
 

 

 

 

 

 ؟شوِا بُی: روش یفیپژوهش ك
 یورك یار شعبانیبخت

 صدیقه كاظمی

 چکیده
هدف از مقاله حاضر، بررسی دو رویکرد پژوهشی عمده مطرح در عرصه روش شناسی پژوهش با توجه بهه  

ههای   د. در این راسهاا، بریهی از دشهواری   باش می مبانی معرفت شناسی و وجوه تمایز هر رویکرد با دیگری
نی شهده، مطهرح و مهورد بقها  هرار      های علوم انسا که منجر به ناکامی آنها در پژوهشی های کمّ پژوهش

، یورژن، تمهام نگهار  گیرد. این مقاله کانون توجه یود را معطوف به تعارضات درونی چهارگانهه شهام     می
ارضات های کیفی مبانی بر پدیدارشناسی نموده و ضمن شرح این تع گرایی در پژوهش و شک ییچندصدا

غلبهه بهر موانه     ههای کیفهی در   ، بهه ناکهامی پهژوهش   انهد  له هارلی، هاردی و آلوسن طرح شدهوسیه که ب
 کند. در ادامه، ظهور پژوهش ترکیبهی بهه عنهوان جانشهینی نارسها      ها اشاره می شناسی و رف  چالش روش

هر یک از ایهن   بناییهای زیر به دلی  عدم توجه به مفروضه ی و کیفیهای دو روش کمّ برای رف  دشواری
کهه نشهان   ههایی   یافاهه و عنایهت بهه    یمباحثچنین گیرد. با اساناد به  میها معرفی و مورد نقد  رار  روش
، شود به تناوب مشاهده می یبیو ترک یفی، کیکمّ یها اسکات در تمام پژوهش یها اغلب مغالطه دهند می

های  روششنایای  های روش ه بر دشواریرای غلبگرایی را به منزله رویکردی بدی  ب نویسندگان پاراکمّیت
 کنند. موجود، معرفی می

 گان كلیدیواژ
 یت گرایی، اسادالل تقریبیی، پژوهش ترکیبی، پارا کمّپژوهش کیفی، پژوهش کمّ

                                      
 اسااد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد                                  Email: bshabani@ferdowsi.um.ac.Ir 

 دانشجوی دکاری برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد                         Email: kazemisahar@yahoo.com 

 03/10/88تاریخ پذیرش:        12/08/88تاریخ ارسال: 
 33-58صص /  1389 بهار/  54/ شماره نوزدهمسال  فصلنامه راهبرد /
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 مقدمه

بههزر   1انههد روزی کههاترین نقهه  کههرده

روسیه تصمیم گرفت تا برای دیهدار از  لمهرو   

وب انجهام  اش سفری بهه دانه   تقت فرمانروایی

، وزیر اعظهم ملکهه   2دهد. گریگوری پوتمکین

دانست که دیدن فقهر و تنگدسهای مهردم     می

منطقه یوشایند ملکه نخواهد بود، از ایهن رو  

وزیر ا دام به بنهای روسهااهایی سهایاگی در    

سواح  رودیانه دانوب نمود و این روسااهای 

سایاگی را با دهقانانی که به زور مجبور شده 

هله شادی سر دهند، پر نمود تها از  بودند تا هل

ایههن طریههن وانمههود کنههد کههه  لمههرو تقههت  

فرمانروایی ملکه در شرایط پیشهرفت و رونهن   

اصههط ح  ،از آن زمههان بههه بعههد   ههرار دارد. 

"کینتمدهکده پو"
ظهاهر و   "برای اشاره به  3

یا طراحی انجام شده بهه   جذابنمای یارجی 

منظور پنههان نمهودن حقیقهت یها مهو عیای      

 گیههرد مههی مههورد اسههافاده  ههرار "یوشههایندنا

(Maxwell,2005,p.117) . نشهان   حکایتاین

و غفلت  های ظاهری ب منازع بر الیهکید أاز ت

تههر وا عیههت در   هههای عمیههن  الیهههاز سههایر 

"تققیقات کمّی سنای"
است که منجر بهه   (1)

 شود.    ضاوتی ناثواب می

                                      
1. Catherine 
2. Grigory Potemkin 
3. Potemkin Village  

وجهود  پژوهشگران کیفی در اعاراض بهه  

ههههایی در  و دشهههواریهههها  چنهههین ضهههع 

ای کمّی، سهایااری مافهاوت بهرای    ه پژوهش

کنند. در حهالی   دسایابی به وا عیت عرضه می

که پژوهش کمّی در پی ارائه تعری  د یهن و  

ههایی اسهت    روشن اصط حات و تولید فرضیه

که باهوان آنهها را از راه تجربهه آزمهود و نیهز      

پذیری و د ت  طالب اسافاده از یاصیت  یاس

است، پژوهش کیفی نهافی آنهاسهت و   ریاضی 

توجه یهود را معطهوف بهه یهنیهت در برابهر      

های چندگانهه در برابهر یهک     عینیت، وا عیت

رأیهی در برابهر حقیقهت،     وا عیت، اجماع و هم

یاصیت تفریهدی در برابهر جنبهه تعمیمهی و     

 نمایههد ههها مههی نظههایر آن بههرای فهههم وا عیههت

 (.67-66، صص 1386 )شعبانی ورکی،

کمّههی پههژوهش، بههه زعههم   هههای  روش

گیرند  مناقدان رویکردی تقویلی را به کار می

و از الگوهای رسمی یا مکانیکی کهه ماضهمن   

ههایی از روابهط    وجود فرضیاتی درباره زنجیره

کننهد. در   علّی و معلولی اسهت، اسهافاده مهی   

مقابهه  پههارادایم بههدیلی کههه رویکردهههایی بههه 

پههژوهش را دربرمههی گیههرد کههه ریشههه در    

دارند، بهه وجهود آمهده اسهت      4ناسیپدیدارش

(Webb,1997,p.197).  هوسهههرل بنیانگهههذار

و ههدف وی نشهان    است پدیدارشناسی نوین

                                      
4. Phenomenology 
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تصرف تجربهه توسهط یههن،    "دادن چگونگی 

رابطه اندیشه با مقصهود از اندیشهه از طریهن    

 بههود "یههک فعالیههت ادراکههی سههایاار یافاههه 

(Norris, 1982; as cited in Webb, 1997, 

p.199) .   بههه زعههم هوسههرل فهههم پدیههده در

ترین سطح شام  یک تجربه مسهاقیم   یالص

ای ادراکهی بها پدیهده اسهت کهه در       ههو مواج

مقابهه  سههایاارهای اندیشههه طبیعی)شههام   

زبان و ارائه بیانی اسهت،  منطن( که وابساه به 

 5ادراک» .(Webb,1997,p.199) گیرد  رار می

 ندهاست که فرد توسط آنهایاز فرا یامجموعه

شناسهد و اط عهات   یط اطراف یود را میمق

گهریفین و  «)کنهد  یر مه یمربوط به آن را تفس

ادراک  ی(. به طور کل96، ص 1383، 6مورهد

 یهها یژگه یموضهوع، و  یهایژگیر ویثتقت تأ

ت  ههههرار یههههمو ع ینههههدهایفههههرد و فرا

  .(97، ص 1383گریفین و مورهد، «)ردیگ یم

 یفیت پژوهش كیلسفه و ماهف -1
هها میهان    بسیاری از تفاوت به رغم طرح

ی و کیفی،  لب منا شه میان های کمّ پژوهش

 ههای  مفروضه، منا شات فلسفی است. این دو

در مهورد  فلسفی یا پارادایم نظری پژوهشهگر  

انداز کلی طرح  ماهیت وا عیت در درک چشم

العهههه و روش اجهههرای آن بسهههیار مهههورد مط

 .(Krauss,2005,p.759)کننههده اسههت  تعیههین

                                      
5. Perception 
6. Griffin & Moorhead  

شههنایای بههین   هههای معرفههت  وتفهههم تفهها 

فعالیای فلسهفی   های پژوهشی، اصوالً پارادایم

هیچکههههاک و . (Webb,1997,p.199اسههههت)

،  8؛ بههه نقهه  از کههوهن  21، 1995) 7هیههوز

انههد کههه مفروضههات    ( تصههریح کههرده 2000

شهههنایای زیربنهههای مفروضهههات    هسهههای

انههههد و مفروضههههات   شههههنایای معرفههههت

از ظههور م حظهات   سه  شنایای زمینه معرفت

ن م حظهات نیهز بهه نوبهه     شنایای و ای وشر

گههر  واعههدی هسههاند کههه بههه   یههود ترسههیم

با  شوند. های عملی پژوهش مربوط می تکنیک

قات به دو نوع یتقق نظر به این مواض  نظری،

تهوان در   مهی و  شوندیم میتقس یفیو ک یکمّ

 یهها ، روشین دو دساه کلیک از ایهر  یی 

 والک، )مانوعی را از هم بازشهنایت   تققین

انهواع   (.Locke, et al,2006,p.19دیگهران  

ر یههله شههک  زیوسههه قههات را بههیمخالهه  تقق

 :دهندین نشان میچن

 
 قاتیتقق یبند میتقس - (1شک  شماره )

                                      
7. Hitchcock & Huges 
8. Cohen 
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( یفه یو ک یقات )اعهم از کمّه  یهمه تقق

ن در یادیه بن یهها فهرض  شیپ یبر بری یمبان

را شهک   « معابهر »ک پهژوهش  یه باب آنچهه  

پهژوهش   یهها  وهیدام شه نکه که یدهند و ا یم

ن منظههور یباشههند. بههدیمناسههب هسههاند، مهه

اسهت.  ار مههم  یها بسفرضشین پیاز ا یآگاه

 ( لنزهههای نظههری2002)9زعههم دابسههونبههه 

هها   پژوهشگر نقهش مهمهی در اناخهاب روش   

کنهههد، چهههرا کهههه نظهههام بهههاور  بهههازی مهههی

ی( بهه  شهنایا  هسهای  های پژوهشگر)مفروضه

 اثهههر ،ای روی اناخهههاب روش طهههور عمهههده

(. گوبهها و Krauss,2005,p.759) گذارنههد مههی

را  یم اساسه ی( چههار پهارادا  1994) 10نکلنیل

، یهی گراکننهد: اثبهات  یپژوهش مطرح م یبرا

-زندهو سها  یاناقهاد  ی، تئهور ییگراپسا اثبات

 ئهه بنهدی ارا طور که در تقسهیم  . همانییگرا

(  ابه   2006شده ماعلن به الک و دیگهران ) 

دو پهارادایم   مشاهده است، این مقققهین بهه  

اساسی اناقهادی و تفسهیری بهرای مطالعهات     

چون  یگری  هساند. پژوهشگران دئکیفی  ا

 12( و چههوا1991) 11یو بههرود یکوسههکیارل

-ههای معرفهت   با نظهر بهه مفروضهه   (، 1986)

 یهها را معرفه  می، سه طبقه از پهارادا یشنایا

                                      
9. Dobson 
10. Guba and Lincoln  

11. Orlikowski and Baroudi  
12. Chua  

، یههیگرا انههد از: اثبههات کننههد کههه عبههارتیمهه

 (.Myers, 1997) یو اناقاد یریتفس

 یشناسهه هههر چنههد سههه طبقههه معرفههت 

گر یکهد یاز  یمذکور بهه لقهاف فلسهف    یادیبن

ک یهه یطههه اجههرایامهها در ح ،مجههزا هسههاند

شه روشن یزات همین تمایا یپژوهش اجاماع

ا یه ه کهه آ ین  ضه یساند. در مورد ایو واضح ن

 یادیه بن یهها یشناس ا معرفتیها مین پارادایا

 هرار   د به صورت مجزا در پژوهش مد نظهر یبا

در  یتوانند به صورت جمعه ینکه میا ایرند یگ

ن حضهور داشهاه باشهند، ایها ف     یک تققی

 (.Myers, 1997دارد )وجود  یاریبس ینظرها

 

 یفین کیتقق یفلسف یها فرض شیپ -(2شک  شماره )

فرض کلی فوق، سه  در حقیقت سه پیش

توانهد  لنز تئوریکی هساند که یک مققن مهی 

 در تققین یود آنها را به کار گیرد. 

مسهاق  و   یرهها یماغ ،یریمطالعه تفسه 

بهر   بلکهه  ،کنهد ی  نمه یوابساه را از  ب  تعر

 یفین کیتقق

 ییگرا سازنده یریتفس یاناقاد

رهنمودها / 

 ها یرگذاریتأث

http://www.qual.auckland.ac.nz/general.aspx#Guba, E.G. and Lincoln, Y.S.
http://www.qual.auckland.ac.nz/interp.aspx#Orlikowski, W.J. & Baroudi, J.J.
http://www.qual.auckland.ac.nz/interp.aspx#Chua, W.F. 
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انسههان کههه در  یکامهه  معنابخشهه یدگیههچیپ

کند، مامرکهز  یگوناگون بروز م یت هایوضع

 (. Myers, 1997است )

بههه طههور کلههی مجموعههه مفروضههات     

ی و شهههنایا شهههنایای، معرفهههت  هسهههای

شنایای تقت دو شهیوه ادراک وا عیهت    روش

گیرنهد و بهر ایهن مبنها، دو      اجاماعی  رار مهی 

های تربیاهی   دیدگاه ماباین در انجام پژوهش

شههود. بههه عبههارت دیگههر، کلیههه   آشههکار مههی

توان بین دو ساحت عینیت و  مفروضات را می

یهنیت و به صورت پیوسااری به شهک  زیهر   

 (.43، ص 1385ورکی،  کرد )شعبانی تصویر

ابعاد عینهی و یهنهی در مفروضهات     -(3شماره ) شک 

 فلسفی پیرامون روش پژوهش

 (2000نق  از کوهن، به ، 13از بارل و مورگان)

 
بسیاری از پژوهشگران کیفی تقت تأثیر 

شههنایای مافههاوت بهها  هههای معرفههت مفروضههه

شهنایای پژوهشهگران    ههای معرفهت   مفروضه

                                      
13. Burrel & Morgan 

14. Realism 
15. Nominalism 

16. Positivism 

17. Anti - positivism 
18. Determinism 

19. Voluntarism 

20. Idiographic 
21. Nomothetic 

زنههد. چنههان کههه پردا کمّههی، بههه پههژوهش مههی

پژوهشگران کیفی باور دارند که بهارین شیوه 

برای درک پدیده، دیدن آن پدیده در بافهت و  

 زمینه مربوط به یودش است. ایهن دسهاه از  

پهذیر نمهودن،    پژوهشگران معاقدند که کمّیت

ماهیااً امری مقدودکننده و منجر به از دست 

ای از اط عههات در مههورد  دادن بخههش عمههده

دیده یواههد شهد و در نایجهه از    کلیت یک پ

این طرین وا عیت که یاتاً غیر  ابه  تفکیهک   

است،  اب  تفکیک تصهور شهده و بهه بخهش     

توانهد در  الهب یهک     کوچکی از آن کهه نمهی  

 واحد کمّی درآیهد، یهک واحهد عهددی تعلهن     

گیرد. دیگر بهاور پژوهشهگران کیفهی ایهن      می

است که بهارین شهیوه فههم آنچهه در حهال     

غوطه ور شدن در آن جریهان و   جریان است،

حرکت در دای  بافت یا سهازمانی اسهت کهه    

گیهرد. در مهورد شهیوه     مورد مطالعه  رار مهی 

گیری نیز پژوهشگران کیفهی بهه جهای     اندازه

ای از  سههایت ابزارهههایی ثابههت یهها مجموعههه  

سؤاالت الیاغیر، سؤاالتی مولد و  اب  تغییر را 

د کهه  گیرن برای انجام پژوهش یود به کار می

در مسیر انجام مطالعه و در بافت با توجهه بهه   

 ,Krauss)یابهد  شرایط و مو عیت تکامه  مهی  

2005, p.760)   بهها نظههر بههه ایههن مقههدمات .

های کمّهی   توان وجوه اصلی تمایز پژوهش می
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و کیفی را آن گونه که در جدول شماره یهک  

   آمده است، به تصویر کشید.

 کیفی شیوه ی در مقاب کمّ شیوه: (1جدول شماره )
 شیوه کیفی شیوه کمّی

 22سنجش امور عینی
سایت وا عیت اجاماعی و معنای 

 23فرهنگی

 24تمرکز بر ماغیرها
تمرکز بر فرایندهای تعاملی، 

 25رویدادها

اعابار ]پایایی[ کلیدی 

 26است
 27اصالت ]صقت[ کلیدی است

 28فارغ از ارزش
(2)

 29حضور دارند و بارزندها  ارزش 

 31مقدود به مو عیت 30مساق  از زمینه

های  موارد یا آزمودنی

 32زیاد
 33های کم موارد یا آزمودنی

مققن جدا شده 

 34است
 35مققن درگیر شده است

 منب :

Cresswell (1994), Denzin and Lincoln 

(1994),Guba and Lincoln (1994), Mostyn (1985), 

and Tashakkori and Teddlie (1998). 

، یکههرد یهنههیدر چنههین برداشههای از رو

 د دانهش، امکهان  یه بهه تول  یفینگر و ک گذشاه

یطا، بدفهمی و ابههام در بهاب کهاربرد روش    

 مجهالی را بهرای  هها   وجود دارد. ایهن چهالش  

                                      
22. Measure objective facts 
23. Construct social reality, cultural meaning 
24. Focus on variables 
25. Focus on interactive processes, events 
26. Reliability is key 
27. Authenticity is key 
28. Value free  
29. Values are present and explicit 
30. lndependenotf context 
31. Situationally constrained 
32. Many cases, subjects 
33. Few cases, subjects 
34. Researcher is detached 
35. Researcher is involved 

 ،بازاندیشههی در روش کیفههی بههه عنههوان روش

 (Conklin, 2007, p. 281) سهازد.  مهی  فهراهم 

بههرای تردیههد در بههاب روش پههژوهش کیفههی  

( 2004)36آلوسهن ههارلی، ههاردی و   اناقادات 

انهد   رسد. آنها نشان داده  اب  تام  به نظر می

 النفسههه فههی (3) 37رفلکسههیویایکهه اگههر چههه  

اما فهارغ از تعهارض درونهی و     ،ارزشمند است

آنها . (Conklin, 2007, p.282) چالش نیست

 رفلکسهیویای برای فهم  داولچهار رویکرد ما

رویکرد این شناسایی نموده و آنها را برای نقد 

این  در ند.ا همفید  لمداد کرد ،دانشتولید  در

بهههه عنهههوان  رفلکسهههیویایچهههار رویکهههرد  

 40ییصدا، چند(5)39ینگار تمام، (4)38ورژن ساب

 . رار گرفاه استمورد توجه  41گرایی و شک

ورژن،  در رفلکسهیویای بههه عنهوان سههاب  

پژوهشگران باور دارند که آنهها  هادر هسهاند    

ایز  ائه   میان یود و پدیده مورد مطالعهه تمه  

شوند، چنان که آنها  ادر یواهند بهود پدیهده   

ههههههای سیاسهههههی و  را ورای مقهههههدودیت

شنایای موجود پیرامون آن، ببینند و  معرفت

کنند که آنچهه آنهها بهه     به موجب آن ادعا می

اند، حقیقت است. تعارضهی یاتهی    دست آورده

در ایههن چههارچوب کههه حقیقههت پنداشههاه    

                                      
36. Harley, Hardy & Alvesson 

37. Reflexivity 
38. Subversion  

39. Holography  

40. Polyphony 
41. Skepticism 
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اه در شههود، وجههود دارد. تقویهه  پیوسهه  مههی

رفلکسیویای وجود دارد، زیرا تردید در مهورد  

آنچه حقیقت است،  لب رفلکسهیویای اسهت.   

اع م راهی برای کش  و تعقیب حقیقت کهه  

ههههها و  یههههود فرایواننههههده مقههههدودیت  

توانههد عههدم توانههایی  هاسههت، مههی ممنوعیههت

پدیدارشناسی به عنوان ابزاری برای دسایابی 

ایهن  . در بهه تصهویر بکشهد    «یهود اشهیا  »به 

تفسههیر، هههر ادعههایی بههرای ارائههه راه مناسههب 

چهرا کهه منجهر بهه      ،رسد می نادرست به نظر

ارائه دساورالعم  شهده و پدیدارشناسهی را از   

)کههه مفروضههه اساسههی   یاصههیت تفریههدی 

   سازد. یم یارجاسی است( شنپدیدار

یهک   ،نگهاری  رفلکسیویای به عنوان تمام

شهههود و  رویکهههرد الاقهههاطی را سهههبب مهههی

ای را به جای الاهزام بهه    های چندگانه پارادایم

تبعیت از یک منطن در جساجوی حقیقت به 

گیرد. تعارض یاتی در این مهورد ایهن    کار می

نگاری بر این فرض مبانی است  است که تمام

ههای چندگانهه،    که از طرین اسافاده از مهدل 

رود و بهر   های مدل یاص از بهین مهی   تعارض

شهود. تهورش    افزوده میها  نفوی و  درت مدل

پژوهشگر مبنایی برای اساقرار این رویکرد بر 

 شود.  بساری مازلزل می

پدیدارشناسی برای کش  صهدا بهه کهار    

رود، امهها پژوهشههگر بهها اسههافاده از ایههن   مههی

کنههد یههک نههوع   چههارچوب کههه تهه ش مههی 

گیری عاری از مفروضات نظهری فهراهم    جهت

کند،  سمای از حس تشخیص یهود را بهرای   

دههد.   ی مخال  از دسهت مهی  د ت به صداها

اگههر ایههن دسههااورد  ابهه  حصههول باشههد، در  

حالههت، در یههک نظههام تولیههد دانههش  بهاهرین 

شود، و در بهدترین حالهت    ثبات حاص  می بی

نظامی از گرایش به معناسهازی روی بسهاری   

نههامطمئن وجههود یواهههد داشههت.  طعههات    

ای غیهر   ما شی شده دانش در دریا بهه گونهه  

انههد. ایههن  اندسههرگر جهههت  ابهه  تمیههز و بههی

شوند   طعات به اطراف، نزدیک و دور پرت می

)بها   شناسی بدون اینکه فانوس دریایی معرفت

دار  اینکه در پیوند با چهارچوب نظهری جههت   

نقهش   ،شده اسهت( باوانهد در ایهن یصهوص    

 ای ایفا نماید.   هدایت کننده

صهدایی روی   رفلکسیویای به عنوان چند

ههایی بهرای    هنقش پژوهشهگر در ایجهاد روزنه   

در پهژوهش تأکیهد    ،کنندگان حضور مشارکت

کوشهد از   دارد. در این یصوص، پژوهشگر می

صدای یودش بکاهد تا از این طریهن صهدای   

کنندگان بیشار به گهوش رسهد. ههر     مشارکت

چند جهت پرتو نورافکن از پژوهشگر به سوی 

یابد، اما چنین تغییر  کننده تغییر می مشارکت

رسهد، چهرا کهه     ه نظر مهی آمیز ب جهای طعنه

شود  مجدداً نور به سوی پژوهشگر مامرکز می
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و پژوهشهههگر بهههه مهههدد ایایهههاری کهههه در 

کننهدگان و   گیری راج  بهه مشهارکت   تصمیم

سهم آنها در طرح پژوهشهی دارد، نسهبت بهه    

کننهههدگان از برتهههری بریهههوردار  مشهههارکت

گردد. اشخاص و اشهیایی کهه )در جریهان     می

گر( حههذف گیههری توسههط پژوهشهه   تصههمیم

شوند. اینکه چهه   شوند، هرگز شنایاه نمی می

چیزی مرتبط است، چه کسی شهنیده شهود،   

کننده شنیده شهود   چه چیزی از هر مشارکت

و چگونه این صدا در مان مهنعکس شهود، در   

های پنهان پژوهشهگر روی یهرده    گرو فعالیت

ماون در جریان مرور و بهازنگری آنهها اتفهاق    

ات یبهر از اهمیهت   افاد. همه این تصمیم می

هها و زائهد بهودن بریهی دیگهر از       بریی یافاه

ها دارد. در اص  با وجهود ایهن ادعها کهه      یافاه

پژوهش پدیدارشناسهی در جسهاجوی یلهن    

فضهههایی بهههرای مقاهههرم شهههمردن صهههدای 

کنندگان است، تصهمیمات در مهورد    مشارکت

چگونگی و وع این ریداد و اینکه چه چیهزی  

در دسههت مقاههرم شههمرده شههود، منقصههراً  

 پژوهشگر است.

رنگ نمهودن نقهش    ت ش در راساای کم

پژوهشههگر ظههاهراً اثههری مانهها   برجههای    

گذاشاه، به طوری که پژوهشگر در این میهان  

بههه عنههوان فههردی حکههیم و مماههاز نگریسههاه 

کنههد چههه چیههزی  شههود کههه تعیههین مههی مههی

ارزشههمند اسههت. سههرانجام در عههوض ارائههه   

 صههدای دیههالوگی مطلههوب، نمایشههی بهها تههک 

 آید. می پژوهشگر به اجرا در

گرایهی اسهت    چهارمین نقد ماوجه شک

معطوف به  یهود فرهنگهی و    ،که در آن توجه

شود که پژوهشگر با آنهها دسهت    می اجاماعی

ههای   به گریبان است و نقوه اثرگذاری پویایی

مقیطی بر طهرح پهژوهش را مهورد م حظهه     

دههد. از آنجها کهه پژوهشهگر صهرفاً       مهی   رار

از  "جزیهی "بلکهه   ،بها نظهام نیسهت    "همراه"

 ،است که این  یود در آن موجهود اسهت   نظام

مد نظهر  وی باید این  یود را در تعقیب دانش 

. این  یود در مقابه  همهه اشهخاص     رار دهد

سههازمان و از جملههه پژوهشههگر وجههود دارد.  

ماوجه ایهن   ،تنا ضی که در اینجا مطرح است

تها  توانهد   باشد که پژوهشهگر مهی   یممفروضه 

در  ،هها را ههدایت کنهد    حدی این مقهدودیت 

حالی کهه ایهن کهار از عههده سهایرین یهارج       

 لهن یاست. در نایجه دانشی که از این طرین 

چهرا کهه از    ،مورد تردیهد  هرار دارد   ،شود می

بر روی نظام فرهنگهی   تصنعیطرین مدیریت 

 ابهه  مههدیریت بههه نظههر  و سیاسههی کههه غیههر

 رسد، کش  شده است. می

که رویکردهای چهارگانه فهوق  به رغم این

ههای   ههای مماهاز پهژوهش    به عنهوان ویژگهی  

های پدیدارشناسهانه   کیفی و باالیص پژوهش
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به  هارلی، هاردی و آلوسن شوند، مقسوب می

بیان تنا ضات درونی موجهود در ایهن ادعاهها    

کنند. تنا ضات درونی کهه در سهاب    اشاره می

ورژن وجهود دارد کههه از یههک سههو پژوهشههگر  

تواند بهین یهود و پدیهده     است که میمدعی 

تمایز  ائ  شود، در حالی که عم ً پژوهشهگر  

تواند این کار را انجام دهد و بدین ترتیب  نمی

یاصیت تفریدی به عنوان مفروضه زیربنهایی  

گیهرد.   های کیفی مورد تردید  رار می پژوهش

نگاری هم به منزله یک نگاه الاقهاطی در   تمام

چندگانه در پژوهش های  به کارگیری پارادایم

شود که مناههی بهه نهوعی تعهارض      مطرح می

شود و بر ی ف مفروضه زیهر بنهایی    می یاتی

نگاری نهایااً ع  ه پژوهشهگر بهه عنهوان     تمام

ها  مبنایی برای ترجیح یک مدل بر سایر مدل

شود که این مهدل مهرجح    شود و باعا می می

 نیز بر بساری سیال و بی ثبات  رار بگیرد.  

رود  چندصدایی به این دلی  به کهار مهی  

گیری عاری از هر  که پژوهشگر به نوعی جهت

نوع بار نظری را بهه تصهویر بکشهد و صهدای     

کنندگان را جهایگزین صهدای یهود     مشارکت

بها   هارلی، هاردی و آلوسهن کند، در حالی که 

نوس دریهههایی فههها"اسهههافاده از اسهههاعاره  

دهنهد کهه چگونهه     نشان می "شناسی معرفت

گر بههه عنههوان حکیمههی مماههاز تلقههی وهشههپژ

ی یهود را بهر پهژوهش    شهود کهه اسهای     می

گرایهی   در نهایت شک نماید. کماکان حفظ می

معطوف به فرهنهگ وابسهاگی دسهااوردهایی    

است که پژوهشگر با آنهها دسهت بهه گریبهان     

گرایی از این حیها مهورد تنها       است. شک

 ههرار دارد کههه پژوهشههگر بههر بریههی از ایههن  

تفوق بیشهاری دارد و دانشهی کهه از     یودات 

شههود، ناشههی از فهههم  مههی ایههن طریههن تولیههد

کنندگان نخواهد  یکسان پژوهشگر و مشارکت

بههود، بلکههه ناشههی از مههدیریت تصههنعی ایههن  

  یودات تاریخی و اجاماعی است.

ت یو خاص یهدف پژوهش علم -2

 آن یاالذهان نیب

پهههژوهش در زبهههان عامهههه اشهههاره بهههه 

ر پهژوهش  طهو  همهین جساجوی دانش دارد. 

تواند به عنوان جساجوی منظم اط عهات   می

در  مقاضی بر روی یک موضوع تعری  شهود. 

حقیقت پژوهش، هنر بررسی و جساار علمهی  

ر دل تفکر علمهی و اسهانااج   پژوهش د است.

ادات گیهرد و رشهد و سهازماندهی عه     جای می

منطقهههههی تفکهههههر کهههههردن را ممکهههههن 

زیهر   عبهارت  (.Kothari, 2002, p.6سهازد)  می

به  ،است 42هودسناز مشهور  یالمثل بضرکه 

بهه   ااهمیهت پهژوهش ر   تواند باور کوتاری می

 :یوبی نشان دهد

                                      
42. Hudson 
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اند.  ها از جساار زاده شده همه پیشرفت"

م  است، چهرا  شک، اغلب بهار از اطمینان کا

شود و جساار منجر به  که منجر به جساار می

   ".شود اباکار می

را بهه  ( پهژوهش  1923)43ردمن و موری

یافاهه بهرای رسهیدن بهه      ت ش نظام "معنای 

انهد. بریهی افهراد     تعری  کهرده  "معرفای تازه

از معلهوم بهه   پژوهش را به عنوان یک حرکت 

کننههد. در وا هه  پههژوهش  مجهههول تلقههی مههی

هاست. ما همه به  سفری برای کش  ناشنایاه

ههها دارای  طههور طبیعههی در مقابهه  ناشههنایاه

ن غریزه طبیعهی  غریزه کنجکاوی هسایم و ای

در مواجهه با مجهوالت ما را ماقیر سایاه و 

مهها را بههه درک د یههن تههر از مجهههول فههرا    

یواند. کنجکاوی مها در معرفهت و روشهی     می

است که افراد آن را بهرای کسهب معرفهت در    

برند و در اصط ح  ها به کار می مورد ناشنایاه

 تواند به عنهوان پهژوهش نهام بهرده شهود      می

(Kothari, 2002, p.1) . 

در زبان فارسی و عربی کلمه علم بهه دو  

شود، غفلهت از   معنای مافاوت به کار برده می

ن دو نوع کاربرد اغلب به یطاههای بزرگهی   یا

 ند از:ا ن دو کاربرد عبارتیده است، ایانجام

ن علههم کههه یمعنههای اصههلی و نخسهها. 1

دانسان در برابهر ندانسهان اسهت و بهه همهه      

                                      
43. Redman & Mory 

علههم  ،ز نههوع آنهههانظههر ا ههها صههرف یدانسههان

 ند.یگو می

گهر فقهط بهه    یکلمه علم در معنهای د . 2

شهود کهه بهر تجربهه      ی اط ق مییها یدانسان

ن معنا یم حسی مبانی باشد، علم در ایمساق

بلکهه در برابهر    ،ردیه گ در برابر جه   رار نمهی 

رد کههه یههگ ی  ههرار مههییههها یهمههه دانسههان

 .(1387)یاکی، ساندیر نیپذ آزمون

هههای  کنجکههاوی یاهههدف علههم را ارضهه

دانههش در شههنایت بهاههر   یانسههانی و ارتقهها

طبیعت و به تب  آن کناهرل بیشهار بهر آن و    

شههمرد  مهارسههازی مقههیط اطههراف بههر مههی  

(. پههژوهش، یههک 18، ص 1385)سههارویانی، 

فعالیت علمی است که بایهد در یهک معنهای    

 ,Kothari, 2002)فنی مورد اسافاده  رار گیرد

p.1) 
ک رویکهرد  یه  " علم را به عنهوان  44دین

ای از  هوانین کهه    منظم مبانهی بهر مجموعهه   

کننده دانش  اب  پذیرش برای کشه    تعری 

کند و بهین رویکهرد    ، تعری  می"دانش است 

 علمی پژوهش بها رویکهرد غیهر علمی)همهان    

(  ابه  مشهاهده   2شماره ) گونه که در جدول

 ,Dane,1990) شهود  است( تمایز  ائه  مهی  

p.32) 

                                      
44. Dane 
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مقایسه رویکهرد علمهی پهژوهش و     ـ (2)شماره جدول 

 (Dane,1990,p.32)اقتباس از رویکرد غیر علمی

 علم شام  نمی شود شود می علم شام 

ای برای کسب اط عات  شیوه

 45جدید

توصی  شده توسط یک 

 46فلسفه

 47تعمیم حقاین

 48ها مبانی بر پارادایم

 49مبانی بر توافن

 50ای یک موضوع عقیده

 51جبرگرایانه

که ما بهارین رویکردی 

 52داریم

 53یک فعالیت بالذات

تعری  شده به وسیله صرفاً 

 54یک فلسفه

شیوه ای برای اثبات 

 55ها درسای نظریه

 56پذیرش کورکورانه سنت

 57مساند به ایایار شخصی

 58آگاهی غیر اناقادی

 59تقدیر

ردّ جساجو برای یک 

 60رویکرد بهار

ههای روش علمهی    یژگه یوتهرین   اساسی

 اند از: عبارت

  61؛بودن مند نظامه 

د بههر یهه: هههر روش با62ی بههودنیههعق ههه 

ی کهه  یها لذا داده ،ی اساوار باشدینظمی عق 

 ،م شهوند یا توهم تنظه ی  یه عواط ، تخیبر پا

 ساند.یرش نیمورد پذ

                                      
45. A way to obtain new information 
46. Described by a philosophy 
47. Generalising from facts 

48. Grounded in paradigms 

49. Based on consensus 
50. A matter of faith 

51. Deterministic 

52. The best approach we have 
53. An activity per se 

54. Defined by only one philosophy 

55. A way to prove theories true 
56. Blind acceptance of tradition 

57. Relying on personal authority 

58. Uncritical faith 
59. Predestination 

60. Refusing to search for a better approach 

61. Systematization 
62. Rationality 

: هر روش که مبانهی بهر    63روح علمیه 

بریهوردار از روح علمهی    ،نظمی عق نی باشد

طی چهون  یاست و یود مسهالزم احهراز شهرا   

شهان، سهعه صهدر و    یتسلط بهر یو طرفی،  بی

 باالیره تواض  است.

: هر روش زمانی راه به  64ییگرا تیوا عه 

ههای مسهاقکم    هیا نظرین درست یکش   وان

ی ینگههری و شهههودگرا  بههرد کههه از درون  مههی

 .(1387)یاکی،زدیبپره

، 66)کیهوی و کهامپنهود  65گاساون باش ر

، مراح  روش علمی را (15-12، صص 1386

غلبهه بهر    .1 کنهد:  صهه مهی  ن شهرح ی  یبه ا

 .3و  ؛سهایان از راه تعقه    .2 ؛هها  یداور شیپ

معاقهد بهود روش    باشه ر ات. یسه با وا عیمقا

نهدی در سهه   یتهوان چونهان فرا   علمی را مهی 

د مراعهات  یب آنها بایکه ترت شنامهینما 67پرده

شههرح داد و آن را سلسههله مراتههب     ،گههردد

ن سه پهرده  ید. ایشنایای نام های معرفت پرده

سههه یگسسههان، سههایان و مقا :نههد ازا عبههارت

 ا تجربه(.یکردن)

گسسهههان: پهههرده اول روش علمهههی   -

 هاست. یداور شیسوابن یهنی و پ گسسان از

                                      
63. Scientific Spirit 
64. Realism 
65. Gaston Bachelard 
66. Quivy & Campenhoudt 
67. Acte 
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سایان: مرحلهه  به  عملهی نخواههد     ه 

ی یهها  فهرض  شیمگر بر مبنای سایان په  ،شد

ده یه که به نظر مققن امکهان دارد منطهن پد  

ن یههن کنههد. در پرتههو ایههیمههورد بررسههی را تب

توانهد   چارچوب نظری اسهت کهه مققهن مهی    

ج احامهالی  یی و ناها یات اجرایروش کار، عمل

 نی کند.یب شین را پیتقق

تهوان علمهی    ه را نمییک  ضیسه: یمقاه 

ا یههمگههر و اههی کههه باههوان درسههای  ،دانسههت

ن وارسهی  یه ا .نادرسای آن را با تجربه آزمهود 

شود و پهرده   سه با تجربه گفاه میی ، مقایو ا

 ند روش علمی است.یراف سوم از

 گسسان
 : پرسش آغازی 1مرحله 

 : مطالعات اکاشافی 2مرحله 

 سایان
 نی: چارچوب نظری مسئله تقق 3مرحله 

 لیی: سایان مدل تقل 4مرحله 

 سهیمقا

 ها آوری داده ری ابزارهای جم ی: به کارگ 5مرحله 

   اط عاتی: تقل 6مرحله 

 رییگ جهی: نا 7مرحله 

ین شایص عینیت روشهی اعابهار   تر مهم

است که ناظر بهر تکرارپهذیری    68االیهانی بین

االیهانی بدین  . اعابار بیناست 69االیهانی بین

گهران مخالفهی،    مفهوم است که اگر مشهاهده 

های یکسانی را مورد اسافاده  رار دهنهد،   داده

)شهعبانی  باید به ناهایج مشهابهی دسهت یابند   

د است کهه  . پوپر معاق(45ص ، 1385ورکی، 

های علمی هرگز به صورت کام   ابه    نظریه

                                      
68. Intersubjective validation 
69. Intersubjective replicability 

پهذیر اسهت،    با وجود این آزمون ،اثبات نیست

هههای علمههی در ایههن  بنههابراین عینیههت گههزاره

وا عیت نهفاه است که باوان آنها را به صورت 

، 1370االیهههانی آزمههون نمههود )پههوپر،   بههین

 (.40ص

ز حهواد  بهر   تنها هنگامی که بعضهی ا "

شهود،   پذیر می هایی صورت ظامطبن  واعد یا ن

  تکهرار چنهین   های  اب نان که در آزمایشچ

بهه   -بنا بر اصه  -تواند است، مشاهدات ما می

توسط هر کس مورد اماقان  رار گیرد... تنها 

توانیم یود را به  ست که میاز راه این تکرارها

این امر ماقاعهد سهازیم کهه بها یهک تصهادف       

وادثی مقه  رو بههه رو نیسههایم، بلکهه بهها حهه  

ه، بهه علهت نظهم و تکرارپهذیری،     مواجهیم ک

االصول بهه صهورت میهان یهنهی آزمهون       علی

 (40ص  ،1370)پوپر، "پذیرند.

و فلسفه ظهور  یبیپژوهش ترك -3

و عدددک كفایددت رویکردهددای   آن

 كیفی(-موجود )كمّی
ههای   چالش میهان هوایواههان پهژوهش   

کمّی و کیفی، به چالشی دیرینه مبهدل شهده   

در جساجوی راه حلهی بهرای    است و گروهی

رف  این چهالش بهه رویکهرد جدیهدی تقهت      

در مطالعات تربیای « 70روش ترکیبی»عنوان 

اند. منظهور از پهژوهش    و اجاماعی روی آورده

                                      
70. Mixed method 
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ترکیبی، پژوهشی است که در آن ماون کمّی 

و کیفههی در یههک مطالعههه واحههد آمیخاههه بهها 

گیرند. در وا  ،  یکدیگر مورد اسافاده  رار می

واهان ایهن رویکهرد از آن تقهت عنهوان     هوای

سههومین پههارادایم پههژوهش در پیونههد بهها دو   

)شهعبانی  کنند رویکرد کمّی و کیفی یهاد مهی  

، 1990. در دههههه (153 ص ،1385ورکهههی، 

های کمّی و کیفی در  الهب   ایده ترکیب روش

 یروشی واحد، به صهورت مخاله  در  لمهرو   

های تربیای پیشنهاد شده است. الباه  پژوهش

کمّهی و کیفهی   های  عم ً روش 1950دهه  از

های ارزشیابی به طور توأمان مورد  در پژوهش

 & Campbell) گرفانههد اسههافاده  ههرار مههی

Stanley, 1960) 

های ناشی از دوگانگی  مواجهه با دشواری

یفی با نظر به نسبت میان ی و کهای کمّ روش

شناسههی و روش پههژوهش  هههای روش نظریههه

، ص 1386ورکهی ، )شهعبانی  شهود   میسر مهی 

(. در پیوند با این ارتباط، دو دیدگاه وجود 67

و دیههههدگاه  71دارد: دیههههدگاه پارادایمیههههک

 .72پراگماتیک

طرفداران دیدگاه پارادایمیک به مواضه   

ههای ماقهابلی    شهنایای و یها پهارادایم    معرفت

های پژوهش کمّهی و   کنند که روش اشاره می

کیفههی بههه شههدت بههه یکههی از آنههها مربههوط  

                                      
71. Paradigmatic view 
72. Pragmatic view 

ههای کمّهی از    د. به عبارت دیگر، روششون می

شناسههی مافههاوت از موضهه    موضهه  معرفههت

شنایای رویکردهای کیفی سرچشهمه   معرفت

اند و ایهن پیونهد وثیهن میهان نظریهه و       گرفاه

روش راجهه  بههه مواضهه  جدیههد نیههز صههدق  

کنهههد. در مقابههه  طرفهههداران دیهههدگاه  مهههی

پراگماتیههک بههر ایههن باورنههد کههه ارتبههاط     

ادایم و روش پههژوهش ناگسسههانی میههان پههار

وجود ندارد. آنهها معاقهد بهه تهأثیر دوجانبهه      

کننهد کهه    نظریه و روش هساند و تصریح می

هههای مافههاوت در بسههیاری از  تلفیههن دیههدگاه

توانهد بهه بهاهرین نایجهه مناههی       شرایط می

 (.70، ص 1386شود)شعبانی ورکی،

 

ه در باره پیوند میان ( ه دو دیدگاه عمد 4شماره ) شک 

ی های پژوهشی کمّ شناسی و روش های معرفت پارادایم

 و کیفی

 

ایده اسافاده از دو یها چنهد روش بهرای    

مطالعه یک پدیهده بهه منظهور دسهایابی بهه      

های  ارتباط میان پارادایم

های  شناسی و روش معرفت

 پژوهشی کمّی و کیفی

 دیدگاه 

 پارادایمیک

 دیدگاه 

 پراگماتیک
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(  هوت  1978)73ناایج معابهر توسهط دنهزین   

جدیههد  1990گرفههت. آنچههه کههه در دهههه   

نمود، این ادعا بود کهه روش ترکیبهی بهه     می

پهارادایم جدیهدی ظههور کهرده اسهت.       منزله

احاجاج طرفداران روش ترکیبی این بود کهه  

این روش راه ح   اب   بهولی بهرای مواجههه    

هاست کهه از دیهر بهاز میهان      با جنگ پارادایم

های پژوهش کمّی و کیفهی   طرفداران پارادایم

 ,Gage, 1989; Hammersleyنمههودار بههود

1992).) 

ترکیبی های  شد که روش چنین ادعا می

ههای   هها و روش  به منزله پلی میهان پهارادایم  

مانوعی است که پژوهشگران در مواجههه بها   

مسههائ  پیچیههده در عمهه  در ایایههار دارنههد. 

ها بر این باورند که تلفین  طرفداران این روش

تواند به شهواهد و   های کمّی و کیفی می یافاه

تهر و بنهابراین اعامهاد     مدارک بیشار، مطمئن

 رزش حقیقهههی ناهههایج منجهههربیشهههار بهههه ا

. تعههدادی از نقههاط ((Giddings, 2007شههود

 وت و ضع  روش ترکیبی در جدول شهماره  

  اب  مشاهده است. سه

نقهههاط  هههوت و ضهههع  روش  -( 3شهههماره ) جهههدول

 (157-158، صص 1385ترکیبی)شعبانی ورکی، 
 نقاط ضع  پژوهش ترکیبی نقاط  وت پژوهش ترکیبی

 در پژوهش ترکیبی واژگهان،  -

تواننهد در   تصاویر و روایت مهی 

پیونههد بهها مقههادیر بههه معنهها    

 بیفزایند.

برای یک پژوهشگر واحهد   -

ر یواهد بود کهه  بسیار دشوا

در یک پهژوهش از دو روش  

 کمّی و کیفی اسافاده کند.

                                      
73. Denzin 

تواننهد بهه د هت     مقادیر مهی  -

واژگهههان، تصهههاویر و روایهههت  

 بیفزایند.

روش ترکیبههی از مجموعههه   -

نقههاط  ههوت پههژوهش کمّههی و 

 کیفی بریوردار است.

توانههد نظریههه  پژوهشههگر مههی -

 میدانی را تولید و آزمون کند.

روش ترکیبهی  از آنجا که در  -

پژوهشگر به یک رویکرد یاص 

مقدود و مقصور نشده اسهت،  

تههر و  توانههد دامنههه وسههی  مههی

را مهورد  هها   تری از سؤال کام 

 بررسی  رار دهد.

پژوهشههگر از راه اسههافاده از   -

تواند بهر نقهاط    روش ثانوی می

ضع  ناشی از اسافاده از روش 

 نخست، فائن آید.

توانههد  پهژوهش ترکیبهی مهی    -

هههای مهها را نسههبت بههه   ادراک

 ها تقویت کند. پدیده

توانههد  پهژوهش ترکیبهی مهی    -

پذیری ناایج را  یاصیت تعمیم

 افزایش دهد.

پژوهش کمّی و کیفی، آنگاه  -

که به صورت ترکیبی بهه کهار   

تواننهد زمینهه    گرفاه شوند، می

تهری   را برای تولید دانش کام 

 فراهم سازند.

پژوهشههگر نههاگزیر اسههت    -

اط عات یود را دربهاره ههر   

دو روش بههه نقههوی بیفزایههد 

که باواند آنها را بها یکهدیگر   

 ترکیب کند.

شناسان بر این باورند  روش -

که یک شخص همیشه بایهد  

بهها بهههره گیههری از یکههی از  

ی و یا کیفی،  های کمّ پارادایم

 پژوهش نماید.

پههژوهش ترکیبههی بسههیار   -

 گران است.

پههژوهش ترکیبههی زمههان   -

 طلبد. بیشاری می

بریههی از جزییههات روش   -

ترکیبی مانند مسئله پارادایم 

ترکیب، روش تقلی  کیفهی  

هههای کمّههی و یهها روش   داده

تفسههیر ناههایج معههارض و ...  

هنهههوز نیازمنهههد بررسهههی   

 بیشاری است.

 ینی: جانشد  یبد یپژوهش ترك -4

 نارسا

تاریخ علم نشهان داده اسهت کهه سهناز     

واجد معنایی مافاوت از به هم پیوسان سهاده  

سههت. نظریههه جدیههد دو پدیههده بهها یکههدیگر ا

های پیشین است، با وجود  مشقون از انباشاه

بهه   ،شود ین از اساخراج بدی  آنها حاص  میا
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نقوی که  اب  تقوی  بهه ههیی یهک از آنهها     

( از 165ص  ،1385انی ورکههی،نباشههد. )شههعب

گونهه   ی و کیفی همهان های کمّ آنجا که روش

 بلی مقاله آمد، منبعها از  های  که در  سمت

د ، رویکهر هساند عارضهای نظری ما مفروضه

های  های روش ترکیبی که با اساناد به ناکامی

نه تنها بهه   ،ی و کیفی به وجود آمده استکمّ

ههای   دایمپارادایم سومی در برابهر پهارا  عنوان 

 74بلکه به اعاقاد اسهکات  ،ی و کیفی نبودهکمّ

است، چرا که از  آمیز مغالطه( 1383)اسکات، 

های ترکیبی  نگاه پژوهشگران طرفدار پژوهش

های کمّی ناظر بر  هم ادعای هوایواهان روش

امکان اسافاده از زبان ریاضیات برای شنایت 

جهان هسای و پدیدارهای آن موجه بهه نظهر   

تههوان داعیههه طرفههداران  هههم مههی رسههد و مههی

های کیفی را که مدعی هساند اسافاده  روش

از زبان ریاضی در مطالعات انسانی و اجاماعی 

گانه  های نه آمیز است، پذیرفت. مغالطه مغالطه

در  اسکات به زعم هایی هساند که زیر مغالطه

های کمّهی مبانهی بهر زبهان ریاضهی       پژوهش

 :وجود دارند سنای

ههای   : در پهژوهش 75مغالطه معرفاهی  .1

ی مبانهههی بهههر الگوسهههازی ریاضهههی، تربیاههه

شناسههی در هههم   شناسههی و معرفههت  هسههای

اند و در نایجه تمایز میان آنچه هست  آمیخاه

                                      
74. Scott 
75. Epistemic fallacy 

اسهافاده از ایهن پهژوهش شهنایاه      و آنچه با

 شود،  اب  درک نیست. می

هها   : در این پهژوهش 76. مغالطه تجانس2

افهراد،  ابه    اوصاف مفروض برای گروههی از  

شود که  می های دیگری تلقی اط ق به انسان

 مخاصات آنها مورد بررسی  رار نگرفاه است.

هههای  : در پههژوهش 77. مغالطههه علههی 3

مبانی بر الگوسازی ریاضی، الگوهای مشههود  

رفاار بهه عنهوان صهور علهی در نظهر گرفاهه       

ههای   شوند، در حالی که طرفداران نظریهه  می

رهای انسهانی  ابه    تفسیری معاقدنهد پدیهدا  

تبیین نیساند و بنابراین به جای کاوش برای 

ههای   درک روابط علت و معلولی بهین پدیهده  

انسههانی، بایههد فهههم آنههها در کههانون توجههه    

 پژوهشگر  رار گیرد.

ههای   : در پهژوهش 78گهرا  . مغالطه یاتی4

شوند  ترکیبی، اغلب ظواهر با یوات تلفین می

سهانباط  و به عنوان همه آنچه هست، مهورد ا 

 شوند. وا   می

ایهن   :79. مغالطه دانهش فهارغ از ارزش  5

های  ها، دانش مربوط به نهادها و نظام پژوهش

کننههد،  آموزشههی را فههارغ از ارزش تلقههی مههی

بنههابراین پژوهشههگران تربیاههی بههار ارزشههی   

 گیرند. های یود را نادیده می فعالیت

                                      
76. Homogeneity 
77. Causal fallacy 
78. Essentialist fallacy  
79. Value free knowledge 
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های  : در پژوهش80نگری . مغالطه آینده6

ههای   ی ریاضی، اغلب دیهدگاه مبانی بر الگوها

شهوند.   های آینده تلفین مهی  گذشاه با دیدگاه

با وجود این، پژوهشگران تربیای صرفاً  ادرند 

و ای  و ریدادهای گذشهاه را تبیهین کننهد،    

داننهد در   ولی این بدان معنا نیسهت کهه مهی   

 آینده چه اتفا ی رخ یواهد داد.

ههای   : در پهژوهش 81. مغالطه تقهویلی 7

هها بهه    یان، مشخصات و صفات انسانگرا اثبات

شود کهه   ماغیرهای بسیط ی صه و تصور می

تهوان پدیهدارهای انسهانی     از ترکیب آنها مهی 

 پیچیده را شنایت.

: در ایههههن 82. مغالطههههه جبرگرایانههههه8

ها پژوهشگران تربیاهی اغلهب  هدرت     پژوهش

ههای   آگاهی و نیز اراده انسهان را در توصهی   

 گیرند. ادیده میهای تربیای ن یود از فعالیت

: برداشههت  83گرایههی . مغالطههه عمهه  9

پژوهشگران تربیای طرفدار الگوسازی ریاضی 

از پژوهش به عنوان فعالیای عملی اسهت کهه   

توانهههد بهههدون توجهههه بهههه مفروضهههات  مهههی

شههنایای و معرفههت شههنایای انجههام  هسههای

 پذیرد.

ماهیههت روش ترکیبههی بههه دلیهه  نبههود  

ل های فلسفی مشخص نیز مق  اشکا مفروضه

                                      
80. Prospective 
81. Reductive fallacy 
82. Deterministic fallacy  
83. Pragmatism 

است. حامیان این رویکرد این نقطه ضهع  را  

کنند که گویی این موضوع با  چنان مطرح می

موضوع دیگری مبنی بر اینکه، ایهن روش بهه   

زمهههان زیهههادی نیهههاز دارد، وزن برابهههری    

، 1385دارد)اسکات، به نق  از شعبانی ورکی، 

 (164ص 

ارزیهابی   اما الزم بهه یکهر اسهت کهه در    

نشهریات  شهده در  های تربیای مناشر پژوهش

شناسهی ایهران در    معابر علوم تربیاهی و روان 

 یبراسهاس تاکسهونوم   1381-85بازه زمهانی  

بازیهابی   ،اسهکات  یشهنایا  روش یهها مغالطه

شههواهد مسههاند مسههاخرج از مقههاالت مههورد 

 یکنهد کهه بهری ف ادعها    یبررسی حکایت م

گانه صرفاً نه یشنایا روش یهااسکات مغالطه

انههد. مشههاهده نشههده یکمّهه یههها در پههژوهش

و  یفه یها در پژوهش کن مغالطهیاز ا یاریبس

 یابیه ز  ابه  رد یه ن یبه یترک یهها ز پژوهشین

 9 ازمقالههه  158، در ایههن ارزیههابی .هسههاند.

نشریه اناخاب و در شش مقوله اصهلی برنامهه   

درسههی، مدرسههه/ شههاگرد/ معلههم، تههدریس و  

شناسههی یههادگیری، مههدیریت، رشههاه و روش 

بررسههی  ههرار گرفانههد.  بنههدی و مههورددسههاه

های به دست آمده حاکی از آن است که یافاه

درصهد( از مقهاالت    96میزان  ابه  تهوجهی )  

مههورد بررسههی از روش پههژوهش کمّههی بهههره 

رویکهرد  درصد مقاالت نیز بها   چهاراند.  گرفاه
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حهالی   اند. این در ترکیبی انجام و مناشر شده

است که از این مجموع فقهط یهک مقالهه بهه     

ن و مناشههر شههده اسههت. یکیفههی تههدوشههیوه 

ن دارد که یت از این پژوهش حکایا یهاافاهی

 یت به نف  اولیفیت و کیاع بر سر کمنز ییگو

 تمام شده است.

ههای مشهاهده شهده،    از مجموع مغالطهه 

درصد(، مغالطهه تقهویلی   16مغالطه معرفای )

درصهد( در  14درصد( و مغالطه تجهانس ) 15)

ی و ترکیبهی  های تربیای اعهم از کمّه  پژوهش

انهد.  بیشارین میزان را به یود ایاصاص داده

که در پژوهش کیفی مورد مطالعهه،   حالی در

گانههه اسههکات، هههای نهههاز مجمههوع مغالطههه

معرفاههی، تجههانس، تقههویلی و  هههای  مغالطههه

عملگرا مشاهده شد. این امر با نظر به گرایش 

گهههرا بهههه پهههذیرش  تیهههپژوهشهههگران کم

گرایی  اب  توجیهه   بنیادی اثبات های  مفروضه

اسههت. در ایههن میههان، بریههی از پژوهشههگران 

انهد کهه   مدعی اسافاده از روش ترکیبی بهوده 

تلفیقهی از   ،الباه بنابر شواهد به دسهت آمهده  

حیهها روش در آنههها مشههاهده نشههد و یهها بههه 

انهد.  میزان بسیار اندکی تلفین را به کار گرفاه

تههوان بهها یرسههد کههه مههین بههه نظههر مههیچنهه

نههوا شههد و  ( هم2007و  2006) 84نگزیگههد

 تهروا چهون اسهب    ییگراح کرد که اثباتیتصر

                                      
84. Giddings 

شهده و   یبه یترک یهها  پهژوهش  یوارد  لمرو

 ،رسدیم میآنگاه که پژوهشگر به مرحله تصم

 یفه یک یهها افاهه ی بر یکمّ یهاداده یبه نوع

ن یه ها براسهاس ا یریگجهیابند و نای یتفوق م

( 2006) 85منیرد. بهر یپهذ  می ش صورتیگرا

 یهها  باره تقول روش در یابا اناشار مقاله زین

که در  ی تیح کرده تمایتصر یبیپژوهش ترک

 یهها افاهه یاز پژوهشهگران نسهبت بهه     یبری

 یریکهارگ ه ، مهان  به  ده شدهید یفیو ک یکمّ

ن یهههاسهههت. ا ن روش در عمههه  شهههدهیههها

 یبه یبودند که از روش ترک یپژوهشگران مدع

پهژوهش  ا در یه اند، اما در عمه   اسافاده کرده

ا روش مشاهده نشده یاز ح یقیی تلفیآنها ه

ه ن را بههیههتلف یار انههدکیزان بسههیهها میههو 

سهت نفهر از پژوهشهگران    یاند. او با بکارگرفاه

مصههاحبه کههرد و همههه   یمطالعههات اجامههاع

یههود از روش  یهههاههها در پههژوهشیآزمههودن

من یکردنهد. بهر  یاسافاده مه  یبیپژوهش ترک

موانه   هها و  تینشان کهرد کهه مقهدود   یاطر

 یفه یو ک ین پهژوهش کمّه  یه تلف یبرا یفراوان

زان یرد که هنوز میگیجه میوجود دارد. او نا

ونهد بها مفههوم    یهها در پ از ابههام  ی اب  توجه

 یبههیههها در روش پههژوهش ترکافاهههین یههتلف

مهورد   یجد یوجود دارد و الزم است به نقو

 رند.یمدا ه و کندوکاو  رار گ

                                      
85. Bryman 
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ر موضه   ه به یمؤلفان با تک ،گرید یاز سو

هساند که مها را از   ی، مدعییسم اساع یرئال

د از زبهان  یر بایست و ناگزین یزیات گریاضیر

اسههافاده  یاه یترب یهها  ات در پهژوهش یاضه یر

از ظههور   یناشه  یها ینگرانن حال، یبا اشود. 

 یکمّه  یهها  مورد وص  در پژوهشی ها مؤلفه

رد. تقهول در  یه د مهورد توجهه  هرار گ   یه ز باین

د یامکان اساقرار منطن جدات و یاضیدانش ر

را  یک فرصهت مناسهب  یمنطن ک سه  یبه جا

 یهها  م در عرصهه پهژوهش  یر پهارادا ییتغ یبرا

ن اسههاس یهها فههراهم آورده اسههت. بههر یاههیترب

 ییسم اسهاع  یشود که موض  رئال یح میتصر

یواهد بهود   ییگرا تداوم نهضت اثبات یبه نوع

د یه تأک یاه یپهژوهش ترب  یت علمه یو بر یاص

 یفلسهف  یهها  ن مفروضهه یعذلک بورزد، م یم

زات یتمها  ییسهم اسهاع   یان و رئالیه گرا اثبات

( 4)شهماره  وجود دارد که در جهدول   یروشن

 ده شده است.یر کشیبه تصو

 یفلسههف یههها سههه مفروضهههیمقا -( 4)جههدول شههماره 

 ییسم اساع یو رئال ییگرا اثبات

ضه
رو
مف

 
ها

 ی

سف
فل

 ی

 ییسم اساع یرئال ییگرا اثبات

بر
ج

 
گرا

ی
ی

 

 یر عوام  جبریتأث

ن یج را به نقو د یناا

 ینیب شی اب  پ

 سازد. یم

ش یج حاص  آرایناا

 یده تعام  عناصر علیچیپ

است و حاص   یامدیو پ

ان علت و یم یارتباط یط

 ست.یمعلول ن

ش
اه
ک

 
گرا

ی
ی

 

تواند به  یتجربه م

م یاز مفاه یا مجموعه

له آنها ین که به وسیمع

شود،  یوص  و آزمون م

 د.ابی  یتقو

تواند با  یاگرچه تجربه م

 یمیاسافاده از مفاه

  و آزمون شود، اما یتوص

ر یت غیالزم است به ماه

و  ینیب شی اب  پ

ز توجه یز تجربه نیآم تنا  

 شود.

ینیع
 ت

گرا
ی
ی

 

ت در جهان یارج یوا ع

تواند  یموجود است و م

و  یریگ مشاهده، اندازه

ت ینیدرک شود. ع

 هدف پژوهشگر است.

، یلقاف اجاماعت به یوا ع

شود و  یسایاه م یفرهنگ

تواند مشاهده و  یم

شود. معذلک  یریگ اندازه

ر یت پژوهشگر غینیع

 ممکن است.

ظر
ت ن
ثبا
ا

 هی

 یجهان یه امرینظر

م یر( و  اب  تعمی)فراگ

ه یاز راه اثبات فرض

 است.

که  یله عواملیه به وسینظر

کند،   یت میه حمایاز فرض

همواره  یرد، ولیگ یشک  م

و نقد را  یبررس یادگآم

 دارد.

 ع
هد
شوا
ش 

نق
نی

 ی

 یشواهد گردآور

قت را یشوند تا حق یم

 بنا نهند.

را از  یا شواهد درجه

زها یچ ینکه برییاحامال ا

 نهد. یهساند، بنا م یقیحق

لم
 ع
ش
رو

 ی

ن یبهار یروش علم

 ییشناسا یوه برایش

 یجهان و جساجو

ح   یبرا یشواهد

 مسئله است.

ک روش واحد وجود ی

ندارد، اناخاب روش 

براساس سؤال پژوهش و 

 ینظر یها مفروضه

 شود. یپژوهشگر مشخص م

ز ر
ه ا
اد
اف
اس

ی
یاض

ت
ا

 

ک به یات ک سیاضیر

سبک ماداول در 

علوم  یها پژوهش

، مورد اسافاده یعیطب

رد. منطن یگ ی رار م

 یها پژوهش ییربنایز

منطن صفر و  یایترب

 ک است.ی

ات یاضیپارار یشناس روش

ک یات ک سیاضیر یبه جا

در   اسافاده یبرا

 یایترب یها پژوهش

ن یشود و بنابرا یشنهاد میپ

ن یگزیجا یاتیمنطن عمل

 شود. یک میمنطن صفر و 

در  ،شهود یطهور کهه م حظهه مه     همان

( اتصهههال و انفصهههال  4) شهههماره جهههدول
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و  یهی گرا مواضه  اثبهات   یدیه کل یها مفروضه

ده شهده  یر کشه یبهه تصهو   ییسم اسهاع  یرئال

 یهی گرا مواض  اثبهات  ییسم اساع یرئالاست. 

مهورد وصه     یهها  ک از مفروضهه یه را در هر 

را  یا رات  اب  م حظهییکند، اما تغ یحفظ م

د و با نظهر بهه   ینما یجاد میک از آنها ایدر هر 

 یهی از جبرگرا ییسهم اسهاع   یر، رئالیین تغیا

 ینه یب شی اب  پ ریت غیکند، به ماه  یز میپره

ت یه نیع ،بشر اشهاره دارد  ز تجربهیآم و تنا  

ت بهار  یکنهد، بهر یاصه    یپژوهشگر را انکار مه 

د ییه ورزد، تأ ید مه یتأک یایپژوهش ترب ینظر

ت، یه  طع یکند و به جا ین اثبات میگزیرا جا

امهور اشهاره دارد و از    یبودن بریه  یقیبه حق

بهههره  یرو از اصههط ح شههواهد احامههال  ن یهها

 ییسههم اسههاع  یت رئالیههرد. در نهایههگ یمهه

را حفهظ   یهی گرا اثبهات  یضه روش علمه مفرو

ان یه ن جریه ن اان طرفهدار یکند، با وجود ا یم

ال ؤ، معاقدنههد اناخههاب روش بههه سهه یفکههر

پژوهشههگر  یشههنایا پههژوهش و موضهه  روش

ان مواضه   یه ک میه وابساه است. اتصهال ارگان 

م و یپژوهشگر و روش پهژوهش در تعله   ینظر

ح یتشههر (2007) 86ت، توسههط بنگسههونیههترب

کنههد کههه    یح مهه یتصههر  یشههده اسههت. و 

و  یشههههنایا یهسهههها یههههها مفروضههههه

                                      
86. Bengtsson 

  یکرا تشهه ینظههر یمبههان یشههنایا معرفههت

 ینهامرئ  یهها  دهند. در وا ه  آنهها واسهطه    می

ن یه دارند. او رابطه ا یمرئات یهساند که تجل

را به شهک    یایترب یهاها با پژوهش مفروضه

بهه  ، 1915ن، یرابه ) 88نیرابه  87گلدان-مرخین

کنهد. بهه   یه مه ی( تشب2007نق  از بنگسون، 

ن شهک  و  یبه  یک رابطهه درونه  یه ب ین ترتیا

طهور کهه در شهک      نه وجود دارد. همهان یزم

 ، مشاهده گلهدان شود ی( م حظه م5)شماره 

ر اسهت  یپذ   امکانین دلیبه عنوان شک  به ا

آن را احاطه کرده است و  ینه مشخصیکه زم

نهه  یر کنهد و بهه زم  ییه ت گلهدان تغ یاگر وضع

ر یکه در تصهو  یا نهی  شود، آنگاه آن زمیتبد

مهرخ  یصهورت دو ن  به ،مشاهده شده بود ی بل

ن بدان معناست که یشود. ا یده میرو در رو د

ظهاهر   یدیه شهک  جد  ،ر کندیینه تغیاگر زم

 یهها  ن مثال را به پژوهشید شد و اگر ایواه

ان یه م بیتهوان یآنگهاه مه   ،میده یتسر یایترب

هنگههام مطالعههه  یاههیت تربیههم کههه وا عیکنهه

ه مفروضههات پژوهشههگر اسههت،   وابسههاه بهه 

 ت سایاهین وا عیکه براساس آن ا یمفروضات

 ،ر کننهد ییه هها تغ ن مفروضهه یشود و اگر ا یم

 ظاهر یواهد شد.   یدیز به نقو جدیت نیوا ع

                                      
87. Face. Vase 
88. Rubin 
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 (1915ن )یمرخ رابین -: گلدان5شک  شماره 

بهها  یب روش و اصههول علمههیههترت نیبههد

 یفلسهف  یها در مفروضه ییها م حظه تفاوت

و  یقیبه معرفت حق یابیدسا یبرا یزارآن، اب

 رفاه شده است. یح  مسائ  پذ

دهنههد کههه اغلههب  یههها نشههان مهه افاهههی

 یهها  مورد وص  در تمام پژوهش یها مغالطه

بهه تنهاوب مشهاهده     یبه یو ترک یفه ی، کیکمّ

جه بهری ف نظهر اسهکات    ین نایشده است. ا

در  هها صهرفاً   ن مغالطهیاست ا یاست که مدع

 یدهنهد کهه از الگوهها   یههایی رخ مه  پژوهش

کننهد. بها نظهر بهه     می ریاضی )کمّی( اسافاده

جه یناتوان  یم ن پژوهشیا یها افاهیت یاهم

در  یاکننهده  نگهران  یهها  شیگرفت کهه گهرا  

ن یه وجهود دارد و ا  یاه یترب یها اغلب پژوهش

  در عرصههه یکههرد بههدیاز بههه رویههش نیگههرا

 سازد. می انیپژوهش را نما یشناس روش

گدران در  ینگ و دیراشکاالت پ -5

 كاذب ییگرا تیثنو

های موجود بر  (، دشواری2003) 89بدلی

های تربیای را در چهار دسهاه   سر راه پژوهش

، اطمینههان 91، تفههوق کههایب90ثنویههت کههایب

بندی نموده  طبقه 93و اناظارات کایب 92کایب

 است. 

 

ه چههار بقهران موجهود بهر سهر را      ( ه 6شهماره )  شک 

 های تربیای پژوهش

ثنویهههههت کهههههایب کهههههه توسهههههط  

( مطههرح شههده، نههاظر بههر   2000)94پرینههگ

گهرا را از   انفکاکی است که پژوهشگران اثبهات 

گرا، با  ید این مطلب کهه   پژوهشگران سازنده

انههد و  گرایههان بههه وا عیههت عینههی  ائهه  اثبهات 

                                      
89. Badley  

90. False dualism 
91. False primacy 
92. False certainly 
93. False exceptions 
94. Pring 

    

 ثنویت کایب

 رجقان کایب

 اناظارات کایب

  طعیت کایب
های  بحران

 موجود
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کنند که وا عیهت یهک    گرایان ادعا می سازنده

سازد. گرایش  یسازه اجاماعی است، مامایز م

یه چنین تمایزی بهه ثنویهت دکهارتی اشهاره     

دارد که اگر چه  اب  فهم است، امها نادرسهت   

، ص 1386رسد)شهعبانی ورکهی،   به نظهر مهی  

( طعیت کایب را بقران 2000)95( . بارنت68

های تربیت عنوان نمهوده و اسهادالل    پژوهش

کند که اغلب پژوهشهگران در مواجههه بها     می

ر پیچیهده مرتکهب یطها    جهان ماغیر و بسهیا 

شوند و به جای اسافاده از روش علمی، به  می

آورند تها بهه سهاح      وضعیای ارتجاعی رو می

آرام یهههک پهههارادایم مسهههلط نائههه  آینهههد.  

( بقران را نایجه اناظهارات  2002)96همرسلی

کند که بهه یواسهاه دولهت و     کایبی تلقی می

کننههده بودجههه پههژوهش بههه    مراکههز تههأمین 

شود، به نقوی کهه آنهها    پژوهشگر تقمی  می

الوصول و  های سری  طالب دسایابی به راه ح 

مبانی بر شواهد عینی بهرای مسهائ  تربیاهی    

هساند، در حالی که پیشنهادهای مو ای و تا 

های تربیای  حدی ماواضعانه از طرین پژوهش

 97آیند. رجقهان کهایب کهه بهرو     به دست می

(Brew,2001,p.7)   آن را در یهه ل انجههام

گرا و تقت  ه مبانی بر رویکردی عینیتمطالع

حمایت دولهت بهه عنهوان بقهران شناسهایی      

                                      
95. Barnett 
96. Brew 
97. Hammersley 

های مرجقی است که بهه   شام  اولویت نمود،

گهذارد. در   نوعی بر کهار پژوهشهگر تهأثیر مهی    

( بههه 2007)98پژوهشههی کههه توسههط کانزتههاز

ههای دولهت    منظور سهنجش تهأثیر سیاسهت   

هههای تربیاههی در ایههاالت  فههدرال بههر پههژوهش

تهوان رد   یکا انجام گرفاه است، میماقده آمر

ها را بر کهاهش یها افهزایش نهوع      پای سیاست

ههها مشههاهده نمههود. ایههن یاصههی از پههژوهش

پژوهشهگر مقهاالت مناشهر شهده در مجهه ت     

ههای یهود  هرار     علمی را به عنوان منب  داده

ههها را بههر مبنههای دو دسههاه    داد و ایههن داده

 های ارائه شده فدرال بهرای  گزارش که اولویت

نمهود، در دو   های تربیت را ترسیم می پژوهش

مهورد   2005و  2001 یهها  بازه زمهانی سهال  

های مهرجح فهدرال را    مطالعه  رار داد. اولویت

داد و  هههای آزمایشههی تشههکی  مههی  پههژوهش

های غیر آزمایشی از اولویت کماهری   پژوهش

 بریوردار بودند.

 موضع ما: چدرخش بده سدوی    -6

 یتیترب یات در پژوهش هایاضیر

امروزه بین ماخصصان روش پژوهش در 

علوم تربیای و اجاماعی اتفاق نظر وجود دارد 

که اگهر چهه اسهافاده از زبهان ریاضهی بهرای       

هههای تربیاههی و اجامههاعی   توصههی  وا عیههت

ضروری است، با وجود این راهبردهای مبانی 

                                      
98. Constas 
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تواننهد   بر الگوههای ریاضهیات ک سهیک نمهی    

یا بر هرار  پیوند  اب   بولی میان گفامان و اش

کنند. مطالعه حیات تربیاهی و اجامهاعی بهه    

بینی آن ا اضا  موجب یاصیت غیر  اب  پیش

گهرا و   ههای جبرگهرا، تقویه     کند از روش می

بنیههادگرا اجانههاب شههود. از آنجهها کههه روابههط 

بههه و ههوع  « هههای بههاز  نظههام»اجامههاعی در 

پیونهههدد و بهههه موجهههب یاصهههیت     مهههی

زم ناپهذیری سهایاارهای اجامهاعی، ال    تقوی 

است رویکهرد بهدیلی جهایگزین رویکردههای     

ههای تربیاهی    گرای مسلط در پهژوهش  کمیت

دانش ریاضهی در عصهر   . (Scott,2003) گردد

 جدید چهره نوینی به یود گرفاه است که آن

سهازد و   را از ریاضیات ک سهیک مامهایز مهی   

"ریاضیاتپارا"تقت نام جدید 
ظهاهر شهده    99

ر شناسههی ریاضههیات ک سههیک بهه اسههت. روش

منطن صهفر و یهک مبانهی بهوده و براسهاس      

کنههد و  عمه  مهی   100دلیه   - ضهیه  -تعریه  

اتخهای  بنابراین عرصهه را بهر پژوهشهگر بهرای     

، امها  کهرد  موضعی برای یهک ایهده تنهگ مهی    

ریاضهههیات یهههود را بهههر نظهههام منطهههن  پارا

سازد و بر اسهاس ادعها    اساوار می 101عملیاتی

کنههد. بههدین  عمهه  مههی 102توجیههه -ییههدأت –

                                      
99. Para - mathematics 
100. Definition - theorem - proof 
101. Operational logic system 
102. Declaration - Assertion - justification 

شهعبانی  کند) مصهالقه مهی  نا ضات ت اترتیب ب

 (83، ص 1386ورکی،

 -نظام منطن عملیاتی که ناظر بهر معنها  

زبان و  ضایاست، با زبان طبیعی  رابت بسیار 

توانههد اسههاداللی را  دارد و بههدین ترتیههب مههی

عرضه نماید که در انطباق با پدیدارهای علوم 

تربیای باشد. در این صهورت، نظریهه تربیاهی    

ت و بههدون پههردایان بههه  بههی زوال اط عهها 

های یاتی در این  مصالقه پیچیدگی و تعارض

تواند به پاراریاضیات ترجمهه شهود.    نظریه می

بدین ترتیب، هم یاصیت علمی علوم تربیای 

شود، چرا که با ریاضیات  و اجاماعی حفظ می

شهود و ههم معنها کهه      بدان اناظهام داده مهی  

دغدغه اصلی تفسیرگرایان است، مورد توجهه  

، صهص  1385گیرد)شهعبانی ورکهی،    ر می را

166-167.) 

بهه عنهوان    103موض  رئالیسم اسهاع یی 

گرایهی   یتکمّ مبنایی فلسفی برای رویکرد پارا

توان به منزله  شود. این نظریه را می مطرح می

ی گرایه  ای از جریان فکهری پسها اثبهات    شایه

یی های زیربنها  تلقی نمود و با تکیه بر مفروضه

طی بهه سهوی   گیری افرا آن، از یک سو جهت

نبه به اسهاقرا را  جا تجربه حسی و اتکای همه

یوانهد و از سهوی دیگهر بهر      به چالش فرا می

های  الگوی ریاضی در پژوهش ضرورت کاربرد

                                      
103. Transcendental Realism  
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ای از  ورزد. در نایجهه شهبکه   تربیای اصرار می

های تربیاهی و   ها را در پیوند با پژوهش ویژگی

در سازد که از یک طهرف   اجاماعی مطرح می

ههای کیفهی    تقاب  با موض  هوایواههان روش 

اسههت و از سههوی دیگههر در تقابهه  بهها موضهه  

های کمّی  هرار دارد. در ایهن    طرفداران روش

گیری نوین، چریش به سوی ریاضهیات   جهت

بههه مثابههه ابههزاری نیرومنههد بههرای شناسههایی  

پدیدارهای تربیای و اجامهاعی مهورد تأکیهد    

ص  ،1385ورکههی،  گیرد)شههعبانی  ههرار مههی 

166.) 

های جدید برای غلبه بهر   یکی از فناوری

ی و کیفهی بهر   شنایای کمّ های روش دشواری

اساس نظام منطن عملیاتی و ماعا ب آن پارا 

 104ریاضههههههیات، اسههههههادالل تقریبههههههی

روش .(167، ص 1385ورکههی،  )شههعبانیاست

از رویکردههای  اسادالل تقریبی مجموعهه ای  

 ورکهی،  آمیزد)شهعبانی  تقلیلی را در ههم مهی  

ن ایهن  اسادالل تقریبی مبیّ .(83ص ، 1386

ههای   ست که تمامی ناایج حاص  از پهژوهش ا

علمی با عدم  طعیای مواجه هسهاند کهه در   

اغیرهها یها عوامه  بهه منصهه      نایجه کثرت م

رسند. عواملی که کنارل آنها به نقو  ظهور می

کامهه  غیههر ممکههن اسههت. بنههابراین هههدف   

نایجهه  اسادالل تقریبی دسایابی به بهاهرین  

                                      
104. Approximate reasoning 

تهرین   ، بلکهه ههدف آن مناسهب   ممکن نیست

. (84ص  ،1386، یورکه  یشعبان) نایجه است

کنههد تهها بههه   اسههادالل تقریبههی کمههک مههی 

های پژوهشی به نقوی پاسخ دهیم کهه   سؤال

از یک سو ناایج را بر دانش و تجربهه گذشهاه   

مبانههی سههازیم و از سههوی دیگههر همبسههاگی 

میههان فراینههد و اهههداف پههژوهش را افههزایش  

تههرین دشههواری روش اسههادالل  دهههیم. مهههم

ههای رویکهرد تهک     تقریبی ناظر بر مقدودیت

گرایههی  هههای تجربههه  در نظریههه 105معیههاری

ک سیک است. بنهابراین، بهر اسهاس پیشهوند     

مفههاهیم در توصههی  تههداعی، رفاههار و « فههرا»

بهرای   106ههای چنهدمعیاری   عملکرد، از روش

 هها اسهافاده   فائن آمهدن بهر ایهن مقهدودیت    

(. 167، ص 1385)شهعبانی ورکهی،    شهود  می

ری را در ایایهار  بدین ترتیب پاراریاضیات ابزا

تواند با مفهاهیم   دهد که می پژوهشگر  رار می

)شههعبانی  مههبهم بههه نقههو د یقههی کههار کنههد

 .(84 ص ،1386ورکی،

 

 ها پانوشت

 ی سنای به این دلی  در این مقالهواژه پژوهش کمّ -1

ارنهد اوالً  لفان  صهد د گیرد که مؤ می مورد اسافاده  رار

ی ماداول مبانی بهر  های کمّ تصریح نمایند که پژوهش

                                      
105. Mono criterica approach 
106. Multi - criteria Method 
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سفید و روش شناسی ریاضهیات سهنای    –منطن سیاه 

ی ههای کمّه   ثانیاً بدیلی مناسب را برای پژوهشاست و 

 ماداول پیشنهاد نمایند.

 های کمّی لزوماً فارغ از ارزش نیساند. شهمه پژوه -2

اع بهه یهود و هسهای    بهه معنهی ارجه    رفلکسیویای -3

پدیدارشناسهانه  ههای   شناسی فردی است. در پهژوهش 

انسان موجد وا عیت است و هیی وا عیاهی نیسهت کهه    

انسان ناواند آن را بر اساس اهداف و نیازهایش بسهازد.  

بنههابراین، وا عیههت، بیرونههی نیسههت و هههر چههه هسههت 

 انعکاس درون فرد است.

 سام کناهرل نسهخه اسهت کهه    یک سیساب ورژن  -4

به کاربران مخالفهی کهه در   کند تا  می را فراهم یفرصا

بر روی یک مجموعهه داده   ،جاهای مخالفی  رار دارند

یکسان کار کرده و در عین حال از تغییرات همدیگر بها  

 یبر باشند.

های فرهنگساان زبهان   نهاده نگاری از برابر واژه تمام -5

 یرهایتصهو  ینینهاظر بهه بهازآفر    ن واژهی.افارسی اسهت 

 است. یاصلوا عی سه بعدی اجسام 

  

 یمنابع فارس
 ،یتد یسم و پژوهش تربیرئال ،(1383د)یویاسهکات،د  .1

تههران:   ،یشهجاع رضهو   و یورک یار شعبانیترجمه بخا

 زش.یاناشارات دب

، منطق اكتشداف علمدی  (، 1370پوپر، کارل ریموند) .2

 ترجمه احمد آرام، تهران: سروش.

رویکردی روش تحقیق با  ،(1387یاکی، غ مرضها)   .3

 تهران: بازتاب. ،به پایان نامه نویسی

های تحقیق در علدوک   روش(، 1385سارویانی، با ر) .4

، )ویراست دوم، جلد اول(، تهران: پژوهشکده اجتماعی

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

منطدق پدژوهش در   ، (1385) شعبانی ورکی، بخایار .5

 ،مشههد  ،گیری نوین علوک تربیتی و اجتماعی جهت
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