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تصرف تجربه توسط ذهن، رابطه اندیشه با مقصود از اندیشه از طریق یک فعالیت ادراکی ساختار "دادن چگونگی 

به زعم هوسرل فهم پدیده در خالصترین سطح شامل یک  (.Norris, 1982; as cited in Webb, 1997, 199)بود "یافته

که در مقابل ساختارهای اندیشه طبیعی)شامل منطق( که وابسته به  تجربه مستقیم و مواجهه ای ادراکی با پدیده است

ای از فرایندهاست که فرد توسط آنها مجموعه1ادراک» .(Webb,199,1997زبان و ارائه بیانی است، قرار می گیرد)

و  ، ترجمه الوانی2گریفین و مورهد«)کندشناسد و اطالعات مربوط به آن را تفسیر میمحیط اطراف خود را می

های فرد و فرایندهای موقعیت قرار های موضوع، ویژگی. به طور کلی ادراک تحت تاثیر ویژگی(69، 3131معمارزاده، 

  .(69، 3131گریفین و مورهد، ترجمه الوانی و معمارزاده، «)گیردمی

 لسفه و ماهيت پژوهش كيفيف

، مناقشات فلسفی است. این دومناقشه میان رغم طرح بسیاری از تفاوت ها میان پژوهش های کمی و کیفی، قلب به 

فلسفی یا پارادایم نظری پژوهشگر در مورد ماهیت واقعیت در درک چشم انداز کلی طرح مورد مطالعه و  مفروضه های

فهم تفاوت های معرفت شناختی بین پارادایم های  .(Krauss,2005,759) روش اجرای آن بسیار تعیین کننده است

 (1222،  4نقل از کوهنبه ؛ 13، 3661) 3هیچکاک و هیوز. (Webb,1997,199)لیتی فلسفی استپژوهشی، اصوال فعا

تصریح کرده اند که مفروضات هستی شناختی زیربنای مفروضات معرفت شناختی اند و مفروضات معرفت شناختی 

ستند که به تکنیک زمینه ساز ظهور مالحظات روش شناختی و این مالحظات نیز به نوبه خود ترسیم گر قواعدی ه

و  شوندتحقیقات به دو نوع کمی و کیفی تقسیم می با نظر به این مواضع نظریهای عملی پژوهش مربوط می شوند.

و شوند. الک، را قایل می متنوعی را از هم بازشناخت های تحقیقهر یک از این دو دسته کلی، روش می توان در ذیل

 دهند:ات را بوسیله شکل زیر چنین نشان می( انواع مختلف تحقیق36، 1229) 5دیگران

                                                
1 - Perception 

2 - Griffin & Moorhead  

3 -Hitchcock & Huges 

4 - Cohen 
5- Locke, Silverman, Spirduso 
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 : تقسیم بندی تحقیقات3شکل 

 Locke, Silverman & Spirduso, 2006, 19منبع: 

 

را شكکل  « معتبر»های بنیادین در باب آنچه یک پژوهش همه تحقیقات )اعم از کمی و کیفی( مبتنی بر برخی پیش فرض

ها بسیار مهكم  فرضباشند. بدین منظور آگاهی از این پیشای پژوهش مناسب هستند، میدهند و این که کدام شیوه همی

چكرا کكه نظكام     ،( لنزهای نظری پژوهشگر نقش مهمی در انتخاب روش ها بازی می کند1221)1زعم دابسونبه است. 

 as cited in Krauss)دنمی گذار اثر ی( به طور عمده ای روی انتخاب روشختهستی شنا مفروضه هایباور پژوهشگر)

-گرایی، پسكا اثبكات  کنند: اثبات( چهار پارادایم اساسی را برای پژوهش مطرح می3661) 2گوبا و لینکلن (.759 ,2005,

( قابكل  1229بندی ارایه شده متعلكق بكه الک و دیگكران )   گرایی. همانطور که در تقسیمزندهگرایی، تئوری انتقادی و سا

                                                
1 -Dobson 

2 - Guba and Lincoln  

 توصیفي

 

تحلیل فرا  

 

 شبه آزمايشي/

 آزمايشي

 

 تك آزمودني

 

 همبستگي/

پیش بیني   

 

 كمي

 
 

 تحقيقات تجربي
 

 

 تفسیری

 مطالعه موردی

 

 قوم نگاری

 

  ای زمینهنظريه 

 

نتقادیا  

 

*كيفي  

 

 روش تركيبي

. 

 پژوهش روايي

 

 پديدارشناسي

 

 اقدام  پژوهي

 

http://www.qual.auckland.ac.nz/general.aspx#Guba, E.G. and Lincoln, Y.S.
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 پژوهشكگران دو پارادایم اساسی انتقادی و تفسیری برای مطالعكات کیفكی قایكل هسكتند.     مشاهده است، این محققین به 

ی، سكه طبقكه از   ختشكنا معرفكت  با نظر به مفروضه های(، 3639) 2( و چوا3663) 1دیگری چون ارلیکوسکی و برودی

 (.Myers, 1997)کنند که عبارتند از: اثبات گرایی، تفسیری و انتقادی ها را معرفی میپارادایم

هر چند سه طبقه معرفت شناسی بنیادی مذکور به لحاظ فلسفی از یکكدیگر مجكزا هسكتند امكا در حیطكه اجكرای یكک        

هكا یكا معرفكت    پژوهش اجتماعی این تمایزات همیشه روشن و واضح نیستند. در مورد این قضیه کكه آیكا ایكن پكارادایم    

تواننكد بكه صكورت جمعكی در یكک      ر گیرند یا اینکه میهای بنیادی باید به صورت مجزا در پژوهش مد نظر قراشناسی

 (.Myers, 1997دارد )تحقیق حضور داشته باشند، اختالف نظرهای بسیاری وجود 

 

 

 

 

 : پیش فرض های فلسفي تحقیق كیفي1شکل 

 
 

 یرد. تواند در تحقیق خود آنها را بکار گدر حقیقت سه پیش فرض کلی فوق، سه لنز تئوریکی هستند که یک محقق می

بر پیچیدگی کامكل معنابخشكی انسكان کكه در      بلکهکند مطالعه تفسیری متغیرهای مستقل و وابسته را از قبل تعریف نمی

 (. Myers, 1997است )کند، متمرکز وضعیت های گوناگون بروز می

ت به طور کلی مجموعه مفروضات هستی شناختی، معرفكت شكناختی و روش شكناختی تحكت دو شكیوه ادراک واقعیك      

اجتماعی قرار می گیرند و بر این مبنا، دو دیدگاه متباین در انجام پژوهش های تربیتی آشکار می شود. به عبارت دیگكر،  

                                                
1 - Orlikowski and Baroudi  

2 - Chua  

يتحقيق كيف  

گرايي سازنده تفسيري انتقادي  

ها / تاثیرگذاریرهنمودها   

http://www.qual.auckland.ac.nz/interp.aspx#Orlikowski, W.J. & Baroudi, J.J.
http://www.qual.auckland.ac.nz/interp.aspx#Chua, W.F. 
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کلیه مفروضات را می توان بین دو ساحت عینیت و ذهنیت و به صورت پیوستاری به شکل زیكر تصكویر کرد)شكعبانی    

 (.11، 3131ورکی،

 ضات فلسفي پیرامون روش پژوهشابعاد عیني و ذهني در مفرو: 1شکل 

 (1222، نقل از کوهن، 1از بارل و مورگان) 

 رویکرد عینی گرا                                                                                     رویکرد ذهنیت گرا

 3صورت گرایی هستی شناسی 2واقع گرایی

 5راییضداثبات گ معرفت شناسی 4اثبات گرایی

 7اراده گرایی ماهیت انسان 6جبرگرایی

 9تفریدی روش شناسی 8تعمیمی

 

ی ختمعرفكت شكنا   مفروضكه هكای  ی متفكاوت بكا   ختمعرفت شكنا  مفروضه هایبسیاری از پژوهشگران کیفی تحت تاثیر 

ک پدیكده،  پژوهشگران کمی، به پژوهش می پردازند. چنان که پژوهشگران کیفی باور دارند کكه بهتكرین شكیوه بكرای در    

ماهیتا  ،دیدن آن پدیده در بافت و زمینه مربوط به خودش است. این دسته ازپژوهشگران معتقدند که کمیت پذیر نمودن

امری محدود کننده و منجر به از دست دادن بخش عمده ای از اطالعات در مورد کلیت یكک پدیكده خواهكد شكد و در     

یک است، قابل تفکیک تصور شده و به بخش کكوچکی از آن کكه نمكی    نتیجه از این طریق واقعیت که ذاتا غیرقابل تفک

یک واحد عددی تعلق می گیرد. دیگكر بكاور پژوهشكگران کیفكی ایكن اسكت کكه         ،تواند در قالب یک واحد کمی درآید

بهترین شیوه فهم آنچه در حال جریان است غوطه ور شدن در آن جریان و حرکت در داخل بافت یا سازمانی است که 
                                                
1 -Burrel & Morgan 
2 -Nominalism 

3 - Realism 

4 -Anti - positivism 

5 - Positivism 

6 -Voluntarism 

7 -Determinism 

8 -Idiographic 

9 - Nomothetic 
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ساخت ابزارهایی ثابت یا مجموعه  به جایدر مورد شیوه اندازه گیری نیز پژوهشگران کیفی  .مطالعه قرار می گیرد مورد

ای از سئواالت الیتغیر، سئواالتی مولد و قابل تغییر را برای انجام پژوهش خود به کار مكی گیرنكد کكه در مسكیر انجكام      

. با نظر به این مقدمات مكی تكوان   (Krauss ,2005, 760مل می یابد)مطالعه و در بافت با توجه به شرایط و موقعیت تکا

  وجوه اصلی تمایز پژوهش های کمی و کیفی را آن گونه که در جدول شماره یک آمده است، به تصویر کشید.

 كیفي شیوهكمي در مقابل  شیوه: (3جدول)
 شيوه كيفي شيوه كمي

 2فرهنگي ساخت واقعیت اجتماعي و معنای   1سنجش امور عیني

 4تمركز بر فرايندهای تعاملي، رويدادها      3تمركز بر متغیرها

 6اصالت ]صحت[ كلیدی است    5اعتبار ]پايايي[ كلیدی است

 8ارزش ها حضور دارند و بارزند    7از ارزش فارغ

 10محدود به موقعیت    9مستقل از زمینه

 12های كم موارد يا آزمودني     11موارد يا آزمودني های زياد

 14محقق درگیر شده است     13محقق جدا شده است

 منبع:
 

Cresswell (1994), Denzin and Lmcoln (1994),Guba and Lincoln (1994), Mostyn (1985), and 

Tashakkori and Teddlie (1998). 

                                                
1 - Measure objective facts 

2 - Construct social reality, cultural meaning 

3 - Focus on variables 

4 - Focus on interactive processes, events 

5 - Reliability is key 

6 - Authenticity is key 

7- Value free  
 همه پژوهش های کمی لزوما فارغ از ارزش نیستند.

8 - Values are present and explicit 

9 - lndependenotf context 

10- Situationally constrained 

11 - Many cases, subjects 

12 - Few cases, subjects 

13 - Researcher is detached 

14 - Researcher is involved 
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بكاب کكاربرد    فهمی و ابهكام در از رویکرد ذهنی، گذشته نگر و کیفی به تولید دانش، امکان  خطا، بكد  یبرداشت چنیندر 

 ,Conklin) فراهم می سكازد.  روش کیفی به عنوان روشباز اندیشی در  وجود دارد. این چالش ها مجالی را برای روش

قابل تامل به نظكر مكی    (1221)1هارلی، هاردی و آلوسنبرای تردید در باب روش پژوهش کیفی انتقادات  (281 ,2007

   رسد.

ارزشمند است اما فارغ از تعكارض   فی النفسه 2رفلکسیویتی( نشان داده اند که اگر چه 1221) نهارلی، هاردی و آلوس

شناسكایی نمكوده    رفلکسیویتیبرای فهم  داولآنها چهار رویکرد مت .(from Conklin,2007,282 ) درونی و چالش نیست

سكاب  بكه عنكوان    رفلکسیویتیین چهار رویکرد ا درند.ه ادانش مفید قلمداد کردتولید  دررویکرد این و آنها را برای نقد 

 .قرار گرفته استمورد توجه  6و شک گرایی 5صدایی، چند4   تمام نگاری، 3ورژن

به عنوان ساب ورژن، پژوهشگران باور دارند که آنها قادر هستند میان خود و پدیده مورد مطالعه تمكایز   رفلکسیویتیدر 

پدیده را ورای محدودیت های سیاسی و معرفت شناختی موجود پیرامكون آن   قائل شوند چنان که آنها قادر خواهند بود

، ببینند و به موجب آن ادعا می کنند که آنچه آنها به دست آورده اند حقیقت است. تعارضی ذاتی در این چارچوب کكه  

رد آنچكه حقیقكت   وجود دارد زیكرا تردیكد در مكو    رفلکسیویتیحقیقت پنداشته می شود، وجود دارد. تحویل پیوسته در 

                                                
1 -Harley, Hardy & Alvesson 

2 -Reflexivity 

به معنی ارجاع به خود و هستی شناسی فردی است. در پژوهش های پدیدارشناسانه انسان موجد واقعیت است و هیچ   رفلکسیویتی

نیازهایش بسازد. بنابراین، واقعیت، بیرونی نیست و هر چه هست انعکاس  واقعیتی نیست که انسان نتواند آن را بر اساس اهداف و

 درون فرد است.

3 - Subversion  

به کاربران مختلفی که در جاهای مختلفی قرار دارند بر است كه فرصتي را فراهم مي كند تا  نسخهساب ورژن یك سیستم كنترل 

 ز تغییرات همدیگر با خبر باشند. روی یک مجموعه داده یکسان کار کرده و در عین حال ا

 

4- Holography  

واقعی سه بعدی اجسام ژه ناظر به بازآفریني تصویرهاي این وا.های فرهنگستان زبان فارسی استنهاده نگاری از برابرواژه تمام

 .اصلي است

 

5- Polyphony 

6- Skepticism 
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است. اعالم راهی برای کشف و تعقیب حقیقت که خود فراخواننده محدودیت ها و ممنوعیت رفلکسیویتی است، قلب 

. در ایكن  بكه تصكویر بکشكد    «اشكیا خكود  «پدیدارشناسی به عنوان ابزاری برای دستیابی به  عدم تواناییهاست می تواند 

رسكت بكه نظكر مكی رسكد چكرا کكه منجكر بكه ارائكه دسكتورالعمل شكده و             تفسیر، هر ادعایی برای ارائه راه مناسكب ناد 

  سازد. خارجاسی است( شن)که مفروضه اساسی پدیدار خاصیت تفریدیپدیدارشناسی را از 

به عنوان تمام نگاری یک رویکرد التقاطی را سبب می شود و پارادایم های چندگانه ای را به جكای التكزام   رفلکسیویتی 

طق در جستجوی حقیقت به کار می گیرد. تعارض ذاتی در این مورد این است که تمكام نگكاری بكر    به تبعیت از یک من

مدل خاص از بین می رود و بكر نفكوذ و    ایاین فرض مبتنی است که از طریق استفاده از مدل های چندگانه، تعارض ه

  می شود. ر بستری متزلزلباین رویکرد  ای استقرارپژوهشگر مبنایی بر تورشقدرت مدل ها افزوده می شود. 

پدیدارشناسی برای کشف صدا به کار می رود، اما پژوهشگر با استفاده از این چارچوب که تكالش مكی کنكد یكک نكوع      

فراهم کند، قسمتی از حس تشخیص خود را برای دقت به صداهای مختلكف از   عاری از مفروضات نظریجهت گیری 

اشد در بهترین حالت، دریک نظام تولید دانش بی ثبات حاصل می شود، دست می دهد. اگر این دستاورد قابل حصول ب

و در بدترین حالت نظامی از گرایش به معناسازی روی بستری نامطمئن وجود خواهد داشكت. قطعكات متالشكی شكده     

ند دانش در دریا به گونه ای غیرقایل تمیز و بی جهت سرگرادنند. این قطعات به اطراف، نزدیكک و دور پكرت مكی شكو    

بتواند در ایكن   دریایی معرفت شناسی)با این که در پیوند با چارچوب نظری جهت دار شده است( فانوسبدون این که 

  خصوص نقش هدایت کننده ای ایفا نماید.

به عنوان چند صدایی روی نقش پژوهشگر در ایجكاد روزنكه هكایی بكرای حضكور مشكارکت کننكدگان در         رفلکسیویتی

این خصوص، پژوهشگر می کوشد از صدای خودش بکاهد تا از ایكن طریكق صكدای مشكارکت      پژوهش تاکید دارد. در

کنندگان بیشتر به گوش رسد. هر چند جهت پرتو نورافکن از پژوهشگر به سوی مشارکت کننكده تغییكر مكی یابكد امكا      

د و پژوهشگر به مدد د چرا که مجددا نور به سوی پژوهشگر متمرکز می شوسچنین تغییر جهتی طعنه آمیز به نظر می ر



 13 

اختیاری که در تصمیم گیری راجع به مشارکت کننكدگان و سكهم آنهكا در طكرح پژوهشكی، دارد نسكبت بكه مشكارکت         

کنندگان از برتری برخوردار می گردد. اشخاص و اشیایی که )در جریان تصكمیمگیری توسكط پژوهشكگر( حكذف مكی      

ت، چه کسی شنیده شود، چه چیزی از هر مشكارکت کننكده   شوند هرگز شناخته نمی شوند.این که چه چیزی مرتبط اس

فعالیت های پنهان پژوهشگر روی خكرده متكون در جریكان    شنیده شود و چگونه این صدا در متن منعکس شود در گرو 

مرور و بازنگری آنها اتفاق می افتد. همه این تصمیمات خبر از اهمیت برخی یافته ها و زائد بودن برخی دیگر از یافتكه  

ا دارد. در اصل با وجود این ادعا که پژوهش پدیدارشناسی در جستجوی خلق فضایی بكرای محتكرم شكمردن صكدای     ه

مشارکت کنندگان است، تصمیمات در مورد چگونگی وقوع این رخكداد و ایكن کكه چكه چیكزی محتكرم شكمرده شكود         

 منحصرا در دست پژوهشگر است.

را اثری متناقض برجای گذاشته به طوری کكه پژوهشكگر در ایكن    پژوهشگر ظاه کم رنگ نمودن نقشدر راستای  تالش

میان به عنوان فردی حکیم و ممتاز نگریسته می شود که تعیین می کند چه چیزی ارزشمند اسكت. سكرانجام در عكوض    

 ارائه دیالوگی مطلوب نمایشی با تک صدای پژوهشگر به اجرا در می آید.

ن توجه معطوف به قیود فرهنگی و اجتماعی ای می شود که پژوهشگر با چهارمین نقد متوجه شک گرایی است که در آ

آنها دست به گریبان است و نحوه اثرگذاری پویاییهای محیطی بر طرح پژوهش را مورد مالجظه قرار می دهد. از آنجكا  

ی بایكد ایكن   موجود اسكت و است که این قیود در آن  نظاماز  "جزیی"با نظام نیست بلکه  "همراه"که پژوهشگر صرفا 

. این قیود در مقابل همه اشخاص سازمان و از جملكه پژوهشكگر وجكود دارد.    مد نظر قرار دهدقیود را در تعقیب دانش 

این محدودیت ها را هدایت  تا حدیتناقضی که در اینجا مطرح است متوجه این مفروضه است که پژوهشگر می تواند 

لق می شود مورد تردید قكرار  خاست. در نتیجه دانشی که از این طریق  کند در حالی که این کار از عهده سایرین خارج

بر روی نظام فرهنگی و سیاسی که غیرقابل مدیریت به نظر می رسد، کشف شده  تصنعیدارد چرا که از طریق مدیریت 

 است.
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ژوهش هكای  به رغم این که رویکردهای چهارگانه فوق به عنوان ویژگی های ممتاز پژوهش های کیفكی و بكاالخص پك   

به بیان تناقضات درونی موجكود در ایكن ادعاهكا اشكاره مكی       هارلی، هاردی و آلوسن پدیدارشناسانه محسوب می شوند

که از یک سو پژوهشگر مدعی است کكه مكی توانكد بكین خكود و      کنند. تناقضات درونی که در ساب ورژن وجود دارد 

اند این کار را انجام دهد و بدین ترتیب خاصیت تفریدی بكه  پدیده تمایز قایل شود در حالی که عمال پژوهشگر نمی تو

در  به منزلكه یكک نگكاه التقكاطی     هم تمام نگاریعنوان مفروضه زیربنایی پژوهش های کیفی مورد تردید قرار می گیرد. 

خكالف   و بكر که منتهی به نوعی تعكارض ذاتكی مكی شكود      مطرح می شوددر پژوهش  بکارگیری پارادایم های چندگانه

مكی شكود و   مبنایی برای ترجیح یک مدل بر سایر مدلها  به عنوان عالقه پژوهشگر نهایتاروضه زیر بنایی تمام نگاری مف

   معذلک باعث می شود که این مدل مرجح نیز بر بستری سیال و بی ثبات قرار بگیرد.

بكار نظكری را بكه تصكویر      عبه این دلیل به کار می رود که پژوهشگر به نوعی جهت گیری عاری از هر نكو  چند صدایی

بكا اسكتفاده از    هكارلی، هكاردی و آلوسكن   بکشد و صدای مشارکت کنندگان را جایگزین صدای خود کند در حالی کكه  

نشان می دهند که چگونه پژوهشگر به عنوان حکیمی ممتاز تلقی می شود که  "فانوس دریایی معرفت شناسی"استعاره 

در نهایت شک گرایی معطوف به فرهنگ وابسكتگی دسكتاوردهایی    می نماید.استیالی خود را بر پژوهش کماکان حفظ 

پژوهشكگر بكر   است که پژوهشگر با آنها دست به گریبان است. شک گرایی از این حیث مكورد تنكاقض قكرار دارد کكه     

ر و پژوهشكگ  یکسكان برخی از این قیودات تفوق بیشتری دارد و دانشی که از این طریق تولید می شكود ناشكی از فهكم    

 مشارکت کنندگان نخواهد بود بلکه ناشی از مدیریت تصنعی این قیودات تاریخی و اجتماعی است.

 هدف پژوهش علمي و خاصيت بين االذهاني آن
 

پژوهش در زبان عامه اشاره به جستجوی دانش دارد. همینطور پژوهش می تواند به عنوان جستجوی منظم اطالعات 

پژوهش در دل تفکر  در حقیقت پژوهش، هنر بررسی و جستار علمی است. ود.مقتضی بر روی یک موضوع تعریف ش

 .(Kothari, 2002,6علمی و استنتاج جای می گیرد و رشد و سازماندهی عادات منطقی تفکر کردن را ممکن می سازد)
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به  اراهمیت پژوهش  (، می تواند9، 1229به باور کوتاری)است  1هودسناز مشهور  یضرب المثلعبارت زیر که 

 ..خوبی نشان می دهد

همه پیشرفت ها از جستار زاده شده اند. شک، اغلب بهتر از اطمینان کامل است، چرا که منجر به جستار می شود و "

  "جستار منجر به ابتکار می شود

ند. تعریف کرده ا "تالش نظام یافته برای رسیدن به معرفتی تازه "( پژوهش را به معنای 32، 3611)2ردمن و موری

از معلوم به مجهول تلقی می کنند. در واقع پژوهش سفری برای کشف برخی افراد پژوهش را به عنوان یک حرکت 

ناشناخته ها است. ما همه به طور طبیعی در مقابل ناشناخته ها دارای غریزه کنجکاوی هستیم و این غریزه طبیعی در 

از مجهول فرا می خواند. کنجکاوی مادر معرفت و  دقیق تر مواجهه با مجهوالت ما را متحیر ساخته و ما را به درک

روشی است که افراد آن را برای کسب معرفت در مورد ناشناخته ها به کار می برند و در اصطالح می تواند به عنوان 

 . (Kothari, 2002,1پژوهش نام برده شود)

شود، غفلت از این دو نوع کاربرد اغلب به میدر زبان فارسی و عربی کلمه علم به دو معنای متفاوت به کار برده 

 خطاهای بزرگی انجامیده است، این دو کاربرد عبارتند از:

معنای اصلی و نخستین علم که دانستن در برابر ندانستن است و به همه دانستنیها صرفنظر از نوع آنها علم  -3

 گویند.می

شود که بر تجربه مستقیم حسی مبتنی باشد، علم در این میکلمه علم در معنای دیگر فقط به دانستنیهایی اطالق  -1

 .(3139)خاکی، پذیر نیستندگیرد که آزمونگیرد بلکه در برابر همه دانستنیهایی قرار میمعنا در برابر جهل قرار نمی

ع آن ( هدف علم را ارضا کنجکاوی های انسانی و ارتقا دانش در شناخت بهتر طبیعت و به تب33، 3131ساروخانی)

کنترل بیشتر بر آن و مهارسازی محیط اطراف بر می شمرد. پژوهش یک فعالیت علمی است که باید در یک معنای فنی 

 .(Kothari, 2002,1مورد استفاده قرار گیرد)

                                                
1 -Hudson 

2 -Redman & Mory 
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یک رویکرد منظم مبتنی بر مجموعه ای از قوانین که تعریف کننده دانش قابل  "( علم را به عنوان 11، 3662)1دین

تعریف می کند و بین رویکرد علمی پژوهش با رویکرد غیر علمی)همانگونه که در  "رای کشف دانش است پذیرش ب

 قابل مشاهده است( تمایز قائل می شود.  (1)جدول

 (Dane,1990,32)اقتباس از (: مقايسه رويکرد علمي پژوهش و رويکرد غیر علمي1جدول )

 علم شامل نمي شود علم شامل مي شود

 2ای کسب اطالعات جدیدشیوه ای بر

 3توصیف شده توسط یک فلسفه

 4تعمیم حقایق

 5مبتنی بر پارادایم ها

 6مبتنی بر توافق

 7یک موضوع عقیده ای

 8جبرگرایانه

 9بهترین رویکردی که ما داریم

 10یک فعالیت بالذات

 11یک فلسفه صرفا تعریف شده بوسیله

 12شیوه ای برای اثبات درستی نظریه ها

 13سنت پذیرش کورکورانه

 14مستند به اختیار شخصی

 15غیر انتقادی آگاهی

 16تقدیر

 17رد جستجو برای یک رویکرد بهتر

                                                
1 -Dane 

2 -A way to obtain new information 

3- Described by a philosophy 

4 - Generalising from facts 

5 - Grounded in paradigms 

6- Based on consensus 

7- A matter of faith 

8- Deterministic 

9- The best approach we have 
10 - An activity per se 

11 - Defined by only one philosophy 

12 - A way to prove theories true 

13 - Blind acceptance of tradition 

14 - Relying on personal authority 

15 - Uncritical faith 

16 - Predestination 

17 - Refusing to search for a better approach 
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عبارتند از:ویژگیهای روش علمی اساسی ترین   

  1مند بودننظام

هایی که بر پایه عواطف، تخیل یا توهم تنظیم شوند : هر روش باید بر نظمی عقالیی استوار باشد لذا داده2عقالیی بودن

 پذیرش نیستند.مورد 

: هر روش که مبتنی بر نظمی عقالنی باشد برخوردار از روح علمی است و خود مستلزم احراز شرایطی  3روح علمی

 طرفی، تسلط بر خویشتن، سعه صدر و باالخره تواضع است.چون بی

نگری و درونبرد که از های مستحکم می: هر روش زمانی راه به کشف قوانین درست یا نظریه 4گراییواقعیت

 .(3139)خاکی،شهودگرایی بپرهیزد

، مراحل روش علمی را به این شرح خالصه (31-31، 3139، ترجمه نیک گهر، 6)کیوی و کامپنهود5گاستون باشالر

معتقد بود روش علمی را  باشالرمقایسه با واقعیات.  -1ساختن از راه تعقل و  -1داوریها، غلبه بر پیش -3کند: می

شرح داد و آن را سلسله مراتب  ،نمایشنامه که ترتیب آنها باید مراعات گردد 7ان فرایندی در سه پردهتوان چونمی

 شناختی نامید. این سه پرده عبارتند از گسستن، ساختن و مقایسه کردن)یا تجربه(.های معرفتپرده

 داوریهاست.گسستن: پرده اول روش علمی گسستن ازسوابق ذهنی و پیش

فرضهایی که به نظر محقق امکان دارد منطق پدیده قبل عملی نخواهد شد مگر بر مبنای ساختن پیش ساختن: مرحله

تواند روش کار، عملیات اجرایی و نتایج مورد بررسی را تبیین کند. در پرتو این چارچوب نظری است که محقق می

 بینی کند.احتمالی تحقیق را پیش

                                                
1 - Systematization 

2 - Rationality 

3 - Scientific Spirit 

4 - Realism 

5 - Gaston Bachelard 

6 -Quivy & Campenhoudt 

7 -Acte 
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ست مگر وقتی که بتوان درستی یا نادرستی آن را با تجربه آزمود، این وارسی توان علمی دانمقایسه: یک قضیه را نمی

 شود و پرده سوم ازفرایند روش علمی است.وقایع، مقایسه با تجربه گفته می

 گسستن
 : پرسش آغازی 3مرحله 

 : مطالعات اکتشافی 1مرحله 

 ساختن
 : چارچوب نظری مسأله تحقیق 1مرحله 

 تحلیلی : ساختن مدل 1مرحله 

 مقایسه

 هاآوری داده: بکارگیری ابزارهای جمع 1مرحله 

 : تحلیل اطالعات 9مرحله 

 گیری: نتیجه 9مرحله 

 

. اعتبار بین است 2است که ناظر بر تکرارپذیری بین االذهانی 1مهمترین شاخص عینیت روشی اعتبار بین االذهانی

ختلفی، داده های یکسانی را مورد استفاده قرار دهند، باید به نتایج الذهانی بدین مفهوم است که اگر مشاهده گران م

( معتقد است که نظریه های علمی هرگز 12،ترجمه آرام،3192پوپر) (11، 3131)شعبانی ورکی، مشابهی دست یابند

واقعیت  به صورت کامل قابل اثبات نیست. با وجود این آزمون پذیر است. بنابراین عینیت گزاره های علمی در این

 نهفته است که بتوان آنها را به صورت بین االذهانی آزمون نمود.

تنها هنگامی که بعضی از حوادث بر طبق قواعد یا نظام هایی صورت پذیر می شود، چان که در آزمایش های قابل "

نها از راه این به توسط هر کس مورد امتحان قرار گیرد... ت -بنا بر اصل-تکرار چنین است، مشاهدات ما می تواند

تکرارها است که می توانیم خود را به این امر متقاعد سازیم که با یک تصادف محض رو به رو نیستیم، بلکه با حوادثی 

 3192)پوپر، ترجمه آرام،"مواجهیم که، به علت نظم و تکرارپذیری، علی االصول به صورت میان ذهنی آزمون پذیرند.

،12) 

                                                
1 -Intersubjective validation 

2 - Intersubjective replicability 
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كيفي(-و عدم كفایت رویکردهای موجود )كمي آن پژوهش تركيبي و فلسفه ظهور  

چالش میان هواخواهان پژوهش های کمی و کیفی، به چالشی دیرینه مبدل شده است و گروهی در جستجوی راه حلی 

در مطالعات تربیتی و اجتماعی روی آورده اند. « 1روش ترکیبی»برای رفع این چالش به رویکرد جدیدی تحت عنوان 

ترکیبی، پژوهشی است که در آن متون کمی و کیفی در یک مطالعه واحد آمیخته با یکدیگر مورد منظور از پژوهش 

استفاده قرار می گیرند. در واقع، هواخواهان این رویکرد از آن تحت عنوان سومین پارادایم پژوهش در پیوند با دو 

، ایده ترکیب روش های کمی و کیفی 3662. در دهه (311، 3131)شعبانی ورکی، رویکرد کمی و کیفی، یاد می کنند

 ,Morse,1994: Creswellدر قالب روشی واحد، به صورت مختلف در قلمرو پژوهش های تربیتی پیشنهاد شده است )

1994,Miller &Crabtree , 1994) 

 گرفتندمی عمال روش های کمی و کیفی در پژوهش های ارزشیابی به طور توامان مورد استفاده قرار  3612البته از دهه 

(Campbell & Stanley, 1960) 

مواجهه با دشواری های ناشی از دوگانگی روش های کمی و کیفی با نظر به نسبت میان نظریه های روش شناسی و 

با این ارتباط، دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه  پیوند(. در 99، 3139)شعبانی ورکی ،روش پژوهش میسر می شود 

 3راگماتیکو دیدگاه پ 2پارادایمیک

 دیدگاه پارادایمیک: 

گاه به مواضع معرفت شناختی و یا پارادایم های متقابلی اشاره می کنند که روش های پژوهش کمی دطرفداران این دی

و کیفی به شدت به یکی از آنها مربوط می شوند. به عبارت دیگر، روش های کمی از موضع معرفت شناسی متفاوت 

ردهای کیفی سرچشمه گرفته اند و این پیوند وثیق میان نظریه و روش راجع به مواضع از موضع معرفت شناختی رویک

بر این باورند که ارتباط ناگسستنی میان پارادایم و طرفداران دیدگاه پراگماتیک جدید نیز صدق می کند. در مقابل 

                                                
1 -mixed method 

2 - Paradigmatic view 

3 -Pragmatic view 
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ح می کنند که تلفیق دیدگاه های روش پژوهش وجود ندارد. آنها معتقد به تاثیر دو جانبه نظریه و روش هستند و تصری

 (.92، 3139متفاوت در بسیاری از شرایط می تواند به بهترین نتیجه منتهی شود)شعبانی ورکی،

 

 

 

 

 

 

 پارادايم ها ی معرفت شناسي و روش های پژوهشي كمي و كیفيمیان  پیوند: دو ديدگاه عمده درباره 1شکل 

 

( قوت 3693)1ه یک پدیده به منظور دستیابی به نتایج معتبر توسط دنزینایده استفاده از دو یا چند روش برای مطالع

جدید می نمود این ادعا بود که روش ترکیبی به منزله پارادایم جدیدی ظهور کرده  3662گرفت. آنچه که در دهه 

ادایم هاست است. احتجاج طرفداران روش ترکیبی این بود که این روش راه حل قابل قبولی برای مواجهه با جنگ پار

 .((Gage, 1989: Hammersley, 1992باز میان طرفداران پارادایم های پژوهش کمی و کیفی نمودار بود رکه از دی

چنین ادعا می شد که روش های ترکیبی به منزله پلی میان پارادایم ها و روش های متنوعی است که پژوهشگران در 

د. طرفداران این روش ها بر این باورند که تلفیق یافته های کمی و مواجهه با مسائل پیچیده در عمل در اختیار دارن

کیفی می تواند به شواهد و مدارک بیشتر، مطمئن تر و بنابراین اعتماد بیشتر به ارزش حقیقی نتایج منجر 

 تعدادی از نقاط قوت و ضعف روش ترکیبی در جدول شماره دو  قابل مشاهده است. (.(Giddings, 2006شود

 

 

                                                
1 -Denzin 

ی و ارتباط میان پارادایم ها ی معرفت شناس

 روش های پژوهشی کمی و کیفی

 ديدگاه 

 پارادايميک

 ديدگاه 

 پراگماتيک
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 (319-313، 3131(: نقاط قوت و ضعف روش تركیبي)شعباني وركي، 1) جدول

 

 نقاط ضعف پژوهش ترکیبی نقاط قوت پژوهش ترکیبی

در پژوهش ترکیبی واژگان، تصاویر و روایت می توانند  -

 معنا بیفزایند. هدر پیوند با مقادیر ب

مقادیر می توانند به دقت واژگان، تصاویر و روایت  -

 بیفزایند.

وش ترکیبی از مجموعه نقاط قوت پژوهش کمی و ر -

 کیفی برخوردار است.

 پژوهشگر می تواند نظریه میدانی را تولید و آزمون کند. -

از آنجا که در روش ترکیبی پژوهشگر به یک رویکرد  -

خاص محدود و محصور نشده است، می تواند دامنه وسیع 

 هد.تر و کامل تری از سئوال ها را مورد بررسی قرار د

پژوهشگر از راه استفاده از روش ثانوی می تواند بر نقاط  -

 ضعف ناشی از استفاده از روش نخست، فائق آید.

پژوهش ترکیبی می تواند ادراک های ما را نسبت به  -

 پدیده ها تقویت کند.

پژوهش ترکیبی می تواند خاصیت تعمیم پذیری نتایج را  -

 افزایش دهد.

اه که به صورت ترکیبی به پژوهش کمی و کیفی، آنگ -

کار گرفته شوند، می توانند زمینه را برای تولید دانش 

 کامل تری فراهم سازند.

برای یک پژوهشگر واحد بسیار دشوار خواهد بود که  -

 در یک پژوهش از دو روش کمی و کیفی استفاده کند.

پژوهشگر ناگزیر است اطالعات خود را درباره هر دو  -

اید که بتواند آنها را با یکدیگر ترکیب روش به نحوی بیفز

 کند.

روش شناسان بر این باورند که یک شخص همیشه باید  -

با بهره گیری از یکی از پارادایم های کمی و یا کیفی، 

 پژوهش نماید.

 پژوهش ترکیبی بسیار گران است. -

 پژوهش ترکیبی زمان بیشتری می طلبد. -

ساله پارادایم برخی از جزییات روش ترکیبی نظیر م -

ترکیب، روش تحلیل کیفی داده های کمی و یا روش 

تفسیر نتایج معارض و ...هنوز نیازمند بررسی بیشتری 

 است.

 

 پژوهش تركيبي : جانشيني نارسا
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تاریخ علم نشان داده است که سنتز واجد معنایی متفاوت از به هم پیوستن ساده دو پدیده با یکدیگر است. نظریه 

از انباشته های پیشین است، با وجود این از استخراج بدیع آنها حاصل می شود به نحوی که قابل  جدید مشحون

( از آنجا که روش های کمی و کیفی همانگونه که در 391، 3131تحویل به هیچ یک از آنها نباشد. )شعبانی ورکی،

رد ترکیبی که با استناد به ناکامی های ، رویکهستند عارضقسمت های قبلی مقاله آمد، منبعث از مفروضه های نظری مت

های کمی و کیفی به وجود آمده است نه تنها به عنوان پارادایم سومی در برابر پارادایم های کمی و کیفی نبوده  روش

است، چرا که از نگاه پژوهشگران  مغالطه آمیز، ترجمه شعبانی ورکی و شجاع رضوی( 3131) 1بلکه به اعتقاد اسکات

ش های ترکیبی هم ادعای هواخواهان روش های کمی ناظر بر امکان استفاده از زبان ریاضیات برای طرفدار پژوه

شناخت جهان هستی و پدیدارهای آن موجه به نظر می رسد و هم می توان داعیه طرفداران روش های کیفی را که 

مغالطه های نه گانه است، پذیرفت.  مدعی هستند استفاده از زبان ریاضی در مطالعات انسانی و اجتماعی مغالطه آمیز

 :وجود دارند در پژوهش های کمی مبتنی بر زبان ریاضی سنتی اسکات به زعم زیر مغالطه هایی هستند که

: در پژوهش های تربیتی مبتنی بر الگوسازی ریاضی، هستی شناسی و معرفت شناسی در هم آمیخته 2مغالطه معرفتی -3

 ه هست و آنچه با استفاده از این پژوهش شناخته می شود، قابل درک نیست.اند و در نتیجه تمایز میان آنچ

: در این پژوهش ها اوصاف مفروض برای گروهی از افراد، قابل اطالق به انسان های دیگری تلقی 3مغالطه تجانس -1

 می شود که مختصات آنها مورد بررسی قرار نگرفته است.

ر الگوسازی ریاضی، الگوهای مشهود رفتار به عنوان صور علی در نظر : در پژوهش های مبتنی ب 4مغالطه علی -1

گرفته می شوند در حالی که طرفداران نظریه های تفسیری معتقدند پدیدارهای انسانی قابل تبیین نیستند و بنابراین به 

                                                
1- Scott 

2 - Epistemic fallacy 

3 - Homogeneity 

4 - Causal fallacy 
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پژوهشگر قرار  جای کاوش برای درک روابط علت و معلولی بین پدیده های انسانی، باید فهم آنها در کانون توجه

 گیرد.

: در پژوهش های ترکیبی، اغلب ظواهر با ذوات تلفیق می شوند و به عنوان همه آنچه هست، 1مغالطه ذاتی گرا -1

 مورد استنباط واقع می شوند.

:  این پژوهش ها دانش مربوط به نهادها و نظام های آموزشی را فارغ از ارزش تلقی 2مغالطه دانش فارغ از ارزش -1

 ند، بنابراین پژوهشگران تربیتی بار ارزشی فعالیت های خود را نادیده می گیرند.می کن

: در پژوهش های مبتنی بر الگوهای ریاضی، اغلب دیدگاه های گذشته با دیدگاه های آینده 3مغالطه آینده نگری -9

تلفیق می شوند. با وجود این، پژوهشگران تربیتی صرفا قادرند وقایع و رخدادهای گذشته را تبیین کنند، ولی این بدان 

 معنا نیست که می دانند در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.

: در پژوهش های اثبات گرایان، مشخصات و صفات انسان ها به متغیرهای بسیط خالصه و تصور 4ویلیمغالطه تح -9

 می شود که از ترکیب آنها می توان پدیدارهای انسانی پیچیده را شناخت.

: در این پژوهش ها پژوهشگران تربیتی اغلب قدرت آگاهی و نیز اراده انسان را در توصیف 5مغالطه جبرگرایانه -3

 ای خود از فعالیت های تربیتی نادیده می گیرند.ه

: برداشت پژوهشگران تربیتی طرفدار الگوسازی ریاضی از پژوهش به عنوان فعالیتی عملی 6مغالطه عمل گرایی -6

 است که می تواند بدون توجه به مفروضات هستی شناختی و معرفت شناختی انجام پذیرد.

                                                
1 - Essentialist fallacy   

2 - Value free knowledge 

3 - Prospective 

4 - Reductive fallacy 

5 - Deterministic fallacy  

6 - Pragmatism 
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ه های فلسفی مشخص، نیز محل اشکال است. حامیان این رویکرد این نقطه ماهیت روش ترکیبی به دلیل نبود مفروض

ضعف را چنان مطرح می کنند که گویی این موضوع با موضوع دیگری مبنی بر این که، این روش به زمان زیادی نیاز 

 (391، 3131شعبانی ورکی،اسکات، به نقل از دارد، وزن برابری دارد)

های تربیتی منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان شناسی ارزیابی پژوهش راما الزم به ذکر است که د     

بازیابی شواهد مستند مستخرج  ،های روش شناختی اسکاتبراساس تاکسونومی مغالطه 3133-31ایران در بازه زمانی 

-گانه صرفاً در پژوهشنه های روش شناختیکند که برخالف ادعای اسکات مغالطهاز مقاالت مورد بررسی حکایت می

های ترکیبی نیز قابل ردیابی ها در پژوهش کیفی و نیز پژوهشاند. بسیاری از این مغالطههای کمی مشاهده نشده

نشریه انتخاب و در شش مقوله اصلی برنامه درسی، مدرسه/ شاگرد/ معلم،  6 ازمقاله  313، در این ارزیابی .هستند.

های به دست آمده بندی و مورد بررسی قرار گرفتند. یافتهشناسی دستهشته و روشتدریس و یادگیری، مدیریت، ر

 1اند. درصد( از مقاالت مورد بررسی از روش پژوهش کمّی بهره گرفته 69حاکی از آن است که میزان قابل توجهی )

مجموع فقط یک مقاله به  درصد مقاالت نیز با رویکرد ترکیبی انجام و منتشر شده اند. این درحالی است که از این

های این پژوهش حکایت از این دارد که گویی نزاع بر سر کمیت و کیفیت شیوه کیفی تدوین و منتشر شده است. یافته

 به نفع اولّی تمام شده است.

درصد( و مغالطه تجانس 31درصد(، مغالطه تحویلی )39های مشاهده شده، مغالطه معرفتی )از مجموع مغالطه    

اند. درحالیکه در های تربیتی اعم از کمّی و ترکیبی بیشترین میزان را به خود اختصاص دادهصد( در پژوهشدر31)

های معرفتی، تجانس، تحویلی و عملگرا گانه اسکات، مغالطههای نهپژوهش کیفی مورد مطالعه، از مجموع مغالطه

های بنیادی اثبات گرایی قابل توجیه پذیرش مفروضهگرا به مشاهده شد. این امر با نظر به گرایش پژوهشگران کمیت

اند که البته بنابر شواهد به دست آمده است. در این میان، برخی از پژوهشگران مدعی استفاده از روش ترکیبی بوده

رسد که اند. چنین به نظر میتلفیقی از حیث روش در آنها مشاهده نشد و یا به میزان بسیار اندکی تلفیق را به کار گرفته
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گرایی چون اسب تروجان وارد قلمرو ( هم نوا شد و تصریح کرد که اثبات1229و  1229) 1توان با گدینگزمی

های کیفی های کمی بریافتهرسد به نوعی دادهگاه که پژوهشگر به مرحله تصمیم می های ترکیبی شده و آنپژوهش

ای درباره ( نیز با انتشار مقاله1229) 2می پذیرد. بریمن ها براساس این گرایش صورتگیرییابند و نتیجهتفوق می

های کمی و کیفی های پژوهش ترکیبی تصریح کرده تمایالتی که در برخی از پژوهشگران نسبت به یافتهتحول روش

است. این پژوهشگران مدعی بودند که از روش ترکیبی  دیده شده است، مانع بکارگیری این روش در عمل شده

اند، اما در عمل یا در پژوهش آنها هیچ تلفیقی از حیث روش مشاهده نشده و یا میزان بسیار اندکی تلفیق کرده استفاده

های خود ها در پژوهشاند. او با بیست نفر از پژوهشگران مطالعات اجتماعی مصاحبه کرد و همه آزمودنیرا بکارگرفته

ها و موانع فراوانی برای تلفیق ر نشان کرد که محدودیتکردند. بریمن خاطاز روش پژوهش ترکیبی استفاده می

ها در پیوند با مفهوم تلفیق گیرد که هنوز میزان قابل توجهی از ابهامپژوهش کمی و کیفی وجود دارد. او نتیجه می

 ها در روش پژوهش ترکیبی وجود دارد و الزم است به نحوی جدی مورد مداقه و کندوکاو قرار گیرند.یافته

از سوی دیگر مؤلفان با تکیه بر موضع رئالیسم استعالیی، مدعی هستند که ما را از ریاضیات گریزی نیست و        

های  مورد های ناشی از ظهور مؤلفههای تربیتی استفاده شود. معذلک نگرانیناگزیر باید از زبان ریاضیات در پژوهش

د. تحول در دانش ریاضیات و امکان استقرار منطق جدید به های کمی نیز باید مورد توجه قرار گیروصف در پژوهش

های تربیتی فراهم آورده است. براین جای منطق کالسیک فرصت مناسبی را برای تغییر پارادایم در عرصه پژوهش

گرایی خواهد بود و بر خاصیت علمی شود که موضع رئالیسم استعالیی به نوعی تداوم نهضت اثباتاساس تصریح می

های فلسفی اثبات گرایان و رئالیسم استعالیی تمایزات روشنی ورزد، معذلک بین مفروضهش تربیتی تأکید میپژوه

 ( به تصویر کشیده شده است.1وجود دارد که در جدول )

 : مقايسه مفروضه های فلسفي اثبات گرايي و رئالیسم استعاليي1جدول شماره 
 الييرئاليسم استع گرايياثبات هاي فلسفيمفروضه

                                                
1 -.Giddings 

2-.Bryman 
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 جبر گرایی
بینی تأثیر عوامل جبری نتایج را به نحو دقیق قابل پیش

 سازد.می

نتایج حاصل آرایش پیچیده تعامل عناصر علی و پیامدی است و 

 حاصل ارتباط خطی میان علت و معلول نیست.

 کاهش گرایی
ای از مفاهیم معین که به وسیله تواند به مجموعهتجربه می

 شود، تحویل یابد.میها وصف و آزمون آن

تواند با استفاده از مفاهیمی توصیف و آزمون شود، اگرچه تجربه می

آمیز تجربه نیز بینی و تناقضاما الزم است به ماهیت غیرقابل پیش

 توجه شود.

 عینیت گرایی
تواند مشاهده، واقعیت در جهان خارج موجود است و می

 است. گیری و درک شود. عینیت هدف پژوهشگراندازه

تواند شود و میواقعیت به لحاظ اجتماعی، فرهنگی ساخته می

گیری شود. معذلک عینیت پژوهشگر غیرممکن مشاهده و اندازه

 است.

 اثبات نظریه
نظریه امری جهانی )فراگیر( و قابل تعمیم از راه اثبات فرضیه 

 است.

گیرد کند شکل مینظریه بوسیله عواملی که از فرضیه حمایت می

 ی همواره آمادگی بررسی و نقد را دارد.ول

 شوند تا حقیقت را بنا نهند.شواهد گردآوری می نقش شواهد عینی
ای از احتمال اینکه برخی چیزها حقیقی هستند را بنا شواهد درجه

 نهد.می

 روش علمی
روش علمی بهترین شیوه برای شناسایی جهان و جستجوی 

 شواهدی برای حل مسأله است.

واحد وجود ندارد، انتخاب روش براساس سؤال پژوهش یک روش 

 شود.های نظری پژوهشگر مشخص میو مفروضه

 استفاده از ریاضیات

های علوم ریاضیات کالسیک به سبک متداول در پژوهش

های گیرد. منطق زیربنایی پژوهشطبیعی، مورد استفاده قرار می

 تربیتی منطق صفر و یک است.

 ت به جای ریاضیات کالسیک برای استفادهشناسی پاراریاضیاروش

شود و بنابراین منطق عملیاتی های تربیتی پیشنهاد میدر پژوهش

 شود.جایگزین منطق صفر ویک می

 

گرایی و رئالیسم های کلیدی مواضع اثبات( اتصال و انفصال مفروضه1شود در جدول )همانطور که مالحظه می    

های مورد وصف گرایی را در هر یک از مفروضهاست. رئالیسم استعالیی مواضع اثبات استعالیی به تصویر کشیده شده

نماید و با نظر به این تغییر، رئالیسم استعالیی ای را در هر یک از آنها ایجاد میکند، اما تغییرات قابل مالحظهحفظ می

تجربه بشر اشاره دارد تا عینیت پژوهشگر را انکار آمیز بینی و تناقضکند، به ماهیت غیرقابل پیشاز جبرگرایی پرهیز می

کند و به جای قطعیت، به ورزد، تأیید را جایگزین اثبات میکند، بر خاصیت بار نظری پژوهش تربیتی تأکید میمی

یی گیرد. در نهایت رئالیسم استعالرو از اصطالح شواهد احتمالی بهره میحقیقی بودن برخی امور اشاره دارد و از این 

کند، با وجود این طرفدارن این جریان فکری، معتقدند انتخاب روش به گرایی را حفظ میمفروضه روش علمی اثبات

شناختی پژوهشگر وابسته است. اتصال ارگانیک میان مواضع نظری پژوهشگر و روش سوال پژوهش و موضع روش
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های هستی کند که مفروضه.. وی تصریح می(  تشریح شده است1229)  1پژوهش در تعلیم و تربیت، توسط بنگسون

شناختی و معرفت شناختی مبانی نظری را تشکیل می دهند. در واقع آنها واسطه های نامرئی هستند که تجلیات مرئی 

، نقل از بنگسون، 3631) 3رابین 2گلدان-های تربیتی را به شکل نیمرخدارند. او رابطه این مفروضه ها با پژوهش

(  1کند. به این ترتیب یک رابطه درونی بین شکل و زمینه وجود دارد. همانطور که در شکل )( تشبیه می1229

شود، مشاهده گلدان به عنوان شکل به این دلیل امکان پذیر است که زمینه مشخصی آن را احاطه کرده مالحظه می

که در تصویر قبلی مشاهده شده بود به است و اگر وضعیت گلدان تغییر کند و به زمینه تبدیل شود، آنگاه آن زمینه ای 

صورت دو نیمرخ رو در رو دیده می شود. این بدان معناست که اگر زمینه تغییر کند شکل جدیدی ظاهر خواهد شد و 

توانیم بیان کنیم که واقعیت تربیتی هنگام مطالعه وابسته به اگر این مثال را به پژوهش های تربیتی تسری دهیم آنگاه می

ها تغییر کنند پژوهشگر است، مفروضاتی که براساس آن این واقعیت ساخته می شود و اگر این مفروضهمفروضات 

 واقعیت نیز به نحو جدیدی ظاهر خواهد شد. 

 

 

 

 (9191نيمرخ رابين ) -: گلدان4شكل شماره 

                                                
1 . Bengtsson 
2 . face-vase 
3 . Rubin 
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ی برای دستیابی به های فلسفی آن، ابزارهایی در مفروضهترتیب روش و اصول علمی با مالحظه تفاوتبدین     

 معرفت حقیقی و حل مسائل پذیرفته شده است. 

همانطور که مالحضه شد، یافته ها نشان می دهند که اغلب مغالطه های مورد وصف در تمام پژوهش های کمی، کیفی 

ر و ترکیبی به تناوب مشاهده شده است. این نتیجه برخالف نظر اسکات است که مدعی است این مغالطه ها صرفا د

کنند. با نظر به اهمیت یافته های این پژوهش، می دهند که از الگوهای ریاضی )کمّی( استفاده میهایی رخ میپژوهش

ای در اغلب پژوهش های تربیتی وجود دارد و این گرایش نیاز به توان جنین نتیجه گرفت که گرایش های نگران کننده

 ن می سازد.وش شناسی پژوهش را نمایاررویکرد بدیل در عرصه 

 اشکاالت پرینگ و دیگران در ثنویت گرایي كاذب 

، 3، تفوق کاذب2( دشواری های موجود بر سر راه پژوهش های تربیتی را در چهار دسته ثنویت کاذب1221) 1بدلی

 طبقه بندی نموده است.  5و انتظارات کاذب 4اطمینان کاذب

 

 

 

 

 

 

                                                
1 -Badley  

2 - False dualism 

3 - False primacy 

4- False certainly 

5- False exceptions 

                                           
                        

 ثنویت کاذب

کاذب رجحان  

کاذب انتظارات  

کاذب قطعیت بحران هاي  

 موجود
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 های تربیتي: چهار بحران موجود بر سر راه پژوهش 1شکل

 

( مطرح شده است ناظر بر انفکاکی است که پژوهشگران اثبات گرا را از a1222)1ثنویت کاذب که توسط پرینگ

پژوهشگران سازنده گرا، با قید این مطلب که اثبات گرایان به واقعیت عینی قائلند و سازنده گرایان ادعا می کنند که 

د. گرایش یه چنین تمایزی به ثنویت دکارتی اشاره دارد که اگر چه واقعیت یک سازه اجتماعی است، متمایز می ساز

(قطعیت کاذب را بحران پژوهش 122)2( . بارنت93، 3139قابل فهم است اما نادرست به نظر می رسد)شعبانی ورکی،

مرتکب های تربیت عنوان نموده و استدالل می کند که اغلب پزوهشگران در مواجهه با جهان متغیر و بسیار پیچیده 

خطا می شوند و به جای استفاده از روش علمی، به وضعیتی ارتجاعی رو می آورند تا به ساحل آرام یک پارادایم 

( بحران را نتیجه انتظارات کاذبی تلقی می کند که به خواسته دولت و مراکز تامین 1221)3مسلط نائل آیند. همرسلی

حوی که آنها طالب دستیابی به راه حل های سریع الوصول و کننده بودجه پژوهش به پژوهشگر تحمیل می شود به ن

مبتنی بر شواهد عینی برای مسائل تربیتی هستند در حالی که پیشنهادهای موقتی و تا حدی متواضعانه از طریق پژوهش 

عینیت ( آن را در خالل انجام مطالعه مبتنی بررویکردی 9، 1223)4های تربیتی به دست می آیند. رجحان کاذب که برو

گرا و تحت حمایت دولت به عنوان بحران شناسایی نمود،  شامل اولویت های مرجحی است که به نوعی بر کار 

( به منظور سنجش تاثیر سیاستهای دولت فدرال بر 1229)5پژوهشگر تاثیر می گذارد. در پژوهشی که توسط کانزتاز

                                                
1 -Pring 

2 -Barnett 

3 -Brew 

4 -Hammersley 

5 -Constas 
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، می توان ردپای سیاست ها را بر کاهش یا افزایش نوع پژوهش های تربیتی در ایاالت متحده آمریکا انجام گرفته است

خاصی از پژوهش ها مشاهده نمود. این پژوهشگر مقاالت منتشر شده در مجالت علمی را به عنوان منبع داده های 

خود قرار داد و این داده ها را بر مبنای دو دسته گزارش که اولویت های ارائه شده فدرال برای پژوهش های تربیت را 

مورد مطالعه قرار داد. اولویت های مرجح فدرال را پژوهش  1221و  1223ترسیم می نمود در دو بازه زمانی سال 

 های آزمایشی تشکیل می داد و پژوهش های غیرآزمایشی از اولویت کمتری برخوردار بودند

ریاضيات در پژوهش های تربيتي چرخش به سویموضع ما:   

 

ش در علوم تربیتی و اجتماعی اتفاق نظر وجود دارد که اگر چه استفاده از زبان امروزه بین متخصصان روش پژوه

ریاضی برای توصیف واقعیت های تربیتی و اجتماعی ضروری است، با وجود این راهبردهای مبتنی بر الگوهای 

ربیتی و اجتماعی به ریاضیات کالسیک نمی توانند پیوند قابل قبولی میان گفتمان و اشیا برقرار کنند. مطالعه حیات ت

موجب خاصیت غیر قابل پیش بینی آن اقتضا می کند از روش های جبرگرا، تحویل گرا و بنیادگرا اجتناب شود. از 

به وقوع می پیوندد و به موجب خاصیت تحویل ناپذیری ساختارهای  1»نظام های باز«آنجا که روابط اجتماعی در 

 رویکردهای کمیت گرای مسلط در پژوهش های تربیتی گردد اجتماعی، الزم است رویکرد بدیلی جایگزین

(Scott,2003) . دانش ریاضی در عصر جدید چهره نوینی به خود گرفته است که آن را از ریاضیات کالسیک متمایز می

ظاهر شده است. روش شناسی ریاضیات کالسیک بر منطق صفر و یک   2"پارا ریاضیات"سازد و تحت نام جدید 

عمل می کند و بنابراین عرصه را بر پژوهشگر برای اتخاذ موضعی برای  3دلیل -قضیه -و براساس تعریف مبتنی بوده

                                                
1  

2 -para - mathematics 

3 -definition- theorem- proof 
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 -تایید –استوار می سازد و بر اساس ادعا  1اما پارا ریاضیات خود را بر نظام منطق عملیاتی ،یک ایده تنگ می کرد

 (31، 3139شعبانی ورکی،ه می کند)نها مصالحآعمل می کند. بدین ترتیب به تناقضات رو و با  2توجیه

زبان و قضایاست، با زبان طبیعی قرابت بسیار دارد و بدین ترتیب می تواند  -نظام منطق عملیاتی که ناظر بر معنا

استداللی را عرضه نماید که در انطباق با پدیدارهای علوم تربیتی باشد. در این صورت، نظریه تربیتی بی زوال اطالعات 

تن به مصالحه پیچیدگی و تعارض های ذاتی در این نظریه می تواند به پارا ریاضیات ترجمه شود. بدین و بدون پرداخ

ترتیب، هم خاصیت علمی علوم تربیتی و اجتماعی حفظ می شود، چرا که با ریاضیات بدان انتظام داده می شود و هم 

 (.399-399، 3131انی ورکی، معنا که دغدغه اصلی تفسیرگرایان است، مورد توجه قرار می گیرد)شعب

به عنوان مبنایی فلسفی برای رویکرد پاراکمیت گرایی، مطرح می شود. این نظریه را می توان  3موضع رئالیسم استعالیی

به منزله شاخه ای از جریان فکری پسا اثبات گرایی تلقی نمود و با تکیه بر مفروضه های زیربنایی آن، از یک سو 

وی تجربه حسی و اتکای همه جانبه به استقرا را به چالش فرا می خواند و از سوی دیگر بر جهت گیری افراطی به س

الگوی ریاضی در پزوهش های تربیتی اصرار می ورزد. در نتیجه شبکه ای از ویژگی ها را در پیوند با  ضرورت کاربرد

هواخواهان روش های کیفی است پژوهش های تربیتی و اجتماعی مطرح می سازد که از یک طرف در تقابل با موضع 

و از سوی دیگر در تقابل با موضع طرفداران روش های کمی قرار دارد. در این جهت گیری نوین، چرخش به سوی 

ریاضیات به مثابه ابزاری نیرومند برای شناسایی پدیدارهای تربیتی و اجتماعی مورد تاکید قرار می گیرد)شعبانی 

 (399، 3131ورکی،

 

                                                
1- operational logic system 

2- declaration- assertion- justification 

3 -Transcendental   realism            



 32 

یهای جدید برای غلبه بر دشواریهای روش شناختی کمی و کیفی بر اساس نظام منطق عملیاتی و متعاقب یکی از فناور

روش استدالل تقریبی مجموعه ای از .(399، 3131)شعبانی ورکی،است 1آن پارا ریاضیات، استدالل تقریبی

ین این است که تمامی نتایج ( استدالل تقریبی مب31، 3139رویکردهای تحلیلی را در هم می آمیزد)شعبانی ورکی،

حاصل از پژوهش های علمی با عدم قطعیتی مواجه هستند که در نتیجه کثرت متغیرها یا عوامل به منصه ظهور می 

رسند. عواملی که کنترل آنها به نحو کامل غیر ممکن است. بنابراین هدف استدالل تقریبی دستیابی به بهترین نتیجه 

. استدالل تقریبی کمک می کند تا به سئوال های (31ب ترین نتیجه است)همان منبع،ممکن نیست بلکه هدف آن مناس

پژوهشی به نحوی پاسخ دهیم که از یک سو نتایج را بر دانش و تجربه گذشته مبتنی سازیم و از سوی دیگر همبستگی 

بر محدودیت های  میان فرایند و اهداف پژوهش را افزایش دهیم. مهمترین دشواری روش استدالل تقریبی ناظر

مفاهیم در توصیف « فرا»در نظریه های تجربه گرایی کالسیک است. بنابراین، بر اساس پیشوند  2رویکرد تک معیاری

برای فائق آمدن بر این محدودیت ها استفاده می شود)شعبانی  3تداعی، رفتار و عملکرد، از روش های چند معیاری

یات ابزاری را در اختیار پژوهشگر قرار می دهد که می تواند با مفاهیم بدین ترتیب پاراریاض(. 399، 3131ورکی، 

 (31، 3139مبهم به نحو دقیقی کار کند)شعبانی ورکی،

 منابع:

(. رئالیسم و پژوهش تربیتی. ترجمه بختیكار شكعبانی ورکكی وشكجاع رضكوی. تهكران:       3131اسکات،دیوید) -3

 انتشارات دبیزش.

 ترجمه احمد آرام. تهران: سروش.نطق اکتشاف علمی. (. م3192پوپر، کارل ریموند) -1

 (. روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: بازتاب.3139خاکی، غالمرضا)   -1

(. روش های تحقیق در علوم اجتماعی)ویراست دوم، جلد اول(. تهكران: پژوهشكکده   3131ساروخانی، باقر) -1

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
                                                
1 -Approximate reasoning 

2  - Mono criterica approach 

3  - Multi-criteria Method 
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 به نشر. مشهد: .منطق پژوهش در علوم تربیتی و اجتماعی جهت گیری نوین. (3131) شعبانی ورکی، بختیار -1

فصكلنامه نوآوریهكای    .(. رئالیسم استعالیی و ثنویت کاذب در پكژوهش تربیتكی  3139شعبانی ورکی، بختیار) -9

 ..39-91، سال ششم، 12آموزشی، شماره 

(. 3133)خكواه، علكی  خكالق و زاده، رضوان، عالی، مرضیه قلیسین،  حسینباغگلی، ح، شعبانی ورکی، بختیار -9

های منتشكر شكده در نشكریات    شناختی پژوهشارزیابی روش های تربیتی در ایران:تاکسونومی اسکات و پژوهش

مجله نوآوری هكای آموزشكی، در حكال بررسكی     . 3133-31های در سال شناسی ایرانمعتبر علوم تربیتی و روان

   .ی.نهای

گهكر.   نیكک  اجتماعی. ترجمه عبدالحسكین  علوم در تحقیق (. روش3139کامپنهود) وان لوک ، کیوی ریمون -3

 تهران: توتیا.

(. رفتار سازمانی. ترجمكه مهكدی الكوانی و غالمرضكا معمكارزاده.      3139گریفین، ریکی و مورهید گرگوری ) -6

 تهران: مروارید.
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