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 مقاله پژوهشی 

 
ای هیچند ال یالگو شنهادیپ :یعلم یهانیپلیسیتفکر مجدد در مورد د

 یعلم نیپلیسید

 

 *یاحمد یحاج می، مریزدانیشهرام 

 

 

 چكيده

خورند می وندیبهم پ نیادیبن یهاهینظرو  یاز مفروضات فلسفای هستند که به واسطه مجموعه یدانش یهاهحوز هانیپلیسیدمقدمه: 

 نییشوند. مطالعه حاضر با هدف تبمی یعیطب یهاهدیکسب معرفت نسبت به پد ریدر مس یساختگ یمرزهاگیری و موجب شکل
 انجام شد.ای هیچند ال یالگو شنهادیو پ نیپلیسید فیبر تعار یبا مرور یعلم نیپلیسید تیماه

 .استفاده شد یسنتز مدل نظر یبرا (Carnwell and Daly) یدالو  مرور نقادانه کارنول یمقاله از استراتژ نیدر اها: روش

پاب  ،(Eric) کیار ،Google Scholar)) ی اطالعاتی مرتبط گوگل اسکوالرهاهمفاهیم کلیدی در موضوع مورد پژوهش در پایگا
 ،یدانش یهاهحوز ،یعلم یهاهحوز ،یعلم نیپلیسیی، دهاهبا کلید واژ یالدیم0292تا سال  (Pubmed Central) مد سنترال

 جستجو شد. ،نیسپلید یمرزها

 نیپلیسیاز د هیچندال یشده است، مدل ارائه نیپلیسیکه از د یمختلف فیو تعار هاهدگاید میمطالعه، با مرور، ادغام و تعم نیدر انتايج: 

 یهانیپلیسید یهااز ساحت یکی، هاهیال نیاز ا کی. هر است یفرع هیال 93و  یاصل هیال 99مدل شامل  نیشد. ا ارائه یعلم
 کند.می را مشخص یعلم

و  دینمامی مکک یعلم یهاهرشتگیری شکل ندیفرا یسازو روشن نییبه تب نیپلیسید یهاهسازریز یشناخت اجزاگيري: نتيجه

  سازد.می ایمه گیرشتهمیان یو توسعه یابیجهت ارز یدیچارچوب مف

 

  نیپلیسید هیمدل چند ال ن،یپلیسید ،یعلم نیپلیسید ،تفکر مجددی كلیدی: هاهواژ
 442تا  412 :(42)42؛ 1311 آبان مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/

 
مقدمه 

 یهانیپلیسیاز آنچه ما امروزه به عنوان دای بخش عمده

 ییهابندیبه دنبال تحوالت و دسته میشناسمی یعلم

 شیدایشکل گرفته است که در قرن نوزدهم و به موازات پ

 یهاپژوهش شیمدرن رخ داده است. با افزا یهاهدانشگا

 یبرا یپژوهش ینهادها زیلزوم تما ستم،یدر قرن ب یعلم

                                                 
آموزش  ،یدکترا(، دانشکده مجاز ی)دانشجو یاحمدیحاج میمرنویسنده مسؤول:  *

. رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ت،یریو مد یپزشک
mha325@yahoo.com 

 شیاز پ شیو موضوعات خاص ب لیمسا یرو برتمرکز 

 زیو تماگیری امر خود سبب شکل نیشد که امی حس

 گرید انی. به بدیگرد یعلم یهانیپلیسید شیاز پ شیب

نحوه تولد،  یعنی هانیپلیسید یو چرخه زندگ خچهیتار

 یخشب هانیپلیسیرفتن د نیشدن و از ب نهیتوسعه، نهاد

 رییبوده است و تغ ریدانشگاه در دو قرن اخ خچهیاز تار

 ت،یریو مد یآموزش پزشک ،یدانشکده مجاز ،گروه آموزش پزشکی )استاد(، یزدانیشهرام  دکتر

 (shahram.yazdani@yahoo.com. )رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک

 91/5/11تاریخ پذیرش: ، 09/90/12، تاریخ اصالحیه: 90/2/12مقاله:  تاریخ دریافت
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به نوبه خود، در بستر تحوالت  هاهو تحوالت دانشگا

صورت گرفته است. به  یو اقتصاد یاجتماع ترعیوس

نامه با استناد به واژه هانیپلیسیخاستگاه د گر،ید انیب

از  یاریکه بس یزمان اکسفورد در قرن نوزدهم

است که البته،  یابیاند قابل بازشده تأسیس هاهدانشگا

شدن و رشد و  یتخصص یعنیروند مسلط شدن آن 

تاده اتفاق اف ستمیدر قرن ب ینیپلیسید کردیتوسعه رو

 (. 1)است

تفکر مجدد »با عنوان ای در مقاله Fuchsman))فوچمن 

آلن به نقل از  «گیرشتهمیاندر مورد ادغام در مطالعات 

دارند، می اذعان ((Allan J. Lichtman ختمنیلیج

ند تا دار لیتما تربیششوند، می تریکیتکن هاههرچه رشت

 یارتباط تیو قابل اورندیبوجود ب یدیجد یهاهرگرویز

اساس  رب (.2)کم خواهد شد اریشان بس نیدر ب

 یهاهرشت ،((Page Smith تیاسم جیمشاهدات پ

و  کنندمی جادیا یدیجد یهاهرگرویزدائماً  کیاکادم

رشته بخصوص چه خبر است  کیدر این که  دنیفهم

 (. 3)دشوار است اریبس

درباره  ییمستندات منتشر شده اختالف نظرها در

ان مختلف نظرصاحبوجود دارد.  نیپلیسید فیتعر

 د.انداشته نیپلیسیاز د یمتفاوت ینظر یهایریگجهت

 حوزه خود توجه دارند، ژهیو یرهایبه متغ هانیپلیسید

 مختلف دانش که به طور مجزا از هم یهانیپلیسید

 یساختگ ییهاهفاصل زلهبه من شوند،یم یدهمانساز

 یاژهیاهداف و یهستند که دانشمندان علوم مختلف برا

  (.5و4)اندرا به وجود آورده آنها

 دانشاز ای رشته خود را شاخهالً معمو دانشمندان

 یعلمای جامعه ازمندین یدانند. هر شاخه از دانش علممی

 ،(Merton) به نقل از مرتون ((Newell لیویاست. ن

 تیریکه تحت مد یرا نهاد اجتماع ی: جامعه علمدیگومی

 یبرا یخاص نیو قوان هامستقل است و ارزشای سامانه

 نیبر ا دارد و عالوه دو کارکنان خو کنترل رفتار، اعضا

 و انسجام یگروه کینامید نیتضم یبرا نیپلیسیهر د

 یبرا ییهاسمینظام پرداخت اجرت و مکان یخود دارا

 (. 6)نش استاز عملکرد کارکنا یقدردان

از قواعد و  یرا شکل یعلم نیپلیسید ،(Foucault) فوکو

 یحوزه دانش کیدر  یناظر بر روابط اجتماع ماتیتنظ

 ،(Becher &Troller) (. بچر و ترولر7)داندمی خاص

گر و خود میرا جوامع خود تنظ یدانشگاه یهانیپلیسید

خود را  یو عملکرد اجتماع تیداند که هومی یمختار

باور  نیبر ا ،(Szostak) (. زوستاک8)کنندمی فیتعر

که  هاهدیاز پدای مجموعه ی، داراهانیپلیسیاست که د

 هیچند نظر ای کی رند،یگیم درون خود مورد مطالعه قرار

حاکم بر  نیو قوان قیمتد تحق ایمجموعه روش  ،یاصل

 یکارکنان و انتشارات علمارتقای عملکرد، جذب، 

 (. 9)هستند

 یعلوم به سمت نوع شیشاهد گرا خیطول تار در

و  هاهمجموع ریز جادی، اهادانش نیب یمرزبند

 یهااغلب همانند قدرت هانیپلیسید .میهست هابندیطبقه

ال ح نیکنند، با امی عمل گریکدیخود مختار و مستقل از 

مختلف در  یهاهگرو انیدر م هادانش میشاهد هست

 هنینهاد دارند و یتالق گریکدیو دائم با  هستندچرخش 

 (. 6)ستیشان ن یبستن مرزها یبه معن هانیپلیسیشدن د

که،  دارندمی اظهار و همکاران، Aboelela)) ابوئلال

مختلف از  نیکنار هم قرار دادن محققصرفاً "

 یو دانشگاهای متنوع با مدارک حرفه یهانیپلیسید

ای رشتهمیان تیفعال کیانجام  یمختلف برا

(Interdisciplinary)، آنها معتقدند،  "کند.ینم تیکفا

رز م دیبا رشتگی انیم کردیبا رو یهافعالیتانجام  یبرا

فاق ات نیپلیسیچند د ایدو  یمرزها نیو ادغام در ب یشکن

 (. 4)فتدیب

ساخته شده  یعلم یهانیپلیسید هیبر پا رشتگیمیان

بودن محقق نشود،  نیپلیسی( و تا مفهوم د11)است

 یهافعالیتکند. نمی دایمعنا پ گیهرشتمیانمفهوم 

 یهاهادگید نیب وندیارتباط و پ یبا برقرار گیرشتهمیان

 ینه تنها موجب انسجام و اثربخش ،نیپلیسید نیچند
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بردن  نیشود، بلکه امکان از بمی یدانش علم تربیش

جامعه  یازهایعلوم و رفع ن نیب یخال یفاصله و فضا

 (. 6و2)آوردمی فراهم یدانش کاربرد کیرا به عنوان 

درک  جادیاست به منظور ا یکردیرو گیرشتهمیان

 دهیچیمشکل پ کی ایسؤال  کیبا  ییارویرو یتر براجامع

ادغام  قیکه از طر یواقع یایو گسترده در دن

 ه،یرو ه،یدانش، نظر ،یشناسروش ،شناسیمعرفت

اخت شن قیمختلف از طر یهانیپلیسید میو مفاه کیتکن

 چند لیو تحل مشترکگفتمان  ،یمتقابل، تعامل، همکار

و  زانیاز نظر م گیرشتهمیان .دیآیوجود مجانبه به

 نایم ن،چند،یب سلسله مراتب کیدر  ییاگرکلیادغام و 

 (. 11)ردیگیقرار م گیرشتهو فرا

 یهاچالش یو گستردگ تیّماه لیبه دل یعلم جوامع

 یتعامل یهامهارتو  وریبهرهارتقای  نیو همچن یکنون

 نیرفتن مرز ب نیخود، به طور روزافزون خواستار از ب

 به نیپلیسید کیمسائل از  یگذارقدم ،هانیپلیسید

 هستند.  هانیپلیسید انیم میو گردش مفاه گرید نیپلیسید

و تفکر در ادغام  تأملبه  یگفت وقت دیبا صراحتاً

 کیبه توسعه  ازین م،یپردازمی یعلم یهانیپلیسید

داشت. چرا  میخواه نیپلیسید تیاز ماه یچارچوب نظر

بر سر راه کنشگران  یادیو مشکالت ز دهایکه ترد

و  ستیراه مشخص ن ریقرار دارد، مس یگهرشتانیم

 هانیپلیسیگر دید یبرا یعلم یهانیپلیسیزبان د

سؤال مطرح است که بر  نیا نی. بنابراستین ندیخوشا

 گرید یهانیپلیسیبا د دیبا یمدل نظر ایچه اساس و 

 دیبا نهیزم نیا در تیموفق شیافزا یکرد و برا یهمکار

 چگونه عمل کرد.

نامه انیاز پا یپژوهش که قسمت نیاساس در ا نیا بر

 یو تاکسونوم ینظر یارائه الگو» با عنوان یدکتر

است،  «یدر آموزش عال گیرشتهمیانتوسعه  یهاروش

 یلمع نیپلیسید کی یهاهیمرزها وال نییبه شناخت و تب

 . میپردازمی

 یوربا مر یعلم نیپلیسید تیماه نییمطالعه، تب نیا هدف

 ایهیچند ال یالگو شنهادیو پ نیپلیسید فیبر تعار

 است. یعلم نیپلیسید

 

 هاروش

 Critical)به روش مرور نقادانه ) ،مطالعه نیدر ا

review یکارنول و دال یشنهادیمراحل پ با و 

(Carnwell & Daly) مدل  به منظور ارائه وسنتز

ل روش مشتم نیاستفاده شده است. ا نیپلیسید یمفهوم

 فاز است که عبارتند از: 5بر 

 یمرور حوزه فیتعر .9

 مربوطه یمنابع اطالعات ییشناسا .0

 مرور متون .9

 نوشتن مرور .4

 (90)استفاده از متون در مطالعه ارائه شده .5
9 
 :یمرور حوزه فیتعر. 

 یبررس به یپژوهش با استناد بر متون علم نیا در

 نیپلیسید یارهایدرباره معان، نظرصاحب یهاهدگاید

ا را ب تیسنخ نیتربیشکه  ییارهایعلمی و استخراج مع

 دارد پرداخته شده است. نیپلیسید

 

 مربوطه:  یمنابع اطالعات یی. شناسا0

متون به صورت  یجستجو قیمنابع از طر ییشناسا

نظام مند و جامع با استفاده از موتور جستجو در 

 ,Google Scholar یهاتیداده و وب سا یهاهگایپا

ERIC, PubMed, Web of science یهاهواژ دیبا کل 

 discipline boundaries", "discipline یاصل

definition", " discipline" discrimination", 

"discipline framework "  انجام شد و  0292تا سال

 یارهایآمد. مع به دست هیاول یجستجو سند در 022

ارتباط آنها با اهداف  زانیاساس م ورود مستندات بر

شدند و  بندیتیبه آنها اولو ارجاع زانیپژوهش و م

داشتند و به زبان  یتربیش یمفهوم یکه غنا یمتون

 اریبودند انتخاب شدند و مع دهیرس پبه چا یسیانگل
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و  یاز فارس ریغ یهابه زبان یمقاالت و اسناد ،خروج

کننده سطوح و  نییکه تع یبودن و مستدات یسیانگل

 نبودن از مطالعه خارج شدند. یعلم نیپلیسید یمرزها

 

 :. مرور متون9

 92عنوان انجام شد که  022 یبا بررس هیاول یگرغربال

 932مرحله حذف شدند.  نینامرتبط در ا ای یمورد تکرار

قرار  یمورد بررس دهیمنبع در مرحله دوم از نظر چک

منبع که در مورد پژوهش  12آنها  نیگرفتند که از ب

مقاله  30، حذف شد و دبو یمثل گزارش مورد نیپلیسید

وارد مرحله سوم  نیپلیسیسطوح د ای انارک نهیدر زم

متن کامل  یسوم، با بررس شد. در مرحله یبررس

 مقاله که تمرکز 99 تینهادر مقاله حذف و  50مقاالت، 

وارد  بود، یعلم یهانیپلیسیآنها بر ارکان د یاصل

 مطالعه شد.

 

 نوشتن مرور:  .4

 نیپلیسید یمرزها نییو تب فیمطالعه به تعر نیا در

 .پرداخته شد یعلم

 استفاده از متون در مطالعه ارائه شده: .5

 یمدل نظر ،یعلم نیپلیسیپس از استخراج ارکان د 

ساختارمند و با تفکر و سنتز  به طور یعلم نیپلیسید

ارائه  یبه شکل هرم هیال ریز 93و  هیال 99محققان در 

در کف  یو انتزاع نیادیبن یهاهیال که یبه طور د،یگرد

هرم قرار گرفت.  ییدر سطوح باال ینیع یهاهیهرم و ال

ای هیال -الگو چند» به عنوان، یمدل هرم نیا ت،یادر نه

 شنهادیپ یعلم یهانیپلیسید نییتب یبرا «یعلم نیپلیسید

 شد.

 

 نتايج

مختلفی،  هابندیو مرز ارهایمنتشرشده از معدر آثار 

استفاده شده است  یعلم نیپلیسیبرای معرفی د

تا اند تالش نموده یادیپردازان ز هیو نظر شمندانیاند

را شفاف و  یعلم نیپلیسید کی یهایژگیارکان و و

شده به  ی. در ادامه مستندات جمع آورندیمشخص نما

 شوند. می نشر ارائه خیتار بیترت

رشته را شامل  یچارچوب شناخت ، Kuhn)) کوهن .9

 نیادیبن یهاهی( نظر9. ردیگمی سه جزء در نظر

 یهامثال) یآل دهیا یهالیو تمث ها( مدل0( هامی)تعم

 یآل دهیا فیتوص یبرا یانتزاع شده از موارد واقع

خاص از  یهاهنمون)خاص  یها( مثال9 (هاهدیپد

 اههکند، تفاوت در رشتمی استدالل(. او هاو مدل هامیتعم

 یمورد استفاده آنها برا یهاو روش هاهیتنها در نظر

 هامیعمت نیا نییتب یکه برا ییهابلکه مثال ،ستین میتعم

را  هاهرشت زیاز وجه تما یرود بخش مهممی به کار

 (.99)کندمی جادیا

 یمعرفت شناخت یهاهبر جنب ،(Toulmin) تولمان .0

و  هاروش م،یدارد و تفاوت در مفاه تأکید هاهرشت

 (.94)داندمی هاهرا وجه اختالف رشت هاتیغا

 یهاهرا گرو هاهرشت ،(Whitley) یتلیوا .9

هر  یعنیداند، می علم یمان دهنده در وادسازیاجتماع

و دستور  فهیاست که وظ یافراد از یاجتماع یرشته دارا

 (.95)است یکارشان علم

 تیبر اهم ،King & Brownell)) و برونل نگیک .4

و زبان  یحوزه دانش ،یبیساختار ترک ،یساختار مفهوم

کنند. آنها رشته را می تأکیدهر رشته  افتهیتخصص 

 انینیشیگفتمان پ هیکه بر پا یانسان، سنت لیبروز تخ

حوزه خاص،  کیدر  یعلم اتیادب راثیشود، ممی ساخته

 یآموزش عهجام کیو  افته،یتمرکز  یشبکه ارتباط کی

 (.92)دانندمی

مفهوم  ،یاز عبارت رشته علم ،Foucault)) فوکو .5

از  یرا شکل یکند. او رشته علممی قدرت را برداشت

حوزه  کیدر  یناظر بر روابط اجتماع ماتیقواعد و تنظ

را که  ییو هنجارها هاداند که نقشمی خاص یدانش

 (.3)بخشدمی قدرت هستند شکل ستمیثر از سأمت

معتقدند  ،Dressel & Marcus)) درسل و مارکوس .2
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ا که آنه یافراد یو پژوهش یفکر تیبه فعال هاهکه رشت

 یهارا روش هاهدهند و رشتمی شکل ،برندمی را به کار

کنند. می فیتعر هاهدیو مطالعه پد یدهمانساز مندنظام

هر رشته  (Phenix) کسیبا الهام گرفتن از نظر فن هاآن

ه مؤلف( 9دانند: می یه اصلمؤلف ایپنج جزء  یرا دارا

اصول و  م،یمفاه رها،ی)شامل مفروضات، متغ ییمحتوا

 ییکه شناسا نی)زبان نماد یه زبانمؤلف( 0روابط(، 

ا روابط ر یو بررس فیکند و تعرمی ریعناصر را امکانپذ

 .سازد(می مقدور

 که رشتهای دهندهمان سازیهاندی)فرا یبیه ترکمؤلف( 9

)تعهد  یه ارزشمؤلف( 4(، ابدیمی حول آنها توسعه

و  ردیمورد مطالعه قرار گ دیبا یزیچه چاین که درباره 

 یه ربطمؤلف( 5انجام شود( و  دیمطالعه با نیچگونه ا

رشته را در  گاهیکه جا هاهرشت ریبا سا هاهرابطه رشت)

مارکوس کند(. به نظر درسل و می بدنه علم مشخص

 تیمختلف هو یهاهپنج جزء به رشت نیا انیتعامل م

 (. 93)بخشدمی

 و همکاران به نقل از بانجه (Kuipers) پرزیکو .3

((bunge، یهاهرا از رشت هافیتوصترین از جامع یکی 

 یحوزه معرفت کیبانجه،  دگاهیارائه داده است. از د یعلم

 یهاهمؤلفاست که واجد  یرشته علم کی یتنها در صورت

 باشد.  ریده گانه ز

( 0 ،دانش پژوهان ایدانشمندان و  ی( اجتماع علم9

دانشمندان و  یهافعالیتاز  تیکه حما زبانیمی جامعه

 انیم ی( حوزه گفتمان9 ،دانش پژوهان را بر عهده دارد

متشکل از  ،یفلسف یربنای( ز4 ،یاجتماع علم یاعضا

 ،شناسیمعرفت ،شناسییمفروضات هست

 ،یرسم نهی( زم5 ،یو اخالق شناسیرزشا ،شناسیروش

 یاضیو ر یکه عبارت است از مجموعه مفروضات منطق

 در نظر گرفته یهیبه عنوان امور بد قیکه در روند تحق

خاص، که عبارت است از مجموعه  نهی( زم2 ،شوندمی

 یهاهرشت ریکه از سا ییهاروش ای هاهی، نظرهاهگزار

 ،ی( مجموعه مسائل اساس3 اند،قرض گرفته شده یعلم

دانشمندان و دانش پژوهان در آن حوزه  یرو شیکه پ

، هاهکه مجموعه داد ،دانش رهی( ذخ2 ،است یمعرفت

شود که می را شامل ییهاهیو نظر هاهیاطالعات، فرض

 یتوسط دانشمندان و دانش پژوهان حوزه معرفت

 ای یعمل ،یشناخت یهاتی( غا1 ،شده است دیمربوطه تول

 تحقق آن هستند یدر پ یحوزه معرفت یکه اعضا یاخالق

 یهاکیمجموعه تکن املکه ش ،یشناس( روش92 و

 یآمار یهاو روش یپژوهش یهاطرح ،یشگاهیآزما

 (.92)شودمی گرفته به کار نیشود که توسط محققمی

خود  را جوامع یدانشگاه یهاهرشت ،(Becher) بچر .2

و عملکرد  تیداند که هومی یگر و خود مختار میتنظ

شامل  تیهو نیکنند. امی فیخود را تعر یاجتماع

دانش،  ،یخاص، معان یهاهوی، آداب و رسوم، شهاسنت

 نیو نماد یزبان یو الگو یرفتار نیباورها، اخالق و قوان

 (.2)است رشته یضااع انیمشترک در م

 (Klein, Julie Thompson) نیتامپسون کال یجول .1

از  یرا به مجموعه هماهنگ "رشته "و همکاران، اصطالح 

 اتیو نظر می، مفاههاهنمون ندها،فرآی ها،ابزارها، روش

 مشخص اطالق یو ذهن ینیع یمرتبط به حوزه موضوع

 یرونیعوامل ب تأثیردر طول زمان تحت  هاهکند. رشتمی

 (.91)کنندمی رییشکل گرفته و تغ یدرون یذهن یازهایو ن

را به پنج دسته ای رشته یهایژگیو ،Buker)) بوکر .92

)گذشته، حال و  خیتار ی( هر رشته دارا9کند. می میتقس

اصطالحات  ی( هر رشته دارا0( خاص خود است. ندهیآ

 ی( هر رشته پاسخ9خود است.  یخاص و تخصص

 هاه( رشت4خود دارد.  یدیت کلسؤاال یمناسب برا

مربوط به  یریتفس یهااستراتژی و یهاروش یدارا

 شناسیمعرفت کردیرو یدارا هاه( رشت5 و هستند خود

 (.02)خاص خود هستند

 هاهباور است که رشت نیبر ا ،( (Szostakزوستاک .99

و  یباشناسیز ،یعالوه بر دارا بودن عناصر اخالق

کننده  زیه متمامؤلفچهار  یخاص خود، دارا کیدئولوژیا

مورد عالقه و  یهاهدیاز پدای ( مجموعه9 :هستند گرید
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( 9 ،یدیکل هیچند نظر ای کی( 0 ،ت مرتبط به آنهاسؤاال

( 4 و و استعالم قیشده تحق رفتهیذپ یهامجموعه روش

 (.09)یناظر بر عملکرد، جذب، ارتقا و نشر علم هیقوائد پا

 ،((Davies, M. & Devlin نیو دول سیوید .90

جامعه  کیرا شامل وجود  یرشته دانشگاه یهایژگیو

در  قاتیاز تحقای و سابقه خچهیاز محققان، تار

 ق،یتحق یبراای افتهی زیتما یهاخاص، روش یهاهنیزم

 یمشخص برا یها، مالکهاهداد ریو تفس یجمع آور

 انیم یشبکه ارتباط کیو  دیدانش جد رشیو پذ یبررس

 (.00)دانندمی یجامعه علم یاعضا

را برخوردار از  هاهرشت ،((Krishnan شنانیکر .99

( موضوعات و 9داند که شامل می شش گانه یهایژگیو

( 9خاص،  ی( دانش تخصص0 ق،یتحق یاهداف خاص برا

( اصطالحات و زبان خاص، 4خاص،  میو مفاه هاهینظر

 زیتما یعلم یها( نهاد2 و یخاص پژوهش یها( روش5

 (.09)است افتهی

 اههرا در رشت یرفتار-یشناخت یپنج الگو ،فوچمن .94

و  می، مفاههاهدی( توافق در مورد پد9کردند:  ییشناسا

( 0دهد، می لیرشته را تشک کی یکه مبنا ییهاروش

 یپژوهش یرهایرا در مس نیکه محقق یچالش یهاگفتمان

تواند منجر می نده کهساز( رقابت9دهد، می قرار یمواز

( 4در ظاهر مخالف شود،  یهاهدگاید بیبه ترک

زودرس  یهاتوافق یکه جلو کیدئولوژیا یهاشکاف

که  دیجد هایبند( ظهور دسته5 رد،یگمی را نیمحقق انیم

رشته را به  کیدرون  یهاتخصص انیتزاحم م زانیم

 (. 0)رساندمی حداقل

و همکاران،  ,David Rousseau)) روسو دیوید .95

« راهنما -دانش -تیمدل فعال»را با عنوان  یمدل
Activity-Knowledge-Guidance Model of a 

Discipline ارائه کرده است. بر اساس  هاهرشت یبرا

 دایپ تیه هومؤلفمدل روسو، هر رشته توسط سه 

و  قیشامل تحق ایرشته تی( محدوده فعال9کند: می

شامل ای دانش رشته انی( بن0 ،دانش بستتوسعه و کار

 یراهنما یها( چارچوب9 ،ها، و روشهاهی، نظرهاهافتی

و مفروضات  ینی، جهان بهاشامل ارزشای رشته

 (.04)یفلسف

 
 «یعلم نیپلیسیدی اهیال-چند» یالگو

 نییبه منظور تب حوزه نیکه بر متون ا یتوجه به مرور با

انجام شد، مشخص شد با  یعلم نیپلیسید کی تیماه

ان نظرصاحب یاز سو یادیز یهاتالشاین که وجود 

ه صورت گرفت یعلم نیپلیسید یآشکار شدن معنا یبرا

 یعلم نیپلیسیمفهوم د در خصوص یاست، توافق کامل

و ابعاد  یعلم نیپلیسیاز مفهوم د یوجود ندارد. آگاه

از اختالف  یریجلوگ یبرا یامر ضرور کیآن  یمفهوم

مطالعات  نهیدر زم یو بروز بحث و سر درگم هاهدگاید

 است.  گیرشتهمیان

مطالعه عالوه بر الهام گرفتن از ارکان  نیا پژوهشگران

، : کوهنرینظ یاننظرصاحبکه توسط  یعلم نیپلیسید

 و سیویبوکر، زوستاک، د ن،یفوکو، بچر و ترولر، کال

و فوچمن برشمرده شده است،  شنان،یکر ن،یدول

و  پرزیکو یهاالهام را از نقطه نظر نیتربیش

 اند،( گرفته05)همکارانشروسو و  دیوی( و د92)همکاران

 نییتب یاصل هیال 99در  یعلم نیپلیسیداین که بر  یمبن

 نیپلیسید یگردد، که عبارتند از: مفروضات فلسفمی

انون ک ،یعلم نیپلیسیزبان د ن،یپلیسیفرهنگ د ،یعلم

 نیپلیسید یهاتیغا ،یعلم نیپلیسیتمرکز و توجه د

 یانشد یمنابع انسان ن،یپلیسید ژهیدانش و ،یعلم

 یهافعالیت ن،یپلیسید یات دانشمؤسس ن،یپلیسید

 یهادادیرو ن،یپلیسید یمنابع دانش ن،یپلیسید یدانش

 و نیپلیسید یارزش افزوده دانش ن،یپلیسید یدانش

 ،ارائه یبه شکل هرم هیال ریز 93و با  نیپلیسید تیتول

در کف هرم و  یو انتزاع نیادیبن یهاهیال طوری کهبه 

هرم قرار گرفته است  ییدر سطوح باال ینیع یهاهیال

و  یاصل یهاهیاز ال کیهر  فی(. در ادامه به تعر9)شکل 

 ینعی از کف هرم بیبه ترت یعلم نیپلیسید کی یفرع

 ه،یالترین یتا سطح یعلم نیپلیسید یمفروضات فلسف
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هرم ل شکی . )ارائهمیپردازمی یعلم نیپلیسید کی تیتول

 الزم است(.

 ،یعلم نیپلیسیمرحله پس از استخراج ارکان د نیا در

 ساختارمند و با تفکر به طور یعلم نیپلیسید یمدل نظر

 یبه شکل هرم هیال ریز 93و  هیال 99و سنتز محققان در 

ر د یو انتزاع نیادیبن یهاهیال طوری کهبه  د،یارائه گرد

هرم قرار  ییدر سطوح باال ینیع یهاهیکف هرم و ال

از  کیهر  فی(. در ادامه به تعر9)شکل  استگرفته 

 . میپردازمی یرشته علم کی یو فرع یاصل یهاهیال

 

 

 

 

 

 یعلم نیپلیسید یا هیچندال یالگو :1شکل 

 

  :یعلم نیپلیسید ی(مفروضات فلسف9

 یهاهآنچه که امروزه پژوهشگران و دانشمندان حوز تمام

است  ینظام باور کیحاصل  ،کنندمی مختلف به آن عمل

شکل  هاهحوز نیا شمندانیتوسط اند هاکه در طول قرن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 15

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-4991-en.html


 یعلم نیپلیسید یا هیچند ال یالگو شنهادیپ و همکار یزدانیشهرام 
 

mui.ac.irijme.http://  551/  (02) 02: 9911مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / آبان 

 یچارچوب فلسف کیدر واقع  ینظام باور نیگرفته است. ا

توسعه و کاربست  یپژوهشگران برا یاست که راهنما

 یراهنما یهاچارچوب نیشود. امی محسوب یروش علم

 ایبار توسط کوهن با عنوان الگوواره  نینخست یفلسف

 کوهن دگاهیقرار گرفت. از د تأکیدمورد  یعلم میپارادا

Kuhn)) م،یمشخص از مفاهای مجموعه میهر پارادا 

اصول و  ،یپژوهش یها، روشهاهینظر ،یفکر یالگوها

 یکردعمل نیادیبن یو استانداردها یفلسفمفروضات 

مشروع و  یو عمل یهستند که شکل و حدود مشارکت فکر

ا ر یعلم نیپلیسید ایحوزه  کیقابل قبول دانشمندان در 

مختلف در  یهامیکوهن پارادا دگاهیکنند. از دمی مشخص

 نیبا هم درحال رقابت هستند و ادائماً  یعلم نیپلیسید کی

 میاهستند که با انتخاب خود، پاراد یجامعه علم کیافراد 

 زنند. می را رقم یغالب و به تبع آن علم هنجار

 یشناسی: هستنیپلیسید شناسییمفروضات هست. 9-9

ساختار، و  ت،یاز فلسفه است که به ماهای شاخه

( و ندهایو فرا ع،یوقا اء،ی، اشهاهدی)پد عتیطب یهایژگیو

که  ییهاهدیاشاره دارد. مجموعه پد تیارتباط آن با واقع

 یآن ساحت وجود یرشته برا کیدرحوزه  شمندانیاند

 را موضوع شناخت و مداخله قرار آنهاشوند و می قائل

 یعلم نیپلیسید کی شناسییدهند مفروضات هستمی

لزم مست شناسییمفروضات هست نییشوند. تبمی محسوب

 نیپلیسیموضوع مطالعه در آن د یهاهدیفهرست نمودن پد

 نیا یعموم یهایژگیمنظور و نیا یو اغلب برا نیست

 گردد.می انیب هاهدیپد

 شناسی: معرفتنیپلیسید شناسیمفروضات معرفت .0-9

معرفت و  یستیاز فلسفه است که به موضوع چ یاشاخه

 یمسائل فلسف ،شناسیپردازد. معرفتمی حصول آن یهاهرا

دانش مورد  یمربوط به مبدأ و ساختار دانش را در قالب تئور

دهد. انواع معرفت وشناخت در رابطه با می بحث قرار

 یکه ازسو نیپلیسید کیموضوع بحث در یهاهدیپد

، است آن رشته قابل فرض و قابل حصول شمندانیاند

 دهد. می لیرا تشک نیپلیسید کی شناسیمفروضات معرفت

 ،شناسی: روشنیپلیسید شناسیروشمفروضات  .9-9

 یموجّه و چگونگ یهاهویاز فلسفه است که به شای شاخه

 یمبنا شناسیپردازد. روشمی به معرفت و دانش یابیدست

رود. می به شمار قیخاص تحق یهاانتخاب و استفاده از روش

دانش در  دیاشکال مشروع استعالم، توسعه معرفت و تول

رشته، به عنوان مفروضات  کیمورد نظر  یهاهدیپد بارابطه 

 شود.می آن رشته درنظر گرفته شناسیروش

 طتباار سیربر: نیپلیسید شناسیمعنامفروضات  .4-9

. گستره گویند می معناشناسیرا  یانمعو  هاهواژ نمیا

 کی شمندانیاند یکه از سو ییمعنا یهاو برچسب یمعان

شود و می رشته زده کیموضوع  یهاهدیپد یرشته بر رو

گردد، مفروضات می آنها متصور نیکه ب یارتباطات

 دهد.می لیرا تشک هآن رشت شناسیمعنا

 که یزی: هرآن چنیپلیسید شناسی.مفروضات ارزش5-9

 یمطلوب برا تیرشته غا کی شمندانیاند یاز سو

شود، می رشته درنظر گرفته کیمورد نظر در  یهاهدیپد

دهد. می لیآن رشته را تشک یمفروضات ارزش شناخت

در جهت  تیرشته در نها کیدر یعلم یهافعالیتو  هاتالش

موضوع  یندهایبر فرا یگذارتأثیرو رام کردن و  ریتسخ

 تیغا نیو ا است مطلوب تیبه غا لیبحث رشته در جهت ن

 و نییرشته تب شناسیمطلوب توسط مفروضات ارزش

 .گرددیم تیهدا

 

 :یعلم نیپلیسی( زبان د0

 یکه برا ی: مجموع واژگاننیپلیسید شناسیواژه .9-0

 کیدرمحدوده  یکنشگران علم نیب یارتباط علم یبرقرار

آن  شناسیواژه ردیگ یرشته مورد استفاده قرارم

 شود.می دهینام نیپلیسید

که  یی: نظام معنانیپلیسیواژگان استاندارد د ستمی.س0-0

گردد را می رشته حاکم کیدر یبرمجموعه واژگان علم

 ستمیس نینامند. امی نیپلیسیواژگان استاندارد د ستمیس

ثبت و ضبط و احصاء  یبرا یکارآمد یواژگان، مبنا

 کند.می را فراهم نیپلیسید کیاطالعات در 
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 : یعلم نیپلیسی( کانون تمرکز و توجه د9

 ی: مجموعه موضوعات علمنیپلیسید یحوزه گفتمان .9-9

رشته  کی یبدنه علم یکه در هر برهه از زمان، دغدغه اصل

بحث، تفکر، تالش، و  یدهد و موضوع اصلمی لیرا تشک

 دهد.می لیتعامل آنها را تشک

 لی: مجموعه مسانیپلیسید نیادیبن لیگستره مسا .0-9

 رشته قرار کیکه موضوع کار پژوهشگران در  یاصل

 مطلوب تیبه غا لیمشکالت ن نیو به واسطه حل ا ردیگمی

 گردد.می رشته حاصل کیموضوع  یهاهدیدر پد

که در  یتی: موضوعات پراهمیپلنیسید یهاتی.اولو9-9

 یهاهدیپد یو مداخله بر رو یگذارشناخت، هدف یراستا

ر د هاجهت پژوهش نییتع یگردد و مبنامی نیرشته مع کی

 گردد.می رشته محسوب کی

 

 :یعلم نیپلیسید یهاتی( غا4

که در  ی: مجموعه اهدافنیپلیسید یشناخت یهاتیغا .9-4

 کیموضوع بحث  یهاهدیپد یواقع تیرابطه با شناخت وضع

اهداف منجر به شناخت کامل  نیگردد. تحقق امی نییتع رشته

 گردد.می یعیطب تیو رفتار آنها در وضع هاهدیپد

که به  ی: مجموعه اهدافنیپلیسید یعمل یهاتیغا .0-4

مورد  هاهدیپد ریتسخ تیمنظور مداخله، کنترل و در نها

در جهت  هاهدیپد نیا تیو هدا نیپلیسید کینظر در 

 گردد.می نییمطلوب آنها تع تیوغا تیوضع

که با در  ی: مجموعه اهدافنیپلیسید یاخالق یهاتیغا .9-4

 تیدر رابطه با وضع ینظر گرفتن مفروضات ارزش شناخت

 گردد.می نییرشته تع کیمورد بحث در  هاهدیمطلوب پد

 :نیپلیسید ژهی( دانش و5

 هاههمخوان از گزارای مجموعه ه،ینظر کی: هاهینظر .9-5

 یعیرفتار گستره وس ینیب شیو پ هیتوج ف،یاست که توص

 کند.می ریمرتبط را امکان پذ یهاهدیاز پد

از دانش است  یشکلای : دانش گزارهی.دانش گزاره ا0-5

 آنها حاصل یدر شکل واقع هاهدیکه در رابطه با رفتار پد

 نییرا آنچنان که هستند تب هاهدیپد ای،گردد. دانش گزارهمی

 .دینمامی فیو توص فیو تعر

از دانش است که استفاده و  ی: شکلیزیدانش تجو .9-5

 کیدر  دهیرفتار پد رییکاربست آن به منظور مداخله وتغ

 .ردیگمی به سمت رفتار مطلوب صورت نیپلیسید

 

 :نیپلیسید یدانش ی( منابع انسان2

گان، آموختدانش: نیپلیسید یکارکنان دانش .9-2

 کیکه در  علمیهیأت یپژوهشگران، و اعضا شمندان،یاند

)آموزش،  یدانش یهافعالیتمشخص به  یحوزه دانش

کارکنان پردازند، می خدمت( ارائهدانش،  تیریپژوهش، مد

 دهند.می لیرا تشک نیپلیسید یدانش

هستند که در هر  ی: افرادنیپلیسیدانش د رانیفراگ.0-2

به  کنند ومی یکسب دانش و تجربه را ط ریمس نیپلیسید

 یعلم تیهوگیری و شکل یعلم یهاتیواسطه کسب صالح

در  یمحور گاهیبه جاای هیحاش گاهیدر طول زمان از جا

 .ابندیمی رشته ارتقا کی

ای جامعه زبان،ی: جامعه منیپلیسید زبانیجامعه م .9-2

 هاه)مانند دانشگا یعلم یاست که به واسطه استقرار نهادها

)مانند  یتیحما یهارساختی( و زیو مراکز پژوهش

 طالبان علم عادگاهی( میات اعطا کننده گرانت پژوهشمؤسس

در طول زمان الً . معمواست خاص نیپلیسید کیدر 

مختلف به سمت جامعه  یاز کشورها نخبگانجرات امه

بب س جیامر به تدر نی. اردیگمی صورت نیپلیسید زبانیم

 کیدر  نیپلیسید ژهیو یعلم و فناور یهاهواحگیری شکل

 شود.می منطقه خاص

 

 :نیپلیسی( فرهنگ د3

 یجامعه علم یآداب، رسوم، و رفتار اجتماع .9-3

ه که ب ییسنن و رفتارها: مجموعه آداب، رسوم، نیپلیسید

 دهد.می تیرشته هو کی یافراد در جامعه علم نیروابط ب

: مجموعه نیپلیسید یجامعه علم ی.هنجارها0-3

 کیدر محدوده  یکنشگران علم یکه از رفتارها ییهاارزش
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 ایرفتار مناسب  یو استانداردها است رشته قابل انتزاع

 دهد.می لیقابل قبول را در آن رشته تشک

 

 :نیپلیسید یات دانشمؤسس( 2

 یو چارچوبها باتی: ترتیعلم یو نهادها هاسازمان .9-2

 در یرشته علم کیکه کنشگران ای و قابل مشاهده یرسم

 پردازند. می یعلم یهافعالیتقالب آن به 

 انیکه ارتباط م ییها: چارچوبیعلم یهاهشبک .0-2

 کیدر  یو حقوق یقیحق یاز کنشگران علم یعیگستره وس

  کنند.می ریپذدر نقاط مختلف جهان را امکان نیپلیسید

 

 :نیپلیسید یدانش یهافعالیت( 1

ه ک یعلم یهافعالیتاز  ی: شکلقیدانش / تحق دیتول .9-1

 یهاهدیهدف آن افزودن بر دانش موجود در رابطه با پد

 .است رشته کیمورد بحث 

 هیدانش، کل تیریو ترجمان دانش: مد تیریمد .0-1

نظور به م نیپلیسید کیشود که در می را شامل ییهافعالیت

. هدف ردیگمی دانش صورت یسازیادغام، و بوم ص،یتلخ

 یمختلف یبه محصوالت دانش یابیدانش دست تیریاز مد

 رشته قابل استفاده کیکاربران دانش در  یاست که برا

 .هستند

انتقال دانش و توسعه  ندیفرا ،انتقال دانش / آموزش: .9-1

 کی رانیدر فراگ یعلم تیهوگیری و شکل هاتیصالح

دانشمندان آن حوزه  یاز سوالً که معمو است رشته

 گردد.می تیریمد

 کیدر ای هیکاربست دانش: کاربست دانش توص .4-1

ه شد دیمحصوالت تول ایرشته در قالب خدمات ارائه شده و 

 گردد.می متبلور

 

 :نیپلیسید ی( منابع دانش92

که در  یادوار اتی: نشرنیپلیسید یعلم یهاهمجل .9-92

 یعنی نهیزم شیهر رشته به منظور انتقال دانش پ

 که یاضیر ای یمنطق یهاهینظر ای اتیاز فرضای مجموعه

 شود.یم نظر گرفته یهیبد نیپلیسیدر هر د قیدر روند تحق

دانش  انتقال یکه برا یاتی: نشرنیپلیسیکتب مرجع د .0-92

دانش  یهاتمیاز آای که عبارت است از مجموعه نهیپس زم

 یعلم نیپلیسید ری( که از سااه)اظهارات، روندها، روش

 .شودمی اقتباس

 ،یاطالعات یها: بانکنیپلیسید یاطالعات یهابانک .9-92

و  ،یگانیثبت، با یهستند که براای داده یهاهگایپا

اطالعات  گردند.می جادیرشته ا کیدانش در  یسازهینما

منظم دارند  یساختار ،یاطالعات یهاهگایضبط شده در پا

 یاطالعات را برا نیبه ا یجستجو، دسترس یو موتورها

 سازد. می فراهم یعلم گرانکنش

 

 :نیپلیسید یدانش یدادهای( رو99

 ییگردهما کی ناری: سمنیپلیسید یعلم ینارهایسم .9-99

بحث و تبادل نظر  ،ارائهاست که در آن به  یآموزش-یعلم

رشته  کیدر  یعلم دیجد یهاهافتیدرمورد موضوعات و 

 شود. می پرداخته

 کی: کنفرانس نیپلیسید یعلم یهاکنفرانس .0-99

 است که به یبا برنامه کار و دستور جلسه رسم ییگردهما

ث، بح قیچند مشکل از طر ای کی یراه حل برا افتنیمنظور 

 انیظر و مبادله اطالعات م ،یفکرمذاکره، مشاوره، هم

حوزه خاص  کیو افراد مطلع در  شمندانیپژوهشگران، اند

 گردد. می لیتشک

 

 :نیپلیسید ی( ارزش افزوده دانش90

 یها: به ارزشیاقتصاد یارزش افزوده دانش .0-90

فروش  ایدانش و ،که به واسطه ارائه خدمات یافزوده مال

 شود.می رشته خاص گفته کیدر  یمحصوالت دانش

: که به واسطه یاقتصاد ریغ یارزش افزوده دانش .0-90

رشته در سطح جوامع  کیشده در  دیکاربست دانش تول

  .یداریگردد، مانندعدالت و توسعه پامی حاصل

 

 :نیپلیسید تی( تول99
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 فهیوظ که یگاهیجا اینهاد  ،استانداردها: میتنظ .9-99

وضع  ،یراهبرد یزیبرنامه ر ،یگذارتیالو ،یگذارتاسیس

و مشخصات مطلوب  تیفیک نییتع یو مقرارت برا نیقوان

 ،دیخلق دانش جد یبرا هر رشته النیالتحصفارغ یبرا

 ،نوشتن قینه از طرمسؤوالوانتقال ی هاهدیمحافظت از ا

 وکاربرد رشته را به عهده دارد. سیتدر

این که  یاستانداردها: هر رشته برا یسازادهیپ .0-99

تر به جامعه بزرگ ییگوپاسخو  هاافراد و کارگرد یتینتگریا

الً معمو د،ینما نیخود را تضم رامونیپ یو اجتماع یعلم

 یدهمانسازاست که با یهاهمؤسس ایبه نهادها  ازمندین

 را مختلف یهابر کارکرد یکارکرد و نظارت واعتبار بخش

ه ب یابیکرده تا امکان دست یابیارز منطبق با استانداردها

 .دسازرشته را فراهم کی یهااهداف و آرمان

 

 بحث

 «یعلم نیپلیسید یاهیال -چند» یپژوهش حاضر الگو در

 یهانیپلیسید یهااز ساحت یکی ،هاهیال نیاز ا کیکه هر

 طوری کهبه  .ارائه شده است کنندیرا مشخص م یعلم

ر د ینیع یهاهیدر کف هرم و ال یو انتزاع نیادیبن یهاهیال

 یلاص هیال 99مدل شامل  نیهرم قراردارند. ا ییسطوح باال

 (. 9)شکل است یفرع هیال 93و 

 نیلپیسید یاهیال -چند» یقرار است الگواین که  توجه به با

 کردیبا رو یهافعالیت میو ترس یدر طراح «یعلم

 یو انتقاد یگرفته شود، شناخت علم به کار گیرشتهمیان

متخصصان و دانش  نیدر ب یارشته یهاهیاز ال کیهر 

مقاله  نیوهدف ا یامر ضرور کی گیرشتهمیانپژوهان 

 است.

علق م شانیمرزها یثباتیثبات و ب انیم هانیپلیسید امروزه

 نیپلیسیخواهند به دمی طرف کیپژوهشگران از  .هستند

به دنبال تعامل با  یهم از طرف وفادار بماند وخود 

، معتقد است (Palmer) هستند. پالمر گرید یهانیپلیسید

 یقابل مرزبند ،ینه از جهت موضوع یعلم نیپلیسید

 هابندیمیتقس نی. اشناسیهستند و نه از لحاظ روش

 میآن متصور باش یبرا ،یهستند و اگر کاربردها یساختگ

 (.02)ستندین یکاربرد قیدر عالم تحق

 نیترممهکه  دقت داشته باشند دیبا ،گیرشتهمیان کنشگران

 هاهیال و شناخت ییشناسا ،شانیهافعالیتاصل در انجام 

نکته  نیاست و ا نیپلیسیچند د ایدو  انیم یمرزها ایو

 کردیفراموش شود، که هدف از رو دیهرگز نبا یاصل

حاصل از  یهارتیآن است که بتوان بص یارشتهانیم

را چنان به خدمت گرفت، که درک جامع و  هانیپلیسید

پس، انکار  .حاصل شود ،از مسئله مطرح شده یترگسترده

 هانیپلیسید انیم یمرزها ایو  هاهیگرفتن ال دهیو ناد

خواهد گذاشت و بهتر  هاهرشتانیبر تعامل م یمنف اتتأثیر

است آنها را جستجو کرد، شناخت و در صورت لزوم در 

 گفتگو نشست. به موردشان

 نیلیسپید ی، حدود انطباق مرزها9در جدول  ،ادامه در

 ،شده است نییمطالعه تب نیکه توسط پژوهشگران ا یعلم

 سهیموجود مقا اتیبا ارکان و سطوح مطرح شده درادب

 گردد.می

 

 یعلم نیپلیسید هیچند ال یبا الگو نیپلیسیصاحب نظران در مورد ارکان د دگاهید سهیمقا: 1جدول 

 دیدگاه صاحب نظران
 مفروضات

 فلسفی
 زبان

 کانون

 تمرکز

اهداف 

 و غایات

 دانش

انباشت 

 شده

نیروی 

 انسانی

 دانشی

فرهن

 گ

نهادهای 

 دانشی

هافعالیت

 دانشی ی

 منابع

 دانشی

رویدادها

 علمی ی

 ارزش

 افزوده

 دانشی

 حاکمیت

             * (0791)کوهن

          *   * (0791تولمان)

      *  *      (0791وایتلی)

      *  * *   *  (0791کینگ و برونل)
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         * *   * (0791فوکو)

    *    *      (0791)مارکوس و  درسل

    * * * * * * * * * * (0791بانج)

       * * * * * * * (0797بچر)

جولی تامپسون 

 (0771کالین)

*    *         

       *    * * * (1111بوکر)

    *   * *  * *  * (1119زوستاک)

     * * * * *    * (1119دیویس و دولین)

     * *   * * * *  (1117کریشنان)

     *  * * * * * *  (1117هانری)فوشمن و

    * * * * * * * * * * (1101دیوید روسو)

 

، 9 ارائه شده در جدول نیلیسپید یهایبر مرزبند تأمل با

علمی از  نیپلیسیبرخورداری د اریمشخص می شود، مع

و، از کوهن، تولمان، فوک یعلم نیپلیسید یمفروضات فلسف

 ،نیتامپسون کال یو همکاران، بچر و ترولر، جول پرزیکو

روسو و همکاران،  دیوید ،نیو دول سیویزوستاک، د بوکر،

 شده است.  رحمط

 ینانظرصاحبعلمی فرهنگ است که  نیپلیسید گرید مرز

و همکاران، بچر و ترولر، بوکر، زوستاک،  پرزیمانند: کو

 نیروسو و همکاران بر ا دیویفوچمن، د ،نیو دول سیوید

 اند.کرده تأکید اریمع

بوکر،  و همکاران، بچر و ترولر، پرزیکو و برونل، نگیک

 یاننظرصاحبروسو و همکاران،  دیویفوچمن، د شنان،یکر

 اشتند. د تأکید یعلم نیپلیسید کی یهستند که بر مرز زبان

 نیپلیسید یهاتیو غا یعلم نیپلیسیتمرکز و توجه د کانون

 دیوید فوچمن، ،شنانیمورد توجه زوستاک، کر یعلم

بچر و ترولر  و همکاران، پرزیروسو و همکاران، کو

 قرارگرفته است.

 ،مشخص شده است 9که در جدول گونههمان

و همکاران، بچر و ترولر،  پرزیکو رینظ یاننظرصاحب

 ن،یو دول سیوید زوستاک، ن،یتامپسون کال یجول

 یبر رو روسو و همکاران، دیوید فوچمن، شنان،یکر

 اتمؤسس ،یدانش یمنابع انسان ژه،یدانش و یهامرز

 أکیدت نیپلیسید یمنابع دانش و یدانش یهافعالیت ،یدانش

 اند.داشته

 کی گاهیاثبات جا یکه برا ییمرزها ،یشنهادیپ یالگو در

آن که  و نگارش انیشده است، فارغ از نوع ب نییتب نیپلیسید

ای ان مشترک است برداشت تازهنظرصاحب نیدر ب بعضاً

 نیلپیسید یاهیال -چند»را در قالب الگو  یعلم نیپلیسیاز د

ر دارد نه ب رشتههر  ییایبر پو تأکیددهد که می ارائه «یعلم

 آنها.  نیب یاز مرزها یحفظ و نگهدار

 یاز سو ی علمی ارائه شدههانیپلیسیبر ارکان د تأملبا

حاصل می شود که  جهینت نیان انظرصاحبو  سندگانینو

و  یارزش افزوده دانش ،یدانش یدادهای: رویمرزها

 دهیکمرنگ د یلیخ ای دهیناد یعلمی هانیپلیسید در تیحاکم

ی قبل مقاله ذکر شده هابخشکه در  گونههمانشده است. 

: شامل نیپلیسید یدانش یدادهایدر رو یفرع یهاهیاست ال

در ارزش افزوده  ،یعلم یهاو کنفرانس یعلم ینارهایسم

 یاقتصادریو غ یاقتصاد یهاشامل: ارزش نیپلیسید یدانش
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استانداردها و  میشامل: تنظ نیپلیسید تیو در حاکم

 (.9استانداردها است )شکل یسازادهیپ

صورت  دانش به ینظام مرزبند ریاخ یهاهدر ده

 نیمختلف مورد چالش قرار گرفته است، از ا یهانیپلیسید

 یهانیپلیسید یهاهدگایبا ادغام د گیهرشتمیان کردیرو رو

به سؤاالت و  ییگوپاسخ یبرا یدرک جامع جادیمختلف به ا

  .کندیم کمک دهیچیمواجهه با مسائل پ ای

جامعه  یهاازیو ن دهیچیحل مسائل پ یدانش برا تیمحور

از  یعلم یو نوآور یخدمات اجتماع و انتظار ارائه

ا ر گیرشتهمیان یهافعالیتتوسعه و گسترش  ،هاهدانشگا

کرده  لیتبد یدر آموزش عال یضرورت راهبرد کیبه 

در  گیرشتهمیان کردیاستفاده از رو ،طوری کهاست. به 

و  یگذارهیسرما ی، نهادهاهاه، دانشگایعلم هایانجمن

ست. ا افتهی یرگیچشم تیاهم یعلم یگذاراستیس انیمتول

 ،یطیمح ستیز ،یاقتصاد ،یاسیامروزه، مسائل س

و  دهیچیگسترده، پ یجوامع، به قدر یو فناور یاجتماع

و  یآموزش ،یعلم یهافعالیتمتنوع شده است که انجام 

امکان و فرصت  ای،رشتهو تک یبه شکل سنت یپژوهش

 و متنوع را ندارد. دهیچیو حل انواع مسائل پ ییگوپاسخ

 

 گيرينتيجه

 یارهایبر ارکان و مع یبا مرور دیگرد یمقاله سع نیدر ا

. میابیدست  ایپو ینیپلیسید یبه مرزها یعلم نیپلیسید

 نقش ن،یپلیسید یهاهسازریو ز یاجزا شناخت نسبت به

گیری شکل ندیآفر یسازو روشن نییبه تب یاساس

را  یدیچارچوب مف نیدارد و همچن یعلم یهانیپلیسید

 سازد. می ایمه گیرشتهمیانی و توسعه یابیجهت ارز

همه  که م،یکنیم یزندگ یدر زمان میریبپذ دیبا ن،یبنابرا

متناقض و در  وسته،یبه هم پ دهیچیرو، پ شیپ یهاچالش

به سرعت در حال  ییبا دورنما داریناپا طیمح کی واقع در

نها در نه ت ندهیکه آ میانتظار داشته باش دیهستند، با رییتغ

 نیا ،هاهو کسب و کار بلکه در تمام حوز یحوزه دانشگاه

 یبرا یبهتر یهااست که پاسخ گیهرشتمیان کردیرو

 یایدر دن یو الزمه زندگ دهدینوظهور ارائه م یهاپرسش

 است. یکنون دهیچیپ

 

 قدرداني

 با یآموزش پزشک یدکترنامه انیاز پا یمقاله بخش نیا

 گیهرشتانیم مدل توسعه یعنوان طراح

(IR.SBMU.SME.REC.1397.002)  که در است

انجام شده است.  یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک

 میابراه یآقا"دانند، از می بر خود الزم سندگانینو

 نیا نیتدو یکه برا یمقاالت یجستجو یبرا "جوسعادت

 .ندینما یتشکر و قدردان مانهیپژوهش الزم بود، صم
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Proposing a Multi-Layered Model of Scientific Discipline 

 

Shahram Yazdani1, Maryam Hajiahmadi2 
 

Abstract 

 
Introduction: Disciplines are areas of knowledge boundaries which are formed through the connections 

between philosophical assumptions and fundamental theories and this forms the artificial boundaries to acquire 

knowledge of natural phenomena. This study endeavored to elaborate on the nature of scientific discipline by 

reviewing the definitions of discipline in current scientific literature, and propose a multi-layered model. 

Methods: In this study Carnwell and Daly's critical review strategy was employed to synthesize a theoretical 

model. Keyword about the topic of the study was searched in the related databases as Google Scholar, Eric 

and PubMed Central until 2018. The keywords are scientific discipline, knowledge domains, scientific 

domains, discipline boundaries 

Results: A multi-layered model was reached by reviewing, synthesizing, and generalizing diversified views 

and descriptions presented by discipline. This model consists of 13 main layers and 37 sub-layers. Each of 

these layers could represent one of the areas of scientific discipline. 

Conclusion: Understanding the components of discipline can set the scene for elaborating the process of 

creating scientific disciplines and provides a useful framework in order to evaluate and develop 

interdisciplinary aspects. 

 

Keywords: Rethinking, Scientific discipline, Discipline, Multi-layered model 
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