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 حسببذاری تئوری تحول و حسببذاری تحقیقبت جذیذ رویکردهبی

 سیذ جعفر الریمي

 داًـگبُ ػلَم ٍ فٌَى ثبثلهذسع 

 ابراهیم محسني

 (سُ)ًَسي  هَػؼِ غيش اًتفبػي ػالهِ هحذثهذسع 

 وشخوخامیذ ایمبني 

 ّيأت ػلوي داًـگبُ پيبم ًَس الّيزبىػضَ 

 

 : خالصه

 تحقيقبت اػبػي چبلؾ ىاکٌَ.ؿَد هي تکويل ٍ تذٍیي تحقيق، فشآیٌذ عشیق اص هؼوَالً تئَسي

 هجٌبي ثش سا حؼبثذاسي تحقيقبت ثتَاى حؼبثذاسي اػت کِ دسثبسُ ربهؼي تئَسي حؼبثذاسي ًجَد

حؼبثذاسي اص سٍیکشد ّبي رذیذي  ثب ایي ٍرَد هحققبى رْت ربهغ تش ؿذى تئَسي.داد اًزبم آى

 ٍ ًقؾ احجبتي ٍ دػتَسي تحقيقبت ًيض ثِ ثشسػي هقبلِ ایي.دس تحقيقبت اخيش خَد اػتفبدُ ًوَدُ اًذ

هي  حؼبثذاسيتئَسي  تَػؼِ دس اًتقبدي ٍ تفؼيشي تحقيقبت ، بتتلويو دس ػَدهٌذي سٍیکشد

 هتٌَع سٍیکشدّبي آًْب ثب ٍاسد کشدى صیشا اػت هفيذ حؼبثذاسي ثشاي ّب پيـشفت ایي توبهي.پشداصد

تحَل  ٍ ذاسيحؼبث تحقيقبت ٍضؼيت ثْجَد هَرت ًْبیت دس حؼبثذاسي حَصُ دس تحقيقبتي

  .ؿذ ذٌخَاّ حؼبثذاسي تئَسي

 :  هب واژه کلیذ 

 ،تفؼيشي تحقيقبت تلويوبت، دس ػَدهٌذي سٍیکشد تحقيقبت احجبتي، ،حؼبثذاسي تئَسي

  اًتقبدي تحقيقبت
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  مقذمه

 ثشاي ػوَهي ؿذُ پزیشفتِ تئَسي یک کِ پزیشًذ هي حؼبثذاسي پشداصاى ٍ تئَسي هحققبى

 حقيقت ایي.ًوَد تَريِ آى ثش اػبع سا حؼبثذاسي اػتبًذاسدّبي ثتَاى تب ًذاسد ٍرَد حؼبثذاسي

 تئَسي ثيبًيِ دس اًزوي ایي. گشفت قشاس اؿبسُ هَسد آهشیکب حؼبثذاسي اًزوي تَػظ 3791 ػبل دس

 سٍیکشدّبي ٍ هقبالت ٍضؼيت ثشسػي ضوي 1(SATTA) تئَسي ایي پزیشؽ ٍ حؼبثذاسي

 دس اسصؿيبثي هختلف ّبي سٍؽ تٌَع ثِ تَرِ ثب کِ گشفت ًتيزِ ، صهبى آى دس حؼبثذاسي

 هي تأیيذًيض  ثلکَیي .[27]اػت هوکي غيش حشفِ ایي ثشايٍاحذ  سٍؽ یک هؼشفي ، حؼبثذاسي

 هتفبٍت تحقيقبتي سٍیکشدّبي ٍ اػت ًـذُ تذٍیي حؼبثذاسي ثشاي ربهؼي تئَسي تبکٌَى کِ کٌذ

رْت  .[22]ؿَد هي گًَبگًَي ّبي تئَسي گيشي ؿکل هَرت حؼبثذاسي تئَسي تذٍیي رْت

ي تحقيقبتي ٍ تحَلي کِ دس تئَسي حؼبثذاسي ثِ ٍرَد آٍسدُ ؿٌبخت ّش چِ ثيـتش ایي سٍیکشدّب

 .شدّبي تبحيش گزاس ثش آى هي پشداصینحؼبثذاسي ٍ سٍیک ثِ ثشسػي هبّيت تئَسي اًذ

  حسببذاری تئوری در عمذه تحوالت

 سٍؽ ثْترشیي  ثرشاي  قَاػذي آى عي کِ  هي ًبهٌذ دٍساى سٍؽ دػتَسي سا 3791 تب 3791 ػبلْبي

ِ  سٍؽ ایرري. گشدیرذ  ترذٍیي  ػولري  ّربي   هيرربى اص 3791 ػربل  دس ثرَد  ثرذیْي  اكررَل ثرش  هجتٌري  کر

 ؿرذى  پزیشفتِ خلَف دس تشدیذ ، دػتَسي سٍیکشد اص ػتفبدُا ػذم دالیل هْن تشیي اص یکي.سفت

ٍ حتري گفترِ هري ؿرَد کرِ       اػت حؼبثذاسي داًـوٌذاى ٍ هحققبى دػتَسي تَػظ تئَسي ًَع ّش

ِ  ًظش دس ػلوي غيشسا  2دػتَسي آًْب، تحقيقبت ٍ   .[31]اًرذ  گشفتر  دس ػورذُ  تحرَل  ثرب ایري ٍررَد د

ِ  اٍایرل  ٍ 3711 دِّ عي حؼبثذاسي ِ  افتربد  اتفرب   3791 دّر ِ  اي دس ػورذُ  ترأحيش  کر  تئرَسي  تَػرؼ

 ثِ هٌزش کِ ثَد احجبتي ثِ دػتَسي ؿٌبػي سٍؽ اص تغييش ، ًخؼت تحَل. داؿت حؼبثذاسي اهشٍصي

ِ  حؼربثذاسي  حشکرت  ًيرض  دٍم تحَل.  حؼبثذاسي گشدیذ 1احجبتي بتتحقيق سٍاد  ػرَي سٍیکرشد   ثر

 . ثَد 4تلويوبت دس ػَدهٌذي

 تَػؼِ اص حؼبثذاسي تحقيقبت توشکض کِ ثَد ایي احجبتي ثِ يدػتَس تحقيقبت اص حشکت ًتيزِ

 ٍ تَضيح دس تش ػلوي ؿٌبػي سٍؽ اص ًَػي ػوت ثِ ، ّب آى هغلَة ؿکل ٍ حؼبثذاسي اكَل

 احجبتي تحقيقبت" ثخؾ دس سا احجبتي ؿٌبػي سٍؽ ایي تأحيش.  ًوَد تغييش سٍیذادّب ثيٌي پيؾ

 . کشد خَاّين ثشسػي "حؼبثذاسي
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 تئَسي ثيبًيِ» . ؿذ آغبص 3711 دِّ تحقيقبت کِ ثب ثَد تلويوبت دس ٍیکشد ػَدهٌذيدٍم س تحَل

 تَػظ 3711 ػبل دس ، ًبهٌذ هي ًيض (ASOBAT)9اػَثبت  سا آى اغلت کِ«  حؼبثذاسي ثٌيبدي

 ًظش دس هزکَس سٍیکشد ثشاي آغبصي ًقغِ سا ثيبًيِ ایي. گشدیذ هٌتـش آهشیکب حؼبثذاسي اًزوي

 ًتيزِ ثِ حؼبثذاسي اكَل اص توشکض کِ ؿذ ثبػج تلويوبت دس د ػَدهٌذيسٍیکش.گيشًذ هي

 دس ػَدهٌذي سٍیکشد"ثخؾ  دس. کٌذ تغييش – اعالػبت هبلي اسائِ ؿذُ – حؼبثذاسي فشآیٌذ

 . ؿذ خَاّذ اسائِ ایي سٍیکشد احتوبلي احشات دسثبسُ تشي هفلل تَضيحبت"تلويوبت

 ػلَم تحقيقبت ٍػيغ حَصُ ثِ حؼبثذاسي ٍسٍد سخَاػتب ثؼيبسي هحققبى ، گزؿتِ دِّ دٍ عي

 ّوِ ثبیذ کِ اػت اًؼبًي فؼبليت کی حؼبثذاسي کِ داسًذ ارػبى آًْب.  اًذ ؿذُ ارتوبػي

 سا سفتبسي ٍ اًتقبدي ، تفؼيشي ارتوبػي هبًٌذ سٍیکشد ّبي ػلَم دس هَرَد تحقيقبتي سٍیکشدّبي

 1تفؼيشي تحقيقبت "ثخؾ  دس سا حؼبثذاسي تحقيقبت ثش رذیذ سٍیکشد ّبي ایي تأحيش. ؿَد ؿبهل

 9اًتقبدي تحقيقبتٍ
 . هي ًوبیين ثشسػي"

 در برابر تحقیقبت دستوری  تحقیقبت اثببتي

 توشکض اص عشیق ًخؼت هکتت .داسد ٍرَد حؼبثذاسي تئَسي هبّيت دسثبسُ هتفبٍتي فکشي هکبتت

 :دّذ هي تَضيح چٌيي سا حؼبثذاسي تئَسي ، حؼبثذاسي اكَل تَػؼِ ثش

 کلي اكَل اص اي هزوَػِ قبلت دس هٌغقي اػتذالل یک كَست ثِ اػت هوکي حؼبثذاسي تئَسي

  کِ ؿَد تؼشیف

 .  دّذ هي ًـبى سا حؼبثذاسي ّبي سٍؽ اسصیبثي ثشاي هشرغ ػوَهي چبسچَةیک  (1

 کٌذ هي ّذایت سا رذیذ سٍیکشدّبي ٍ ّب سٍؽ تَػؼِ (2

 : ذًَیؼ هي چٌيي ٍ پزیشد هي سا ًخؼت هکتت ٌّذسیکؼي 

 کبسثشد ٍلي ثِ ّب آى ثْتش دسک ٍ هَرَد ّبي سٍؽ تَضيح ثشاي تَاى هي سا حؼبثذاسي تئَسي

 چبسچَة کِ ثبؿذ اكَل اص هٌؼزن اي هزوَػِ تأهيي ثبیذ حؼبثذاسي تئَسي ّذف تشیي هْن

 .[34]کٌذ فشاّن حؼبثذاسي هغلَة ّبي سٍؽ تَػؼِ ٍ اسصیبثي سا ثشاي هشرؼي
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 ،ثِ ثيٌي پيؾ ٍ تَضيح ثشاي فؼبليتيقبلت  دس سا حؼبثذاسي يتئَس ًيض يدیگش فکشي هکتت

 :  کٌذ هي هغشح صیش كَست

 سٍیرذاد  ٍ ّب سٍؽ تَضيح ٍ ثيٌي پيؾ ثشايسا  هجٌبیي کِ اػت آى حؼبثذاسي تئَسي اكلي ّذف

 پيؾ سا ّب پذیذُ ٍ دادُ تَضيح سا سٍاثظ کٌذ هي تالؽ تئَسي .[22]فشاّن ًوبیذ حؼبثذاسي يّب

 دٍم هکترت  داسد، توشکرض  حؼربثذاسي  اكرَل  ثش ًخؼت هکتت کِ حبلي دسثٌبثشایي .[27]کٌذ ثيٌي

 .ًوبیذ اسصیبثي سا حؼبثذاسي سٍؽ کَؿذ هي

 ایي تَػؼِ ثشاي اكلي ؿٌبػي سٍؽ دٍ ثش هجتٌي حؼبثذاسي، تئَسي پيشاهَى ؿذُ ثيبى هکتت دٍ

 .احجبتي ؿٌبػي سٍؽ ٍ دػتَسي ؿٌبػي سٍؽ یؼٌي ّؼتٌذ تئَسي

ٍاقغ یک گضاسُ هي گَیٌذ کِ دس  تَضيح هؼٌبي اكلي ایي سٍؽ ّب دس[1]اس ٍ كفشصادُ ػشة هبص

ٍ دس ثشگيشًذُ ّيچ گًَِ تلذیق یب ػذم "چِ چيضي ّؼت"احجبتي ،گضاسُ اي اػت سارغ ثِ ایٌکِ 

تلذیق ًوي ثبؿذ دس حبلي کِ یک گضاسُ دػتَسي،دس ثشگيشًذُ قضبٍتي سارغ ثِ ایٌکِ یک 

 .ثيبى هي ؿَد"چگًَِ ثبیذ ثبؿذ"لِ خيش هي ثبؿذٍ ثب روالتي اص رو ٍضؼيت هغلَة اػت یب

 دًيبي اٍضبع کِ گشاػت ّذف تئَسي کی دػتَسي تئَسي ایٌبًگب ٍ اؿٌبیذس ثيبى هي داسًذ کِ

 هبّيتي تئَسي ایي. دّذ هي ًـبى ثبؿذ ثبیذ کِ ؿکلي ثِ ثلکِ ّؼت کِ كَستي ثِ ًِ سا ٍاقؼي

 ٍ دٌّذ هي تَضيح سا هغلَة اكَل کِ اػت احجبتي ّبي ئَسيت اص هتفبٍت یؼٌي داسد تزَیضي

ؿکل هي  آًْب اػتٌتبد ٍ ثٌيبدي هفشٍضبت اػبع ثش دػتَسي ّبي تئَسي .کٌٌذ هي تذٍیي

 .[39]گيشًذ

دس ٍاقغ آًچِ اص دیذگبُ كبحت ًظشاى حَصُ دػتَسي ثب اّويت اػت،تذٍیي اّذاف،تجييي تبثغ 

تئَسي ّبي دػتَسي،ّيچ .غيش ثش ػٌبكش آى تبثغ هي ثبؿذّذف ٍ تـشیح چگًَگي احشگزاسي ّش هت

ثش ایي اػبع،تلوين .گًَِ هؼيبس ٍ هـخلِ اي سا ثشاي اسصیبثي اّذاف دس اختيبس قشاس ًوي دٌّذ

گيشي پيشاهَى تذٍیي ٍ اسائِ اّذاف تبثؼي اص اسصؽ ّبي رٌّي افشاد خَاّذ ثَد ٍ ایي دس حبلي 

 .[3]ٌّيبت ًيض تب حذي دؿَاس ثِ ًظش هي سػذاػت کِ دػتيبثي ثِ تَافق، پيشاهَى ر

 تؼشیف دس -ارتوبػي ػلَم دس تحقيق ّبي سٍؽ هتخلليي -اص ػَي دیگش ٌّيٌگ ٍ ّوکبساًؾ 

 :  گَیٌذ هي احجبتي چبسچَة سٍیکشد
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 ٍ حقيقت کـف ثِ گشایي احجبت.  داًؼت فيضیک هتب ًفي تَاى هي سا گشایي احجبت ، کلي حبلت دس

 داسین کبس ٍ ػش فلؼفي دیذگبُ یک ثب دیگش ثيبى ثِ. پشداصد هي تزشثي اثضاسّبي عشیق اص آى اسائِ

 تزشثِ کِ اػت ّبیي پذیذُ ثيٌي پيؾ ّوچٌيي ٍ تَضيح ، تَكيف فقظ داًؾ ّذف گَیذ هي کِ

 کِ چيضیؼت ّش ًيض ػلن ّذف ثٌبثشایي(.  کيفي كَست ٍ چِ ثِ کوي كَست ثِ چِ)  کٌين هي

 دًيبي اٍضبع کٌٌذ هي تالؽ احجبتي ّبي تئَسي ثِ ثيبى دیگش .ثبؿذ شيگي اًذاصُ ٍ هـبّذُ قبثل

 هـبّذات ؿبهل احجبتي ّبي تئَسي ثش هجتٌي تحقيقبت. ًوبیٌذ تَكيف ّؼت کِ ّوبًغَس سا ٍاقؼي

 ثِ هشثَط ّبي دادُ ػپغ. ّؼتٌذ هؼئلِ یک تؼشیف هجٌبي کِ اػت ّبیي پذیذُ دسثبسُ تزشثي

 هؼتقل فشآیٌذّبي اص ثؼذ هشحلِ دس. گشدد هي تذٍیي ّبیي ضيِفش ٍ ؿَد هي آٍسي روغ هؼئلِ

 تزشثي پذیذُ اص دقيقي تَكيف آهذُ، ثذػت تئَسي اگش. ؿَد هي اػتفبدُ فشضيِ ّب ثشاي آصهَى

 هـبّذُ، فشایٌذ دًجبل ثِ. ًوَد اػتفبدُ اّذاف پيؾ ثيٌي هٌظَس ثِ آى اص تَاى ثبؿذ، هي ًظش هَسد

 ثش«  ثَد خَاّذ z آى ًتيزِ ، ثيفتذ اتفب  y سخذاد اگش» : گيشد يه كَست صیش كَست ثِ اػتقشا

 تش قَي ًيض آى ثِ هشثَط اػتقشایي ،اػتذالل ثبؿذ ثيـتش تزشثي هـبّذات تؼذاد چِ ّش اػبع ایي

  .[39]خَاّذ ثَد

 ٍاػغِ ثِ حقيقت یبفتي ، احجبتي چبسچَة یک توشکض ثٌبثشایي ثِ گفتِ گبدفشي ٍ ّوکبساًؾ

 ایي ؿشٍع ًقغٍِ  ثَد خَاٌّذ تحقيق فشآیٌذ اػتجبس ضبهي تزشثي اثضاس. اػت يتٍاقؼ تَكيف

 پيؾ ٍ تَضيح ثشاي تزشثي آصهَى اثضاسّبي ثکبسگيشي ثب ٍلي اػت احجبتي سٍیکشد یک فشآیٌذ

 . [31]آیذ هي ثَرَد گشایي احجبت ، ّب پذیذُ ثيٌي

ثش  سٍیکشد احجبتي بسثشديٍ ک دس تحقيقبت ػلوي ثب تَرِ ثِ ٍیظگي ّبي هْن اگشچِ ٌَّص

اص ػَي دیگش هـبّذُ هي کٌين کِ اگش چِ ٍاتغ ٍ هي ؿَد ٍلي  تأکيذ ثکبسگيشي اص ایي سٍیکشد

صیوشهي ثذليل آى کِ تئَسي دػتَسي اسصؽ هحَس ٍ تزَیضي اػت اص آى ثيضاسًذ ٍلي خَد آًْب 

ٌي ایي دیذگبُ  کِ ّذف یؼ)دیذگبُ آًْب ثِ تئَسي .اظْبسات اسصؽ هحَس صیبدي سا اسائِ کشدُ اًذ

اگشچِ آى ثِ . خَد دػتَسي هي ثبؿذ(تئَسي ػجبست اػت اص تجييي ٍ پيؾ ثيٌي ػول حؼبثذاسي

ثِ خَد  "ثبیذ"فشهَل ثٌذي ؿذُ اػت ٍلي دس ٍاقغ یک ػجبست  "ّؼت"كَست یک ػجبست 

ثبؿٌذ  ؿبیذ دس حيغِ ػلن اقتلبد، تئَسي ّبي احجبتي گشُ گـبیي چـوگيشي داؿتِ. [9]گشفتِ اػت

داسد،ًظشیِ (دػتَسي)اهب حؼبثذاسي ثِ هخبثِ یک ػلن کبسثشدي،ًيبص هجشم ثِ ًظشیِ ّبي ٌّزبسي

ّبیي کِ ثش پبیِ سٍیکشد اخالقي تذٍیي ؿذُ ثبؿٌذ،صیشا ػالٍُ ثش تفبٍت ّبي هبَّي اقتلبد ٍ 
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ِ ثِ حؼبثذاسي،ایفبي هؼئَليت پبػخ گَیي ثبس ػظيوي اػت کِ ثِ هٌضل سػبًذى آى ًيبصهٌذ تَر

ثِ ًظش هي سػذ کِ تئَسي ّبي دػتَسي دس حتي . [2]دس حيغِ تفکش حؼبثذاسي اػت "اسصؽ ّب"

داسًذ صیشا تئَسي ّبي دػتَسي،سٌّوَد ّبي ًيض هقبیؼِ ثب تئَسي ّبي احجبتي، ثبس اسصؿي ثيـتشي 

ِ ایي دس حبلي اػت ک.کلي سا دس هَسد ایٌکِ حؼبثذاساى چگًَِ ثبیذ ػول کٌٌذ اسائِ هي دٌّذ

تئَسي ّبي احجبتي ثِ دليل اتکب ثيؾ اص حذ ثش هـبّذُ ٍ اػتقشا،دػتَسالؼولي ثشاي ثْجَد سٍیِ ّبي 

 گبدفشي ٍ .[8]حؼبثذاسي كبدس ًوي کٌٌذ ٍ ثيـتش ًگشؽ ربهؼِ ؿٌبػي دسثبسُ حؼبثذاسي داسًذ

 داسد ذتأکي احجبتي حؼبثذاسي تئَسي ثش تحقيقبت ػلوي ٌَّص چِ کِ اگش گَیٌذ هي ًيض  ّوکبساًؾ

 هَرت کِ اػت ّبیي تئَسي دًجبل ثِ ٍ داؿتِ دػتَسي سٍیکشدي حؼبثذاسي حشفِ ٍلي

 یک سٍیکشد ایي الجتِ،. ًوبیذ هي هفيذتش سا آى ٍ ؿَد هي حؼبثذاسي ّبي سٍؽ یکپبسچگي

ّبي حؼبثذاسي  سٍؽ آیب کِ کشد هغشح سا پشػؾ ایي تَاى هي ٍ ًيؼت هغلق دػتَسي سٍیکشد

 گَیٌذ هي ٍ ّوکبساًؾ ٍلک.  [31]خيش یب آٍسد ٍرَد ثِ تئَسي َاًذت ثکبسگشفتِ ؿذُ هي

ثِ  ثبؿٌذ آهذُ ثِ ٍرَد(تزشثِ ػولي ثش هجتٌي) سفتبسي فشآیٌذ یک اص کِ حؼبثذاسي اػتبًذاسدّبي

 ثيـتش هزکَس فشآیٌذ کِ داؿتٌذ ثيبى اهب دس ػيي حبل. ًيؼتٌذ كحيح اػتٌتبري هٌغق ًظش اص عَس قغغ

 هوکي غيش اّذاف ٍ هقبكذ ّوِ ثشاي هغلَة اػتبًذاسدّبي ثِ دػتيبثي صیشا اػت سفتبسي

  .[27]اػت

اػت کِ توبم تئَسي ّبي حؼبثذاسي داساي  ایي ثبیذ ثِ خبعش داؿتِ ثبؿين سا کِ آًچِ دس ًْبیت

ایٌکِ ثِ عَس .تئَسي ّب لضٍهبً،اًتضاػي اص رْبى ٍاقؼي ثِ ؿوبس هي سًٍذایي .هحذٍدیت ّبیي ّؼتٌذ

یک تئَسي حؼبثذاسي سا اص لحبػ اٍلَیت ثش دیگشي تشريح دّين ثؼتگي ثِ هـخق هب 

 .[9]فشضيبتوبى دس ثبسُ ثؼيبسي اص هَضَػبت ثِ ػول آهذُ خَاّذ داؿت

 هبًٌذ  حؼبثذاسي دس تزشثي رذیذ تحقيق ّبي سٍؽ پيـشفت ٍ تَػؼِ ػلت گَیذ هي گفيکيي

 سٍؽ فشاگيشي هؼتلضم کِ َدُ اػتث حؼبثذاسي دس دکتشا ّبي دٍسُ گؼتشؽ ،احجبتي تحقيقبت

 رذیذ ّبي فٌبٍسي اص اػتفبدُ ًحَُ ٍ هبلي اهَس ٍ اقتلبد ًئَکالػيک تئَسي ، کوي تحقيق ّبي

 افضٍى سٍص سؿذ سا دیگش هْن ػبهل ّوچٌيي اٍ.هي ثبؿذ (سایبًِ اص اػتفبدُ ثَیظُ)  اعالػبت پشداصؽ

ثشایي اػبع دس اداهِ ثِ ثشسػي  .[32]اًذهي د ػْبم ثبصاسّبي دسقبثل دػتشع  اعالػبتي ّبي ثبًک

سٍیکشد ّبي اهَس هبلي ٍ اقتلبدي ثِ ػٌَاى سٍیکشد ّبي رذیذ دس تحقيقبت احجبتي حؼبثذاسي 

 .خَاّين پشداخت
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 8مبلي امور رویکرد

ػشهبیِ کِ  ثبصاس صیشا تحقيقبت داسد حؼبثذاسي احجبتي تئَسي دس اي ٍیظُ اّويت هبلي اهَس سٍیکشد

 .هجتٌي ثش آى هي ثبؿٌذ ػْبم هي پشداصد، ّبي قيوت ٍ حؼبثذاسي ّبي دادُ جبط هيبىثِ ثشسػي است

 ثشاي ّبیي هذل ؿبهل ٍ اًذ ؿذُ اًزبم اکبس ثبصاس فشضيِ اػبع ثش هؼوَالً ػشهبیِ ساثبص تحقيقبت

 .  هي ثبؿٌذ اي ػشهبیِ ّبي یيداسا گزاسي قيوت

 حيشأتر  ّوچٌريي  ٍ ػرْبم  ّربي  قيورت  ثش بثذاسيحؼ اعالػبت تأحيش آصهَى ثشايکبسا  ثبصاس فشضيِ اص

ِ  ثرب  هشتجظ هؼبیل حل .ؿَد هي اػتفبدُ ػْبم ّبي قيوت ثش حؼبثذاسي اكَل تغييشات  ثربصاس  فشضري

تذٍیي کٌٌذگبى اػتبًذاسد ثِ هٌظَس  تالؽ ٍ هٌلفبًِ اسصؽ حؼبثذاسي کبسثشد دس هْوي ًقؾ اکبس

 گزاسي قيوت .داسد ػشهبیِ ثبصاسّبي توبهي ثشاي یکٌَاخت ٍ ربهغ حؼبثذاسي اػتبًذاسدّبي خلق

 دس حؼربثذاسي  اعالػربت  کبسثشد سٍي ثش ثيـتش ًيض هشتجظ ثب آى ّبي هذل ٍ اي ػشهبیِ ّبي یيداسا

 ًوي حؼبثذاسي اكَل خَد ثِ تَرْي ٍ داسًذ توشکض ػْبم ّبي قيوت اسصؽتؼييي  یب ظٍاثس تؼييي

 . ؿَد

 ّبي تئَسي ٍقتيهي گَیٌذ کِ  اّويت ایي سٍیکشد ثب تَرِ ثِ غ َّلتبٍػي ٍ ٍاتثش ایي اػبع 

 اسقبم هيبى استجبط ٍرَد ، ثبؿٌذ حؼبثذاسي ثشاي احجبتي هبّيت فبقذ اػتفبدُ هَسد ػبختي صیش

 ٍاقغ دس ، گشفت ًظش دس اػتبًذاسدّب تذٍیي ثشاي هجٌبیي تَاى ًوي سا ػشهبیِ اسصؿيبثي ٍ حؼبثذاسي

 ایي کِ داسًذ ػقيذُ ّوچٌيي آًْب.گشفت آى اص تَاى ًوي يا ًتيزِ ّيچ ٍلي ، داسد ٍرَد استجبط

 غفلت هَرتًجبیذ  اسصؿيبثي ساثغِ ثِ تَرِ ليٍ ّؼتٌذ الصم ًتبیذ اػتجبس اص اعويٌبى ثشاي تحقيقبت

 حؼبثذاسي ّبي سٍؽ ٍ اػتبًذاسدّب تؼييي دس هَحش ػَاهل ػبیش ٍ حؼبثذاسي ّبي ًقؾ ػبیش اص

 هؼتقين كَست ثِ سا ػَاهل ػبیش کِ خَاٌّذ هي حؼبثذاسي تهقبال ًَیؼٌذگبى اص آًْب.  ؿَد

 تش ربهغ حؼبثذاسي تئَسي یک ػَي ثِ تَاى هي تحقيقبتي چٌيي ثب کِ داسًذ ػقيذٍُ  کٌٌذ ثشسػي

 .[31]ًوَد حشکت

 7اقتصبدی رویکرد

 ًوَدُ تَكيف چٌيي سا حؼبثذاسي احجبتي تئَسي دس اقتلبدي سٍیکشد ثش توشکض دیگبى ٍ اًٍشهي

 :  ذاً
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 ایي ثش – اػت ؿذُ هغشح دیگشاى ٍ ٍاتغ ٍ صیوشهي تَػظ چٌبًکِ – حؼبثذاسي احجبتي تئَسي

دس  ّوَاسُ افشاد ٍ اػت فشدي هٌبفغ اص ثشخبػتِ فشدي اقذاهبت ّوِ کِ اػت اػتَاس اقتلبدي فشم

 حشٍتـبى افضایؾ هَرترْت هٌبفغ ؿخلي خَیؾ حشکت هي کٌٌذ تب ربیي کِ ایي اقذاهبت 

 . [33]ؿَد

 :  ًوبیٌذ هي هغشح صیش ؿکل ثِ سا حؼبثذاسي احجبتي تئَسي آًْب

 اقتلبد ثش هجتٌي تزشثي هتَى دس ًْفتِ حؼبثذاسي ؿٌبػي سٍؽ ٍ تئَسي اسائِ ثِ کتبة ایي دس

 تئَسي ایي ّذف ٍ ثبؿذ هي ػلوي هفَْم یک ، هتَى ایي دس ًْفتِ تئَسي هفَْم. پشداخت خَاّين

 هفَْم ایي ، اقتلبد دس.  اػت( حؼبثذاسي سٍؽ ، هَسد ایي دس)  ّب ُپذیذ ثيٌي پيؾ ٍ تَضيح ًيض

 .[33]ًبهٌذ هي  احجبتي تئَسي  سا

 پذیذُ ثب حؼبثذاسي اگشچِ کِ گَیذ هي سٍیکشد اقتلبدي ثب هخبلفت ضوي اي هقبلِ عي گفيکيي

 بيّ رٌجِ ثشخيدس ػيي حبل  ليٍدس استجبط اػت  هتفبٍتيّبي  دیذگبُ ّبي اص اقتلبدي ّبي

 ایي دس ربلجي ًظش اظْبس سیتش ٍ ٍیليبهض .[32]داسًذ اختالف اقتلبدي ػبدُ تحليل ثب حؼبثذاسي

 ربي ثِ حؼبثذاسيتحقيقبت احجبتي  دس اقتلبدي  سٍیکشد کبسثشد آًْب هي گَیٌذ.داسًذ خلَف

 اقتلبدي داًـوٌذاى ثِ سا حؼبثذاسي هحققبى ،ثبؿذ حؼبثذاسي هؼبیل ٍ هـکالت حالل ایٌکِ

 ثبیذ حؼبثذاسي هحققبى ٍ ثبؿذ ًوي ًْبیي اي تئَسي ّيچ کِ داسًذ ػقيذُ آًْب .اػت کشدُ یلتجذ

 هـغَل حبضش حبل دس حؼبثذاساى کِ گَیٌذ هي ایي دٍ هحقق.ثپشداصًذ ّب تئَسي اكالح ثِ آصاداًِ

 يتئَس ػٌَاى ثِ اقتلبدي ّبي تئَسي اص کِ کٌٌذ هي پيـٌْبد ٍ ّؼتٌذ اقتلبدي ّبي تئَسي َىآصه

 . [23]دؿَ اػتفبدُ حؼبثذاسي هؼبئل حل ثشاي کبسثشدي ّبي

 اقتلبدي سٍیکشد. ّؼتٌذ هتفبٍت ًظبم دٍ اقتلبد ٍ حؼبثذاسيتَرِ ثِ ایي ًکتِ ضشٍسي اػت کِ 

 هحققبى.  ثبؿذ غبلت ًيشٍي ٍ ػبهل ًجبیذ ٍلي کٌذ هي ًقؾ ایفبي حؼبثذاسي تحقيقبت دس

 کٌٌذ دقت ٍیظُ ثِ ٍ ثبؿٌذ داؿتِ تَرِ اقتلبد ٍ ؼبثذاسيح هيبى استجبط ثِ ّوَاسُ ثبیذ حؼبثذاسي

 ّذف. گزاسد هي تأحيش اقتلبدي ثضسگ تلويوبت سٍي حؼبثذاسي اعالػبت چگًَِ کِ

 یکذیگش ثب اقتلبد ٍ حؼبثذاسي.  اػت تلويوبت دس ػَدهٌذ اعالػبت اسائِ هبلي، گضاسؿگشي

 ؿَد تخجيت ػلوي ًظبم یک دس غبلت اسيحؼبثذ آًکِ ثشايثب ایي ٍرَد  ثَد خَاٌّذ ٍ ثَدُ هشتجظ

 .  گيشًذ قشاس تحقيق هَسد ًيض آى ثِ ٍاثؼتِ ػٌبكش ثبیذ ،
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  تصمیمبت در سودمنذی رویکرد

. گشدیذ آغبص 3711 دِّ اص تلويوبت دس ػَدهٌذي سٍیکشد ، پيؾ اص ایي ثيبى ؿذ کِ ّوبًغَس

ایي .گيشًذ هي ًظش دس سٍیکشد يای آغبص ًقغِ سا 3711 ػبل دس (ASOBAT) اػَثبت ثيبًيِ اًتـبس

 :کٌذ هي تؼشیف چٌيي سا حؼبثذاسي ثيبًيِ

ثِ  اعالػبت ثِ اػتفبدُ کٌٌذگبى اص ایي اقتلبدي اعالػبت اًتقبل ٍ گيشي اًذاصُ ، ؿٌبػبیي فشآیٌذ

   آًْب آگبّبًِ گيشي تلوين ٍ قضبٍتهٌظَس 

 فشآیٌذ ّذف ٍلي ، کٌذ هي اؿبسُ فشآیٌذ یک ػٌَاى ثِ حؼبثذاسي ثِ تؼشیف ایي ٌَّص چِ اگش

تَػظ  آگبّبًِ گيشي تلوين ٍ قضبٍت اهکبى کشدى فشاّن» :  اػت کشدُ ثيبى چٌيي سااًتقبل 

دس ػبل  (Trueblood)گضاسؽ کويتِ تشٍثالد.« اعالػبت اقتلبدي ثشاػبعاػتفبدُ کٌٌذگبى 

ر تلويوبت ایٌکِ ّذف اكلي كَست ّبي هبلي اسائِ اعالػبت هفيذ ثشاي اتخب ثيبىثب  3791

 هزکَس تحَالت.[27]هَرت تقَیت سٍیکشد ػَدهٌذي دس تلويوبت گشدیذ ،اقتلبدي اػت

 ّبي اػتبًذاسدتذٍیي  ّيئت ٍ هبلي حؼبثذاسي ّبي اػتبًذاسد ّيئت تذٍیي کِ ؿذ رتَه

 اػالم خَد ًظشي چبسچَة دس ّذف ػٌَاى ثِ سا تلويوبت دس ػَدهٌذي ،الوللي ثيي حؼبثذاسي

 :  کٌذ هي خالكِ چٌيي سا تلويوبت دس ػَدهٌذي هفَْم کًٌَي ضؼيتٍ لفليي .ًوبیٌذ

 ،(هبلي کٌٌذگبى تأهيي) ػْبهذاساى اص اي هزوَػِ ثب ساثغِ دس آى تفؼيش ٍ تلويوبت دس ػَدهٌذي

ثش سٍیکشد هغلَة تش ػَدهٌذي دس تلويوبت کِ تبکيذ .اػت یبفتِ سٍاد افضًٍي سٍص ًحَ ثِ

دیذگبُ هجبؿشت داسد ٍ ثش اػبع آى تبکٌَى ًيض ثِ تبهيي کٌٌذگبى هبلي اّويت ثيـتشي هي 

تذٍیي  ّيئت ٍ اًگلؼتبى حؼبثذاسي اػتبًذاسدّبيتذٍیي  دّذ،تذٍیي اػتبًذاسد تَػظ ّيئت

 کِ ثيٌين هي تشتيت ثذیي. سا تحت تبحيش خَد قشاس دادُ اػت الوللي ثيي حؼبثذاسي ّبي اػتبًذاسد

 الوللي ٍ ّيئت تذٍیي ثيي حؼبثذاسي ّبي تذٍیي اػتبًذاسد ّيئت اخيش ًـشیبت اثتذایي لفلَ

 رذیذ چبسچَة ایي. ثبؿٌذ هي سٍیکشد ایي ثب هشتجظ هجبًي حبٍي حؼبثذاسي هبلي ّبي اػتبًذاسد

 ثِ صیبدي تَرِ ٍ اػت ثَدُ حؼبع هبلي گزاساى ػشهبیِ ياعالػبت ًيبصّبي ثِ ًؼجت ثِ عَس ػوذُ

 . [38]ًذاسد يیػبیش
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 كَست تَاى ًوي اگش کِ اػت اػتَاس اػتذالل ایي ثش تلويوبت دس ػَدهٌذي سٍیکشد پزیشؽ

 ػَدهٌذ کِ ؿًَذ تذٍیي يًحَ ثِ ثبیذ اقلحذًوَد، تْيِ كحيح ًظشي هجٌبيسا ثش اػبع  هبلي ّبي

ؾ ًقاسصیبثي  ثشاي کِ تبسیخي ثْبي توبم ؿذُ اعالػبت آیب کِ ػتا آى اكلي پشػؾ.ثبؿٌذ

 [.33] خيش یب هي ثبؿٌذ ػَدهٌذ اقتلبدي تلويوبت اتخبر دس،ّؼتٌذهفيذ  هجبؿشت

 ثکبسگيشي چگًَگي دسثبسُ جحث ػشآغبص تَاى هي سا تلويوبت دس ػَدهٌذي هفَْم ثٌبثشایي

هغشح  ّن ٌَّص کِ ثحخي ، داًؼت هبلي گضاسؿگشي دس ثيبيسٍؽ ّبي اسصؿ ػبیش ٍ هٌلفبًِ اسصؽ

دسثبسُ  ربهغ حؼبثذاسي تئَسي یک آیب کِ ًوَد هغشح سا پشػؾ ایي ثبیذ ،ػلوي دیذگبُ اص. اػت

 ثش سا احجبتي تحقيقبت هبًٌذ آتي تحقيقبت ثتَاى کِ اػت ؿکل گشفتِ تلويوبت دس ػَدهٌذي

 تَػظ تلويوبت دس ػَدهٌذي سٍیکشد ثکبسگيشي آیب کِ اػتایي  پشػؾ. ًوَد اػتَاس آى اػبع

 الوللي ثيي حؼبثذاسي ّبي تذٍیي اػتبًذاسد ٍ ّيئت ذاسي هبليحؼبث ّبي اػتبًذاسد ّيئت تذٍیي

 .  خيش یب گشفت ًظش دس حؼبثذاسي تئَسي یک ًْبدیٌِ کشدى ٍ تذٍیي تَاى هي سا

 تَػظ تذٍیي کٌٌذگبى اػتبًذاسد سا تلويوبت دس ػَدهٌذي سٍیکشداتخبر  ایٌبًگب ٍ اؿٌيذس

 ًتيزِ چٌيي آًْب. خيش یب ًوَد ثب آى اسائِ شتجظه تئَسي یک تَاى هي آیب ثجيٌٌذ تب کشدًذ اسصیبثي

  :گشفتٌذ

اكَل ػوَهي پزیشفتِ  هجٌبي کِ تلويوبت دس ػَدهٌذي حؼبثذاسي تئَسي کِ این کشدُ پيـٌْبد هب

 تئَسي یک ًظشیِ ایي. گشفت ًظش دس 31ثٌيبدي تئَسي یک تَاى  هي سا اػت ؿذُ حؼبثذاسي

. هَسد آصهَى قشاس ًگشفتِ اػت ٌَّص کِ اػت ٍضبتهفش اص اي هزوَػِ هجٌبي ثش دٌّذُ آگبّي

 ) گلگشیت کِِ چآًهحؼَة ًوي ؿَد ٍ ثش اػبع  ػلن هي ثبؿذ اهب ًظبم دس قبلت یک حؼبثذاسي

Golgratt) ِثبؿذ هي ّوجؼتگي ّبي تحليل ثِ هحذٍددس ایي صهيٌِ  تحقيقبت ًتبیذ اػت گفت .

 . [39]دّذ تغييش سا حبلت ایي تَاًذ ًوي يضً تحقيقبت ایي دس ػلوي پيچيذُ ّبي سٍؽ اص اػتفبدُ

 :  گَیٌذ هي چٌيي ًيض ثٌيبدي تئَسي تَضيح دس ایي هحققبى

 دس هـبّذُ قبثل ّبي پذیذُ اػبع ثش تئَسي کی عشاحي ثشاي سٍؿي هفَْهي ًظش اص ثٌيبدي تئَسي

 اػتفبدُ تحقيق فشآیٌذ دس ؿذُ آٍسي گشد ّبي دادُ اص هٌظَس ثذیيٍ  اػت ارتوبػي ػلَم حَصُ

  .[39]کٌذ هي
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 تَليذ ثشاي کِ گشفت ًظش دس تحقيقبتي يسٍیکشد سا ثٌيبدي تئَسيدس ٍاقغ ثِ ًَػي هي تَاى 

 روغ ثشاي کلي سٍؽ کی ثٌيبدي تئَسيػَدثي عجق ًظش  .سٍد هي ثکبس ّب دادُ اص تئَسي هؼتقين

 اص ثؼيبسي. آٍسد ثَرَد تئَسي یک ثتَاى ِليػٍ ثذیي تب ّبػت دادُ ػيؼتوبتيک تحليل ٍ آٍسي

 آًْب.اًذ داًؼتِ تئَسي خلق ثشاي يػؿٌب سٍؽ سٍیکشد ًَػي سا ثٌيبدي تئَسي حؼبثذاسي، هحققبى

 . [29]اػت ؿٌبػي سٍؽ ًَػي یب تئَسي کـف سٍؽ کی ثٌيبدي تئَسي کِ گَیٌذ هي

 ثِ ٌَّصکِ  اػت ثٌيبدي تئَسي یک تلويوبت دس ػَدهٌذي تئَسي کِهي گَیٌذ  ایٌبًگب ٍ اؿٌيذس

 تئَسي ؿٌبػي سٍؽ کِ ػتا الصم هٌظَس ثذیي. هَسد آصهَى قشاس ًگشفتِ اػت ػلوي كَست

 ، اسصیبثي ایي اًزبم ثذٍى.ؿَد تأیيذاي  تئَسي چٌيي ٍرَد تب ثجشین ثکبس حؼبثذاسي ثشاي سا ثٌيبدي

 ، حؼبثذاسي تحقيقبت ثشاي هجٌب یب تئَسي یک خلق دس تلويوبت دس ػَدهٌذي سٍیکشد تَاًبیي

 . [39]ثَد خَاّذ تشدیذ هحل

 ؿذُ ػبصي هؼتٌذ خلق ٍ اػتبًذاسدتذٍیي کٌٌذگبى  تَػظ کِ تلويوبت دس ػَدهٌذي سٍیکشد

ٍ اص عشیق  ًجبؿذ ًوي ثٌيبدي هجتٌي ثش ّيچ گًَِ فشایٌذ تحقيق ػلوي تئَسيدس رْت خلق  اػت

 ت ًتبیذ ثٍِ حج اسصیبثي فشایٌذ، دس ایي.اػت آهذُ ثَرَد صهبى عَل دس يتهـَس فشآیٌذ یک

 ًيض هـبثِ تحقيقبت ػالٍُ ثِ.  هي گيشد اًزبم اػتبًذاسدّب کٌٌذگبى تذٍیي تَػظپيَػتِ  كَست

 کِ آًزب اص.  ًوبیذ اسصیبثي تئَسي دس خلق سا تلويوبت دس ػَدهٌذي سٍیکشد تَاًبیي هوکي اػت

 ، ًذاسد َدٍر حؼبثذاسي دسثبسُ ربهؼي تئَسي کِ داسًذ تَافق حبضش حبل دس حؼبثذاسي هحققبى

 تحَل ثشاي هٌبػجي آغبص ًقغِ تَاًذ هي تئَسي اص حبكل ؿٌبػي سٍؽ یک ػٌَاى ثِ ثٌيبدي تئَسي

 ثشسػي قبثل حؼبثذاسي هحققبى ثشاي هتفبٍت هؼيشي ػٌَاى ثِ هؼيش ایي. ثبؿذ حؼبثذاسي تئَسي

 سا بدیيثٌي ّبي فشضيِ ٍ کليذي هفبّين ، اػبػي اكَل تَاى هي ثٌيبدي تئَسي عشیق اص.  اػت

 .ًوَد فشاّن سا آتي احجبتي تحقيقبت ثشاي الصم اص ایي عشیق هجٌبي ٍ کشد تذٍیي

  انتقبدیتحقیقبت  و تفسیری تحقیقبت

 داسًذ ػقيذُثيکش ٍ ثتٌش   .اًذ ؿذُ حؼبثذاسي ارتوبػي اتتبحيش ثش توشکض خَاػتبس ثؼيبسي هحققبى

 ، ارتوبػي ػذالت حشٍت، َصیغت هخل ارتوبػي هؼبیل سٍي تبحيشاتي داساي حؼبثذاسي کِ

ثکبسگيشي  خَاػتبس هحققبى ػبیش ٍ آًْب.  اػت هحيغي صیؼت ّبي آػيت ٍ ػيبػي ایذئَلَطي

ًيض  گفيکيي. [31]اًذ ؿذُ افشادثش  حؼبثذاسي احشات دسک ثِ هٌظَس اًتقبدي ٍ تفؼيشي ّبي دیذگبُ
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 سٍؽ اص حؼبثذاسي دس يؼيعج ػلَم ّبي سٍؽ تَليذ ثبص ثشاي تالؽ ربي ثِ پيـٌْبد هي دّذ کِ

 ػلوي هَاضغٍ ثِ گًَِ اي  دس ثش هي گيشًذ سا ًظبم ایي اًؼبًي ّبي رٌجِ کِ ؿَد اػتفبدُ ّبیي

 تحقيقبت تَضيح دس حؼبثذاسي هحققبى.[32]ًگيشد قشاس ًظش هذ چٌذاى عجيؼي ػلَم دس هتذاٍل

 :  اًذ گفتِ چٌيي تفؼيشي

 دسک ّذف ثب کِ ّبیي ّؼتٌذ فؼبليت ؿبهل ٍ صًذهي پشدا ارتوبػي دًيبي دسک ثِ تحقيقبت ایي

  .[21]ذًؿَ هي اًزبم حؼبثذاسي سٍؽ ّبي ارتوبػي هبّيت

 کلي، عَس ثِ. کٌذ هي هٌؼکغ سا يػؿٌب سٍؽ دیذگبُ یک ، تفؼيشي تحقيقبت اكغالح

 تفؼيش ٍ ذٌدّ تَضيح سا اًؼبًي ػبختبسّبي ٍ ًْبدّب هفَْم ذٌکٌ هي تالؽ تفؼيشي تحقيقبت

ثش خالف هحققيي احجبت گشا کِ اّذاف خَد سا اص ساُ دٍس تحقيق هي کٌٌذ، هحققيي .[31]ذًٌوبی

تفؼيش گشا اص استجبط هؼتقين ثب هَاسدي کِ آًْب سا هَسد هغبلؼِ قشاس هي دٌّذ، لزت هي ثشًذ ٍ 

تحقيقبت تفؼيشي .[21]تؼبهل ٍ کٌزکبٍي دس هَسد دًيبي ارتوبػي ٍ ػبصهبًي آًْب سا هي پزیشًذ

. اسي یک ساّجشد تحقيقبتي هفيذ ثشاي دسک حؼبثذاسي دس چبسچَة ػلَم ارتوبػي اػتحؼبثذ

تحقيقبت تفؼيشي حؼبثذاسي هي تَاًذ دسک ثْتشي اص حؼبثذاسي ایزبد کشدُ ٍ ػبختبسّبي ًظشي 

 [.37]سا ثْجَد ثذّذ

 :[26]اکخش هحققيي ًقؾ ّبي احتوبلي صیش سا ثشاي تحقيقبت تفؼيشي ثشؿوشدُ اًذ

 ...يت ّبي سٍصهشُ حؼبثذاسي هبًٌذ ّذف گزاسي، اسصیبثي ػولکشد ٍدسک فؼبل -

 اسائِ دیذگبُ ّبي رذیذ ثشاي کوک ثِ حل هـکالت سایذ دس حؼبثذاسي -

 تبهيي هجبًي ٍ گشداٍسي اعالػبت ثشاي تذٍیي تئَسي ّبي حؼبثذاسي -

 تـشیح تفبٍت ّبي آؿکبس هيبى تئَسي ّب ٍ کبسثشد ػولي آًْب -

           ي حؼبثذاسي دس ساثغِ ثب دٍلت ّب ٍ ایزبد تفبٍت ّب ٍ ًب تَرِ ثِ پيبهذ سٍؽ ّب -

 ثشاثشي ّبي ارتوبػي، اقتلبدي ٍ فشٌّگي     
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 سٍؽ)  تَضيح ٍ(  تَكيفي ّبي ؿٌبػي سٍؽ)  ثيبى اص ثيؾ چيضي تفؼيشي تحقيقبتدس ٍاقغ 

 هي ثش دس ًيض سا دافشا احؼبػبت ٍ ادساک یؼٌي  اػت هغبلؼِ هَسد ّبي پذیذُ(  احجبتي ّبي ؿٌبػي

 کِ ذٌدّ هي ًـبى تحقيقبت ایي.  کٌٌذ سفتبس خبكي ًحَ ثِ افشاد ؿَد هي ثبػج کِ ػللي – گيشد

 ًيؼت هحَس تئَسي یؼٌي داسد هـخق پذیذُ یک اص دسکي چِ خبف هَقؼيت یک دس فشد یک

 گضاسؽ سا ّب ذُپذی ، يثاًتخب تئَسي عجق ثلکِ آصهَى ًوبیذ سا آًْب ٍ اسائِ ّبیي فشضيِ ثخَاّذ کِ

 حؼبثذاسي تفؼيشي تحقيقبت آیٌذُ دسثبسُ اي گؼتشدُ ّبي ثحج اخيش ّبي ػبل دس. کٌذ هي

 :  ًوَدًذ ثيبى چٌيي سا هزکَس ّبي ثحج ّذفؾ آسًض ٍ ّوکبساً.ؿذ هغشح

 ٍرَد حؼبثذاسي تفؼيشي تحقيقبت اص دسػتي دسک کِ دّذ هي ًـبى  تحقيقبتي تَىه ثشسػي

 ثشاي فشكتي ثِ دًجبل ایزبد ثٌبثشایي.  هبػت ًگشاًي هَرت هؼتقلػلوي  یتَّ یک فقذاى.  ًذاسد

 سٍؽ تفؼيش دس هحققبى ّبي فؼبليت ثشاي تش احجبتي هبّيت داسین قلذ ّؼتين ٍ ثبسُ ایي دس ثحج

 حؼبثذاسي احجبتي تحقيقبت ػٌَاى ثب کِ تحقيقبتي حبضش حبل دس. کٌين هؼشفي حؼبثذاسي ّبي

 ربهغ کبس دػتَس یک فقذاى سػذ هي ًظش ثِ. گٌزٌذ ًوي هشثَعِ تؼبسیف سد چٌذاى ؿَد هي اًزبم

 تحقيقبت استجبط ثشقشاسي ؿبهل هبُ دیذگبُ اص هْن هؼئلِ دٍ. اػت هؼئلِ ایي اكلي ػلت ، ػلوي

  .  [7]اػت حؼبثذاسي ػولگشاي اًذیـِ ثب آى توبع ًقبط کـف ٍ حؼبثذاسيّبي  سٍؽ ثب تفؼيشي

 کِ داًؼت احجبتي تحَلي تَاى هي سا هؼتقل ًظبم یک ػٌَاى ثِ ؼبثذاسيح ثب توبع ایي ثشقشاسي

هي  تفؼيشي تحقيقبت. کٌذ کوک پظٍّـي ًظبم یک ػٌَاى ثِ حؼبثذاسي تَػؼِ ثِ ػتا هوکي

اص عشیق تجييي دالیل حبکن  سا اػتبًذاسدّب تذٍیي ػيبػي ٍ ّبي سفتبسيفشآیٌذ دس خَد ًقؾ تَاًذ

 تحقيقبت دس تفؼيشي تحقيقبت ػلوي هَضغ ٍ هبّيت ثش ایي اػبع.ایفب کٌذثش سًٍذ هـَستي آى 

 سا حؼبثذاسي ّبي سٍؽ دس ًْفتِ ػلل ثتَاًٌذ هحققبى تب ًوَد ؿفبف ٍ تـشیح ثبیذ سا حؼبثذاسي

 :  هي گَیٌذ ثبسُ ایي دس  ؾسیبى ٍ ّوکبساً .ًوبیٌذ هغبلؼِ

 حؼبثذاسي ّوچَى ارتوبػي يّب سٍؽ کِ اػت تلَس ایي اًتقبدي ٍ تفؼيشي تحقيقبت آغبص ًقغِ

 هي ارتوبػي فؼبالى ًتيزِ، دس. داسًذ ارتوبػي يبسػبختفقظ  ٍ ًيؼتٌذ عجيؼي ّبي پذیذُ، هذیشیت

ّذف  ثلکِ ًيؼت ارتوبػي مبًظ تغييش تفؼيشي، تحقيقبت ّذف الجتِ.دٌّذ تغييش سا آًْب تَاًٌذ

کشدُ ٍ سٍؽ ّبي رذیذي تحقيقبت تفؼيشي حؼبثذاسي آى اػت کِ دسک ثْتشي اص دًيب فشاّن 

ػذم تذٍیي ًظشیِ تفؼيشي ثبػج هي ؿَد کِ ًظبم . ثشاي تؼبهل ثب هحيظ ارتوبػي ایزبد ؿَد
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 ّذف هقبثل، دس حؼبثذاسي دس کشاى ّبي فؼلي ثبقي هبًذُ ٍ اص ػبیش ػلَم ارتوبػي ػقت ثيفتذ

 .[24] اػت تغييشات ارشاي اًتقبدي، تحقيقبت اكلي

  :هي تَاى ثِ كَست صیش تـشیح ًوَدًيض سا  اًتقبدي ٍ تفؼيشي تحقيقبت هيبى تفبٍت آًْب

ثيبى هي داسًذ کِ  داسًذ ٍ اػتشام تفؼيشي تحقيقبت ثِ حؼبثذاسي اًتقبدي سٍؽ هحققبىاص  ثشخي

 صًذگي ارتوبػي ٍیظگي تب کَؿذ هي ٍ ًيؼت ارتوبػي تغييشات یب ًقذ دًجبل ثِ تفؼيشي تحقيقبت

 تحقيقبت ایي ٍلي ثبؿذ ًيض تفؼيشي تَاًذ هي اًتقبدي قيقبتتح[.24]ًوبیذ تَكيف سا سٍصهشُ

 ٍ خٌخي هَضؼي تفؼيشي تحقيقبت کِ حبلي دس داسًذ تحقيق ّذف ثِ ًؼجت خبكي دیذگبُ

 : کٌذ هي تفؼيش چٌيي سا اًتقبدي حؼبثذاسي سٍیکشد سٍصلٌذس .[31]ذٌکٌ هي اتخبر ثيغشفبًِ

 ثِ سا دس حؼبثذاسي ػٌتي فٌي هَاسد گيشي لؿک فشآیٌذ کِ ػتا آى اًتقبدي حؼبثذاسي سٍیکشد

 دیذگبُ ظَْس. ًقذ هي داًذ قبثل ثِ عَس کبهل ارتوبػي حَصُ دس سا فشآیٌذ ایي ٍ کـذهي  چبلؾ

 ّوچٌيي ٍ ػلوي ًظبم یک ػٌَاى ثِ حؼبثذاسي تکبهل اص اي ًـبًِ حبضش حبل دس اًتقبدي ّبي

ػِ اي اص سٍؽ ّبي پبػخ گَیي ؿکل گيشي هجٌبیي ثشاي تَػؼِ حؼبثذاسي ثِ كَست هزوَ

 آؿکبس سا خَد هفشٍضبت ثبیذ هحقق کِ ػتا آى اًتقبدي تحقيقبت دس اكلي هؼئلِ.ارتوبػي اػت

 . [21]ًوبیذ هؼشفي دس هَسد پذیذُ ّب خَد اًتقبدات ثشايًظشي  چبسچَةیک  ٍ کٌذ

 حشکت ٍ ـفک ثشاي هؼيشي ٌذتَاً هي اًتقبدي تحقيقبتثش ایي اػبع هي تَاى گفت کِ اهشٍصُ 

 ذٌثبؿ حؼبثذاسي اكَل هؼتقين اسصیبثي تحَل تئَسي حؼبثذاسي ٍ رْت دس حؼبثذاسي هحققبى

 . اػت تحقيقبت ایي هشرغ ّبي چبسچَة تـشیح هؼتلضم دس اثتذا کبس ایي ٍلي

  گیری نتیجه

ٍ تحَل  تَػؼِ دس حؼبثذاسي تحقيقبت سٍیکشدّبي هختلف اًَاع ثبلقَُ ًقؾ ثشسػي ثِ هقبلِ ایي

 تئَسي تَػؼِ ثشاي احجبتي ٍ دػتَسي تحقيقبت ثِ ّويي هٌظَس.اػت پشداختِ حؼبثذاسي ئَسيت

 ٍ تلويوبت دس ػَدهٌذيثش سٍیکشد ّبي رذیذي چَى اكلي  توشکض ٍ ؿذ هغشح حؼبثذاسي

 . ثَد اًتقبدي ٍ تفؼيشي تحقيقبت
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 صیشاسي ؿذُ اػت ، سٍیکشد احجبتي  ربیگضیي سٍیکشد دػتَدس تحقيقبت حؼبثذاسي ثِ هشٍس صهبى 

هْوتشیي تجذیل ثِ  احجبتي سٍیکشد تشتيت ثذیي. داسد ربًجذاساًِ هَضغ ٍ ًجَدُ خٌخي ًخؼت سٍیکشد

 ًِ ٍ احجبتي تحقيقبت ًِ تبکٌَى ثب ایي ٍرَد.ؿذسٍیکشد دس هؼيش اكلي تحقيقبت حؼبثذاسي 

بل آى ثشخي هحققبى ثِ دًج.کٌٌذ خلق حؼبثذاسي ثشاي ربهؼي تئَسي اًذ ًتَاًؼتِ يدػتَس تحقيقبت

كَست  ثِ کِ ٌَّص سا هغشح ًوَدًذ ثٌيبدي تئَسي تلويوبت ، دس ثب گشایؾ ثِ سٍیکشد ػَدهٌذي

 ثٌيبدي تئَسي ؿٌبػي سٍؽ اص تَاًٌذ هي حؼبثذاسي هحققبى .ػلوي هَسد آصهَى قشاس ًگشفتِ اػت

 ثشاي الصم هجٌبي ٍ ٌٌذک اػتفبدُ حؼبثذاسي ّبي فشضيِ ٍ پبیِ هفبّين ، اػبػي اكَل تَليذ ثشاي

 ٍسٍد خَاػتبسًيض  ثؼيبسي هحققبىدس ػبل ّبي اخيش .ًوبیٌذ فشاّن سا حؼبثذاسي احجبتي تحقيقبت

 فؼبليت کی حؼبثذاسي کِ داًين هي صیشا اًذ ؿذُ حؼبثذاسي تحقيقبت ثِ ارتوبػي ػلَم ّبي هَلفِ

 تٌْب ، حؼبثذاسي تحقيقبت اكلي هؼيش احجبتي هبّيت کِ داسًذ ػقيذُ هحققبى ایي.  اػت ارتوبػي

تذٍیي  تَػظ حؼبثذاسي اكَل تَػؼِ. ًيؼت حؼبثذاسي تحقيقبت ثشاي قجَل قبثل ؿٌبػي سٍؽ

 لزا ٍ اػت اًؼبًيدخبلت ػبهل  ثش هجتٌي ػيبػي ٍسفتبسي  فشآیٌذ یک، اػتبًذاسدکٌٌذگبى 

هشثَط ثِ  سيتئَ ٍ حؼبثذاسي اكَل تَػؼِ دس هْوي ًقؾ تَاًٌذ هي اًتقبدي ٍ تفؼيشي تحقيقبت

ثلکِ  ًوَد هحذٍد ارتوبػي ّبي رٌجِ ثِ فقظ ًجبیذ سا تحقيقبتي ّبي سٍیکشد ایي. ثبؿٌذ داؿتِآى 

 ّبي ثحج ػتا الصم ثِ ًظش هي سػذ. ًوَد اسصیبثي آًْب کوک ثِ ًيض سا حؼبثذاسي اكَل تَاى هي

 .ؿَد اًزبم اسيحؼبثذ هجبًي دس اًتقبدي ٍ تفؼيشي تحقيقبت ثکبسگيشي چگًَگي دسثبسُ ثيـتشي

 تحقيقبت ٍضؼيت ثش ایي اػبع هي تَاى گفت کِ ثکبس گيشي سٍیکشد ّبي رذیذ اص عشیق ثْجَد

 حؼبثذاسي ٍ ثِ دًجبل آى دػتيبثي ثِ یک تئَسي تئَسي حؼبثذاسي هَرت تَػؼِ ٍ تحَل اػبػي

 .خَاّذ ؿذ حؼبثذاسي ربهغ تش

 :پي نوشت

1- Statement of Accounting Theory and Theory Acceptance 
(SATTA) 

2- Normative research 

3- Positivistic research 

4- Decision-usefulness Approach 
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5- A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT) 

6- Interpretative research 

7- Critical research 

8- Finance Approach 

9- Economic Approach 

10- Grounded theory 
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New approach of accounting research and development of 
accounting theory 
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Abstract 

Theory is usually formulated and developed through the process 
of research. The basic challenge in accounting research is that 
currently there is no comprehensive theory of accounting on 
which accounting research can be based. Yet, researchers have 
adopted new approaches to achieve a more comprehensive theory 
in recent studies.This article focuses on the normative and 

descriptive research and the role of decision-useful approach, 
interpretative and critical research to the development of 
accounting theory. All of these developments are beneficial to 
accounting since they open up accounting to a diversity of 
research approaches that will collectively improve the status of 
accounting research and development accounting theory. 
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