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 0چكیده
تجارب  یخیتار لیتحل»با موضوع  یا نامه ژهیاقدام به انتشار و 2011 زییدر شماره پا تیریفصلنامه بهبود مد

حوزه  نیدر ا یتجربه جد نیاول یتجربه که به نوع نینمود. ا «رانیا یاسالم یدر جمهور یو نوآور یتوسعه فناور

 یعلم ریداوران محترم و دب سندگان،ینو الشمختلف که حاصل ت یها در کنار محاسن و قوت شود، یحساب م

بهود،  یآن و ارائه راهکارها قیبا نقد دق دیکه با باشد یهم م یاشکاالت یبودنش دارا دیه جدنامه بوده، به واسط ژهیو

دکتر  یکه آقا یادداشتیخصوص  نیانجام داد. در ا یباالتر تیفیرا با دقت و ک یبعد یها تالش کرد تا پژوهش

 ـ یعلم و فناور یاستگذاریبرجسته حوزه س دیفصلنامه و از اسات هیریتحر اتیه یاز اعضا ـ ینور یضقا دسپهریس

 .شود یمنتشر م «رینامه به سردب»اند به عنوان  به فصلنامه ارسال کرده
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کرده بود که  اینامه ژهیخود اقدام به انتشار و 2011 زییپا ۀدر شمار ت،یریبهبود مد نیوز ۀفصلنام

تالش  نیمقاالت آن پرداختم. به ا یجذاب داشت و لذا به بررس یشخص من، موضوع یحداقل برا

مجالت  قدمو کماکان معت نهمیفرتاش( ارج م ارشی)دکتر ک نامهژهیجوان و ریسردب ژهیو همکاران و به

دست دوم  هاییمنفعل خروج کنندۀال خارج شوند و صرفاً مصرفاز انفع یستیکشور، با یعلم

منتشر  یالملل نیدست اول، قاعدتاً در مجالت ب هاییخروج راینباشند )ز یدانشگاه قاتیتحق

فرصت داشته  ها نامه انیپا یعمل کنند که برخ یمناسب، به نحو یبند با زمان دی(، بلکه باشود یم

شوند و خط  فیها تعر و با هدف درج مقاالت در آن ها نامه ژهیبر اساس فراخوان و بتدااز ا باشند که

از  یکیو به عنوان  کرد،یرو نیا ی. در جهت اعتالندیرا دنبال نما یعلم ۀو مجل نامه ژهیآن و یفکر

 هالبتآن، توجه و اهتمام و  تیفیک یکه همواره به ارتقا تیریبهبود مد ۀفصلنام یۀریتحر أتیاعضاء ه

فوق،  ۀنام ژهیمنتشر شده در و ۀده مقال ۀبه مجموع یو کل جا کی یبا نگاه دمیام، الزم د داشته یینقدها

است  یعیاندرکار و خوانندگان آن بنگارم و طب دست سندگانیبه همکاران و نو یادآوریرا از باب  ینکات

 :ستیاز خطا و لغزش ن یخال ،یگرید ۀمانند هر نگارند زیکه قلم من ن

 نقدها  -0

م، اما اتفاقاً هست داستان هم ها استیو نقد س یابیدر ارز ژهیو به ،یخیتار لیتحل تیبا اهم زیمن ن .2

از مقاالت،  یمینقد است. حداقل ن م،یستیچندان شاهد آن ن نامه ژهیکه در اغلب مقاالت و یزیچ

 ها ندر آ ینقد خاص توان ینگاشته شده است و نم یمورد بررس یها استیاندرکاران س توسط دست

 نیدر ا یدیترد رود یاست و گمان نم یعلم ۀمقال یبزرگ برا یرادیا ،یطرف یب تی. عدم رعاافتی

 مورد وجود داشته باشد.

دارند و  تیاند و صرفاً شکل روا آورده یرو یسینو مقاالت به خاطره یبرخ ،یشناس به لحاظ روش .1

)گراندد(  محور نهیزم ای( کیحور )تماتم مقوله لیتحل رینظ یمختلف یها حال آن که روش

معدود در حد انگشتان  یبه مصاحبه با افراد یاز مقاالت حت یبه کار گرفته شود. بعض توانست یم

 باشد. یمقبول و مصوب یراهبرد پژوهش رود یاند، که گمان نم ک دست قناعت کردهی

. چند مورد از ستین یعلم یسینو اصول مقاله تیرعا یناف ،یخیتار لینوشتن مقاله به روش تحل .0

اند، در حد  هم که پرداخته ییها اند و اغلب آن پژوهش نپرداخته ۀنیشیمقاالت، اصوالً به مرور پ

 یقبل یها شکاف پژوهشکشف نه به  تاًیاند، که نها کرده هیته هدف یدو صفحه مطلب ب یکی

 استیس کیبه نقد  انتو ی. چگونه مقیانجام تحق یبرا یمدل نظر کیمنجر شده است، و نه به 

 اسم هم نبرد؟  یرا حت یخارج اتینشست اما تجرب یداخل

 یبررس نه،یشیکرد و در مرور پ نییسؤال پژوهش را تب دیکه در مقدمه مقاله با شود یم ادآوری

اند که در  نکرده ییاند و طبعاً چه کارها کرده ییپاسخ به آن سؤال چه کارها یبرا گرانیکرد که د
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پژوهش را در  قیسؤال دق یساز استخراج و شفاف ب،یترت نیهم به اتفاق خواهد افتاد.مقاله ما 

 لیمقاله تبد یبه فهرست مطالب بعد شتریها ب و مقدمه میستیشاهد ن نامه ژهیاز مقاالت و یبرخ

 اند. شده

شر منت یها و مقاالت متعدد قبالً پژوهش نامه، ژهیشده در مقاالت و یبررس یها از حوزه یدر برخ .0

امر  نیهم ،یخیتار لیتحل کیکه حداقل توقع از  یشده که مورد ارجاع قرار نگرفته است، در حال

 .باشد یم

هرچند  م،یایب نامه ژهی( را در مقاالت ونهیشیبا پ ها افتهی ۀسیبه ندرت توانستم قسمت بحث )مقا .5

موجب شده  ،ییو استقرا یاسیق کردیرو نیب یبعضاً وجود داشت. به عالوه، سردرگم "بحث" تریت

از  ییقصد استخراج الگو سندگانینو ستیمشخص ن یعنیمقاالت، ابتر بماند،  یریگ جهیتا بخش نت

 یرا بررس یقبل یالگو کیبا  رانیا ۀتطابق تجرب ایموارد دارند و  گریبه د زیتجو یپژوهش خود برا

 .طلبد یخاص خود را م یریگ جهینگارش نت کردها،یرو نی. طبعاً هر کدام از اکنند یم

آموختگان آن،  و دانش ییگفت که دانشگاه عالمه طباطبا دیبا سندگان،ینو یبه لحاظ پراکندگ .6

، در است هم پررنگ بوده یو فناور یاند و نقش معاونت علم داشته نامه ژهیدر و نامتناسب یسهم

 دیدارد که البته شا یتر متنوع اریبس یکشور، ابعاد سازمان یو نوآور یفناور یها استیکه س یحال

 داوطلب نشده باشد. نامه، ژهیو ۀآن دسته تجارب به مقال لیتبد یبرا یکس

 ها قوت -2

به مقاالت خودم و  ینکات ممکن است حت نیاز ا یلیکنم که خ دیاست باز هم تأک یضرور

انتشار  ۀتجرب یخیتار لیبلکه تحل ست،ین ییجو بیوارد باشد. هدف نکات فوق، ع زین انمیدانشجو

نقاط  انی. البته از مردیحوزه قرار گ نیگران ا آن که مورد توجه پژوهش دیاست، و ام مزبور نامه ژهیو

 اشاره کرد: ریبه نکات ز توان یهم م نامه ژهیو فراوانمثبت 

 میداخل. دقت کن یکمتر مقبول در مجالت علم قیروش تحق کیبه عنوان  یخیتار لیتحل جیترو .2

 لی)به دل شیمایمرسوم، مانند پ قیتحق یها استفاده از روش ،یاستیس یها لیتحل نیا یکه برا

نبودن و قابل  یکمّ لی)به دل ینظران( و اقتصادسنج صاحب ۀکوچک بودن جامعه و نمون

و ...  یشگاهیآزما قاتیدستاوردها و آثار( و تحق ها، یخروج ها، یورود ۀهم نبودن یریگ اندازه

 لیو تحل ینگار و قوم یپژوه اقدام یها به روش یفیک یها لیکه تحل میدار ازیو لذا ن ست،یممکن ن

 .میریو به کار بگ میو ... را خوب بشناس یخیتار

با  سهیکشور ماست و در مقا یکنون ازیکه ن یو نوآور یفناور یها استیس یتمرکز رو .1

 و ...، کمتر مطالعه شده است. یاجتماع ،یبهداشت ،یصنعت یها استیس
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 ۀمجموع کیو  ردیگ یمقاالت که از سطح سازمان و بنگاه تا صنعت و کشور را در بر متنوع سطح  .0

 را پوشش داده است.  یگذار استیمختلف س یها هیاز ال یغن

و  شود یو ... را شامل م ییغذا ،یپزشک زاتینفت، تجه ،یدفاع عیمقاالت که صنا یها تنوع حوزه .0

 .سازد یها را فراهم م آن یا سهیمقا یامکان بررس

 «تحلیل تاریخی»به سوی طرحی برای تدوین مقاالتی با رویكرد  -3

. پژوهش میتوقع دار یخیپژوهش تار کیاست بر آنچه از  یتر، مرورمهم نکات نیاما از همه ا و

 یمقطع زمان کیکه در گذشته و در  نیمع یاست که بر موضوع یقاتیاز آن دست تحق ،یخیتار

 ییدادهای. از آنجا که در فاصله دو زمان مشخص در گذشته، روردیگ یمشخص اتفاق افتاده، صورت م

است )هرچند احتماال آثار آن هنوز هم ادامه داشته باشد(، تالش محقّق  افتهی انیو پا وستهیپ قوعو به

 نیصحّت و سقم ا یو بررس یابیاطالعات، ارزش یآور جمع قیگذشته را از طر قیبر آن است که حقا

 جیارائه کند و نتا ینیمنظّم و ع یصورت ها، به آن لیو تحل هیمستدل و تجز لیدال بیاطالعات، ترک

 .ردیبگ جهینت ق،یرا در ارتباط با اهداف تحق یقابل دفاع یپژوهش

شود، باید توجه داشت که آنچه معموال در کتب و مقاالت تحت عنوان تحقیق تاریخی شناخته می

ها غالبا  نامه مورد بحث است. مراد آن که منظور ما و ویژهممکن است تا حدی متفاوت از چیزی باشد 

هاست. اما ما در اینجا به دنبال استفاده از  تحقیق در موضوع تاریخ و وقایع تاریخی و صحت و سقم آن

به آثار و عواقب  وقایع، 2تاریخ به عنوان یک راهبرد پژوهشی هستیم تا با بررسی و تحلیل سیر زمانی

دانان به دنبال این هستند که فالن واقعه چه بوده و چطور اتفاق  دست یابیم. تاریخیک اتفاق سیاستی 

افتاده، در حالی که ما در نحوه اتفاق افتادن آن چندان تردید نداریم بلکه در نتایج حاصله و میزان 

 کنیم.انتساب شرایط بعدی به آن اتفاق سیاستی، تفکر می

وجود دارد که  هاییکیتشک ،یخیتار قیبودن روش تحق یعلم ریغ ایبودن  یدر مورد علم هرچند

و  تیاز صحت مدارک و ن نانیعدم اطم زیها و ننداشتن محقق به آن یدسترس ایاز کمبود منابع  یناش

 هدافا نیرا که از مهمتر ینبیشیو پ میامکان تعم نکه،یهاست و از همه مهمتر اآن انیراو یطرفیب

جز  ای آن است که چاره تیاما واقع د،دهینم قیبه محقق و خواننده تحق یاست به سادگ یهر پژوهش

. میناصواب نشو یهاکه دچار قضاوت میدقت کن میتوانیو صرفا م میها ندارپژوهش لیقب نیانجام ا

آسان  گشتمعما چو حل "به مصداق  ایو  مینده میتعم قیزمان خود را به دوره تحق یهامثال ارزش

منابع و مراجع  یدر گردآور نگریهیکسویاز  نی. همچنمیتفاقات گذشته قضاوت نکندر مورد ا "شود

 .میزیبپره

                                                      
1
 Timeline 
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با هر راهبرد متفاوت  یلیخ ،یخیتار لیو تحل قیتحق کیتوجه داشت که اصوال مراحل  دیبا

 باشد: ریشامل موارد ز یکه مراحل هر پژوهش میاگر فرض کن یعنی. ستین یگرید یپژوهش
  ؛نیسؤال آغاز جادای – 2 مرحله

 ؛مسئله و مشخص کردن موضوع مورد مطالعه  صیتشخ – 1 مرحله

 ؛قیمسئله تحق فیتوص – 0 مرحله

 ؛قیو اهداف تحق تیاهم نتبیی – 0 مرحله

 ؛قیتحق یها پرسش نیطرح و تدو -5 مرحله

 ؛ها آن یاتیو عمل یمفهوم فیو تعر قیتحق یرهایمتغ نتعیی – 6 مرحله

 ؛قیسوابق تحق یمطالعه و بررس – 7 مرحله

 ؛قیتحق شناسیروش یطراح – 8 مرحله

 ؛ازیمورد ن یها اطالعات و داده یآور جمع – 9 مرحله

  ؛هااستخراج و پردازش داده – 21 مرحله

 ؛قیبه سؤاالت تحق ییپاسخگو – 22 مرحله

 ،و ارائه گزارش یریگ جهینت – 21 مرحله

نکات  تیاز مراحل فوق، رعا یکند و صرفا در برخ یمراحل را ط نیهم دیهم با یخیتار قیتحق

 :ابدییم یشتریب تیاهم لیذ

 ؛یکالکترونی و مکتوب منابع انواع از استفاده و هامصاحبه رینظ یاکتفا نکردن به مراجع شفاه .2

 استیس کی جیموضوع )مثال نتا کیمتضاد در مورد  ینظرات مختلف و حت افتنی یتالش برا .1

 ؛قیکشف حقا ینظرات متفاوت برا نیا دادن خاص( و مواجهه

. مثال منافع مشکوک ایاعتبار یب یهامنابع، افراد، اسناد و ... جهت حذف داده یاعتبارسنج .0

گری را بررسی کنیم و ببینیم آیا دلیلی برای راست نگفتن یا کامل احتمالی هر راوی و تحلیل

 نگفتن حقایق دارد یا خیر.

و ...  یزمان ینمودارها اد،یداده بن (،کتماتی) محورمقوله لیتحل رینظ ییهااز روش یریگبهره .0

  ؛هاآن نیو ارتباطات ب دادهایرو تر قیفهم دق یبرا

شده که یورآگرد یهاداده یو منسجم از ورا وستهیبه هم پ تیروا کیاستخراج  یتالش برا .5

 ؛حاصل از منابع مختلف را پوشش دهد یهاباشد و داده یدرون یسازگار یدارا

با  سهینظران و مقا منابع و عرضه به صاحب ریبا سا سهیمقا قیمذکور از طر تیروا یاعتبارسنج .6

 ؛شواهد
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کار را  نیو اجازه دهد که ا زدیبپره زیو تجو میاز تعم یخیبهتر باشد پژوهشگر تار دیشا .7

متنوع به انجام  یهاپژوهش یرو لیو فراتحل بیفراترک رینظ ییهاو در قالب یمحققان بعد

 برسانند.
 

را با بحران  یخیتار لیتحل کیکه  یعامل نیتریاذعان کرد که جد دیها، باتالش نیهمه ا با

یک  یکنون طیکه شرا افتی نانیاطم شودینم یرو چیاست. به ه تیچالش عل سازد، یمواجه م تینیع

مستقل )مثال  ریاز فالن متغ یناش زانیکشور( تا چه م انیبنوابسته )مثال وضع اقتصاد دانش ریمتغ

 یو اقتصاد یاسیس یعموم طیاز شرا یناش زانی( بوده و تا چه میو فناور یمعاونت علم یهااستیس

بهتر  یلیخ انیبننبودند وضع اقتصاد دانش هااستیس نیادعا کرد که اگر ا شودیم یکشور. در هر زمان

از  شیب ارد،مو نگونهیدر ا یخیپژوهشگر تار یریگجهیهم نت تاینها رسدیبدتر بود. به نظر م یلیخ ای

وجود دارد، در  یفیک قاتیمعضل که در تمام تحق نیاوست و ا یاز نگاه و موضع شخص یتابع زیهرچ

 است. دتریشد یخیتار قاتیتحق


