
  
  
  
  
  

شناختی پژوهشگران حوزه تعلـیم و      شناختی پژوهشگران حوزه تعلـیم و          کند و کاو در ترجیحات روش     کند و کاو در ترجیحات روش     
  تربیت در ایرانتربیت در ایران

  ٭محمود مهرمحمدیدکتر 
  

  دهیچک
شناسـی    هـای روش    یابی به تصویری روشـن از دیـدگاه          که هدف آن دست    مقاله حاضر 

 پنج بخش تشکیل شـده       از باشد،  شناسی در ایران می     پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت و روان      
سـپس  . شناسی و عوامل مؤثر بر آن پرداخته شده اسـت           ت نخست به سابقه چرخش روش     اس

پردازد کـه مقالـه حاضـر حاصـل آن            نویسنده به آشکار سازی چارچوب نظری پژوهشی می       
ها به کمی و کیفی       شناسی  ای درباره تفکیک روش     این مبحث با مالحظه نقادانه    . پژوهش است 

هـای    شـناس   ای که مبین تمایزات میان روش       گانه  های هفده   هشود  و به دنبال آن گزار        آغاز می 
در پایـان  . دهد شرح داده شـده اسـت                                           رقیب بوده و مبنای تدوین ابزار پژوهش را تشکیل می         

شناسـی علـوم      شناسی علوم زیستی بـا روش       موضع تفکیکی نویسنده درباره تمایز میان روش      
  .انسانی تشریح شده است

در بخش بعد روش تحقیق و شیوه تجزیه و تحلیل اطالعات که همان تحلیـل محتـوا و               
در این پژوهش از دو گـروه پژوهـشگر      . هاست توضیح داده شده است      استنتاج مضامین از آن   

شناسی به عنوان نمونه انتخاب شده که معرف دو نسل متفـاوت از               حوزه علوم تربیتی و روان    
شناسـی    این تدبیر زمینه را برای مقایسه باورهـای روش        .  هستند )متقدم و متأخر  (پژوهشگران  

حاصل این مقایسه نیز نیـل      . ها فراهم ساخته است     این دو گروه در بخش تجزیه و تحلیل داده        
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به این نتیجه امید بخش است که با گذشت زمان ، نه تنها نزد نسل متأخر بلکه نزد نسل متقدم                    
 و در مقام باور و نظـر پژوهـشگران حـوزه تعلـیم و               شناسی مشروعیت یافته    نیز کثرت روش  

شناسی که متـضمن مـشروعیت        شناسی ، به ویژه متأخرین، دوره انحصار روش         تربیت و روان  
این موضوع در بخش آخر     . دانند  یگانه روش علمی و کمی در پژوهش است را پایان یافته می           
فصیل مـورد بحـث قـرار گرفتـه         مقاله که باهم نگری، مقایسه، بحث و نتیجه گیری شده، به ت           

    .  است

  

  مقدمه
ایـن  . شناسی پژوهش در آموزش و پرورش، تا حدود زیادی مهجور بـوده اسـت               بحث روش 

االسـف بـا    مهجوریت ریشه در مهجور بودن پژوهش در آمـوزش و پـرورش دارد کـه البتـه و مـع                  
و در سـایه توجـه      اکنون که به فضل الهـی       . وضعیت پژوهش در کشور به طور کلی هماهنگ است        

هـای   اندرکاران تعلیم و تربیت به امر پژوهش، قریب یک دهه است که شـاهد تـالش          نورسته دست 
پژوهشی نسبتاً گسترده در عرصه آموزش و پرورش هستیم، زمان آن فرا رسیده اسـت تـا موضـوع                  

  .شناسی پژوهش نیز در این حوزه مورد توجه جدی قرار گیرد روش

 به مباحثی معطوف است که تبیین و آشکارسازی مبانی و مبادی            شناسی پژوهش اجماالً    روش
های گوناگون پژوهش را هدف قرار داده و بدین ترتیب نسبت به مباحث معطـوف بـه روش      روش

هـای    بدین ترتیب بحـث دربـاره روش      . پژوهش تقدم منطقی و رتبی یا از نوع زیربنا و روبنا دارند           
شناسی که همان چرایی یـا        بدون عنایت به مباحث روش    پژوهش یا همان چگونگی انجام پژوهش       

  .های مختلف است را باید بحثی ابتر، ناقص و ناکافی ارزیابی کرد توجیه کاربرد روش

این نوشتار، تا جایی که نویسنده اطالع دارد، نخستین کوشـش مطالعـاتی در زمینـه شـناخت                  
امید است بتوانـد بـه سـهم خـود      شناختی پژوهشگران در تعلیم و تربیت است که           ترجیحات روش 

  .موجب جلب توجه اندیشمندان و پژوهشگران به این قلمرو خطیر مطالعاتی شود
  

  ابقهس
 60 و 50هـای   هـای تعلـیم و تربیـت از دهـه      شـناختی در پـژوهش      های چرخش روش    زمزمه

دیل های ب شناسی  رسمیت پیدا کرد و تکامل روش 70رنگی آغاز شد و در دهۀ         میالدی، به شکل کم   
، چنان در غرب رو به فزونی گذاشت که در آغازین دهۀ هزارۀ سوم؛ حقیقتـاً صـحنه،                    و دفاع از آن   
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هـای   شناسـی  گرایی یا همان روش های متکی به اثبات شناسی تازی و تکتازی روش تغییر یافته و یکه   
اخته شناسی پژوهش باید شـن      عصر حاضر به واقع عصر تکثر از حیث روش        . کمی پایان یافته است   

تر، یعنی تحول در نظریۀ دانش  شود و این تحول به دلیل قرارداشتن در متن یک بافت تحولی وسیع  
پذیر به شـرایط قبلـی نخواهـد          االصول بازگشت   و پذیرش تکثر در شناخت و معرفت انسانی، علی        

  .بود

 گیری این چرخش    های مختلفی دربارۀ علل و عوامل مؤثر در شکل          نویسندگان مختلف تحلیل  
هـا، آنچـه بـه حـوزه برنامـه درسـی        اند، اما از میـان ایـن تحلیـل    شناختی ارائه نموده  تاریخی روش 

دهد که تقریبـاً بـه        وی دو عامل را مورد تأکید قرار می       . است) 1997(تر است، تحلیل آیزنر       نزدیک
شـناختی آمـاده      طور همزمان وارد عمل شـده و صـحنه را بـرای پـذیرش رویکردهـا بـدلیل روش                  

 "عملـی "یکی نظریۀ شوآب و تأکید وی براینکه دانش در قلمرو برنامه درسـی از جـنس                 . تندساخ
 و باید در جهت پاسخگویی بـه شـرایط و نیازهـای مـوقعیتی، یعنـی                 "نظری"است و نه از جنس      

). 261همـان، ص    . (های خاص، به کـار گرفتـه شـود          های درسی معطوف به موقعیت      تدارک برنامه 
و  ) 1381مهرمحمـدی،   (است    یه شوآب در مقالۀ دیگری به تفصیل سخن گفته          نگارنده دربارۀ نظر  

تنها توجه به این نکته کافی است که تسلط       . لذا تشریح نظریۀ شوآب در این نوشتار ضرورتی ندارد        
هایی اسـت کـه بـه     شناسی کامالً متفاوت نسبت به پژوهش     بر دانش عملی نیازمند پژوهش با روش      

توان گفت که شوآب گرچه صـراحتاً         الواقع می   فی. باشند  می) نظریه( و عام    دنبال کشف قواعد کلی   
شناسـی پـژوهش نـشده اسـت، امـا چرخـشی کـه او در نگـاه بـه مأموریـت                        متعرض بحث روش  

. شناختی به ویژه مورد پژوهـی شـد         ریزی درسی ایجاد کرد، پایه و اساس یک چرخش روش           برنامه
، ضمن اینکه بـه شـوآب       )1984(پردازد  زیابی نظریۀ شوآب می   آیزنر در مقاله دیگری که به نقد و ار        

گیـرد، امـا بـا صـراحت          شناسی خـرده مـی      های این روش    به دلیل نپرداختن به اقتضائات یا ویژگی      
تر، نگاه او به ماهیت دانش در قلمرو برنامه درسی یا رسالت عملی که برای متخصـصان                   تمام  هرچه

تعلـیم و   (های بـدیل در حـوزه برنامـه درسـی             شناسی   روش این رشته قائل است را مبنای توجه به       
  .نماید معرفی می) تربیت

هـای     نمایـد، تحـول تقریبـاً همزمـان در عرصـۀ نظریـه        دومین عاملی که آیزنر بر آن تأکید می       
منـابع  .  و تردید در مبانی اثبات گرایانـه آن انجامیـد          1شناخت و دانش است که به نقض بنیادگرایی       

توان در فلسفه، مثالً نظریۀ ریچارد رورتی و همچنـین در             ای اثباتی بنیادگرایی را می    رخنه در باوره  

                                                           
1 . Foundational  
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برایند ایـن نقـدها    . گرایی سراغ گرفت   روشنفکری مانند فمینیزم و چند فرهنگ      -های فلسفی   جریان
هـای دانـش و معرفـت         گیری نظریه کثرت گرایی شناختی بود که با ایجاد انعطاف در انگـاره              شکل

در حوزه تعلـیم و     ) اثباتی(های غیرعلمی     های بدیل و استفاده از روش       شناسی  راه را بر روش   معتبر،  
گرایی شناختی نزد آیزنر از چنان منزلت و شرافتی برخوردار اسـت، کـه                کثرت. تربیت نیز باز نمود   

نوظهور های برنامه درسی، از آن به عنوان یک نظریه            ها یا نظریه    بندی از ایدئولوژی    در آخرین دسته  
  )1994آیزنر، .(های محتوایی دارد ای خصوصا برای حوزه کند که داللتهای ویژه برنامه درسی یاد می

چنانچه بخواهیم بحث مربوط به تحول یـا چـرخش روش شـناختی کـه منجـر بـه پـذیرش                     
بـه پایـان ببـریم،     ) کمّی(های عینی     شده است را با نشانه    ) کیفی(های بدیل     شناسی    مشروعیت روش 

 "هـای تربیتـی امریکـا        انجمـن پـژوهش    "های ساالنۀ   ه به میزان مقاالت ارائه شده در کنفرانس       توج
)AERA (  تا  1991در مقاالت گنجانده شده در برنامه این کنفرانس طی سالهای           . قابل توجه است 

دکر واکر نیز در ایـن      ). 262، ص   1997آیزنر،  ( این سیر تکاملی به خوبی قابل مشاهده است          1996
های مختلف یک اثر مرجع و معتبـر          شناسی کیفی در ویرایش     به میزان انعکاس مباحث روش    جهت  

وی بـه   . های تربیتی امریکاست    کند که اتفاقاً این اثر نیز از جملۀ انتشارات انجمن پژوهش            اشاره می 
 تـا  1963 ،طی سـالهای  Handbook of Research on Teaching گانه کتاب   های سه چاپ
). 1996واکـر،   . (دهد  کند که این تحول و چرخش را به شکل چشمگیری نشان می             ی اشاره م  1986

را نیـز درنظـر بگیـریم، تـداوم ایـن وضـعیت             ) 2001(چنانچه آخرین چاپ اثر یعنی چاپ چهارم        
  .شود آشکار می

  

  چارچوب نظری پژوهش
های پژوهش بـه عمـل خواهـد                           بندی رویکرد در این بخش ابتدا بحث مختصری دربارۀ تقسیم     

بندی رایـج کمـی و کیفـی اشـکال دارنـد و تـرجیح                 آمد و نویسنده مشخص خواهدکرد که تقسیم      
گرچـه  . بندی نماید  دسته2 و هنری1های عمدۀ پژوهشی را در دو گروه اصلی علمی                           دهد رویکرد   می

ها را به جای یکدیگر نیز        توان آن   ده ومسامحتا می  های فراوان بو    پوشی    بندی دارای هم    این دو تقسیم  
 هنـری از دقـت و ژرفـای         -بندی علمی   کار برد، اما توضیحات مربوطه نشان خواهد داد که دسته           به

 هنری یا کمـی  -های پژوهش عمده، علمی                                        پس از این تمایزهای میان رویکرد     . بیشتری برخوردارند 
این تمایزات مبنای طراحی ابزاری است که با اسـتفاده از آن            . ر خواهد گرفت  کیفی، مورد بحث قرا   

                                                           
1 . Scientific  
2 . Artistic  
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پایان بخش مباحث چارچوب نظری، پرداختن بـه موضـوعی         . اند  های مورد نیاز گردآوری شده      داده
این موضوع بـه گـرایش تفکیکـی محقـق مربـوط            . رسد  است که طرح آن قهری و مقدر به نظر می         

مقصود از گرایش تفکیکـی،     . شناسی پژوهش است    ساسی حوزه روش  شود که از مباحث بسیار ا       می
 اجتمـاعی در    -هـای انـسانی     شناسی پـژوهش در بـاب پدیـده         قائل بودن به تمایز جدّی میان روش      

شناسی به دو  قهری و مقدر بودن بحث، از تفکیک روش.  طبیعی است-های زیستی مقایسه با پدیده  
سـازی یکـی از       زیر باید به اجمال، عمدتاً با هدف شفاف       نوع علمی و هنری کامالً هویداست و ناگ       

  .مفروضات پژوهش، به آن پرداخت
  

  ها شناسی بندی روش گروه •
های مختلف معموالً در قالب دو رویکرد معارض کمی و کیفی انجام                            تمیزگذاری میان رویکرد  

نخـست  . هـا باشـد       ند منشأ برخی سوء تفاهم    توا  بندی گرچه رایج است، اما می       این تقسیم . پذیرد  می
های کیفی نهفته                                                  در رویکرد  1بندی معنای ضمنی فقدان شواهد و پشتوانه تجربی         اینکه در این تقسیم   

تواند به عنوان یک معضل ادراکی، اقبال به این رویکرد بدیل را بـا خطـر مواجـه                    است که خود می   
های                        تواند این تصوّر را به وجود آورد که در پژوهش با رویکرد بندی می قسیمدوم اینکه این ت   . سازد

هـا چـه متکّـی بـه          در حـالی کـه پـژوهش      .  سـر و کـار نـدارد       2ها  کمی، اساساً پژوهشگر با کیفیت    
های کمّی، ناگزیر در مقام توصیف تبیـین و تفـسیر                           های کیفی باشند و چه متکّی به رویکرد                                                     رویکرد
های موجود در جهان هستی بوده و تفاوت ماهوی از این حیث میان آنهـا وجـود    ها یا کیفیت   پدیده
هـای    تر را تقـسیم اردوگـاه       تر و دقیق    بندی سودمند   ، تقسیم )1981(نگارنده به تاسی از آیزنر      . ندارد

وگاه هنری دانسته و در این نوشتار این تفکیک و تمایز مورد استفاده             متمایز به اردوگاه علمی و ارد     
 کیفـی،   -بندی کمـی    گرچه بر سبیل تسامح و به دلیل آشنایی بیشتر مخاطبان با تقسیم           . گیرد  قرار می 

توان بیان داشت هدف این نوشتار کـاوش          لذا می . شود  بندی نیز استفاده می     در مواقعی از این تقسیم    
شناسـی علمـی و       پژوهش در ایران بوده که برای شناخت میزان پایبندی بـه روش           شناسی    در روش 

  . شناسی هنری تعقیب شده است همچنین مشروعیت قائل شدن برای روش

  

  
  

                                                           
1 . empirical evidence   
2 . qualities  
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  )کمی و کیفی(شناسی علمی و هنری  تمایزهای میان روش •
شناسـی    گرچه منابع مختلف به طرح تمایزات میان دو رویکـرد یـا دو اردوگـاه عمـدۀ روش                 

تر تشخیص داده     اند، لیکن نویسنده مباحث آیزنر در این زمینه را سودمندتر و کامل             پژوهش پرداخته 
او کـه   خـود اسـتاد تعلـیم و تربیـت و هنـر اسـت، از مـدافعان بـه نـام و حتـی مبـدعان                               . است
 او  1رود که کتاب چشم بـصیر       های بدیل پژوهش در حوزۀ تعلیم و تربیت به شمار می            شناسی  روش
ای مستقیماً به بحث درباره تمایزهای موجود میان          وی همچنین در مقاله   ( .... ).  ه این مدعاست  گوا

دهـد     تفـاوت عمـده را مـورد توجـه قـرار مـی             10های علمی و هنری پرداخته و طـی آن            پژوهش
از آنجا که در طراحی ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش، پژوهـشگر عمـدتاً، و نـه                  ). 1981(

، از تمایزات مطرح شده در این مقالـه الهـام گرفتـه اسـت، کـه بـه اختـصار توضـیح داده                        منحصراً
  .شوند می

پژوهشگران متعلق به اردوگـاه     . گیرند   که مورد استفاده قرار می     2تفاوت در اشکال بازنمایی   . 1
هایی متمـسک     های پژوهش، به اشکال و قالب       علمی برای بازنمایی یا عمومی و علنی ساختن یافته        

هـای    پـژوهش . افتـد متفـاوت اسـت       های هنری اتفاق می     شوند که   با آنچه در اردوگاه پژوهش          می
هـا را توضـیح       کوشند تا روابط کمّی میـان پدیـده         گیرند و می     می  علمی ضرورتاً از وسیلۀ زبان بهره     

ـ ( و پایبندی بـه قواعـد دسـتوری زبـان        3نما و منطقی    های واقع   دهند یا با استفاده از گزاره      ه جـای  ب
ایـن  . های مطالعه را به مخاطب منعکس نماینـد  تالش می کنند یافته) کاربرد ابداعی و خالقانه زبان  

های پژوهش در اردوگاه هنری هـیچ ضـابطۀ از پـیش تعیـین      در حالیست که بازنمایی نتایج و یافته  
ا از قالـب    هـ   پژوهشگر مجاز است در جریان افـشا یـا علنـی سـاختن یافتـه              . تابد  ای را بر نمی     شده

متناسب با مضمون و معنای موردنظر،  اعم از قالب کالمـی، سـمعی و بـصری یـا ترکیبـی از آنهـا                        
های عمومی از پیش تعیین شده در بازنمـایی           برای پژوهشگر هنری تبعیت از ضابطه     . استفاده نماید 

ت کـه   از  آنچه در اعلی مرتبه اهمیت قرار دارد، خلق یک قالب مناسـب اسـ    . چندان اهمیتی ندارد  
 یک زبـان  4به طور خالصه پژوهشگر در مقام ساخت و پرداخت. عهدۀ انتقال معانی موردنظر برآید  

  .شود است که از دشواریهای عمده کار در این اردوگاه محسوب می) شکل بازنمایی(

                                                           
1 . The Enlightened Eye.  
2 . Forms of  representations  
3 . discursive  
4 . rendering  
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هـای علمـی      در پـژوهش  . پـژوهش ) روایـی (های قضاوت دربارۀ اعتبـار        تفاوت در مالک  . 2
ای است که   رعایت آنها به احراز اعتبـار            قواعد و ضوابط دقیق و از پیش تعریف شده        ، تابع   1اعتبار

مثالً در جریان انتخاب نمونه تحقیـق و همچنـین سـاخت و             . شود  های آن منجر می     پژوهش و یافته  
ای بایستی در کار شود تا قابل اتکـا و اعتنـا بـودن                انتخاب ابزارگردآوری اطالعات مالحظات ویژه    

های متعلـق    در هنر و پژوهش  2مقولۀ اعتبار یا قابلیت اعتنا    . ای پژوهش با مشکل مواجه نشود     ه  یافته
هـای علمـی مـورد توجـه اسـت       ای که   در پژوهش  این اردوگاه به کلی از قواعد تعریف شده به

های کمی مانند میانگین نظرات چند نفـر خبـره در ارزیـابی یـک اثـر                   مثالً شاخص . گیرد   می  فاصله
های هنری، محصول قدرت و قابلیت        اعتبار یا قابلیت اعتنا در هنر و پژوهش       .  وجاهتی ندارد  هنری
هـای معتبـر آمـاری بـرای      در این وادی سخن از استفاده از آزمون   . یک نظرگاه شخصی است    3اقناع

  .معناست ها کامالً بی ها یا اندازه پذیرکردن روایی سازه احراز اعتبار یافته

های متعلـق     در پژوهش . گیرد  هایی که مطالعه آنها در کانون توجه قرار می          هتفاوت در پدید  . 3
به اردوگاه علمی میزان توجه به رفتارهای ظاهری فرد یـا اجتمـاع مـورد مطالعـه، بـسیار پـیش از                       

 ایـن   " علـوم اجتمـاعی    "های تـابع ضـوابط        بدین معنی که   در پژوهش      .های هنری است      پژوهش
چون قابل مـشاهده و     ) گویند  کنند، آنچه می    دهند، آنگونه که رفتار می      م می آنچه مردم انجا  (رفتارها  
هـا امکـان      گرچه استنباط از این داده    . شوند  های اصلی و اولیه محسوب می       گیری هستند، داده    اندازه

بگیرند، میزان اعتماد بـه آنهـا بـا           های اصلی و عینی فاصله        ها از داده    پذیر است، اما هر چه استنباط     
اسـتنباطی  " و نتـایج     4" اسـتنباطی شـدید    "مفاهیمی مانند نتـایج   . ل بیشتری مواجه خواهد شد    مشک

های هنری تکیه اصلی یـا   در پژوهش . های علمی مؤید این مطلب است        در حوزۀ پژوهش   5"خفیف
یعنـی  . پدیده کانونی مطالعه، تجربه فرد یا افراد و همچنین معنای کنش آنـان بـرای دیگـران اسـت                 

 یا به 6 مشاهده شدنی نبوده و طبعاً نیازمند اتکا به ظرفیت پژوهشگر در استنباط، همدلیتمرکز آنچه
  . تخیلی در فضای تجربه فرد است7اصطالح سکنی گزیدن

هـای متعلـق بـه اردوگـاه علمـی        در پژوهش . تعمیم) یا ماهیت (تفاوت در نوع برداشت از      . 4
هایی که وابسته به یک موقعیت خاص هـستند           هحقیقتاً تعلق خاطر چندانی به یافت     ) علوم اجتماعی (

                                                           
1 . validity  
2 . credibility  
3 . Persuasiveness  
4 . high inference  
5 . low inference  
6 . indwell  
7 . nomothetic  
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شـوند،   ها بـه کـار گرفتـه مـی     هایی که در این پژوهش تکنیک. باشند وجود ندارد  و قابل تعمیم نمی   
تعمیم، به دیگر سـخن     . ها را بتوان از نمونه به جامعه تعمیم داد          همگی در این جهت است که یافته      

های متعلق بـه اردوگـاه هنـر،          در پژوهش . مورد نظراست یابی به قانون یا قاعدۀ عام         به معنای دست  
تعمــیم "البتــه تعمــیم وجــود دارد، لــیکن تعمــیم از جــنس دیگــری اســت و بعــضاً از آن بــا نــام 

های خاص و     این نوع تعمیم براین باور استوار است که در موقعیت         . شود  نام برده می   1"گویانه  پیش
های دیگر قابل تسرّی اسـت و         ها و پدیده    ه به موقعیت  های منفرد، حقایق عامی نهفته است ک        پدیده

 در برخـورد بـا      "2ای  بنیانـه   هـای پـیش     واره  طـرح "شناختی    شود تا از منظر روان      دست کم باعث می   
  .های دیگر شکل بگیرد موقعیت

این تمایز تا حدودی با تمایزی که ناظر به اشکال بازنمایی           . 3تفاوت در نقش و جایگاه فرم     . 5
های علمی، فرم فاقد اصالت       نکتۀ ظریف در این تمایز آن است که در پژوهش         . شی دارد پو  است هم 

به همـین جهـت     . کند  ها و برقراری ارتباط با مخاطب نقش چندانی ایفا نمی           است و برای بیان یافته    
ای به معنا و مفهوم وارد شود بـا فـرم عـددی              های کالمی را بدون اینکه خدشه       توان فرم یا قالب     می

. ها ندارد   تعویض نمود و فرم نسبت یا وابستگی چندانی با یافته         ) نمودار(یا فرم تصویری    ) اضیری(
های استاندارد و یکنواخت که بـرای سـاختار گـزارش یـا               از سوی دیگر موضوع فرم در چارچوب      

با )  بخشی 5یا  (  فصلی   5شود و مثالً پایبندی به ساختار         گیرند  نمایان می     مقالۀ پژوهشی در نظرمی   
در . شـود   رعایت دقیق توالی مربوطه در نگارش گزارش یا مقالۀ پژوهشی از پژوهشگر مطالبـه مـی               

شود، بلکـه مـضّر و مخـرّب نیـز تلقـی              های هنری استاندارد سازی فرم نه تنها توصیه نمی          پژوهش
 ایـن   . اسـت  "4کاربرد به جای فرم برای آگـاه سـازی        "ها توصیه مؤکد بر       در این پژوهش  . گردد  می

تعامل وجود دارد و هر معنا یا محتـوایی     ) معنا(توصیه به این باور تکیه دارد که میان فرم و محتوی            
یا به عبارت دیگر، فرم امری خنثـی نـسبت بـه    . توان ابراز نمود را با استفاده از هر فرم یا قالبی نمی    

  .محتوی نیست

 اردوگـاه علمـی، انتظـار       از پژوهشگران متعلق بـه    . تفاوت در میزان آزادی عمل پژوهشگر     . 6
اند، به حقایق عینی استناد کنند و کمتـر بیـان خـود را آمیختـه بـه خیـال                      رود در بیان آنچه یافته      می

میزان گرایش به این سـمت، فاصـله گـرفتن از عینیـت و حتـی عقالنیـت                  . پردازی و تخیل نمایند   
بـه  . آیـد   به حساب مـی   محسوب شده و عاملی مخرّب، آالینده و در یک کالم سوگیری و اعوجاج              

                                                           
1 . anticipatory generalization   
2 . anticipatory schema  
3 . form  
4 . to exploit the power of from to inform  
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 "دیگر سخن چنین تمایلی از خلوص ناشی از اتکا به حقایق عینی که خود ریشه در باور به ارزش                  
هـای هنـری چـون هـدف      در پژوهش. کاهد  های علمی دارد می      در پژوهش  "1عینیت گرایی محض  

 و انتقـال    هـا   بیان و انتقال معنای ظریف، ژرف و نامحسوس است، آزادی عمل محقق در بیان یافته              
بـا  "استفاده از بیان آمیختـه      . گرایی از ارزش مطلق برخوردار نیست       عینیت. معانی بسیار بیشتر است   

 و حتی بیان مرکب از دو بیان پیش گفته که           "3حسّ و خیال پردازی   "، بیان آمیخته با     "2حقایق عینی 
  . شده است نام برده شده است مجاز و بلکه   ضروری شناخته Factionاز آن با عنوان 

هـای علمـی      داعیه یا دغدغـۀ اصـلی پـژوهش       . بینی و کنترل    تفاوت در تعلق خاطر به پیش     . 7
بینـی یـا کنتـرل        هایی است که با اتکا به آنها بتـوان دسـت بـه پـیش                ها یا یافته    یابی به اندیشه    دست
و ) نند فیزیـک  ما(پذیر است     بینی و کنترل هر دو امکان           های علمی پیش    در برخی حوزه  . ها زد   پدیده

های هنری، از سـوی       پژوهش. بینی ممکن است    صرفاً پیش ) مانند نجوم (ها    در برخی دیگر از حوزه    
هائی را نداشته و بـا تعقیـب هـدف ایـضاح و روشـنگری، بیـشتر                   دیگر، به هیچ عنوان چنین داعیه     

متعلق به حاصل یک پژوهش . خصلت فعالیت هرمنوتیکی را دارا هستند تا خصلت فعالیت فناورانه     
ها و تصاویر ذهنـی تـازه از          های متفاوت است که خود متکی به خلق انگاره          این اردوگاه، خلق فهم   
  .موضوع یا پدیدهاست

ترین ابزار نگریـسته      های هنری، به پژوهشگر به مثابه مهم        در پژوهش . تفاوت در منابع داده   . 8
رسمی و از پیش تدارک دیده شده       بدین معنا که گرچه پژوهشگر ممکن است به ابزارهای          . شود  می

تـرین و     ، تکیه نمایـد، لـیکن مهـم       ....برای گردآوری اطالعات ، مانند فرم مصاحبه، فرم مشاهده و           
چرا . ای است که به مطالعۀ آن پرداخته است         معتبرترین منبع، درک و دریافت یا تجربه وی از پدیده         

کن است، پیش از ورود به عرصه مطالعه قابل         که بسیاری از ابعاد موقعیت یا پدیده مورد مطالعه مم         
لـذا  . شناسایی نبوده و توجه به آن منحصراً به حـضور پژوهـشگر در مـتن موقعیـت وابـسته باشـد        

ذهـن  " و "4چشم دراک"هایی همچون     گذارد باید از ویژگی     پژوهشگری که به این اردوگاه پای می      
  .ای برخوردار باشد  به شکل برجسته"5آگاه

                                                           
1 . pristine objectivity  
2 . fact  
3 . fiction  
4 . perceptive eye  
5 . informed mind  
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در شـناخت، نقـش      1هـای هنـری، نقـش عواطـف         در پـژوهش  .  مبنای دانـستن   تفاوت در . 9
اسـت کـه   ) بـاور اثبـاتی  (هـای علمـی       شناختی پژوهش   این برخالف باور معرفت   . ای است   برجسته

بیطرفـی  "بـه دیگـر سـخن       . یابی به شناخت است     خواهان حذف عواطف و احساسات برای دست      
ی مورد توجه است و فاصله گرفتن از آن مخـل           های علم    به عنوان یک آرمان در پژوهش      "2عاطفی
های هنری بر این باور معرفت شناختی اسـتوارند کـه    پژوهش. شود یابی به حقیقت دانسته می     دست

ای تک وجهی یا تک بُعدی نبوده، بلکه دارای اشکال متنوعی است، لـذا زمـانی کـه                    دانستن، پدیده 
ای اسـت کـه الزم اسـت مخاطـب            به گونه ) هشهای پژو   یافته(محتوا یا معنای موردنظر پژوهشگر      

 موقعیت یا بافت متوسل شود، الزم       "3تجربۀ غائبانه "تر آن به ظرفیت       تر و دقیق    برای دریافت عمیق  
است از قالبی استفاده شود که کامالً آمیخته با احساس است و اجازۀ مشارکت یا حـضور مـؤثر در                    

  .دهد به مخاطب می) به صورت غیابی(موقعیت را 

های علمی در طول تـاریخ کـشف          هدف یا کارکرد غایی پژوهش    . غایی  تفاوت در هدف    -10
گرچه فالسفه علم   . اند بوده است    کرده   یاد می  "اپیستمه"حقیقت یا آنچه که یونانیان از آن به عنوان          

اندیشانه دربـاره ماهیـت دانـش دسـت           های جزم   های اخیر، مانند توماس کوهن، از برداشت        در دهه 
کوتـاه  . هـا حـاکم اسـت        براین نوع پژوهش   "4 انطباق "شناسی  اند، اما کماکان مالک معرفت      تهبرداش

های هـستی     های صادق دربارۀ پدیده     یابی به گزاره    سخن اینکه هدف یا غایت پژوهش علمی دست       
 دانـسته و کمتـر      "5خلـق معنـا   "های هنری دغدغۀ اصلی خود را         این درحالیست که پژوهش   . است

توانـد درک و      هایی که مـی     خلق معنا یعنی خلق انگاره    . پرورانند  قت را در سر می    دغدغه کشف حقی  
در حـالی کـه     . های هستی را تثبیت کرده یـا تغییـر داده و تعـدیل نمایـد                دریافت مخاطب از پدیده   
و البته وابسته بـه تفـسیر و    9، تنوع8 است، معنا متضمن نسبیّت 7 و انحصار  6حقیقت متضمن وحدت  

  . انسجام است

  
 

                                                           
1 . emotion  
2 . emotional neutrality  
3 . vicarious experience  
4 . correspondence   
5 . creation of meaning   
6 .singularity  
7 . monopoly  
8 . relativism 
9 . diversity  
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  نگرش تفکیکی •
 بـه   ")3پذیری  در برابر اثبات   (2پذیری  ابطال" یا نگاه از منظر      1های نقاد   نگاه غیر اثباتی رئالیست   

آنان )  اجتماعی - فیزیکی یا انسانی   -اعم از زیستی  (های معرفتی     کل معرفت بشری و در تمام حوزه      
معـارف گونـاگون بـشری و در        را به این نتیجه رسانده است که هیچ وجه تمایز قابل اعتنایی میان              

همه تابع یک تعریـف و یـک        ). 2007پایا،  (یابی به آنها وجود ندارد        ها و موازین دست     نتیجه مالک 
بـراین  . ها نقد پذیری، سیالیت و عدم قطعیت دانش بـشری اسـت             ترین آن   استاندارد هستند که مهم   

ت بـشری را اصـحاب تفکیـک        اساس قائلین به تمایز یا تفکیک ذاتی میـان ایـن دو پهنـه از معرفـ                
  ).4-7ص.همان(نامند و معتقدند که این تفکیک فاقد وجاهت و اصالت است  می

. یابـد   تر می   صاحب این قلم در این پژوهش از حیث مبانی خود را به اصحاب تفکیک نزدیک              
شناختی اصحاب تفکیک از منظر رئالیـسم انتقـادی را از ایـن               گرچه باید نفی یا انکار مواضع روش      

الواقـع    افتـد و فـی      هت قابل توجه دانست که این نفی و انکار در چارچوب نگاه اثباتی اتفاق نمی              ج
- فیزیکی به معرفت در حـوزه انـسانی        -منادی تقرب جستن هرچه بیشتر معرفت در حوزه زیستی        

شناسی کامالً پیداست، متقدّمین از میان قائالن به          چنانچه از تاریخچه مباحث روش    . اجتماعی است 
 اجتمـاعی بـه معرفـت در        -دم تفکیک داعیۀ تقرب جستن هر چه بیشتر معرفت در حوزۀ انسانی           ع

و از آن بـه     ) 1996واکـر،   (اند    را داشته ) با تکیه بر مفروضات اثبات گرایانه     ( فیزیکی   -حوزۀ زیستی 
  .کردند یاد می) شناسی علوم طبیعی یا همان رویکرد متخذ از روش (4عنوان رویکرد طبیعت گرایانه

 اجتماعی و دفاع - انسانی ای در تبیین ماهیت دانش این چرخش مشهود یکصد و هشتاد درجه
از ماهیت دانش را بایـد      ) یا همان رئالیسم انتقادی   (از عدم تفکیک در چارچوب تبیین مابُعد اثباتی         

 چرا که به زعم نگارنده چنین تفسیری از عدم اصالت تفکیک با آنچه اصـحاب              . به فال نیک گرفت   
امـا آنچنانکـه از مـتن مقالـه و خـصوصاً نـوع              . فشارند بسیار نزدیـک اسـت       تفکیک بر آن پای می    

شناختی پژوهشگران حوزۀ تعلیم و تربیت  های مطرح شده برای دستیابی به ترجیحات روش       پرسش
شـناختی   در ایران پیداست، این قرابت به حدی نیست که بتـوان هرگونـه تفکیـک و جـدائی روش               

کـه یکـی از     ) 1386(از پایا   . های مختلف دانش بشر را منتفی دانست        میان حوزه ) تیمعرفت شناخ (
ای بـه     های رئالیسم انتقادی است، در این مجموعـه مقالـه           مدافعان عدم تفکیک در چارچوب آموزه     

                                                           
1 . critical  
2 . falsification   
3 . verification  
4 . naturalistic  
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پـردازد و آن را        مـی  "1منطـق موقعیـت   "شناسـی موسـوم بـه         چاپ رسیده اسـت کـه تبیـین روش        
بـه  . نمایـد    اجتماعی معرفی مـی    -ها و اختصاصات مطالعات انسانی      ژگیشناسی متناسب با وی     روش

 خود گواهی است بر صحت این مدعا کـه            "منطق موقعیت "شناسی    باور نگارنده این مقاله و روش     
  .نفی کامل تفکیک وجاهت ندارد

  

  روش
پژوهش حاضر را باید از نوع اکتشافی دانست که بـا هـدف بـه تـصویر کـشیدن ترجیحـات                     

در ایـران و شـناخت تحـوالت        ) شناسـی   و روان (ناسی پژوهشگران حوزۀ تعلـیم و تربیـت         ش  روش
شناخت تحـوالت بـه وقـوع پیوسـته در حـوزه باورهـای       . احتمالی در این زمینه انجام گرفته است   

شناختی پژوهشگران از طریق مراجعه به دو نسل از پژوهشگران اتفاق افتاده است که یکی را                  روش
شود کـه دو تـا    نسل متقدم به پژوهشگرانی اطالق می   . نامیم  ری را نسل متأخر می    نسل متقدم و دیگ   

های تعلیم و تربیت داشته وعموماً بـا بـاالترین رتبـه              سه دهه سابقه حضور فعال در عرصۀ پژوهش       
نسل متـأخر نیـز شـامل پژوهـشگرانی         . دانشگاهی ،یعنی مرتبه استاد تمام، به خدمت اشتغال دارند        

هـای تعلـیم و تربیـت را داشـته و             ز یک دهه سابقه حضور فعال در عرصۀ پژوهش        است که کمتر ا   
  .های مختلف کشور به خدمت مشغولند نوعاً با درجۀ استادیاری در دانشگاه

های متقدم و متأخر براساس شناخت محقـق پـانزده نفـر بـه عنـوان نمونـه        از هر یک از نسل 
 سؤال بـود بـرای آنـان        17ای باز پاسخ حاوی       مهنا  تحقیق برگزیده شدند و ابزار پژوهش که پرسش       

  .ارسال شد

از آنجا که تاکنون پژوهشی در این زمینه انجام نشده اسـت، محقـق نـاگزیر بایـد شخـصاً بـه        
این اقدام با اتکا بـه منـابع معتبـری کـه در بخـش               . ورزید  ساخت و تدوین ابزار مربوطه اهتمام می      

) هنـری (های کیفی  آنها تفاوتهای اساسی میان پژوهشاند و در  چارچوب نظری تحقیق معرفی شده  
نماید که ابزار به کارگرفتـه        مورد بحث قرار گرفته است انجام شد، محقق اذعان می         ) علمی(و کمّی   

توانـست بـا      الزم برخوردار است، لیکن می    ) محتوایی(شده در این پژوهش گرچه از اعتبار صوری         
ریافت بازخورد از تعدادی محقـق از برخـی نقـائص موجـود      اجرای آزمایشی و د  استفاده از فرایند  

متأسفانه ضیق وقت در انجام پژوهش امکان انجام این مرحلـه و در نتیجـه پـاالیش و                  . پالوده شود 
  .پیرایش پرسشنامه را از محقق سلب نمود

                                                           
1 . situational logic  
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 های فراوان نهایتاً موفق به دریافت پاسخ از کلیه پژوهشگران نشدیم و تجزیـه               به رغم پیگیری  
 نفـر از نـسل متـأخر انجـام     10 ار نسل متقدم و ر نف9های  عات الجرم براساس پاسخو تحلیل اطال 

  .شد

هـا،    های گردآوری شده با اتکا به یکی از پنج رویکرد تحلیـل کیفـی داده                تجزیه و تحلیل داده   
در تحلیل محتوا محقق به دنبال کشف و ). Merriam, 1998(یعنی تحلیل محتوای انجام گرفت 

کنـد     ها، است و کوشش می      های ارائه شده به پرسش      ستخراج معانی مندرج در متن، در اینجا پاسخ       ا
متعاقباً معانی و مضامین مندرج در پاسخ       . بندی نماید   های ارائه شده را جمع       پاسخ "یابی  مضمون"با  

 بـا   گانـه   هـای هفـده     هر یک از دو گروه، یعنی پژوهشگران متقدم و متأخر، به هـر یـک از پرسـش                 
  .شناختی مشخص گردد اند تا تحوالت احتمالی در باورهای روش یکدیگر مقایسه شده

  

  ها تجزیه و تحلیل داده
در این بخش نخـست پاسـخ پژوهـشگران متقـدم و متعاقبـاً پاسـخ پژوهـشگران متـأخر بـه                      

در بخـش پایـانی مقالـه، بـا         . های مندرج در ابزار این پژوهش ارائه و بررسی خواهـد شـد              پرسش
گیری بـه     شناختی دو گروه انجام شده ، بحث و نتیجه          نگری و مقایسه باورها و ترجیحات روش        هم

  .عمل خواهد آمد
  

  پژوهشگران متقدّم •
اند، یکی از پژوهشگران از ارائه پاسـخ           پاسخ که پژوهشگران متقدم ارسال نموده      9از مجموع   

یک تا دو پـاراگراف باورهـای       به تک تک سؤالها صرفنظر نموده و در قالب چند عبارت و در حد               
وی ضمن برشمردن چند نکته با صراحت اعـالم نمـوده           . روش شناختی خود را توضیح داده است      

  .شود  پاسخ دیگر ارائه می8در این قسمت تحلیل . "گرایان هستم در اردوی اثبات"است که 

برای انتقـال   ) نطقیاستفاده از زبان م   (های منطقی     به نظر شما آیا فقط کاربرد گزاره      : سؤال اول 
  جایز است؟) ها و نتایج تحقیق ارائه یافته(معنا و مفهوم موردنظر پژوهشگر 

اگر منظور از منطقـی، توصـیفی و تبیینـی    "دهندگان با استفاده از عباراتی همچون       اغلب پاسخ 
، بـه منظـور برقـراری ارتبـاط بـا           "های منطقـی اسـت      اولویت با گزاره  "،  "است، پاسخ مثبت است   

زبان منطقی بـرای انتقـال معنـا و مفهـوم و            " و باالخره اینکه     "بان زبان منطقی ضروری است    مخاط
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کنـد کـه پژوهـشگر بـرای      با این وجود گاهی ضـرورت ایجـاب مـی      . ها امری مهم است     ارائه یافته 
های آماری به همراه زبان      تر ساختن نتایج تحقیق خود از زبانی سوای زبان منطقی و از گزاره              روشن
تنها دو نفـر از     . اند  های منطقی را مورد تأکید قرار داده        ، ضرورت تکیه بر گزاره    "ی استفاده کند  منطق
هـای گـردآوری شـده دانـسته و           اند که یکی، آن را متأثر از نوع داده          دهندگان پاسخ منفی داده     پاسخ

  .است  در عبارت سؤال پاسخ منفی داده" فقط"دیگری با درنظر گرفتن قید

هـای    هـا و رویـه      توان به جـز شـیوه        نظر شما آیا برای احراز روایی و پایایی می         به: سؤال دوم 
کننـدگی    های پژوهش را صرفاً متکی به درجـه قـانع           ها و یافته    تثبیت شده و نوعاً آماری، اعتبار داده      

)persuasiveness (و لذا امری شخصی و فردی دانست؟  

کننده   در صورتی که فردی آن را اقناع"اراتی نظیردهندگان با استفاده از عب تقریباً نیمی از پاسخ  
هـای آمـاری حـذف شـوند قـانع        چنانچـه مـالک   " ،   "بداند و فردی نداند، تکلیف محقق چیست؟      

را تأکیـد   )نوعـاً آمـاری   (های تثبیـت شـده        ها و رویه    ، استفاده از شیوه   "کنندگی اعتباری خواهد بود   
اند و    های کمی و کیفی تمایز قائل شده        بتنی بر روش  پاسخ دهندگان دیگر میان مطالعات م     . اند  نموده

هـای آمـاری      توان پایایی و روایی را براساس فرمـول          درتحقیقات کیفی اغلب نمی    "با عباراتی نظیر  
توانـد بـه دقـت و صـحّت           کنندگی نیز می    های کیفی اتکا به درجه قانع       در پژوهش "،  "بدست آورد 

 "ی بهتر است از مفاهیمی که آماری هستند استفاده نشود          در روش کیف   "،  "های تحقیق بیفزاید    یافته
  .اند اعالم موضع کرده

گیـری   تواند رفتار قابـل مـشاهده و انـدازه        به نظر شما آیا پدیده مورد پژوهش می       : سؤال سوم 
پـیش  ) operationalism(ها    ها یا متغیر    نباشد؟ به عبارت دیگر آیا ارائه تعریف عملیاتی از پدیده         

  ژوهش است؟شرط انجام پ

اند که ارائه تعریف عملیاتی خـاص         دهندگان تصریح نموده    در پاسخ به این پرسش کلیه پاسخ      
هایی  نمونه. ها ضروری دانست توان این ویژگی را برای کلیه پژوهش های کمی است و نمی پژوهش
زومی ندارد  تعریف عملیاتی تنها یکی از انواع تعریف است و ل         ": های ارائه شده عبارتند از      از پاسخ 

های کیفی که بر رویکرد پدیدارشناسی استوار         در پژوهش "،  "که هر پژوهشی تنها بر آن متکی باشد       
عـضی مـوارد    تعریـف عملیـاتی درب    "،  "است، تعریف عملیاتی پیش شرط انجـام پـژوهش نیـست          

  ."غیرضروری است) مطالعات تفسیری( و در مواردی دیگر )دیدگاه کمی(ضروری 
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تـوان بـه اسـتنباط،        های غیرقابل مشاهده می     ظر شما آیا در مواجهه با پدیده      به ن : سؤال چهارم 
پژوهـشگر  ) imaginative participation (" مـشارکت متخیالنـه  "و ) empathy ("همدلی"

  اعتنا نمود؟

افرادی که  نظـر مخـالف دارنـد و بـا     . توان به سه دسته تقسیم کرد     های ارائه شده را می      پاسخ
 مقام داوری چنانچه در خصوص اقناع نیز بیان شد، باید این امور به نحوی جنبـۀ           در"عباراتی نظیر   

های ذکر شده اعتباری هـستند و اسـتناج نتـایج قابـل               استنباط" و   "همگانی بیابد تا قابل اعتنا باشد     
هـای کمـی و       دسته دوم به تفکیک پژوهش    . اند    ، ترجیح خود را مشخص نموده     "تعمیم میسر نیست  

هـای کیفـی مجـاز        های مورد اشاره در سؤال را برای پژوهش         اند و اتکا به ظرفیت      کردهکیفی اشاره   
های کیفی نه تنها      در پژوهش "های ارائه شده در این دسته عبارتند از           هایی از پاسخ    نمونه. اند  دانسته

ی و های کمـ  های تحقیق حتی در تحقیق ها به غنای یافته قابل قبول است، بلکه استفاده از این روش      
توان مشاهده نمود، از حوزه پـژوهش   چرا باید آنچه را که نمی" و   "افزاید  نیز می ) mixed(ترکیبی  

هـای هـر      تـوان بـه اسـتنباط       نمـی " یـا    "کدام پژوهشگر؟ "خارج نمود؟ دسته سوم با عباراتی نظیر        
  .اند های پژوهشگر دانسته ها و شایستگی  پاسخ را مشروط به صالحیت"پژوهشگری اعتنا کرد

هـای   به نظر شما آیا پژوهشی که  متکی به نمونه تصادفی نبوده و در نتیجه یافتـه     : سؤال پنجم 
های پژوهش متکـی بـه نمونـه تـصادفی            تر نیست در مقایسه با یافته       آن قابل تعمیم به جامعه بزرگ     
  دارای ارزش یکسانی است؟

هـای   متکی بـه نمونـه  های  دهندگان حاکی از عدم ترجیح پژوهش   پاسخ بیش از نیمی از پاسخ     
دهنـدگان اشـاره      مـثالً یکـی از پاسـخ      . های دیگر مانند مطالعات موردی اسـت        تصادفی بر پژوهش  

ایـن دسـته    . "تفاوتی بـین دو روش وجـود نخواهـد داسـت          .... آل    در شرایط ایده  "است که         کرده
یکی را از حیـث  . اند های کمی و کیفی را از حیثی واجد ارزش دانسته        الواقع هر کدام از پژوهش      فی

گیـری تـصادفی را بـه طـور           اقلیتی نیز نمونه   . "عمق شناختی "توانائی تعمیم و دیگری را از حیث        
گیـری تأکیـد      انـد و البتـه بـر کیفیـت نمونـه            ضمنی و صریح ضامن ارزش و اعتبار پژوهش دانسته        

  . اند کرده

های پژوهش قابل طرح اسـت       پذیری تنها در ارتباط با یافته       به نظر شما آیا تعمیم    : سؤال ششم 
 تربیتـی کـه       –ای انـسانی      توان پدیده   نیز می ) case(یا در پژوهش معطوف به یک موقعیت خاص         

  عمومیت داشته باشد یافت؟
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های معطوف به یـک موقعیـت         های ارائه شده حکایت از آن داردکه برای پژوهش          اغلب پاسخ 
های  موقعیت": های ارائه شده عبارتند از اسخنمونه پ. توان قابلیت تعمیم درنظر گرفت     خاص نیز می  

 گـاهی در یـک موقعیـت        "،  "پذیری دارند، اما با احتیاط باید پیش رفـت          خاص نیز استعداد تعمیم   
بیشتر مطالعات افرادی مثل پیاژه، گزل و دیگـران         . "های قابل تعمیم یافت     توان پدیده   خاص نیز می  

ان از مشاهدات مربوط به چنـد مـورد درخـصوص           تو  می"،  "بر مطالعات موردی استوار بوده است     
دهندگان نیز بر تعمیم پذیری با اتکا به حجم نمونـه و              یک نفر از پاسخ   . "عمومیت آن نتیجه گرفت   

فقط در تحقیقـات    "پذیری به مفهوم عام را        است و پاسخ دهندۀ دیگری نیز تعمیم        جامعه تأکید کرده  
  .است  معنا دار دانسته"با حجم زیاد و معرف

های مربـوط بـه تـدوین گـزارش پـژوهش و در       به نظر شما آیا رعایت استاندارد   : سؤال هفتم 
  های پژوهش یک اصل است؟  گزارش(standardization)نتیجه یکنواخت ساختن 

دهندگان تقریباً به دو دسته مساوی از حیث موافق و مخالف با استاندارد سازی گزارش                 پاسخ
نوعی یکنواخت سازی الزم است والّا هـر کـس          "با عباراتی نظیر    موافقان  . شوند  پژوهش تقسیم می  

چون هدف عمـده اسـتانداردها ایجـاد        "،  "بهتر است رعایت شود   "،  "برای خود، سازی خواهد زد    
، موضـع   "باید به عنوان یک اصـل قلمـداد شـود         .سهولت در برقرار کردن ارتباط با خواننده است ،        

 پژوهشگر باید آزادی عمل داشته باشد و برای "ز عباراتی مانند مخالفان نیز ا. اند خود را بیان نموده
ای   هـای خـود بـا حفـظ چـارچوب اصـلی گـزارش بـه گونـه                   تر و با معناتر سـاختن یافتـه         روشن
های پژوهش کیفی این اسـتانداردها قابلیـت انعطـاف وسـیعی      در روش" ، "پذیر عمل کنند   انعطاف

  .اند  برای بیان مواضع خود استفاده کرده"دارد

به نظر شما آیا تنوع و تفاوت قالب و فرم گزارش فاقد اصالت و وجاهت اسـت    : سؤال هشتم 
و در نتیجه برای قالب یا فرم متأثر از ترجیحات شخصی پژوهشگران نباید جایگاه و ارزشـی قائـل                

  توان قالب گزارش را متأثر از موضوع و محتوای پژوهش دانست؟ شد؟ آیا اساساً می

الواقع بیان دیگری اسـت کـه البتـه           پوشی دارد و فی     این پرسش با پرسش قبلی هم     از آنجا که    
دهندگان در پاسخ به ایـن   دهد، تعدادی از پاسخ تعامل میان محتوی و قالب را مورد پرسش قرار می       

دهنـدگان    شدن پاسخ   در مجموع همان وضعیت دوگانه یا دو نیم       . اند  سؤال به سوال قبلی ارجاع داده     
دهندگان که در میـان مخالفـان جـای           تعدادی از پاسخ  . توان مشاهده نمود    و مخالف را می   به موافق   

تـرین آن را   اند که صریح گیرند صراحتاً به موضوع تأثیرپذیری فرم و قالب از محتوی اشاره کرده      می
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قالب و چارچوب گزارش تحقیـق از موضـوع و محتـوای آن تـأثیر          ": توان در این عبارت یافت      می
  ."ردپذی می

به نظر شما آیـا عینیـت بـه معنـای خـالص و کامـل آن قابـل دسترسـی اسـت و                        : سؤال نهم 
   نماید؟"ها عینیت"پژوهشگر باید فعاالنه تمام توجه خود را معطوف به 

ها را ،به زعم تفاوت در عبارات به کار گرفته شـده، مـی تـوان از نظـر معنـا         تقریباً تمام پاسخ  
های گوناگون که بعضاً صریح و بعضاً ضمنی اسـت، بـه ایـن                ا بیان پاسخ دهندگان ب  . سو دانست   هم

 به  ":ترین پاسخ که با قدری ابهام نیز همراه است چنین است            غیر صریح . اند  پرسش پاسخ منفی داده   
اما تحقیق به دنبال عینیت است و این به صورت تام در آینـده              . معنای کامل ، در حال حاضر ، خیر       

عینیت به معنای خالص قابـل دسترسـی        ": تر عبارتست از    های صریح    پاسخ نمونه. "رخ تواند نمود  
ها معطـوف دارد زیـرا در تحقیـق           ضرورتی ندارد که محقق تمام توجه خود را به عینیت         "،  "نیست

  ."تواند عامل اساسی باشد استدالل و عقل می

ش نیز باید وفـادار     به نظر شما آیا زبان به کار گرفته شده در ارائه نتایج یک پژوه             : سؤال دهم 
گیری از زبان واقع نماست؟ آیا استفاده از زبان           به اصل عینیت بوده و پژوهشگر صرفاً مجاز به بهره         
  تخیلی یا ساخته و پرداخته پژوهشگر جایز است؟

دهندگان به شکلی صریح از کاربرد زبان تخیلی یا زبان ساخته و پرداخته محقق                نیمی از پاسخ  
اسـتفاده از زبـان     ": هـا بـدین قرارنـد       ی عبارات به کار گرفته شـده در پاسـخ         برخ. اند  حمایت کرده 

 استفاده از زبان ابتکاری در کنار زبان علمـی در صـورتی             "،"داستانی و تخیلی نیز گاهی مجاز شود      
هـا نیـز حکایـت از آن        برخی پاسـخ  . "ها کمک کند جایز است      تر مفاهیم و یافته       که به انتقال روشن   

لذا در بیان موضع . دهنده روشن نبوده است  زبان ساخته و پرداخته محقق برای پاسخ      دارد که مفهوم  
توانـد از گـزارش غایـب باشـد، زبـان خـصوصی        عینیت به معنای موسع آن نمی "اند که     خود گفته 

خواهد دل تنگش بگوید باشد، پاسخ منفـی           اگر منظور هر چه می     "یا  . ")ویتکنشتاین(وجود ندارد   
گر نیز مخالفت خـود را بـا اسـتفاده پژوهـشگر از زبـان تخیلـی اینگونـه مطـرح                     برخی دی . "است
های موردنظر را داشـته باشـد، بایـد بـه عنـوان گـزارش هنـری                    گزارشی که ویژگی   "اند که   ساخته
  ."بندی شود طبقه

بینـی و کنتـرل       توان پژوهشی که  نتـایج آن منجـر بـه پـیش              به نظر شما آیا می    : سؤال یازدهم 
توانــد صــرفاً ایــضاح و روشــنگری   معتبــر ارزیــابی کــرد؟ آیــا هــدف پــژوهش مــیشــود را نمــی



  1386 پاییژم، شش سال ،21شمارۀ  فصلنامۀ نوآوریهای آموزشی،   

                               

 

94 

)illumination (                 باشد؟ به عبارت دیگر آیا نسبت پژوهش با عمـل ضـرورتاً از نـوع الگـوریتمی
  نیز باشد؟) heuristic(تواند ارشادی و راهیابانه  است یا می

های ارائه شده بـه طـرق مختلـف، خـواه بـا توجـه و تأکیـد بـر اهـداف                        اکثریت قاطع پاسخ  
شوند  بینی و کنترل نمی هایی که منجر به پیش      های کمی و کیفی یا به جز آن، اعتبار پژوهش           پژوهش

 در  ":نمونه عبارات به کار گرفته شده در بیان ایـن موضـع بـدین قرارنـد               . اند  را به رسمیت شناخته   
بینی و کنترل کمک نماید، امـا بـه           پژوهش برای شناخت است و شناختن ممکن است به پیش         اصل  

 در بعضی از انواع تحقیقات کیفی که با هـدف توصـیف و تبیـین انجـام         "،  "ضرورت چنین نیست  
  ".بینی و کنترل پدیده مطرح نیست گیرند، پیش می

ترین منبع و ابزار اطالعـات   ان مهمتوان به پژوهشگر به عنو     به نظر شما آیا می    : سؤال دوازدهم 
های الزم را به عمـل        بینی  نگریست؟ یا اینکه   باید برای گردآوری اطالعات از منابع گوناگون پیش            

  آورده و ابزار مناسب را از قبل تدارک دید؟

تـرین منبـع و       دهندگان با نگاه به پژوهشگر به عنوان مهم         در پاسخ به این سؤال نیمی از پاسخ       
توانـد جـایگزین    پژوهشگر نمی": ها عبارتند از نمونه پاسخ. اند حقیق صریحاً مخالفت ورزیده   ابزار ت 

بلکه هرگاه چنین اطالعاتی مطرح باشد، نوبت به پژوهـشگر          . اطالعات مربوط به امور مطالعه شود     
ارک  از قبل تـد  باید ابزار مناسب را،"، "ترین منبع اطالعات نیست مسلماً پژوهشگر مهم  "،  "رسد  می
هـای کیفـی      در پـژوهش  ": دهندگان با استفاده از عباراتی ماننـد        در مقابل نیمی دیگر از پاسخ     . "دید

لذا ساخت ابزار از قبـل و بـا در دسـت داشـتن ابـزار وارد                 . گیری است   پژوهشگر خود ابزار اندازه   
مهـم بـه    خود پژوهشگر یک ابزار تحقیق به ویژه یک ابزار          " و   "میدان مطالعه شدن ضرورت ندارد    

  .اند  موضع خود را آشکار ساخته"رود شمار می

 (emotional neutrality)طرفی و خنثی بـودن عـاطفی    به نظر شما آیا بی: سؤال سیزدهم
) Knowing ("دانــستن"پژوهــشگر در جریــان پــژوهش یــک اصــل اســت؟ بــه عبــارت دیگــر 

 قیمت از این عرصـه      شود و باید به هر      ایست که ورود عواطف موجب مخدوش شدن آن می          مقوله
  دور نگاه داشته شود؟

موافقـان  . کنـد    مـی   پاسخ به این سؤال نیز پژوهشگران را به دو دسته موافق و مخالف تقـسیم              
شرط دانستن و شناخت ندانسته و مخالفان براین باورند کـه             طرفی و خنثی بودن عاطفی را پیش        بی

نمونه عبارات به کارگرفته شـده      . نموداز ورود عواطف و احساسات به جریان پژوهش باید پرهیز           
دانش سـرد نیـست،     .  دانستن بدون گرایش عاطفی ممکن نیست      ": توسط موافقان بدین قرار است    
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با این حـال بایـد از تـب کـردن دانـش و دانـشور                . کند  بلکه همواره دمایی از عواطف دریافت می      
مخالفـان  . "ان پذیر نیستها امک پژوهش تفسیری بدون دخالت عواطف و ارزش  "،  "جلوگیری کرد 

اگر مشاهدات علمی به ویژه در علوم انسانی بدون تعصب بیان نـشوند ارزش              "نیز از عباراتی نظیر     
در صورتیکه پژوهشگر اصول حاکم بر پـژوهش را رعایـت           "،  "علمی خود را از دست خواهند داد      
  .اند  برای بیان موضع خود سودجسته"کند این حادثه اتفاق نخواهد افتاد

 یـا شـرایط     "حـضور غائبانـه در موقعیـت      "به نظر شما آیـا تـدارک تجربـه          : سؤال چهاردهم 
برای مخاطبان پـژوهش مهـم   ) vicarious experience(اجتماعی تجربه شده توسط پژوهشگر 

  های پژوهشگر دانست؟ است و باید آن را از رسالت

ال بـه صـورت واضـح و        های ارائه شده، به این سؤال حکایت از آن دارد که سـؤ              اغلب پاسخ 
بدین سبب و به رغم اهمیتـی کـه         . شفاف مطرح نشده و منظور محقق به درستی انتقال نیافته است          

شـناختی پژوهـشگران داشـته باشـد،          توانـد در تـشخیص ترجیحـات روش         پاسخ به این سؤال مـی     
  .های ارائه شده استفاده کرد توان از پاسخ نمی

شـناخت حقیقـت    / یابی بـه دانـش      غایی پژوهش دست  به نظر شما آیا هدف      :  سؤال پانزدهم 
)truth (            است که از طریق آزمون مطابقت یا واقع صدق آن قابل احراز اسـت؟ یـا اینکـه پـژوهش

دید تازه، برداشـت تـازه،      (یابی به معنا و مفهوم تازه          یا دست  "خلق معنا "تواند در عوض هدف       می
  از یک پدیده را تعقیب نماید؟) تصور تازه

اکثریتی که قائل به مشروعیت     . توان از یکدیگر تمیز داد      خ به این سؤال، دو دسته را می       در پاس 
هر دو هدف در پژوهش هستند و اقلیتی که بیشتر تمایل دارند مالک مطابقت بـا واقـع بـه عنـوان                      

نمونه عبـاراتی کـه گـروه اول بـه کـار            . های پژوهش مورد توجه قرار گیرد       یگانه مالک اعتبار یافته   
این موضوع بستگی بـه هـدف پـژوهش دارد و هیچکـدام بـر دیگـری                 ": اند بدین قرار است     تهگرف

تواند گسترش علوم یا تولید دانش باشد، بنابراین دستیابی به یک  هدف پژوهش می"، "برتری ندارد
چرا باید ایـن دو را در تـضاد یـا تقابـل             "،  "شود  جدید نیز گسترش علم محسوب می     ) فهم(مفهوم  

اقلیتی که کشف واقعیت در چارچوب . "یم؟ هر دو به عنوان هدف پژوهش ضروری استباهم بدان
.... ": اند اند با عباراتی از این قبیل موضع خود را آشکار ساخته         نظریۀ انطباق را مورد تأکید قرار داده      

هدف تحقیق بـه ویـژه در       "،  "کند  پس معیار مطابقت، گریبان محقق را هرگز به طور کامل رها نمی           
های  پژوهش بنیادی دست یابی به دانش و شناخت از راه آزمودن همخوانی نتایج حاصل با واقعیت               

  ."عینی و مصادیق واقعی است
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 sensory(هــا  هــا و موقعیــت بــه نظــر شــما آیــا ادراک حــسی پدیــده : ســؤال شــانزدهم
perception ( بــرای همــه پژوهــشگران بــه طــور یکــسان و صــرفاً بــر مبنــای فعــل و انفعــاالت

های پژوهشگر دانـسته      افتد؟ به عبارت دیگر آیا این ادراکات باید تابع ویژگی           فیزیولوژیک اتفاق می  
  شود یا خیر؟

توان در پاسخ به این سؤال از یکدیگر تمیز داد پاسخی که البتـه                سه نوع پاسخ یا موضع را می      
ت حسی است کـه تنهـا از        در اقلیت قرار دارد، ناظر به غلبه فعل و انفعاالت فیزیولوژیک در ادراکا            

هـا در حـالی کـه ادراک را     دسته دوم پاسخ. دهندگان مورد تأکید قرار گرفته بود سوی یکی از پاسخ   
کنـد کـه      داند، لیکن آن را امری قابل اجتناب دانسته و توصیه مـی             های محقق می    تحت تأثیر ویژگی  

هایی را شامل  ه سوم پاسخدست. "های غیرشخصی سعی در یافتن حقیقت نماید محقق باید با روش"
های محقق، بر اجتناب ناپذیربودن آن تأکید         شود که ضمن اذعان به تأثیرپذیری ادراک از ویژگی          می
تفسیر پژوهشگر در جریان ادراک و فهـم او حـضور   "گوید دهندگان می  مثالً یکی از پاسخ   . نماید  می

: گویـد   شناسـی شـناختی مـی       ای روان ه  دیگری با تکیه به نظریه    . "دارد و امری اجتناب ناپذیر است     
  ".شناسی شناختی در برابر رفتارگرایی است  این مطلب یک اصل اساسی در روان"

توانـد    به نظر شما آیا کثرت و نسبیت تبیین یک موقعیت یا پدیـده واحـد مـی                :  سؤال هفدهم 
دسـتیابی بـه    های مغایر یـا تعـارض را بایـد حـاکی از عـدم                 قابل قبول باشد یا این که وجود تبیین       

  شناخت دانست؟

هـای    تواند ناشی از عدم بیان صریح پرسش باشد، پاسخ          صرفنظر از چند پاسخ نامرتبط که می      
یابی به شناخت و معرفت  ارائه شده تقریباً همگی حکایت از مشروع دانستن کثرت در جریان دست

خی دیگـر آن را وضـعیتی       را گذرا و بر     شود که برخی این وضعیت        ها از آنجا آغاز می      دارد، تفاوت 
دانـش  "توان نماینده مناسبی باشد کـه         از گروه اول این عبارت می     . کنند  پایدار در شناخت تلقی می    

در یک فاز افزایش و تکثر      .... ناپذیر است   ها اجتناب   در طی این مسیر، کثرت تبیین     .... دیریاب است   
 نمایندۀ موضع دوم این پاسخ است کـه         ."ها و همگرایی آنها     هاست و در فاز دوم ریزش تبیین        تبیین

ها در همۀ تحقیقات      بنابراین تبیین پدیده  . کثرت در علوم، به ویژه علوم انسانی امری اساسی است         "
  ."نسبی است نه مطلق
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  پژوهشگران متأخر •
 فقـره اسـت کـه بـه تفکیـک           10هـای دریـافتی از ایـن گـروه از پژوهـشگران               تعداد پرسش 

  .گیرند د بررسی و تحلیل قرار میگانه مور های هفده پرسش

برای انتقـال   ) استفاده از زبان منطقی   (های منطقی     به نظر شما آیا فقط کاربرد گزاره      : سؤال اول 
  باشد؟ جایز می) ها و نتایج تحقیق ارائه یافته(معنا و مفهوم موردنظر پژوهشگر 

هـا    نیز در بین پاسخ   ) هممب( به این سؤال سرباز زده و یک پاسخ نامربوط نیز             یک نفر از پاسخ   
ها به صراحت با کاربرد زبان منطقی         دهنده  در بقیه موارد یعنی اکثریت مطلق پاسخ      . شود  مشاهده می 

ها و نتایج تحقیق مخـالف ورزیـده انـد،            در انتقال معنا و مفهوم به عنوان تنها قالب برای ارائه یافته           
: های ارائه شده بدین قرارند ای از پاسخ نمونه. های کمی و کیفی یا بطور کلی خواه با اشاره به روش 

نیـز  ... های دیگـر بـه ویـژه اسـتفاده از هنـر، ادبیـات و                غیر از زبان منطقی، امکان استفاده از زبان       "
های منطقـی      از گزاره   توان استفاده صرف    در هیچ پژوهشی نمی   ". "تواند مورد استفاده قرار گیرد      می

کنـد تـا از       پـژوهش علمـی اقتـضاء مـی       "،  "اشکال بیان اسـت   زبان منطقی رایج یکی از      "،  "داشت
شود   معذالک نظام منطقی صرفاً به صورت کالسیک آن محدود نمی         . های منطقی استفاده شود     گزاره

  ."و الزم است صورت عملیاتی، سمبلیک و فازی آن نیز مطمح نظر قرار گیرد

هـای    هـا و رویـه      وان به جـز شـیوه     ت  به نظر شما آیا برای احراز روایی و پایایی می         : سؤال دوم 
کننـدگی    های پژوهش را صرفاً متکی به درجـه قـانع           ها و یافته    تثبیت شده و نوعاً آماری، اعتبار داده      

)persuasiveness (و لذا امری شخصی و فردی دانست؟  

های تثبیت شده و نوعاً آماری در تعیین        دهندگان صراحتاً بر امکان پرهیز از رویه        اکثریت پاسخ 
اند و بعضاً میان پژوهش کمی و کیفی نیـز در ارائـه               های پژوهش صحه گذاشته     ها و یافته    اعتبار داده 

در نوع تحقیقـات کیفـی، ایـن    ": های ارائه شده بدین قرارند نمونه پاسخ. اند پاسخ تفاوت قائل شده   
ذیرنـد، امـا    هر چند به واسطۀ آمارزدگی همگان نپ      "،  "گردد   محرز می  credibilityمسئله با نتیجه    

بست یا رسـیدن      شدن محدودیت کاربرد آمار، نوعی بن       در مجموعۀ علوم انسانی با عنایت به روش       
های نوینی در احراز روایی و پایایی         ها و روش    شود و به مرور شاهد شیوه       به حد اشباع مشاهده می    

انـد و   نه هـشدار داده  اقلیتی از پاسخ دهندگان نیز نسبت به افراط و تفریط در این زمی  ".خواهیم بود 
صرف اتکا بـه قـانع     . به نظر من باید امری بین این دو باشد        ": موضع خود را در قالب عباراتی نظیر      

همانگونه که آمارزدگی شایـسته     ". "تواند روایی و پایایی الزم را داشته باشد         شدن شخصی هم نمی   
  ."پذیرفتنی نیست نیست، آمارگریزی هم
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گیـری   تواند رفتار قابـل مـشاهده و انـدازه        پدیده مورد پژوهش می   به نظر شما آیا     : سؤال سوم 
پـیش  ) operationalism(ها    ها یا متغیر    نباشد؟ به عبارت دیگر آیا ارائه تعریف عملیاتی از پدیده         

  شرط انجام پژوهش است؟

دهندگان تعریف عملیاتی را ضروری ندانسته و غالباً با اشاره به نـوع               اکثریت قابل توجه پاسخ   
هـای ارائـه شـده     نمونـه پاسـخ  . اند ضرورت یا عدم ضرورت را توضیح داده) کمی و کیفی  (حقیق  ت

این مسئله به نوع پژوهش بـستگی دارد،        "،  "نباید همواره به دنبال تعریف عملیاتی بود      ": عبارتند از 
بـسیاری از   ". "مسلماً در پژوهشهای کیفی با رویکـرد هرمنـوتیکی چنـین امـری پـذیرفتنی اسـت                

. "نماینـد   های مورد بررسی وجود ذهنی داشته و اهل فن حضور و وجود آنهـا را ادراک مـی                   هپدید
 "پـذیر باشـد   ای پژوهش پذیر است که سنجش     پدیده"دهندگان با عباراتی نظیر       تنها دو نفر از پاسخ    

  .اند تعریف عملیاتی را برای هر تحقیقی ضروری دانسته

تـوان بـه اسـتنباط،        های غیرقابل مشاهده می     ا پدیده به نظر شما آیا در مواجهه ب      : سؤال چهارم 
پژوهـشگر  ) imaginative participation (" مـشارکت متخیالنـه  "و ) empathy ("همدلی"

  اعتنا نمود؟

نبودن مفهـوم سـؤال بـوده اسـت،           به جز یک مورد عدم پاسخ به این سؤال که به دلیل روشن            
عبارات به  . اند  ها اعالم موافقت کرده     به این ظرفیت  دهندگان بدون قید و شرط با اتکا          نیمی از پاسخ  

تـوان ایـن امـور را     امر الزمی اسـت و بـدون آن نمـی   " ، "کامالً موافقم": کارگرفته شده عبارتند از   
 ، نیمی دیگر نیز ضمن اعالم موافقت، پاسخ خود را مقید و مشروط به شروطی مانند                 "مشاهده کرد 

عبـاراتی ماننـد    . انـد   ته و توصیه به رعایت احتیاط نمـوده       های محقق دانس    نوع پژوهش و صالحیت   
بلی، البته اگر محقـق دارای      "،  "پاسخ به این سؤال صرفاً از منظر پژوهشگران تفسیری مثبت است          "

در صورتی که محقق بتوانـد از هرگونـه         " و   "های فکری کافی باشد     های علمی و توانایی     صالحیت
 عمل نماید،  distance inquirer به اصطالح به عنوان سوگیری در ارائه مشاهدات جدا گردد و

  .سازد دهندگان را آشکار می  موضع این دسته از پاسخ"امکان این امر وجود دارد

هـای    به نظر شما آیا پژوهشی که متکی به نمونه تصادفی نبوده و در نتیجه یافتـه               : سؤال پنجم 
های پژوهش متکـی بـه نمونـه تـصادفی      ا یافتهتر نباشند در مقایسه ب     آن قابل تعمیم به جامعه بزرگ     
  دارای ارزش یکسانی است؟

گروه اول کامالً در اقلیت قرار داشـته و         . های ارائه شده به دو گروه قابل تفکیک هستند          پاسخ
از جملـه عبـاراتی کـه در بیـان ایـن            . کنند  از موضع عدم ارزش برابر دو دسته پژوهش حمایت می         
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هـر  . خیر، زیرا ماهیت کار و متدولوژی متفاوت اسـت        ": ن قرار است  موضع به کار گرفته شده بدی     
. "چند ممکن است که نتایج تحقیق پیمایشی در راستای نتایج حاصل از یک بررسـی کیفـی باشـد                  

گرچه موضع خود را بعـضاً بـه صـورت          . اند  دهندگان موضع موافق اتخاذ کرده      اکثریت مطلق پاسخ  
واقعاً ارزش یک پژوهش همـواره      ": های ارائه شده عبارتند از      اسخای از پ    پاره. اند  مشروط بیان کرده  

، تعمـیم در بـسیاری از مـوارد گـول     "گردد بلکه به عمق آن بستگی دارد به قابلیت تعمیم آن برنمی    
  ."ها در همان موقعیت کوچک واقعی باشند باید کاری کرد که یافته"، "زننده و گمراه کننده است

های پژوهش قابل طرح اسـت        پذیری تنها در ارتباط با یافته       ا تعمیم به نظر شما آی   : سؤال ششم 
 تربیتـی کـه       –ای انـسانی      توان پدیده   نیز می ) case(یا در پژوهش معطوف به یک موقعیت خاص         

  عمومیت داشته باشد یافت؟

دهندگان  نظر کرده، سایر پاسخ     دهندگان که از پاسخ به این سؤال صرف         به جز یک نفر از پاسخ     
اعالم داشته و با صراحت کمتر و بیشتر بر قابلیت تعمیم از مطالعۀ یک مـورد                ) مثبت(ع موافق   موض

در تفـسیر   " ،   "با این نظر موافقم   ": های ارائه شده بدین قرارند      نمونه پاسخ . اند  خاص صحّه گذاشته  
case studyتوان بـه نتـایج     می"، " نیز امکان کشف حقایق عام و قابل تسری وجود داردcase 

study اعتبار بخشید و آن را تعمیم پذیر نمود، به شرطی که تحقیـق دارای credibility  باشـد " ،
  ."ها پابرجا هستند های موردی هم انگار براین است که نمایندگی در پژوهش"

های مربـوط بـه تـدوین گـزارش پـژوهش و در       به نظر شما آیا رعایت استاندارد   : سؤال هفتم 
  های پژوهش یک اصل است؟  گزارش(standardization)نتیجه یکنواخت ساختن 

صرفنظر از یک پاسخ کلی که واجد پاسخ موردنظر نیست و با ابهام همـراه اسـت، اقلیتـی از                    
عبارات به کار   . اند  دهندگان بر ضرورت رعایت استانداردها تأکید نموده و آنرا سودمند دانسته            پاسخ

ها  بنده یک اصل است، چون دسترسی و استفاده از گزارش به نظر    "گرفته شده از جمله عبارتند از       
تابند، عباراتی از این دست را به   اکثریتی که این استانداردسازی را برنمی     . "نماید  را بسیار تسهیل می   

بایستی در نظر داشته باشیم "، "های گزارش نویسی متعدد سخن گفت توان از نظام می": اند کار برده
، "های منحصر به فردی برخوردار باشـد        کنند که گزارش آن از ویژگی       اب می که هر نوع مطالعه ایج    

های پژوهش کمی و کیفی، یکنواخـت سـاختن جزئیـات گـزارش               بانظر به ماهیت متفاوت روش    "
  ."رسد پژوهش منطقی به نظر نمی
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به نظر شما آیا تنوع و تفاوت قالب و فرم گزارش فاقد اصالت و وجاهت اسـت    : سؤال هشتم 
تیجه برای قالب یا فرم متأثر از ترجیحات شخصی پژوهشگران نباید جایگاه و ارزشـی قائـل              و در ن  

  توان قالب گزارش را متأثر از موضوع و محتوای پژوهش دانست؟ شد؟ آیا اساساً می

دهندگان که به سؤال قبلی مبتنی بر ضرورت رعایت استاندارد پاسخ مثبـت               تنها یکی از پاسخ   
مـابقی پاسـخ دهنـدگان موضـع     . ؤال را به پاسخ سؤال قبلی ارجاع داده است       داده بود، پاسخ این س    

توان واجد پاسخ مثبت به تأثیر      اند که تمام آنها را می       بسیار صریح و قاطعی در این زمینه اتخاذ کرده        
بـه نظـر    ": برخی اظهارنظرها بدین قرارنـد    . پذیری گزارش پژوهش از موضوع و محتوای آن است        

اگـر فـرم گـزارش      "،  "را باید متأثر از موضوع و محتوای پژوهش قلمـداد کـرد           من  قالب گزارش     
. توان هیچگونه ابداع و خالقیتی را انتظـار داشـت           بخواهد حالت یکسان و یک شکل پیدا کند، نمی        

ها و آرای خالقانـه و        ها پیروی کنیم، بسیاری از دیدگاه       در واقع اگر قرار باشد همیشه از این کلیشه        
های نیچه، هگل و بسیاری از متفکران دیگر را بایستی از دایرۀ علمـی خـارج                  ثل نوشته قابل تأمل م  

هرگونـه نـوآوری بایـد در       ... گی و سودمندی نمود گـزارش را بررسـی کـرد            باید بخردانه "،  "کنیم
، "های کنونی با موضوع و محتـوای پـژوهش باشـد    راستای بهسازی و افزایش سازگاری چارچوب   

  ."زارش به روش پژوهش بستگی دارد و بنابراین تنوع جایز استبه نظر من قالب گ"

به نظر شما آیـا عینیـت بـه معنـای خـالص و کامـل آن قابـل دسترسـی اسـت و                        : سؤال نهم 
   نماید؟"ها عینیت"پژوهشگر باید فعاالنه تمام توجه خود را معطوف به 

بـرای  (  تالش خود را     پژوهشگر باید نهایت  "به جز یک پاسخ دوپهلو و مبهم مبتنی بر اینکه           
هـا همگـی عینیـت بـه معنـای خـالص و کامـل را         ، بقیـه پاسـخ  " انجام دهـد )یابی به عینیت  دست
هـای ارائـه    ای از پاسـخ  نمونه. اند نیافتنی دانسته و با عبارات متفاوتی این موضوع را بیان کرده     دست

مطلـق متعلـق بـه اردوگـاه     عینیـت  . پذیر نیـست  دستیابی به عینیت مطلق امکان ": شده بدین قرارند  
تر شد ولـی آمـادگی     تر و نزدیک    توان به هستی آن چنان که هست نزدیک          می "،  "گرایی است   اثبات

 در تحقیقـات  "، "این را هم داشت که فردا دریابیم آنچه امروز راست پنداشتیم، ناراست بوده است     
  ."کند یت در تحقیق نمیاما این نگاه هیچگاه کفا. کمّی اساساً نگاه محقق نگاهی عینی است

به نظر شما آیا زبان به کار گرفته شده در ارائه نتایج یک پژوهش نیز باید وفـادار                  : سؤال دهم 
گیری از زبان واقع نماست؟ آیا استفاده از زبان           به اصل عینیت بوده و پژوهشگر صرفاً مجاز به بهره         
  تخیلی یا ساخته و پرداخته پژوهشگر جایز است؟
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 زبان به کـار     "عبارت به کار گرفته شده چنین است      . های ارائه شده دو پهلوست     یکی از پاسخ  
امـا اگـر قـرار باشـد        .کند  گرفته شده اگر جنبه عینیت نداشته باشد در ایجاد ارتباط مشکل ایجاد می            

زبـان  . ناپـذیر اسـت   عمق موقعیتی تصویر گردد استفاده از احساس حتی موارد غیرکالمـی اجتنـاب       
پردازی خود پژوهشگر باشـد، درسـت         اما اگر منظور خیال   . یرسازی مناسب است  تخیلی برای تصو  

ها به صراحت، گرچه با شدت و ضـعف، از موضـع سـاخته و                 مابقی پاسخ . "برخالف عینیت است  
هـا بـدین      نمونه عبارات به کار رفته در پاسخ      . کنند  پرداخته بودن زبان توسط پژوهشگر حمایت می      

بلـی،  "،  "ها استفاده کرد و صد البته بسیار جالب اسـت            تخیل یا سایر زبان    توان از زبان    می": قرارند
هـا و     های هنری است، مثل داستان یـک فـیلم کـه چـه بـسا توصـیف                  نمونه بسیار بارز آن در زبان     

فراموش نکنیم "، "آورد تفسیرهای قابل توجهی را از جهان به ویژه در حیطۀ علوم انسانی فراهم می           
در "،  "شود  پژوهی نوآوری و آفرینندگی است که دربرگیرندۀ زبان آن هم می            شکه ویژگی دیگر دان   

زبـان  . توان از زبانی غیر از زبان عینی نیـز اسـتفاده کـرد           های کیفی نظیر پژوهش روایی می       پژوهش
  ."عینی در انحصار تجربه گرایان است

بینـی و کنتـرل       شتوان پژوهشی کـه نتـایج آن منجـر بـه پـی              به نظر شما آیا می    : سؤال یازدهم 
توانــد صــرفاً ایــضاح و روشــنگری  شــود را معتبــر ارزیــابی کــرد؟ آیــا هــدف پــژوهش مــی نمــی

)illumination (                 باشد؟ به عبارت دیگر آیا نسبت پژوهش با عمـل ضـرورتاً از نـوع الگـوریتمی
  نیز باشد؟) heuristic(تواند ارشادی و راهیابانه  است یا می

دهندگان   ائه شده حاکی از روشن نبودن مفهوم سؤال برای پاسخ         های ار   دو پاسخ از میان پاسخ    
کنـد کـه      ها بـه صـراحت از موضـعی حمایـت مـی             بقیه پاسخ . ها نیز ابهام دارد     یکی از پاسخ  . است

بینـی ندانـسته و کـارکرد راهیابانـه را نیـز مـشروع                پژوهش را ضرورتاً دارای کارکرد کنترل و پیش       
بینـی و     الزاماً نباید پـژوهش بـه پـیش       ":  این موضع بدین قرارند    های معرف   نمونه پاسخ . شمارند  می

کـارکرد اصـلی علـوم      "،  "تر باشـد    تواند مهم   روشنگری و گاهی تبیین مسئله می     . کنترل منجر گردد  
شناسـان تفـسیری قـصد        از نظـر روش   "،  "انسانی همین جنبه یعنی روشنگری و همچنین نقد است        

  ."بانه آن استاصلی پژوهش در واقع همان جنبۀ راهیا

ترین منبع و ابزار اطالعـات   توان به پژوهشگر به عنوان مهم     به نظر شما آیا می    : سؤال دوازدهم 
هـای الزم را بـه عمـل          بینی  نگریست؟ یا اینکه باید برای گردآوری اطالعات از منابع گوناگون پیش          

  آورده و ابزار مناسب را از قبل تدارک دید؟
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دلیل ابهـام موجـود در سـؤال، بـه زعـم خودشـان، بـه آن پاسـخ                   دهندگان به     دو نفر از پاسخ   
دهنـدگان    اکثریـت پاسـخ   . پاسخ دو تن دیگر حاوی موضع خاصی نیست و دو پهلوسـت           . اند  نداده

به عنوان نمونه . اند ترین منبع و ابزار اطالعات تأکید نموده باقیمانده بر نقش پژوهشگر به عنوان مهم
 "ترین منبع است، اما نه همیـشه  در برخی موارد خود پژوهشگر مهم": شود به عبارات زیر اشاره می  

منبع بسیار مهمی است، اما استفاده از سایر منابع         ) ها، تصورات، دانش و بصیرت      ایده(پژوهشگر  "،  
گمـان    پژوهنـده یکـی از کـسانی اسـت کـه بـی            "اقلیت باقیمانده با عباراتی نظیـر       . "نیز الزم است  

گمان کننـدۀ کـار       های وی در روند انجام کار کارسازند، بی         گمان آگاهی   یکارکردی برجسته دارد، ب   
دهنده در ادامـه توضـیحات خـود          همین پاسخ . موضع خود را آشکار نموده    . "!) ابزار نیست (است  

هایی از چند منبع است کـه گـردآوری آن            ترین نمودش نیازمند داده     پژوهش در ساده  ": آورده است 
  ."ی روا و پایاستگیر نیازمند ابزار داده

 (emotional neutrality)طرفی و خنثی بـودن عـاطفی    به نظر شما آیا بی: سؤال سیزدهم
) Knowing ("دانــستن"پژوهــشگر در جریــان پــژوهش یــک اصــل اســت؟ بــه عبــارت دیگــر 

شود و باید به هر قیمت از این عرصـه            ایست که ورود عواطف موجب مخدوش شدن آن می          مقوله
   شود؟دور نگاه داشته

اکثریت قاطع پاسخ دهندگان به شکل مطلق یا مشروط، دانستن را آمیخته با عواطف دانسته و                
: نمونه عبارات به کارگرفته شده در بیان ایـن موضـع بـدین قرارنـد    . اند معنی دانسته   بی طرفی را بی   

در نگـاه   "،  "ها و شـناخت فـرد نتیجـۀ تعامـل بعـد شـناختی، رفتـاری و عـاطفی اوسـت                      دیدگاه"
طـرف    رسد کـه محقـق اساسـاً بتوانـد بـی            پوزیتیویستی اینگونه القائات وجود دارد، اما به نظر نمی        

طرفی عاطفی خصوصاً  اقلیتی نیز بر بی. "طرفی و خنثی بودنی وجود ندراد اصوالً چنین بی"، "بماند
هـای     پـژوهش  در"اند که     اند یا تصریح نموده     در مقام داوری، نه در مقام تدوین فرضیه، تأکید کرده         

  ."های عاطفی و ارزشی دوری کرد نگر باید از سوگیری کمی

 یـا شـرایط     "حـضور غائبانـه در موقعیـت      "به نظر شما آیـا تـدارک تجربـه          : سؤال چهاردهم 
برای مخاطبان پـژوهش مهـم   ) vicarious experience(اجتماعی تجربه شده توسط پژوهشگر 

  ست؟های پژوهشگر دان است و باید آن را از رسالت

انـد، یـا از دادن پاسـخ     دهندگان بـه دلیـل ابهـامی کـه در پرسـش داشـته              قریب نیمی از پاسخ   
نیمـه دیگـر    . باشـد   هـای ارائـه شـده توسـط آنـان کـامالً نـامرتبط مـی                 اند، یا پاسخ    نظر کرده   صرف
انـد کـه      هایی ارائـه کـرده      اند، همگی پاسخ    دهندگان که ظاهراً در فهم این سؤال مشکل نداشته          پاسخ
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هـا    نمونـه پاسـخ   . حاکی از تائید تدارک تجربه حضور غائبانه در موقعیت توسط پژوهـشگر اسـت             
هایی متصور است که      بلی، ولی چنین اقدامی بیشتر در پژوهش      "،  "بله"،  "کامالً موافقم ": عبارتند از 

  ."اند با اتکا به رویکرد تفسیری انجام شده

شـناخت حقیقـت    / یابی بـه دانـش      ش دست به نظر شما آیا هدف غایی پژوه      :  سؤال پانزدهم 
)truth (            است که از طریق آزمون مطابقت یا واقع صدق آن قابل احراز اسـت؟ یـا اینکـه پـژوهش

دید تازه، برداشـت تـازه،      (یابی به معنا و مفهوم تازه          یا دست  "خلق معنا "تواند در عوض هدف       می
  از یک پدیده را تعقیب نماید؟) تصور تازه

دهندگان هدف غایی پـژوهش را   رائه شده حکایت از آن دارد که از نظر پاسخ  های ا   کلیه پاسخ 
ای کـه بـه       دسـته . اند  ها به دو دسته مقابل تقسیم       لیکن پاسخ . نباید محدود به کشف حقیقت دانست     

 در عرصـۀ علـوم      "انـد   اند و اظهاراتی از این قبیل داشـته         صورت مطلق در این زمینه اظهارنظر کرده      
تواند بـه     های مختلف است که می      ها و برداشت    سازی تبیین   شتر اهمیت دارد، روشن     انسانی آنچه بی  

یابی   تواند هدف اساسی باشد و دست       بدیهی است مطابقت نمی   "،  "کشف حقیقت نهایی کمک کند    
، "به معنا و مفهوم جدید در ابتدای فرایند علمی شدن اصل اساسی دیگری در کنـار انطبـاق اسـت                   

نما، برداشت یا دیـد تـازه همـان         .  دانش نو دربارۀ واقعیت است نه حقیقت       آماج پژوهش آفرینش  "
انـد کـه      های کمی و کیفی اتخاذ موضع نموده        دستۀ دوم با ارجاع موضوع به روش      . "دانش نو است  

ک هـای کیفـی و هرمنوتیـ    های مبتنی بر پژوهش                                      در رویکرد  "در اظهاراتی از این قبیل انعکاس دارد      
گرا دسـتیابی     از منظر پژوهشگر اثبات   " ،   "تواند به برداشت تازه و دید تازه دست یابد          پژوهشگر می 

  ."به حقیقت هدف اصلی پژوهش است، در حالیکه پژوهشگر تفسیری در جستجوی معناست

 sensory(هــا  هــا و موقعیــت بــه نظــر شــما آیــا ادراک حــسی پدیــده : ســؤال شــانزدهم
perception (ژوهــشگران بــه طــور یکــسان و صــرفاً بــر مبنــای فعــل و انفعــاالت بــرای همــه پ

های پژوهشگر دانـسته      افتد؟ به عبارت دیگر آیا این ادراکات باید تابع ویژگی           فیزیولوژیک اتفاق می  
  شود یا خیر؟

دهنـدگان    توان از آن موضع مشخصی را دریافت نمـود، کلیـه پاسـخ              به جز یک پاسخ که نمی     
های گونـاگون     اند و با بیان     ت صرف فزیولوژیک ادراک حسی اتخاذ کرده      موضع منفی در قبال ماهی    

نمونه پاسخ هـا بـدین   . اند های پژوهشگر را مورد تائید قرار داده      تأثیرپذیری ادراک حسی از ویژگی    
 حقیفت نتیجه تعامل عین و ذهن است، نمی توان انتظار داشت که ادراک صـرفاً یـک امـر           ":قرارند

ادراک حتـی یـک     "،  "که ویژگی هـای محقـق نیـز در آن تـأثیر شـگرفی دارد              فیزیولوژیک باشد بل  
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افتـد، هـرکس      موقعیت یا یک پدیده در همۀ موارد برای پژوهشگران به صورت یکسان اتفاق نمـی              
گمان   بی"،  "ممکن است ادراک خاصی از یک وضعیت داشته باشد که با محقق دیگر متفاوت باشد              

چگونگی پردازش پایـانی    . ابزارهای دریافت در همگان یکسانند      ها گوناگونند، هر چند که        دریافت
  ."ها وابسته به نگرنده یا پژوهنده است پدیده

توانـد    به نظر شما آیا کثرت و نسبیت تبیین یک موقعیت یا پدیـده واحـد مـی                :  سؤال هفدهم 
یابی به شناخت   های مغایر یا تعارض را باید حاکی از عدم دست           قابل قبول باشد یا اینکه وجود تبیین      

  دانست؟

های ارائـه شـده        به این سؤال صرفنظر کرده است، در کلیه پاسخ          به غیر از یک مورد که پاسخ      
به .  شناخته شده است تر پدیده   ها امری طبیعی و موجب درک عمیق        کثرت و نسبیت در تبیین پدیده     

ایی، حقیقت یا درک متفـاوتی   به تعداد عامل شناس". شود های ارائه شده اشاره می ای از پاسخ  نمونه
تـوان چنـین    مـی "، "رسـانند  تـر یـاری مـی    از موقعیت وجود دارد که همۀ آنها به ما در درک عمیق           

ها را با نظـر بـه منطـق           مشروط به اینکه پژوهش   . های تجربی پذیرفت    تعارضی را حتی در پژوهش    
، "هـای انجـام شـده اسـت         کثرت و نسبیت مبین غنای تبیین     "،  "عملیاتی یا منطق فازی انجام دهیم     

های محققـان مختلـف، امـری طبیعـی           ها و نگرش    کثرت به دلیل تفاوت مواضع فکری و برداشت       "
  ."هاست است، که البته نشان دهنده پیچیدگی و چند بعدی بودن پدیده

  

  گیری نگری، مقایسه، بحث و نتیجه باهم
ل به صـورت کلـی       سؤا 17های هر یک از دو گروه درخصوص مجموعۀ           در این بخش پاسخ   

شناختی مربوط بـه   مورد توجه خواهد گرفت تا مشخص شود هر کدام چه نسبتی با باورهای روش        
داشـته و ترجیحـات آنهـا چیـست؟ سـپس بـا       ) کمی و کیفی  (های علمی و هنری       اردوگاه پژوهش 

های آنها تحوالت احتمالی بین نـسلی         نگری پاسخ   شناختی دو گروه و باهم      مقایسه ترجیحات روش  
باالخره بـا طـرح نکـاتی نخـست پژوهـشگران متقـدم و سـپس                . مورد بررسی قرار خواهد گرفت    

  . پژوهشگران متأخر مورد خطاب واقع خواهند شد
  

  با هم نگری •
توان چنین نتیجـه    شناختی پژوهشگران نسل متقدم می      براساس تجزیه و تحلیل باورهای روش     

شـناختی     کـشور دسـت از انحـصار روش        گرفت که نسل متقدم پژوهشگران حوزۀ تعلیم و تربیـت         



شناختی پژوهشگران حوزۀ تعلیم و تربیت در ایرانکند و کاو در ترجیحات روش                          

 

 

105  

هـای    شـناختی و خـصوصاً  پـژوهش         ها حاکی از آن است که آنان برای تکثر روش           پاسخ. اند  شسته
به دیگر سخن نزد این دسته از پژوهشگران نیـز دیگـر نگـاه              . باشند  کیفی مشروعیت نسبی قائل می    

شناسـی   بـر سـیر تکـوین روش   تک بعدی اثبات گرایانه، آنگونه کـه در رسـاله مـشهور و اثرگـذار      
شـود    ، مـشاهده مـی    )1963(پژوهش های تعلیم و تربیت در جهان ، یعنی رساله کمپبل و اسـتانلی               

در آن رساله ،البته، معرفت معتبر صرفاًٌ معلول پژوهش تجربـی شـناخته             . نشان چندانی وجود ندارد   
تربیـت معرفـی گردیـده      های تعلـیم و       های پژوهش   شده و رویکرد آزمایشی سلطان بالمنازع روش      

شایان توجه اینکه کمپبل نیز خود با گذشت قریب یک دهه در رسالۀ دیگری از این موضـع                  . است
). 1975.(جزم اندیشانه فاصله گرفت و بر اعتبار روش کیفی و مطالعات مـوردی صـحه گذاشـت                  

وز و  شـناختی نـزد پژوهـشگران  نـسل متـأخر از بـر               لیکن نگاه چند بعدی یا پذیرش کثرت روش       
را در ) کیفـی (هـای هنـری    برجستگی بیشتری برخوردار بوده و این گروه با قاطعیت بیشتری روش   

  .اند پژوهشهای تعلیم و تربیت روا و معتبر شمرده
  

  سخنی با متقدمین •
ترین دالیل اقبال کمتر پژوهشگران       شاید بتوان بر مبنای داده های این پژوهش، یکی از اساسی          

هـا بـه منزلـه        را این نگرانی دانست که پذیرش این روش       ) هنری(ی کیفی   متقدم نسبت به روش ها    
پذیرش نسبیت مطلق ، هم در فرم و هم در محتوای پژوهش و در  نتیجه  دانش و معرفت خواهـد        

این تصور، البته اگر محلی از اعراب داشته باشد، به همان انـدازه باورهـای قطعـی انگارانـه و                    . بود
رباره دانش و چگونگی دست یابی به آن ، یا شاید حتی بیـشتر از آن، نگـران           جزم اندیشانه اثباتی د   

لیکن این تصور ریشه در این تلقی دارد که چون به لحاظ تاریخی روش هـای هنـری                  . کننده است 
شکل گرفته است، الجرم باید در تقابـل بـا آن نیـز             ) علمی(در واکنش به روش های کمی       ) کیفی(

قطعیت و جزمیت است ،الجرم شاه ) علمی(ر شاه بیت روش های کمی     و بدینسان اگ  . تعریف شود 
  .نسبیت و سیالیت است) هنری(بیت روش های کیفی 

، گرچه ممکن است نزد برخی از مـدافعان آن مقبولیـت       ) هنری(این تلقی از روش های کیفی     
بـه بـاور    . تدانـس ) هنری(داشته باشد، اما قطعاً نباید آن را تلقی عمومی نسبت به روش های کیفی             

نگارنده، اگر در برابر قطعیت و جزمیت روشی و دانشی مطالعات کمـی، بخـواهیم مفهـوم کلیـدی                   
متناظر را در مطالعات کیفی شناسایی کنیم، این مفهوم کلیـدی قطعـاً نـسبیت مطلـق نیـست، بلکـه                     

شود  و ایـن       متأسفانه غالباً در گفتارها و نوشتارها میان کثرت و نسبیت تمیز داده نمی            . کثرت است 
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کثرت البته معادل نسبیت مطلق ، به . دو مفهوم با نوعی سهل انگاری ذهنی معادل انگاشته می شوند      
. این معنا که هر دانش و روشی به اندازه هر دانش و روش دیگـر وجاهـت و اعتبـار دارد، نیـست                      

سبیت بـه ایـن     مدافعان کثرت در حوزه دانش و روش، و به ویژه در حوزه دانش، به هیچ روی از ن                 
ها و معیارهای تـشخیص       معنا که معادل ولنگاری است دفاع نمی کنند که مباحث معطوف به مالک            

  .اعتبار در آثار آنان حاکی از این واقعیت است

تـر    تواند به رفع سوء تفاهمات و نزدیک        به گمان نگارنده روشنگری مفهومی در این زمینه می        
در . ز پژوهشگران تعلیم و تربیت در ایران کمـک نمایـد          های روش شناختی دو نسل ا       شدن دیدگاه 
تری اشاره کرد که اتفاقاً به لحاظ  توان از جمله به بحث درباره سوءتفاهم شناخته شده این جهت می

این سوءتفاهم یا بـد فهمـی نـاظر بـه معـادل             . ای با سوءتفاهم مورد بحث اشتراکاتی نیز دارد         ریشه
 است که دیوئی با جدیت و حساسیت تمام به          "اندازه گیری "فهوم   با م  "ارزشیابی"انگاشتن مفهوم   

وی سعی نموده است با توضیح تفاوت میـان مفـاهیم           ). 307 -308 ،ص   1934( آن پرداخته است    
  . ، خلط مفهومی مور اشاره را تبیین نماید"به کار بستن استاندارد" و "قضاوت عیارمند"

  

  سخنی با متأخرین •
شـناختی نـسل متقـدم        هـا و ترجیحـات روش        در چارچوب انگـاره    تحول به وجود آمده، هم    

پژوهشگران و به ویژه در آنچه از مقایسه باورهای این نسل با نـسل متـأخر بـه دسـت آمـد، مایـه                        
شناختی و ورود به ورطه تکثـر و          خشنودی و امیدواری است و باید خروج از ورطه انحصار روش          

هـای تعلـیم و تربیـت در مغـرب زمـین              نجا که پژوهش  لیکن از آ  . زیستی را به فال نیک گرفت       هم
 میالدی، این وضـعیت را تجربـه        1970دست کم چند دهه زودتر از ایران، یعنی تقریباً از آغاز دهۀ             

های پـژوهش ضـروری       اند، طرح و دو نکته با عنایت به این تجربه در مقام بحث دربارۀ یافته                کرده
  .رسد به نظر می

شناسی کیفی در مغرب زمین هنـوز دارای وجـه تهدیـدی                   ه از روش  نکته نخست اینکه استفاد   
یعنـی بـه رغـم آنکـه در ایـن کـشورها دوران انحـصار                . شـود   شناخته مـی  ) در کنار وجه فرصتی   (

؛ 1996واکـر،  (شناختی بـه سـر آمـده و رسـماً آتـش بـس ایـدئولوژیک اعـالم شـده اسـت                 روش
 -و حوزۀ انـسانی   (هش در حوزه تعلیم و تربیت       ای پژو   خطرات بالقوه ) 1997 و آیزنر،  1991شورت

کند که مستلزم شناخت از یکـسو و دقـت و مراقبـت از سـوی                  را تهدید می  ) اجتماعی به طور عام   
به عنوان نمونه آیزنر، در مقاله خود که درآغاز بیستمین سال تأسـیس گـروه مطالعـاتی                 . دیگر است 
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، خطـرات   )1997(انی ارائـه شـده اسـت         مطالعات کیفی در قالـب یـک سـخنر         1دارای عالیق ویژه  
انگارانـه و کـاربرد نـسنجیده         دهـد نگرانـی تـصور سـاده         نماید که نشان مـی      متعددی را گوشزد می   

این خطـرات در کـاربرد   . های تعلیم و تربیت نزد او جدی است  های بدیل در پژوهش     شناسی  روش
تواند    ایران، به طریق اولی می     شناختی تحول یافته در     شناسی کیفی، با توجه به باورهای روش        روش

شـناختی را از صـبغۀ فرصـتی آن تهـی             کیفیت پژوهش در کشور ما را تهدید نموده و تحول روش          
وجه دیگر این تهدید بالقوه، بجز عدم رعایت اسـتانداردهای کیفیـت در پژوهـشهای کیفـی                 . نماید

ـ              شناختی به گونـه     گیری روش   ، جهت )هنری( ا انحـصار جدیـد     ای اسـت کـه منجـر بـه هژمـونی ی
از صــحنه   ) علمــی(شناســی کمــی  شناســی شــده و حکــم بــه حــذف و طــرد کامــل روش  روش

 آن کـس کـه زبـان        "بیان گوته  ادیب و عارف شهیر آلمانی کـه           . های تعلیم و تربیت دهد      پژوهش
تـوان آن را     بسیار حکیمانه اسـت و مـی       "داند، به واقع زبان خویش را نیز نمی شناسد            دیگری نمی 

بـدین معنـا کـه مـشروعیت یـافتن          . نمای عمل پژوهشگران در حوزه تعلیم و تربیـت قـرار داد           راه
از جمله باید موجـب شـناخت       ) های کیفی یا هنری     شناسی  روش(های بدیل پژوهشی      شناسی  روش

  .شود) کمّی(شناسی علمی روش) های در کنار محدودیت( های منحصر به فرد  ظرفیت

بـا سـرآمدن دورۀ   . انجامـد   نکته دوم و پایانی این بخش میاین بحث به شکل طبیعی به طرح    
 دهۀ پیش به وقوع     4 تا   3شناختی در مغرب زمین و چرخش پارادایمی که در حدود             انحصار روش 

های  شناسی پژوهش در حوزۀ تعلیم و تربیت در دهه نظران، روش پیوست، به باور بعضی از صاحب 
اگر چرخش پـارادایمی اول،     ). 2006مورگان،  ( است   اخیر شاهد یک چرخش پارادایمی دیگر بوده      

بوده است، چرخش دوم، چرخش به روش ) هنری(به کیفی   ) علمی(شناسی کمّی     چرخش از روش  
 است که طی چند سال اخیر رسماً وارد متون و مباحث تخصصی در این حـوزه              2آمیخته یا ترکیبی    

 کـه  3گرایـی  یکی با نگـاه عمـل  . تچرخش اخیر دست کم به دو شکل تئوریزه شده اس. شده است 
تـوان در مقالـۀ     که شرح آن را می4و دیگری نگاه رئالیسم استعالئی) همان(مورگان مدافع آن است     

  .یافت) 1386(شعبانی

                                                           
1 . Qualitative Special Interest Group(SIG)   
2 . Mixed Methods  
3 . Pragmatism  
4 . Transcendental realism  
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