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های توسعۀ جامعه است، اما رانعلم یکی از پیش

های علمی مصون از خطا و عاری از نقصان و پژوهش
کاستی نیستند. از همین رو هر پژوهشگر عالوه بر تمرکز 

ورزی، بر موضوع پژوهش خود، باید دورنمایی از پژوهش
ها و خطاهای آن داشته باشد. این کارکردها، محدودیت

ژوهش خود به موضوع پژوهش مستلزم آن است که پ
 نامند. ای را فراپژوهش میتبدیل شود. چنین حیطه

های علمی همچون علوم تحلیل و نقد پژوهش
های خود این علوم میسر نیست، پزشکی با روشزیست

های علوم انسانی به ویژه فلسفۀ علم بلکه به دانش و روش
ن های علمی نشانیاز دارد. هدف از تحلیل و نقد پژوهش

ای که گونههای علمی است بههای پژوهشدادن محدودیت
معنا، های بیآن را در جای درستش بنشانیم و از پژوهش

 بار پاالیش کنیم.فایده و زیانارزش، بیبی
دهی، ها، گزارشها، روشفراپژوهش مطالعه پژوهش

ست. کارکرد ا دهی آنهاتکرارپذیری، ارزیابی و پاداش
اعتبار های علمی یا بیشمردن پژوهشارزش فراپژوهش کم

کردن علم نیست، بلکه کارکرد آن تضمین، پیشبرد و دفاع 
کیفیت و های بی( است. پژوهشrobustاز علم قدرتمند )

توانند منجر به کاهش اعتماد عمومی به نهاد مخدوش می
فراپژوهش، دفاع از ساحت علم،  کارکردعلم شود. از این رو 

های و تضعیف جنبشی به آن تقویت اعتماد عموم
 ضدعلمی است. 
ای است که گسترۀ وسیعی رشتهای میانفراپژوهش حوزه

ای (، مشاهدهtheoreticalاز مباحث نظری )
(observational( و تجربی )experimental را در بر )

گیرد. همۀ پژوهشگران کمابیش فراپژوهشگر هم می
دنبال تری هستند، اما گروهی آن را به شکل جدی

شود کار پیشنهاد میبه پژوهشگران تازه کنند. معموالًمی
که بر موضوع پژوهش خود تمرکز کنند، اما این تمرکز نباید 
ما را از فراپژوهش و داشتن تصویری کلی از پژوهش غافل 
کند. فراپژوهش به پژوهشگران در یافتن مسائل جدید 

های زهرساند، امکان گفتگو با سایر حوپژوهشی یاری می
دهد تا کند و فرصتی به دست میپژوهشی را فراهم می

ها نقد شوند و مسیرشان اصالح گردد. حوزۀ پژوهش
ای است رشتهآموزش پزشکی هم از آن جهت که خود میان

سالمت جامعه را مد  یو هم از آن رو که در افق خود، ارتقا
ها با رصد، نظر دارد، نیازمند فراپژوهش است. فراپژوهش

های آموزش پزشکی سبب خواهند تحلیل و نقد پژوهش
سالمت جامعه هدایت  یشد که مسیر آنها به سمت ارتقا

 .شود و صرفاً در اجتماع علمی آن محصور نماند
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