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  چكيده
پردازند. در  يم تحقيق روش انتخاب به ون،راميپ يها دهيپد يامروزه پژوهشگران براي بررس

داشته است؛  ياديتسلط ز ي،علوم انسان يها هاي اخير رويكرد كمي در قلمرو پژوهش دهه
 سروكار انساني با رفتار كه هايي پديده ويژه به يعلوم انسان هاي پديده كه تمام يياما ازآنجا

ز مورد يرا ن يفيك يها محققان پژوهش مشاهده نمود، كامالً عيني شيوة به توان ينم را دارند
ـ ياز هر دو روش را تحت عنوان روش ترك يقيقرار داده و تلف يتوجه و بررس شـنهاد  يپ يب

ـ     ين مقاله سـع يكنند. در ا يم ـ  يدو رو يشـده اسـت بـه بررس مطـرح در   يِكـرد پژوهش
 يهـا  پژوهش يها ياز دشوار ين راستا برخيپرداخته شود. در ا يعلوم انسان يشناس روش

شده است، مطرح و مورد بحث  يعلوم انسان يها آنها در پژوهش يكه منجر به ناكام يكم
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  مقدمه
دنبال اصولی مشترك برآمـده اسـت تـا بـا اسـتفاده از آن اصـول، محـیط         انسان از دیرباز به

هـاي مختلـف    مون خود را با دقت بیشتري مورد بررسی قرار دهد. دانشمندان در حـوزه پیرا
هاي گوناگونی مانند  هاي مختلف، سهیم شده و در بخش بردند که باید با محققان در ایده پی

امروزه همه ما نیازمند آن هستیم که  1رفتار سازمانی، بازاریابی و استراتژي، مشارکت نمایند.
ي با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم و زبان تئوري نیز باید مبناي علمی داشته باشد. با زبان تئور

در این راستا اظهارات علمی باید توسط افراد مختلف، مورد بررسـی قـرار گیـرد. اگـر ایـن      
اظهارات توسط محققان، به شواهد مشخصی دست پیدا نکند، شواهد مربوط به علمی بودن 

بنابراین انتخاب روش تحقیق و تأکید بر علمـی بـودن    2گیرد. نمیاظهارات، مورد تأیید قرار 
  باشد. آن داراي اهمیت بسیار زیادي می

  چيستي پژوهش
هـاي گونـاگونی    هاي مختلف علمی، در بیان چیستی پژوهش، تعریـف  دانشمندان در گستره

  کنیم: که به برخی از آنها اشاره می 3اند آورده
  4گیرد. قسمتی از مشخصات جهان حقیقی انجام می. مجموع اقداماتی که براي کشف 1
بسا حاصـل   انجامد، چه اي منظمی که به یافتن نتایج خاصی می اي از فعالیت . مجموعه2

    7باشد. 6یا کاربردي 5آن، بنیادي
شده، تجربی و انتقادي در پدیدارها که روابـط احتمـالی بـین     یافته، کنترل . بررسی نظام3

  8شود. و فرضیه هدایت میها با نظریه  این پدیده
گیـرد و رشـد و سـازماندهیِ عـادات      پژوهش در دل تفکر علمی و استنتاج، جـاي مـی  

سازد. کنجکاوي ما در معرفت و روشی است که افراد آن را  منطقی تفکر کردن را ممکن می
عنـوان   توانـد بـه   برنـد و در اصـطالح مـی    کار می ها به براي کسب معرفت در مورد ناشناخته

  9ش نام برده شود.پژوه
شـود. ایـن دو    کـار بـرده مـی    در زبان فارسی و عربی کلمه علم به دو معناي متفاوت به

  اند از: کاربرد عبارت
اسـت و بـه همـۀ    » ندانسـتن «در برابـر  » دانسـتن «. معناي اصلی و نخسـتین علـم کـه    1

  گویند. ها با صرف نظر از نوع آنها، علم می دانستنی
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شود که بر تجربۀ مسـتقیم   هایی اطالق می دیگر فقط به دانستنی در معناي» علم«. کلمۀ 2
گیـرد، بلکـه در برابـر همـه      حسی مبتنی باشد، علم در این معنا در برابـر جهـل قـرار نمـی    

پژوهش، یک فعالیت علمـی اسـت کـه     10پذیر نیستند.  گیرد که آزمون هایی قرار می دانستنی
عنوان یک رویکرد منظم  علم را به 12دین 11یرد. باید در یک معناي فنی مورد استفاده قرار گ

ها که تعریف کنندة دانش قابـل پـذیرش بـراي کشـف دانـش       اي از قانون مبتنی بر مجموعه
کند و بین رویکـرد علمـی پـژوهش بـا رویکـرد غیرعلمـی، تمـایز قائـل          است، تعریف می

  13شود. می
  اند از: هاي روش علمی عبارت ترین ویژگی اساسی

  14بودنمند  . نظام1
هـایی کـه بـر پایـۀ      هر روش باید بر نظمی عقالیی استوار باشد، لذا داده 15. عقالیی بودن:2

  عواطف، تخیل یا توهم تنظیم شوند، مورد پذیرش نیستند.
هر روش که مبتنی بر نظمی عقالنی باشد، برخوردار از روح علمـی اسـت    16. روح علمی:3

  است. تسلط بر خویشتن، سعۀ صدر و تواضعطرفی،  و خود مستلزم احراز شرایطی چون بی
هـاي   هـاي درسـت یـا نظریـه     هر روش، زمانی مسیر کشـف قـانون   17گرایی: . واقعیت4

    18نگري و شهودگرایی بپرهیزد. کند که از درون مستحکم را طی می
صـورت کامـل قابـل اثبـات نیسـت       هـاي علمـی هرگـز بـه     معتقد است که نظریـه  پوپر

هاي علمی در این واقعیت نهفتـه اسـت کـه     بنابراین عینیت گزاره پذیرند. باوجوداین، آزمون
األذهانی بـدین معناسـت کـه     اعتبار بین 20آزمون نمود. 19األذهانی صورت بین بتوان آنها را به

هاي یکسـانی را مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد، بایـد بـه نتـایج          گران مختلفی، داده اگر مشاهده
    21مشابهی دست یابند.

  فتي مطالعة تجربيمعر يها ويژگي
شود که بر تجربۀ مستقیمِ  هایی اطالق می از هنگام ظهور تفکر پوزیتیویستی، علم به دانستنی

انـد،   ها براي علـم مطـرح کـرده    حسی، مبتنی باشد. اگرچه جایگاه مفهومی که پوزیتیویست
هاي اساسی یافته است، هنوز هم روش علمـی بـر تجربـۀ حسـی اسـتوار اسـت.        دگرگونی

هایی است که علم  عنوان محصول روش علمی، داراي ویژگی ت علمی یک پدیدار، بهشناخ
  سازد: هاي معرفتی دیگر متمایز می را از نظام
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. روش علمی، بر پایه مشاهده و تجربۀ عینی اسـت. مـراد از عینـی بـودن، مشـاهده و      1
رار کننـد.  اي است که همگـانی و تکرارپـذیر بـوده و همـه بتواننـد آن را درك و تکـ       تجربه

هاي شخصـی و   عبارتی دیگر، پایۀ علم، تجربۀ حسیِ همگانی و تکرارپذیر است و تجربه به
هاي عرفـانی را   ذهنی نسبتاً همگانی و تکرارناپذیر، از حوزة علم خارج است. معموالً تجربه

کننـد؛ امـا واقعیـت ایـن      هاي غیرهمگانی و تکرارناپذیر مطرح می عنوان مثالی براي تجربه به
گونـه   هاي علمی در خصوص تجربۀ عرفانی، نشان داده است که اوالً همان است که بررسی

هاي مختلـف، یکسـان اسـت و ثانیـاً      مطرح کرده، ابعاد تجربه عرفانی در فرهنگ استیسکه 
 22باشـد.  ها و آیین خاصی تکرارپذیر و همگـانی مـی   ها تا حدودي با انجام تمرین این تجربه

پدیدة مورد مشاهده و شناسایی عامل تغیر را نیـز اضـافه    23کاري  ستعالوه بر آن، امکان د
 کرد که بدیهی است در مورد تجربه عرفانی، مصداق ندارد.  

. بررسی علمی، همواره بر پایۀ فرضیه است؛ یعنی مشاهده، تجربه و آزمـایش علمـی،   2
ه در قالب چنین واقع، مشاهد  باشد و در همواره مسبوق به فرضیه، نظریه و الگوي ذهنی می

دهد، صورت  اي که هدایتگر مشاهده است و به آن ماهیتی گزینشی می هاي ذهنی چارچوب
هـاي   به این امر در فلسفۀ علم تصریح کرده اسـت. چنـین تفسـیري از زمینـه     پوپرگیرد.  می

مدرنی و پلورالیستی در علـم صـورت گرفـت زیـرا چنـین       سازي پست اساسی ظهور مفهوم
اپذي بودن ذهنیت و عینیت و فقدان وجود یک عینیت خـالص را صـحیح   ن تفسیري تفکیک

  داند. می
شمار امور را مورد بررسی قـرار   اي از جوانب بی . روش علمی، گزینشی است، و جنبه3

 توان با روش علمی، از حقیقت یک پدیده پـرده برداشـت. در   گاه نمی دهد. بنابراین، هیچ می
معنـاي فقـدان یـک نگـرش سیسـتمی و       اسی علمی، بهشن حال، گزینشی بودن در روش عین

بررسی یک مؤلفه در سایه ارتباط آن با سامانه مرتبط با خود نیست. گزینشی بودن، مفهومی 
نسبی است و گاهی ممکن است عنصر یک سیستم با توجه به ارتباط آن بـا دیگـر عناصـر    

اي دیگـر مـورد بررسـی    هـ  سیستم و گاهی نیز رفتار کلی یک سیستم و ارتباط آن با سیستم
حال هـر عنصـري در ایـن عـالم، خـود یـک سیسـتم و در قیـاس بـا           قرار گیرد؛ اما درعین

شود. بنابراین، این سخن ناظر بر این امـر اسـت    تر، یک عنصر قلمداد می هاي بزرگ سیستم
برگیـرد. بـراي    تواند عناصر فراتر و فروتـر را در  که ماهیت گزینشی بودن بررسی علمی می
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حـال، عنصـري از سیسـتم خـانواده و جامعـه       ل، فرد، خود یک سیستم اسـت و درعـین  مثا
عنـوان عنصـرِ مـورد مطالعـه،      باشد. در علم، گاهی فرد، گاهی خانواده و گاهی جامعه به می

  شود. گزینش می
گیرد.  هاي علمی صورت می ها و قانون هاي علمی همواره در سایۀ تئوري . تفسیر یافته4

هاي نظري، یکپارچـه   سار چارچوب هاي گوناگون علمی، در سایه تر، پژوهش عبارت دقیق به
اي اسـت کـه    دهد و پدیده این امر، به دانش حاصل از مشاهده و تجربه نظم می 24شود.  می

هـایی بـراي سـازماندهی افکـار و      هـا راه  شود. نظریـه  هاي علمی حاصل می در سایۀ تئوري
روي، هـر   یابد. ازاین شده معنی می آوري هاي جمع ، دادههاي ما هستند و در پرتو آنها دیدگاه

یک از آنهـا بـدون    بررسی علمی، هم تجربی و عینی است و هم نظري و مفهومی. زیرا هیچ
دیگري معنی ندارد. این سخن، به یک معنی، ناظر بر این تفسیر کواین از فلسـفه اسـت کـه    

  25دهد. آن را در آخر انتزاعی و نظري علوم قرار می

  فاوت موضوعي علوم انساني با علوم طبيعيت
وجودشـان مسـتقل از انسـان    و موضوع علوم طبیعی (نظیر فیزیک)، اشیاء خارجی هسـتند  

جهـت   نتیجه، علم به این دسته از موضوعات، علم به است و ساخته ذهن انسانی نیستند. در
نسانی، خـود فاعـل را   بیرونی آنها و تنها ناظر به ظاهر و پوسته آنهاست. اما موضوع علوم ا

گیرد زیرا در این علوم، ما به معرفت تجلّیات و مظـاهر و آثـار انسـانی اشـتغال      میبر نیز در
داریم و چون آدمیان در هویت بشري با هم مشترك هستند، لـذا بـا شـناخت خـود و قـرار      

تـوان پدیدآورنـدة آن    دادن و جایگزینی خود در وضعیت تاریخی موضوع مـورد نظـر، مـی   
وع را هم شناخته و به درکی مشـابه او در ابـداع و ایجـاد و تـألیف آن پدیـده، دسـت       موض

یافت. برخی از دانشمندان وجود تفاوت بین موضوع علوم طبیعی و علوم انسانی را موجب 
ایجاد تفاوت در روش تحقیق در این دو دسته از علوم دانسته و بر این مبنا بـه طـرح ایـده    

ترتیب ازنظـر برخـی    اند. بدین ش علوم طبیعی و انسانی اقدام کردهتمایز تبیین و فهم در رو
معناي عام کـه   جاي مؤلف (به دانشمندان، معرفت در علوم انسانی ازطریق جایگزینی خود به

طـور   یابد و به گیرد) صورت می دهد، دربر می هر فاعل انسانی که فعل معناداري را انجام می
قابلیت جایگزین کـردن انسـان در زنـدگی ذهنـی و      فرض هر علم انسانی، وجود کلی پیش

  26درونی دیگران است.
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کـه ایـن   » کشف تو در درون من«عبارت است از » فهمیدن«از دیدگاه برخی دانشمندان 
رو در علوم انسانی، هدف ایـن   ازاین 27گردد. پذیر می دلیل ماهیت مشترك بشري امکان امر به

نسـانی، درك و تفسـیر شـود و چـون فرزنـدان بشـر از       هاي ا است که آثار پدیدآورندگان واقعیت
علـت بشـري بـودن، قابـل      نتیجه افعال و آثار بشري بـه  هویت یکسان و مشابهی برخوردارند، در

  28فهمید. توان باطن این افعال را فهم هستند و برخالف وقایع و حوادث فیزیکی و طبیعی، می

  هاي مطرح در علوم انساني پارادايم
هــاي  بــا نظــر بــه مفــروض 30و چــوا 29بــرودي و ارلیکوســکیماننــد  برخــی پژوهشــگران

گرایـی،   انـد از: اثبـات   کنند کـه عبـارت   ها را معرفی می شناختی، سه طبقه از پارادایم معرفت
انـد.   مشخص شده 32با پارادایم کوهنهریک از این رویکردها به تعبیر  31تفسیري و انتقادي.

ها بر جامعه علمی حـاکم   مانی، یکی از پارادایمبر این باور است که در هر ز کوهنهمچنین 
باشد. منظور از پارادایم، دستاوردهاي علمی مورد پذیرش همگانی است کـه بـراي یـک     می

 33آورنـد.  اي از کـارورزان فـراهم مـی    ها را براي جامعه حل دوره زمانی، الگوها، مسائل و راه
انین و فنون کـاربرد آنهـا کـه    همچنین پارادایم مشتمل است بر مفروضات کلی نظري، و قو

واقـع پـارادایم، فعالیـت دانشـمندان       گیرند. در اعضاي جامعه علمی خاصی آنها را دربر می
  34کند. عادي را که سرگرم گشودن و حل معماها هستند، هماهنگ و هدایت می
 گرایـی)،  (اثبات 35سه پارادایم در علوم انسانی وجود دارد که شامل پارادایم پوزیتیویستی

  38باشد. می 37یا تفسیري و پارادایم انتقادي 36پارادایم هرمنوتیک
  
  
  
  
  
  
  

  
  ) انواع پارادایم در علوم انسانی1شکل (

 پارادایم هرمنوتیک

 پارادایم پوزیتیویستی

  پارادایم انتقادي

  پارادایمانواع 
  در علوم انسانی 
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  گرايي) . پارادايم پوزيتيويستي (اثبات۱
) 2گـرا هسـتند.    نگـر و کمیـت   ها، جزئـی  ) پوزیتیویست1مشخصات پارادایم پوزیتیویستی: 

دولوژيِ واحد بـا تأسـی از متـدولوژي علـوم طبیعـی      تأکید بر وحدت علوم و استفاده از مت
گـرا در مقابـل    ) شـناخت 4انـد.   قائل» نبود«از » بود«) پدیدارگرا هستند و به تفکیک 3دارند. 

هـاي   تواند به شرطی جاي دلیل)، اینکه انسان می ) تأکید بر علت دارند (به5گرا هستند.  عمل
هاي انسانی) و به تمایز بین منطق  د بودن پدیدهعام و قوانین المکان و الزمان برسد (قانونمن

 بینند و در اي از طبیعت می ) آنها جامعه و انسان را پاره6 39اند. اکتشاف و منطق داوري قائل
) در ایـن  7منظور تصرف در اجتمـاع و معیشـت آدمـی هسـتند.      وار و علی به پی یافتن نظم قانون

یینـی خاصـی از آن نـوع کـه در علـوم طبیعـی مـورد        دیدگاه، علوم اجتماعی و انسانی بر روند تب
و مـادي   هاي تبیین آماري، کـارکردي، سـاختاري   ) مشرب8گیرد، استوار هستند.  استفاده قرار می

  40باشند. معیشتی همه از جنس علوم اجتماعی و انسانی، تبیینی از نوع پوزیتیویستی می

  . پارادايم هرمنوتيك يا تفسيري۲
) این پارادایم، بر نقش زبان، تفسـیر و فهـم در   1وتیک یا تفسیري: مشخصات پارادایم هرمن

هـاي طبیعـی بـراي فهـم و      علوم اجتماعی بسیار تأکید دارد و بر معنا، انگیزه، دلیل و محیط
) بر متـدولوژي  2تفسیر چگونگی ساخت و تثبیت دنیاي اجتماعی توسط مردم تأکید دارد. 

رو نظم علوم انسانی بـا نظـم علـوم طبیعـی      د. ازاینجاي متدولوژي کمی تأکید دارن کیفی به
  41متفاوت است.

  . پارادايم انتقادي۳
) پارادایم انتقادي، جهانی مستقلِ از معرفت ما، نسـبت بـه آن   1مشخصات پارادایم انتقادي: 

) معرفت نه کامالً 3) معرفت ما از جهان، خطابردار و سرشار از تئوري است. 2وجود دارد. 
مثابه انباشت واقعیات درون یک چارچوب مفهومی پایـدار و نـه کـامالً     ، بهمتصل و مستمر

) در جهان ضـرورتی  4یابند.  زمان در مفاهیم، توسعه می منفصل، ازطریق تحوالت عام و هم
الزاماً برخوردار از نیروهاي علّی  –چه طبیعی و چه اجتماعی  –) موضوعات 5وجود دارد. 

  )7بندي شـده اسـت.    ) جهان، تمایز یافته و الیه6اند.  خاص هاي هاي عمل و قابلیت با شیوه
) علـم یـا تولیـد هـر     8محورند.  ها و نهادها، مفهوم ها، متن هاي اجتماعی از قبیل کنش پدیده

) علوم اجتماعی باید نسبت بـه ابـژه یـا موضـوع     9معرفت دیگر، یک عمل اجتماعی است. 
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هاي بنیـادي،   شناسی ها یا معرفت ا این پارادایمدر مورد این قضیه که آی 42خود انتقادي باشد.
صورت جمعی در  توانند به نظر قرار گیرند یا اینکه می صورت جداگانه در پژوهش مد باید به

  43یک تحقیق حضور داشته باشند، اختالف نظرهاي بسیاري وجود دارد.
ن باشـند. یکـی از مهمتـری    هـاي خاصـی مـی    هـا داراي ویژگـی   هریک از ایـن پـارادایم  

باشد. براي مثال در پارادایم  گردد، روش پژوهشی می خصوصیات، که غالباً از آن استفاده می
ی     گالشود.  پوزیتیویستی عمدتاً از روش کمی استفاده می نیز معتقد است کـه پـژوهش کمـ

کـه روش پژوهشـی رایـج در     درحـالی  44باشـد.  گـرا مـی   تقریباً متـرادف بـا پـژوهش اثبـات    
بـه دو   45الكعنـوان مثـال    باشـد. بـه   ي و انتقادي، بیشتر روش کیفی مـی هاي تفسیر پارادایم

زیرا مطالعـۀ تفسـیري،    46پارادایم اساسی انتقادي و تفسیري براي مطالعات کیفی قائل است.
کند، بلکه بـر پیچیـدگی کامـلِ معنابخشـی      متغیرهاي مستقل و وابسته را از قبل تعریف نمی

  47کند، متمرکز است. ز میهاي گوناگون برو انسان که در وضعیت

  تاريخچة پژوهش كيفي
هاي ترکیبی در تحقیق، شامل رویکردهـاي کیفـی و کمـی، داراي پیشـینه و تـاریخی       روش

نگـر بـا    روش کیفی یا تفسیري یا توصـیفی یـا ژرف   48باشند. طوالنی در اصول مدیریت می
جتمـاعی و  ها خاموشـی در دو دهـۀ اخیـر در علـوم ا     اش پس از سال وجود قدمت تاریخی

علوم رفتاري از اقبال خوبی برخوردار شده است. ایـن روش بـا فرضـیه سـاختارمند آغـاز      
کنـد و   آزمایی از اصول آن نیست. همچنین آزمایش تستی را دنبـال نمـی   نشده یعنی فرضیه
هـا   هـا از نظریـه   آوري اطالعات، در تحلیل اي را نداشته بلکه بعد از جمع قصد اجراي نظریه

هـا   اي ندارند و در مقابل تفسیر و تحلیـل عمیـق داده   کند. اعداد در آن نقش ویژه استفاده می
کنند. درصورت خوب انجام یافتن یـک تحقیـق بـه روش کیفـی، آن      نقش مهمی را ایفا می

اسـتفاده از روش کیفـی قـدمتی     49اي جدیـد منتهـی شـود.    تواند به تبیین نظریـه  تحقیق می
جدید علمی و در حوزه علوم اجتماعی بتـوان کارهـاي    تاریخی دارد، ولی شاید در رویکرد

در  مـوس شناسی) را آغازگر اسـتفاده از ایـن روش دانسـت.     گذار مردم (بنیان مارسل موس
بنـاي روش کیفـی بـا     ، سـنگ نگـاري  راهنمـاي مـردم  ابتداي قرن گذشته با نگارش کتاب 

هاي مشاهده و  یل، روشتفص ریزي کرد. وي در این کتاب به هاي علمی امروزي را پایه شیوه
تحقیقِ جغرافیاي انسانی، سازمان اجتماعی، تکنیک، اقتصاد، حقـوق، مـذهب، علـم، زبـان،     
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آداب و هنجارهاي جمعی را مورد بررسی قرار داد. تا اوایل نیمه دوم قرن بیستم، بیشـترین  
ی صـورت          تحقیقات علوم اجتمـاعی و علـوم رفتـاري در کشـورهاي غربـی بـا روش کمـ

هـاي   هـاي منتشـر شـده در مجلـه     درصـد گـزارش   90. بـراي مثـال، نزدیـک بـه     گرفت می
هاي آماري بودند. امـا نزدیـک بـه سـه      شناسی آمریکا مبتنی بر تحقیق کمی و بررسی جامعه

ها در اروپا از اسـتقبال بیشـتري برخـوردار شـده      دهه است که روش کیفی در اکثر پژوهش
هـاي بسـیار زیـادي در     مـا شـاهد پیشـرفت    است. این درحالی است که در این سـه دهـه،  

  50ایم. بودهرایانه هاي آمار و  حوزه

  فلسفه و ماهيت پژوهش كيفي
هـاي   هـایی دربـارة پدیـده    پژوهش کیفی روش منظم براي توصیف اجزاي شرایط و ویژگی

آوري،  دیگـر پـژوهش کیفـی، جمـع     عبـارتی  انسانی است که قابل تبدیل به کمیت نیستند. به
هایی  منظور درك عمیق مفاهیم و پدیده گونه است به هاي غنی و روایت سیر دادهتحلیل و تف

ها که مبتنـی بـر    که به خاطر وجود عامل انسانی در آنها پیچیدگی زیادي دارند. این پژوهش
فلسفه پدیدارشناختی بوده، در جایگاه طبیعی خود، با افراد واقعـی (نـه در محـیط تجربـی)     

ی بـا      شود، را پژوهش کیفی می ل انجام میدربارة افرادي تحت کنتر نامند. ولـی تحقیـق کمـ
هایی سروکار دارد که به آسانی قابل بیان به عدد و رقـم بـوده    گیري متغیر هایی از اندازه داده
هـاي آمـاري، قابـل ارائـه و      وسـیلۀ تکنیـک   جهت قابلیت تعمیم در ابعاد جمعیتیِ باال به و به

 51باشـد.  گرایـی و پوزیتیویسـم مـی    بتنی بر دیـدگاه عینیـت  ها م نمایش هستند. این پژوهش
هـا   هاي مختلف زندگی انسان کند تا مفهوم ابعاد و تجربه تحقیق کیفی، سؤاالتی را مطرح می

چـه  «کنـیم کـه    تنها سـؤال مـی   عنوان مثال، ما نه به 52و محیط اجتماعی آنها بهتر درك شود.
مـردم چـه چیـزي را تجربـه     «کنـیم کـه    مـی بلکه این پرسش را هم مطرح » افتد؟ اتفاقی می

چـرا آنهـا آنچـه را کـه مـورد      «و » دهنـد؟  چرا مردم این کار را انجام می«و اینکه » کنند؟ می
هایی را براي درك بهتـر   این سؤاالت، فرصت». دهند؟ انتظار و خواست آنهاست، انجام نمی

یی را کـه در یـک زمینـه    هـا  تحقیق کیفی، رویدادها و تجربه 53سازد. تحقیق کیفی، فراهم می
 54دهـد.  هاي فردي مربوط به آن پدیده، مورد بررسی قرار می انداز تجربه وجود دارد با چشم

تحقیقات مبتنی بر نگرش سودمندي و کیفیت جهـان  در هاي کیفی،  رسد که روش نظر می به
  55باشد. ، مناسب میرامونپی
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ارائـه شـده اسـت کـه بـا       هاي مختلفـی بـراي تعریـف آن    در ادبیات تحقیق کیفی، واژه
اما محققان معتقدند کـه پـژوهش کیفـی، یـک نـوع      56کند. رویکرد کیفیِ بناشده، تطبیق نمی

هـا، بـه همـان     دنبال توصیف و مشخص کـردن اعمـال انسـان     تحقیق و بررسی است که به
ویـژه تحقیقـات    انجـام تحقیـق، بـه    57باشد. صورت که در زندگی آنها آشکار شده است، می

باشـد؛   هاي خاص می ها و درگیر شدن در برخی چالش اي از مهارت زمند مجموعهکیفی، نیا
ی درپـی ارائـۀ       درحـالی  58چنین است. گونه تحقیقات، این زیرا طبیعت این کـه پـژوهش کمـ

هایی است که بتوان آنهـا را از راه تجربـه    تعریف دقیق و روشن اصطالحات و تولید فرضیه
پذیري و دقت ریاضی است، پژوهش کیفی آنها  یت قیاسآزمود و نیز طالب استفاده از خاص

هاي چندگانه در برابر یک  کند و توجه خود را به ذهنیت در برابر عینیت، واقعیت را نفی می
رأیی در برابر حقیقـت، خاصـیت تفریـدي در برابـر جنبـۀ تعمیمـی و        واقعیت، اجماع و هم

  59نماید. ها، معطوف می نظایر آن براي فهم واقعیت
گیرنـد و از   کـار مـی   زعم منتقدان، رویکردي تحـویلی را بـه   هاي کمی پژوهش، به روش

 -هایی از روابط علّی  ها دربارة زنجیره الگوهاي رسمی یا مکانیکی که متضمن وجود فرضیه
بـر   را در یکنند. در مقابل، پارادایم بدیلی که رویکردهایی پژوهشـ  معلولی است، استفاده می

ی،       چـالش  61دارند. 60دیدارشناسیگیرد، ریشه در پ می هـاي مطـرح شـده دربـارة روش کمـ
رغـم طـرح    بـه  62سـازد.  عنوان روش، فراهم مـی  مجالی را براي بازاندیشی در روش کیفی به

هاي کمی و کیفی، مناقشۀ اصلی میـان ایـن دو، مناقشـات     ها میان پژوهش بسیاري از تفاوت
پژوهشگر در مورد ماهیـت واقعیـت در   هاي فلسفی یا پارادایم نظري  فلسفی است. مفروض

فهـم   63کننده اسـت.  انداز کلی طرح مورد مطالعه و روش اجراي آن بسیار تعیین درك چشم
  64باشد. هاي پژوهشی، اصوالً فعالیتی فلسفی می شناختی بین پارادایم هاي معرفت تفاوت
هـا، بـازي    لنزهاي نظـري پژوهشـگر نقـش مهمـی در انتخـاب روش      65دابسونگمان  به

اي روي  طور عمده شناختی) به هاي هستی اینکه نظام باور پژوهشگر (مفروض دلیل کند. به می
قـدمتی تـاریخی    67دیدگاه یا روش کیفی یا پـارادایم کیفـی   66گذارند.  انتخاب روش، اثر می

شناسی، در ابتداي قرن گذشته با نگارش  شناسی یا انسان گذار مردم ، بنیانمارسل موسدارد. 
ریـزي   هـاي علمـی رایـج را پایـه     بناي روش کیفی با شـیوه  ، سنگنگاري اي مردمراهنمکتاب 

  68کرد.
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هاي تحلیل و تبیین استوار است که در آنهـا بـه درك    گونه از روش پژوهش کیفی بر آن
جهـت    واقـع از  در 69شود. هاي مورد مطالعه تأکید  عمیق، پیچیدگی، جزئیات و بافت پدیده

اي برخـوردار اسـت. هـدف     تی، روش کیفی از جایگاه ویژهیستوهاي پوزی مخالفت با روش
گیـري نیـز    در مـورد شـیوة انـدازه    70پژوهش کیفی این است کـه رویـدادي را شـرح دهـد.    

اي از سؤاالت الیتغیر، سؤاالتی  جاي ساخت ابزارهایی ثابت یا مجموعه پژوهشگران کیفی به
گیرند که در مسیر انجام مطالعه و در  کار می تغییر را براي انجام پژوهش خود به مولّد و قابل

  71یابد. بافت با توجه به شرایط و موقعیت، تکامل می
تـوان بـر    هاي کمی و کیفی را مـی  با توجه به آنچه بیان شد، وجوه اصلی تمایز پژوهش

  اساس جدول زیر بیان نمود:
 شیوة کیفی شیوة کمی

 73یساخت واقعیت اجتماعی و معناي فرهنگ 72سنجش امور عینی

 75تمرکز بر فرآیندهاي تعاملی، رویدادها 74تمرکز بر متغیرها

 77کلیدي بودن اصالت (صحت) 76کلیدي بودن اعتبار (پایایی)

 79ها حضور دارند و بارزند ارزش 78فارغ از ارزش

 81محدود به موقعیت 80مستقل از زمینه

 83هاي کم موارد یا آزمودنی 82هاي زیاد موارد یا آزمودنی

 درگیر شدن محقق 84قجدا شدن محق

  85) شیوة کمی در مقابل شیوة کیفی2جدول (

  نقدهاي وارد بر الگوي پژوهش كمي
 تحت هایی پدیده کمیت و شمارش تعیین به آید، برمی آن نام از که گونه همان کمی، پژوهش

این تحقیقات همواره با سؤاالتی نظیر چـه مقـدار؟ چـه     86شود. می مربوط گوناگون، شرایط
هاي کمی در حوزه علوم انسـانی بـر پایـۀ     پژوهش 87باشد. و چه مواقعی؟ مرتبط می تعداد؟
دارد کـه   بینی پارادایم خردگرایانه قرار دارند. فـرض اساسـی ایـن پـارادایم، بیـان مـی       جهان

واقـع   در 88وسیله حواس خـود آن را تجربـه نمایـد.    تواند به واقعیت چیزي است که فرد می
در علوم انسانی و رفتاري، از علوم مادي و فیزیکی گرفته شده  الگو و ماهیت پژوهش کمی

 89باشـد.  است و هدف آن نیز ایجاد و انشاء نظریه و اصول آن، با بررسی صحت این دو می
گرایی در علوم انسـانی   نظران با سلطه دیدگاه اثبات این درحالی است که بسیاري از صاحب

وسیلۀ ریاضیات (اعداد و ارقـام)   به«معتقد است  90هایدگرعنوان مثال،  ورزند. به مخالفت می
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بنابر آنچه گفته شد، استفاده از زبـان  91ها را شناسایی نمود. توان تمام وجوه چهرة پدیده نمی
  گردد ازجمله: ریاضی که در الگوي پژوهش کمی رایج است، به اشتباهات زیر منتهی می

  ٩٢. اشتباه معرفتي۱
هم  شناسی در شناسی و معرفت سازي ریاضی است، هستیهایی که مبتنی بر الگو در پژوهش

هـا شـناخته    اند و درنتیجه تمایز میان آنچه هست و آنچه با استفاده از ایـن پـژوهش   آمیخته
  شود، قابل درك نیست. می

  ٩٣. اشتباه تجانس۲
هاي دیگـري   ها اوصاف مفروض براي گروهی از افراد، قابل اطالق به انسان در این پژوهش

  که اساساً مختصات آنها مورد بررسی قرار نگرفته است. شود، درحالی تلقی می

  ٩٤. اشتباه علّي۳
هـاي   عنـوان صـورت   هاي مبتنی بر الگوسازي ریاضی، الگوهاي مشهور رفتار بـه  در پژوهش

  شوند. علّی در نظر گرفته می

  ٩٥. اشتباه دانش فارغ از ارزش۴
ـ      ها مـدعی  این پژوهش ذا ایـن پژوهشـگران، بـار ارزشـی     انـد کـه فـارغ از ارزش هسـتند. ل

  گیرند. هاي خود را نادیده می فعالیت

  ٩٦نگري . اشتباه آينده۵
نظرهاي آینـده   نظرهاي گذشته با نقطه هاي مبتنی بر الگوهاي ریاضی، اغلب نقطه در پژوهش

  شوند. تلفیق می

  ٩٧. اشتباه فروكاستي۶
یرهـاي بسـیط خالصـه    هـا بـه متغ   گرایان مشخصات و صفات انسان هاي تحصل در پژوهش

توان پدیـدارهاي انسـانی    شود که از ترکیب آنها می تصور می 98گرایی شود و با این تقلیل می
  پیچیده را شناخت.

  ٩٩. اشتباه جبرگرايانه۷
هاي  ها، پژوهشگران غالباً قدرت آگاهی و نیز ارادة آزاد انسان را در توصیف در این پژوهش
  د.گیرن ها، نادیده می خود از فعالیت
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  ١٠٠گرايي . اشتباه عمل۸
عنوان فعالیتی عملی است کـه   رهیافت پژوهشگران طرفدار الگوسازي ریاضی از پژوهش به

  101شناختی، انجام پذیرد. شناختی و معرفت هاي هستی تواند بدون توجه به مفروض می

  گيري نتيجه
ی روي آورده و کلـی    روش امروزه تحقیقات علوم انسانی، عمدتاً به یـی باعـث   گرا هـاي کمـ

شناختی و مدیریتی شـده اسـت. ظـاهراً آمـار و      هاي رفتاري و روان غفلت از عمق پژوهش
  ارقام مورد توجه بسیاري از محققان و پژوهشگران قرار گرفته است؛

اما باید به این نکته توجه داشت که مباحث علـوم انسـانی و علـوم رفتـاري بـا رفتـار        
هـاي کیفـی    اي بسیار عمیق و نیازمنـد کـاربرد روش   لهها در ارتباط است و رفتار، مقو انسان

دهنـد و بررسـی    ها در شرایط مختلف، رفتارهاي متفاوتی از خود بروز می است؛ زیرا انسان
رو توجـه بیشـتر بـه اسـتفاده از      باشد. ازایـن  جانبه می این رفتارها نیازمند توجه دقیق و همه

تـري   هـاي بهتـر و مناسـب    نتیجـه هاي کیفی در تحقیقات علوم انسانی سـبب کسـب    روش
 خواهد شد.
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