
 

 

 
 

 
 
 
 

 یران و  چگونگیدر ا یبیحاکم بر توسعه دانش پژوهش ترک یل فضایتحل
 یتیکاربرد آن در مطالعات ترب

 * انیفیدون شریفر
 

 دهیچک
 ر و  عاربک  نن   کانیع  ر ا یبع یپعووه  تک    انع   ت موجعو  یل وضع  یاین مقاله با هدف تحل

-شعده  یبو ه و  و  سته از نثار بکرس یلیتحل -یفی، انجام شده است. روش، توصیتیمطال ات تکب

، سعم   یف و تکجمه شده نشان  ا   ه  ر جنبه مباحث نظعک ینثار تال یاند.  ر بخ  اول، وا او
از  ینن اختصاص  ار  و بعه بکخع   یفلسف یو مبان یبیف پووه  تک یو ت ک یپک ازباال به مفموم

ها و مکاحعل انجعام پعووه      ه شامل طکح یشده است.  ر جنبه  اربک  یمحورها توجه اند 
چمارگانه  کسول و همکعاران اختصعاص  ار  و    یهاطکح ین سم  به م کفیاست، باالتک یبیتک 

 خور .ی  مبه چش ییگکا کسول ی، نوعیبیتک  یهابا وجو  تنوع  ر طکح
بعا روش   ک  وره پنج سعاله  عه  ی ی اخل  شور ط یتیتکب یهامقاله یجه بکرسی ر بخ  ب د، نت

 ار به یها،  ر طکحیعمل یهان است  ه همسو با  ان  منتشکشده  ر جنبهیانجام شده ا یبیتک 
ار ی عاربک  بسع   ین، طکح ا تشافیچمارگانه  کسول است. همچن یهاز تسلط با طکحیبک ه شده ن

 مطکح شده است. ین بکرسیا یهاان،  اللتی اشته است.  ر پا یتکعیوس
    

 
، یبع یه و عمعل  ر پعووه  تک   یع پعووه ،  نظک  یهعا ، طعکح یبع یپووه  تک  ی :دیکل واژگان
   یتیتکب یهاپووه 
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 مقدمه

و « خت هیپ ژوهش آم»مانن د  ییه اب ا ننانن یکه در آثار منتشر شده به زبان فارس  1یبیپژوهش ترک
نست. ب ا وو اد  هدیش در کشار مطرح گردیک دهه پیاد شده، حدود یز نز آن ین« یقیپژوهش تلف»
ن ی ن یمعرف  یساز برننهیزم یهاد نگردد و به تالشیها تاکن ونژهیق نستفاده نز نین، نگر بر زمان دقین

که در آنه ا  کردنشاره  یگرفت و به آثار ک دهه در نظریش نز ید بیناع پژوهش تاوه شاد، زمان رن با
. 2کرد، مطرح شده نس تینستفاده نز هر دو روضرورت و  یفیو ک یده نکتفا نکردن به پژوهش کم  ین

در  یب ین آث ار مس تقم مرب اه ب ه پ ژوهش ترکیک دهه نز ننتشار نخس تیک به یپس نز گذشت نزد
ز مط رح نس ت ی ن یها و مسائل، دغدغهنید به گسترش قلمرو آن نذنان دنشت. با وواد نیکشار، با

 م آنهاست.یو تحل یسازن ناشتار، روشنین ینز نهدنف نصل یکیکه 
آن گذش ته و  یها نز معرف س ا  ؛ زی رنس تین یب یپ ژوهش ترک ین مقال ه، معرف ین یده نصلین

ا، نلگاها یمطرح کردن مزن ین برنینند. همچنن نرصه دست به نگارش زدهیسندگان مختلف در نینا
ز ی ن م انرد نی ب ه ن ییهاهیان بحث نز زنویشاد. نگرچه در وریآن کاشش نم یکاربرد یهانهیو زم

در  یب یپ ژوهش ترک یت کن انیم وضعیح و تحلین ناشتار تشرین یرسالت نصل یول ،شادیتاوه م
 در کشار نست.  یتیترب یهاد بر پژهشین مقاله، تاکینست که نلبته در ن ینلام ننسان یهاحازه

 
 مقاله یهاپرسش

 مطرح و پاسخ دنده شده که نبارتند نز: ین مقاله، سه پرسش نساسیدر ن
و  ینظ ر یهاک نز ونب هی ف و ترومه( در کشار در ه ر یت دننش به وواد آمده )تالی( وضع1

 چگانه نست؟ یبیپژوهش ترک یکاربرد
(، ب ا 1931ت ا  1931) یمارد بررس یدوره زمان یمنتشر شده در کشار ط یتیترب یها( مقاله2
 و نورن شده نست؟ ی، طرنحیبیپژوهش ترک یهاک نز طرحیکدنم

در  یبیپژوهش ترک یت دننش به وواد آمده و کاربرد نملیوضع یبررس یهاا داللتیج ی( نتا9
 کشار کدنمند؟ یتیترب یهانرصه پژوهش

 
      

 

                                                           
1. Mixed Methods Research 

 2732 امنش،یک: ک.ر نمونه عنوان به.  2
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 روش پژوهش

م ان پ ژوهش رنیدو دسته نز آثار منتش ر ش ده در کش ار پ یمقاله، محتان یهاپاسخ به پرسش یبرن
ها و ع، مقال هیوس  ینست. در نرتباه با پرس ش نو ، ب ا وس تااها شده میف و تحلی، تاصیبیترک

ا ترومه ش ده ید یو سهم دننش تال ی، بررسیبیمختلف پژوهش ترک یهانهیدر زم یفارس یهاکتاب
ند وستاا ید. در فرنیمشخص گرد یبیپژوهش ترک یو کاربرد ینظر یهاا ونبهیک نز نبعاد یدر هر 
خت ه، یمانن د پ ژوهش آم یگ رید یهادونژهی ، نز کل«یب یپژوهش ترک»بر نصطالح پرکاربرد  نفزون

 یمنتشرشده فارس یهاافتن مقالهی ینستفاده شد. برن یفیو ک یب پژوهش کم  یو ترک یقیپژوهش تلف
گ اه یات کش ار، پایش امم بان ک نطالن ات نش ر ینطالنات یهاگاهینز پا یبینه پژوهش ترکیدر زم

، مرو ع ی، پرتا  وامع نلام ننس انیوهاد دننشگاه ینار، مرکز نطالنات نلم یماالت تخصص
مختلف نناام  یهاز با روشیمرتبط ن یافتن کتابهای. گردیدنستفاده  ینمام یدننش و وستااگرها

 یهارنن، مرنوع ه ب ه کتابخان هی ن یوستاا در منابع کتابخانه مل  :ن آنها نبارتند نزیترشد که مهم
سنده مقاله تالش کرده نس ت ت ا تم ام ی. ناکتاب یمختلف معرف یهاگاهیپانستفاده نز و  یدننشگاه

ک رن در گس ترش ی ه ر  ین یآفراب د و نقشین مقاله بیآثار منتشر شده در کشار رن تا زمان نگارش ن
ممکن نس ت آث ار ع، یوس یاد و وستااهایواد کاشش زد. با وکن مشخص یبیدننش پژوهش ترک

ا ق رنر نگ رفتن در دنمن ه ی ه ن مقال ی تا زمان نگارش ن یرسم نز ومله ندم ننتشار یلیبه دال ینندک
 نشده باشند.  یی، شناساوستاا

در  یب یمختل ف پ ژوهش ترک یه اک اربرد طرح یچگ انگدر نرتباه با پرسش دوم که ناظر به 
شاند، ننتخ اب و آن گ روه یکه در کشار منتشر م یتیماله ترب دهنست،  یتیترب یهانرصه پژوهش

مختل ف پ ژوهش  یه ادر آنه ا نز طرح 1931تا  1931 یهاسا  یها که طن مالهین یهانز مقاله
 یریگ( نن دنزه1نبارتن د نز:  یم ارد بررس  یهاد. مالهیگرد یبندنستفاده شده نست، دسته یبیترک
ت یری( م د1 ؛یتی( نلام ترب4 ؛ین آمازشینا یکردهای( رو9 ؛یتیترب نینا یهاشهی( نند2 ؛یتیترب

( 8 ؛یآمازش یهای( ناآور7 ؛یریادگی( مطالعات آمازش و 6 ؛یآمازش یهادر نظام یزیرو برنامه
در آم ازش  یزیر( پژوهش و برنامه11و  یدرس ( مطالعات برنامه3 ؛یآمازش یزیرمطالعات برنامه

 .  ینال
 ین نس ا،، تم ام آنه ا دنرنیها در نظر گرفته شده نست. بر نن مالهیننتخاب ن یار برنیچند مع

 در ؛گ ذردیس ا  مپنج کم ن شماره آنها دستینز زمان ننتشار نخست ؛هستند یپژوهش -یرتبه نلم
 ننتخ اب ت دری م و تربیمختل ف تعل  یهارشتهسهم  شاند؛یمنتشر ممختلف کشار  یهادننشگاه

رن منتش ر  یدننی م یه ابرآمده نز پژوهش یهاها، مقالهمالهن ین سرنناام بیشترده و شت یرنا آنها
 کنند. یم
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م و یدر نرص ه تعل  یگ ریمعتبر د یهانست که ماله ین نکته ضروریار آخر ذکر نیمع رنمانیپ
با ه دف ) ینظر یآثار پژوهش کرد آنها، ننتشاریرو نکهیم نیبه دل ی؛ ولدنشایت کشار منتشر میترب

حاص م  یهات نست و مقال هیتربو  مید در نرصه تعلیود یوردهااا دستی (دننش یگسترش مرزها
نن د. ق رنر نگرفته ین مقال ه م ارد بررس ی کمتر در دستار کار آنها قرنر دنرد، در ن یدننیم ینز کارها

 یهمپاش  یمنتش ر ش ده دنرن یه اکه به لحاظ ماضاع و ناع پژوهش ییهاان مالهین، نز میهمچن
، یک ح ازه ماض انی ش نز ح د ب ر ید ب ی تاک یک ماله نکتفا شده تا بت انن ب ه و ایهستند، به 

ن بخ ش نز ی ک رد. در ن یت رن بررس یم و تربیمختلف تعل یهاها و حازهمرباه به رشته یهاماله
مرنوع ه و ن اع  یم ارد بررس  یهامنتشر شده در ماله یهامقاله یشناسپژوهش، به قسمت روش

 یط  ی اد ش دهمال ه  ده یهاهمقال یده نست. با بررسشبه کار رفته مشخص  یبیطرح پژوهش ترک
ننا ام ش ده  یبیمختلف پژوهش ترک یهاافت شد که با طرحیمقاله  12دوره پنج ساله، در ماماع 

 ییگاحاصم نز پاسخ یهاو بر نسا، نستخرنج داللت یلیبادند. پاسخ پرسش سام به صارت تحل
 یبندگر، پرسش سام در مقام بحث و ومعینو  و دوم مطرح شده نست. به نبارت د یهابه پرسش
 ده نست.ینرنئه گرد

 
  هابه پرسش ییپاسخگو

و  ینظر  یهاک از جنبهیف و ترجمه( در کشور در هر یت دانش به وجود آمده )تالیپرسش اول: وضع
 چگونه است؟  یبیپژوهش ترک یکاربرد

ن نکته نس ت ک ه ی، گانه نیبینه پژوهش ترکیترومه شده در زم وف یتال یهاها و مقالهکتاب یبررس
و  یب یپژوهش ترک ینظر یهانلف( ونبه: ن آثار معطاف به دو بخش نست که نبارتند نزین یمحتان

ا تروم ه ش ده در ی د ی ت دننش تالیوضع ،(. در ندنمه1آن )ودو   یو نمل یکاربرد یهاب( ونبه
 شده نست. یبررس یو نمل ینظر کشار در ونبه

 
 چگونه است؟ یبیپژوهش ترک ینظر  یهاا ترجمه شده در کشور در جنبهید یت دانش تولیالف( وضع

مکت اب درب اره  پیش ینهنز  یر حا م قاب م ت اوهینخ یهاان شد در سا یکه در مقدمه بگانههمان
ن آث ار ی ن نیتریمیو قدنست د یار ودیها بسنز آن یاریشده که بس نگارشدر کشار  یبیپژوهش ترک

 ینظ ر یهان منابع و آثار ب ه ونب هینز ن یک دهه گذشته نست. در تعدند قابم تاوهیحاصم حدود 
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 ف، نه دنف و منط قی و تعر یپردنزها ش امم مفه امن ونب هی . ن1تاوه شده نست یبیپژوهش ترک
 در پ ژوهش ینساس  یهامالحظ ه نیو تح ا  و همچن  ییدآیخچه پدی، تاریفلسف یپژوهش، مبان

 نست.  یبیترک
ن نکت ه نس ت یها نشان دهنده نن ونبهیبه ن یف و ترومه شده فارسیزنن تاوه آثار تالیم یبررس

 ین مبانیو همچن یف و مفهام پردنزینز آثار به بحث تعر یمیش نز نیبمذکار،  یهاان ونبهیکه نز م
نه دنف و منط ق  یعن یگ ر ید بعدسه ن دو ونبه، ینند. در کنار ندنشته تاوه یبیپژوهش ترک یفلسف

م ارد  ار کمتر نز دو ونبه قبمیبس ،و تحا  ییدآیخچه پدیتار و ینساس یهامالحظه، نناام پژوهش
 تاوه قرنر گرفته نست.

ن ی ن یفلسف یژه پردنختن به مبانیو به و یبیف پژوهش ترکیو تعر یشناستاوه به مباحث مفهام
ن ن اع ی دن نی د نشان فرنت ر دیرن با یف و ترومه شده فارسینز آثار تال یمیش نز نیاع پژوهش در بن

ب ه آن « یمیپ ارندن»و « شناس انهروش»ک نگ اه ی و نتخ اذ « ینمل »و « یروش»پژوهش نز منظر 
، ب ه نق م نز 2117) یرن کرس ا  و تش کر یب یس تن ب ه پ ژوهش ترکین چهار منظر نگریدننست. ن

ه ا در ه ا و گفتماندگاهین دیت تمام نیکردند که نهم یدونرینلف( مطرح و نبرنز نم1987ان، یفیشر
ن وه ت ینز ن یبیپژوهش ترک یشناسروش یهابحثتاوه به ونقع شاد. مارد تاوه  یبیپژوهش ترک

نز ومل ه  ینلام ننس ان یهارشته یدکتر یهاژه در دورهیمثبت و در خار تاوه نست که به و یننکته
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 دیتخش ،(1811) ینیحس و ینوروز ،یآبادلطف ،(1811) یحسن ،(لیبد کردیرو ارائه و یبیترک پژوهش نقد ،1811) یورکیشعبان
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و  ی(، محمدپور، صادق1811) یآباد(، لطف1811و همکاران ) ی(، سجاد1811) ییآقابابا و ادتیس ،یمیرح ،(1811) پورنیحس و

 یسامان یضی(، عر1811فرد )یی(، دانا1818اصل )ی(، نجف1811ان )یفیالف و ب(، نصر و شر1811ان )یفی(، شر1811) ییرضا
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)ترجمه  یکی(، بل1811سرشت )(، پاک1811) یالهد(، علم1811) ی(، صدوق1811) یو خسرو ی(، باقر1811) ی(، نور1811)

و  ی(، کرسول )ترجمه اکبر1811) یزاده و عبدالملکمیک(، ح1811(، کرسول )ترجمه پوراشرف و همکاران، 1811ان، یچاوش

(، 1811و همکاران ) یی(، باکو1811و همکاران ) ی(، رضو1811و همکاران،  ی(، شارون و هالکومب )ترجمه چراغ1811، یاکبر

 ی(، عامل1818ان )ی(، منصور1811و همکاران،  ی)ترجمه اکبر یو تدل ی(، تشکر1811زاده و همکاران، یبر )ترجمه قربانیباهسه

 (.1811) یدهکردینی(، مب1811) یفرد و مظفریی(، دانا1811)
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 یهات درک ونب هی رش نهمیذو ض من پ  رف تبه پژوهش فرنتر  ید نز نگاه نبزنریت بایم و تربیتعل
ن نکت ه رن ذک ر ید نیز مد نظر قرنردند. نلبته بایپژوهش رن ن یشناسانه و فلسفمباحث روش ،یکاربرد

 یهان هینند، آن رن نقد و گزپردنخته یبیپژوهش ترک یفلسف یکه به بحث مبان ینز آثار یکرد که برخ
 نند.ن ناع پژوهش مطرح کردهین یم برنیبد

و  یب یپ ژوهش ترک و تح ا  ییدآی خچ ه پدی، تارینساس یهامالحظه هب یتاوهدر مقابم، کم
نه دنف و منط ق  یز معرفید سهم ناچین سه ونبه شایان نی، قابم تامم نست. نز مآن نهدنف و منطق

ک ه دس ت ب ه ننا ام  یاز کند ک ه پژوهش گرننن ماضاع رن بی، باب نیدر آثار فارس یبیپژوهش ترک
ن ن اع ی ننا ام ن ی یم و چرنی تاننن د ب ا دالیزنند در منابع ماواد کمت ر میم یبیترک یهاپژوهش

ننا ام  ی یچرن یب رن یهی، تاویبیشاند. در ونقع، تاوه به نهدنف و منطق پژوهش ترکپژوهش آشنا 
 یب یز در مارد نهدنف و منطق پژوهش ترکین یسین، در منابع ننگلین ناع پژوهش نست. با وواد نین

، ره تع دند نه دنف ذک ر ش دهن دو ونژه و هم درب ایوواد ندنرد و هم نز وهت نسبت ن یتانفق کامل
 ب(. 1987ان، یفیتفاوت وواد دنرد )شر

در آن مطرح شده نست مقاله  یبیکه بحث نهدنف و منطق پژوهش ترک ین منابعیترنز مهم یکی
هر ه دف  ی( نست که در آن پنج هدف و به تبع آن پنج منطق برن1383) 1گرنهام و ین، کارنسلیگر

ا ی مش ابه  یز نز منظره ای گر نیده نست. در منابع دشذکر  یبینناام پژوهش ترک ییچرن یدر رنستا
؛ 2116، 3و ساتان یبازاگینز، آنی؛ کال2116، 2منین ماضاع پردنخته شده نست )برنیمتفاوت به ن

کند نبارتند یم یبانیرن پشت ها(. پنج هدف مارد نظر که پنج منطق آن2114، 4اننی؛ پتر و گال2116
ب، 1987ان، یفی، آغاز مادد و بسط دندن )شرنیا تدویااد ینم کردن، یچندوانبه، تکم ینز: بررس

ن س هم ب ه یش تری، بینظ ر یهاان ونب هی ف و تروم ه ش ده نز می(. در ماماع در آثار تال37ص 
ن ن اع پ ژوهش ی نن س هم ب ه نه دنف و منط ق یو کمت ر یب یف پ ژوهش ترکیو تعر یپردنزمفهام

 د.ننختصاص دنر
 

                                                           
1. Greene, Caracelli, & Graham 

2. Bryman 

3. Collins, Onwuegbuzie, & Sutton 

4. Petter, & Gallivan 
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 دانش از یبیترک پژوهش یکاربرد و ینظر یهاجنبه مختلف یهارمجموعهیز سهم: 1 جدول

 کشور در شده ترجمه و دیتول

 یهاونب      ه
پ       ژوهش 

 یبیترک

تع   دند آث   ار  هر ونبه یهار مامانهیز
م رتبط  یفارس

 78نز ماماع 
 نثر

 درص   د
آث      ار 

 مرتبط 

 
 

 ینظرونبه 

 14 42 فیو تعر یپردنزمفهام
 11 8 نهدنف و منطق پژوهش

 11 41  یفلسف یمبان
 22 17 و تحا  ییدآیخچه پدیتار

ن ن اع پ ژوهش ی در ن ینساس یهامالحظه
 .(و.. ی، روشینخالق)

11 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یکاربردونبه 
 ینمل ای

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یهاطرح
پ  ژوهش 

 یبیترک

 
 
 

 وان کرسا 
ب  ا  ی)در م  انرد

 همکارنن(

 96 28 ینکتشاف
 96 28  ینییتب

 41 92 چندوانبه یبررس
 26 21 گناانده شده

 19 11 یمتانل یلیتبد
 19 11 همزمان یلیتبد

 21/1 1 ینمدنخله
 21/1 1 یندنلت نوتمان

چن   د  یابینرزش   
 ینمرحله

1 21/1 

 گر صاحبنظرننید
 3 7و  ی/تش   کریو تشکر یت   دل
                                                           

 میتقس از ،یفارس زبان به شده ترجمه و دیتول آثار در یبیترک پژوهش یکاربرد و ینظر یهاجنبه مختلف یهارمجموعهیز سهم 

 الزم. است آمده دست به آنها درصد نییتع و( مورد 37)  آثار کل تعداد بر اندپرداخته مولفه ای مجموعه ریز هر به که یآثار تعداد

 شده ییشناسا مقاله نیا ارسال و نگارش زمان تا( مقاله و کتاب) یفارس شده ترجمه و فیتال منبع 78 در مجموع که است ذکر به

 نیا از یبعض عنوان اگرچه) است داشته اختصاص یبیترک پژوهش یهاکتاب لیتحل و نقد ،یمعرف به آنها از مورد دو که است

 یبعض از نیهمچن(. است شده مطرح یبیترک پژوهش درباره ییهابحث آنها در یول ست،ین مشابه یهانام ای یبیترک پژوهش منابع،

 هرچند ییهاتفاوت و اندشده صیتلخ و ترجمه یبرخ نکهیا جمله از یلیدال به که شده ارائه ترجمه چند کرسول جان یهاکتاب

 .است شده گرفته نظر در آنها تمام دارند اندک
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 یتدل
 8 6 یبازاگیوانسان و آن

 1 4 یبازاگیچ و آنیل
 1 4 مار،

 21/1 1 ین و کارنسلیگر
 21/1 1 و همکارنن یناستاز
 21/1 1 امنیو ن یتشکر

 21/1 1 بریهسه با
 21/1 1 ستنسنیوانسان و کر

 
مرنح   م 
ننا     ام 

 پژوهش
 

ها، ن س ان ییمانند تع یمانرد
، یریگنه، نمان  هیش  یپ یبررس  

م ی  ه  ا، تحلدنده یآوروم  ع
ن ی، ت  دویریگا  هیه  ا، نتدنده

 یابیو ننتبار یابیگزنرش، نرزش

 
 

92 
 

 
 

41 
  

 

 

 یب یپ ژوهش ترک یا عمل ی  یکاربرد یهاا ترجمه شده در کشور در جنبهید یت دانش تولیب( وضع
 چگونه است؟

ا ترومه ش ده نس ت ب ه مباح ث یف یدر کشار تال یبینه پژوهش ترکیکه در زم ینز آثار ییهابخش
پ ژوهش  یک اربرد یهان مقال ه، ونب هی . در ن1نختص اص دنرد یبیپژوهش ترک یا نملی یکاربرد

                                                           
 آقاپور و مانیا: اندپرداخته یبیترک پژوهش یعمل ای یکاربرد یهاجنبه از یتعداد ای کی به منابع این ،یبررس مورد آثار انیم از. 1

 یبازاگیچ و آنی(، ل1811-11(، بازرگان )1811) یری(، حر1811د )ی(، تخش1811و نصر ) یبروجن ی، مدن(1811) یحسن ،(1811)

(، کرسول 1811، ییامنش و سرای(،  کرسول )ترجمه ک1811(، محمدپور )1811) یو پوراسد یبافقیاوری(، 1811، ی)ترجمه مظفر

امنش ی(، کرسول )ترجمه ک1811ان، ی)ترجمه آذر و جهان یو تشکر ی(، تدل1811) ینیشور یلی(، خل1811، یازیو ن ی)ترجمه زارع

مان ی(، ا1811، یفرد و صالحیی(، کرسول )ترجمه دانا1811پور، یص سعدی(، کرسول )ترجمه و تلخ1818، یطوس یو دانا

 ییادت و آقابابای، سیمی(، رح1811مان )ی(، ا1811) ی(، دالور و کوشک1818) یآبادالف و ب(، لطف1811(، بازرگان )1811)

(، 1811) ییو رضا ی(، محمدپور، صادق1811) یدهکردینی(، مب1811و نصر ) ی(، کلباس1811و همکاران ) ی(، سجاد1811)

 یورکی(، شعبان1811فرد )انیالف(، خوشگو1818ان )یفی(، شر1811فرد )یی(، دانا1811ان )یفیب(، نصر و شر1811ان )یفیشر

(، 1811) یزاده و عبدالملکمی(، حک1811(، محمدپور )1811و همکاران،  یباباد یستنسن )ترجمه خسروی(، جانسون و کر1811)

(، 1811) یاحمدی(، عل1811، یو اکبر ی(، کرسول )ترجمه اکبر1818(، رهباردار )1811کرسول )ترجمه پوراشرف و همکاران، 

 یشالی(، صفر1818و همکاران ) یی(، رضا1811و همکاران ) ی(، رضو1811ان، و همکار یشارون و هالکومب )ترجمه چراغ
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م ش ده ین ناع پژوهش تقسین یهاا گامیو مرنحم  یبیپژوهش ترک یهاطرح یبه دو بخش کل یبیترک
نه، یش یپ یپ ژوهش، بررس  یهان نه دنف و س ان یمانن د ت دو یز م انردیها نمنظار نز گامنست. 

 ینس ت. بررس  یب یترک یه اگ زنرش پژوهش یابیها و نرزش م دندهیو تحل یآور، ومعیریگنمانه
دهن ده نش ان ،افت هینختص اص  یبیپژوهش ترک یکاربرد یهانز آثار ماواد که به ونبه ییهابخش

 ست. ن ینکات مختلف
 یب ین ه پ ژوهش ترکیک ه در کش ار در زم یت نشاره کرد که در نغلب آثارین ونقعید به نیبتدن بان

ش ده تاس ط کرس ا  نس ت ک ه در  یمعرف  یبیپژوهش ترک یهاا ترومه شده، غلبه با طرحیف یتال
ش یا گ رنی « ییگرنکرس ا »ین ان گر،یان دیگرنن نرنئه کرده نست. به بید یآنها رن با همکار یمانرد

وو اد  یس نده در آث ار فارس ین نای شده تاسط ن یمعرف یبیپژوهش ترک یهاطرح ید به معرفیشد
س ا کرس ا  در زم ره کیان ک رد. نز ی له بئن مسین یتانن برنیرن م یم مختلفیدنشته نست. نلبته دال

مط رح  نخس ت یهانز س ا  می ن دلیاست. به هم یدر دن یبیشکساتان پژوهش ترکیپ نیترمعروف
در  ی(، آث ار و1336، 1ل د و ترن ری)به نن انن نمان ه کرس ا ، گادچا یبیشدن ماضاع پژوهش ترک

ز ب ر ی ش د و در کش ار م ا ن یپ ژوهش معرف  یایمتعدد و چند کتاب مشهار به دن یهاقالب مقاله
ه ه و نلبته تکامم دهن دینول یبیترک یهان صاحبنظر که خلق کننده طرحین یهاطرح یترومه و معرف

ک نث ر ونح د کرس ا  ب ه ی چند ترومه نز  ،گر، مترومانید ینز سا د.ید گردیهاست تاکن طرحین
 یه اش تر طرحیر شدن بیساز فرنگنهین نامم زمینند که ننرضه کرده یبیمخاطبان حازه پژوهش ترک

 ده نست.شن صاحبنظر ینرنئه شده تاسط ن یبیپژوهش ترک
 یس ندگان کش ار در معرف یر متروم ان و نای چند س ا  نخ یهاد نز کاششین، نبایبا وواد ن

ت رن ی ن ونقعی ت انن نیهر چند نم ،گر صاحبنظرنن بروسته غفلت کردید یبیپژوهش ترک یهاطرح
ش ده  یگ ر ص احبنظرنن معرف ید یب یپژوهش ترک یهاکه در آنها طرح یده گرفت که سهم آثاریناد

همچن ان کمت ر  ،نن دپردنخته یسا  و همکارنن وکر یشناسناع یکه به معرف ینست در مقابم آثار
 نست. 

( در 2117) 2کالرکپالن اچهارگان ه کرس ا  و  یشناسشاد تسلط ناعیده میآنچه به وضاح د
نس ت.  ش دهکت اب و مقال ه منتش ر  به ص ارتنست که در کشار  یف شده فارسیآثار ترومه و تال

                                                           
و  ی(، عربصالح1818ان و همکاران )ی(، مهد1811زاده و همکاران، یبر )ترجمه قربانیبا(، هسه1811و همکاران ) یی(، باکو1811)

و  یری(، ام1818ان )ی(، منصور1811ران )و همکا ی(، عابد1811و همکاران،  ی)ترجمه اکبر یو تدل ی(، تشکر1811همکاران )

 (.1818همکاران )

1  . Creswell, Goodchid, & Turner 

2. Clark 
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نز ک م آث ار ماو اد ب ه  1و گناانده شده ینیی، تبیچندوانبه، نکتشاف یبررس یهانگرچه سهم طرح
د ی ن سهم رن باین یول ،درصد نست 11درصد و کمتر نز  26( و ینییو تب ی)نکتشاف 96، 41ب، یترت

، یابی ن نرزی اه نیکرد. نت یابیگر صاحبنظرنن نرزید یبیپژوهش ترک یهادر مقابم سهم نندک طرح
 نست.  یبین( در آثار مرباه به پژوهش ترککرسا  )و همکارن یشناسطره ناعیسهم باال و س یایگا

کرس ا  ک ه در  یب یپ ژوهش ترک یه اد که تس لط طرحشایدر سان  دوم پژوهش مشخص م
به کار برده شده در  یبیترک یهاشاد به شدت و به وضاح با طرحیآثار منتشر شده مشاهده م یفضا

 1رنبط ه دنرد. ب ا مالحظ ه و دو   یدوره مارد بررس  ینناام شده در کشار ط یتیترب یهاپژوهش
س ه  یشده دنرن د )ب ه نس تثنا نگارشن سهم رن در آثار یکرسا  باالتر یهاافت که طرحیتانن دریم

 یه احب طری ( و پ س نز آن ب ه ترتینچند مرحل ه یابیو نرزش ی، ندنلت نوتمانینطرح مدنخله
و  5، م ار،یبازاگیو آن 4چی، لیزبااگیو آن 3، وانسانیو تشکر 2یگر صاحبنظرنن نز ومله تدلید

 قرنر دنرد. گرید نفرند
که ن اظر ب ه مرنح م ننا ام پ ژوهش  یبیپژوهش ترک یا نملی ینه کاربردین زمیدر رنبطه با دوم

ن س هم ی . نن ماضاع تاوه شده نستیبه نماواد  درصد نز آثار 41د نذنان دنشت که در یبا ،نست
سا تمام کینز  یول ،نست یبینز آثار ماواد به مرنحم نناام پژوهش ترک ینگرچه معرف تاوه بخش

 یهاگر، سهم ص فحهید ین پژوهش در آثار ماواد مارد تاوه قرنر نگرفته و نزساینناام ن یهاگام
س ه یا مقاله معمااًل در مقایک کتاب یدر  یبینختصاص دنده شده به بحث مرنحم نناام پژوهش ترک

 گر نندک نست.ید یهانختصاص دنده شده به بحث یهابا ماماع صفحه
 

(، 9211تا  9211) یمورد بررس یدوره زمان یمنتشر شده در کشور ط یتیترب یهاپرسش دوم: مقاله
 و اجرا شده است؟ ی، طراحیبیپژوهش ترک یهاک از طرحیبا کدام 

-1931 یدوره زم ان یت یترب یه ان ماضاع پردنخته شده نست که در پژوهشیپرسش دوم، به ن در
 یه اک نز طرحی نند، نز ک دنم کش ار منتش ر ش ده یت یمال ه ترب دهدر  یبیکه با روش ترک 1931

ها نش ان دند ک ه ن مال هی منتشر شده در ن یهامقاله یبررس ده نست.یگرد نستفاده یبیپژوهش ترک
                                                           

 یبررس طرح یبرا موجود آثار در. اندکرده استفاده را یمختلف یهامعادل مترجمان ،یبیترک پژوهش طرح چهار نیا یبرا .2

 یحیتوض و یحیتشر معادل دو ینییتب طرح یبرا ،یسازمثلث و یبندهیزاو خته،یآم ،یسوسازسه مانند یگرید یهامعادل چندجانبه،

 .است رفته کار به یاانهیآش و کرده النه مانند ییهامعادل شده گنجانده طرح یبرا و

2. Teddlie 

3. Johnson 

4  . Leech 

5. Morse  
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ک نکته قاب م ی نناام و منتشر شده نست. یبیمقاله با روش ترک 12پنج سا  گذشته در ماماع  یط
نست ک ه ب ا  ییهادر مقابم پژوهش یبینناام شده با روش ترک یتیترب یهاذکر، سهم نندک پژوهش

در  یب یگ ر، گس ترش ک اربرد پ ژوهش ترکیان دی نناام شده نست. به ب یژه کم  یو به و یفیروش ک
نب اده و  ن ناع پژوهش در کشار همس ایمرباه به ن یبا رشد دننش نظر یتیترب یهاپژوهش نرصه

 پژوهش نست.  یکم   یهاه با روشبهمچنان غل
در  یب یپ ژوهش ترک یه انه ک اربرد طرحینکه در زمیر دنرد، نیم و تفسیتحل یگر که واینکته د

 یب یچهارگان ه پ ژوهش ترک یهاچان و چرن با طرح یز غلبه و تسلط بین یتیترب یهانرصه پژوهش
 یت یترب یه اه ا در پژوهشن طرحینند. غلبه ندهکر( مطرح 2117کالرک )پالنانست که کرسا  و 
ه ا ش ده نس ت. در ن طرحی نس ت ک ه در آث ار منتش ر ش ده در کش ار ب ه ن ییهمسا با تاوه باال

اد ی ار زیکشار ب ا نخ تالف بس  یتیتاسط پژوهشگرنن ترب یشده، طرح نکتشاف یبررس یهاپژوهش
 و نس ت چندوانب ه یآن، ط رح بررس ه نس ت. پ س نز شدگر نستفاده ید یبینسبت به سه طرح ترک

نند )و دو  نناام شده دنشته یتیترب یهادر پژوهش یزیو گناانده شده سهم ناچ ینییتب یهاطرح
2.) 

 
 یتیترب یهاپژوهش در استفاده مورد یبیترک پژوهش مختلف یهاطرح: 2 جدول         

 یبررس مورد دوره یط کشور

ننا  ام  یه  اپژوهشتع  دند  طرح ننتخاب شده 
 هاک نز طرحیشده با هر 

 درصد نز کم

 9/67 91 ینکتشاف
 7/7 4  ینییتب

 11/21 11 چندوانبه  یبررس
 81/9 2 گناانده شده 

 111 12 ومع
 

کرس ا  در  یشناس نک ه ناعیب ر ن نف زوناف ت ک ه یاه دس ت ین نتیتانن به نیها مافتهین ینز ن
ز غلبه کام م و ین یچهارگانه مطرح شده و یهان طرحیتسلط دنشته نست، در ب یتیترب یهاپژوهش

ننا ام  یب یکه با پژوهش ترک ییهانست و حدود دو سام پژوهش یتسلط همه وانبه با طرح نکتشاف
در  آنن ط رح، ک اربرد ینستفاده نز ن یبرن یم نصلینز دال یکینند. ن طرح نستفاده کردهینند نز نشده
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نز  یارینس ت. بس  یس اخت نب زنر کم   یب رن یفیام پژوهش کا ننایناشناخته  یرهایمتغ ییشناسا
پ ژوهش م ارد نظرش ان  یکه برن کنند معتقدندینستفاده م یکه نز طرح نکتشاف یتیپژوهشگرنن ترب

 یب رن بتاننن د دهند ت اینناام م ییهان وصف، مصاحبهیوواد ندنرد. با ن ینساخته شده ینبزنر کم  
ط رح ناع نس تفاده نز ن ین ،رینخ یها. در سا به دست آورند ییهاهیگا ،پژوهش یساخت نبزنر کم  

 نست.  افتهیگسترش کشار  یتیترب یهادر نرصه پژوهش ینکتشاف
 

پ ژوهش  یت دانش ب ه وج ود آم ده و ک اربرد عمل یوضع یبررس یهاا داللتیج یپرسش سوم: نتا
 (یبندکشور کدامند؟ )بحث و جمع یتیترب یهادر عرصه پژوهش یبیترک

کاربرد  یو چگانگ یبیت دننش پژوهش ترکینخست که ناظر به وضع پرسشپاسخ به دو نز پس 
مرب اه ب ه  یهاامیها و پد داللتینناام شده در کشار باد، با یتیدر مطالعات ترب یبیترک یهاطرح

 .کرد نرنئهونر فهرست وم یدو پرسش رن تحلن ین یهاافتهی
 یت و دوری م و تربیتعل یهانز ومله رشته ینلام ننسان یهات و رسالت حازهیتاوه به ماه .1

ن گفت ه ش د، در ی ش نز نیکه پگانه: همانیفیو ک ی، کم  یبیدر ننتخاب پژوهش ترک یننگارنز مطلق
در  یمختلف، آثار متع دد یهاسندگان و مترومان رشتهینرزشمند نا یهار با کاششینخ یهاسا 

 یارین آثار و تاوه بسیر گستره نید تحت تاثین، نبایبا وواد ن د آمده نست.یپد یبینه پژوهش ترکیزم
ن نکت ه درب اره ی گان ه روش مطل اب پ ژوهش دننس ت. نین ناع پژوهش وواد دنرد، آن رن یکه به ن
ا تروم ه دنن ش ی د ی د رس الت تالی کند. در ونقع نبایز صدق میپژوهش ن یفیو ک یکم   یهاروش

نس بت ب ه  ییهانز آنه ا رش ته یت که برخ یم و تربیو تعل یمختلف نلام ننسان یهاد در رشتهیود
 یند؛ غلب هنریپژوهش قرنر گ یژه کم  یو به و یفی، کیبیترک یهار غلبه روشیوانن هستند، تحت تاث

 یت رن به س ایم و تربیو تعل ینلام ننسان یهانز نانمم مختلف نست و پژوهشگرنن حازه یکه ناش
گانه ننا ام س ه یه ان روشی نز ن یری گده د ک ه ب ا بهرهیمس اق  ییهاپژوهش یو نورن یطرنح

و  یف ی، کیکم   یه ات، ننا ام پژوهشی م و تربیتعل  یهارش ته یگر، در بعضیان دیشاد. به بیم
بر ب ادن ننا ام ، تفکرمح ار و زم انیرش دش انرید ب ا پ ذیبلکه با ؛ستیت مطلق نینولا یبیترک

ن دنن ش نس ت، ی م نی ا نق د و تحلید یو نقادننه که معطاف به خلق دننش ود یلیتحل یهاپژوهش
 قرنر دند. مارد تاوهش یش نز پیها رن بگانه پژوهشنین

متع دد  یه ا: طرحیب یمختلف پ ژوهش ترک یهادر ننتخاب طرح یکرد نستداللینتخاذ رو .2
 یخاص یو کاربردها یادکه تاسط صاحبنظرنن بروسته نرنئه شده نست، فلسفه وو یبیپژوهش ترک
له پ ژوهش ب ا ط رح ئگ ر ب ه تناس ب مس یان دیا به بین کاربردها ید در ننتخاب آنها به نیدنرند که با
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 یه انفت د، ننتخ اب طرحیت نتفاق میمانقع در نرصه ونقع یننتخاب شده تاوه دنشت. آنچه بعض
 یارین ناع ننتخ اب در بس یاه نیهاست. نتن طرحیبدون تاوه به نهدنف و منطق حاکم بر ن یبیترک

 له پژوهش نست. ئمانرد، ندم تناسب طرح ننتخاب شده با نهدنف و مس
ک ه در  ینز نک ات یک ی: یب یترک یه ادر ننتخاب طرح ییگرنبه نصم تحا  و کثرت یبندیپا .9
مرب اه  یت نست که در هر دو ونبه دننش نظ رین ونقعیناظر به ن ،مقاله مطرح شد یقبل یهابخش

ننا ام ش ده در  یت یترب یه اها در پژوهشن طرحین کاربرد نیو همچن یبیپژوهش ترک یهابه طرح
ز ط رح ی ه ا نن طرحی ن نیکالرک نس ت و در ب پالن اچهارگانه کرس ا  و  یهاکشار، غلبه با طرح

د ب ادن ی در مف یدی گ ر نس ت. تردیرتر نز سه ط رح دیار، فرنگیبه وضاح و با نختالف بس ینکتشاف
 یهاحازه یهانز پژوهش یارینرنئه شده تاسط کرسا  و همکارنن نو وواد ندنرد و در بس یهاطرح

ن، یکنند. با وواد نیها نستفاده من طرحیز پژوهشگرنن نز نیت نیم و تربیو تعل یمختلف نلام ننسان
و  ییس تاین یگ ر، ن انیش اد و ب ه نب ارت د ح دوده ا من طرحی ب ه ن دی نبا یب یترک یهاپژوهش

 د.یبه وواد آ یبیپژوهش ترک یهادر طرح ینگرمطلق
تانند ینز زبان کرسا  م یبیپژوهش ترک یهاده شدن طرحیچیضرورت تاوه به نصم تحا  و پ

نل ف( دو س ا  پ س نز ننتش ار کت اب 1939ان، یفی، به نقم نز ش ر2113) کرسا روشنگر باشد. 
پ ژوهش  یه ان ه طرحیدر زم یاریبس یهاشرفتیان کرد که پیگانه بنیکالرک نپالنامشترک خاد و 

ار یم ارد نس تفاده در نم م، بس  یهاافتم که طرحید من دریگایم یوبه وواد آمده نست.  یبیترک
کالرک، پالن اک ه م ن و همک ارم یکردم. زمانیتر نز آن نست که من در نبتدن تصار مفیق و ظریدق

 یچهار طرح بررس  ،مین نرصه ناشتیار نکپژوهشگرنن تازه یبرن یبیرن درباره پژوهش ترک ینمقدمه
ده د یگانه ندنمه منیم. کرسا  نیشده رن مارد بحث قرنر دندو گناانده ی، نکتشافینییچندوانبه، تب
گاهکه ما نکنان  ب ه نن دنزه  یونقع  یهاتیننعکا، و نشان دندن نمم و فعال یها برنن طرحیکه ن میآ

ن یک ه نخس ت یپژوهش گرنن یچهارگانه برن یهاکه طرح مین باوریستند، هرچند بر نیده نیچیپ یکاف
 یهایشناس در ندنمه ناع یکنند، مناسب و قابم کاربرد نست. ویخاد رن آغاز م یبیترک یهامطالعه

 یه اکن د ک ه نز آن ومل ه طرحیم یمعرف  یبیرن به پژوهشگرنن نالقمند به پژوهش ترک یندهیچیپ
ده ش دن ی چی( نرنئ ه ش ده نس ت. تح ا  و پ2117رنن )و همک ا 1ینست که تاسط ناستاز یبیترک

کنن د ک ه در یرن نرنئ ه م یمدنوم نست و صاحبنظرنن بروسته آثار مختلف یندی، فرنیبیترک یهاطرح
ها در نث ر شرفته شدن طرحیده و پیچیشده نست. روند پ یمعرف یبیمتناع پژوهش ترک یهاآنها طرح

 نست.  قابم مشاهده( 1931نز کرسا  ) یگرید
                                                           

1. Nastazi 
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و  یک رد کم  ینز دو رو یک یو نکتفا نکردن به  ییگرن، کثرتیبیپژوهش ترک یده روشن و نصلین
پ ژوهش  یه اطرح یه م در نرص ه معرف  ی یگرنکثرت دهید به نیرو بانیپژوهش نست. نز ن یفیک

ه  ا در ن طرحی  و ه  م در ونب  ه ک  اربرد ن گ  اه ص  احبنظرنن مختل  ف نحت  رنم گذنش  تنز ن یب  یترک
 . کردبه آن تاوه  یتیترب یاهپژوهش

ک نکته درب اره نغل ب یبه مقاله ننتخاب طرح:  یبیمحدود نکردن معنا و قلمرو پژوهش ترک .4
ن ناع پژوهش به ننتخاب طرح پ ژوهش و ی، محدود شدن معنا و گستره نیبیترک یتیترب یهاپژوهش
ار یطرح و ک م مطالع ه، بس  یشرفتگینست که در نمق و پ یگرید یهاه قرنر گرفتن مالفهیدر حاش

ن یت رنز مه م یکرد که برخ یط یبیک پژوهش ترکینناام  ید برنیرن با یماثر نست. مرنحم مختلف
ه ا، م دندهی و تحل یآور، وم عیریگها، نمان هن نهدنف و سان ییله، تعئن مسیآنها نبارتند نز: تدو

رس د ینناام شده نست. به نظر م یبیاه ترکیکه با ش یآثار پژوهش یابین گزنرش پژوهش و نرزیتدو
ن ی ت که در نیم و تربینز ومله تعل ینلام ننسان یهاحازه یبیترک یهاها در پژوهشن گامیان نینز م

 یو در طرنح  ردی م ارد تاو ه ق رنر گ ترقید به صارت مشخص و نمیسه گام با ،شد یمقاله بررس
مختلف آن در پ ژوهش  یهااهیو ش یریگنمانه :ها نبارتند نزن گامیندن کند. یوزن الزم رن پ پژوهش

 س رنناامنام ه و انیا پای در قالب مقاله  یبیترک یهاپژوهش یین گزنرش نهایتدو ی، چگانگیبیترک
 ن روش نناام شده نست.  یکه با ن ییهاپژوهش یسناتیفیو ک یابینرز یهااهیارها و شیمع

منتشر شده نس ت  یمختلف یسیننگل یها، مقالهیمنابع فارس یبر بعض نفزونن رنستا، یدر ن      
 یمط رح ش ده و رنهبرده ا یب یترک یه ادر پژوهش یریگنمانه یهااهیطار خاص، شکه در آنها به

، متناسب ب ا یریگنمانه ین رنهبردهایده نست. نستفاده نز نش یننتخاب نمانه معرف یبرن یندهیچیپ
د و ی فزنیب یت یو ترب ینل ام ننس ان یهاپژوهش یبادن ونقع یبیتانند به غنا و ترکیله پژوهش مئمس

و  2117، 1و وائا یبازاگینز، آنیه خارج شاد )کالینز حاش یبیپژوهش ترک ینصل یهامالفه یبرخ
(. 2117، 3ای و  ی؛ تدل2117نز، یو کال یبازاگی؛ آن2119، 2یلد و تدلینگفی؛ کمپر، نستر2116
وواد  یآثار مختلف یبیترک یهاپژوهش یسناتیفیو ک یابینرز یارهایها و معاهین درباره شیهمچن

من، بک ر یگانه آثار باشد )برننین یابیت و نرزیفیک یپژوهشگرنن در بررس یتانند رنهنمایدنرد که م
؛ 2111چ و همکارنن، ی؛ ل2113، 6نگز و گرننتیدیگ ؛2117، 5چینگر و لی؛ دل2118، 4کیو سمپ

                                                           
1  . Collins, Onwuegbuzie, & Jiao 

2  . Kemper, Stringfield, & Teddlie 

3  . Teddlie, Yu 

4. Bryman, Becker, & Sempik  

5. Dellinger, & Leech 

6. Giddings, Grant 
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(. 2113و همکارنن،  1ی؛ پلا2116و وانسان،  یبازاگی؛ آن2111نز، ی، وانسان و کالیبازاگیآن
و  یف ی، کیکم   یه اپژوهش یابی نرز یمشترک ب رن یارهایمع ینکه هر چند بعضینکته قابم ذکر ن

ننا ام ش ده نس ت فق ط ب ا  یب یرن که به صارت ترک ییهاتانن پژوهشینم یول ،وواد دنرد یبیترک
ن ن اع ین یابینرز یمطرح برن یهاارها و چارچابید نز معیکرد و با یابیمشترک و نام نرز یارهایمع

 ها نستفاده کرد. پژوهش
ب، نق اه ی ن ترتیدنرد. به هم  یمخالفان و مدنفعان یفیو ک یمانند پژوهش کم   یبیپژوهش ترک
در کش ار  یب یحاکم بر پژوهش ترک یکنان یآن مطرح نست. فضا یز برنین ییهاتیقات و محدود

ت ی م و تربینز ومل ه تعل  یمختل ف نل ام ننس ان یهان ناع پژوهش در حازهینست که ن نینگانه 
گ ر ید با چند مالفه دیرش و کاربرد رن بایپذ ین، گستردگیافته نست. با وواد نیت و گسترش یمقبال

ژه نه دنف و منط ق آن رن ی ب ه و یب یپژوهش ترک ینظر یهاد ونبهیبا .1 :نکهینز ومله ن ،همرنه کرد
 یه او طرح یک اربرد یهاض من نس تفاده نز دنن ش ماو اد درب اره ونب ه .2 ؛تاوه قرنر دندمارد 

رن  ن ن اع پ ژوهشی نها و مرنح م نه طرحیمتناع در زم یهایشناسو ناع ها، گفتمانیبیپژوهش ترک
( 4دتر رن به کار گرف ت و یده و ودیچیپ یها، طرحیتیترب یهادر پژوهش .9 ؛ج کردیو ترو یمعرف

پ ژوهش  یهار غلبه روشیمختلف رن تحت تاث یهادننش در رشته ید و گسترش مرزهایرسالت تال
 اد نبرد.ینز  یبیو ترک یفی، کیکم  
 

  

                                                           
1. Pluye  
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 منابعفهرست 

ته رنن: ننتش ارنت  ،در ورزش یف یق کی بر روش تحق یدرآمد ،(1939و همکارنن) ی، ماتبیرینم
 تهرنندننشگاه 

. قم: پژوهشگاه یدر علوم انسان یفیو ک یکم   یهاروش یمیپارادا یمبان ،(1931)یمان، محمدتقین
 حازه و دننشگاه.

 . قم: پژوهشگاه حازه و دننشگاه.یق در علوم انسانیفلسفه روش تحق ،(1934)یمان، محمدتقین
. «یق ات نل ام ننس  انیدر تحق یبن دهیک زنوی  تکن»(. 1986آق اپار)نس الم و  یم ان، محم دتقین

 .49-21ص، 12ش ،یعلوم انسان یشناسروش
 ،«تیریمطالع ات م د یبرت ر ب رن یک ردیخته: رویق آمیروش تحق» ،نلف(1987بازرگان، نبا،)

 .96-13ص ،81ش، تیریدانش مد
مت داو  در  یکرده ایخته: رویو آم یفیق کیتحق یهابر روش یامقدمه ،ب(1987بازرگان، نبا،)
 دنر.ی. تهرنن: دیعلوم رفتار

کت ا  م ا  . «؟ گفتگ ا ب ا دکت ر نب ا، بازرگ انیف یا کی یپژوهش کم  » ،(1988نبا،)بازرگان، 
 .11-4ص، 147ش، ات(ی)کل

کند و کاو در مس ائم  یبرتر برن یکردیخته: رویق آمیتحق یهاروش» ،(1987-88بازرگان، نبا،)
 .17-12ص، 7ش ،مدارس کارآمد. «هاو حم آن ینظام آمازش

پ ووهش در فلس فه  یه اکردها و روشیرو ،(1983)یبه تاسلیطه، نرگس و یسااد ؛، خسرویباقر
 وزنرت نلام. یو نوتمان یتهرنن: پژوهشکده مطالعات فرهنگ ،تیم و تربیتعل

 یه اینوآور ،«یشناس و روش یس تی: چیتیپژوهش ترب»(. 1986)ی، خسرو و زهره خسرویباقر
 .76-43ص، 21ش ،یآموزش

مطالع ات  یو اج را یطراح  ،(1934قلده)یص  یشهباز نیری، فرزننه و شیسلطان ؛، فاطمهیباکائ
 نگر.تهرنن: وامعه ،یبیترک

، ته رنن: یپارگیترومه هاشم آقا ب ،یاجتماع قاتیتحق در تیفیک و تیکم   ،(1983)آلن من،یبرن
 شناسان. وامعه

 .ین: تهرنن ان،یچاوش حسن ترومه ،یاجتماع یهاپووهش یطراح ،(1987نارمن) ،یکیبل
 ،یانس ان عل وم نام ه ،«ینظر یمبان و هاشهیر: یفیک پژوهش» ،(1984)محمدوعفر سرشت،پاک

 .41-3ص ،12ش
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 ،2ش ،اس  تیس ،«یاس یس نل ام در یب یترک قی تحق یه اروش» ،(1983محمدرض ا ) د،یتخش 
 .76-13ص

، (یف یو ک یکم   یکردهایق روی)تلف یبیپووهش ترک یمبان ،(1931)یتشکرنبا، ، چارلز و یتدل
 .یان، تهرنن: وهاد دننشگاهید وهانیآذر و سعترومه ناد  

و  یعلوم رفت ار یهاخته در پووهشیآم یهاروش یراهنما ،(1934)یتدلچارلز ، نبا، و یتشکر
 و همکارنن، تهرنن: ننتشارنت دننشگاه تهرنن. ینکبر یترومه مرتض ،یاجتماع

، خت ه(ی، آمیف ی، کی)کم   یتیروش پووهش در علوم ترب ،(1931ستنسن)یکرلری وانسان، بارک و 
 ژ.ییتهرنن: آ ،ز پاشنه و محرم آقازندهی، کامبیباباد ینکبر خسرویترومه نل

 ینان رش تهی م یه ادر پژوهش یق یتلف یشناسبه روش یدرآمد» ،(1983ن)ی، محمدحسیحسن
 .119-197ص ،4ش ،یدر علوم انسان یاان رشتهیمطالعات م ،«ینلام نوتمان

 .71-66ص ،147ش ات(،یکتا  ما  )کل. «پژوهش یبیترک یهاروش» ،(1988، ناال)یریحر
ه ا و نظام ،«م؟یکن  یابی رن چگان ه نرز یبیر: پژوهش ترکیاددنشت سردبی» ،(1931، ناال)یریحر

 .2-1ص ،1ش ،یخدمات اطالعات
 ،یب یو ترک یف یدر مطالع ات ک یس ینوپروپوزا (. 1931)ینب دنلملکوم ا  زنده، ف رزند و میحک

 شناسان.تهرنن: وامعه
ته رنن:  (،یس ازید ب ر بومی خت ه )ب ا تاکیپووهش آم یهاروش ،(1931اوش)ی، سینیشاریلیخل

 ادونره کتاب.ی
 یمایق ات ص دن و س یتهرنن: مرک ز تحق ،خته روشیپووهش آم ،(1983رضا)یفرد، نلانیخاشگا

 رنن.ین ینسالم یومهار
ب ر  ی: ت املیسازمان یهادر پژوهش یفیو ک یکم   یهااهیش یسازهم» ،(1986فرد، حسن)ییدننا

 .69-91ص ،19ش ،یعلوم انسان یشناسروش ،«یبیپژوهش ترک ینسترنتژ
: یتیریم د یف یدر مطالع ات ک ییای و پا یینرتقاء رون» ،(1987)ینب مظفریفرد، حسن و زییدننا

 .162-191ص ،1ش ،تیریمد یهاپووهش ،«یپژوهش یزیمم یهایبر نسترنتژ یتامل
 ش.یرنیتهرنن: و ،ختهیق آمیروش تحق ،(1934)یکاشکشیرین و  یدالور، نل

 یه ادر پژوهش یب یک رد ترکیرو» ،(1931)ییآقاباب ارنض یه و  یدنلیادت، سیس ؛دی، حمیمیرح
 .27-11ص ،18ش ،ینامه آموزش عال ،«هاها و فرصت: چالشینلام ننسان

و  یش رفته کم یق پیروش تحق ،(1932)ینیرز یهاشمهادی و  ی، نلییروزوایف ؛، سهرنبییرضا
 .ینو حرفه یتهرنن: ننتشارنت دننشگاه فن ،یفیک
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 یبازک او ،(1932)یزنل محمدرضا و  یوعفرزنده، مرتض ؛ی، مرتضینکبر ؛ید مصطفی، سیرضا
 تهرنن: ننتشارنت دننشگاه تهرنن. ،ختهیق آمیروش تحق
 ،یب یو ترک یف ی، کیج ام  پ ووهش کم  یراهنما ،(1939)یانین دید و محمدحسیرهباردنر، حم

 .ینانهیتهرنن: کتابخانه رن
 ینخته، حلق ه مفق ادهیق آمیتحق» ،(1934)ینحمدحسن و  یا، مهدیکینیمع ؛زنهد بابالن، ناد 

 «یل یدر دننش گاه محق ق نردب یآن در حازه نلام ننس ان یشناسبی: آسیلیالت تکمیدر تحص
 .167-143ص، 89ش ،یعلوم انسان یشناسروشخته(. ی)پژوهش آم

 ،یمطالعات ناتوان ،«یشناس: گانهیبیپژوهش ترک یهاروش» ،(1932و همکارنن) ی، ماسیسااد
 .66-14ص، 2ش

و عل وم  یدر پرس تار یب یق ترکی تحق یه اطرح ،(1931هالکامب) .یزنبت ویشارون، نندرو و نل
 نگر.تهرنن: وامعه ،و همکارنن یچرنغ یترومه محمدنل ،سالمت

 یهایبن دطبقه یو معرف  یب یپژوهش ترک یهاتحا  مدنوم طرح» ،نلف(1939دون)یان، فریفیشر
 ،هاه ا و فرت تران: چالشی ا یدر نظام آموزش  یتیگا  پووهش تربیجا یش ملیهما ،«دیود
 ر.یر: دننشگاه مالیمال

ها و س نت یبن دو طبقه یدرسپژوهش برنامه ییدآیروند پد یبررس» ،ب(1939دون)یان، فریفیشر
 .96-1ص ،13، شین آموزشینو یکردهایرو ،«صاحبنظرنن فعا  در آن

 ،«یب  یپ  ژوهش ترک ینظ  ر ی، خاس  تگاهها و مب  انیس  تیچ» ،نل  ف(1987دون)ی  ان، فریفیش  ر
 .118-81ص ،3ش ،یو روانشناس یتیترب یهاپووهش

 ،«یب  یپ  ژوهش ترک یو نو  رن ین  د طرنح  یو فرن یشناس  ناع» ،ب(1987دون)ی  ان، فریفیش  ر
 .119-71 ص ،17، شیعلوم انسان یشناسروش

 ،«یت  یت ک  اذب در پ  ژوهش تربی  و ثنا ییس  م نس  تعالیرئال» ،(1986ار)ی  ، بختیورکیش  عبان
 .86-61ص ،21ش ،یآموزش یهاینوآور

 ،نین و یریگ: جه تیو اجتم اع یت یمنطق پ ووهش در عل وم ترب ،(1981ار)ی، بختیورکیشعبان
 (.ینشر )آستان قد، رضامشهد: به

شی: روش یفیپژوهش ک» ،(1983)یقه کاظمیار و صدی، بختیورکیشعبان  ،14ش ،راهب رد ،«ا ُب اش
 .18-99ص

 یت یترب یه انسکات و پژوهش یهامغالطه یبندطبقه» ،(1931ار و همکارنن)ی، بختیورکیشعبان
و  یت یات معتب ر نل ام تربیمنتشرش ده در نش ر یه اپژوهش یش ناختروش یابیرنن: نرزیدر ن



      311  تییران و  چگونگی کاربرد آن در مطالعات تربیبی در ایل فضای حاکم بر توسعه دانش پژوهش ترکیتحل

 

 ،1ش ،تی  م و تربیتعل   یپووهش  نامه مب  ان ،«1981-1981 یهارنن در س  ا ی  ن یشناس  رونن
 .74-43ص

در  یف یو ک یکم   یشناسمعرفت یکردهایتقابم رو» ،(1931پار)نی، نبا، و محمد حسیشکار
-13ص ،1ش ،پ ووهش ،«یق یتلف یشناس ک رد معرفتید بر روی: با تاکیعیو طب ینلام ننسان

74. 
 نما.ی، تهرنن: هستیو علوم رفتار یدر روانشناس یفیپووهش ک(، 1986د)ی، مایصدوق
 یفی، کیکم یهابا روش یسینوق: پروپوزا یاتو  نگارش طرح تحق ،(1934، رضا)یشال یصفر

 ش.یمایتهرنن: رنهبرد پ ،یبیو ترک
پ ژوهش  یه اس ه و نق د دو کت اب روشیمقا» ،(1939)یرنزینصغر شین و نلینابددوست، حس

 ،183ش کتا  ما  )هنر(، ،«قات هنریو کاربرد آنها در تحق یبیپژوهش ترک یهاخته و روشیآم
 .69-18ص

ق ات یتحق یو اعتبارس ن  یفیک-یقات کمیند نقد تحقیفرا ،(1931و همکارنن) یدرنلی، حینابد
 نگر.تهرنن: وامعه ،یبیترک

ته رنن: ننتش ارنت  ،و رس انه یق در مطالع ات فرهنگ ی تحق یهاروش ،(1932درضا)ی، سعینامل
 دننشگاه تهرنن.

بی در یهای ترکروش» ،(1934)رضا رهروی دستاردیینرگس و نل، انیدیحم ؛مهدی ،نربصالحی
ت و یریه ای ک اربردی در م دالمللی پ ووهشنین کنفرانس بیسوم، «های حسابدنریپژوهش

 .بهشتی دیدننشگاه شه :، تهرننحسابداری
و نق د  یکم   یه اروش یدر نف ییربنایز یسه فرض ضمن» ،(1986درضا)ی، حمیسامان یضینر

 .61-41ص ،12ش ،یعلوم انسان یشناسروش. «آن
 ،یآموزش  یه اینوآور ،«قی روش تحق ینس الم یبه مب ان یدرآمد» ،(1986له)ی، ومینلهدنلم

 .212-179ص ،21ش
د ی ته رنن: تال ،قیتحق یهاجام  از روش یفیتوت ،(1986)یینهاوحید رضا و ی، نلینحمدینل

 دننش.
ه یو رنض  ینکب ر یتروم ه مرتض  ،خت هیآم یه ابر پووهش روش یدرآمد ،(1931کرسا ، وان)

 شناسان.، تهرنن: وامعهینکبر
، تروم ه حس ن (یب یو  ترکیو ش  یف ی، کیکم   یکردهایطرح پووهش )رو  ،(1931کرسا ، وان)

 نشر.، تهرنن: مهربانیصالح یفرد و نلییدننا
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امنش یرضا کیترومه نل ،یبیو ترک ی، کم  یفیک یکردهایطرح پووهش: رو ،(1939کرسا ، وان)
 .ییدننشگاه نالمه طباطبا ی، تهرنن: وهاد دننشگاهیطاس یم دننایو مر

ن ب یاسان نله پار نشرف، زیترومه  ،ختهیو آم یفی، کیق کمیتحق یهاروش ،(1931کرسا ، وان)
 الم. یالم: ننتشارنت دننشگاه نی، نیبا ناریو ز یطاالب

م یص نس مانیتروم ه و تلخ  ،یو اجتم اع یق در عل وم انس انی طرح تحق ،(1931کرسا ، وان)
 پار، تهرنن: دورنن.یسعد

امنش ی رض ا کیترومه نل ،یبیپووهش ترک یهاروش ،(1932)یکیکرسا ، وان و پالناکالرک، و
 ژ.ییتهرنن: آ ،یید سرنیو واو

و  یتروم ه نب ا، زنرن  ،یق یق تلفی تحق یهاروش ،(1983)یکیکرسا ، وان و پالناکالرک، و
 تهرنن: سخنارنن.  ،یازیمحسن ن

نل  ام  یه ادر پژوهش یب یترک یه اک  اربرد طرح» ،(1931، نفس انه و نحمدرض ا نص ر)یکلباس 
 .36-73ص ،67ش ،یعلوم انسان یشناسروش ،«یو ننسان ینوتمان

پووهش در  ،«یش دننش تخصصیند مستمر نفزنیا فرنی یفیپژوهش ک» ،(1972رضا)یامنش، نلیک
 .91-19ص ،2و  1 ش ،تیم و تربیمسائل تعل

 ،یتیعلوم ترب ،نز مالفان یدر ومع ،برنامه یابیدر نرزش یبیکرد ترکیرو ،(1984رضا)یامنش، نلیک
 تهرنن: سمت.

و  یتیدر علوم ترب یفیو ک یق کم  یتحق یهاروش ،(1982س گا )یت، بارگ، ونلتر و وایگا ، مرد
د یته رنن: س مت و ننتش ارنت دننش گاه ش ه ،ترومه نحمدرضا نص ر و همک ارنن ،یروانشناس

 .یبهشت
در  ی: ن وآوریت یو عل وم ترب یپ ووهش در روانشناس  یشناس روش ،(1939ن)ی، حس یآبادلطف

 قم: پژوهشگاه حازه و دننشگاه. ،یفیو ک یکم   یپووهش یکردهایب رویترک
و نلام  یشناسرونن یهاپژوهش ینلم یشناسدر روش ینایخرد م» ،(1981ن)ی، حسیآبادلطف

 .82-41ص ،43ش ،حوز  و دانشگا  ،«رننیدر ن یتیترب
 یشناس آم ازش روش یبررس » ،(1986)ینیده و ن رگس حس ی، وحیناروز ؛نی، حسیآبادلطف

-113ص ،21ش، یآموزش  یه اینوآور ،«رننی در ن یت یو نل ام ترب یشناسپژوهش در رونن
141. 

تروم ه  ،«یب یپژوهش به روش ترک یهاطرح یشناسگانه» ،(1987)ینوگباز یو آنتان یچ، نانسیل
 .36-87ص ،13ش ،ت فردایریمد، ینب مظفریز
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 ،راهب رد ،«خت هیق آمی ها در روش تحقه ا و م د طرح یمعرف » ،(1931)ی، نل یدهک رد ینیمب
 .294-217 ص ،61ش

در عل وم  یب یق ترکی روش تحق یو عمل  یفلس ف یه اانیف را روش: بن ،(1931محمدپار، نحمد)
 شناسان.تهرنن: وامعه ،یو رفتار یاجتماع

 یه او روش یمی: نص ا  پ ارندنیبیترک یهاق با روشیتحق یهاطرح» ،(1983محمدپار، نحمد)
 .141-116، ص11ش ،رانیا یمطالعات اجتماع ،«یفن

ب ه نن انن  یب یق ترکیتحق یهاروش» ،(1983)ییرضامهدی ، رسا  و یصادق ؛محمدپار، نحمد
 ،2ش ،یک اربرد یشناس جامعه ،«یو نص ا  نلم  ینظر ی: مبانیشناختن ونبش روشیسام
 . 111-77ص

در  ین اآور یب رن ی: رنهب ردیساس ازسه» ،(1988د نحمد و نحمدرضا نصر)ی، سیبروون یمدن
 .74-19ص ،91ش ،یآموزش یهاینوآور ،«یآمازش یهاپژوش

 تهرنن: سمت. ،یشناسق در علم اطالعات و دانشیروش تحق ،(1939زدنن)یان، یمنصار
در  یفیو ک یکم   یکردهایب رویخته: ترکیپژوهش آم یهاروش یمبان» ،(1931زدنن)یان، یمنصار

 .63-66ص ،4ش ات(،یکتا  ما  )کل ،کتاب( ی)نقد و بررس «یو رفتار ینلام نوتمان
ابی و ی نرز» ،(1939درض ا مش هدی)یحم د وی درنم، حمی ب ؛نصر، نحمدرضا ؛ان، مصطفییمهد

، ت ی و روان شناس ییش مل ی عل وم تربین هم اینخس ت، «بییق ترکیننتبارسنای در روش تحق
 شه سازنن مبتکر وانن.یشرکت نند :مرودشت

 ،«ییتاس عه روس تا یه اخت ه در پروژهیق آمینز روش تحق یریگبهره» ،(1939نصم، زهره) یناف
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 ،2ش پ ووهش، ،«یدر مطالعات نلام ننس ان یقیروش تلف یریبه کارگ» ،(1983نله)بی، ناینار
 .124-111ص

ن... تروم ه وو ه ،ه و عم لی ق نظری : تلفیبیق ترکیتحق یهاروش ،(1931)یبر، شارلن نگیباهسه
 زنده و همکارنن، تهرنن: بازتاب.یقربان

: یپژوهتی در نمن یپژوهخت هیک رد آمیرو» ،(1931)ین و محمد پارنس دیرحسی، نمیبافق یاوری
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