
 

 

 
 

 بررسی پدیدار نگارانه ی مفهوم تحقیق از دیدگاه 

 1اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان 
 2ی گیب ریشناصر 

 3سمیه نعمتی 

 40/11/1330:یافتدر یختار

 22/42/1332 :یرشپذ یختار

 

 چکیده

کند به و گزارش می دهدیمآنچه انجام  شودیمپژوهشگری در یک فرایند تحقیق درگیر  کهیهنگام

مفاهیم زیربنایی او درباره ماهیت تحقیق بستگی دارد. مطالعه حاضر مفهوم تحقیق را از دیدگاه اساتید 

تفسیری و رویکرد کیفی  یشناسمعرفتقرارداده است. پارادایم  یموردبررسهای مختلف علمی در حیطه

و تجارب متفاوت در مورد پدیده تحقیق را  هابرداشتپژوهشگران  قصد داشتند  ازآنجاکهاتخاذ گردید. 

گیری هدفمند با شد. از طریق روش نمونه بکار گرفته ینگار داریپدکنند لذا روش  یبندطبقهبررسی و 

نمونه   عنوانبهکردند های علمی مختلف تدریس و پژوهش میاستادان در که در رشتهنفر از  34

پنج شیوه کیفی متفاوت از تجربه اساتید به عمل آمد. نتایج گویای آن بود که  یافتهساختارمصاحبه نیمه 

، پازل و  هاتهناشناخ، کار هنری، سفر به یاحرفهمسؤولیت  مثابهبهاحصا نمود: تحقیق  توانیمدانشگاهی 

 یهاتنوع. برداردنگرش فرد به تحقیق مبنایی برای درک فهم دیگران در  قضاوت. صراحت در شیوه

                                                                                                                                        
تحقیق از دیدگاه اساتید راهنما : یک پژوهش گزارش نهایی طرح تحقیق بازکاوی مفهوم  پژوهش جهینت مقاله نیا. 1

 .پدیدارنگارانه ، که با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه کردستان انجام شده است

 مسئولدانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان، نویسنده 2 

 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان آموختهدانش 3
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برای درک مشکالت یا عدم تکمیل دروس و  یاوهیشدر مفهوم تحقیق ممکن است  آمدهدستبه

در  هاتنوعپژوهشی به دلیل عدم تناسب مفاهیم استاد و دانشجو فراهم کند. با تشخیص  یهادوره

های مرتبط چگونگی تجربه تحقیق، اشارات کاربردی پژوهش حاضر مبنایی را برای درک برخی پدیده

هر  ازآنجاکهناکامل درک شده است.  صورتبهکه تاکنون  کندیم ارائهبا پژوهش در نظام آموزش عالی 

پژوهشی در بردارد. چارچوب تحقیق  هایفرآوردهرا در ارتباط با  گیریجهتتنوع، گونه مختلفی از 

 .کندمیفراهم   علمیهیئتحاضر ابزاری مفید در مباحث مربوط به بررسی عملکرد پژوهشی اعضای 

 واژگان کلیدی: 

 پدیدار نگاریتحقیق، پژوهش، نگرش به تحقیق، استادان، 
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 مقدمه

پذیر است. چراکه کشف توسعه و پیشرفت جوامع، با انجام تحقیقات وسیع و هدفمند امکان

های جهان خلقت، ضرورتی است جهت تأمین نیازهای زندگی و بهبود آن، که عوامل و پدیده

نماید. به این سبب، حوزه وسیعی از معرفت و نوع بشر را وادار به تحقیق و تفحص می

عنوان یک ضرورت برای گردد. پژوهش بهمند میوجود آمده و انسان از آن بهرهشناخت به 

عنوان یک موضوع شده است. لذا، امروزه آموزش آن بهابتکارات و رشد اقتصاد ملی شناخته

در ویژه، انجام تحقیقات (. به2442، 1اساسی برای دولت و مردم درآمده است)پیرسون و بریو

ترین نقش را در راستای رسیدن به اهداف آن ترین و اساسیمهم ،نظام آموزش قرن حاضر

ها تولید منابع و دانش موردنیاز برای سایر نظام منشأنماید؛ چراکه نظام آموزشی، جامعه ایفا می

است. انجام این مهم، زمانی اثربخش و سودمند خواهد بود که درک درستی از تحقیق، 

آمده وجود داشته باشد. در غیر این صورت، دستچگونگی انجام آن و کاربرد نتایج به

تحقیقات و پژوهش، تبدیل خواهد شد به امری که تنها برحسب ضرورت گذراندن واحد 

دانشگاهی و نظام تحقیقاتی صورت گرفته و جدای از اتالف وقت و انرژی انسانی، متحمل 

و فرهنگی در نظر گرفته گذاری علمی عنوان سرمایهتواند بههایی خواهد بود که نمیهزینه

های محققان را شود. خروج از این چالش، نیازمند انجام تحقیقاتی است که ادراکات و دیدگاه

صحیحی از آن ارائه گردد؛ تا  ی انجام امر پژوهش، موردبررسی قرار داده و چارچوبدرباره

در آینده یافت. به این امید که بتوان به درک صحیحی از چیستی و ماهیت تحقیق دست

های خود، تر بر دیدگاهتر و آگاهانهتحقیقات توسط محققانی صورت پذیرد که با دیدی انتقادی

بر پژوهش توان انتظار داشت که با تکیهبا تحقق این امر می بپردازند.به انجام تحقیقات 

رگیری کاها و مشکالت جامعه نمود و با بهخصوص تحقیقات دانشگاهی، اقدام به رفع چالشبه

ها، گامی مثبت در جهت پیشرفت و حل مسائل برداشت. این همان هدفی است که نتایج آن

 پذیرند. گونه مطالعات در پی آن صورت میاین

                                                                                                                                        
1 . Pearson & Brew 
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رو، ازاینپذیرد.انسان، تأثیر می باورهایحاکم بر « درک»دار است که از تحقیق، مفهومی جهت      

گرفته از ادراک آنان بوده و چگونگی و سطح نشئتدیدگاه محققان نسبت به تحقیق، 

کند. به بیانی دیگر، تفاوت در انجام امر پژوهش از سوی محققان، های آنان را تعیین میفعالیت

ی مفهوم تحقیق های متفاوتی دربارهناشی از این واقعیت است که آنان درک و درنتیجه دیدگاه

ها و فرایندهای متفاوتی از سوی محققان دها، روشدارند؛ که نهایتاً، منجر به اتخاذ رویکر

گردد. برای مثال ممکن است یک  موضوع پژوهشی مشترک، می نسبت به انجام پژوهش

ها و نتایج متفاوتی را به دست دهد؛ چراکه نوع درک و نگرش محقق به مقوله تحقیق، روش

آگاهی  تولید با زآنجاکه تحقیقی نوع دیدگاه وی به موضوع موردنظر خواهد بود. اکنندهتعیین

 که شودمی مفاهیمی ایجاد موجب است؛ لذا،تا عمل  نظریهعبور از  یوسیلهمناسب  و دانش

لذا،  دهد.شکل می هاارزشکشاند و عینیت را مبتنی بر می عمل صحنه به را هاارزش و باورها

ها ظهور متفاوتی از عینیت های متفاوت، دور از انتظار نیست که اشکالباوجود باورها و ارزش

شود که گونه تصور میآید، اینکه سخن از تحقیق به میان مییابد. اما با این اوصاف هنگامی

گونه فرض شده است که دیگر، اینبیانهمگان درک و فهم واحدی از معنی آن دارند. به

(. اما 4412، 1های مشابهی نسبت به تحقیق هستند)بریومحققان، دارای درک و دیدگاه

دهد که حتی در کند و نشان میشده در این زمینه، خالف این امر را تأیید میهای انجامبررسی

های متفاوتی راجع به معنی و مفهوم تحقیق از افراد، ادراکات و دیدگاه یهای مشابهمیان گروه

 (. 2446، 2وجود دارد)پیچر و اکرلیند

های ها و تحقیقات دانشگاهی در کمیتهباحث راجع به طرح( معتقد است که همه م2441بریو)      

ها و عقاید محققان درباره چیستی تحقیق و چگونگی روند تحقیقاتی، به نحوی متأثر از دیدگاه

داند و این امری بدیهی کند که هر محققی چیستی تحقیق را میانجام آن است. وی بیان می

های تجربی قرار نگرفته است. بررسی ، تاکنون موردشده از سوی محققاناست. اما معانی ادراک

                                                                                                                                        
1 - Brew 

2 - Pitcher & Ǻkerlind 
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های مفهومی ادراکات ی چارچوباند که توسعهگونه فرض کرده( این2442)1کیلی و مالینز

باره، که معرف درک دانشجویان و اساتید از تحقیق و ها دراینتحقیق و بررسی نوع دیدگاه

تواند بهبود ایتی خواهد بود که میچگونگی نگرش آنان به مفهوم تحقیق است، سازوکار حم

همچنین، عملکرد اساتید نیز از اثرات  کیفیت پژوهش برای دانشجویان را در پی داشته باشد.

خود را بر مبنای  مطالعات نیز(2441( و بریو)2440)2بیلزپذیرد. بالقوه این ادراکات تأثیر می

اساتید و دانشجویان از ادراکات متفاوت و توصیف کشف  توسطارتقای سطح تحقیقات 

های متفاوت این افراد، از ادراکات و دیدگاه ها این بود که آگاهیتحقیق، انجام دادند. فرض آن

کاری محققان و دانشگاهیان در آینده فراهم  های اساسی را برای توسعهتواند چارچوبمی

 نماید.

ری و درک تدریس اساتید موجود پیکره محکمی از پیشینه بررسی تجارب دانشجویان از یادگی     

ی درک علمی اساتید از تحقیق و محقق خوب در (؛ اما متون کمی درزمینه2440است)آکرلیند، 

شده که مطالعات درباره تحقیقات علمی و فهم ماهیت تحقیق و بررسی دست است. گفته

رسی های یک محقق خوب، رو به افزایش است که بیشترین تأکیدات بر سنجش و برویژگی

هایی صورت گرفته ها با استفاده از روشهای تحقیقاتی دانشگاهی است. این پژوهشفعالیت

است که به کشف عمیق تجارب دانشگاهیان از تحقیق پرداخته و هدف اصلی آنان را از انجام 

نگاری را  (. برخی از مطالعات، روش پدیدار2446کند )آکرلیند، تحقیق و محقق شدن بیان می

 کنیم:ها اشاره میاند که در ادامه به آنیابی به این هدف مورد استفاده قرار دادهجهت دست

( در تحقیق خود به بررسی درک تحقیق در میان محققان برجسته استرالیایی در 2441بریو)     

کند که تحقیقات در آینده نیازمند درک بین های سنتی و مدرن پرداخت. وی بیان میحوزه

های ی ماهیت تحقیق و چگونگی انجام تحقیقات هستند. دیدگاهت دربارهادراکات متفاو

که همیشه تصور بر  است یحالی تحقیق، حاصل درک تحقیق است. این در شخصی درباره

                                                                                                                                        
1 - Kiley & Mullins 

2 - Bills 
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گردد؛ اما ی مورد پژوهش برمیاین بوده تفاوت میان تحقیقات، به تفاوت در رشته و زمینه

ه است که عامل مهم در این تفاوت، وجود ادراکات و های اخیر در این زمینه نشان دادیافته

، های مختلف درباره تحقیق است که به گوناگونی و تغییر در رویکردها، راهبردهادیدگاه

های تحصیلی تنها یکی از گردد. در این میان، اختالف رشتهها، فرایندها و نتایج منجر میروش

ود دارد که هنوز بسیاری از دانشگاهیان عوامل مؤثر در این تفاوت است. این حقیقت وج

نوع دیدگاه خود از تحقیق را نشأت گرفته از  جهیدرنتدانند که چه درکی از تحقق دارند؛نمی

بندی از ادراکات محققان رسید دانند. بریو در مطالعه خود به چهار طبقهشان میرشته تحصیلی

 که شامل: 

 عنوان نوعی تجارت معنی کرده بودند. تجارت: در این گروه محققان تحقیق را به -1

 صورتبهکردند که هایی درک میعنوان الیهالیه: از این منظر، محققان تحقیق را به -2

 . اندقرارگرفته همیروطبقات بر 

ار های بازی دومینو است که در کنصورت مهرهدومینو: ادراک این گروه از تحقیق به -3

 کنند. گیرند و یکدیگر را کامل میهم قرار می

کردند که از یک مسافرت درک می عنوانبهمسافرت: این گروه از محققان تحقیق را  -0

 رسد.آغاز و به سرانجامی می مبدأیک 

درک دانشجویان از تحقیق: یک "( در مطالعه خود با عنوان 2442و همکاران ) 1جان       

ترین بندی از ادراکات دانشجویان از تحقیق رسیدند. مهمهشت طبقه به "تحلیل کمی و کیفی

 -1هدف این پژوهش، ساخت یک مدل تجربی از درک محققان نسبت به تحقیق بود که شامل 

تحقیق سیستماتیک و   -0اکتشافات بینش آفرین  -3کشف حقایق -2آوری اطالعات جمع

ای از مجموعه -6های مبتنی بر برنامه تفعالی -8بازنگری دانش موجود  -8نقص  -2تحلیلی 

گونه مطالعات را به این هدف ادراکات ناقص. به عقیده آنان بسیاری از محققان نتایج این

های فرایندی در انجام آن کنند که نشان دهند، نتایج مختلف تحقیق به تفاوتمقایسه می

                                                                                                                                        
1 .Jan 
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ها و محققان، برگرفته از دیدگاه. البته این تفاوت در فرایند انجام تحقیق از سوی گرددیبرم

 ادراکات متفاوت آنان است.

کنند که ادعا می "درک اساتید راهنما از تحقیق"( در تحقیق خود با عنوان 2442کیلی و مالینز )  

کنند که اند. آنان عنوان میچارچوب جدیدی در حوزه درک اساتید راهنما از تحقیق ارائه داده

منظورشان از اصطالح درک تحقیق، فهمیدن چیستی تحقیق و ساختار تحقیق از دیدگاه این 

ی درک دانشجویان از گونه فرض شده است که توسعهید است. در این پژوهش، ایناسات

به  ، کمک نماید.تیفیباکهای تواند به دانشجویان درانجام پژوهشتحقیق توسط اساتیدشان، می

تواند به دانشجویان در توسعه مفاهیم علمی و شده، میاین صورت که راهبردهای متفاوت ارائه

رساند. به عقیده آنان، درک دانشجویان تحصیالت تکمیلی از تحقیق، بر  جامع تحقیق یاری

کند. عملکرد آنان اثرگذار بوده و رویکرد و چگونگی فرایند انجام تحقیقات را مشخص می

همچنین، عملکرد اساتید نیز از متأثر از این گوناگونی ادراکات خواهد شد. از سوی دیگر، آنان 

 یپوی فرهنگ تحقیق بر روی ادراکات دانشجویان و اساتید راهنما در این پژوهش، به اثرات ق

عنوان یک فاکتور عمل تواند بهمطالعات می گونهنیاکنند که نتایج . همچنین، آنان بیان میبردند

نموده و دلیل عدم موفقیت برخی دانشجویان را در انجام تحقیقات و نگرفتن مدرک 

 دانشگاهی، روشن نماید. 

دهند. ی درک و فهم تحقیق را گسترش می( به بررسی متونی پرداخت که پیشینه2446)آکرلیند   

ها و های آشکار بین مطالعات مختلف درباره سؤاالت، فرایند، روشنتایج این بازنگری، تفاوت

، به بارهنیدراوی در پی انجام تحقیقات اولیه  نتایج تحقیقات در این زمینه را روشن ساخت.

ها، به فهم ات متفاوت محققان از فرایند پژوهش بود و ادعا کرد که ریشه این تفاوتدنبال ادراک

گردد. همچنین های متفاوت محققان راجع به ابعاد مختلف تحقیق و ماهیت آن برمیو دیدگاه

این متون وجود  نهیشیپدر میان  ندرتبههای یک محقق خوب، کند که ویژگیوی، بیان می
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های یک محقق بندی از ویژگیه این بخش بیشتر پرداخت و به چهار طبقهاو ب جهیدرنتدارد. 

 خوب رسید که شامل:

عنوان یک وظیفه علمی از سوی های علمی: در این دیدگاه تحقیق بهتکمیل نیازمندی -1

 شود. محقق تجربه می

عنوان یک دستاورد شخصی در نظر : در این دیدگاه تحقیق بهی  اثبات خود درزمینه -2

 شود.می گرفته

صورت کانالی برای درک شخصیتی: در این طبقه تحقیق به ازلحاظتوسعه خود  -3

 شود.های شخصیتی تجربه میویژگی

عنوان محرکی از این دیدگاه محققان، تحقیق را بهتوانمندی برای تغییرات وسیع:   -0

یق را هایی که اهداف متفاوت از انجام تحقبندیاین طبقهنگرند. برای ایجاد تغییر می

های تواند راهی باشد تا محققان بتوانند ویژگیدهد، میاز دیدگاه محققان، نشان می

 ها نزدیک کنند.یک محقق خوب را درک کرده و خود را به آن ویژگی

( در پژوهش کیفی خود چهار طبقه متفاوت از مقوالت توصیفی تحقیق که 2442آکریلند)     

عنوان یک از: تحقیق به اندعبارتدانشگاهی است احصا نمود که تنوع در ایده اساتید  کنندهارائه

عنوان مسیری برای ادراک فردی،  پیشرفت شخصی، تحقیق به مثابهبهوظیفه علمی، تحقیق 

 .تربزرگی از یک جامعه مندبهرهعنوان انگیزه ایجاد تغییر جهت تحقیق به

با  از تحقیق راکات محققان پسا دکتریاد"( در تحقیق خود با عنوان 2414بیتچر و آکرلیند)   

به مطالعه درک تحقیق از دیدگاه محققان پسادکتری در پنج  "ایاستفاده از روش استعاره

طبقه از دیدگاه این افراد درباره تحقیق بود  چهارنتایج آنان حاوی دانشگاه استرالیا پرداختند. 

تحقیق سازنده است  -3است تحقیق شکاف و فاصله  -2تحقیق اکتشاف است -1که شامل: 

تحقیق سازمانی و بنیانی است. هدف اولیه آنان از این پژوهش، رسیدن به یک دیدگاه کلی  -0

از ادراکات محققان پسادکتری از مفهوم تحقیق بود. هدف دوم آنان اثبات مفید بودن روش 

یابی کردند؛ چراکه گونه تحقیقات بود. آنان نتایج این تحقیق را مهم ارزای برای ایناستعاره

عنوان کسانی که در امور های غنی هستند که درک آنان بهعنوان داراییمحققان پسادکتری به
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ی که تجربه کمتری در این زمینه دارند. آنان باکسانشود پژوهشی خبره هستند، مقایسه می

کادمیک و های آهای متفاوتی از تحقیق بین گروههمچنین مدعی هستند که ادراکات و دیدگاه

تواند منجر به درک نادرست و عدم ارتباط میان این دو گروه غیر آکادمیک وجود دارد که می

های مختلف آکادمیکی مانند دانشجویان ارشد، گردد. این تفاوت دیدگاه حتی در میان گروه

 . به نظرقرارگرفته استاساتید راهنما و اساتید وجود دارد که در برخی مطالعات موردبررسی 

آنان، آنچه در فرایند ارتباطی حائز اهمیت است، درک افراد از امور پژوهشی است اما نتایج این 

 اند.ارائه نداده« ادراک»از آنان درک واحدی از اصطالح  کدامچیهدهد، مطالعات نشان می

های دانشگاهی اعم از دانشجویان تحصیالت هایی که تاکنون در میان گروهتمام بررسی    

، به درک واحدی از مفهوم گرفتهانجامتکمیلی، اساتید راهنما و دانشجویان در مقاطع دیگر 

در میان مطالعات صورت گرفته، بلکه در میان محققان  تنهانهاند و این تفاوت تحقیق نرسیده

و  1و مری 2442، کیلی و مالینز، 2446)آکرلیند، ها نیز وجود ندارداز پژوهش این دست

(. آنچه روشن است این است که محققان در آینده، نیازمند دانستن رابطه بین 2442همکاران 

های گونه مطالعات، اثر جنبههای ایندهند، هستند. یافتهادراکات و آنچه محققان انجام می

( در بررسی ادراکات 2440)2بیلزدهد. سطوح مختلف تحقیق نشان میضمنی تحقیق را بر 

دارد که روش های درک آنان از مفهوم تحقیق، بیان میمنظور یافتن تفاوتاساتید راهنما به

ای و تواند عالیق و نظرات محققان حرفهبندی ادراکات بهتر از هر روش تحلیلی دیگر، میطبقه

هایی که شامل بندیاره تحقیق استخراج نماید. بنابراین طبقهطور حقیقی دربعملکردی را به

هایی را برای ساخت فرضیات روشن که بر عملکرد انعکاسی شود، فرصتگونه مباحث میاین

ها در ادراکات و کند. بیان تفاوتای آنان اثرگذار است ایجاد میاساتید راهنما و توسعه حرفه

 تر عمل نمایند. سازد که در عملکرد خود انتقادیمیها، محققان را قادر دیدگاه

                                                                                                                                        
1 Meyer 

2 Bills 
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شناسی تحقیق در میان اعضای ( در تحقیقی با عنوان بازتاب مفهوم روش5112)1ساندرس و بزینا     

عنوان اساتید راهنما بر ادراکات ی مدیریت به بررسی اثرات نقش آنان بههاگروهعلمی هیئت

-بود که ادراکات روش از آنپرداختند. نتایج حاکی شناسی دانشجویان مقطع دکتری از روش

ها اثرگذار بوده  و ادراکات دانشجویان دکتری را تحت تأثیر قرار شناسی اساتید بر تدریس آن

شناسی شناسی و هستیشناسی، تنها مبتنی بر معرفتادراکات دانشجویان از روش چراکهدهد. می

های کمی، کیفی و شناسیت و فهم خود از روشنیست. بلکه دانشجویان برای ارتقای ادراکا

 . کنندیمبر اساس نظرات اساتید خود در این زمینه  پیروی  دهیتندرهم

( به بررسی ادراکات اساتید راهنما از مطالعات دوره دکتری پرداختند. آنان 5112و همکاران) 5لیپ     

معتقدند این  چراکهد زیادی دارند؛ کنند که اساتید راهنما بر این گونه مطالعات تأکیاظهار می

عنوان یک های نوشتاری علمی محققان آینده اثرگذار بوده و بهها بر ادراکات و مهارتبررسی

 کند.متغیر میانجی  بر کیفیت تحقیقاتی آنان عمل می

 ( قصد داشتند که دیدگاه دانشجویان دکتری را راجع به تحقیق و عملکرد5115)2گرین و باودن       

خود در این زمینه بررسی کنند. آنان دریافتند که دانشجویان به مقایسه دیدگاه خود با دیدگاه 

دهند که الزم شد دیدگاه خود را برمبنای ادراکات آنان شکل می هر جاپردازند و اساتید خود می

 دهند.و حتی تغییر می

مقایسه دانشجویان تحصیالت  ( به5112و همکاران، ، به نقل از لیپ51154لیجن و پداست)       

آور بود به های علوم تربیتی و علوم طبیعی پرداختند. نتایج این مقایسه کمی تعجبتکمیلی در رشته

از دانشجویان علوم آموزشی موفق به اتمام تحصیالت در موعد مقرر خود  %21این دلیل که تنها 

رسیدند.آنان در بیان می %01ش از ی بود که دانشجویان علوم طبیعی به بیدر حالشدند؛ این می

                                                                                                                                        
1Saunders & Bezzina 

2 Lepp 

3 Green & Bowden 

4 - Leijen & Pedaste 
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-علت این امر، اشاره کردند که نوع درک و دیدگاه این دانشجویان از امر تحصیل و تحقیق، می

 تواند یکی از دالیل عمده در ایجاد این تفاوت باشد.

کند که در استرالیا اولین هدف در توجه به امور تحقیقی آن است که (، عنوان می2444)1گالییر   

نتایج تحقیقات باید بر کیفیت کار کارکنان اثرگذار باشد. دوم اینکه، با ارزیابی و افزایش کیفیت 

تواند تغییریافته و اطالعات صریح و روشنی در اختیار تحقیقات، رویکردهای آموزشی می

های آنان، قرار داده و روش کاری کارکنان را اصالح و مهارتمحققان آینده جهت افزایش 

تواند نقش کنند که آموزش تحقیق می( عنوان می2442همچنین، پیرسون و بریو)بهبود نماید. 

مهمی در اقتصاد دانش جهانی داشته باشد. به همین جهت مراکزی جهت بهبود کارایی و 

ی اساتید راهنما های توسعهتولید و بسط برنامهاند که باعث اثربخشی نظارت تحقیق ایجادشده

  شوند.می

ها بوده و عدم ی تحقیقات در اکثر رشتهبا توجه به اینکه کشور ما، دارای مشکالتی درزمینه    

ها، برخی اوقات نه به خاطر عدم انجام تحقیقات، توانایی در حل بسیاری از مشکالت و چالش

ها و درنتیجه عدم کاربرد نتایج پژوهشی ضعیف است، یفیت آنبلکه به دلیل پایین بودن سطح ک

هایی جهت شناسایی عوامل مهم در ضعف تحقیقات باید در اولویت لذا انجام بررسی

کنند، این طور که بیان شد، برخی از محققان ادعا میهای حاضر قرار گیرد. همانپژوهش

های بسته راجع به امر تحقیق یدگاهتواند نشأت گرفته از ادراکات نادرست و دها میضعف

های محققان درباره مفهوم باشد. لذا، جهت بررسی این چالش، بر روی ادراکات و دیدگاه

اند و در پی انجام تحقیقات کیفی و کمی سعی در توصیف، کشف و تحقیق تمرکز نموده

؛ 2442مالینز،  ؛  کیلی و2442ها نمودند)پیرسون و بریو ،بندی این ادراکات و دیدگاهطبقه

ها به اصالح ( باشد که محققان با آگاهی از انواع ادراکات و دیدگاه2414پیتچرد و آکرلیند،

ها اقدام نمایند.  با توجه به اهمیت موضوع تحقیق عملکرد و توسعه خود در انجام پژوهش

                                                                                                                                        
1 Gallagher 
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راهنما  های اساتیدها، در این پژوهش برآن شدیم که با بررسی دیدگاهخصوص در دانشگاهبه

یافته و با توصیف و کشف های آنان دستی تحقیق، به تنوع دیدگاهدر دانشگاه کردستان درباره

های وجود دیدگاه ی  ها، بتوانیم آگاهی الزم را برای اساتید و دانشجویان درزمینهاین دیدگاه

دقیق  طوربهران، تاکنون در ای ازآنجاکهمتفاوت و ایجاد زمینه برای بهبود تحقیقات، فراهم کنیم. 

ی مفهوم تحقیق پرداخته نشده است. لذا، انجام ها و ادراکات محققان دربارهبه بررسی دیدگاه

ی مفهوم و ماهیت های موجود دربارهی دیدگاهتواند گام مهمی در توسعهاین پژوهش می

 تحقیق از سوی اساتید راهنما و حتی دانشجویان گردد.

 اهداف تحقیق

 مسائلدر زمینه مفهوم تحقیق یا پژوهش و 1ق دستیابی به مقوالت توصیفهدف اصلی تحقی

 نیکه روابط ب) 2جهینت یفضا کمرتبط با آنان در دانشگاه از دیدگاه اساتید است که به تهیه ی

در قالب اهداف ویژه  توانیمرا  شدهانیبمقوالت مذکور را بیان کند( منجر شود. هدف اصلی 

علمی از مفهوم  تحقیق ؛ دریافت ذیل بیان کرد: کشف الگوهای تجارب شخصی اعضای هیئت

های علمی درباره مفهوم  تحقیق ، آگاهی از انگیزهبازخوردهای غیررسمی از اعضای هیئت

 اساتید برای انجام تحقیق.

 است: رمدنظبا توجه به اهداف مذکور پاسخ به سؤاالت پژوهش ذیل  

مفهوم بر اساس تجارب شخصی و درک اساتید از مفهوم تحقیق چه الگوهایی از  .1

توان ترسیم کرد؟تحقیق می

شان از تحقیق آیا تفاوت در رشته تخصصی اساتید بر روی الگوی تجارب شخصی .2

تأثیر دارد؟

 

                                                                                                                                        
1.Categories of description 

2.Outcome space  

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            12 / 33

http://ihej.ir/article-1-557-fa.html


 38..... / بررسی پدیدار نگارانه ی مفهوم تحقیق

 ی تحقیقشناسروش

ازآنجاکه پژوهشگران ی تحقیق حاضر، تفسیری با رویکرد کیفی است. شناسمعرفتپارادایم 

بندی کنند ها و تجارب متفاوت در مورد پدیده تحقیق را بررسی و طبقهقصد داشتند برداشت

قرار گرفت. به باور برخی محققان )مانند:گال، بورگ و  مورداستفادهلذا، روش پدیدار نگاری 

توان برای پژوهش ( روش پدیدار نگاری را می1368،  ترجمه نصر و همکاران 2442، 1گال

اند از واقعیت طبیعی یا اجتماعی که افراد درباره آن برداشتی به دست آورده هر جنبهدرباره 

گیری شد. در این گیری هدفمند و با حداکثر تنوع بهرهاز روش نمونه قرار داد. مورداستفاده

های متفاوتی درباره زمینه و سوابق مختلف و دیدگاهگردند که دارای روش افرادی انتخاب می

نفر از اساتید  34، با رونیازا(. 1368موضوع باشند)ادیب حاج باقری، پرویزی و صالحی، 

دانشکده از دانشگاه کردستان و با داشتن سابقه  8های علمی مختلف در راهنمای مرد در رشته

عنوان به هانامهانیپا یراهنما و مشاورهسال تدریس و پژوهش در جایگاه استاد  2بیش از 

 3های علوم اجتماعی، نفر  از رشته 2، کنندهمشارکتنمونه، مصاحبه به عمل آمد. از این تعداد 

نفر کشاورزی  0نفر علوم پایه،  3نفر هنر و معماری،  1نفر فنی و مهندسی،  2نفر علوم انسانی، 

ها در به تفکیک دانشکده شوندگانمصاحبهز نظرات ای انفر منابع طبیعی بودند )خالصه  3و 

. فاده شداست افتهیساختار مهیمصاحبه ناز ها داده گردآوریرای ب(. است وستیپپایان مقاله 

تحقیق پدیدارنگارانه مناسب هستند که نه مانند مصاحبه برای مصاحبه به این دلیل نوع این 

عمیق  بندد و نه مانند مصاحبهاطالعات مییافته دست و پای محقق را در تولید ساخت

های مصاحبه بر داده (.1931محمدپور،) سازدفراهم می یرضروریغگاه اطالعات وسیع و 

های خاص قرار گرفت زیرا در ها و طبقههای واگرا و همگرا در گروهروی نوار ضبط شد. داده

پدیده  تجربه شده را از هم های مختلف درک یک روش پدیدار نگاری پژوهشگر ابتدا شیوه

گردد و های مختلف روابط بین عناصر تعیین میکند سپس، درون هر کدام از این شیوهجدا می

 (. 2440سازد)بریو، شود مشخص مینهایتاً تفسیرها و معانی که از این تجارب منتج می

توصیف شده ت مقوالدر تحقیق حاضر پژوهشگران برای به دست آوردن روایی با ارائه مجدد  

برای به همچنین  .دادندیمورد بررسی قرار م دسته بندی و کدگذاری هادقت  شوندهتوسط مصاحبه

                                                                                                                                        
1  
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دیگری  محققانشده بود با کمک ارائه های که به هر مقولهکد گراندست آوردن پایایی، پژوهش

 شدند.گذاری ها، مقوالت کدارزیابی کردند. درنهایت پس از توافق بر سر موقعیت آن

 هایافته

سازند و این معانی ها چطور معنای یک پدیده را میدهد که انسانپدیدار نگاری نشان می

بین فرد و  گرفتهشکلی چگونه در میان افراد متفاوت است. در این روش، معنا چون رابطه

شود. شود که رابطه درونی نامیده میشود. درونی شدن رابطه به چیزی منجر میجهان دیده می

. جزء ارجاعی 2و ساختاری 1درونی یا تجربه یک پدیده دارای دو جزء است: ارجاعی رابطه

تر معنای پدیده و جزء ساختاری به سطح عمیق کهیدرحالدهد پدیده را توضیح می "چیستی"

 کند. سازند اشاره میهایی که یک تجربه را میبخش

 :شودیمنتایج به دو شیوه مرتبط ارائه 

های متفاوت تجربه فرایند تحقیق یعنی مقوالت یا طبقات کیفی شیوه توصیف -1

-کند ارائه  میتوصیف؛ این طبقات دامنه مشترک معانی که فضای نتیجه را فراهم می

 نماید.

های مشترک آگاهی که از طریق بررسی طبقات های اصلی و مؤلفهتوصیف حیطه -2

مشابهت و تفاوت بین طبقات و های ها جنبهاست. این مؤلفه آمدهدستبهتوصیف 

 سازد.درنهایت ساختار فضای نتیجه را مشخص می

ای از آن در پیوست مقاله آمده است پنج شیوه که خالصه شدهیگردآورهای از تحلیل داده

کیفی متفاوت از تجربه محققان دانشگاهی پدیدار گردید. قبل از تنظیم ساختار نهایی طبقات، 

اساسی برای  مسئلهتر به بحث گذاشته شد. تعدادی از اساتید مجرب بندی پیشنهادی باطبقه

ها در یک چهارچوب تفسیری ساختاری مفید احصا پژوهشگران این بود که چگونه غنای داده

شود. برای دستیابی به این هدف ترسیم جوهره درونی مفاهیم پدیده و آنچه برون پدیده بود 

باز های اصلی از طریق ای از توضیح جنبههضرورت داشت. در ذیل هر طبقه با خالص

                                                                                                                                        
1 Structural 

2 Referential 
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های متفاوت تجربه شود. این روشهای مرتبط توصیف میی دقیق از متن مصاحبههاهیگو

 توانند باهمدیگر مرتبط باشند: توسعه آگاهی می مراتبسلسلهتحقیق  از طریق یک 

خشی از عنوان ب: در این طبقه تحقیق به1ایعنوان یک مسئولیت حرفهتحقیق به -1

گیری بیرونی دارد و هدف اصلی انتظارات شغل آکادمیک است. اجرای تحقیق جهت

 مسائلعنوان فردی درگیر در فرایند تشخیص و حل نگهداشت شغل فرد یا دیده شدن به

های تحقیق تأکید دارد. بر ها یا مهارتای از رویهپژوهشی است. بر استفاده از مجموعه

دار، تکمیل گرانت یا انتشار مقاالت های پژوهشی اولویتطرح نتایج واقعی مانند اجرای

متمرکز است. محقق برای آنکه که بتواند عنوان تحقیق خود را تنظیم کند نگرانی کمتری 

شود. های ویژه برخوردار میدارد. در این طبقه پژوهشگر از حمایت مالی دانشگاه با پروژه

های بر مزایای بیرونی مانند: ارضای نیازمندی در ارتباط با انتشار نتایج تحقیق تمرکز

شغلی و افزایش شانس برای دریافت حمایت مالی داخلی و خارجی است. احساس 

طرفی آشکار تا رضایت با انجام یک کار خوب متغیر است. از بی قیموردتحقدرونی در 

کارهای  ای است برای تکمیل نواقص درتحقیق وسیله"استادی در رشته علوم پایه گفت: 

ای برای رسیدن به اهداف شخصی مانند چاپ مقاله است که درست گذشته، وسیله

 نیبعدازاهدف از کار استخراج مقاله است.  "فنی گفت:  در رشتهاستاد دیگری  "نیست.

 "تونیم در فکر این باشیم که یافته  به درد جایی میخوره یا نه.الویت می

عنوان اشتغال تمرکز اولیه در این طبقه بر تحقیق به: 2عنوان یک کار هنریتحقیق به -2

انفرادی در کشف چیزهای جدید و مهیج در حوزه رشته علمی است. محقق سعی دارد در 

آن حوزه، خود را مشهور کند. هدف زیربنایی اجرای تحقیق در این طبقه ایجاد یک حس 

زی جدید و شناخت عنوان فرایندی که منجر به کشف چیپیشرفت فردی است. تحقیق به

شود. که شامل پیشبرد موارد اجتماعی ویژه، در ارتباط شود؛ نگریسته میبهتر در حوزه می

های شخصی محقق است. هدف انتشار عبارت است از گسترش با ایدئولوژی و ارزش

ی گزارش رعلمیغپیام و تشویق تغییر است. در این خصوص ممکن است تمرکز بر انتشار 

تحقیق  "تری برسد. استادی در علوم انسانی گفت: که به مخاطبان گسترده کار داشته باشد

                                                                                                                                        
1 - Research as  an Academic Duty 

2 - Research as an Artistic Work 
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دانم. محقق  یک هنرمنده که رؤیای یه کار متفکرانه است و آنرا محدود به دانشگاه نمی

کنه. تحقیق نوعی احساس نیاز است که آدم در دلش حس خودش را به واقعیت تبدیل می

 "ول تحقیق است.کند. انسان هر روز در زندگیش مشغمی

: این طبقه تمرکز درونی بر تجارب محقق دارد. 1هاعنوان سفر به ناشناختهتحقیق به -3

های عالیق فردی محقق با نیت اصلی حل یک سؤال عنوان کاوش پرسشتحقیق اساساً به

شود. نتایج دریافت شده تحقیق تمرکز بر کرده است در نظر گرفته می سردرگمکه او را 

دارد. ارضای کنجکاوی محقق، ارتقای درک فردی از موضوع  و احساس فردی بودن 

های آن است. تمرکز بر درک فردی ممکن است اشتیاق و عالقه به تحقیق از ویژگی

از رشد یا توسعه فردی را در طول زمان شکل دهد. انتشار  بلندمدتبخشی از احساس 

اخته شدن تحقیق فرد به دیگران و شن منظوربهشود و تحقیق برای دالیل بیرونی انجام می

شود. استادی در رشته فنی اخذ اعتبار یا شهرت در بین سایر محققان در حوزه انجام می

. "کنم که امکان داره به قله کوه نرسی.من تحقیق را به یک کوهنوردی تشبیه می "گفت

هاست. اختهتحقیق سفر به ناشن"دیگر تأیید کرد: انیباباستاد دیگری هم همین را مطلب 

 "مثل یک کوهنوردی که زیاد هدفش مشخص نیست.

: این طبقه تمرکز بر مزایای درونی دارد. حس نوع دوستانه و 2عنوان پازلتحقیق به -0

شود. هدف در آن دیده می تربزرگمزایای برخورداری از حمایت و پذیرش یک اجتماع 

های بزرگ یا گروه رشتهکهای یزیربنایی انجام تحقیق، مشارکت و عضویت در انجمن

است. محقق در پی تعامل بیشتر با دیگران و درک آنان است چراکه بر این باور است افراد 

های واقعی هستند. مطالعه و مشاهده شواهد، ادبیات، متون و فرهنگ و رسوم همانند پازل

دیگران از اهمیت برخوردار است. همچنین، درک اینکه در دنیای پیرامون محقق چه 

افتد برای محقق جالب است. هدف از انتشار نتایج تحقیق دریافت بازخورد اتفاقاتی می

برای بهبود تحقیقات علمی در مسئله  موردنظر است. یکی از استادان علوم اجتماعی 

کنم. تحقیق یه تخصص دانشگاهی است و تحقیق را به حل یک معما تشبیه می"گفت: 

یک استادی در رشته کشاورزی بیان  "ود داشته باشد.باید یک باور واحد راجع به آن وج

کنم کنم. وقتی موضوعی به ذهن من بیاد احساس میمن تحقیق را به معما تشبیه می"کرد: 

                                                                                                                                        
1 Research as a to Journey to unknown places 

2 Research as a Puzzle 
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همچنین از همین رشته  "هامو باال بزنم و مسئله رو تجزیه و سپس حلش کنم.باید آستین

ه با تکمیل چند تکه میشه یک تحقیقات ما بیشتر حالت پازل داره ک "استاد دیگری گفت

کار بزرگتر و یافته بزرگتری رو به دست آورد. تحقیق هدفش پاسخگویی به سؤاالت برای 

 "بهبود زندگی است.

آوری شواهد و متون، : در این طبقه، وظیفه محقق جمع1عنوان قضاوتتحقیق به -2

تحقیق بهبود طرفی و انصاف کامل است. هدف ها، تشخیص حقانیت با بیتوصیف پدیده

زندگی، آرامش بخشی و جوابگویی به مراجعان و مدعیان دارد. یکی از استادان علوم 

های ما بیشتر جنبه بازآزمایی و تطبیقی داره، اما تحقیق در تحقیق در رشته"انسانی گفت 

تحقیق در هر "استادی در رشته فقه معتقد بود که "اصل باید کارش رفع ابهامات باشد.

توجه به ماهیت اون رشته متفاوت است. تحقیق درون دینی و برون دینی داریم. ای بارشته

استاد دیگری در علوم  "سازی متون فقهی و بحث مسائل جدید است.کارش شفاف

کشف چیزی که از دیگران پنهان است. شبیه یه  "نظر فوق را تأیید کرد: گونهنیااجتماعی 

 طرفیبهست است نه بایدها. اما باید محقق کار قضاوته محقق به دنبال توصیف آنچه  

 ."باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                        
1 Research as an act of adjudication 
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 ها در شیوه تجربه تحقیقهای کلیدی دامنه تنوع:جنبه1جدول

فه
مؤل

ها
هی

گا
ی آ

 

 تنوع )طبقات توصیف(

 کار هنری ایمسؤولیت حرفه 
سفر به 

 هاناشناخته
 قضاوت پازل

 اهداف
مشارکت در انباشت 

 دانش

خلق یک اثر 

 فردمنحصربه

 مشهور شدن

 نامحسوس

حل معضالت 

 کالن

تشخیص 

 حقانیت

 توصیف پدیده

 فرایند
تشخیص نقاط 

 مسئله خیز
 کاوش نماد و رمزگذاری

تشخیص مسائل 

 عمده

آوری جمع

شواهد و 

 مستندات

 نتایج
ارتقای شغلی و 

 تقویت رزومه

درک فردی از 

 پدیده

اعتبار در بین 

 دیگران

محصوالت 

 سودمند

 حل  واحدراه

 +-تحقق

عدالت خدمت 

 به جامعه

احساس 

 درونی
 عالقه و شوق درگیر شدن در کار

لذت، ارضای 

 کنجکاوی
 یطرفیب رضایت کامل

هدف از 

 گزارش
 تشویق به تغییر کسب امتیاز

ثبت کشف و 

 اختراع جدید

 جامعه ازینرفع 

 أخذ بازخورد
 بهبود زندگی

مخاطبان 

 و ذینفعان

 خود محقق

 دانشگاه

 عامه مردم

 دوستانهنر 

 عامه مردم

 گذارانهیسرما

 سازمان های حامی

 بخش صنعت
 مدعیان
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یی بین هاتفاوت، ظاهرشده گانهپنجهای شود در تنوعمشاهده می 1که در جدول  طورهمان

های اهداف، فرایند، نتایج و احساس درونی، هدف نشر و ها از محدود به گسترده در مؤلفهآن

تر از بقیه به نظر برسند. مثالً ممکن است برخی طبقات سادهشود. مخاطبان مشاهده می

تر باشد این ای پیچیدهحرفه تیمسئولرسد که مفهوم کار هنری از مفهوم به نظر می کهیدرحال

در تشخیص روابط نگرد بستگی دارد. وضعیت به مفهوم تحقیق از دیدگاه فردی که آن را می

دهند. نوعاً یک رابطه سلسله مراتبی را مبنا قرار می نگاران داریپدهای مختلف بین حیطه

رسد مصاحبه شوندگان در این پژوهش همگی اساتید دانشگاهی مجرب بودند لذا به نظر می

آن است که  اله دیاازآنجاکه  ژهیوبهاز منطق پدیدار نگاری پیروی نکند) هافرضشیپبرخی 

دیگر، جستجوی عبارتداشته باشد(. به اجباراً یک رابطه سلسله مراتبی بین طبقات وجود

، تالش برای درک رونیازامرجعی استادان متأثر بود.  -مفاهیم تحقیق ناچاراً از نوعی خود

 زیادی اتفاقی و شانسی است. تا حدرابطه بین طبقات 

ها را پدیدارنگاران پس از شناسایی طبقات، نقش و وضعیت طبقات، توصیف و رابطه بین آن     

( از خطر تعجیل در 1336)1دهند. در این زمینه، لوکاسنیز مورد بررسی و بحث قرار می

ای که بیان دهد. در مطالعه حاضر، مفروضات اولیه، مانند فرضیهها هشدار میساختاردهی داده

صورت سلسله مراتبی باهم ارتباط داشته باشند تاحدی طبقات توصیف باید بهکند می

شده است. ارائه 2آمده در جدول دستهای بهکنارگذاشته شد. ابعاد ساختاری و ارجاعی تنوع

ها در مفاهیم ارجاعی و ساختاری مصنوعی است و تنها برای تسهیل شفافیت توصیف و تفاوت

 د.انشدهتحلیل پدیده ارائه

 

 

 

                                                                                                                                        
1 . Lucas 
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 ابعاد ساختاری و ارجاعی مفاهیم  تحقیق: 2جدول

 مفاهیم

 تحقیق

 ساختاری

و چگونه عناصر  چه چیزی درک شده)

 شوند(مربوط می به همدرک شده 

 ارجاعی

)معانی آنچه که درک شده 

 است(

 عنوان:شود بهتحقیق تفسیر می :ذکرشدهپیش زمینه افراد درباره مفاهیم  

 یاحرفهمجموعه الزامات شغلی و  ایمسؤولیت حرفه

 همانند تدریس

انجام وظایف شغلی مورد انتظار 

 دانشگاه

 لذت درونی و شخصی خلق آثار مهیج و نو کار هنری

ارتقای درک فردی از موضوعات  هاسفر به ناشناخته

 حساس
 ارضای کنجکاوی

ی هاگروهمشارکت و عضویت در  پازل

 تربزرگ
 ی و حل مشکالتدوستنوع

داوری و حل موضوعات ارجاعی بر  قضاوت

 اساس شواهد و مدارک

در  طرفیبداوری منصفانه و 

 کاوش

 

شود، پدیدار نگاری افراد را به آن هایی که در آن یک پدیده درک میی شیوهدر توصیف حیطه

ممکن است اساتید  کهیدرحال(. در تحقیق حاضر 2441دهد)بریو، ها نسبت نمیحیطه

  دوطبقهتوان به اساساً مرتبط با یک تنوع یا طبقه ویژه باشند برخی از آنان را می کنندهشرکت

شواهدی یافت نشد که در تمام طبقات  کنندهشرکتاز اساتید  کدامچیهمنتسب کرد. اما برای 

-نوع جهت بر اساساند و هایی از طریق تفسیر طبقات احصا شدهتنوع 3در جدول جا بگیرد. 

 اند.بندی گردیدهستهگیری محققان د
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 ارتباط بین مقوالت توصیف :9جدول 

 گیری درونیجهت گیری بیرونیجهت سطوح آگاهی

 پازل محقق آگاه است
 کار هنری

 هاسفر به ناشناخته

 آگاهی  نداردمحقق 
 ایحرفه تیمسؤول

 قضاوت
- 

 

هستند که بر گیری بیرونی شود برخی طبقات دارای جهتمشاهده می 3در جدول  همچنان که

گیری درونی دارند که بر های بیرونی تحقیق تمرکز دارند. برخی نیز جهتتولیدات و فرآورده

آمده بر اساس این معیار که آیا دست. همچنین، طبقات بهددارندیتأکفرآیندهای داخلی تحقیق 

متفاوت محقق در کانون آگاهی از کار پژوهشی خود قرار دارد یا اساساً در آن حضور ندارد 

ای، تمرکز بیرونی بر حل مسائل و پاسخگویی به سؤاالت از طریق حرفه تیمسؤولبودند. تنوع 

-ها جهتها، فنون و فعالیتبه سمت ایده و کالًها تأکید دارد فرایند ترکیب عناصر مجزای داده

صورت تمرکز بر فرآورده دارد؛ که محقق به العادهفوقصورت گیری دارد. تنوع کار هنری به

های  جدی، هماهنگ و با آگاهی از طریق تشخیص فردی یا پاداشی که به دنبال دارد یا شبکه

درگیر است، حضور دارد. در تنوع پازل به هدف درک زوایای پنهان، تمرکز  در آناجتماعی که 

ی شود. بنابراین تمرکز بیرونی بر فرایند درک پدیدههایی است که پژوهش میبر تحلیل داده

-ها جهتمورد پژوهش دارد و محقق بر آگاهی غالب است. اما طبقه تنوع سفر به ناشناخته

گیری درونی دارد و بر عالیق شخصی و مسائل محقق تمرکز دارد. حضور محقق اساس 
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( 1363)1ها با نتایج پژوهش بیچرآگاهی است. نتایج یافت شده در خصوص این حیطه

گیری بیرونی دارند تاحدی که صورت متفاوت جهتههماهنگ بود که گزارش کرد محققان ب

 ها بر درکشان از تحقیق تأثیر داشت.های شخصی آننگرانی

شده،  های تشخیص دادهدر پاسخ به سؤال دوم تحقیق اساساً  فرض این بود که آیا تنوع    

شود. نمی ها نشان داد که این مفروضه حمایتکند یا خیر؟ دادهای را منعکس  میتفاوت رشته

ای ظاهر حرفه تیمسؤولهای علوم پایه و فنی مهندسی بیشتر در تنوع رشته کهیدرحالزیرا 

. از گرفتیبرمهای علوم انسانی و اجتماعی را نیز در شدند، منحصراً این گونه نبود و رشته

های متعددی از محققان علوم پایه و کشاورزی در تنوع کار هنری وجود طرف دیگر، نمونه

های دیگر نیز، های علوم انسانی و هنر در آن بودند. مشابه با این، در تنوعداشت که رشته

قبلی که حاکی از این است که  شدهانیبهای ها بودند. این یافته، دیدگاهای از حیطه رشتهگستره

-شود تأثیر میرشته تخصصی تنها عاملی است که به شیوه تحقیق که توسط محقق تجربه می

( است، آنجا که او 2441های بریو)یافتهدهد. این یافته همسو با قرار می دیموردتردگذارد را 

های تحصیلی محققان، ها، نه به سبب اختالف رشتههکند عامل مهم در تفاوت دیدگانیز بیان می

یر های مختلف درباره تحقیق است که به گوناگونی و تغیبلکه به دلیل وجود ادراکات و دیدگاه

این یافته همچنین با نتایج گردد. ها، فرایندها و نتایج منجر می، روشدر رویکردها، راهبردها

شود که دریافت که اگرچه دیدگاه مدیران عالی علوم در تحقیق، ( حمایت می1333)2کار نیومن

 نبود. گونهنیاداد اما در زمینه تعریفشان از تحقیق ای را نشان میهای رشتهتفاوت

در پژوهش حاضر مبنایی  شدهانیبها در چگونگی تجربه تحقیق، چارچوب با تشخیص تنوع    

کند که تاکنون های مرتبط با پژوهش در نظام آموزش عالی فراهم میرا برای درک برخی پدیده

گیری را در ارتباط صورت ناکامل درک شده است. ازآنجاکه هر تنوع، گونه مختلفی از جهتبه

های پژوهشی در بردارد چارچوب تحقیق حاضر ابزاری مفید در مباحث مربوط به با فرآورده

                                                                                                                                        
1  Becher 

2 Neumann 
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گیری علمی فراهم کند. برای مثال، تنوع پازل با جهتبررسی عملکرد پژوهشی اعضای هیئت

گیری فرایند ها با جهتبیشتر از تنوع سفر به ناشناخته مثالعنوانبهبیرونی فرآورده ممکن است 

های ها در خصوص فرآوردهی آگاهی از تنوعبرمبنااش منجر به تولید شود. بنابراین، درونی

یابند های مختلفی هویت میگیریتوان بحث شود. وقتی محققان با جهتپژوهشی در آینده می

بینی کرد که در ارتباط مؤثر با همدیگر ناتوان خواهند بود. افراد منتسب به هر توان پیشمی

های کنند که در جلسات زمینهشوند و تالش میر در زبان مشابهی شریک میتنوع در ظاه

مشترک را پیدا کنند اما اساساً در زمینه اهدافی همسو گفتگو خواهند کرد. این مسئله ممکن 

به مفهوم تحقیق توجیه شود. شواهد و مباحث رسمی  نگرششانها در است با توجه به تفاوت

های بیرونی بیشتر گیری فرآوردهدر شوراهای پژوهشی جهت با پژوهشگران مشخص کرده که

های دیگران در میز غالب هستند. بسیاری از اساتید مشکالتشان را در ارتباط با درک دیدگاه

شده در این پژوهش راهکارهایی مذاکرات در چنین شوراهایی گزارش کردند. چارچوب ارائه

ختلف ارائه کرده است. ازآنجاکه ممکن است ها در شوراهای مرا برای درک تفاوت دیدگاه

اساتید حاضر در تحقیق شواهدی از انتساب به بیش از یک تنوع از خود ارائه کرده باشند این 

را اندکی تخفیف دهد. این یافته تا حدودی  شدهانیبیافته ممکن است تأثیرات و مشکالت 

ها در ارتباطات بین ی در ناکامیاهای رشتهجایگزینی برای این مفروضه قراردادی که تفاوت

های این تحقیق اشارات کاربردی در ارتباط کند. یافتهعلمی نقش دارد، ارائه میاعضای هیئت

دارد چراکه  کارتازهبا توسعه تحقیق در سطح دانشجویان تحصیالت تکمیلی و پژوهشگران 

 دارند.    شانباتجربهچارچوبی برای درک اشتغاالت فکری و نگرش همکاران قدیمی و 

های دیگری را هم مشاهده کرد. این توان تنوعدر بررسی کلی تجارب و نظرات استادان می    

شود. تنوع نخست به این موضوع مرتبط است ها درون خودِ هر مفهوم یا طبقه یافت میتنوع

عنوان کنند و یا بهیی کار میتنهابهکنند که عنوان محققانی درک میکه آیا استادان خودشان را به

دیگر، آیا مشارکت در انباشت دانش عبارتبینند؟ بهمحققان می تربزرگعضوی از یک جامعه 

تر که در آن عنوان بخشی از بحثی گستردهشود و یا بهصورت  فردی ساخته میو تحقیق به
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وان در تگیرد. تنوع دیگری که میکنند شکل میمحققان دیگر در حوزه مربوطه مشارکت می

بین مفاهیم تحقیق بررسی کرد این است که آیا استادان بین نتایج نظری و عملی تحقیق تمایزی 

 استادان بوده است یا خیر؟ موردتوجهبینند و آیا اهمیت نهاده شده به دریافت نتایج عملی می

 گیریبحث و نتیجه

ی پژوهش، گامی مهم در عهترین منبع برای هر سازمانی دانش است. با بهبود و توسامروزه مهم

شود. لذا، انجام تولید این سرمایه ارزشمند و رفع نیازهای علمی و صنعتی برداشته می

خصوص در سطح هایی که در راستای ارتقای کیفیت و بهبود منابع تحقیقاتی باشند، بهپژوهش

کالن برای همه تواند در سطح ها که منابع غنی از تحقیقات و تولید دانش هستند، میدانشگاه

مؤسسات کاربرد داشته و نقش مهمی در پیشرفت کل کشور ایفا نمایند. حتی امروزه در 

هایی جهت افزایش کیفیت تحقیقات در سطح تحصیالت تکمیلی بسیاری از کشورها کنفرانس

های کشور و پیشرفت در همه حوزه های دولت جهت توسعهشود که جزء سیاستبرگزار می

(. در این راستا، شناخت دیدگاه اساتید در مورد ماهیت و 2443ید )کیلی،آبه شمار می

 های حاصل ازتر یافتهکارگیری مناسببرای به تواند راهنمای مفیدیمیچگونگی تحقیق، 

 . باشد هاو پژوهش هانامهمطالعات پایان

ی موردبررسهای مختلف آکادمیک مطالعه حاضر مفاهیم تحقیق را از دیدگاه اساتید در حیطه    

داری فهم نگرش فرد به تحقیق، مبنایی برای درک و معنی است. صراحت در شیوهقرارداده

ای برای آمده در مفهوم تحقیق ممکن است شیوهدستهای به. برای مثال، تنوعبردارددیگران در 

اسب مفاهیم استاد های پژوهشی به دلیل عدم تندرک مشکالت یا عدم تکمیل دروس و دوره

کنند که یک وظیفه مهم اساتید ( بیان می2442راهنما و دانشجو فراهم کند. پیرسون و بریو)

سازی تحقیق های مختلف مفهومراهنمای دانشجویان تحصیالت تکمیلی توسعه درک شیوه

است تا وضعیتی فراهم شود که دانشجویان پژوهش محور فهم خود را از تحقیق به وضوح 

 کنند.  بیان 
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های توانند بر سیاستهای یافت شده در این تحقیق از این لحاظ اهمیت دارند که میتنوع     

ها را تغییر دهند. سؤال جالبی که در حوزه آموزش عالی مطرح پژوهشی تأثیر بگذارند و یا آن

ای از فهم ویژه لهیوسبههای پژوهشی توسط محققان، فعالیت اندازهشود آن است که تا چه می

تمایل به تشویق انتشار  مثالعنوانبهها ی دولتگذاراستیسشود؟ در تحقیق استخراج می

رسد تأکید بر به نظر می طورنیا درواقعمقاالت ممکن است به تأکید بر تنوع پازل تفسیر شود. 

و نظر و ی بودجه و حمایت مالی تأثیر داشته است هایمشخطعنوان یک کاال در تحقیق به

ی ممیزه را تغییر داده باشد. بریو و هائتیهی امنا و هائتیهفضای ذهنی اعضای 

یی آن دسته از مفاهیم تحقیق را که یک هایمشخط( معتقدند که چنین 1338)1فلیپس

دهد. تحقیقات بیشتری نیاز است که در سایر قرار می درخطرگیری( درونی دارند فرایند)جهت

از  آمدهدستبهها به مشارکت گذاشته شود. اگر مفاهیم تنوع دیدگاه های علمی بحثحیطه

مقایسه شود ممکن است اشارات کاربردی برای تربیت و توسعه  تجربهکمو  باتجربهمحققان 

کار دربر داشته باشد. همچنین مقایسه مفاهیم اساتید مرد و زن و بین ای پژوهشگران تازهحرفه

در  فرهنگی نیز اشارات کاربردی برای تربیت محققان در بر دارد. های مختلفمحققین با زمینه

های گوناگون تحقیقی را برای (نیز بررسی ادراکات و اتخاذ دیدگاه2441این راستا بریو)

داند چراکه معتقد است تحقیقات در آینده نیازمند ی پژوهشی مناسبی می، حوزهمحققان آینده

کند که اگر ها است. وی اظهار میناگونی و تنوع دیدگاهی درک این گوداشتن دانش درزمینه

شده محققان داخلی و خارجی با هم مقایسه شود، تأثیر بسزایی در توسعه کار مفاهیم تجربه

 محققان جدید خواهد داشت.

های نسل مقایسه مفاهیم محققان شاغل در مؤسسات پژوهش محور با محققان در دانشگاه    

دهد که آیا های قوی از تحقیق وجود ندارد به این پرسش پاسخ میتجدید یا جایی که سن

سطح حمایت از تحقیق، امکانات  ازجملههای فرهنگی مؤسسات)تحقیق با توجه به تفاوت

-صورت متفاوت تجربه میموجود، فرایندهای ارتقای عمودی استادان و میزان بار تدریس( به

                                                                                                                                        
1  Phillis 
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ها در طول زمان که روشن کند چگونه این تنوع ، تحقیقات بیشتری نیاز استعالوهبهشود؟ 

ای کنند؟ آیا شیوهها احتماالً از یک پروژه تحقیقی به پروژه دیگر تغییر میمانند؟ آیا آنثابت می

نگرد پیامد انجام یک تحقیق ویژه و یک موضوع خاص است. این که یک شخص به تحقیق می

ای از تحقیق در ذهن دارند موضوعات تحقیقی مفاهیم ویژه کهنیاموضوع که محققان به دلیل 

کند. در دهند حوزه دیگری برای تحقیقات آتی فراهم میکنند و انجام میخاصی را انتخاب می

مفاهیم  قراردادی موردبررس( که درک دانشجویان  از مفهوم یادگیری را 1338) 1مطالعه رمزدن

-ف مفاهیمی متفاوت را از خود بروز مینشان داد که دانشجویان در شرایط مختل آمدهدستبه

است تا روشن شود آیا این یافته در مورد مفاهیم تحقیق  ازیموردندهند. کار تجربی بیشتری 

شود آنچه پژوهشگری در یک فرایند تحقیق درگیر می کهیهنگامپژوهشگران صادق است. 

ماهیت تحقیق بستگی دارد. کند به مفاهیم زیربنایی او درباره دهد و گزارش میانجام  می

کنند که این مفاهیم زیربنایی در انجام، انتخاب ها احساس میبسیاری از محققان در پروژه

است که رابطه بین فهم محقق  ازیموردنهای تحقیق تأثیر دارد. مطالعات بیشتری و پرسش روش

ادغام مفاهیم تحقیق،  دهد را روشن نماید. مطالعات بیشتر برایاز پژوهش و آنچه او انجام می

ها و ادراکات محققان، جزء طورکلی بررسی دیدگاهبه است. ازیموردنتدریس و  یادگیری 

ی پژوهش تواند باشد که نتایج آن نقش مهمی در بهبود فرایند و توسعهاقدامات ارزشمندی می

 خواهد داشت. 

 

 

 

  

                                                                                                                                        
1 Ramsden  
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 ها با استادان:  خالصه متن مصاحبه1پیوست 

 دیدگاه در مورد تحقیق حوزه تحقیقاتی 

 علوم اجتماعی 1
است و فرایندی است که نهایتاً یک مقاله یا کتاب ازش بیرون  سردرگمکار تحقیقی 

 بیاد. دیدگاهم در مورد تحقیق متفاوت از کاری است که با دانشجو انجام میدم.

 فنی و مهندسی 2

درگیر جریانی هستیم که خودمونم خبر نداریم. سعی میکنم یک جذابیت کلی 

مطرح کنم که در پایان کار نتیجه بوجود بیارم و یک مسئله خوبی را برای دانشجو 

 رو ببینه.

 علوم انسانی 3

تحقیق یه کار متفکرانه است و آنرا محدود به دانشگاه نمی دانم. محقق  یک 

کنه. تحقیق نوعی احساس نیاز هنرمنده که رؤیای خودش را به واقعیت تبدیل می

تحقیق کند. انسان هر روز در زندگیش مشغول است که آدم در دلش حس می

 است.

 هاست. مثل یک کوهنوردی که زیاد هدفش مشخص نیست.سفر به ناشناخته علوم اجتماعی 0

 علوم انسانی 2
اصوالً یک مفهوم اساس برای تصمیم گیری داره، تحقیق مث یه اقیانوسه که تهش 

 کنهای نگاهش میمعلوم نیست و هرکسی از زاویه

 علوم انسانی 8

های قبلی حل مسائل است. ای به الیهاضافه کردن الیهتحقیق در اصل مانند 

متأسفانه امروزه تحقیق اهداف دیگری مانند تقویت رزومه یا ارتقای پایه و شغل 

 داره.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            30 / 33

http://ihej.ir/article-1-557-fa.html


 112..... / بررسی پدیدار نگارانه ی مفهوم تحقیق

 علوم اجتماعی 8
کشف چیزی که از دیگران پنهان است. شبیه یه کار قضاوته محقق به دنبال 

 طرف باشد.بی توصیف آنچه  هست است نه باید ها. اما باید محقق

 کشاورزی 6

تحقیقات ما بیشتر حالت پازل داره که با تکمیل چند تکه میشه یک کار بزرگتر و 

یافته بزرگتری رو به دست آورد. تحقیق هدفش پاسخگویی به سؤاالت برای بهبود 

 زندگی است. همیشه نتایج تحقیق بر وفق مراد ما نیست.

 کنم که امکان داره به قله کوه نرسی.کوهنوردی تشبیه میمن تحقیق را به یک  فنی و مهندسی 3

 علوم انسانی 14
تحقیق یعنی گزارش واقعیات در طی یک فرایند علمی، یافتن حلقه های گم شده 

 بین مشکالت ملموس  تجربیات و غیر ملموس مطالعات است.

 علوم اجتماعی 11
ادله ریاضی. تحقیق یه کنم، مثل حل یک معتحقیق را به حل یک معمای تشبیه می

 تخصص دانشگاهی است و باید یک باور واحد راجع به آن وجود داشته باشد.

 علوم انسانی 12
یعنی بیرون کشیدن واقعیات از نمودهایی که در اطرافمون وجود دارد. وقتی 

 ای را حل میکنه خودش به یه جایگاه تبدیل میشه.پژوهش مسأله

 هنر و معماری 13
اکتشافه، به روشن کردن یک اتاق تاریک تشبیه می کنم، علم مانند یه دیواره یه نوع 

 که هر محققی آجری رو اون میذاره

 کشاورزی 10
کنم کنم. وقتی موضوعی به ذهن من بیاد احساس میمن تحقیق را به معما تشبیه می

 باید آستین هامو باال بزنم و مسئله رو تجزیه و سپس حلش کنم.

 سانیعلوم ان 12
ای باتوجه به ماهیت اون رشته متفاوت است. تحقیق درون دینی تحقیق در هر رشته

 سازی متون فقهی و بحث مسائل جدید است.و برون دینی داریم. کارش شفاف

 علوم انسانی 18
تحقیق مث شاخه گلی است که باید مرتب به آن آب داد و رسیدگی کرد و گرنه 

 درون گرا ست و کار پژوهشی برونگرا.ایده از دستت میره.کار هنری 
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 فنی و مهندسی 18
تونیم در فکر این باشیم که هدف از کار استخراج مقاله است. بعد از این الویت می

 هاشون به درد جایی میخوره یا نه.یافته

 علوم انسانی 16

کنم، تحقیق نیز یک نقشه است که ارتباط بین محقق رو به یک نقشه کش تشبیه می

ر را به خوبی نشون میده، تحقیق همیشه نوعی برساخت است و آغاز و پایانی امو

 ندارد.

 فنی و مهندسی 13
کنم. هر محققی تکانی به ماشین علم میده تحقیق را به حل مسائل ریاضی تشبیه می

 برهو کمی اونو جلو می

 کشاورزی 24
نقش الیه ای دارد تحقیق یه نوع روشنگری است که میتونه به خلق هم منجر بشه، 

 شود.های دیگر که در این زمینه وجود داشت اضافه میکه به الیه

 کشاورزی 21
تحقیق مجموعه فرایندی است برای پاسخگویی به چند سؤال علمی، تحقیق جدای 

 ها را هم شامل میشه.از شناسایی، بحث جلوگیری از تنش

 بخشی است. تبدیل ایده به پدیده است.به نظر من تحقیق چیز خوشایند و لذت  کشاورزی 22

 کشاورزی 23
تحقیق یافتن یک سری از فرایندهاست که بر پدیده ها حاکم است. وقتی تحقیقات 

 کند.کند کلی گری کاهش پیدا میافزایش پیدا می

 علوم پایه 20
کار تحقیق از جایی شروع میشه و به جایی ختم میشه و هدفش تولید یک ابزار 

 است.

 کشاورزی 22

به نظر من تالشی است برای دستیابی به یک روش آسانتر. تحقیق را به ایجاد 

کنم. کارمحقق شبیه به یک کارآگاهه که به دنبال حل معمای نوآوری تشبیه می

 پرونده هاست. تحقیق تسهیل سازی است.

برای  ایتحقیق وسیله ای است برای تکمیل نواقص درکارهای گذشته، وسیله علوم پایه 28
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 رسیدن به اهداف شخصی مانند چاپ مقاله است که درست نیست.

 علوم اجتماعی 28
های ما بیشتر جنبه بازآزمایی و تطبیقی داره، اما تحقیق در اصل باید تحقیق در رشته

 کارش رفع ابهامات باشد.

 فنی و مهندسی 26

مختلف روش تحقیق در تمام دنیا یک تعریف مشخصی دارد ولی ممکنه در علوم 

های مهندسی هدف رسیدن به جواب و های علمی مختلفی داشته باشه. در رشته

 حل مسئله است.

 علوم انسانی 23
پژوهش از فلسفه آغاز شده و نیاز بشر است.  تحقیق یعنی پژوهش دارای تاریخچه،

 کنم.من تحقیق را به البیرنت )یه دهلیز تو در تو( تشبیه می

 علوم پایه 34

ها محقق برای ایجاد چالشی جدید در همیشه حل مسئله نیست. گاهی وقتتحقیق 

زند. که البته این هدف بیشتر در کشورهایی مد نظر است علم، دست به پژوهش می

که اکثر مسائل اساسی خودشون رو حل کرده و به دنبال کشف و ایجاد مسائل 

 جدید هستند.
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