،یگا ،عیل دت کنند، زمدین   مشی،  هستن،  ،نی،ااین وقتی
ی مداتب  ،دی پدژوهش بتشدنی شدنیبتی و روش ،  مسیلل معا،تکمتا  را ،اا  ،حث راجع

 کنن،. صا  می
 بندی بر اساس مفهوم طبقه ـ3ـ2ـ4

ا  ،   رشت  شنیسی از پژوهش م ین( ،ا اسیس س  ،ع،  یک نوع3070هوتون می و همهیران )
و یک مقولد  گا،ت  قاار وتحل ل  شنیسی ،احسب س  ،ع، مورد تجزی ان،. این نوع دست داد 
  نوع روا،د  و ندوع اهد،ا . 2ن، از گستا انظا عبیرت ش،  است. س  ،ع، مورد  از آنهی ارال 

کنن،  در  هدی  مشدیرکت مفهومی و ،اهنگدی ،د ن حوز  ۀل،ع، گستا  ،  م زان تفیوت یی ،یص
شد،  اسدت. یهدی   ا  مطدا  رشدت  این مبندی دو ندوع پدژوهش م ین پژوهش اشیر  دارد. ،ا

هدی   ا  محد،ود  حوز  رشت  . در م ین4گستاد رشتگی  م ینو دیگا   3مح،ود گیرشت م ین
 ۀمعمدوًت ذیدل یدک ح طد شنیبتی ،  یه،یگا نزدیک هستن، وکنن،  ،  لحیظ مفهوم شاکت

شد،  اسدت. در   هدی  دیگدا ن دز مطدا  ،ند،گ اند،. البتد  تقسد   عم،  و واح، قداار می
شنیبتی یدک تعیمدل اسدتثنییی یدی  هی ،  لحیظ معا،ت ا  مح،ود تعیمل ، ن حوز  رشت  م ین

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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نظدا  هدی  دیگدا در پدژوهش  از هدی  حوز  هی و روش چیلشی ن ست  زیاا مفیه    نظای 
ا  گستاد  ایدن  رشت  شنیبتی تقایبًی یهسین هستن،. در پژوهش م ین هی  معا،ت ض،ا پ ش

هدی   و داد   هی  مختل  ،ی یهد،یگا تلف د) هی  حوز  چیلش وجود داشت ک  چگون  روش
 متجینس چگون  تفس ا شون،.

اند، کد  ،امبندی  دو  هی ارالد  کاد  شنیسی بود را ،ا اسیس نوع تعیمل ، ن رشت آنهی نوع
گا،ت  است و ذیل هایک از این دو   شهل 1*ا  رشت  ا  و م ین هوم اسیسی  یعنی چن،رشت مف

ا  میه تدًی تااکمدی و ا،زایشدی  . پدژوهش چن،رشدت اند، کاد مفهوم  س  نوع ،عیل ت احصی 
هی   است  ن  تلف قی. در این نوع پژوهش  محتوا  دانش ج،ی، وارد  صیدر و یی حو  رشت 

هی و نظاات متفیوت گفتگو  ن، و رویهادهی  مختل  از منظا دی،گی شو علمی گادآور  می
شدود. در  ا  انجدیم می هی  پژوهشی ،  سبک پژوهش رشت  کنن، و ،خش اعظ  ،عیل ت می

هی  علمدی صدورت  ،ا اسیس تعیمل ،عی  و کیمل ،د ن رشدت  *ا  رشت  مقی،ل پژوهش م ین
هی  ،له   ق ) و همیهنگی دانش ، ن حوز ،ن،  مسیلل تح تنهی در صورتاما ن  گ اد. این می

د. ،ابددی شددو،ن،  نتددییج و تحل ددل آنهددی ن ددز انجددیم مددی در اجدداا  پددژوهش و صددورت
دل ل این تعیمل است ک  صحبت ،  ک  ( معتق،ن،3002) 2نظاان ازجمل  ن هی ت نی صیحب

 کن،. مشاوع ت پ ،ا می 4ا  رشت  و یی شنیبت م ین 3ا  رشت  ،  تفس ا م ینکادن راجع
تجا،دی کد  ایدن ندوع  *ا  رشدت  وجدود دارد. م ین ا  رشت  س  نوع م ین *ا  رشت  م ین در

شد،   هی  مشیه،  پادازد تی روا،  ، ن پ،ی،  هی  تجا،ی مختل  می پژوهش ،  تلف ) دانش
ا   پژوهش قاار ده،  یی تاک بی از شواه، تول ، کن، تی ،اضد   هی  گونیگون را مورد در حوز 

شنیبتی حهییت  روش *ا  رشت  ا  را حل کن،. م ین رشت  زمیی، یی اینه  یک مسئل  م ینرا ، ی
ا  ج،ی، و یهپیرچد  ،دی یهد،یگا  شنیبتی مختل  ،  ش و  از آن دارد ک  رویهادهی  روش

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 ،عدیل تی ندوع ها ا  رشت  م ین از منظور او  مفهوم در :ان، نمود  ارال  ا  رشت  م ین از مفهوم دو (3070) همهیران و یم هوتون .1
 مفهدوم در ک  حیلی در :دارد را ا  چن،رشت  مفهوم همین ک  ،یشن،  داشت  شاکت آن در علمی ۀرشت چن، از پژوهشگاانی ک  است

 است. نظا ،م ا  رشت  م ین از بیصی نوع دوم

. 
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گ ان، یدی  استفید  قاار نمی هی ،ق  در مجیورت یه،یگا مورد شون،  ،نی،ااین روش تاک ب می
کن،  هی را تاک ب می ا  روش گون  گ اد  ،له  ،  دیگا وام نمی ۀرا از حوزهییی  یک حوز  روش

نظا  پژوهشی است  *ا  رشت  . م ینشون،نظا منیسب واقع  ا  مورد رشت  م ین ۀتی ،اا  زم ن
پدادازد  علمدی می ۀهییی از یک یی چن، حوز هی  یی نظای  ک  ،  تاک ب یی مقی،ل  مفیه    م، 

ا  ،ااه  آورد. کیرکاد تلف ) در ایدن مدورد  ایجدید  رشت  ا  تحل ل م ینتی ا،زارهی  ج،ی، ،ا
یدک قلمداو ج،ید، از داندش یدی تأسد س یدک پدیرادای   هی  اقیمت در روا،  کلی ، ن حوز 

 هی ما،و  است. ا  اص ل اغلب ،  این مقول  رشت  پژوهشی ج،ی، است. تلف ) م ین
شدنیبتی  ا،دزار  و تاک بدی  ا  معا،ت ت رش ،امبنی  ه،  ،  س  نوع م ین ا  رشت  م ین

ا   رشت  وجود  رویهاد م ین ۀشنیبتی ،لسف معا،ت ا  رشت  ،ن،  ش،  است. درم ین تقس  
هی   پژوهش ا،دزایش یی،د،. از تلف د) دید،گی  این است ک  دانش ،اد راجع ،  موضوع مورد

تا   هدی  جدیمع   نتا یدی تب رود ک  ا،ااد ،د  ،هد  علمدی عم د) ا  مختل   انتظیرمی رشت 
ا  ا،زارگاایین    رشت  شون،. ه،  رویهاد پژوهش م ین نیللهی  تحت مطیلع   ،  پ،ی، راجع

کیدم ک  ازجمل  حل مسیلل اجتمیعی یی توسع ن ل ،  ه،  محصوتت تجدیر   ۀهی  ،ااآ
متدون ما،دو  ،د   حدل عملدی ،داا  حدل مسدیلل دررا   مثی،د  یدک ا  ،  رشدت  است. م ین

شد،    گا،تد  اسدت  امدی تعدیریفی کد  ،داا  آن ارالد  ،حدث قداار ،س یر مورد ا  ت رش م ین
ا  ا،دزار  را تحدت عندوان  رشدت  ( م ین34  7334) 1هان و   سیلتامثی  ،اا  ن،. امتفیوت

کن، ک  ،داا  مواجهد  ،دی ن یزهدی   هی تعای  می هی و ا،زارهییی از سییا رشت  گ ا  روش وام
گ اندد،  می اسددتفید  قدداار بددیص در دسددت پددژوهش مددورد ۀشدد،  از سددو  مسددئلدیهتدد 

 (3070) سدیز  هوتدون می و همهدیران (. ،ا اسیس مفهوم7322 2تینتون  7322)کالین 
هی  مفهدومی و عملگااییند   ،خش اعظ  این نوع پژوهش معطو  ،  حل مسیللی در ح ط 

عملگاایین  محد،ود  ۀا،زار  حیکی از آن است ک  مسیلل ، شتا ،  ح ط ا  رشت  است. م ین
شون، یک ارجدیع صدای   شون،  ،نی،ااین اه،ا،ی ک  در درون چن ن پژوهشی تعای  می می

 شون،. ،  ارزشمن،  اجتمیعی ن ز محسوب می
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ا  ا،ددزار  و  رشددت  ا  تاک بددی امهددین تاک ددب دو رویهدداد م ین رشددت  در پددژوهش م ین
منظور پاه دز از  واقع ،د  د دارد. درا  واح، ن ز وجو رشت  شنیبتی در یک پاوظ  م ین معا،ت
اند،.  گ ا  تاک بدی را ارالد  کاد  هدی  آنهدی جهدت مدورد ،ابدی پاوظ  و انشعیب ،ی 1دوگاایی

ده،.  را اسیس کیر بود قاار می 2دانش وحل مسیلل ،ااعلمی ۀپژوهش در این مقول   توسع
ب  ن و هد  در تد،وین و رود تی ه  در تشخ ص و ت ا  انتظیر می رشت  در این رویهاد از م ین

 نقشی داشت  ،یش،.هی  ما،و  ،  مسئل   حل کیر،ست را 
ا   رشدت  شدود ،دی م ین ا  تجا،ی مطدا  می رشت  رس، آن   تحت عنوان م ین ،  نظامی

شدد،  اسددت همپوشددینی دارد. هم ندد ن   ( مطددا 7333مشددیرکتی کدد  از سددو  ،ددیدن )
هدی   همهیر  و سدیزمین( 7323م لدا )ا   ،اارشدت   (7333ا  تلف قدی ،دیدن ) رشت  م ین

هدک هیوسدن  ۀیی،تدوح،ت ا  رشت  ( و م ین7337) 3( و استمبا7313اقتصید  و توسع  )
اند،  امدی  ر،ت  کیر ا  نظا  هوتون می و همهیران ،د  رشت  پاداز  م ین (  ،اا  مفهوم7313)

ظاهدی  دیگداان  نظا  ن ستن،. ،دابال  اظهیرن ا  رشت  از مفهوم م ین تایک سنج ،  ه چ
یدی،تگی نظا  ن ز وح،ت در سط ا  نظا  ،ا آن ن ستن، ک  حتی  رشت  مفهوم م ین واضعین

شددنیبتی  ا  معا،ت رشددت  م ین طددورهددی را مطمدد  نظددا داشددت  ،یشددن،. همدد ن کددل حوز 
ا  مفهدومی یدی سدیزمین همهدیر   رشدت  ( م ین7334هییی ،ی آن   سیلتا و هدان ) شبیهت

ان،  دارد امی ،ابال  این مفدیه     زا بوان،  ا  درون رشت  ( م ین7323اقتصید  و توسع  )
جو  صدای  ،داا  داندش ورشتگی و ن  جست ۀشنیبتی ن  نق، ،عیتن ا  معا،ت رشت  م ین

هییی  شنیبتی  اغلب از طای) انگ ز  ا  معا،ت رشت  یی،ت  را در دستور کیر دارد. م ینوح،ت
ا،زایدی شدنیبتی کد  ،د  تسده    پ ون، مفهدومی ،دیلقو   ه  مثل تمییل ،  تول ، ،ه  جیمع 

شدود. مفدیه    من،  ،  رویهادهدی  ندو  ،یزشنیسدی می شون، و عالق تخصص ما،و  می
هدی   زا ک  توس  سیزمین همهیر  ا  ،اون رشت  ا  ا،زار  در مفهوم م ین رشت  مشی،  ،ی م ین

ک  توس  ،ویهس مینس ال  4لگاایین ا  عم رشت  ( و هم ن ن م ین7323اقتصید  و توسع  )
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 محد   زا بدیرج از را بدود ،عدیل تی کیر،سدت و موضدوع کد  است پژوهشی ،عیل ت نوع عملگاایین  ا  رشت  م ین از منظور. 4

است. جیمع  از مشهلی حل ،اا  آن ،عیل ت تیک ، گ اد.و می دانشگیهی
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ا  ن ز ارتبدی  دارد   ،ی مفهوم ،اارشت  ا  رشت  شود. این نوع م ین ش،  دی،  می  ( ارال 3004)
ا  تی حد،ود  را  بدود را از  نظا هوتون می و همهیران  حل مسئل  ،اارشت  امی ازآنجیک  از

 ان،. آن نپادابت  شنیسی بود چن،ان ،   در نوعاست ج،ا کاد  ا  رشت  م ین
،ند،  ،دیدن  کد  قدباًل در طبق   ا  ،ی،تیرسیز رشت  المعیر،ی و م ینةا  دایا آنهی چن،رشت 

پژوهش در ان،.  ،ن،  کاد  ا  مقول  تاک بی را ذیل چن،رشت  ا  و چن،رشت   توض   داد  ش،
تاک دب  پودمینی ،ی یه،یگا ۀهی  مختل  ،  ش و هییی از حوز  ا  تاک بی تخصص چن،رشت 

هدی  شون، تی دانش ج،ی،  تول ، شود. ازآنجیک  در این نوع پدژوهش  تعیمدل ،د ن حوز  می
گ داد.  صورت متدوالی صدورت می صا،ًی ،نی است  مجموع  عمل یت پژوهشی در اصل ، 

دیگدا دارد کد   ۀگ دا  از یدک حدوز ا  تاک بی ، شتاین شبیهت را ،ی اصطال  وام چن،رشت 
شد،  اسدت. سدییا   ( ارال 7322 3000کالین ) ( و3002ش )توس  شورا  تسه ل پژوه

ا  مشدتاد  رشدت  ا  تاک بدی و م ین رشدت  ا  کمهدی  م ین رشت  مفیه   مشی،   مفیه   م ین
 ان،. ش،   ( ارال 7333( و ،یدن )7313هستن، ک  توس  هک هیوسن )

 
 گیری نتیجه. 4
مختلد   هی  ،ن،  ا  در طبق  شت ر هی  م ین و گسستگی م ین انواع پژوهش پ وستگی ه  ، 
شنیسین  ن یز ،  پژوهش تبیرشنیسدین  و عم د)  هستی و شنیسین   نظا رویهادهی  معا،ت از

 ۀاین مطیلع  سدعی شد، ،دی رویهداد  تبیرشنیسدین   مسدتن، و تدیریخی  پ شد ندارد ک  در 
هش گا،تد  از پدژو هی  صدورت ،ن،  ی طبق بتشنی شنیبتی و روش شنیبتی  هستی معا،ت

هی ن ز پادابتد  شدود. در  ،ن،  یی،ی پ ،ایش این طبق  ا  مطا  و هم ن ن ،  ریش  رشت  م ین
یی،دت. ،دی چند ن   هی دسدت هدی و ریشد  توان از معلدو  ،د  علت هی می ،ن،  ی طبق تب  ن عل  

هی  مختل   دنبی  آن ،ود تی بطو  ،ها  پژوهشگاان را طی ده  رویهاد  این پژوهش  ، 
هی را در طو  تیری  مشدخص  ،ن،  و رون، تهیمل این طبق ده،  و واکیو  قاار مطیلع  مورد
هی  ،ند،  این ،ود ک  نوعی پ ون، درونی ، ن این طبق ش، . آن   در این مطیلع  مشخص کن،

شدد،  در  هی  علمددی در انددواع معا،ی وجددود دارد و م ددزان گفتمددین و تعیمددل ،دد ن رشددت 
توان ،  تهثا  از این نوع تعیمالت ،د ن  است و ،نی،ااین می هی دالمًی در حی  تغ  ا ،ن،  طبق 
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هی سدعی در ارالد  میه دت پدژوهش  ،ند،  یی،ت. اگاچد  ایدن طبق   هی  علمی دست رشت 
توا،د) در مدورد چ سدتی و  شنیسدی یهپیرچد  مدورد یک مفهوم ۀامی ارال  ا  دارن، رشت  م ین

هی   ،ند،  ،اقل دشدوار اسدت. طبق یی حن،ارد ا  وجود  رشت  چگونگی انجیم پژوهش م ین
هددی   قبو  ،دداا  تم ددز دادن انددواع پژوهش عمل ددیتی ،ددی پیرامتاهددی  قی،ددل یموجددود تعایفدد

  هی صورت گ داد واقع ها تعایفی ک  از چ ستی این پژوهش ده،. در ا  ارال  نمی رشت  م ین
دید،گی  ا،دااد گ داد و ،د   ،اهن  و ،ی،تی دارد ک  پژوهش در آن صورت می ارتبی  زیید  ،ی

شدد،  در  انددواع شنیبت   دیگددا  عبیرت توجهی دارد. ،دد  درگ ددا در پددژوهش ،سددتگی قی،ددل
 ۀگوند  میه دت ثی،دت و قیعد، دهد، کد  ه چ ا  نشین می رشت  هی  پژوهش م ین ،ن،  طبق 

،ند،   ا  وجود ند،ارد. ،ارسدی تدیریخی ایدن طبق  رشت  ،اا  تعای  پژوهش م ین ی،ن یدین
داد.  کدیر،اد  قداار د هی را در دو گاو  سدیبتیر  و سیبتیر  توان این طبق  نشین داد ک  می

امی معنییی کاد  هی  متفیوت از یه،یگا متمییز  دست -توان در گاو  هی را می ،ن،  گاچ  طبق 
هییی از تعب دا از پدژوهش  هی وجدود ند،ارد و تنهدی تید  ،ن،  دست -بیص در پس این گاو 

ا  یددی  رشددت  هددی  م ین تددوان گفددت پژوهش ،اسددت. درکددل میا  در آنهددی پ  رشددت  م ین
ک ، کمتا  ،دا  گذار  می مشی محورن، ک  ،  حل مسیلل اجتمیعی و ب  مسئل  پادازن، و تأ

کیدم ک رشت  هییی است ک  ه،  آنهی ارتقی  سط   یی نیظا ،ا پژوهش  محور دارن، نتییج آ
هی  دیگدا در  بتی در رشت شنی هی  علمی از طای) تحو  روش تخصص و صالح ت رشت 

گ ا   شنیبتی مواجه  ،ی مسیلل پژوهشی ج،ی، و شدهل پژوهش است. این تحوتت روش
 سیزد. پذیا می هی  ج،ی، را امهین هی یی گاایش رشت 
گا،تد  در  ده، ک  گفتمدین صدورت ،ستا زمین نشین می هی در ،ن،  تحوتت این طبق     

-شنیسدین  نیسین  ،  دانش ،  یک نگی  تاک بی معا،تش هی از یک نگی  معا،ت تعیمالت رشت 
دسدت   ،ند،  را ،د  دو طورکلی ایدن طبق  تدوان ،د  کد  می طور  ،   ان، ا،زارگاایین  سوی یی،ت 

توان ،  تحدوتت  این تغ  اات را می ۀ. ریشکاد،ن،   کیر،اد  تقس   د سیبتیر  و سیبتیر 
ست ک  ،اا  ارتبی  مؤثاتا و پیسدخگویی ،د  هی ماتب  دان درونی و ، اونی در نقش دانشگی 

کیدم ک  ک ، ،ا دانش آ ک ، ،ا دانش ،ا جیمع  از تأ کیدم کتأ  ان،. ش،  متماکز پسیآ
 



 

 پژوهشیـ  لمیفصلنامه ع

28 
 1،  شماره 11دوره

 1931زمستان 
 11پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منابع
ا  در قاآن کای .  رشت  م ینشنیسی مطیلعیت  (. گون 7933درز   قیس   قااملهی  ،اامازاح،  و پهلوان  منصور )

 . 19-703( 6)2  ای در علوم انسان  رشته فصلنامۀ مطالعات میان
یادگیری و تدریس دانشگیهی. در موهین  ،یتسیب   ا  ، ن رشت  (. اق،امیت م ین7923لورنزوزامورانو  سوزانی. )

)متاج : محم،رضی دهش ا (  پژوهشه،ۀ مطیلعیت  ای در آموزش عال : نظریه و عمل رشته میان
 ،اهنگی و اجتمیعی  تهاان  ایاان.

 (. تیری  عقیی، س یسی از ا،الطون تی ها،امیس )متاج : سع ، مق،م(. تهاان: نشا ابتاان.7927اریک ) ل ،من  سون
ا  در آموزش  رشت  گذار  توسعۀ علوم م ین اسیسی در ،یب س یست(. مالحظیت 7922مهامحم،   محمود )

. 7-72(  9)7  ای در علوم انسان  رشته فصلنامۀ مطالعات میانعیلی از منظا ،ااین، تهوین. 
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