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 مقدمه 
هررا در علرروم  بررا بررسرری انررواع پررژوهش

یرابیم کره در علروم     مری  انسانی و رفتراری در 

انسانی و رفتاری با دو رویکرد پژوهشی مواجه 

 ایرررن دو رویکررررد عبرررارت ازهسرررتیم کررره 

و ب( رویکرررد  1الررف( رویکرررد خردگرایانرره  

در حوزه علروم   ،به بیان دیگر .2گرایانه طبیعت

انسانی و رفتاری و از جملره علروم تربیتری و    

رویکرد پژوهش بر پایره  ، انتخاب شناسی روان

فکری )پارادایم( اسرت   چارچوببینی و  جهان

 کن..   می که پژوهشگر اختیار

 ایم خردگرایانه پاراد -1
 این پارادایم با دی.گاه اصالت تحصلی سر

و کار دارد. مفروضه این پارادایم آن است کره  

ه توانر. بر   می واقعیت چیزی است که فرد"در 

 "وسرریله حررواد خررود آن را تجربرره نمایرر.. 

پارادایم خردگرایانه بر پایه این اصرل اسرتوار   

است که متغیرهای تشکیل دهن.ه یک فراین. 

توان به طور ج.اگانه از یک.یگر ه را میپیچی.

تروان تریریر   بررسی کرد. به عنوان مثرال مری  

بخشری  آیی و ارررفتار رئیس سازمان را بر کار

ایر متغیرهای دخیرل  سازمان ب.ون مطالعه س

د. نمرو بررسری   بخشی سازمانیی و ارردر کارآ

موفقیت پارادایم خردگرایانه در علوم طبیعی، 

                                      
1. Rationalistic Approach 
2. Naturalistic Approach 

ی نی باعرث ترالش بررا   به ویژه مکانیک نیروت 

های مورد  گسترش این رویکرد به دیگر عرصه

 نیاز گردی..  

( فیلسرو  قررن   1830) 3آگوست کنرت 

گرایی را ارائه کرد که پس از  ، نظریه اربات19

 خودش توسط دانشمن.ان دیگر مورد شررح و 

(. از 1382قرررار گرفررت )صرراحبی،    تبیررین

که این تبیینرات همرواره برا یکر.یگر      آنجایی

نبوده و حتی با ت.وین اولیه کنت نیرز   همسو

و  1985، 4)برایانررت سررتیدر یررک راسررتا ن 

ارائرره تعریفرری دقیررن از آن  ،(1988برررایمن 

در  ،ایرن رسر.. برا وجرود     مری  مشکل به نظرر 

رویکرد اربات گرایی )خردگرایانه( سه ویژگی 

 ن. از: ا مهم وجود دارد که عبارت

جررره علمررری فقرررط بایررر. بررره  تو .1

مشراه.ه   قابل 5یوپوزیتهای  واقعیت

هرای   مح.ود و محصور شرود. سرازه  

ها استنباطی همانن. باورها یا انگیزه

در علم جایگراهی ن.ارنر.. در واقرع    

از ای  تروان نسرخه  این دی.گاه را می

یررا اصررالت تجربرره   « 6آمپریسررم»

 دانست. 

هررای علرروم طبیعرری ماننرر.   روش .2

گیررری، تمررایز بررین متغیررر   انرر.ازه

                                      
3. Agust Kont 

4. Bryant 

5. Positive 
6. Empirism 
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.وین وابسته و متغیرر مسرتقل و تر   

 یقرروانین کلرری بایسررتی در قلمرررو

کرار گرفتره   ه علوم اجتماعی نیرز بر  

 شود. 

ارزشری  موضروعی عینری و فرا   ،علم .3

 (. 1382، یصاحباست )

رویکرد خردگرایی در م.یریت و سازمان 

شناسی و  و در روان - 7مانن. مطالعات تیلور -

علرروم تربیترری در قالررر رفتررارگرایی ماننرر.   

 .متجلری شر.   9و اسرکینر  8مطالعات واتسرون 

رفتارگراهررا برره دنبررال محرر.ود سرراختن روان

بروده و از توجره بره    « علم رفترار »شناسی به 

و « شررناخت»متغیرهررای درونرری هماننرر.   

 کردن..   می به ش.ت پرهیز« عواطف»

موضع و جایگاه رویکرد خردگرایانره هرم   

و  شناسری  رواناز درون و هم از خارج حروزه  

فتره اسرت.   علوم تربیتی ش.ی.اً مورد نقر. گر 

( 1998، 11؛ گوبا و لیرنکلن  1988، 10برایمن)

انتقاد اصلی در ایرن اسرت کره چنانچره ایرن      

منجرر بره    ،نگرش به شکل حاد اعمال گرردد 

 نوعی مح.ودسازی و سانسورگری در ارتبرا  

 ،اش صرحبت کررد   تروان دربراره   مری  با آنچره 

این نگررش در علروم رفتراری بره      .خواه. ش.

                                      
7. Tylor 
8. Watson 

9. Skiner 

10. Bryman 
11. Guba & Lincoln 

بیگانه از تجرارب  یک روش نازا و جزیی نگر و 

در واقع برا نگراه    .شود می واقعی انسانی منجر

تخصصری ایرن   هرای   و نوشتهها  به برخی متن

ریافرت کره   تروان د  می حوزه از علوم به خوبی

ها در پشت ارقرام و   چگونه چهره واقعی انسان

اع.اد آماری گم ش.ه یا به فراموشری سرپرده   

 ش.ه است. 

 پارادایم طبیعت گرایانه -2
اصلی این پارادایم این است که  مفروضه

طرور  ه واقعیت چیزی نیست که همه افراد بر 

کننرر. و تجربرره یکسرران آن را مشرراه.ه مرری 

آورنر.. همچنرین    مری  دسته مشابهی از آن ب

تیکی. دارد که تجزیه یک پ.ی.ه پیچیر.ه بره   

اجزاء و مطالعه هر یک از اجزاء الزاماً ما را بره  

کنر..  یشناخت کامل از آن پ.ی.ه ه.ایت نمر 

عررالوه بررر آن واقعیررت مررورد مشرراه.ه و      

گذارنر. و  مری گرر برر یکر.یگر تریریر      مشاه.ه

های پژوهشگر به نحوی فراین. پژوهش ارزش

دهرر.. بنررابراین در  مرری را تحررت ترریریر قرررار

پارادایم طبیعت گرایانه مفروضه اصرلی مرورد   

تیکی. آن است که واقعیت مورد مشراه.ه بره   

بسرتگی دارد. در   تفسیر افراد و ذهنیت آنران 

گرایانه زن.گی، فرهنگ، مبانی  رویکرد طبیعت

ارزشی، عقی.تی و رفتاری، زبران، احساسرات،   

هیجرران و تعررامالت مررردم مررورد بررسرری و   

گیرد. در حقیقت این رویکررد   می مطالعه قرار
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کنررر.  مررری فراینررر.ی اسرررت کررره سرررعی 

هرای روابررط متقابرل برین افررراد و     پیچیر.گی 

ط را بهترر در   چنین برین افرراد و محری   هم

 نمای..  

در ایررن رویکرررد پژوهشرری بررر تغییررر و  

و  شود تفسیرهای افراد مورد مطالعه تیکی. می

 برره تشررریت و تصررویر کررردن جزئیررات امررور 

جود در محیط نه پردازد و از فراین.های مو می

هرا را مرورد بررسری    ن، بلکره آ فقط غافل نش.ه

بنرابراین از   .دهر.  مری  عمین و موشکافانه قرار

گیرری خاصری    تئروریکی دارای جهرت   جهت

تعیرین شر.ه   از پیش های  باش. و فرضیه نمی

 طرور کلری  ه ب .شود خاصی در نظر گرفته نمی

گرایانره   تروان گفرت کره رویکررد طبیعرت      می

را  (چه خرد و چه کرالن )ها  سازمان ،پژوهش

ارتبرا   زنر.ه و پویرا و در   ای  به عنوان پ.یر.ه 

ه طرور  گیرد که بر  متقابل با محیط در نظر می

مستمر در حرال تحرول و تغییرر و دگرگرونی     

مانرر. تررا برره سررادگی و اسررت و منتظررر نمرری

 سهولت مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد.  

از سوی دیگر پژوهش کیفی تنها بر یک 

فلسفه، نظریه یا روش منحصر به فرد اسرتوار  

بلکه با شماری از مکاتر مانن. سرنت   ،نیست

ژه مکترر  بره ویر   12جامعه شناسی تفسریرگرا 

و مردم  14، روش قوم شناسی13شناسیپ.ی.ار

                                      
12. Interpretivist Sociological Tradition 
13. Phenomenology 

 ا، پسرر(Mason,1997) پیونرر. دارد 15شناسرری

هرای  هرم بره ترازگی بره پرژوهش      16نوگرایان

ان.. من. ش.ه ههای کیفی عالقو روش 17تجربی

نیز هر چنر. از دیربراز مطالعرات     شناسی روان

ی و علمی استوار سراخته  خود را بر روش کمّ

ه پرژوهش کیفری   بر اخیرر  های  در سال ،است

ر تعلیم و تربیت مطالعه و د گرایش پی.ا کرده

بنرابراین   .چنان حفظ شر.ه اسرت  موردی هم

شود که بسریاری از پژوهشرگران   مالحظه می

هرا و  مختلرف علمری کره از سرنت    های  رشته

کنن.، در مطالعرات   می مکاتر مختلف پیروی

های کیفی را مورد استفاده خود انواع پژوهش

هررا، مکاتررر و ایررن سررنتدهنرر..  مرری قرررار

مختلرف علمری، دربراره آنچره کره      های  رشته

سازد، چگونگی، چرایری   می جهان اجتماعی را

هررای  و اهمیررت آن بررا رویکردهررا و دیرر.گاه 

کنن. و این ب.ان معناست که متمایز عمل می

هرای کیفری   که به پرژوهش هایی  دامنه سنت

ای از اصرول   ه به یک فلسفه یرا مجموعره  عالق

شرود. از ایرن    نمی واح. مح.ود شناختی روش

رو یکی از نقا  قوت پژوهش کیفی این است 

تروان آن را بره مجموعره واحر.ی از     که نمری 

اصول توصیف کنن.ه و سراده محر.ود نمرود.    

هرا،  اینکه بسیاری از پژوهشگران پیررو سرنت  

                                          
14. Ethnography 

15. Anthropology 

16. Post - Modernnists 
17. Imperical 
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های مختلرف علمری بره انرواع     مکاتر و رشته

پردازنر. کره هرر یرک بره      هرایی مری  پژوهش

از جملرره  ،ماهیررت کیفرری دارنرر.   ای گونرره

جالر توجه و برا اهمیرت پرژوهش    های  جنبه

 کیفی است. 

 ماهیت پژوهش كمّی  -3
ی در حوزه علوم انسرانی  های کمّ پژوهش

و رفترراری بررر پایرره جهرران بینرری و پررارادایم  

فرر  اساسری ایرن     .خردگرایانه قررار دارنر.  

واقعیرت چیرزی   » کره   دارد مری  پارادایم بیان

توان. به وسیله حرواد خرود    یاست که فرد م

 1380)سرم. و دیگرران،  « آن را تجربه نمای.

(. بررا در نظررر گرررفتن ایررن فررر ،    77ص 

یابنر.   مری  ی به سمتی سرو  های کمّپژوهش

بینن. تا بتوانن. یک فراین.  می که خود را قادر

پیچی.ه یا یک کل را بره متغیرهرای تشرکیل    

 دهن.ه یا عناصر سازن.ه آنها تجزیره نمروده و  

هر یک را به طور ج.اگانه بررسری و مطالعره   

( 1830نماین.. از زمانی کره اگوسرت کنرت )   

اربات گرایی را ارائره   نظریه 19فیلسو  قرن 

هرا  تر.ری  ایرن دیر.گاه در پرژوهش    ه ب ،نمود

علوم انسانی و رفتاری شروع بره رشر. و نمرو    

کرد. به طوری که بای. گفرت الگرو و ماهیرت    

از  ،نی و رفتراری ی در علروم انسرا  پژوهش کمّ

علوم مرادی و فیزیکری گرفتره شر.ه اسرت و      

 ،ه.  آن نیز ایجاد و انشاء نظریه و اصول آن

باشر.   مری  یا بررسری صرحت و سرقم ایرن دو    

بنررابراین (. 1363)نررادری و سرریف نراقرری،   

هررای فعالیررتقرروانین و اصررول پررژوهش و   

پژوهشی در علروم انسرانی و رفتراری، همران     

هرای  ر پرژوهش قوانین و اصرولی اسرت کره د   

شرود و تنهرا   علوم مادی و فیزیکی رعایت می

یا آنچه  18تفاوت اساسی بین این دو، آزمودنی

 ،گیررردکرره پررژوهش دربرراره آن صررورت مرری 

 باش..   می

هرای پرژوهش    ش.، فعالیتبر آنچه بیان 

ی براساد تجزیه و تحلیرل یرک یرا چنر.     کمّ

پیشنهاد فرضی و ذهنی درباره روابط علرت و  

گرردد و   می دو یا چن. متغیر بنامعلولی میان 

 آزمودن و یا آزمایش کردن این روابرط  ،ه. 

ی در پژوهش کمّهایی  چنین فعالیت .باش. می

، 19دارای خصوصیاتی از قبیل افزایشری برودن  

، تلخیصی 21، تعمیم پذیر بودن20تجربی بودن

پررذیر  ، ابطررال23، تکرررار پررذیر بررودن22بررودن

و  26، عینرری بررودن25، نظررم داشررتن24بررودن

 باش..   می 27طلر بودن صتخص

                                      
18. Subject 
19. Adding 

20. Empirical 
21. Generalitation 

22. Reductionism 
23. Repeatability 
24. Refutation 

25. Systematic 

26. Objectibity 
27. Reguirement of expetise 
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موضرررع و جایگررراه و غلبررره دیررر.گاه   

گرایی در علوم انسرانی و رفتراری مرورد     اربات

نظران مانن. بررایمن،   صاحر انتقاد بسیاری از

 گوبا و لینکلن و سایرین قرار گرفته تا آنجایی

ضرمن مخالفرت برا سرلطه ایرن       28که های.گر

های علوم انسانی و رفتاری، دی.گاه بر پژوهش

قر. اسرت برره وسریله ریاضریات )اعرر.اد و     معت

را هرا   توان کلیه وجوه چهره پ.یر.ه  ارقام( نمی

 (. 1377شناسایی نمای. )بزرگی، 

 29پژوهش شناسی روش -4
را فراینرررر. چگررررونگی  شناسرررری روش

گردآوری اطالعات و شواه. و تب.یل بره آنهرا   

بره منظرور دسرتیابی بره دانرش      هرا   به یافتره 

 شناسری  روشدر  ان.. لذا مفاهیمی کره دانسته

بای. دربرگیرن.ه این فراینر.   ،گردن.مطرح می

و هرر.  آن باشرر.. برره همررین جهررت در     

از مفاهیمی چون جامعه آماری،  شناسی روش

، ابرزار پرژوهش یرا    گیرری  نمونهنمونه آماری، 

هرا، روایری و پایرایی    ابزاری جمرع آوری داده 

هررا و هررای تجزیرره و تحلیررل دادهابررزار، روش

 ر این مواردیزشود که در میمتغیرها صحبت 

های پژوهش کمی و کیفی در هر یک از روش

 ان..  بررسی ش.ه

                                      
28. Heidegger 
29. Research Methodology 

 پژوهش كمّی شناسی روش -4-1

ی رویکررردی جزءگرررا و  پررژوهش کمّرر 

تحصّلی برای توصیف عینی متغیرها و توضیت 

روابط بین آنهاست. ب.ین معنرا کره نگررش و    

ی، ریاضی و رقمری برر ایرن گونره     دی.گاه کمّ

دلیرل در  بره همرین    .ا حاکم اسرت هپژوهش

ه نیز هر آنچره بر  ها  وهشاین پژ شناسی روش

بای. قابلیت تب.یل به رقم  ،شود کار گرفته می

ه و یا ع.د را داشته باش. و یرا بتروان آن را بر   

در زیرر بره هرر     .صورت رقم و ع.د بیان نمود

ایررن رویکرررد  شناسرری روشیررک از مفرراهیم 

 آنجرایی  تا ،پژوهشی به طور فشرده و مختصر

 پرداختره  ،به مفهروم وارد نسرازد  ای  که لطمه

 شود.   می

 جامعه آماری -4-1-1

از افرراد یرا   ای  عبارت اسرت از مجموعره  

واح.ها یرا رویر.ادها کره دارای حر.اقل یرک      

(. جامعره  1385صفت مشتر  باشن. )دالور، 

پژوهش با توجه به ه.  بررسی و نوع واحر.  

مختلرف  هرای   توان. به گونره  می مورد مشاه.ه

تعریف گردد. اما تعریف جامعه پرژوهش بایر.   

جامع و مانع باش.. بره عبرارت دیگرر جامعره     

پژوهش بای. چنان باش. که از نظر نقطه نظرر  

زمانی و مکانی همه واح.های مورد مطالعه را 

شامل شود و از شمول واح.هایی که نبای. به 

 مطالعه آنها پرداخت جلوگیری به عمل آورد. 
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 هنمون -4-1-2

زیررر مجموعرره جامعرره را نمونرره گوینرر. 

(. در حقیقرررت نمونررره گرررروه 1385دالور، )

کوچکی از جامعه است کره بررای مشراه.ه و    

گرردد و اطالعرات    می تجزیه و تحلیل انتخاب

 مررورد نیرراز پررژوهش برره کمررک آنهررا حاصررل

 شود.   می

 گیری نمونه -4-1-3

از ای  برره فراینرر. انتخرراب زیررر مجموعرره

وینر.. بره بیران دیگرر     گیرری گ  جامعه نمونره 

انتخاب تعر.ادی از افرراد، اشریاء، رویر.ادها و     

ها از یک جامعه تعریف ش.ه بره  اشیاء و مکان

عنرروان معررر  یررا نماینرر.ه آن جامعرره را     

 گیرری  نمونره گوین.. ه.  اصرلی   گیری نمونه

برآورد مقادیر جامعه به کمک مقرادیر نمونره   

، گیررری نمونررهاسررت. برررای شررناخت مراحررل 

تروان  و حجم نمونه می گیری نمونههای روش

 به کتر روش تحقین مراجعه نمود. 

 ابزار پژوهش -4-1-4

ی فراینرر. انتخرراب یررا  در پررژوهش کمّرر

 گیررری انرر.ازهیررا ابزارهررای هررا  توسررعه روش

مناسررر بایرر. در پرری دسررتیابی برره اهرر.ا   

ی باش.. در خصروص ابرزار انر.ازه   پژوهش کمّ

ک ررنر.ای  30ی این براور گیری در پژوهش کمّ

کافی است که بیان داشته اسرت اگرر چیرزی    

                                      
30. Purposive 

دارای مقر.ار اسرت و اگرر     ،وجود داشته باش.

گیرری  توان آن را ان.ازه می ،دارای مق.ار است

(. ابزارها و روش107، ص 1367کرد )دالور، 

هرا وجرود   های متع.دی برای گرردآوری داده 

را بره دو صرورت   ها  دارد که ممکن است داده

این.. در ایرن حالرت   ی و کیفی توصیف نمکمّ

کیفی را براساد وجود اشترا  آنها های  داده

پذیر مری واقع کمیتبن.ی کرده و در  طبقه

ها های عم.ه گردآوری دادهنماین.. روش

 نررر. از:ا در پرررژوهش کیفررری عبرررارت  

( 4(مشرراه.ه، 3(مصرراحبه، 2(پرسشررنامه، 1

ترررین و  آزمررون. کرره در بررین آنهررا مترر.اول  

 ها، پرسشرنامه  دهمؤررترین روش گردآوری دا

و اطالعرات سرازمان   ها  باش.. این ابزار داده می

کنر.. نیراز بره حضرور      می یافته و کمی فراهم

آماری های  پژوهشگر برای اجرا ن.ارد و تحلیل

ای از سازد. مصاحبه را ع.ه می دقین را ممکن

ترررین و بهترررین روش  پژوهشررگران، مطمررئن

را انر.. مشراه.ه    ها تلقی کررده گردآوری داده

 گذاری، مقایسه، توصیف و ربرت  شناسایی، نام

ان.. آزمرون را هرم    دانسته ،آنچه رخ داده است

گیررری وسرریله یررا روش مررنظم برررای انرر.ازه 

ان.. در پرژوهش  از رفتار تعریف کردهای  نمونه

های حاصل از هر چهار ابرزار بیران    داده یکمّ

 گردن..   می یش.ه کمّ
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ابییزار  32و پایییایی 31روایییی -4-1-5

 وهشپژ

بایر.   گیرری  ان.ازهی ابزار در پژوهش کمّ

 دارای دو ویژگی فنی پایایی و روایی باش..  

 الف( پایایی

دارد کره ابررزار   مرری مفهروم پایررایی بیران  

در شرایط یکسان ترا چره انر.ازه     گیری ان.ازه

دهرر.. ایبررل و نترای  یکسررانی برره دسرت مرری  

پایررایی را عبررارت از: همبسررتگی  33فریسرربی

ای  ز نمررات و مجموعره  میان یرک مجموعره ا  

دیگر از نمرات در یک آزمون معرادل کره بره    

صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست 

 Wiersma and)کننر.   می تعریف ،آم.ه است

Jurs,1990)ی برررای کمّررهررای  . در پررژوهش

ماننر.  هرایی   محاسبه ضرریر پایرایی از روش  

(روش 3، 35(روش همترا 2، 34(اجرای دوبراره 1

( روش کرررودر ر    4و  36دو نیمررره کرررردن 

هررا اسررتفاده   و سررایر روش  37ریچاردسررون 

 گردد.   می

 ب( روایی

دارد کرره ابررزار مفهرروم روایرری بیرران مرری

ا چه ح. خصیصه و صفت مرورد  گیری تان.ازه

                                      
31. Validity 

32. Reliability 

33. Ebel & Frisbie 
34. Test - Retest 

35. Equivalence 

36. Split - half 
37. Kuder - Richardson 

سرنج.. بر.ون آگراهی از     گیرری را مری   ان.ازه

تروان بره دقرت     گیرری نمری  ابزار ان.ازه ،روایی

حاصررل از ابررزار اطمینرران داشررت. هررای  داده

متع.دی برای تعیرین روایری ابرزار    های  شرو

توان بره روایری    می وجود دارد که گیری ان.ازه

اشاره  40و روایی سازه 39، روایی مال 38محتوا

 نمود. 

های تجزییه و تللیی    روش -4-1-6

 هاداده

ی اغلرر  های کمّها در پژوهشاین روش

پارامتر یک با دو سرطت  های  به دو گروه روش

غیرررر هرررای  روشاسرررتنباطی و  توصررریفی و

یک با دو سطت توصریفی و اسرتنباطی   پارامتر

شود. هر.  اصرلی اسرتفاده از     می بن.یطبقه

هررای هررای آمرراری تعمرریم دادن یافترره روش

 پژوهش به جامعه پژوهش باش..  

 41متغیر -4-1-7

متغیر را ویژگری واحر. مرورد مطالعره و     

تعریرف   ،توان. کمیرت بپرذیرد  مشاه.ه که می

های پرژوهش در رویکررد   تمام روش ان.. کرده

باشرر.. در  مرری ی برره نرروعی دارای متغیرررکمّرر

متغیرهررا را برره صررور مختلررف  هررا  پررژوهش

کننرر.. برررای مثررال از نظررر  مرری بنرر.ی گررروه

                                      
38. Content Validity 

39. Criterion Validity 

40. Construct Validity 
41. Variable  
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و  42یپذیرن. به دو گروه کمّر  می مقادیری که

و از نظر نقرش آنهرا در پرژوهش بره      43کیفی

، متغیررر 45، متغیررر وابسررته44متغیررر مسررتقل

و متغیررر 47کنترررل ، متغیررر46تعرر.یل کننرر.ه

 نماین..   می تقسیم 48گرم.اخله

 50و بیرونیی  49روایی درونی -4-1-8

 پژوهش كمّی

ی با عنایت به هر.   های کمّدر پژوهش

هررا، آن، چگررونگی گررردآوری و تنظرریم داده 

تبر.یل آنهرا بره اطالعرات و سررانجام دسررت      

 هرای پرژوهش، ترا چره انر.ازه     یافتن به یافته

اطمینرران  پررژوهشهررای  ترروان برره یافترره مرری

داشت؟ پاسخ بره ایرن سرؤال روایری درونری      

پژوهش را مر.نظر قررار داده اسرت. از سروی     

های پرژوهش  توان یافتهدیگر تا چه ان.ازه می

جغرافیایی یا شررایط دیگرر   های را در محیط

تعمرریم داده؟ پاسررخ ایررن سررؤال هررم روایرری 

   سازد. می بیرونی پژوهش را مطرح

رهرای  به بیان دیگر درجره کنتررل متغی  

ناخواسته را روایی درونی نامن.. ب.ین معنا که 

روایی درونی پژوهش نمایانگر آن است که ترا  

                                      
42. Quantity 

43. Quality 
44. Independent 

45. Dependent 

46. Moderator 
47. Control 

48. Intervening 

49. Internal Validity 
50. External Validity 

پژوهش از صحت و دقرت  های  چه ان.ازه یافته

الزم برخوردار اسرت. عرواملی ماننر. انتخراب     

هرا، پریش آزمرودن،     ، افت آزمرودنی 51افتراقی

، ابرزار  53، ت.اخل اعمرال آزمایشری  52تاریخچه

و اررر متقابرل انتخراب برا      54بلوغ، گیری ان.ازه

بازگشت آمراری و   ،تحلیل آماری ،سایر عوامل

سوگیری پرژوهش روایری درونری پرژوهش را     

؛ 1385دهنرر. )دالور،  مرری تحررت ترریریر قرررار

 ( 1378سرم. و دیگران 

ی تعمرریم روایرری برونرری پررژوهش کمّرر 

پژوهش یک نمونه استفاده ش.ه بره  های  یافته

ا یا شرایط دیگرر  هتری از آزمودنی گروه وسیع

است. دو نوع روایی برونی الرف( برا توجره بره     

جامعه مرورد مطالعره و ب( زیسرت محیطری     

وجود دارد. روایی برونی نوع اول تعمیم یافته 

به جامعه آمراری مرورد نظرر اسرت و روایری      

پرژوهش بره   هرای   برونی نوع دوم تعمیم یافته

شرایط طبیعی است. عواملی هم چون معرر   

تعریف مربهم عمرل آزمایشری،     نبودن نمونه،

تعریف ناکافی متغیر وابسته، نو بودن محریط  

آزمایشی، اررر تعراملی زمران، نروع و دفعرات      

گیررری متغیررر وابسررته، ارررر انتظررار    انرر.ازه

و اررر واکرنش شررایط آزمایشری      55آزمایشگر

                                      
51. Differential Selection 
52. History 

53. Diffusion of treatments 

54. Maturation 
55. Rosenthal Effect 
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 روایی برونی پژوهش کمّی را تحت تیریر قررار 

 دهن..   می

 پژوهش كیفی شناسی روش -4-2

تفسیرگرا  ،گرا پژوهش کیفی رویکرد کل

 و برای اکتشا  در یک زمینه طبیعری انجرام  

شود و نبای. در یک مح.وده تصنعی انجام  می

گیرد. پژوهش کیفی درباره زن.گی، فرهنرگ،  

مبررانی ارزشرری، عقیرر.تی و رفترراری، زبرران،   

احساسات، هیجانات و باورهای مردم اطالعات 

. . پژوهشررگر کیفرری بایرر .کننرر کسررر مرری 

هرررررای شخصررررری، احساسرررررات و   ارزش

خود را کنار بگذارد و جهان را های  پیش.اوری

از چشم دیگران تجربه کن. که کراری آسران   

نیسررت. پژوهشررگر کیفرری بررا اسررتفاده از     

هررای مررنظم اطالعررات را جمررع آوری    روش

ان.یش.، کن.، درباره معنی و مفهوم آن می می

و  نمای. می کن. آنها را ارزیابی می گیری نتیجه

ده.. ایرن فراینر. بره     می سرانجام آنها را ارائه

مگررر آنکرره  ،گیرررد طررور مطلرروب انجررام نمرری

صورت دقیرن  ه پژوهش کیفی ب شناسی روش

لذا در زیر به برخری از مفراهیم    .رعایت گردد

پژوهش کیفی بره طرور فشررده     شناسی روش

 گردد.   می اشاره

 ملیط پژوهش -4-2-1

محیط پرژوهش در واقرع همران دنیرای     

 هش و مطالعه در آن انجامت که پژوساقعی او

. این محیط به صورت یک کل مرورد  گیرد می

گیرد و از تحلیل آن به اجرزاء   می مطالعه قرار

 گردد.   می و مطالعه اجزاء پرهیز

 نمونه -4-2-2

در پژوهش کیفری نمونره کوچرک و بره     

شرود. در واقرع    مری  انتخاب 56صورت ه.فمن.

 طالعه نیست.  این نمونه معر  جامعه مورد م

 گیری نمونه -4-2-3

هررای  کرره نمونرره در پررژوهش از آنجررایی

هرای   ، لرذا روش کیفی معرر  جامعره نیسرت   

آن هررم خرراص برروده و برخرری  گیررری نمونرره

 گیرری  نمونره ا برای رهایی  نظران روش صاحر

( 1990) 57. از جملرره پررات نانرر. ابرر.اع نمرروده

را در کتاب خود ارائه  گیری نمونهپانزده روش 

توان بره آن رجروع نمرود.     می است که نموده

توان. از مکان، رویر.اد، اشریاء،    می گیری نمونه

 اسناد و م.ار  و غیره باش..  

 هاآوری دادههای جمعروش -4-2-4

در پژوهش کیفی پژوهشگری کره بررای   

بای. برا   ،کن.ریزی می برنامهها آوری دادهجمع

 سرازگار  ،نوع اطالعراتی کره در پری آنهاسرت    

( سرره اسررتراتژی 1963) 58.. زلرری باشرر مرری

گیررری و مصرراحبه عمیررن، مشرراه.ه و نمونرره

شمارش را ارائه کرده است که پژوهشگر مری 

                                      
56. Purposive 

57. Pattan 
58. Zelditch 
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 .توان. از آنها در پژوهش خود اسرتفاده نمایر.  

دیروار   ،توان به بررسی اسناد و مر.ار   می اما

طور کلی اسناد پای.ار و ناپایر.ار  ه ها و بنوشته

 نیز اشاره نمود.  

ه پایایی ابزار در پژوهش کیفی بروایی و 

دلیل آنکه محریط پرژوهش طبیعری اسرت و     

محیط طبیعی هم متغیرر اسرت، لرذا ابزارهرا     

منعطررف برروده و از قبررل پرریش بینرری شرر.ه  

نیستن.. بنابراین روایی و پایرایی ابرزار بره آن    

وجرود   ،ی مطرح استمعنا که در پژوهش کمّ

 ن.ارد.  

تجزییه و تللیی    های  روش -4-2-5

 ها داده

پرژوهش کیفری   هرای   به دلیل آنکه داده

لرذا   ،صورت توصریفی و کیفری اسرت   ه غالباً ب

هرا   این گونه پژوهشهای  و تحلیل دادهتجزیه 

هرای   هم توصیفی و تفسیری اسرت و از روش 

شررود و از  آمرراری اسررتنباطی اسررتفاده نمرری 

توصیف فراوانی  های توصیفی هم تا ح.ّ روش

 شون..   استفاده می

 متغیر -4-2-6

 محیط پژوهش تجزیه ،در پژوهش کیفی

هرا   هشبنابراین در ایرن گونره پرژو    ،شود نمی

 .  کنن. نمی اغلر متغیر تعریف

روایییی و پایییایی پییژوهش  -4-2-7

 كیفی

براساد مباحث مطرح ش.ه، معیارهرای  

تروان بره    نمری  را« روایری »و « پایایی»سنتی 

آسررانی در رویکرررد پررژوهش کیفرری جرراری   

 و« روایی صوری»یم دانست، هرچن. که مفاه

در مطالعات کیفری نیرز بره    « یروایی محتو»

رود. اخیرراً پژوهشرگران بسریاری در     مری  کار

هرای   یابی پژوهش ان. تا برای ارزش تالش بوده

، 59کیفرری معیارهررایی ایجرراد نماینرر. )الیرروت

 62و پای. جترون . هنوود 1994 61، رنی60فیشر

 64، پراتروترل 1984 63هرابرمن  و ، مایلز1992

خررری از معیارهرررای ارائررره شررر.ه ( بر1987

، 66پرذیری  یا انعطرا   65گشودگی ن. از:ا عبارت

، 68اولیررههررای  ، ارائرره داده67قابلیررت تکرررار 

، 70و آشکارسرازی  69اربرات و تیییر.  های  روش

( چهررار 1985هررم چنررین لیررنکلن و گوبررا ) 

، قابررل انتقررال 71ویژگرری قابررل اعتبررار بررودن

و قابررل تیییرر.  73، وابسررتگی داشررتن72بررودن

                                      
59. Elliott 

60. Fischer 
61. Rennie 

62. Henwood & Pidgeon 

63. Miles & Huberman 
64. Potter & Wetherell 

65. Openness 

66. Reflexibility 
67. Replicability 

68. Grounding 

69. Verification & Method 
70. Uncovering 

71. Crediblity 

72. Transferability 
73. Dependability 
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پژوهش کیفی  75رای معقول بودنرا ب 74بودن

 ان.. مطرح نموده

انکینسرررون و )پرررس از مطالعررره آررررار 

 ؛2000و  1998برررر   ؛1998هامرسرررلی، 

و  1997 ؛1994کرسرررول  ؛2001بررررایمن، 

دایمررون و هررالووی  ؛2005و  2003و  1998

ماکسرررول  ؛1998گوبرررا و لیرررنکلن،  ؛2002

لطررف آبررادی،  ؛1987و  1990پرراتن،  ؛1996

فراهررانی و  ؛1382همکرراران  نصررر و ؛1384

 ؛1366شررریفی و طالقررانی   ؛1384عریضرری 

 ؛1385و  1373دالور  ؛1380یانس و نیکخو 

شررریفی و شررریفی  ؛1380سرررم. و دیگررران 

 ؛1380نررررررررادری و نراقرررررررری   ؛1380

و یرا در  هرا   تروان ویژگری  ( می1380کیامنش

هرای دو رویکررد پرژوهش کیفری و     تفاوتواقع 

ی پژوهش در ج.ول شناسی را از لحا  روشکمّ

  زیر خالصه نمود.

پررژوهش  شناسرری روشجرر.ول مقایسرره 

 یکیفی و کمّ
 موضوع

 کیفی کمّی پژوهش

ی
سف
 فل
گاه
ی.
د

 

 ،خردگرا، اربات گرا، قیاسی

ای، جزنگر، عینی، فرضیه

برون م.ار، بازده م.ار و 

تییی. کنن.ه جهان بینی 

 علوم طبیعی

تفسیرگرا، پ.ی.ار 

 ،شناختی، استقرایی

درون  ،ذهنی ،کل نگر

فراین. م.ار و  ،م.ار

جهان بینی  ،اکتشافی

 مردم شناختی

                                      
74. Confirmability 
75. Soundness 

 
ه.

 

ها و تعمیم تعیین داده

گیری عقای. ها، ان.ازهیافته

و نظرها، پی بردن بر روابط 

 علی و معلولی

و ها  شناخت انگیزه

دالیل، تولی. فرضیه و 

ان.یشه، کشف 

-رون.ها، در  پ.ی.ه

 های اجتماعی

عه
جام

 

یف ش.ه، مشتر  دقیقاً تعر

 هادر برخی ویژگی
 شودتوصیف می

ونه
نم

 

انتخاب تصادفی گروهی از 

جامعه که معر  جامعه 

 باش.

معموالً گروه نمونه 

کوچک و به صورت 

 ه.فمن. انتخاب

 شون. می
وه
شی
 

ی 
ها

مع
ج

 
ده
 دا
ی
ور
آ

 
 ها

مصاحبه  ،پرسشنامه، آزمون

طور کلی  هو مشاه.ه و ب

 ترابزارهای ساخته یافته

 ،مصاحبه ،.همشاه

اسناد و م.ار  و به 

ن.رت پرسشنامه و به 

طور کلی ابزارهای 

ها  گردآوری داده

 ساخت نا یافته تر

وه
شی
 

ی 
ها

ل 
حلی
و ت
ه 
زی
تج ده
دا
 
 ها

آماری اساد های  تحلیل

 تجزیه و تحلیل را تشکیل

 ده. می

اغلر توصیفی و 

تفسیری و ب.ون 

 های آماریتحلیل

ته
یاف
 
 ها

پذیر اغلر آماری و تعمیم 

 به جامعه مورد مطالعه

اغلر وابسته به 

محیط و تعمیم 

 ناپذیر آماری

ی 
نتا

 

 اغلر آماری و عینی
اکتشافی و 

 تفسیربردار

ش
وه
پژ
ط 
حی
م

 

اغلر تصنعی و 

 آزمایشگاهی
 اغلر طبیعی و واقعی

گر
هش
ژو
پ

 

فردی برونی و ج.ای از 

 فراین. پژوهش

فردی محرم و جزیی 

 از فراین. پژوهش
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ها
یر
تغ
م

 

 قاً تعریف و کنترلدقی

 شون. می

اغلر متغیرها بطور 

دقین تعریف و 

 شون. کنترل نمی

ش
وه
پژ
ح 
طر

 

غیر منعطف و تغییر ناپذیر 

 و از پیش تعیین ش.ه
 منعطف و تغییر پذیر

ش
زار
 گ
ائه
 ار
وه
شی

 

غالباً براساد روش 

آکادمیک و فصول مشخص 

 شود می ش.ه ارائه

غالباً توصیفی و به 

داستان های  شیوه

نه، تاریخچه ای، گو

 حکایتی و غیره

عه
طال
د م
ور
ع م
ضو
مو

 

که بای. روی هایی  آزمودنی

آنها اعمال آزمایش صورت 

 گیرد

به عنوان شرکت 

کنن.گان و مشارکت 

 گنن.گان مطرح

 شون.. می

 

 فرجام
پژوهان علوم انسرانی   پژوهشگران و دانش

و رفتاری از فلسفه علم در این علروم آگراهی   

ین امر باعث ش.ه است کره  ن.ارن. و ا یچن.ان

هررای  نقرر. و بررسرری معرفررت شناسرری روش 

چنر.ان جر.ی    ،این علروم  هپژوهشی در حوز

 .گرفته نشود و حتی آن را کاری عبث ب.اننر. 

پژوهش در علوم انسرانی و رفتراری   های  روش

ی گرررا و در دو رویکرررد خردگرایانرره یررا کمّرر 

تفسیرگرایانه یا کیفری گررا قررار دارنر.، امرا      

 گرایی، یکمّ  ش در کشور بر دوشپژوه سکان

امرا بره براور بسریاری از      .ستاستوار گردی.ه ا

هرای   دگرگرونی  ،نظران و پژوهشرگران  صاحر

هررای  سررریع اجتمرراعی و گونرراگونی واقعیررت 

قیاسری سرنتی یرا    هرای   شناسی روش ،زن.گی

هرا،   تواننر. پ.یر.ه   نمری  ی دیگرکمّهای  روش

ح ها را تییی. یرا اصرال   تغییرات و ارزش ،روابط

بنررابراین ضرررورت تغییررر در نگرررش  .نماینرر.

دو هرای پرژوهش    گرا و آمراری در روش  یکمّ

تغییرر مسرتمر    چررا کره  چن.ان ش.ه اسرت؛  

علوم انسانی و رفتراری  های  ها در زمینه نظریه

رونر. و   مری  که به سوی اصالح و تکامل پیش

. به بیان شود می تر پژوهش علمی هم پیچی.ه

کره در حرفره    چنران دیگر پژوهشگر بایر. هم 

نسبت به  ،پژوهش خود تالشگر و ج.ی است

در  و تشخیص روش پرژوهش نیرز کوشرا و    

 ،گرردد  نمی این دستاورد میسر .حساد باش.

مگر آنکه آموزش دهن.گان روش پژوهش اوالً 

و رانیاً به ها  خود نسبت به مبانی فلسفی روش

در گرذر زمران شرناخت    ها  تحوالت این روش

باشرن. ترا برا براوری کره      نسبتاً کاملی داشته 

حاصل دانرش و آگراهی اسرت، سرنگ بنرای      

 نهن..   تغییر نگرش را بنا

گررا   یتغییر نگرش نسبت بره روش کمّر  

باش. که به طرور کلری آن را   ای  نبای. به گونه

و هررا  رسرری و ارائرره توانررایی نفرری نمایرر. و بر

های روش کیفی هم نبای. بره صرورت    قابلیت

هرا برا توجره    شایرن رو  .آمیز بیان گردد اغرا 
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مقتضای زمانی آشکار، تع.یل شر.ه انر.، لرذا    

گرایی چن.ان هرم   گرایی به کیفییگذر از کمّ

   .آی. نمی آسان به نظر

رایری و  گ یاکنون کره در کشرور مرا کمّر    

هرای علروم    تسلط نگرش ریاضی برر پرژوهش  

است که بره نظرر   ای  به گونهانسانی و رفتاری 

برره  ش را اساسرراً، دسررتیابی برره دانررعرر.ه ای

 پررذیر ی امکررانهررای کمّرر گیررری از روش بهررره

هرای کیفری را مرورد غفلرت      دانن. و روش می

وهش کشرور  ابت.ا بای. جامعه پرژ  ،ان. قرار داده

های پژوهشری و   را هم در سطت آموزش روش

زشیابی آنهرا بره مبرانی    رهم در سطت اجرا و ا

 پژوهش آشنا نمود.  شناسی روش
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