
  مهمان سردبیر
در اثـر رویکـردي نقادانـه و اسـتفاده از     البتـه  کـه   باشـد تولید دانش موثق و قابل اتکـا   ،انجام یک تحقیقاز شاید مهمترین هدف 

شوند بایسـتی  هایی که در هر تحقیق حاصل میگزاره. شودکارآمد و مناسب ظرف و زمینه هر تحقیق حاصل میهاي تحقیق  روش
 بستگی به رعایت یک شرایطییگزین قابلیت دفاع داشته باشند و چنین اهاي محتمل جند که در مقابل گزارهاي مستدل باشگونه  به

  . هاي تحقیق داردسري استانداردها در روش
واقع  شوندهاي مدیریتی با آن مواجه میرشته سایرگذاري علم و فناوري و سیاست حوزه هایی که محققانیکی از مهمترین چالش

اي از محققـین معتقدنـد کـه    دسـته . هاي قابل اتکـا اسـت  نیل به دانشبراي رویکردهاي کمی یا کیفی استفاده از  دوراهی شدن در
گروهـی دیگـر از   . هـاي موثـق ارائـه داد    توان گزارهاي بیش نبوده و جز با اعداد و ارقام نمیهاي تحقیق کیفی صرفا چکیدهروش

هاي بسیار به دسـت آمـده و   سازيکنند که با ساده هایی را تولید میحقیق کمی صرفا دادههاي تبر این باورند که روشمحققین نیز 
 . توانند عقالنیت را ارتقا ببخشندرو نمی هاي موثق را نداشته و از اینعمق الزم براي استتنتاج گزاره

   :ودچند نکته را یادآوري نم، باید در این فضاي دو قطبی
عدم تالش براي شناخت مساله و محصور مانـدن محققـان در    بلکه ،ر انتخاب روش کیفی یا کمینخست اینکه چالش اصلی نه د

احتمال اینکه ذهن محقـق بـدون شـناخت     ،سري ابزارها پس از استفاده از یک ،به عبارت دیگر. سري ابزارهاي تحقیق است یک
. گـردد برعکس می ،راه رسیدن از شناخت مساله به ابزارهاي مناسب ،نتیجهدر  شده و ابعاد مساله متمایل به آن ابزارها گردد بیشتر 

نماید تا مساله را با ابزارهایی که بدانها مسلط است حل نموده و از خالقیت الزم براي ارائه در این وضعیت محقق عمدتا تالش می
  . ماندابزارهاي کارآمدتر باز میهاي دیگر و شیوه

مـرتبط بـا    اتدر تحقیقـ امروزه عمدتا خالئی که . هاي تحقیق استدن چارچوب تحقیق به روشدومین نکته معطوف به ارتباط دا
عدم پررنگ شدن مبادي و اصول  ،شودمشاهده می هاي مرتبط در فضاي آکادمیک کشورحوزه سیاستگذاري علم و فناوري و رشته

چارچوب و بین ارتباط  ،واسط به عنوانبوده و  تحقیق نظرياین مبادي در حقیقت منبعث از چارچوب . تحقیق است شناسیروش
   . نمایدها و ابزارهاي تحقیق برقرار میهاي تحقیق را با تکنیکپارادایم
هاي کیفی و کمی براي حل مسائل حـوزه سیاسـتگذاري علـم و فنـاوري     ترکیبی از روشعمدتا امروزه نکته این است که  سومین

در این . است یکدیگربر  هاي کمی و کیفیتقدم و تاخر رویکرد ،هاي ترکیبیاده از روشاستفاما چالش اصلی در  .شوداستفاده می
ضـمن اینکـه   . بطور کامل مورد شناخت و بررسـی قـرار گیـرد   شناسانه مساله معرفت و شناسانهابعاد هستی الزم است تاخصوص 

هاي بعدي فرصتامیدوارم در اله مهمی که د؛ مسشوبینی هاي کیفی و کمی در طراحی تحقیق پیشبایستی چگونگی ترکیب روش
 . به آن فراهم گرددبیشتر  مجالی براي پرداختن
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