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  چكيده
اين مقاله، شناسايي مفهوم و ماهيت پژوهش كمي و كيفي، درعرصة تحقيقات علـوم  هدف 

حل گريـز از   ها، راه باشد. در اين مقاله ضمن پاسخ به تقابل انساني، اجتماعي و طبيعي مي
شناسانة فرسايشي در عرصة علوم انساني و طبيعـي بيـان شـده اسـت و      اين تقابل معرفت
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  مقدمه
در پژوهش علوم انسانی، انتخاب رویکرد پـژوهش بـراي پـی بـردن بـه واقعیـت، بـر پایـۀ         

فیلسوفان طی چنـد قـرن، بـه پـژوهش در مـورد ماهیـت        1هاي فلسفی استوار است. دیدگاه
انـد. پژوهشـگران علـوم     کاتـب فکـري مختلفـی را پدیـد آورده    تحقیق علمی پرداختـه و م 

ــأثیر مکتــب  ــی هــاي فکــري همچــون؛ اثبــات  اجتمــاعی تحــت ت ــه2گرای ــی ، تجرب و  3گرای
شناختی خود را در اینکه چگونـه بایـد در    اند. آنها مواضع معرفت قرار گرفته 4شناسی پدیدار
بـر   گئورگی پوسـنر اي که  گونه به 5اند. هاي مختلف به پژوهش بپردازند، مشخص کرده رشته

ــراي مــا فرصــت اندیشــیدن و فهــم بســتر  اســت کــه، چشــم آن  ــدازهاي نظــري ب هــاي  ان
ریـزان   آورد. اگر فیلسوفان تربیتی و برنامه هاي معینی فراهم می شیوة وپرورشی را به آموزشی

هـاي ارزشـمند بـراي یادگیرنـدگان      سازي و تدوین برنامـه  آموزشی و درسی درصدد مفهوم
اندازهاي این رشته ارتقا دهند. درگذر زمـان   ستند، ضرورت دارد که درك خود را از چشمه

هـایی بـراي آنهـا منظـور کـرده و طبقـاتی        بندي کرده، زیـربخش  افراد، تجربیاتشان را بخش
هـاي   ها و مدیریت حجـم زیـادي از داده   ها به قصد درك تجربه اند. این فعالیت تشکیل داده

ها، یا قلمروهاي معرفتـی هسـتند.    ها، حوزه ها، دیسیپلین است. این بخش مرتبط به آنها بوده
هـا از سـر حـوزة معرفتـی کـالن ماننـد: علـوم         بر آن بود که همۀ نظریه گئورگی بوشامپو

  آیند. انسانی، علوم طبیعی و علوم اجتماعی بر می
د اعالیـی  مثابه قلمروهاي بنیادي معرفـت در حـ   هاي معرفتی، به در این راستا این بخش

اند. براي مثال، تحقیق در بخش معرفتی انسانی یا علوم انسـانی،   دست آورده ثبات خود را به
هـاي معرفتـی    هایی همچون فلسفه، موسیقی، هنر و ادبیات قرار دارنـد. زیـربخش   زیربخش

شناسـی و ... در قلمـرو معرفتـی     شناسـی، مـردم   شناسی، روان تحقیق، همچون تاریخ، جامعه
هایی نظیر: شـیمی،   اعی قرار دارند. و تحت حوزة معرفتی علوم طبیعی، زیربخشعلوم اجتم

 بوشـامپ انـد. همچنـین    قبیل علوم، جاي گرفته شناسی و ازاین شناسی، زمین فیزیک، زیست
هاي معرفتی تحقیق در علوم، معرفت کاربردي نظیـر: تحقیـق    شک دارد که آیا از این بخش

آیـد یـا    وتربیت، حقوق و غیره حاصـل مـی   هندسی، تعلیمدر زمینۀ امور معماري، پزشکی، م
سـازد ایـن اسـت کـه      هاي علمی متمایز می خیر؟ آنچه قلمروهاي معرفتی کاربردي از رشته

بـراي مثـال، قلمـرو    . کننـد  اخـذ مـی  هاي علمـی   رشتهمعارف کاربردي، محتواي خود را از 
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شناســی،  اســی، جامعــهشن وتربیــت متشــکّل از تحقیــق در روان معرفتــی تحقیــق در تعلــیم
گاه دربارة رشد و بالنـدگی انسـان بحـث بـه میـان       شناسی، تاریخ و فلسفه است، آن زیست

نمایـد و از   محور خود را از فلسفه اخذ مـی  وتربیت، بسیاري از مواضع غایت آورد. تعلیم می
اي  کنـد، شـیوه   وتربیت را به حوزة معرفتی تبدیل می گیرد. آنچه تعلیم شناسی مدد می زیست

هـم درآمیختـه و قواعــد و    گونـاگون بـه  هــاي  رشـته اسـت کـه براسـاس آن، معرفـت را از     
در این مقاله سـعی شـده اسـت     6آورد. وجود می هایی را براي کاربرد معرفت به دستورالعمل

شناختی کمی و کیفـی پـژوهش در علـوم انسـانی در      توجه خوانندگان را به مسائل معرفت
، متمرکز کنند، و در مورد تحلیل مفهوم کمیت و کیفیـت و در  مقابل تحقیق در علوم طبیعی

هـاي رویکردهـاي پـژوهش     فرض گیري و برخی پیش پی آن، توضیحاتی دربارة نحوة شکل
  کمی و کیفی ارائه خواهد شد.

  اهداف تحقيق
  گرا در علوم انسانی، اجتماعی و طبیعی؛ هاي دانش کمی وکیفی . بررسی تحقیق در شکل1
  شناختی کمی و کیفی پژوهش در علوم انسانی و طبیعی؛ ابل با مسائل معرفت. مطالعه تق2
  . تحلیل رویکردهاي تقابل کمی و کیفی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی با طبیعی؛3
  . تبیین کاربست روش پژوهش کمی و کیفی در علوم انسانی و اجتماعی و علوم طبیعی؛4
اسانۀ فرسایشـی در عرصـۀ علـوم انسـانی و طبیعـی      شن حل گریز از این تقابل معرفت . راه5

  چیست؟
گرا تلفیقی منبعث از تفکرات دیـن مبـین اسـالم     گرا و کیفی شناسی کمی . رویکرد معرفت6

ل،         چه ویژگی هایی دارد؟ وچگونه در عرصـۀ علـوم انسـانی و طبیعـی بـه شـکل مکمـ
  گذار است؟ افزایانه و تلفیقی تأثیر برهم

  روش تحقيق
باشد که با روش تحقیـق توصـیفی انجـام شـده اسـت.       از نوع پژوهش کیفی میاین مطالعه 

ي گونـاگون دانـش و    هـا  وتصرف ابتدا درصدد بررسی تحقیق در شـکل  محققان بدون دخل
اند و  شناسایی مفهوم و ماهیت روش پژوهش کمی و کیفی در علوم انسانی و طبیعی برآمده

لوم انسـانی و اجتمـاعی بـا علـوم طبیعـی،      تقابل رویکردهاي کمی و کیفی پژوهش را در ع
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مقایسه کرده و نیز کاربست روش پژوهش کمـی و کیفـی در علـوم انسـانی و اجتمـاعی و      
  اند. علوم طبیعی را تبیین نموده

  مفهوم پژوهش كمي
منـد و عینـی بـراي     مثابـه کوششـی مسـتمر، نظـام     پژوهش کمی به 8ویلرو  7هالووياز نظر 

، تولید دانش جدید و ارتقاي سطح معرفـت علمـی بشـر در    بررسی و آزمایش علوم بشري
هـاي مـورد    پژوهش کمی با این موضوع سـروکار دارد کـه پدیـده    9پرتو کار پژوهش است.

هاي مشخصی برخـوردار بـوده اسـت.     ها و کیفیت اي از صفات، ویژگی مطالعه تا چه اندازه
 10گیـري) اسـت.   ازي (اندازهس این پژوهش غالباً مبتنی بر مالحظات نظري یا تجربی و کمی

اساس بوده و تا زمـانی کـه مفـاهیم یـک      گیري، بی ازنظر محققان کمی، تبیین، بدون اندازه«
دیگـر، در ایـن    عبـارت  بـه  11»اند. فایده طور تجربی سنجش و آزمون نشده باشند، بی نظریه به

ددي بـراي  هاي ع مند است که در آن داده پژوهش، فرآیندي عینی، صوري و نظام«رهیافت، 
رهیافـت کمـی غالبـاً بـا      12»رود. کار می ها و دستیابی به نتایج مورد نظر به سازي پدیده کمی

گرایی شناخته شده و رابطۀ تنگـاتنگی بـا آن    گرایی) و تجربه (اثبات 13رویکرد پوزیتیویستی
یی هـا  شناسـی  روش دارد. این رهیافت، که رفتار انسان را بر مبناي واقعیت اجتماعی و به کمـک 

 وبارل و ازنظر  14دهد. کنند، مورد مطالعه قرار می که از منطق قیاسی علوم طبیعی پیروي می
هـا و روابـط    مندي شناسی است که با جستجوي سامان پوزیتیویسم نوعی معرفت« 15مورگان

بینـی رخـدادهاي جهـان اجتمـاعی      دهندة آن، درپـی تبیـین و پـیش    علّی بین عناصر تشکیل
  داند؛ پوزیتیویسم را مشتمل بر چند اصل می 17کوالکووسکی، 16»است.

که فقط بر تجربه تأکید دارد و تمام امور انتزاعـی بایـد کنـار گذاشـته      گرایی: اصل پدیده
  شود.

شـناختی   هاي زبـان  ها و امور انتزاعی و مانند آن، پدیده ها، تعمیم که واژهگرایی:  اصل نام
  آید.  دست نمی هبوده و بینش جدیدي نسبت به جهان اطراف ازآن ب

  ها ها از ارزش جدايي واقعيت
  ١٨وحدت روش علمي

کنـد کـه در    شناسی پیروي مـی  رویکرد کمی با الهام از پارادایم پوزیتیویسمی از گونه هستی
آن، دنیاي اجتماعی همچون دنیاي فیزیکی، واقعی و مستقل از ذهن انسـان در نظـر گرفتـه    
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باشند، جـداي از چگـونگی    ي اجتماعی موجود میهایی که در دنیا شود، و الگوها و نظم می
توان بـا ابزارهـاي علـم،     آید، وجود عینی دارند و می ادراك یا تفسیري که از آن به عمل می

هـایی اسـت کـه     آنها را کشف نمود. در این رویکـرد، هـدف از شـناخت، توصـیف پدیـده     
جربی (متافیزیـک)، ممکـن   هاي مافوق ت توان آنها را تجربه نمود. بنابراین، شناخت پدیده می

نیست. همچنین در دیدگاه پوزیتیویسـم، واقعیـت را شـامل امـور عینـی، قابـل مشـاهده و        
هـایی کـه در علـوم مختلـف      کنند. بدیهی است که پدیـده  بینی، تلقی می گیري و پیش اندازه

هـاي متفـاوتی دارنـد. امـا از دیـدگاه       شـوند، صـورت   عنوان مظاهر واقعیت بررسـی مـی   به
قابـل   اًاساس«باشد و  یویسم واقعیت به هر شکلی که تظاهر کند، قابل مشاهدة عینی میپوزیت

ــتی     ــی هس ــۀ تالق ــت نقط ــی در حقیق ــت. ادراك حس ــواس اس ــی و  درك از راه ح شناس
شناسی پوزیتیویستی و محل تالقی ذهن و عین است؛ گویی دیواري است که ذهـن   معرفت

، موضوع هر علمی که باشد، در کلیت آن قابـل  مسلماً واقعیت 19،»کند را از واقعیت جدا می
ترین اوصاف و خـواص آن را   ترین و بسیط مشاهده نیست. لذا براي شناخت آن باید بنیادي

ترین ادراکـات   ترین خواص که متناظر با بنیادي از راه تجربۀ حسی مشاهده کرد. این بنیادي
پوزیتیویستی بـه   -یستیهاي آمپر حسی است، پدیدآورندة چیزي است که در عرف پژوهش

گونـه   هـاي محـض، آن   شهرت دارد. منظـور از داده ـ   یا طبیعی و خالصـ   هاي محض داده
اند، به شکل دیگري قابل ادراك  صورت موجود، که ادراك شده هایی است که جز به واقعیت

ا، هـ  است که در مشـاهدة پدیـده    در پوزیتیویسم، سعی بر آن«ترتیب،  این و تفسیر نیستند. به
  20»آید، وارهاند. گرایی و نسبیت می خود را از تفسیرهاي چندگانه که از آن بوي ذهن

ها و فهـم جهـان    شناسی پوزیتیویستی؛ علم، روشی براي نیل به واقعیت بر مبناي معرفت
کند  بینی و کنترل آن است. جهان اطراف ما بر مبناي قوانین مشخص عمل می منظور پیش به

تـوان آنهـا را    کـار گرفتـه شـود، مـی     رهیافت خاصی از روش علمی بهصورتی که  و تنها در
هـایی مسـتقل از هـم     شونده، هستی شود که محقق و پژوهش همچنین، فرض می 21شناخت.

هستند. بنابراین، محقق قادر به مطالعۀ پدیدة مورد نظر، بدون تأثیرگذاري یـا تأثیرپـذیري از   
فت پوزیتیویستی، تجربیات و ادراکات حسی همچنین باید اضافه کرد که در معر 22آن است.

بنیادین، مولد باورهاي بنیادین هستند؛ باورهایی که صحت آنها مسبوق به شـهادت حـواس   
گرایـان   آنچه براي بحث ما اهمیت فراوان دارد، آن است کـه کمیـت   23است نه چیزي دیگر.

یعـی اعمـال   هـاي طب  شـناختی را کـه در مـورد پدیـده     شناختی و معرفت همان اصول هستی
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هـاي   داننـد. پـس ازنظـر آنـان، پدیـده      هاي انسانی هم قابل اعمال مـی  کنند، دربارة پدیده می
تنهـا اَعمـال و رفتارهـاي انسـانی      انسانی به روش عینی کمی قابل مشاهده هسـتند. لـذا نـه   

  باشند. ها نیز با این روش، قابل مشاهدة عینی می ها و ارزش مشهود، بلکه، نگرش
گرایی  باشد، تصور این است که ذهن گرا می وزیتیویستی که به شدت عینیتدر رویکرد پ

کند. لذا فرض بر این اسـت کـه    وتصرف در خود منعکس می وار واقعیت را بدون دخل آینه
کننـد. امـا    ها و نظام مفهومی محقق در ادراکـات او از واقعیـت دخالـت نمـی     باورها، ارزش

پوزیتیویســتی کــه طیــف وســیعی از فالســفه و   -مخالفــان و منتقــدان دیــدگاه آمپریســتی
گرایـی   دهند، این عینیـت  هاي علوم اجتماعی و انسانی را تشکیل می اندیشمندان سایر رشته

نظـر منتقـدان پوزیتیویسـم، ادراك و حقیقـت      کـه از  طوري به 24اند. افراطی را زیر سؤال برده
شـود و هـم حقیقـت از     محض و خالص وجود ندارد. هم ادراك از عوامل متعدد متأثر مـی 

  صورت عینی آن، قابل دسترسی نیست. باید بگذرد. بنابراین، واقعیت نیز به  چندین صافی
فقط بر پوزیتیویسم در علوم اجتماعی و انسانی بلکـه   باید توجه شود که این انتقادها، نه

در کلیت آن وارد اسـت. لـذا، ایـن انتقادهـا بـا شـدت بیشـتري در مـورد پوزیتیویسـم در          
کند. درهرحال بـه عقیـدة ایـن منتقـدان، زبـان،       انسانی مصداق پیدا می –تحقیقات اجتماعی

ذهن، ارزش، فرهنگ وتاریخ دید انسـان را دربـارة حقیقـت و واقعیـت تحـت تـأثیر قـرار        
  دهند. می

  مفهوم كيفيت در پژوهش كيفي
بل کـم بررسـی   ، مقولۀ کیف را در مقاارسطوآید که  دست می از سیر تاریخی کلمۀ کیفیت به

توان گفـت   موجب آن می به«کرده است. وي مقولۀ کیف را به اموري تعریف کرده است که 
دارند. او مقولۀ کیف را به انـواعی   اند یا خویشتن ؛ مثالً عادل»مردم [یا اشیاء] چنین یا چنانند

هـا و   قبیـل عـادات و حـاالت نفسـانی، قابلیـت      تقسیم کرده است و آن را شامل امـوري از 
مثـل  -هاي اشیاء  اي ویژگی استعدادهاي ذاتی مثل قدرت جسمانی و استعداد تندرستی، پاره

 -آورنـد  وجود می مزه، بو، سردي و گرمی که تغییرات یا انفعاالتی را در اشخاص یا اشیاء به
هاي امـور کیفـی، عـدم قابلیـت آنهـا بـراي        ترین خصیصه کنند. بارزترین و بدیهی ایجاد می

تـوان بـا    می خواهد بود و بدیهی است که بـر مبنـاي منطـق ارسـطویی، نمـی     گیري ک اندازه
توان آنها را تنها بر پایۀ  هاي کمی، امور کیفی را اندازه گرفت، بر حسب ضرورت می مقیاس
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 25اي سنجید که در پژوهش کمی ارزش علمی متناسبی بر آن مترتب نیست. هاي رتبه مقیاس
اي جمع باشـد. در معیـار    معینی هستند که در پدیده هاي لذا مفهوم کیفیت، صفات و ویژگی
دانیم که انتظارات و اهداف خاصی را تأمین کـرده باشـد.    قضاوت هم امري را با کیفیت می

هاي سازنده کیفیت خود لزومـاً ازجملـه امـور کیفـی نباشـد.       البته ممکن است همۀ ویژگی
هـاي   توانند ویژگـی  آنها می خی ازتواند ترکیبی از اوصاف باشد، بر جایی که کیفیت می ازآن

توانـد اسـتادان بـا مـدرك      کمی باشد. مثالً بعضی از معیارهاي یک دانشگاه با کیفیـت، مـی  
هاي مجهز، تعـداد مقـاالت و کتـب منتشـره باشـد کـه        اهگها و کار تحصیلی باال، آزمایشگاه

از موارد، کمیـت  شود که در بسیاري  وبیش جنبۀ کمی دارند. بنابراین، مالحظه می همگی کم
و کیفیت دو روي یک سکه هستند؛ امـا مقصـود مـا از مفهـوم کیفیـت در تحقیـق حاضـر،        
پژوهش کمی با کیفیت باال نیست؛ بلکـه مـراد پژوهشـی اسـت کـه از جهـات خاصـی بـا         

  هاي ماهوي داشته باشد. پژوهش کمی تفاوت
ش کیفـی  اسـت کـه رو   پژوهش کیفی را اگرچه سـابقۀ طـوالنی دارد، ولـی حقیقـت آن    

صورتی که امروزه در حوزه تحقیقات علمی مطرح است در قرن نوزدهم آغاز و در قـرن   به
طور نسبی از سیطره روش  تدریج به بیستم شکل گرفته و توسعه یافت؛ در اواخر این قرن به

کمی خارج شد. پژوهش کیفی در علوم اجتماعی و انسانی، در سه دهـه آخـر قـرن بیسـتم     
هاي مختلف تخصصی و دانشگاهی پیدا کرده اسـت. ایـن نـوع     در حوزهکاربرد روزافزونی 

هـاي انسـانی ناکـافی دانسـته و بـه       هـاي کمـی را بـراي فهـم پدیـده      روش پژوهش اتکا به 
اي  پژوهش کیفـی، حـوزه   26دهد. ها، اهمیت اساسی می هاي ذهن ناظر بر رفتار انسان ویژگی

مفاهیم و مفروضات پیچیده و مرتبط با هم  ها، از پژوهش در نوع خود بوده و طیفی از واژه
و دیگران پـژوهش کیفـی را    نیلسنگیري از  با وام 27لینکلنو  دنزینگرفته است. بر را در آن

کننـد کـه علـوم     تعریـف مـی   30اي رشته و [احیاناً] ضد 29اي ، فرارشته28اي رشته اي میان حوزه
پژوهش کیفـی در آن واحـد،   «آنها، نظر  زند. از هم پیوند می انسانی، اجتماعی و طبیعی را به

کـاران ایـن رویکـرد عنایـت      اندر دست 31».پارادایمی است  معانی متفاوتی دارد و ماهیتاً چند
گرایانـه و   اي به اهمیت رهیافت چند روشی داشته و خود را متعهد به رویکرد طبیعـت  ویژه

اً سیاسی بوده و متـأثر  دیگر این حوزه ماهیت  دانند. از سوي فهم تفسیري تجربیات انسانی می
حال پیدا کردن یک گواه واضح و شفاف در اینکـه   با این 32از مواضع اخالقی متعددي است.
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شـود کـه در    پژوهش کیفی چیست؟، مشکل است. این امر اساساً به این واقعیت مربوط می
هـاي   تنـوع و پیچیـدگی   33انـد.  شناسی با یکدیگر گـره خـوده   پژوهش کیفی، نظریه و روش

ترتیـب کـه    بـدین  34هاي پژوهش کیفـی وجـود دارد.   ها، راهبردها و روش در پارادایم زیادي
شناسی در پژوهش کیفی بـا یکـدیگر ترکیـب، تلفیـق و      ها، راهبردها و روش نظریه، پارادایم

  اند. درهم تنیده شده
هاي آن، حاصـل   پژوهش کیفی نوعی پژوهش است که یافته35کوربینو  اشتراوسازنظر 

پـژوهش کیفـی را    37گـراو و  برنـز  36سازي نیسـت.  هاي کمی ي یا سایر شیوههاي آمار روش
دانند که با استفاده از رویکـرد   ها می روشی براي کسب معرفت ازطریق کشف معانی پدیده«

لذا در مجموع و به زبـان سـاده    38».شود هاي پیچیده می نگرانه، موجب فهم عمیق پدیده کل
هـا از منظـر خـود     بارة تجربیات مختلـف انسـان   شناختی و فراگیري در پژوهش کیفی روش

عنـوان یـک روش تحلیـل کیفـی و      ، بـه سـارانتاکوس اي تحلیل  آنهاست؛ مثال فرایند چرخه
هـاي کیفـی    تواند در پـژوهش  می 39ها، سازماندهی و تفسیر مشتمل بر سه مرحله تقلیل داده

  مورد استفاده قرار گیرد.
کیفی کار آسـانی نیسـت، و ایـن نکتـه را      توان گفت که تعریف پژوهش ترتیب می بدین

طور عمیق دریابیم که دربارة این نوع پژوهش، به دانش کافی دست یافته  توانیم به زمانی می
  :پاولبه تعریف   باشیم. بنا

اي خاص در پژوهش تـا آن حـد شـناخته شـده باشـد کـه امکـان         درصورتی که زمینه 
ه نظریه درخصوص آن وجود داشـته باشـد،   الگوسازي مقدماتی، تنظیم فرضیه یا حتی ارائ

پذیر آن استفاده کرد؛ امـا اگـر اطالعـات     هاي کمیت گرا و روش توان از رویکرد اثبات می
ها کدامنـد،   موجود در یک زمینه خاص چنان اندك باشد که حتی تشخیص اینکه نادانسته

ـ  هـاي کیفـی   گرایانـه و روش  ساز باشد، باید از رویکرد طبیعـت  خود مساله ر ازآن بهـره  ت
  40جست.

ازآنکه تعریف پژوهش کیفی باشد، توضیحی کلّـی دربـارة زمینـه و     ، بیشپاولاینجا بیان  در
تر از  هاي کیفی شرایط استفاده از پژوهش کیفی است و عبارت رویکرد ناتورالیستی و روش

و نویسـندگان همکـارش    نلسـون کـه تعریـف    گـذارد. درحـالی   آن، ما را در ابهام بـاقی مـی  
اي،  رشـته  به نظر ایشان، پژوهش کیفی خود یک حوزه دانش و پژوهش بین. شنگرتراسترو

هاي علوم انسـانی و   توان آن را در انواع رشته اي است که می رشته اي، و گاه ضد رشته فرابین
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هـا،   کار برد. این فرایند، از بسیاري از پارادایم علوم اجتماعی و حتی برخی از علوم طبیعی به
هـا و فنـون و    شود، انـواع روش  شناختی، تغذیه و تقویت می هاي معرفت ا و جریانه دیدگاه

بینـی   گیرد و هدف آن بیشتر درك و فهم پدیده است، تا پـیش  کار می ابزارهاي پژوهش را به
  گرا نمایان شود. گرا وکیفی هاي گوناگونی که در فرایند تحقیقات کمی وضعیت

پرورانـد و واجـد تقابـل     ش عمده را درخـود مـی  زمان دو تن در واقع پژوهش کیفی، هم
هــاي انســانی را بــا مفــاهیم دقیــق  وتنــاقض اســت: از یــک ســو درتــالش اســت، تجربــه 

دلیل  گرایانه تحلیل کند، و از سویی به مدارانه و طبیعت پوزیتیویستی، پساپوزیتیویستی، انسان
نیستی، ناگزیر از نگـاه  مدرن و فمی پست 41هاي هرمنوتیکی، پساتجربی، تأثیرپذیري از جریان

گرایانـه اسـت. بنـابراین     مدارانه و طبیعت و تحلیلی انتقادي به همه چیز ازجمله مبانی انسان
و  گرایانـه،  مـدرن و طبیعـت   چندان همسو و بلکه غیرهمسـوي پسـت   هاي نه قائل به دیدگاه

ن اشـاره  دراینجا تعریف پژوهش کیفی، بـدو  42مدارانه است. اندازهاي انتقادي و انسان چشم
هایی بـا تعریـف بـاال از     به پژوهشگر چنین پژوهشی نارسا خواهد بود، چون انجام پژوهش

تنهـا الزم اسـت    آیـد و پژوهشـگر پـژوهش کیفـی، نـه      دانشـی بـر نمـی    عهده هر مبتدي کم
هاي کمی را بشناسد، بلکه باید ازهرگونه دیدگاه و راه و روش یک بعدي و خطـی،   پژوهش

هـاي   نقـش «توانـد   دهـد، مـی   قع، پژوهشگري که پژوهش کیفی انجام میبرکنار باشد. در وا
نگـار، منتقـد    گـرا، پژوهشـگر میـدانی، روزنامـه     متفاوتی اختیار کند؛ مثال دانشمند، طبیعـت 

کننـده کوالژهـا در هنرهـاي بصـري و      گر فیلم و تهیه نویس، تدوین اجتماعی، هنرمند، مقاله
شناسی علـوم انسـانی    نویسد: باید در بحث آسیب می شکاريدراین راستا  43».مفهومی باشد

گـرا) بـه    افـزاري (کیفـی   گرا) دوري جست و به رویکرد نـرم  افزاري (کمی از رویکرد سخت
پـی   در صـورت پـی   بهتر است که بـه  شناختی در علوم انسانی توجه کرد و چه مسائل معرفت

شناسـی، تــاریخ،   انویـژه علــوم تربیتـی، علـوم ارتبـاطی، رو     درتحقیقـات علـوم انسـانی بـه    
  شناسی و مطالعات فرهنگی و ادبی، استفاده کرد. جامعه

شناسی، علوم تربیتـی، علـوم    پژوهش کیفی، بیشتر در علوم اجتماعی و انسانی مثل مردم
شناسی، مطالعات فرهنگی و ادبی، علـوم   شناسی، جامعه شناسی، تاریخ، باستان ارتباطی، روان

هـاي   رسانی، همچنـین در برخـی از شـاخه    داري و اطالع سیاسی، مدیریت، مددکاري، کتاب
شـود و معمـوال پژوهشـی ترکیبـی      علوم طبیعی مثل مطالعات بالینی و پرستاري استفاده می
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مثل مطالعـه مـوردي، تجربـۀ     -ها، ابزارها و فنون اي از روش معنا که از مجموعه این است. به
غیرمشارکتی، مصـاحبه   ، مشاهدة حال، روایت، مشاهده مشارکتی نگري، شرح شخصی، درون

هاي فرهنگـی و انـواع متـون مبتنـی بـر مشـاهده، متـون         ها، فراورده عمیق، انواع بشرساخته
هـاي تأویـل و    گیـرد و گسـترة وسـیعی از روش    بهره می -تاریخی و متون تعاملی و بصري

شی براي پژوهش کیفی، تال« ریچاردسونقول  پوشاند. در واقع، به هاي تفسیري را می تحلیل
هـا و درگیـر شـدن در فراینـدي شـبیه       اي از انـواع جهـات و زاویـه    درك و شناخت پدیده

  44.»متبلورکردن پدیده مورد بررسی است

  تاريخچة پژوهش كيفي
پـردازان علـوم اجتمـاعی مـدرن، بررسـی       هاي کیفی از زمانی آغاز شدند که نظریـه  پژوهش

هـا ایـن بـود کـه      فرض این بررسی و پیش شناسی را آغاز کردند فرایندها و الگوهاي جامعه
صورت عینی مشاهده و مطالعه کرد. یکی از مشـهورترین   توان جهان و مردم جهان را به می

، 1994، 1981هـاي   در سـال وان مـنن  آن، روش پژوهش کیفـی پدیدارشـناختی اسـت کـه     
ري گـذا  مقاالتی در تحلیل و تبیـین تجربیـات زنـدگی ازطریـق تـأثیر      2002و 1997، 1996

ها، بر فرایند تحقیق کیفی برخالف کمـی،   ها و ارزش اعمال و رفتارهاي محقق و نیز نگرش
  قابل مشاهدة عینی است.

گرایـی قـرار    گرایانـه و تفسـیر   لحاظ پارادایمی پژوهش کیفـی، ذیـل پـارادایم طبیعـت     به
شـود، تأکیـد    هایی کـه جهـان اجتمـاعی، سـاخته و فهمیـده مـی       گیرد که در آن بر روش می
گرایی نمادین،  اي از رویکردهاي فلسفی همچون تعامل گردد. این رهیافت، طیف گسترده می

ــه و هرمنوتیــک را در شناســی مــردم پدیدارشناســی، روش ــر  نگاران از منظــر  گیــرد. مــیب
اي وجـود   شـده  تعریـف  گرایانه هیچ واقعیت بیرونی ازپیش شناسی، در پارادایم طبیعت هستی

شود. ازنظر آنهـا   جویانه ساخته می به مدد ادراك و برداشت مشارکتها  ندارد؛ بلکه، واقعیت
تواننـد   هـا مـی   واقعیت واحد و مجردي جدا از برداشت و ادراك ما وجـود نـدارد و انسـان   

دادن   ند تا براي معنـا هست هاي واحد داشته باشند. افراد در تالش تجربیات متفاوتی از پدیده
کننـد و معـانی، منـوط بـه شـناخت       خـود اعمـال   به زندگی، نظمی بـر جهـان مـورد درك    

هاست، نه عنصري که خارج از ذهن آنها قرار دارد. اطالعات با سیستم شناختی انسان  انسان
  یابند کـه شـاید توسـط دانـش      شوند، تعبیر، تفسیر و تغییر می کنند، غربال می ها برخورد می
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ت مخصـوص بـه خـود، کـه     شناختی موجود در سیستم آنها طرد شوند و لـذا، دانشـی اسـ   
شــونده، از دیــدگاه  از ســوي دیگــر پژوهشــگر و پــژوهش 45شــود. هدفمندانـه ســاخته مــی 

تـوان   خـورد کـه مـی    هم گره می شناسی آنچنان به گرایانه و تفسیري به لحاظ معرفت طبیعت
هاي پژوهش، همان آفرینش و تکوین واقعی، خـود فرآینـد پـژوهش اسـت. از      گفت؛ یافته

آفریننـد و دانـش    ناسا) و موضوع شناسایی در طول پژوهش همدیگر را میدیدگاه محقق(ش
  هاي مورد مطالعه است. برآمده از معناي پدیده

ها با موضوع مورد مطالعه در تماس و تعامل است. ممکن اسـت   محقق براي کسب داده
در فرایند پژوهش، محقق و موضوع پژوهش تغییر کنند. معرفت، به بسـتر و زمـان وابسـته    

هاي کیفی با تأکید بر تجربۀ واقعی و کنونی افراد براي کشـف معـانی کـه آنهـا      داده 46است.
ایـن   47براي حوادث، فرایندها و ساختارهاي زندگی خود قائل هستند، تناسب بیشتري دارد.

هـا، حـوادث، تعـامالت و     هاي مستقیم و توصیف دقیق موقعیـت  ها با توسل به پرسش داده
طور که گفتـه   همان48 دهد. بینی عمیق و جامعی را به دست می پیش رفتارهاي مشاهده شده،

هـا و   هـا، گفتارهـا، نهـاد    شناسـی شـامل اعمـال، فعالیـت     شد، رویکرد کیفی از منظر هسـتی 
هـا   صـورت تـاریخی و در مـتن جامعـه بـا مشـارکت انسـان        باشـد کـه بـه    ساختارهایی می

ر فهم متکی است و فهم نیز حاصـل  شناسی دیدگاه کیفی، ب شود. معرفت وپرداخته می ساخته
مجموع معرفت، خالی از ذهنیـت و تـأثیر    باشد. در انسانی می -هاي اجتماعی تفسیر موقعیت

ویژه طرفداران مکتب انتقادي فرانکفورت، اصـوالً   ها نیست. برخی از تفسیرگرایان، به ارزش
انـد. از   تلقـی کـرده  انسانی ناممکن  –وجود معرفت کامالً عینی را در باب مسائل اجتماعی 

ها را بـر عهـده    تواند نقش پاسداري از ارزش پردازانِ این رویکرد، معرفت هم می دید نظریه
سـازي خـود، حالـت     داشته باشد و هم دگرگون کردن آنهـا را. معرفـت در نقـش دگرگـون    

هـا   نمعنا که به باور معتقدان به این مکتب، معرفت باید انسـا  این کند؛ به بخشی پیدا می رهایی
آمیـز، رهـایی    را از قیدوبند ساختارهاي منسـوخ، مخصوصـاً سـاختارهاي سیاسـی تبعـیض     

خطـی تقلیـدگرایی    دلیـل تبیـین تـک    گرایـان بـه   شناسان کیفی از کمی اگرچه روش 49بخشد.
کنند؛ امـا خـود نیـز بـا      هاي مورد مطالعه، نقد می هاي پدیده پارادایمی و عدم توجه به زمینه

محـدودیت   ریچـاردز  50انـد.  ها مواجـه  پذیري یافته کرارپذیري و تعمیمهایی چون عدم ت نقد
هـا، جزئیـات ثبـت مقـوالت و      هـا، پیچیـدگی تحلیـل    هاي کیفی را میـزان داده  اصلی روش
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هاي کیفـی، قابـل اعتمـاد و اطمینـان      یافته 51اند. پذیري و توان تحصیل آن بر شمرده انعطاف
شـوند و هـیچ موضـوعی در آن تأکیـد      ه نمـی نیستند چون به روش قابل فهم و منطقی ارائ

ماهیت بسیار ذهنی این رهیافت، نتایج حاصل را به نتایج شخصی و نامتعـارفی   52گردد. نمی
 .گیري آنها در شرایط خارج از محیط پژوهش، دشـوار اسـت   کار سازد که امکان به مبدل می

گاه بـر پایـۀ   بس که معرفت در این دیـد  شناسی رویکرد تفسیري همین در خصوص معرفت
گیرد و لزوماً ادراکی حسـی مترتـب بـر آن نیسـت. کلیـد فهـم در        فهم و استدالل شکل می

  باشد. گرا نیز تفسیر است و تشکیل معرفت برمبناي تفسیر و فهم می تحقیقات کیفی

  گيري نتيجه
اند و نیـز تنـوع و    شناسی در پژوهش کیفی با یکدیگر گره خورده که نظریه و روش آنجا از

هـاي پـژوهش کیفـی وجـود دارد،      هـا، راهبردهـا و روش   هاي زیادي در پـارادایم  یدگیپیچ
شناسی در پژوهش کیفـی   ها، راهبردها و روش توان چنین استنباط کرد که نظریه، پارادایم می

اند. همچنـین پـژوهش کمـی درصـدد بررسـی       با یکدیگر ترکیب، تلفیق و درهم تنیده شده
هاي مشخص و قابل سـنجش در علـوم انسـانی و طبیعـی      وتعیین صفات، ویژگی و کیفیت

گیري)  سازي (اندازه است. لذا این پژوهش غالباً مبتنی بر مالحظات نظري یا تجربی و کمی
پایه و اساس بوده و تـا زمـانی کـه     گیري، بی نظر محققان کمی، تبیین، بدون اندازه است. از

انـد. بنـابراین در ایـن     فایـده  اند، بـی  طور تجربی سنجش و آزمون نشده مفاهیم یک نظریه به
هـاي عـددي بـراي     مند است که در آن داده رهیافت، پژوهش فرآیندي عینی، صوري و نظام

گرایـان همـان اصـول     آید. کمیت کار می ها و دستیابی به نتایج مورد نظر به سازي پدیده کمی
کننـد، دربـارة    مـی  هاي طبیعی اعمـال  شناختی را که در مورد پدیده شناختی و معرفت هستی
هـاي انسـانی بـه روش     نظر آنـان، پدیـده   دانند. پس از هاي انسانی هم قابل اعمال می پدیده

باشد، بلکـه   عینی کمی قابل مشاهده هستند. لذا نه تنها اعمال و رفتارهاي انسانی مشهود می
روش اي کـه در   گونـه  ها نیز با این روش قابل مشاهدة عینـی هسـتند. بـه    ها و ارزش نگرش

هاي پژوهش کیفی بـرخالف روش کمـی، در    عنوان یکی از روش پژوهش پدیدارشناختی به
هاي زندگی در عـالم حیـات، هـم اعمـال و رفتـار محقـق مشـهود و         تحلیل و تبیین تجربه

  ها، با این روش قابل مشاهدة عینی است. ها و ارزش تأثیرگذار و هم نگرش
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هـا، گفتارهـا،    شناسی شامل اعمال، فعالیـت  ستیاینکه رویکرد کیفی از منظر ه با توجه به
هـا،   صورت تاریخی و در متن جامعه با مشارکت انسـان  باشد که به ها و ساختارهایی می نهاد

شناسی دیدگاه کیفی بر فهم و استدالل متکی است، فهم نیز  شود. معرفت وپرداخته می ساخته
پارادایمی، پژوهش کیفـی ذیـل    لحاظ انسانی است. به -هاي اجتماعی حاصل تفسیر موقعیت

شود کـه   هایی تأکید می گیرد و در آن بر روش گرایانه و تفسیرگرایی قرار می پارادایم طبیعت
  شود. جهان اجتماعی، ساخته و درك می

نگرنـد.   مـی » معرفـت «و » واقعیـت «بین متفاوت بـه   رویکردهاي کمی و کیفی با دو ذره
تـوان و   جمله مسائل انسانی را مـی  ۀ امور ازطرفداران سرسخت روش کمی معتقدند که هم

داننـد؛ امـا برخـی از     باید با روش کمی مطالعه کرد و علمی بودن را معادل کمی بـودن مـی  
هواداران روش کیفی بر این باورند که مطالعه اموري که ذاتاً تفسیربردارند، با ابزار کمـی مـا   

گرایــی و  البــاً بــا رویکــرد اثبــاتدارد. ازآنجاکــه رهیافــت کمــی غ یــابی بــاز مــی را از ژرف
گرایی شناخته شده و رابطه تنگاتنگی دارد. این رهیافت، بر این فرض اساسی اسـتوار   تجربه

هایی کـه از   شناسی کمک روش تواند بر مبناي واقعیت اجتماعی و به است که رفتار انسان می
قیق کیفی یک اقتضاي کنند، مورد مطالعه قرار گیرد. تح منطق قیاسی علوم طبیعی پیروي می

هـا دچـار    هـا و چیسـتی   اساس اسـتوار اسـت کـه ماهیـت     اجتماعی وفرهنگی است و براین
شوند. در این میان دیدگاه سومی نیز وجود دارد کـه معتقـد اسـت ایـن دو      تغییروتحول می

شناسی  کار گرفت؛ باید گفت که در بحث آسیب شکل متمم یکدیگر به توان به رویکرد را می
گـرا) دوري جسـت و بـه رویکـرد      افزاري (کمی در علوم انسانی از رویکرد سختپژوهش 

شناختی در علوم انسانی توجه کرد و بهتر اسـت کـه    گرا) به مسائل معرفت افزاري (کیفی نرم
  ویژه علوم تربیتی استفاده شود. پی درتحقیقات علوم انسانی به در صورت پی این تقابل به
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