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  چکیده

شـود. بـه هـر روي،    هاي آماري محـدود نمـی  پذیري صرفاً به تعمیمپذیري است، اما تعمیمتحقیق تجربی متضمن تعمیم
پذیري در تحقیقات کیفـی،  گام نهایی در فرایند تحقیقات کمی و کیفی است. در خصوص نوع و شیوة تعمیم پذیريتعمیم
پـذیري  است؛ فرایندي که طی آن تعمیم» گرایانهپذیري طبیعتتعمیم«هاي متفاوتی وجود دارد. یکی از رویکردها دیدگاه

ها وجود دارد. یکـی دیگـر از انـواع    ها و زمینهها، زمانمحیطگیرد؛ شباهتی که با دیگر افراد، بر مبناي شباهت صورت می
باره، سؤال این است که چه کسـی  پذیري ارتباطی است. در اینشود، تعمیمپذیري که به تحقیقات کیفی مربوط میتعمیم

بـا یکـدیگر    این زمینه، ممکن است محقـق و خواننـدة تحقیـق   باشد. در گیرد که نتایج تحقیق قابل تعمیم میتصمیم می
اسـت. ایـن   » پذیري متعـادل تعمیم«پذیري، که در اینجا بیشتر مورد تأکید است، نوع دیگري از تعمیم تعامل داشته باشند.

پذیري در تحقیقات کیفـی بیشـتر   قرار دارد. ویلیامز معتقد است: این نوع تعمیم» پذیري تامتعمیم«پذیري در مقابل تعمیم
پذیري متعـادل ایـن اسـت    ناپذیر است. داعیۀ تعمیمپذیري اجتنابتوان گفت: این نوع تعمیممیرو، گیرد. ازاینصورت می

پـذیري در پـی آن   کند. این نوع تعمـیم که آنچه در یک مکان یا زمان صادق است بر زمان و مکان دیگري هم صدق می
رو، محقـق بـر اسـاس    تعمیم دهد. ازاینهاي دیگر شناختی را به یک دورة طوالنی یا فرهنگهاي جامعهنیست که گزاره

دادن رو، تعمـیم ایـن تر را درك نمایـد. از هاي جامعه بزرگزند تا ویژگیموارد خاصی که موجود است، دست به استنتاج می
  ناپذیر، مطلوب و ممکن است.اجتناب

  پذیري، ارتباط.تحلیل  پذیري، تحقیق،تعمیم ها:کلیدواژه
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  مقدمه
ن مسـئله اسـت   یان ایب، نجایا است. هدف در Generalization» يریپذمیتعم«ن مسئلۀ متضم یق تجربیتحق

هـا مناسـب   تیـ همـۀ موقع  يپذیري براگونه تعمیمنیست و این يریپذمیل تعمکتنها ش يم آماریه تعمک
ن و یپـا ( متر مشهود اسـت ک يریپذمیتعم يهاهیداع، یفیکق یدر تحق). 53، ص2003، نگی(اسمال ستین
  .)206، ص 2005، امزیلیو

داشـته باشـد. واژة    یاربرد عمـوم کـ ه کـ اسـت   يادهیا ایگزاره ، اصل کی» میتعم«، در فرهنگ لغات
ار کـ بـه   یقات علمـ ین واژه در تحقیه اک یهنگام، ن حالیاربرد روزمره است. با اک يدارا» يریپذمیتعم«

 يریق تفسـ یـ معتقدنـد: هـدف تحق   یفـ یکگردد. بیشتر محققـان  یز میانگبه شدت مناقشه، شودمی گرفته
دربـارة   ییهـا نشیـ بـه ب دسـتیابی   ،ه هـدف کـ نند کیه استدالل مکبل، ستین يآمار يهامیبه تعم یابیدست
نـۀ  یا زمیـ ان کـ م کیـ ه در درون کـ اسـت   ییهاتیز فعالیو ن یو خانوادگ یآموزش، یاجتماع يندهایفرا

ه محققـان  کـ انـد  ین محققـان مـدع  یا، گری). به عبارت د123، ص1998، یانلکرد (یگیخاص صورت م
 ییق معنـا یـ ر آن از طریو تفس كوشند به درکیکنند و مشان مطالعه مییعیط طبیها را در محدهیپد یفیک

  .)2000، لنکنین و لیدهند (دنزمی ها نسبتدهیق به پدیه افراد مورد تحقکبپردازند 
ل یـ و تحل يگـردآور  يبـرا  يترو گستردهتر قیعم يهامعموالً از روش، یفیکقات یتحق يهادر طرح

مـدت  یطـوالن  یدانیـ ق میـ تحق، بـاز هاي نامهپرسش، قیعمهاي جمله مصاحبهاز شود؛می ها استفادهداده
تعـداد   یان بررسـ کـ اي صـرفاً ام ن شـیوه یاسناد. امـا چنـ   يریل تفسیو تحل یدانیم يهاادداشتیهمراه با 

 يتـر یلک يهايریگجهیتوان به نتیا میاما آ کند.را فراهم می کوچک يهاا نمونهیاز موضوعات  يمعدود
ه سـؤال  کـ  یتـ یا جمعیتوان دربارة خود مطالعه می را يان مطالعهیج چنیا نتایافت؟ آیز دست یها ناز داده

ا یـ تـوان خصـلت   مـی  کوچـ ک يهـا ا در خصوص نمونـه یآ ار گرفت؟کق معطوف به آن است به یتحق
مربـوط   يریپـذ میگونه سؤاالت به تعمـ نیاربرد باشد؟ اکز قابل یها نر نمونهیبر سا هکرد کدا یرا پ یروابط

  .)1- 3، ص2007، نگیریشود (میم
 يذیل را بـرا  یمعان، میارائه ده» يریپذمیتعم«از اصطالح  ياف سادهیه تعرکآن يبرا، در گام نخست

  کنیم:آن ذکر می
 ات خاص؛یمربوط به واقع يهااز داده ین علمیو قوان یلک يهايبندالف. استنتاج صورت

 ها؛يبندب. گسترش اعتبار صورت
  ها؛نهیا زمیها تیموقع، به افرادها فرضشیم پیج. تعم
  .هاش سطح انتزاع در گزارهید. افزا
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ز آن را در الگـوي  یـ ) ن2005( کیـ فله کـ اسـت   یفـ یکق یند تحقیدر فرا ییگام نها کی يریپذمیتعم
، مثـال  يبـرا پـذیري ( تعمـیم  ف اهـداف یـ ضـرورت تعر  خود نشان داده است. او بر یفیکق یند تحقیفرا
هـاي  امـا شـیوه  . )142ص، 2005، د کـرده اسـت (فلیـک   یک) تأهاجنس و داده، سن، هايبندسۀ گروهیمقا

  ست؟یچ يریپذمیتعم ینیو ع یانضمام
 ياگونـه ه بـه کـ را  یفـ یکامـا آن دسـته از مطالعـات    ، ندکمی دیکتأپذیري تعمیم بر ضرورت فارنبرگ

  .)3- 5، ص2003، فارنبرگدهد (می مورد نقد قرار، پردازندمی جیم نتایزده به تعمشتاب
دانـش   یاساسـ  یژگـ یو، اسـت  یعلمـ  يارهاکهمۀ  يبناه سنگکپذیري تعمیم رسد شیوةمی به نظر

تـر  یلـ کهـاي  يبنـد صـورت م به اسـتنتاج  یوشکمی شود. ما معموالًمی یز تلقیمنزله هدف علم نبه یعلم
  م داد.ینده تعمیآهاي تیه بتوان به وضعکم یبپرداز

نامنـد.  یمـ » اسـتقرا «را  يریـ گجـه ین نتیر است. ایپذانکق انتزاع امیعام از طرهاي گزاره يبندصورت
ه کشـب  کیـ وند زد و به یپ، ه قبالً ارائه شده استک یلکهاي يبندتوان با صورتمی را یلک يبندصورت

تـوان آن را در خصـوص   می هکه در آن است ین نظریت ایافت. مزیدست » هینظر« کی یعنی، هاگزارهاز 
» یاسـ یق« يریـ گجهین نتیم. اینک یم آن را مجدداً بررسیستیه ما مجبور نکاربرد کبه  يدیجدهاي تیوضع

 یار علمـ کـ ز کـ در مره آن کن معنا یبد؛ ار سودمند باشدیبس يان شیوهیرسد چنمی شود. به نظرمی دهینام
  نه وجود دارد.یزم نیهم در ا يامالحظهقابل يهااما انتقادات و مخالفت، قرار دارد

  يپذيرتعميم ينظر يمبان
» يریپـذ میتعمـ «از  يرده است. منظور وکانه را مطرح یگراعتیطب يریپذمی) اصطالح تعم1997( کیاست
، گر افـراد یه با دک یشباهت یعنی؛ ردیگیشباهت صورت م يبر مبنا يریپذمیآن تعم یه طکاست  يندیفرا
  .ص؟)، 1997، (استیک وجود داردها نهیو زمها زمان، هاطیمح

انگر یـ را نما يریپـذ مین تعمـ یداند. او چنین مکرا مم یفیکقات یدر تحق يریپذمیز تعمین) Yee( یین
  رد.یگمی صورت یشیقات آزمایدر تحقه کاست  يزیه چیشب؛ داندمی) Repitition logic( رارکمنطق ت

 یکــیوجــود دارد: پــذیري تعمـیم  دو نــوع یفــیکمعتقدنـد: در مطالعــات   یفــیکاز محققــان  یبرخـ 
، وبرمنیـ لـز و ه ی(م اسـت ) Case to Case(» م مورد به موردیتعم« يگریو د) Anlytic(ل یتحل يریپذمیتعم

ه کـ ن اسـاس  یـ بـر ا ، شـود مـی  ار بردهکگسترده به هاي هیدر خصوص نظر یلیتحل يریپذمیتعم. )1994
ص ، 2000، گـران یورتس و دکـ ( نـد کمی دایانطباق پ یلکهاي شده با برساختهي انتخابهاچگونه نمونه
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ـ ا، جهینت. در)1002  انگریـ نما هکـ نامـد  یمـ  »یدرونـ  يریپـذ میتعمـ « مکسـول را  يریپـذ مین نـوع تعمـ  ی
مـورد بـه مـورد     یدهمیتعم. )1996، سولک(م مورد مطالعه استا گروه یط یدر درون محها پذیريتعمیم

، 1979، ينـد ک ؛17، ص1993، رسـتون یمـورد بـه مـورد مشـابه اسـت .(فا      کیـ م دادن از یمستلزم تعمـ 
ن یشـتر یمعمـوالً از ب  یلیتحلپذیري تعمیم به همراه یفیکقات یدر تحقپذیري تعمیم ن دو نوعی). ا662ص

  برخوردارند. یفیکقات یت در تحقیعموم
وجـوه   يجـو و(جسـت  يردکارکـ پـذیري  تعمـیم  انی) م2، ص2005(كساوو  نگریچر واسیو  يدر

 يهـا جاد طبقـات و دسـته  ی(ا يامقولهپذیري تعمیم دارند) و یمکشتر جنبۀ یه بکان مشاهدات یمشترك م
 کیـ فل) 2005، ساوكشوند. (دري و میچر و اسینگر و می ز قایلیدارند) تما یفیکشتر جنبۀ یه بکهمگن 

 سـندگان مزبـور بـر   یاما همۀ نو، شودمی ز قایلیتما ينظر يریپذمیو تعم »يعدد يریم پذیتعم«ان یز مین
  اند.ردهکد یکتأپذیري تعمیم

  م:یپردازها میدگاهین دیح ایه به تشرکوجود دارد  یفمختلهاي دگاهید، يریپذمیدربارة تعم
تـوان بـه   مـی  تنهـا ، رونیـ اان هسـتند. از کـ ن و ممحدود بـه زمـا  ها دهیهمۀ پد، انیگرادگاه سازهیاز د
ـ ا. ازخاص مبادرت ورزیـد هاي تیافراد در موقع یذهن يهادگاهید يبازساز  هـدف دانـش صـرفاً   ، رونی

 هایی توجـه دگاه فقط به توافقین دیاز دانش باشد. ا) Ideographic( يدیتفر مجموعۀ کیتواند توسعۀ می
ـ اباشد. از یان خاصکه زمان و مه معطوف بکند کمی  ییرگرایرد تفسـ کـ یمعتقـد اسـت: رو   نیدنـز ، رونی

شـه  یستی جهان همیزهاي دهیو پد یهایی انسانرا تعاملیز؛ ندکمی یهدف نف کیمثابۀ را بهپذیري تعمیم
شـود و ایـن مـانع    مـی  در حیـات جهـان   یذات يهانیه منجر به عدم تعکاست  ياچندگانه یمعان يدارا
  گردد.یري میپذمیتعم

 یلـ کهـاي  از گزاره ییه ارائۀ شواهد استقراکن است یاش ایاستدالل منطق يانتقاد ییگرادگاه عقلید
جـه  یتـوان نت یباز نم، مینکد را مشاهده یسف يما اگر هزاران قو، ). به نظر او1959، (پوپر ستیر نیپذانکام

، دا شـود. در ایـن صـورت   یاه پیس يقو کین است کنده ممیرا در آید هستند؛ زیه همۀ قوها سفکگرفت 
سـودمند هسـتند.    ی) بـه لحـاظ علمـ   یلـ کهاي (گزاره ستدیان محدود نکه به زمان و مکهایی فقط گزاره

بسـط و   یاسـ یقهـاي  را فقط بـا اسـتنتاج   يریپذبرنامۀ خود دربارة ابطال پوپره چرا کدهد می ن نشانیهم
ن یـ بمانـد. او ا  یبـاق  یقیحقهاي فقط گزاره، هاهمۀ سفسطه، ابطال ه پس ازکدوار بود یگسترش داد. او ام

 یفـ یکقـات  یه در تحقکنامند یم» سمیویتیپساپوز«ه امروزه آن را کنامد یم» يانتقاد ییگراعقل«دگاه را ید
  .)2003، لنکنین و لیشود (دنزیار گرفته مکز بهین
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 پذيريانواع تعميم

کنـیم.  یمـ  یتـر را بررسـ  مهـم  ينظـر  يهـا دگاهیـ م. ابتـدا د یپردازیم يریپذمیانواع تعم ینون به بررسکا
 متعادل از ایـن جملـه اسـت. سـپس انـواع      يریپذمیو تعم يامثالواره يریپذمیتعم، یارتباط يریپذمیتعم

  گردد؛پذیري میتعمیم ه شامل هشت نوعکگردد می انیبتر یق و جزئیبه صورت دقپذیري تعمیم

  يارتباطپذيري تعميم .۱
م یق قابـل تعمـ  یـ ج تحقیه نتـا کـ رد یگمی میتصم یسکه چه کن است یا يریپذمیسؤال در خصوص تعم

 يریپـذ میتعمـ  ینـوع  یند؟ به لحـاظ اجتمـاع  کیم يریگمیا خواننده تصمیمحقق ، بارهنیا در ایاست؟ آ
محقـق و خواننـدة   ، يریپـذ میتعمـ ، گونـه نیـ شود. در امی دهینام» یارتباط يریم پذیتعم« هکوجود دارد 
نداشـته   یگر تعـامل یدکـ یبـا  ها ا نداشته باشند. اگر آنی، گر تعامل داشته باشندیدکین است با کگزارش مم

ال ؤن سـ یـ ند تا به اک کمکتواند به خواننده می ند. گزارشک کمکن است محقق به خواننده کمم، باشند
ه خواننـده بـا   کـ یدرحال، دهدمی ییچه معنا، نیت معیموقع کیق در خصوص یج تحقیه نتاکپاسخ دهد 

ت یـ د و حماییـ تأ ياسـه یق اسـتدالل مقا یاز طر يتا حد یارتباطپذیري تعمیم ندارد. ییت آشنایآن موقع
ق تـا چـه حـد    یـ ج تحقیه نتاکند کمی كش از محقق دریق بیتحق خوانندة گزارشِ، ن زمینهیشود. در امی

ر ییـ دو تغ، يریپـذ میل از تعمـ کن شیر آن است. در ایها و نظانمونهها، تیموقع، ر افرادیم به سایقابل تعم
 يریم پـذ یتعمـ « يگـر یو د Receptive» یافتیـ در يریم پـذ یتعمـ «ص اسـت: نخسـت   یعمده قابل تشـخ 

ــهیگوپاســخ ــن) Interactional( »یتعــامل يریپــذمیتعمــ«ه آن را )، کــResponsive( »ان ــوان ناممــی زی ــت  د.ی
، نجـا یمحقق خوانده شده باشـد. در ا  ییه گزارش نهاکافتد می اتفاق یعمدتاً هنگام یافتیدرپذیري تعمیم

  ندارند. یگر تعاملیدکیق با یمحقق و خوانندة گزارش تحق
سـندة گـزارش   ی(نو ان محقـق یـ م یندرت تعـامل به، يریپذمیگونه تعمنیدر ا :یدریافتپذیري تعمیمـ   الف
ه اطالعـات  کن است یتواند انجام دهد امی سندهیه نوک يزیتنها چق وجود دارد. یق) و خوانندة تحقیتحق

او تـا چـه حـد     يه مطالعـه بـرا  کند ک يریگمیار خواننده قرار دهد تا او خودش بتواند تصمیدر اخت یافک
خواننـده  ، يریپـذ میگونه تعمـ نیدر ا. نامندمی »يریپذانتقال«از این وضعیت را  یت دارد. نمونۀ خوبیاهم

ن یـ دهـد و ا یم مـ یتعمـ  يگریت دیج را به موقعینتا، ات خاص خودیا تجربیمرّه ات روزیتجرببر اساس 
توانـد  مـی  اربردکـ . ارزش یدهد و نه بر اساس دانش علمـ می را بر اساس ذهن خویش انجام یدهمیتعم

ت. ( ق معطوف به عمل اسـ یهدف انجام تحق، ن زمینهیز باشد. در این یافتیدر يریمم پذینمونه از تع کی
  ).1989، لنکنیگوبا و ل؛ 1985، لن و گوباکنیل
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پـذیري  تعمـیم  ایمرسوم  یاعتبار خارج يبرا ینیگزيجاعنوان به را يریپذسندگان انتقالیاز نو یبرخ
هـم جنبـۀ   ، قیـ ه در آن تحقکـ اسـت   یارتبـاط پذیري تعمیم ل مهم ازکش کی يریپذاند. انتقالردهک یتلق

، نجـا یاسـت. در ا  ياسـه یبر اسـتدالل مقا  یمبتن، یطور ضمنبه يریپذانتقال. یدارد و هم جنبۀ عمل ينظر
 یکـ یه دربـارة  کـ پـردازد  یم یتیان دو موقعیسه میه به مقاکق است و نه محقق ین خوانندة گزارش تحقیا

رد یـ گمـی  میه تصمکتحقیقی صورت نگرفته است. خواننده است  يگریق صورت گرفته و دربارة دیتحق
هـاي  ق را به موقعیـت یج تحقیرش کند و بتواند نتایه آن را قابل پذکاست  یفکنظر مموردهاي ا شباهتیآ

ت یـ ان موقعیـ مهـاي  کند تـا تشـابهات و تفـاوت    کمکتواند به خواننده ینجا نمیتعمیم دهد. محقق در ا
 کمـ کتواند به خواننده می یص دهد. محقق تنها در صورتیق نشده را تشخیت تحقیق و موقعیمورد تحق

  :  ف موضوعات ذیل باشدیرندة توصیق دربرگیه گزارش تحقککند 
  ند.کمی فایق ایت تحقیه محقق در موقعکهایی ت و نقشیموقع، گاهی. پا1
 ياگونـه بـه  یق مشـابه یه در آن تحقکباشد هایی تیا موقعیسه یمقا يتعداد يد حاویق بای. گزارش تحق2

  باشد.ت بخش صورت گرفته یرضا
ونـد داشـته و برآمـده    یاربران بالقوه پکوة ید با شیبا، ه شروع شده باشدینظر کیه از کنیا يجاق بهی. تحق3

  از آن باشد.
  ت داشته باشند.کق مشاریتحق يم و اجراید در تنظیاربران بالقوه باک. 4
، بـه آن اشـاره شـود    یبه روشـن  یش اعتبار خارجیافزا يت شود و براید رعایبا یشناختروش يارهایمع

 یشـناخت ت روشیـ فیک کیـ ، یلـ کطور شود. بهمی يریپذانتقال يه موجب ارتقاک ییارهایژه معیوبه
  شود.)می اربران بالقوهدر کزه یسبب ایجاد انگ

ز الزم اسـت. ارزش  یـ آن ن یابیـ ارز ي) مهـم اسـت بـرا   يسـه (آنـالوژ  یشـف مقا ک يه براک ی. اطالعات5
از ، واضـح  ياگونـه سـنده و خواننـده بـه   یه نوکـ ابد یمی شیافزا یصورتق در یگزارش تحق ياربردک

  نند.کاستفاده  یلیاستدالل تمث يارها برایمع
ان یـ تعامـل م ، انیـ گوبر نظر پاسخ یمبتنپذیري تعمیم در گویان:بر نظر پاسخ یمبتنپذیري تعمیم ـ  ب

ننـده  کافـت یدرپذیري تعمیم برخالفن یه اکصورت بالقوه وجود دارد اربر بهکا یمحقق و خواننده 
 يات دارند بر اساس تجربـه کق مشاریه در تحقک یسانکوجود ندارد.  ین تعاملیه در آن چنکاست 

ق چـه  یـ ه تحقکرند یم بگیتوانند تصممی ،نندگان دارندکتکگر مشاریگو با دوق و گفتیه در تحقک
 يزیچ، »اصطالح پاسخگو«ق دارد. منظور از یت خارج از تحقیا موقعیاش و مسئله، او يبرا یارزش
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). در 1975، کیشـناخته شـود (اسـت   » انهیگوتحقیق پاسخ«ا ی »ابانهیق ارزیتحق« ۀمنزلد بهیه باکاست 
دهنـد  مـی  ق دخالتین در تحقکمم ير را تا جایدرگ يهاهمۀ طرف، انهیگوا پاسخیابانه یق ارزیتحق

د. یـ دسـت آ ق بـه یتحق ییج نهایه نتاکپیش از آن، است كار مشترک کیز یق نیتحق ییگزارش نها و
 یتکه ارزش مشـار کـ هسـتند   یافتیدرپذیري تعمیم ازهایی لکش» ياربردکارزش «و » يریپذانتقال«

  دهند.ق را نشان مییتحق
 ینـوع عنـوان  بـه  ه در آن افـراد کـ ز وجود دارد ین یتکق مشاریدر تحق» انیگوپاسخ يریپذمیتعم«دة یا
 يجـا ند. البته بـه کمی عمل قیار افراد مورد تحقکهمعنوان به زیمحقق نو نند کمی تکمحقق مشارارِ کهم

 رد. بـه نظـر  کاستفاده » یتکمشار يریم پذیتعم«توان از اصطالح می ،»انهیگوپاسخ يریم پذیتعم«اصطالح 
 گوبـا در اثر ، مثال يشود. برامی افتیهم  یقبلهاي در نوشته» یتکمشار يریم پذیتعم«رسد اصطالح می
 يق دارایـ ت شـده تحق یـ ار رعایـ ن معیه اک یهنگام، پردازندمی ار اصالتیبارة معبه بحث در که لنکنیلو 

  .)1998، (گویا و لینکن است یتکارزش مشار

  مثالواره يتعميم پذير
رد. کـ  یتلقـ  یتکا مشاریانه یگوري پاسخیپذمیاز تعم یتوان نوع خاصمی مثالواره را تا حدي يریپذمیتعم

  ز هست:ین یت اضافیسه مسئول يه محقق داراکشود آن است می دو محسوب ز اینیآنچه وجه تما
مجموعـه   کیـ از اي ه بتوانـد نمونـه  کـ نـد  کرا انتخـاب   یقـات یت تحقیوضع کید ینخست محقق با

  محقق است.اي ت مثالوارهیفیکنمونۀ مناسب با  کی، هدفمند يریگباشد. نمونهها تیوضع
 كدراي گونـه اش را بـه یقاتیتحق يهاتینۀ فعالیدر زم يارکو هم یدهد سازمانیمحقق با، هکنیادوم 

ق اصـالح  یـ واسطۀ تحقخواهد آن را بهمی هکشود هایی تیفعال يبرااي ل به نمونه و مثالوارهیه تبدککند 
  دهنده باشد.ار و سازمانکاز هم ید نمونۀ خوبیمحقق با، ترر سادهیکند. به تعب

ن نشـان  کـ مم يتا جـا  يو یت قبلیه در آن مسئولکسد یبنواي گونهق را بهید گزارش تحقیسوم او با
ت دارنـد  که در مطالعه شرک یسانکه گزارش واجد ارزش مثالواره باشد. همۀ کاي گونهبه، داده شده باشد

 یلـ یارائـۀ تحل ، ن نظـر یـ ه از اکـ م دهند یتعمها تیگر موقعیات خود را به دیتوانند تجربمی ،به نوبۀ خود
 ق رایـ ه صـرفاً گـزارش تحق  کـ هم  يافراد، تواند سودمند باشد. افزون بر آنیمها لیت تمثیار از ماهکآش
  ن روند نفع ببرند.یتوانند از امی ،ندارند یتکاما در مطالعه مشار، خوانندمی

پـذیري  تعمـیم  ازاي نمونـه اما عمدتاً ، است یجنبۀ ارتباط يدارااي مثالوارهپذیري تعمیم اگرچه
  است. یلیتمث
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  متعادل يتعميم پذير
ن یـ ه در اکـ ، دهـد مـی  قـرار » تامپذیري تعمیم« آن را در مقابل امزیلیوه ک ،متعادلپذیري تعمیم دگاهیدر د

 شـود. مـی  شـمول پوشـش داده  ن جهـان یلۀ قـوان یوسـ امـل و مشـخص بـه   کاي گونـه مورد جمالت بـه 
هـا  یژگـ یاز و يتـر از مجموعـۀ مشـخص و گسـترده   هـایی  نمونه، جهات یمتعادل از برخپذیري تعمیم

 رد. بـه نظـر  یـ گیصـورت مـ   يریق تفسـ یـ ه در تحقکاست  يریپذمیل از تعمکن شیشود. هممی شناخته
توانـد مولّـد سـطحی از    مـی  یفـ یکق یـ سـودمند اسـت. روش تحق   یدگاه متعـادل یـ ن دیه چنـ کرسد می
) کیـ متعـادل (پراگمات  يریپـذ میگونـه تعمـ  نیـ متعـادل باشـد. ا  پذیري تعمیم یعنی، محدود يریپذمیتعم

ادامـه آن را  ، دهـد می روزمره یه به زندگک یق نظم و انسجامیه از طرکاست  یبرخاسته از تجربۀ شخص
 ،ر اسـت. در ابتـدا  یناپـذ متعـادل اجتنـاب  پـذیري  تعمـیم توان گفت: می ،ن اساسیسازد. برامیپذیر انکام

دگاه را یـ ن دیـ بـود. او ا  يریتفس یِشناسمتعادل معطوف به جامعهپذیري تعمیم دةیاز ا امزیلیو يدارطرف
ن یـ م ایۀ تعمی). داع2005، امزیلین و ویپا(برگزیده است ، دهندمی شناسان انجامرد به آنچه جامعهکیبا رو

نـد.  کمـی  هـم صـدق   يگـر یان دکـ در زمـان و م ، ا زمان مهم صادق استیان کم کیه آنچه در کاست 
ن و یدهنـد (پـا  مـی  قـاً آن را انجـام  یه دقکـ دارد  یگرانـ نشکت یبه موفق یروزمره بستگ یزندگ، رونیااز
  ).207، ص2005، امزیلیو

 یه در زنـدگ کـ اسـت  هـایی  میه به تعمیار شبیه بسکن است یمتعادل اپذیري تعمیم یژگین ویترمهم
  به دو مفهوم متعادل است: یدهمیگونه تعمنیا، ن حالیرد. با ایگمی روزمره صورت

را  یشـناخت جامعـه هـاي  خواهد گزارهنمی هکن معنا یشود؛ به امی دهینام »متعادل«نخست دامنۀ آنچه 
  مختلف مصداق داشته باشد. يهان فرهنگیا در بی، ردیگ بردر یطوالن یدورة زمان کیدر 

از آنهـا   ن اسـت کشود. اگرچه ممینم» کیوماتیآگز«هاي میهرگز منجر به تعمها میگونه تعمنیدوم ا
ن اسـت  کـ قـات هـم مم  یگر انواع تحقیست و دین یالزام ياما آزمون آمار، قابل آزمون باشند ينظر آمار

  .)همانشود (آنها  موجب اصالح
 صـورت بـه پـذیري  تعمیم ن نوعیتوان گفت: ایاما نم، ذاتاً متعادل استپذیري تعمیم ن نوعیاگرچه ا

، قـت ید آن را بر عهدة خواننده گذاشت. در حقیا بایشود یق انجام میند تحقیخود در فراها خودبی یعیطب
  .)همانرد (یگمی خود صورت يبه خود یفیکقات یه در تحقکست ینپذیري تعمیم منظور آن نوع

امالً متفـاوت  که کاست  ینگارانه از فرهنگن مردمییتب کیدهد می انجام رتزیگه ک یقیتحق، مثال يبرا
بـه  ، موجـود  یارجـاع  یمحقق بر اسـاس چـارچوب ذهنـ   ، گونه مطالعاتنیاز فرهنگ غرب است. در ا
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 يخواهـد معنـا  مـی  رتـز یگفـرد آن برسـد.   منحصر بـه هاي یژگیو كتا به در پردازدمی مشاهدات ریتفس
  ).21ص ، 2005، امزیلیند (وکان یرا بها خروس کن مناسینماد

، ر اسـت. درواقـع  یناپـذ اجتناب یفیکق یدر تحق یدهمیه تعمکست ن معنایبه ا» متعادل يریم پذیتعم«
ه توسـط  کـ ، یفیکدر مطالعۀ ، مثال ياست. براپذیري تعمیم ۀیداع یبردارندة نوعم درکدست یهر گزارش

را خـود  هـاي  افتـه ی یز به نوعیصورت گرفت او ن ياندونز یرة بالیدر جزها دربارة جنگ خروس رتزیگ
ق و یـ م و دقکف فشرده و مترایمستلزم توص، ردیگمی ه در سطح خرد انجامک، گونه مطالعهنیم داد. ایتعم
شـود و  مـی  ها ارائـه ه دربارة جنگ خروسکاست  یمانند گزارش، جامعه کیاز  یکوچکاز بخش  یجزئ
ه او کـ بل، ردیگمی فرا یخاص از جامعۀ بال یرا دربارة بخش یه خواننده صرفاً مطالبکست ین نیاز ا یکحا

پـذیري  تعمـیم  یز نـوع یـ نجـا ن یه در اکـ معنا نیرد؛ بدیگمی ادی یلکطور به یرا دربارة فرهنگ بال یمطالب
  .)همان( متعادل صورت گرفته است

اي هیا قضـ یـ  یلـ کمفهـوم   کیـ  يمعنابه، گسترده در نظر گرفته شود يمعنا کیدر  يریپذمیاگر تعم
انباشـته از   يریتفسـ ، قیـ تحق، رويد. بـدین یـ آیدسـت مـ  از موارد خـاص بـه  ق استنتاج یه از طرکاست 

مبـادرت  ، خـاص  يهابراساس موارد و نمونه - ز ین یفیک - هر مطالعه ، يشود. به هر رویم يریپذمیتعم
  .)همان( دینمامیتر یلک يهابه استنتاج

  يپذيرانواع تعميم
 يریپـذ میبـه تعمـ  دستیابی  ينظرهاي گزاره یعنیـ   یلکهاي يبندهدف صورت، ه گفته شدکچنان

هـاي  باشـد. انـواع گـزاره    یمتفاوت يو ساختارهاها لکش يتواند داراپذیري میتعمیم نیاست؛ اما ا
و تمایز میان پذیري تعمیم نجا هشت نوعیاست. در ا يریپذمیهاي متفاوتی از تعمازمند شیوهین یلک

  شود:هریک ذکر می
اثبـات آنهـا دشـوار اسـت.     ، معتقد است پوپره کست و چنانیان نکمحدود به زمان و مه ک یلکن یقوان .1

ـ باپـذیري  تعمـیم  ،نینده اتفاق بیفتـد. بنـابرا  ین است در آکممآنها  شه موارد نقضیهم اط یـ د بـا احت ی
به تشکیک شده اسـت  شدت باره نیدر ا، رونیااوم باشد. ازمد يند بازنگریفرا کیرد و در یصورد گ

  رد.کدا یدست پ یلکن یاصالً بتوان به قوان، یعلوم اجتماع ه درک
توانـد  مـی  رایـ ز؛ تـر اسـت  ه اثبـاتش آسـان  کاست  ين آماریبر قوان یمبتن يریپذمیگري از تعمینوع د .2

اب یـ مکقـدر نـادر و   ن مـوارد نقـض آن  یه اکد نشان داد یفقط با، رونیان موارد نقض باشد. ازمتضم
  رد.کن ییق تصادف تبیتوان از طرمی ه وقوعشان راکهستند 
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اسـتفاده  ، نجایشتر احتیاط کنیم. در اید بیم بایبپرداز یلک ينظرهاي گزاره يبندم به صورتی. اگر بخواه3
هـا  هـا و شـباهت  يمنـد ف قاعـده یسودمند اسـت. قواعـد بـه توصـ    » قانون« يجابه» قواعد«از واژة 

  ز هستند.  یاستثنا ن ياما قواعد دارا، پردازدیم
 يهـا بـه گـزاره  دسـتیابی   است و هـدفش پذیري تعمیم معطوف بهتر محدودتر و متعادلپذیري تعمیم .4

شـود  توصیف مـی  یا روابطیشود می يبندقواعدي صورت، نجاینۀ خاص است. در ایمطعوف به زم
مشـابه  هـاي  اشـخاص و زمـان  هـا،  تیـ در موقع یعنیط خاص ارزشمند هستند؛ یه فقط تحت شراک

م داد. مفهـوم  یتعمـ  یتوان به مردم طبقه متوسط در جوامع صـنعت می ج مطالعه رایهستند. نتاارزشمند 
  )1968، است.(مرتنپذیري تعمیم گونهنیمشمول ا، مطرح شد مرتنه توسط ک» ه برد متوسطینظر«

ل کمـنظم را شـ  هـاي  سـه یق مقایـ ن مشـاهده از طر یان چنـد یـ موجود م يهاو تفاوتها . ثبت شباهت5
رهـا را  یان متغیـ ا روابـط م یـ قواعـد  ، هـا ها و تفاوتدانند. بر اساس شباهتمی يریپذمیتعم ترمتعادل

  شود.یاثبات نم یتجرب يهاداده دارد و توسط خود يرین جنبۀ تفسیاما ا؛ ردک يبندتوان صورتیم
مشـاهدات   يگـردآور « يمعنـا بـه پـذیري  تعمـیم  ينـه بـرا  یفراهم آوردن زم یدر پ یفی. مطالعات توص6

  ا قواعد است.یها شف شباهتک يبرا ییمبناعنوان به »خاص
و  یلـ کهـاي  اما آن دسته از گزاره، دیآنمیبرپذیري تعمیم از عهدة یهرچند به خوب یتشافک. مطالعات ا7

ـ باآنهـا   توان آزمود.یم يت در مطالعات بعدیلکو  یبخشمیتعم يه براکدهد می را بسطها هیفرض د ی
  قابل آزمون هستند. یبه لحاظ تجربهایی هیفرضـ  مثال يبراـ  بپردازند که یاناتکبارة امدربه تأمل 

هـایی  ه معطـوف بـه شـیوه   کبل، پردازدنمی ج مطالعهیم نتایبه تعمپذیري تعمیم لکن شیتر. متعادل8
 سـنده یرسـد نو می به نظر، ینش اقدامکهاي لکاز ش یشود. در برخمی ج منجریه به نتاکاست 

ه کـ نـد  که یخواهد توصـ می هکبل، م دهدیخود تعم» سیسکپرا«ها را به مسئلۀ حلقصد ندارد راه
ــابه در آ  ــائل مش ــه مس ــا  یچگون ــد. ش ــد ش ــل و فصــل خواهن ــده ح ــاختگراین ــع برس  د موض

)Constructionist (و  هـا ه شـیوه کـ بل، يج بازسـاز ینـه نتـا  ، نجـا یش بـرود. در ا ین جهت پیدرهم
  م داد.یتعم توانمی هکاست واقعیتی  ةها دربارگفتمان

 يبـرا  هـا شـیوه تـا   یلکن یاز قوان یعنی؛ ث انتزاع متفاوتندیافته از حیمیتعمهاي ن هشت سطح از گزارهیا
دگاه یـ د، نـد کمـی  نییرا تعپذیري تعمیم رد. آنچه هدفیگمیبرخاص را درهاي تینش در موقعیسب بک

ردن کـ دا یـ پ يتۀ بعـد کق است. نیق و سؤاالت تحقیدان تحقیانات مکط و امیشرا، محقق یشناختمعرفت
  است. يریپذمیتعم يشیوة مناسب برا کی
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  يپذيرتعميم يهاشيوه
 شود:ذکر می يریپذمیتعم يوه برایازده شی، نجایانات متفاوتی وجود دارد. در اکام يریپذمیتعم يبرا
ت یـ جمع یبررسـ  یه در پـ کـ اي مطالعـه ن و سودمند است. کمم، هاجا یل در برخکت یل جمعی. تحل1

مـوارد   ل همـۀ یـ توانـد بـه تحل  مـی  ،است ییایآس يشورهاکا یزة نوبل یبرندگان جا، یجهان قهرمانان
  وجود ندارد.پذیري تعمیم گر مسئلۀینجا دیدر ا، نینظر بپردازد. بنابرامورد

منزلـۀ تنهـا نمونـۀ موجـود     بـه ، شودمی پوپر محسوب يانتقاد ییگراه روش عقلک، یلکن ی. ابطال قوان2
غلـط اسـت تـا    هاي میافتن تعمی یرا در پیم است؛ زیرمستقیراهبرد غ کیشود. روش مزبور یارائه م

  ابد.یدست  یقیحق يهامیبتواند به تعم
واجـد   یاست تا شاید نمونۀ تصادف یمکوة مربوط به مطالعات یش یتصادفهاي . استفاده از نمونه3

اسـتفاده از نمونـۀ   ، یفـ یکقات یهرچند در تحق، ن حالیباشد. با ال کت یات جمعیهمۀ خصوص
مطالعـه  ، رد؛ مـثالً کتوان استفاده می هم یتصادفهاي اما از نمونه، ستیچندان معمول ن یتصادف
  مصاحبۀ باز. يبر مبنا

ت یـ امـل از جمع کفهرسـت   کیـ را مسـتلزم وجـود   یدشوار است؛ ز یبه نمونۀ تصادف ی. غالباً دسترس4
رود. مـی  ارکـ بـه ـ   یتصادف يریگب با راهبرد نمونهیکبیشتر در ترـ   يبندراهبرد طبقه، رونیاازاست. 

 یمنزلۀ ابعاد اصـل از ابعاد (مانند سن و جنس) به یبرخ، يمالحظات نظر یاز برخ يرویبا پ، رونیااز
گونـه  نیبـد  يبنـد روش طبقـه ، شودمی ف شده است در نظر گرفتهیه قبالً تعرک ییرهایع متغیو توز
ع آن در یـ بـر نحـوة توز   یتوانـد مبتنـ  مـی  ایـ شود می میتقس يمساوهاي ت به بخشیه جمعکاست 
  .)1993، تامپسون( ت باشدیجمع

رد. هرچـه تعـداد   کـ ه یتوان آن را توصیم، یلکطور ه بهکاست  يتر راهبردبزرگهاي . استفاده از نمونه5
، یفـ یکقـات  یتـر باشـد. در تحق  یلـ کتوانـد  یهـم مـ   يریـ گجهینت، شتر باشدیل بیقابل تحل يهاواحد

ق و یـ عم يهـا مجموعـه داده ( اسـت  یات عملـ ظـ از مالح یمعموالً ناش، ت در اندازة نمونهیمحدود
  ).یفکاز راهبرد نمونۀ م يرویم (پیرة نمونه را گسترش دهیه داکن است یاتر ده) و عاقالنهیچیپ

 انـات کنمونـه و مالحظـه ام   يهـا تیـ فیکبـارة  ن محقـق بـه بحـث در   در آکـه   ،یم استداللی. تعم6
اسـت.   يریپذمیاز تعم يترل خاصکش کیمعتقد به  )Terhart(ترهارتپردازد. پذیري میتعمیم

هـاي  تیـ م به موقعیج قابل تعمیدام جنبه از نتاکه کص دهد ید تشخی) محقق با1981، (ترهارت
  د است.یجد
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افتـه  یبسـط   يادیۀ بنیه در چارچوب نظرکاست  یفیکقات یراهبرد مهم در تحق کی ينظر يریگ. نمونه7
از آغـاز   یاصـل  ةدیـ هـا اسـت. ا  داده ينـد گـردآور  یدر فرا یاستداللپذیري تعمیم از یلکآن ش. است

در جهـت توسـعۀ    يبـردار ادداشـت یو  يگـذار ق رمـز یها از طرشود و دادهمی داده شروع يگردآور
جملـه  از، يگـر ید يهـا ه چـه داده کـ نـد  کمـی  ه مشخصیلج اویشوند. نتال مییتحل ییه استقراینظر

از اسـت.  یـ ه نیج اولینتا يانتقاد یا بررسید ییتأ يبرا يو اسناد یدانیمشاهدات م، دیجد يهامصاحبه
  اشباع).( است یفکافتن شواهد میان آن منوط به یه آغاز و پاکشونده است رارکند تیفرا کین یا

ق توجـه بـه   یـ اسـت. از طر پـذیري  تعمـیم  يبرا يگریراهبرد د ینوع يهاداده يجو براوجست. 8
 کیـ  يبـرا  ینـوع هـاي  منزلـۀ داده بـه هـا  از داده یبخشـ ، اوانهکل پسایا تحلین یشیمالحظات پ

  .شودمی یتلقتر ت گستردهیجمع
 یراهبرد اساس کیو متفاوت است  یطیده تحت شرایپد يجووه در جستکده یپد يریپذریی. تغ9

ه کـ اسـت   ينمونۀ مخالف راهبرد يجو براوشود جستمی محسوب یدارشناختیل پدیدر تحل
افتن شـباهت منجـر بـه    یـ اصـوالً   يانهیدر درون راهبرد زم، مثال يه شده است. برایرر توصکم

  شود.یم يریپذمیتعم
ج ینتـا بـه  دسـتیابی   نـان و ین اطمیتـأم  ين مطالعه بـرا یا ادغام چندیب یکترمعناي به که» يبندهیزاو. «10

و  يرکشـود (تشـ  می یبیکتر یشناسا روشیچندگانه  يهاد و روشیتر است و شامل روند جدیلک
  )7، ص 1998، یتدل

م به دنبال مطالعات مشـابه  یتوانمی ق است. مایتحق اتیادب یقیل تطبیتحلپذیري تعمیم ن راهبردی. آخر11
  .شوداي دهیچیل پیمنجر به فراتحلتواند می نیه اکم یباشآنها  ج خودمان باینتا ۀسیو مقا

وجـود   یفیکج در مطالعات یم دادن نتایتعم يبرا ياانات گستردهکه امکدهد می فهرست مزبور نشان
  دارد.شناختی و معرفت يبه مالحظات نظر یبستگ یفکراهبرد م کیدارد. 

  يگيرنتيجه
ـ یـ ه تحقکـ ن مطلـب بـود   یـ ان این نوشتار بیهدف ا اسـت؛ امـا   » يریپـذ میتعمـ «متضـمن   یق تجرب

ست. یز مناسب نیها نتیهمۀ موقع يگردد و برایمحدود نم يآمار يهامیپذیري صرفاً به تعممیتعم
مربـوط   يهااز داده ین علمیو قوان یلک يهايبندرا استنتاج صورت يریپذمیاز محققان تعم یبرخ

  اند.دانسته یات خارجیبه واقع
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وة یاسـت. دربـارة نـوع و شـ     یفـ یکق یـ نـد تحق یدر فرا ییگـام نهـا   کیـ  يریپـذ میتعمـ ، يهر روبه
 يریپـذ میتعمـ «ردهـا  کیاز رو یکـ یمتفـاوتی وجـود دارد.   هـاي  دگاهید، یفیکقات یدر تحق يریپذمیتعم
 یشـباهت  یعنـ یرد؛ یگمی شباهت صورت يبر مبنا يریپذمیآن تعم یه طک يندیاست؛ فرا» انهیگراعتیطب
قـات  یه به تحقک، يریپذمیگر تعمیداز انواع یکیوجود دارد. ها نهیو زمها زمانها، طیمح، گر افرادیه با دک
ج یرد نتـا یـ گمـی  میتصـم  یسکه چه کن است یاست. سؤال ا یارتباطپذیري تعمیم ،شودمی مربوط یفیک

ن کـ محقق و خواننـدة گـزارش مم  ، يریپذمیگونه تعمنیا خواننده؟ در ایم باشد: محقق یق قابل تعمیتحق
ند تـا بـه   ک کمکتواند به خواننده می قیا نداشته باشند. گزارش تحقیگر تعامل داشته باشند یدکیاست با 

 يریپـذ میدهـد. تعمـ  یمـ  یین چـه معنـا  یت معـ یـ موقع کیق دربارة یج تحقیه نتاکن سؤال پاسخ دهد یا
خواننـدة گـزارش   ، زمینـه ن یـ شود. در ات میید و حماییتأ ياسهیق استدالل مقایاز طر يتا حد یارتباط
و  هـا تیـ موقع، ر افـراد یم به سایق تا چه اندازه قابل تعمیج تحقیه نتاکند کمی كش از محقق دریق بیتحق

 يریپـذ میص اسـت: نخسـت تعمـ   یر عمده قابل تشـخ ییدو تغ يریپذمیل از تعمکن شیست. در اهانمونه
پـذیري  تعمـیم  د.یـ توان نامیم» یتعامل يریپذمیتعم«ه آن را کان یگوپاسخ يریپذمیتعم يگریو د یافتیدر
محقـق و  ، نجـا یمحقـق خوانـده شـده باشـد. در ا     ییه گزارش نهاکافتد می اتفاق یعمدتاً هنگام یافتیدر

  ندارند. یگر تعاملیدکیخوانندة گزارش با 
ه کـ  يزیـ ق وجود دارد. تنهـا چ یان محقق و خوانندة تحقیم یندرت تعاملبه، یافتیدر يریپذمیدر تعم

ار خواننـده قـرار دهـد تـا او خـودش      یـ در اخت یافکه اطالعات کن است یتواند انجام دهد ایسنده مینو
پـذیري را  از ایـن تعمـیم   یت دارد. نمونـۀ خـوب  یـ اش تا چه اندازه اهمه مطالعهکند ک يریگمیبتواند تصم

ات خـاص  یا تجربیات روزمره یتجربخواننده بر اساس ، يریپذمیگونه تعمنینامند. در ایم» يریپذانتقال«
را بـر اسـاس ذهـن خـودش انجـام       یدهـ مین تعمیدهد. او ایم میتعم يگریت دیج را به موقعینتا، خود

اعتبـار   يبـرا  ینیگزیعنوان جـا را به يریپذسندگان انتقالیاز نو ی. برخیدهد و نه بر اساس دانش علمیم
اسـت   یارتباطپذیري تعمیم ل مهم ازکش کی يریپذانتقالاند. ردهک یتلقپذیري تعمیم ایمرسوم  یخارج

و نـه   - ق یـ خواننـدة گـزارش تحق  ، نجـا ی. در ایدارد و هم جنبـۀ علمـ   يهم جنبۀ نظر، قیه در آن تحقک
ق شده و دربارة دیگـري  یه دربارة یکی تحقکموقعیتی دو پردازد؛ می تیان دو موقعیسه میبه مقا - محقق 

نظر مـورد هـاي  ا شـباهت یـ ه آکرد یگمی میه تصمکخواننده است ، نجایا ق صورت نگرفته است. دریتحق
  د یا خیر.یرش نمایه آن را قابل پذکهستند  یفکم

و ، اربر بالقوه وجـود دارد کا یان محقق و خواننده یتعامل م، انیگوبر نظر پاسخ یمبتنپذیري تعمیم در
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ق یـ ه در تحقک یسانکوجود ندارد.  یتعاملن یه در آن چنکننده است کافتیدرپذیري تعمیم ن برخالفیا
تواننـد  مـی  ،ننـدگان دارنـد  کتکگر مشاریگو با دوق و گفتیه در تحقکاي ت دارند براساس تجربهکمشار
ق یـ ق دارد. در تحقیـ ت خـارج از تحق یـ ا موقعیـ اش مسئله، او يبرا یق چه ارزشیه تحقکرند یم بگیتصم
ق یـ تحق ییدهند وگزارش نهـا می ق دخالتین در تحقکمم يجار را تا یدرگ يهاهمۀ طرف، انهیگوپاسخ

هسـتند   یافتیـ درپذیري تعمیم ازهایی لکش» ياربردکارزش «و » يریپذانتقال«است.  كار مشترک کیز ین
  ق هستند.یتحق یتکدهندة ارزش مشاره نشانک
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