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مقدمه
تاکنونبراياصطالح"Grounded theory"معادلهای
فارسيزیاديپیشنهادشدهاست؛ازجملهنظریةبنیادي؛
بنیادي. مفهومسازي نظریة دادهها؛ بر مبتني نظریة
نظریه بنیاد، داده نظریة دادهها، از برخاسته نظریة
مبناییورویشنظریه؛امادراینمقالهاصطالحنظریة
برخاستهاززمینه،برایایناصطالحانتخابشدهاست.
تحقیقهای کنار در زمینه از برخاسته نظریه
و پژوهی اقدام تاریخی، قومشناسی، پدیدارشناسی،
مطالعهموردیدرردهتحقیقهایکیفیجایمیگیرد.
اینروشتوسطبارنیگلیزر1وانسلماستراوس2در
بیمارستان در میدانی مطالعه اوایلدهه60طییک
ارائهشد.گلیزرواستراوسدرسال1967دردانشگاه
کالیفرنیادرپیانجامدوتحقیقتجربیباعناوین»مرگ
انجام جهت جدید روشی مرگ«۴، »زمان و آگاهی«3
در آن جزییات که نمودند ابداع اجتماعی تحقیقات
کتاب»کشفنظریهبرخاستهاززمینه«5بهچاپرسید.
ازمطالعاتمیدانیبودندکه انجامشكلی آناندرپی
مبنای بر و جمعآوری از پس نظریه تولید به قادر
ترغیب کتاب، این هدف باشد. تحقیق دادههای
بهجای نظریهسازی بر تمرکز برای جامعهشناسان
رویكرد این در بود. فرضیه آزمون معمول روشهای
بهجایارائهفرضیهوسپسآزمونآن،محققبهشكلی
کیفیخودرادرمعرضدادههاییقرارمیدهدکهاغلب
آنهارادرخاللهمسخنیبامشارکتکنندهبهدست
میآوردودرطولمسیرتحقیق،بامعنادارکردناین
 Charmaz,( میکند کوشش نظریه تولید برای دادهها
535-507 :2005(رویكرداینروشدرتولیدنظریهآنرا

است.اصطالح قرارداده درزمرهیكیروشهایکیفی
برایتوضیحگونهای کیفی،6درمقابلاصطالحکمی7
تحقیقهای اساساً بهکاربردهمیشود. تحقیق از خاص
کیفیمبتنیبردوفرضمشخصانجاممیپذیرند.یک
برایشناختدرکار واقعیتمنحصربهفرد یا و پدیده
نیستکهمحققبخواهددرپیکشفآنباشد،بلكه
ادراکاتمختلفیازواقعیتدرکاراستکهمعنایآنرا
برمیسازدودرعینحالبرایفهماینمعانیوادراکات
بایدتوجهداشتکهآنهادربطنیکزمینهمعنادار

میباشند،پسبایدبانگاهیکلنگرآنهارادنبالکرد.
 )Annells, 1996: 379-393( )Vasilachis de 

Gialdino, 2011(
تحقیقحاضربراساساینسؤالهاشكلگرفتکه
تحقیقهای وچرادر اینفرضهادرکجاست »ریشه
زمینه از برخاسته نظریه درروش و اعم بهطور کیفی
ذهنی دنیای به سفر از سخن اخص، بهطور
مشارکتکنندگانبهمیانمیآید؟«و»چراپدیدههایی
ازقبیلمعانیذهنیافرادکهدرروشهایکمیبهمثابه
تهدیدیبرایرواییتحقیقشمردهمیشونددرساخت

نظریه»برخاستهاززمینه«واجداعتبارمیگردد؟«
ازآنجاییکهروششناسیدرتحقیق،هموارهمبتنی
بعضاً و معرفتشناسانه فرضهای از مجموعهای بر
تا اینمقالهسعیخواهدداشت هستیشناسانهاست،
چرخشهستیشناسانهومعرفتشناسانهایکهموجبات
است آورده فراهم را شناسانه روش تحوالت این
موردبررسیقراردهد.بایدتوجهداشتکهاگرچهبهطور
به توجه با ایران در کیفی تحقیق روشهای عمده،
اما دادهشدهاند، توضیح پدیدارشناسانه معرفتشناسی
ازآنجاییکهنظریهبرخاستهاززمینهبهزعمخودمطرح
کنندگانآن،تحتتأثیرمكتبکنشمتقابلنمادین۸و
این در  .)Corbin, Strauss, 2008( پراگماتیسم9هست
مقاله،اینمكاتبفكریموردبررسیقرارگرفتهاست.به
ابتدابهبررسیچندمفهومکلیدیدر اینمنظور،در
و معرفتشناسی11 هستیشناسی،10 یعنی بحث،
روششناسی12ونسبتمیانآنهاپرداختهخواهدشد،
سپسمبانیفكریمكاتبمذکوربررسیمیشودودر
به مبانی این بایستههایروششناسانهایکه به انتها،

دنبالداشتهومعینمینمایداشارهخواهدشد.

۱. تحقیق  کیفی در مقابل تحقیق کمی
دستهبندیتحقیقاتکیفیآسانوموردتوافقهمه
شیوههای کوربین13 جولیت و استراس آنسلم نیست.
زمینه، از برخاسته نظریه شامل را کیفی تحقیق
وقایع پدیدارشناختی،15 قومنگاری،1۴ یا مردمنگاری
یا مكالمات تحلیل زندگینامهای،16 تحقیق یا زندگی
گفتمان،17تأویلشناسییاهرمنوتیک،1۸کردارشناسی،19
 Straus,( میدانند. جامعهسنجی21 نشانهشناسی،20
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اصطالح مقابل در کیفی اصطالح )Corbin,1990: 32

بهکاربرده تحقیق از گونهایخاص توضیح برای کمی
میشود.اگرچهاوجگرفتنروشهایتحقیقکیفیبه
دهههفتادمیالدیمربوطمیشود،امابارقههاآغازین
)Charmaz, 2006( بازمیگردد. نوزدهم قرن اواخر آن
گوبا)1970(،لینكلن)19۸5(ودنزین)2006(ازجمله
اشاره کمی تحقیقات ضعفهای به که بودند کسانی
،)1990( وکوربن استراوس همچون افرادی و کردند
ماکسول)1996(ودیگرانبهترسیمراهورسمیتازه

برایپژوهشهایتازهپرداختند.
باهم ازتفاوتهاییکه تحقیقهایکیفیگذشته
دارند،برخالفروشهایکمی،بهدنبالنقبزدنبه
معانی به بردن پی و آدمی محسوس رفتارهای پشت
بههمیندلیلنقشمحققدر ذهنیآنهاهستندو
با شدن همسخن توان که کسی بهعنوان – آنها
مشارکتکنندهوسفربهدنیایدرونشانرادارد-بسیار
کلیدیاست.)Dey, 1999(ژولیتکوربینازنویسندگان
کیفی تحقیق درباره کیفی،22 تحقیق مبانی کتاب
میگوید:»تحقیقکیفی،خیلیچیزهاراشاملمیشود،
باشد کردن فرموله قابل که مشخص فرایند یک اما
است موردنیاز اینها همه از باالتر که چیزی نیست.
است؛ دادههاجاری در که است تواناییشهودچیزی
اعتمادداشتنبهخودوفرایندتحقیق؛تواناییهمزمان
دادهها... قبال در ماندن انعطافپذیر و صادق خالق،
کیفی تحقیق انتخابیکروش برای متعددی دالیل
وجوددارد،امااحتماالًمهمترینآنهافرارویکردناز
دیدن و مشارکتکنندگان دنیای به ورود و دانستهها
مكاشفاتی امر این در است. آنها نگاه نقطه از جهان
کمک تجربی دانش بسط به که شد خواهد پدیدار
میکند.یکمحققکیفیبایدکنجكاووخالقباشدو
 Corbin( »اعتمادکند بهشمغریزیخود درعینحال

.)and Strauss, 2008

زمینهای »درصورتیکه پـاول تعریـف بـه بنـا 
باشـد، شناختهشده حـد آن تـا پـژوهش در خاص
امكـانالگوسـازيمقدماتي،تنظیمفرضیهیاحتيارائه
نظریهدرخصوصآنوجودداشـتهباشـد،میتواناز
رویكرداثباتگرایی)پوزیتیوتیستي(وروشکمیتپذیر

آناستفادهکرد؛امااگراطالعاتموجوددریکزمینه
اینکه تشخیص حتي که باشد اندک چنان خاص
نادانستههاکدماندخودمسئلهسازباشد،بایدازرویكرد
طبیعتگرایانهوروشهایکیفيبهرهجست«)پـاول،

)211:1379
نویسندگانيچونگال،بورگوگالپژوهشکیفي
رابهعنواننـوعيبررسـيتعریفمیکنندکه»زمینه
را اجتماعي حقیقت افراد، که است مفروضه این آن
بهصورتمعانيوتفسیرهامیسازندواینساختههاهم
اسـت. انتقـالي هـم و موقعیـت و شـرایط تابع
روششناسیمسلطآنکشفمعانيوتفسیرهايفشرده
درمحیطهاییطبیعـيبهگونهایاستکهموضوعآن
دادههایحاصلازاستقراتحلیلباشد«)هومن،13۸5:

.)1۴
عبـارت کیفي »پژوهش است: معتقد دالور علي
مشاهده، )همچون فعالیتهایی مجموعـه از اسـت
پژوهـشي( فعالیتهای در گـسترده شرکت مصاحبه،
اطالعات کسب در را محّقق نحوي بـه هرکدام کـه
میدهند. یاري موردتحقیق موضوع درباره دستاول
توصیفهای جمعآوریشده، اطالعات از ترتیب، بدین
میشود. حاصل طبقهبندیشده و ادراکي تحلیلي،
درروشموردبحثدسترسيبهاطالعـاتیعنـيزنـدگي
کـردنبـامـردمموردپژوهشیادگیريفرهنگآنهاـ
و زبـان ـ رفتـاري و عقیـدتي ارزشي، مباني ازجمله
هیجانهای و انگیزشها احساسي، درک براي تالش
دلیل این به را اجتمـاعي رفتار کیفي، محّقق آنها.
ادارکمیکندکهخودرابهجایدیگرانقرارمیدهد
)دالور،255:137۴(.نقطــهاساســيوآغــازینروش
یــا میــدان از پــژوهش کــار شــروع کیفــي
مهمترین بدونشـک پژوهش«میباشدکه »زمــین
بخشووجهتمایزروشکیفيباروشکمـياست.واژه
»زمین«کـهدرآنواحد،هممكانوهمموضوعپژوهش
رامیسازد،بـهواژهايکلیديدرحوزهانسانشناسی
بـدلشدهوماامروزباجمالتيچون»انجـامدادنکار
زمـین«،»نخـستین بـه »بازگشت زمین«، بر میداني
تجربـهبـرزمـین«،»رابطـهبـازمین«وغیرهسروکار
اعتقــــاد بــــه .)90 :13۸۸ کولن، )اوژه، داریم
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پـژوهش عامـل مهمترین تحقیـق »زمین الپالنتین،
 )Laplantine, 2000,:14(».میباشد

بهصورتدقیقدرمقیاسیکوچک پژوهشکیفی
اطالعاتیرایافتهوسپسبتواندرمكانوزماندیگری
همانروشراتكرارکردودرصورتیافتنپاسخمشابه،
امكان»تعمیم«نتایجمیسرمیشود.بدینترتیبانتقاد
چون البته میشود. حل کیفی روش ناپذیری تعمیم
استنباطی تحلیلهای و اطالعات جمعآوری »فنون
کاریاستشدنیولیاستعداداندیشیدنپیراموناین
پیرامون کافی اطالعات علمی، بهشناخت نیاز دادهها
موضوعراطلبمیکند.«)کیویووانکامپنهود،1370:
36(بنابراین،پژوهشگرروشکیفیمیبایستیدروهله
و داشته موضوع به نسبت خوبی نسبتاً شناخت اول
آن پیرامون موجود نظریههای بر خوبی تسلط سپس
موضوعداشتهباشد.درواقع،پژوهـشگردرروشکیفـي
اززمینپژوهشآغازمیکندومیداندبهدنبالچـه
چیـزيهـست.زیـرامیخواهدبدانـدوضعیتچگونه
اینگونهاسـت؟ولـينمیدانددقیقـاًچـه است؟چرا

خـود پرسشهای براي جوابهایی چـه و دادههایي
مییابد.واژهزمینهدراصالحبرخاستهاززمینهنیزبه
همینمعنایزمیناشارهمینمایدکهبهدلیلنارسایی
واژهزمیندرگفتمانپژوهشدرزبانفارسیبهصورت

»زمینه«آوردهشدهاست.

۱. ۱. پژوهش های کیفی در حوزه هنر و معماری
باتوجهبهماهیتپیچیدههنرومقاومتاینحوزه
دربرابرکمیتیافتنوفرمولبندیشدن،پژوهشهای
کیفیدرمقایسهباپژوهشهایکمی،شانسبیشتری
برایبازتاباینپیچیدگیرادارند.برایمثالگوردن
روی است توانسته کیفی پژوهشی در مدالک23
این نماید. تمرکز هنری حیرت و خالق لحظههای
پژوهشبابررسیفرایندخلقاثرهنریتوسطهنرمندان
و»غرق پژوهش»حیرت« این است. رسیده انجام به
شدندرموضوع«راتحتعنوانمتغیرهایزمینهایو
متغیرهای بهعنوان را »ارائه« و »ترکیب« »تصور«،

)Medlock, 2015( .فرایندیمعرفینمودهاست

برخی پژوهش های التین حوزه »دلبستگی به مکان« با روش های تحقیق کیفی
پژوهش پژوهشگرسال

سنجشتعلقبهمكان:برخینتایجاولیه ویلیامزوروگنباک19۸9/2۴
م.

معنایمكان:دلبستگیبهپارکملیفمودسمارکا،نروژ26 کالتربورن25وویلیامز/2002
م.

اندازهگیریدلبستگیبهمكان:اعتباروقابلتعمیمبودنرویكردروانشناسی2۸ ویلیامزوواسک2003/27م.
تأثیردلبستگیبهمكانوسرمایهاجتماعیبرفعالیتمدنی29 پیتون/2003م.

ایجاددلبستگیبهمكانهایتفریحی:توسعهمفهومیوتجربی31 بیكس و لوند بک همیت،
لر2006/30م.

تأثیردلبستگیبهمكانواعتمادبرفعالیتمدنی32 اندرسون/ فولتون، پیتون،
2007م

رابطهبیندلبستگیبهمكانوارزشهایچشمانداز3۴ براونورایموند2007/33م.

ج1.برخیپژوهشهایحوزه»دلبستگیبهمكان«باروشهایتحقیقکیفی،گردآوری:نگارنده،منابع:
 Williams & Vaske, 2003( (Williams & Roggenbuck, 1989( )Payton, 2003( )Payton et.al. 2007( )Kaltenborn,(
.)& Williams, 2002()Brown & Raymond, 2007( )Hammitt et.al.2006
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همچنیندرمطالعاتمیانرشتهایدربارهمعماری
کهتحتقالبروانشناسیمحیطیبهانجاممیرسند،
پژوهشهایبسیاریدرحوزه»دلبستگیبهمكان«به
روشهای از آنها از بسیاری که است رسیده انجام
تحقیقکیفیبهرهگرفتهاند.براینمونهتعدادیازاین

پژوهشهادرجدولزیرمشاهدهمیشود:)ج1(
از نمونه چند فارسی، مطالعات در همچنین
پژوهشهاییکهباروشکیفیانجامشدهانددرجدول2

قابلمشاهدهاست:)ج2(

2. هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی
با روششناسی، و معرفتشناسی هستیشناسی،
وجودداشتنارتباطتنگاتنگ،قابلتحویلیاتقلیلبه
یكدیگرنیستندورابطهیآنهامستقیماست.بهاین
معناکههستیشناسیمنطقاًبرمعرفتشناسیوآنهم
منطقاًبرروششناسیتقدمدارد.هستیشناسیمربوط
سیاسی، و اجتماعی دنیای ماهیت به میشود
معرفتشناسیمربوطمیشودبهآنچهمیتوانیمدربارهی
دنیایموردنظربدانیموروششناسیمربوطمیشودبه
کنیم. کسب را شناخت آن میتوانیم چگونه اینکه
هستی مالحظات که ادعا این البته  )Wight, 2000(

شناختیتقلیلناپذیربهمالحظاتمعرفتشناسانهوبر
آنهامقدماند،بهاینمعنانیستکهآنهاارتباطیبا
یكدیگرندارند،بلكههستیشناسیمامعرفتشناسیما

.)109-2000:111 )کالین، میدهد شكل را
واقعیت دانستن درگیر هستیشناسی بهعبارتدیگر،
این ماهیت درگیر معرفتشناسی پدیدههاست،
دانستههاستوروششناسیروشدانستنآنواقعیتها

.)Krauss, 2005: 45(رابررسیمینماید
تعیین را هستیشناسی دسلر هستی شناسی:
یعنی میداند، تبیینی گفتمان یک انضمامی مرجع
ساختارهایجهانواقعی)اشیاوواحدها(وفرایندهایی
کهیکنظریهمطرحمیکندودرتبیینوتفسیرخود
اونف  )Dessler, 1989: 445(   میپردازد. آنها به
میگوید:بحثهایهستیشناختیبهجهانچنانکه
گوییماموجودیتآنونهخصوصیاتآنرامسلمو
 .)Onuf, 2002: 126(قطعیفرضمیکنیم،اشارهدارد
هستیشناسیبهطورکلیدربارهقواعد،احكامواصولی
دربارههستیوانواعآنبهبررسیوکشفمیپردازد.
عاماند و فراگیر تحلیلهایهستیشناسیتحلیلهایی
دربارهآنچهوجوددارد.هستیشناسیبهاتكایامكانات
ویژهاش،اعمازمفاهیموروشها،گونههایوجودیرا
تعریفکردهاست،بهبررسیویژگیهاومشخصههای
میپرسد، هستیشناسی مثاًل میپردازد. ها اینگونه
و احساسها باورها، همچون ما درونی داشتههای
اگر دارند؟ وجود چگونه و موطن کدام در دانستهها
باید مقوله کدام در میشود، یافت چیزی چنین
یا هستی کل در )13۸7 )شمس، شود؟ طبقهبندی

برخی پژوهش های فارسی انجام شده با روش های تحقیق کیفی
پژوهش پژوهشگر سال

ابعادعاطفیمكانرادرنمونهموردیفضاهایشوادان معماریانوصدوقی/13۸9
انعكاسفضایشهریدرسینماینوینایران رضازادهوفرهمندیان/13۸9

بررسیبازسازیمسكنپسازسانحهازمنظرتصویرذهنیساکنان،نمونهموردیبرهسرپساززلزله
رودبار-منجیل1369

میریوامیری/1391

رویكردیاسالمیبهطراحیمدلساختارمندنظامآموزشمعماری اسالمیوقدسی/1392
قلمروهایتفاهمی،برسیموردی:ایجادتالرپیشدرماسوله فالمكیودیگران/1393

تبیینهنرواقعیتافزودهونسبتآنباجهانواقعی رفیعزادهودیگران/1395

ج2.برخیپژوهشهایفارسیانجامشدهباروشهایتحقیقکیفی،گردآوری:نگارنده،منابع:)صدوقی،معماریان،119-13۴:13۸9(
)رضازاده،فرهمندیان،25:13۸9-13()اسالمی،قدسی،1392:92-79()رضازاده،فرهمندیان،25:13۸9-13()رفیعزادهاخویان

ودیگران،30:1395-19()فالمكیودیگران،1393()میری،امیری،1391(
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چیزهایی به معرفت و شناخت همان هستیشناسی
استکههرروزمیبینیموهرلحظهدرکنارماهستنداما

کمتربهآنتوجهمیکنیم.
هستی و وجود مفاهیم با مرتبط هستیشناسی،
است.بهعبارتی،هستیشناسیجواببهاینسؤالاست
کهمعتقدیمچهچیزیوجوددارد؟برایمثال،دررابطه
باجامعهشناسی،یکسؤالهستیشناسی،میتوانداین
چیست؟ جامعهشناسی موضوع واقعاً که باشد سؤال
جواببهاینسؤالمیتواندبهصورتگزارههایذیلیا

مواردمشابهمطرحشود:
1.کوششیبراییافتنحلمسائلاجتماعیباشد.
2.جواببهسؤالچراییبودنمادراینجاباشد.

اجتماعی توسعه از اساسی قوانین بهکارگیری .3 
باشد.

۴.فهمماهیتکنشاجتماعیباشد.
به اهمیتسؤاالتهستیشناسی،مربوط بنابراین،
جوابهاییاستکهمابهسؤاالتیمیدهیمکهازطریق
ارائهمیشود؛روشهاییکه اهدافجامعهشناسی آن،
موضوعاتتحقیقمعرفیمیشوندوبهخصوصطریقی
اجتماعی دنیای مطالعه جهت مناسب، را آن ما که

میدانیم.)ایمان،53:1391(
معرفت شناسی:معرفتشناسیشاخهایازفلسفه
استکهبهماهیتدانشآدمیمیپردازد.معرفتشناسی
درسادهترینتعریفآنعبارتازایناستکهماچگونه
Waev-( میدانیم میدانیم، که را چیزی میدانیم
این معرفتشناسی پرسشهای مهمترین .)er:1997

را دانش این چگونه و میدانیم چیز چه ما که است
کسبمیکنیم،بنابراینمعرفتشناسیدرگیرسرشت
و معرفت .))Willing, 2001 است  آن اعتبار و دانش
تجربی اصول اساس بر اجتماعی، دنیای از شناخت
یا اطالعات، کسب تجربه، از منظور است. امكانپذیر
دستیابیبهمدارکیاستکهازطریقحواسپنجگانه
چشایی( و بویایی المسه، شنوایی، )بینایی، انسان
بهدستآمدهباشند.تمامادعاها،بایدقابلآزمونتجربی
علم، وظیفه نیستند. غلط که شود داده نشان و بوده
نمایشروابطعلیاستکهازطریقکمیسازيالگوها
باشد. امكانپذیر انسان، رفتار در موجود نظمهای و

هدفاصلیاثباتگرایی،کشفروابطعلیبینپدیدههای
بهطور را آن نتوان که چیزی هر است. قابلمشاهده
مستقیممشاهدهنمود،نمیتوانآنرابهعنوانمعرفت
پدیدههای درباره معتبر تبیین از جزئی یا معتبر،

اجتماعی،موردمالحظهقرارداد.)ایمان،56:1391(
معرفتشناسی،مفهومیاستمرتبطباداناییهایی
به میدانیم. اجتماعی جهان درباره میکنیم ادعا که
دارد وجود اعتقادداریم که آنچه برای ما دیگر، سخن
)هستیشناسی(ازچهگزارهیاموارداثباتشدهایبرای
تصدیقآناستفادهمیکنیمکهبرایخودمانودیگران
قابلقبولباشد.برایمثال،ممكناستادعاکنیمکه
چیزی تجربه یا اعتقادداریم میکنیم، مشاهده آنچه
نیز ایده این برعكس است. کافی آن بر اعتقاد برای
ممكناست،یعنیعدهایچیزیراقبولمیکنندکه
اعتقاددارند.دراینمورد،اصالتاعتقادوایمان،بهجای
مشاهدهوتجربه،ادلهتصدیقوجوداست.دررابطهبا
و سند به مربوط معرفتشناسی سؤال جامعهشناسی،
مدرکمیشودکهضامندرستیوصحتچیزیقرار
که باشم ظنین شما به من اگر مثال، برای میگیرد.
ممكن معرفتشناسی سؤال برنگرداندهاید، مرا کتاب
استاینباشدکهچهادلهایبرایمنقابلقبولخواهد
بودتابپذیرمآنرابرگرداندهاید.اظهاراتشماممكن
استاظهاراتکسیباشدکهدرموقعبرگشتکتاب،
حضورداشته،بابررسیازکتابهاییباشدکهشمادارید
و...معرفتشناسیازاینجهت-بهلحاظجامعهشناختی
-مهماست؛چونمربوطبهاسنادومدارکیاستکه
جهان درباره دیگران، و خود ساختن متقاعد برای
اجتماعیاستفادهمیکنیم.دراینجا،انتخابنیزباعث
چنانچه مثال، برای میشود. تحقیق روش هویتیابی
اشخاص با مصاحبه ازطریق واقعیت انعكاس به قائل
نباشیم،بدینمعنااستکهمادرتحقیق،رغبتیبرای
)ایمان، نداریم. اطالعات جمعآوری جهت مصاحبه

)5۴:1391
روش شناسی:واژة»روش«ازلغت»متد«استکه
ازواژهيیونانی»متا«بهمعنای»درطول«و»اودوس«
گرفتن پیش در آن مفهوم و گرفتهشده »راه«، یعنی
راهیبرایرسیدنبههدفومقصودیبانظموتوالی
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ممكن روش .)29-2۸:13۸۴ )کاظمی، است خاص
استبهمجموعهراههایيکهانسانرابهکشفمجهوالت
و بررسی هنگام که قواعدی هدایتمیکند،مجموعه
که فنونی و ابزار مجموعه و میروند، کار به پژوهش
آدمیراازمجهوالتبهمعلوماتراهبریمیکند،اطالق
تكنیکهای به روش، .)2۴ :1375 )ساروخانی، شود
عبارتی، به مربوطمیشود. اطالعات خاصجمعآوری
تكنیکهایی چه از که است سؤال این درگیر روش
میتواندرجمعآوریاطالعاتبامدارکاستفادهکردتا
فرضیهخودراردکردیاپذیرفت)ایمان،5۴:1391(.
نكتهایکهدراینجابایدبداناشارهداشتایناستکه
روششناسیغیرازروشاست.روشمسیریاستکه
و میکند، طی خود علمی سلوک در دانشمند
آن شناخت به که است دیگری دانش روششناسی
مسیرمیپردازد.روشهموارهدرمتنحرکتفكریو
تالشهایعلمییکدانشمندقرارداردوروششناسی

دانشیاستکهازنظربهآنشكلمیگیرد.
اجتماعی تحقیق منطق به مربوط روششناسی،
است.بهعبارتی،روششناسیدرگیراینسؤالاستکه
چگونهمعرفتودانشخودرااعتباریابیمیکنیم.برای
مثال،اگرقائلبهاین:امرباشیمکهپاسخگویاندریک
که میکنند ارائه واقعیت از تصویری مصاحبه،
موردنظرشاناست،بهلحاظروششناسی،نمیتواناز
اگر یا کرد؛ استفاده اطالعات جمعآوری در مصاحبه
بدانیمکهمشاهدهگر،صرفاًآنچهراکهدرطولمشاهده،
از استفادهکرد. اموري آشكارمیشود،ثبتمیکندو
زاویهدیدویمخفیمیماند،بهلحاظروششناختی،
نمیتوانازاینشیوهدرتحقیقاستفادهکرد...)ایمان،
میدهد: توضیح باره این در بلیكی .)5۴ :1391
که موضوع این بررسی از است عبارت »روششناسی
پژوهشراچگونهبایدپیشبردوچگونهپیشمیرود؛
بنابراینهرچندروششناسیتعیینکنندةاصولیاست
با کهشایدراهنمایگزینشروشباشند،نبایدآنرا
درواقع گرفت. اشتباه پژوهش فنون و روشها خود
روششناساناغلبمیانآندوتمایزقائلمیشوندوبر
گسترةشكافمیانآنچهاصولجاافتادةروششناختیو
اندازه همان به شاید اجرایی، یا عملی شیوههای

جاافتادهي،روششناختیمیدانندتأکیدمیکنند«)های،
که فكری مكتب دو به ادامه در .)109 :13۸5
خواستگاههایمعرفتشناسانهروشنظریهبرخاستهاز

زمینهرامیسازنداشارهخواهدشد.

۳. مکتب کنش متقابل  نمادین
نظری دیدگاههای از یكی نمادین35 متقابل کنش
اخیر دهههای در که است معاصر جامعهشناسی
دیدگاهخود این است. برانگیخته را فراوانی بحثهای
جامعهشناسی که است وسیعتری بینش از جزئی
پدیدارشناسانهنامیدهشدهاست.باآنكهبهنظرمیرسد
جامعهشناسی در نوی دیدگاه نمادین، متقابل کنش
سابقه، ازنظر درعینحال، است، کرده ارائه معاصر
قرن جامعهشناسان افكار و آثار در فراوانی ریشههای
نوزدهماروپا،فالسفهوروانشناسانآمریكایی،ازجمله
واتسن،جاندیویی،ویلیامجیمز،ویلیامتوماس،چارلز
دارد وبر، ماکس و زیمل جورج کولی، چارلز پیرس،
)Ballis, 1995(.درنظریهکنشمتقابلنمادینفرضبر

ایناستکهانسانهادرفرایندکنشمتقابلاجتماعی
بهگونهاینمادینمعناهاییرابهدیگرانانتقالمیدهند
ودیگرانایننمادهایمعنیدارراتفسیرمیکنندوبر
میدهند. نشان واکنش نمادها این از تفسیرشان پایه
زیادی حد تا جهان از ما ذهنی تفسیرهای بنابراین،
متقابل کنش درک برای و ماست رفتار تعیینکننده
نمادین،پژوهشگرانهمفعالیتهایقابلمشاهدهوهم
فعالیتهایغیرقابلمشاهده)مثلافكار(مردمرامطالعه
کنش .)Ronald,Valerie, 2006: 123-155( میکنند
ارتباطات اهمیت بر نظریهایاستکه نمادین متقابل
و نمادها ژستها، اطوارها، اداها، انواع یعنی نمادین،
مهمترازهمهزبانتأکیدمیکند.اینارتباطاتنمادین
درواقع،دررشدفردوجامعهنقشکلیدیدارند.این
یا انسانها استکه استوار اساسی اصل این بر کنش
نشان واکنش یكدیگر اعمال برابر در صرفاً خودها
نمیدهند،بلكهاعمالیكدیگرراتعبیروتفسیرمیکنند.

Aksana et. Al., 2009: 903-904((

یكدیگر اعمال به انسانها پاسخ دیگر، سخن به
بیواسطهصورتنمیگیردبلكهمبتنیبرمعناییاست
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کهبهآناعمالنسبتمیدهند.زندگیآگاهانهانسان
ازلحاظبیداریتاخوابیکجریانمستمرمعنیسازی
است،یعنینمادینسازیچیزهاییکهباآنهاسروکار
داریموآنهارامعنیمیکنیم)کورز،59:13۸0(.جرج
هربرتمید36وهربرتبلومر37ازمهمترینمتفكریناین
مكتبهستند.ازدیدگاهمید،واحدتحلیلرفتار،کنش
اجتماعیاستکهدارایابعادآشكاروپنهاناست.مید
زبانرامبنایکنشمتقابلاجتماعیوحرکاتواشارات
و حرکات میگوید: وی میداند. زبان اصلی اجزای را
آن نشانه که است اجتماعی کنش از بخشی اشارات
)الرسن، است نداده رخ هنوز که است بخشهایی
59:13۸7(.تفاوتنگاهمیدوبلومردرایناستکه
متقابل کنش نوپای نظریه میان میکرد تالش مید
بلومرسعی اما قائلشود، تمایز رفتارگرایی با نمادین
داشتایننظریهرادرمواجههبادورویكردمتمایزکند:
تأثیر بر تأکید که تقلیلگرایانه رفتارگرایی اول،
محرکهایخارجیرویرفتارفردداشتند)همچنانکه
راداشت(ودوم،رویكردنظریههای نگاه این میدهم
کارکردگرایی بهویژه پهندامنه، جامعهشناختی
کارکردگرایی و رفتارگرایی بلومر، بهعقیده ساختاری.
ساختاری،هردوگرایشبهایندارندکهعواملیمانند
هنجارها،ساختارهاومحرکهایخارجی،رفتارانسانی
راشكلمیدهند،اماهردویایننظریههابرایفراگرد
نقش یا نیستند قائل اهمیتی انسان در ذهنی
تعیینکنندهایبرایآندرنظرنمیگیرند.حالآنكهبه
عقیدهاو،کنشگرانازطریقفراگردذهنیبهنیروهای
تأثیرگذاربرآنهاونیزرفتارخودشانمعنامیبخشند.
انتقاداصلیبلومراینبودکهرفتارهاوکنشهایانسان
نتیجهیکگرایشسازمانیافتهآمادهاینیستکهدر
درونکنشگروجودداردوتوسطعواملیمانندهنجارها
ویامحرکهایخارجیبرانگیختهمیشود.بهبیاندیگر،
کنشهایفردکنشهایماشینینیستکهازقبلدر
فردنهادینهشدهباشدوملكهذهناوگردیدهباشد،بلكه
کنشها،ناشیازفراگردیاستکهکنشگرازطریقآن
عملشراساختهوپرداختهمیکند.دریکجمله،بلومر
باهرنظریهروانشناختیکهفراگردمعناسازکنشگران
رانادیدهبگیردونقشیبرایخودانسانواختیاراوقائل

نباشدمخالفاست.ازسویدیگر،بلومرباآندستهاز
رفتار که بود مخالف نیز جامعهشناختی نظریههای
انسانیراناشیازنیروهایخارجیپهندامنهمیدانندو
برساختارهایاجتماعیوعواملفرهنگیتأکیددارند.او
هم و جامعهشناختی نظریههای هم بود: معتقد
نظریههایروانشناختیاهمیتمعناوساختاجتماعی

واقعیترانادیدهمیگیرند)ریتزر،272-273:13۸9(.

۴. معرفت شناسی پراگماتیستی
پراگماتیسمنامنحلهایفلسفیاستکهدرآمریكا
بیست،مهمترین قرن اول ودرسهدهه شكلگرفت
مكتب مهم چهره اولین شد. منتشر آن نوشتههای
او از پس و است پیرس سندرس چالز پراگماتیسم،
ویلیامجیمزوجاندیوییاینراهراادامهدادند.پیرس
بهعنواناولینکسیکهاصطالحپراگماتیسمرابهکاربرد
کوششمیکردتامعانیتصوراترابراساسغایاتو
نتایجعملیآنهاقراردهدبهعبارتدیگرمالکسنجش
افكاررانتایجعملیآنهامیدانستاگرچهپیرسواضع
اصطالحپراگماتیسماست،جیمزنقشاصلیرادرظهور
پراگماتیسمبهعنوانیکنظامفكریومكتبفلسفی
داشتهاست.جیمزپیشازعالقهمندیبهفلسفهیک
آراء از کاربردی روانشناسی بهطوریکه بود روانشناس
ویشروعورفتهرفتهبهاروپارفت.رایننگاه،فكریکه
منجربهعملنشودبیارزشاستوعملیکهبرمبنای
اندیشهصورتنگیردمفیدنخواهدبود)آصفی،1370:
پراگماتیسم چهره مهمترین درنهایت .)۴11- ۴16
»جاندیویی«استکهحقیقترادرمقامیکفرایند

بررسیمینماید.
پراگماتیستهاآنقدربهمفهومحقیقتتوجهنشان
دادهاندکهگاهیپراگماتیسمرافلسفهحقیقتنامیدهاند.
درادامهسعیخواهدشدتادیدگاهآنهادربارهعمل،
حقیقتومعناموردبررسیقراربگیرد.شایدهمهچیزاز
تأکیدبرعملآغازمی-شود،درتمامصورپراگماتیسم،
معناوحقیقتبیشتردرآیندهقراردارندتادرگذشته؛
حقیقتیکگزارهدراصولعقلیوانتزاعیایکهمقدم
برآنهستندنهفتهنیست،بلكهحقیقتآندرآینده
همین- است. نهفته آن عملی نتایج و ثمرات یعنی
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جاستکهدرنگاهجیمز،»حقیقِتیکتصور«،خاصیتی
ایستانیستکهذاتِیآنباشدبلكهحقیقتبراییک
و تصورات .)Schwartz, 2012( میدهد رخ تصور
گزارههایمایامربوطبهچیزها،مثلجوشآمدنآب
در100درجهویادربارهاعتقادات،مثلوجودداشتن

»امرمطلق«هستند.
دربارهدستهاولحقیقتوقتیاتفاقمیافتدکهآب
درعملدرایندرجهبهجوشبیاید،ولیدربارهدسته
دومکهانتزاعیهستند،نتایجعملیاعتقادبهآنهارا
وجود به اعتقاد اگر یعنی میدهیم؛ قرار موردبررسی
در مطلوب درعینحال و عملی تأثیری مطلق« »امر
زندگیماایجادکند،دارایارزشحقیقتهستواگر
ایجادنكند،خیر.بههمینترتیب،اگرچهپراگماتیستها
هستند، ایده/کنش و ذهن/عین تقابل نفی دنبال به
عقلگرایی، و تجربهگرایی میان تقابل در پراگماتیسم
تجربههایی زیرا است، نزدیک تجربهگرایی به بیشتر
استکهحقیقتبراییکتصوریاگزارهحادثمیشود؛
)آینده( روبهجلو جنبشی پراگماتیسم اصوالً بنابراین،
پراگماتیستها، برای نظریهها دلیل همین به و است
بلكه نیستند، دادن لم برای بخشی تسلی پاسخهای
ابزارهاییهستندکهباآنهابهجلوحرکتکردهوگاه
باآنهادوبارهطبیعترامیسازیم.)جیمز،9:13۸6
بر که جیمز )3۴1 )شریعتمداری،13۸3: و۴5(، و۴3
حاکمیتطبعتجربهگرادرپراگماتیسمصحهمیگذارد،
حدی تا عقلگرایی و تجربهگرایی تقابل است معتقد
انتزاعیوهمچنین ثابِت تقابلمیاناصول با مترادف
تكثروگوناگونیاست.اودریکسخنرانیبانقلمثالی
اینتقابلرااینگونهتشریحمیکند:وقتییکدانشجو
بهکالسفلسفهپامیگذارد،خیلیزوددرمییابدکه
جهانتجربیاتواقعیومتكثرمربوطبهکوچهبودهواز
انتزاعی و پالوده فضایی با کالس، این به ورود لحظه
سروکاردارد.باایناوصاف،وقتیتجربهمحملحدوث
حقیقتباشدونیزاینمحملسرشارازتكثروپیچیدگی
انگاشتهشود،عجیبنیستکهپراگماتیسم،چرخشیاز
اصولثابتفلسفیبهسمتنتایجیعملی،درجهانیاز

.)James, 1981(فرایندهاوسیالیتهاباشد
بهکل تا میدارد آن بر را دیویی امر همین شاید

»تحقیق«رابهجایواژهحقیقتجایگزینکندوعنوان
بهطور فرایندکه بهمثابهیک باید بهحقیقت کندکه
مداومدرحالشكلگیریاستنگریستهشود.درنظراو
»تحقیقعبارتاستازتغییرشكلضابطهمندورهبری
ازلحاظ که وضعی به معین، غیر وضعیت یک شده
که باشد معین چنان خود، متشكله روابط و تمایزات
سازد.« بدل متحد کل یک به را اولیه وضع عناصر
آنكه بهجای هم دیویی3۸ پس )1121 )راسل،1373:
به باشد، کاذب یامطلقاً بهاحكامیمطلقاًصدق قائل
به و میکند برخورد حقیقت موضوع با تازهای شیوه
برای فرایندکلِیکوشش قائلاستکهجزو تحقیقی
ارگانیککردنجهاناست.برتراندراسلاینعقیدهرا
ناشیازاینآموزههگلیمیداندکه»نمود«ممكناست
و مرتب همیشه »بود«، اما باشد، پارهپاره و مغشوش
ارگانیکاست.هرچندنبایدفراموشکردکهدیوییدر
عینتأثیرپذیرفتنازهگلدرمفاهیمیمثل»پیوستگی«
و»کلیت«،تأکیدهگلبر»عقل«یا»روح«رابهتأکید
بر»علم«واثراتآنتبدیلکرد)شفلر،2۸3:13۸۸(.

و سریعترین در حتی تفكر، بود معتقد دیویی
پایانی و دارد خودجوشترینحالتش،وضعیتیموقت
کهبهشكلیخیالیبراییکعملتصورشده،تأثیرش
به و میگذارد عمل دستاوردهاییک ارزیابی روی را
همیندلیل،اغلباوقاتدرمیانهراهیکعملباعملی
دیگرجایگزینمیشود.بهخاطرهمینماهیتموقتی
کنش-دردنیاییازاحتماالت-پراگماتیستهادغدغه
فرایندراداشتند.»چونمادریکجهاِندرحالشدن
اما است گذشته ادامه اگرچه آینده میکنیم، زندگی
تكرارعریانآننیست«)Dewey, 1929: 40(.هرانسانی
در بعضاً که دارد عقایدی و تصورات از مجموعهای
معرض در را آنها از برخی تازه باتجربههایی برخورد
تردیدقرارمیدهدودرادامهبرآنخواهدبودتاباپیوند
راکه قبلی ازعقاید نو،هرقدر واقعیت با عقایدکهنه
میتواندنجاتدهدتابهحداقلتالطموحداکثرتداوم
دستیابد.)جیمز،۴9:13۸6(ولیازآنجاییکههمواره
عقایدباتجربهآمیختههستند،مثلآنسیالوناپایدارند.
گوییمهمتریناصلدرهستیشناسیپراگماتیستها
تغییراستکهمطابقآنهمهچیزدرجهاندر اصل
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واقعیت و ثابت هیچچیز و است تحول و تغییر حال
پایداردرجهانوجودندارد)Dewey, 2004(.برایفهم
بهترمنظوردیوییبایدعالقهاوبهعلمنوینموردبررسی
رانقطهمقابلفلسفهکهنمیداند، اوعلم قرارگیرد.
فلسفهایکهبهعقلبیشازتجربهگرایشداردچراکه
معتقداستحواس،تنهاتواناییثبتجریانمتغییرودر
تالطمجهانرادارد،درحالیکهعقلمیتواندامرثابت
را است نهفته ظاهری تغییرات پِس در که عامی و
دریابد؛اماعلم،بهدنبالانكاراینتغییراتدرراستای
ماهیت پذیرش با بلكه نیست، ثوابت آن به رسیدن
نسبیخود،بهشكلپویاییخودراباهمینتغییرات
»شناخت به او ادامه در میکند. تصحیح و تكمیل
آزمایشی«درعلمجدیدعالقهنشانمیدهد،شناختی
کهباتغییرهدفمندچیزهادرخاللآزمایشرخمیدهد؛
جاییکهمحقق،فرضیهایدرذهنداردوبرایآزمون
آن،بهشكلیفعالوهدفمنددرچیزهامداخلهِتجربی
شناخت مداخله، این پیامدهای روی از تا مینماید
تازهایحاصلشود.بههمیندلیلاومعتقداستکه
علمنوینبهخوبینشاندادهاستکهچگونهمیانعقل-
عمل، دارد؛ وجود ارتباط احساس عمل- و اندیشه
با اندیشه آوردهمیآزماید. بهوجود را آن تصوریکه
عملدرآمیختهاست:اندیشهیککوششاست!کوششی
انجام که عملی میان ارتباط کشف پی در که ارادی
میدهیموپیامدهایآناست.بهزعمدیویی،شناخت
غیرروشمندمادرزندگینیزازاینشیوهدورنیست؛
خطا و آزمایش از عنصری دارای ما، تجربیات »تمام

.)Marcell, 1974( »دربارهچیزهاهستند
مانیزتصوراتیداریمکهبافعالیتآنهاراآزمون
میکنیم،اگراینتصوراتدرپِیآنفعالیتوعملیکه
شوند، منجر پیشبینیشده نتایج به رسیده، انجام به
حقیقتبرآنهارخمیدهدوبهعبارتیآنهاراحقیقی
معنای به عمده، بهطور »شناخت« پس میخوانیم.
روابطمیاناعمالو کشفروابطپدیدههاومخصوصاً
اینشناخِت درخالل و است آنها تجربی پیامدهای
اکتشافی،معنایرفتارماومحیطمداماستحالهشدهو
دوبارهصورتمیبندد.پس»تجربه،جریانیاستمتغیر
اثر یكدیگر روی محیط و فرد آن در که پیوسته و

میگذارند.«)شریعتمداری،۴03:1377(مابرایدرک
اینروابطبهتجربهنیازداریم،اماتجربهامریمنفعل
فعال رویكردی بلكه نیست، اعمال بازخورد ثبت برای
بر نظارت و پرداخته نتایج نقادانه ارزیابی به که دارد
دارد)شفلر،2۸6:13۸۸(. دنبال به را آینده رفتارهای
در بالفعل« »هدف و بالقوه« »هدف به اشاره شاید
اندیشهدیوییبرایتكمیلآنچهگفتهشدمناسبباشد.
و است آن مطلوب نتایج و عمل همان بالفعل، هدف
هدفبالقوهدرحقیقتتصوریاستکهپیشازانجام
یکعمل،ازآنونتایجشدرذهنوجودداردکهشیوه
را بالقوه اهداف وی می-نماید. هدایت را عمل انجام
هماناهدافنظریمینامدوبرایننكتهتأکیدداردکه
»هدفهاینظری،درواقعنقاطشروعاندکهنهبامنشأ
میگردند.«)همان: ارزیابی آنها، ثمرات با بلكه آنها،
326(دراینجابازهمتمایلدیوییدرپیوندنظروعمل
قابلمشاهدهاست،نظرهموارهدربارهومعطوفبهعمل
میدهد، نظر به که بازخوردی بهواسطه عمل و است
میان دادوستد حاصل معرفت است. آن تغذیه منبع
انسانومحیطویاستوحقیقتنیزصفتیاستبرای
معرفت.پسمعرفتحاصلنمیشودمگرآنكهعملیبه
انجامبرسدوپیامدهایآنبررسیشود؛فرایندبیپایانی

ازکنشوواکنش.
دیویینیزاذعانداردکه:»محیطیکهانساندرآن
زندگیمیکند،تنهامحیطمادییافیزیكینیستبلكه
زمینهفرهنگینیزدارد.مسائلیکهتحقیقرابهوجود
میآورندازرابطهافرادانسانیبایكدیگرناشیمیشوند.
نیز عصبی مراکز و حسی اعضای تحقیق جریان در
فعالیتدارندامامعانیکهدرجریانزندگیبهوجود
آمدهاندهمراهباطرقتشكیلانتقالفرهنگواجزای
مانندآنابزارهاووسایل،هنرهاومؤسسات،سنتهاو
عقایدمعمولینیزدخالتدارند.«حقیقتپراگماتیستها
چشماندازهایمختلفبهواقعیترامیپذیرندومعتقدند
چشماندازهای شدن اجتماعی خالِل در فرد هر که
مشخصیرابهارثمیبردکهتنهاازطریقآنهااست
هیچ نه نماید. دنبال را تحقیق فرایند میتواند که
نمادها، از مجموعه انتزاعیترین حتی نه و تحقیقی
زندگی آن فرهنگیایکهدر ماتریس آن از نمیتواند
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میکندفرارکنند.:بههمیندلیلآنهابهجایتأکیدبر
زمان در انباشتی و جمعی معرفت یک به فردیت

.)Dewey,1938: 20(اعتقاددارند

و  معرفت شناسی  مفروضات  جمع بندی:   .5
بایسته های روش شناسانه

پوزیتیویسممكتبیفكریاستکهاصالترابرای
هر که معتقدند مكتب این پیروان و است قائل حس
آنچهرانتوانبامالکحسوتجربهآزمودجزووهمیات
استوفاقدارزشمیباشد.آگوستکونتکهخودرا
تاریخ بنیانگذارپوزیتیویسممیدانستمعتقدبودکه
فكریبشرشاملسهمرحلهتخیلی،تعقلیوعلمیاست
واکنونبشربعدازگذرازدوراناسطورههاوباورهای
مذهبیوهمچنینعقلباوری،بهدورهاوجخودرسیده
وباآزمایشپدیدههاوکشفروابطاشیایمحسوس،به
کشفمجهوالتخودمیپردازد.)محمودی،1۸:1361(
پوزیتیویسمبهیکرابطهمستقیممیانجهان)اشیاء،
رخدادها،پدیدهها(وادراکوفهمماازآنهاقائلاست.
پوزیتیویستهامعتقدندامكانتوصیفصحیح»آنچهدر
نظریه به منظر این از که دارد وجود هست بیرون«
کالم به زیرا هستند نزدیک حقیقت درباره »تطابق«
دیگرآنهامعتقدندکهپدیدههابهطورمستقیمادراک
ماراتعینمیبخشندوبهاینترتیبنوعیتطابقمیان
آنچههستوآنچهدرذهنمابازنماییمیشودوجود
داردWilling, 2001: 3((.درنظرپوزیتیویستهاشرایط
ما فهم به نمیتواند فردی تفاوتهای و جهان ادراک
یا محقق یک هدف اصواال و شود وارد جهان درباره
دانشمندکسبدانشیعینیاستکهفارغازتأثیرهر
بهدستآمده موردمطالعه موضوع خود از غیر چیزی
باشد.پساولینتفاوتدرآناستکهپوزیتیویستها
منعكس را واقعیت صرفاً که خالص تجربهای حصول
میکند،ممكنوالزممیدانند،اماپراگماتیستهاتأثیر
گرفتنفردازچشماندازهاوبسترفرهنگیاشراناگزیر
میدانند.تفاوتدومدربرخوردباآنچیزیاستکهبه
مثل تصوراتی چنین درنمیآید. تجربی احساِس
متافیزیک،ازنظرپوزیتیویستهامهملوبیمعناست،
درحالیکهپراگماتیستها)الاقلجیمز(بیانمیکنند

کهاگراعتقادبهچنینتصوراتیدرعملتغییرمثبتی
ایجادنماید،اینتصور،تصوریمعناداربودهوقابلپذیرش

است.

و  معرفت شناسی  مفروضات  نتیجه گیری:   .6
بایسته های روش شناسانه

نبایدفراموشکردکهمبدعانروشنظریهبرخاسته
اززمینه،یعنیگلِیِسرواستراوس،هردوجامعهشناس
نوشتههای تأثیر تحت و هستند آمریكا اهل دو هر و
مكتبشیكاگوقراردارند.گلیسردردانشگاهکلمبیاو
را خود دکتری دوران شیكاگو دانشگاه در استراوس
از را گذراندهاند.بهخصوصاستراوسکهبعدهاراهش
باژولیتکوربنبهبسطاینروش گلیسرجداکردو
پرداخت،بهشدتازهربرتبلومر،جرجهربرتمیدو
را خود روششناسی و بود پذیرفته تأثیر دیوی جان
ترتیب همین به برد. پیش افراد این آراء بر مبتنی
رویدادهانتیجهفاکتورهایمتعددیهستندکهکنارهم
گردمیآیند؛فاکتورهاییکهبهشیوهایپیچیدهوغال
باغیرقابلپیشبینیدرتعاملباهمهستند؛بنابراینهر
و بفهمد را انسانی تجربه بخواهد که روششناسی
موقعیتهاراتوضیحبدهدناگزیرازپیچیدهبودناست.
کاربردهایروششناسانهآنچهدرباالذکرشدمیتواند

بهاینترتیبخالصهشود.

روش شناسی پیچیده است
کوربیندرمقدمهویرایشسومکتابمبانیتحقیق
است، پیچیده بهشدت جهان »چون مینویسد: کیفی
هیچتبیینسادهوسرراستیبرایچیزهادراینجهان
ممكننیست...مامعتقدیمکههرچهبیشترمنعكس
کردناینپیچیدگیدرتحقیقمهماستهرچندکه
درعینحالمیدانیمکهانعكاسآنبهشكلکاملنیز،
اساساًناممكناست.مابرآنیمکهدرروندتحلیلخود،
پرسپكتیوهایمتعددبهیکرویدادرانشانبدهیم.ما
یک در را آن باید تجربه یک فهم برای که میدانیم
زمینهاجتماعی،سیاسی،فرهنگی،نژادیوتكنولوژیكی
غیرممكن کاری اینهاچنین از وجدای کرد بررسی
است، اشارهکرده کوربن که همانطور است«.



18

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال ششم، شامرۀ 25، زمستان 1396

که پیچیدهای معرفتشناسی و هستیشناسی
روی را تأثیرش میگذارد، مقابل در پراگماتیسم
روششناسینظریهبرخاستهاززمینهنیزبرجایگذاشته
روش است. منتقلشده نیز آنجا به پیچیدگی این و
میدهند، پیشنهاد کوربن و استراوس که تحقیقی
مسیریپیچیدهوبعضاًمبهمراتارسیدنبهمحصول
میپیماید؛مسیریکهشاملروندمداومجمعآوریو
سمتوسوی به هرآینه و دادههاست همزمان تحلیل
پِی در درنهایت که مسیری میشود. معطوف تازهای
ب« پس الف »اگر همچون، سادهای تبیینی ماهیت
نیستودرحقیقتبهآنبسندهنمیکند.مادراینجابا
روبرو است حاضر آن در پدیده یک که اکوسیستمی
هستیم؛اکوسیستمیکهمتشكلازانگیزه،39زمینه،۴0
نتیجه۴3 نهایت در و متقابل۴2 کنشهای مداخلهگر،۴1

است.
به جای جزءنگری، کل نگر می شویم

برخالفروشهایتحقیقکمیکهباهدفتبیین۴۴
روابطمیانپدیدهها،باجزءنگری،متغیرهایمشخصی
رازیرذرهبینتحقیقمیبرند،نظریهبرخاستهاززمینه،
بنابههستیشناسیپیچیدهپراگماتیستیکهذکرآن
رفت،جزءنگریرامعتبرندانستهوبهمنظوررصدکردن
پدیدههادراکوسیستمیکهآنهارامعنادارمیکند،به
شكلیکلنگرانه۴5بهسراغآنهامیرود.بههمیندلیل،
میان را روابطی که فرضیهای کردن ساختهوپرداخته
حدس تحقیق به ورود از پیش محدود، متغیرهای
شمرده نامعتبر و رفته شمار به تقلیلگرانه۴6 میزند،
این در نظریه ساخت روند دلیل، همین به میشود.
روش،روندیاستقرائیداردونهقیاسی.دراینجاعدم
برخوردقیاسیبهاینمعنااستکههیچحدسنظری
مقدمبردادههاینیستکهبرآنهاتحمیلشودوروند
ساحتنظریهازکنارهمقرارگرفتندادههایخردبه

طرزیاستقرائیشكلمیگیرد.

محقق خود ابزار تحقیق است
در کس هر که است پیچیده آنقدر جهان اگر
این اگر و میزید هست خودش آن از که واقعیتی
روند محصول فرد، هر توسط واقعیت سازی برساخته
معنیدارکردنجهانتوسطاوستودرآخراگرمادر
خود برای فرد که جهانی یعنی جهان این فهم پی
برساختهاست،هستیم،آنگاهچگونهمیتوانبهچنین

فهمینائلآمد؟تنهاراهسفربهدروندنیایذهنییک
انسان،یکذهِنانسانیدیگر،یعنیمحققاست.پس
محققفردیمنفعلکهدرپیفاصلهگذاریمداممیان
خودودادههاباشدنیست،اوهمچنینیکمشاهدهگر
صرفنخواهدبود،درمقابل،اوفردیانسانیاستکه
فعاالنهمسیراکتشافمعانیذهنیفردیدیگررادنبال
میکند.بهگفتهکوربینواستراوس:»منفهمیدهامکه
هیچواقعیتبیرونیدرانتظارکشفشدنوجودندارد؛
در رخدادهایی سری یک معتقدم من درعینحال اما
کامل، ماه همچون واقعیتهایی دارند، وجود خارج
جنگویاهواپیماییکهساختمانیرادرهممیشكند...
در که ندارد وجود فینفسهای رویداد هیچ بااینحال
مطالعهمانقشمهمیداشتهباشد،زیراهرفردبراساس
فرهنگ، مكان، زمان، جنسیت، تجربیات، زندگی،
سیاست،مذهبوپسزمینهحرفهایاش،تجربهمیکند

ورویدادهارابرایخودشمعنیدارمینماید.«

به جای نمونه۴7 با مشارکت کننده۴8 روبرو هستیم
همانطورکهذکرشد،درجهانبینیپراگماتیستی،
انسانموجودیتیکهبتوانآنرابهرفتارهایمحسوسش
بلكهدنیاییذهنیداردکهدرآن فروکاهید،نیست،
جهانرابرایخودشمعنیدارمینمایدوفهممناسبی
ازرفتارهایوی،فارغازتوجهبهانگیزههایذهنیآنها
کردن مشارکت بدون اوصاف این با نیست. میسر
فراهم آنها ذهنی دنیای فهم امكان افراد همدالنه
تحقیق در که است آن بر دلیلی همین و نمیآید
برخاستهاززمینهوبهطورکلیتحقیقهایکیفی،افراد
گرفته نظر در تحقیق در مشارکتکنندگان بهمثابه
موجودیت یک انسان اگر بهعبارتدیگر، میشوند.
منحصربهفردباشدکهدنیایمعنادارخودشرابرمیسازد
وتنهادرآنبهدرستیفهممیشود،آنگاه،تنهاابزارفهم
که است دیگر انسان یک شده، برساخته دنیای این
چشمانداز به را چشماندازش زبان بهواسطه میتواند
دیگرینزدیکومماسکند؛امادراینمسیر،اگرفردی
کهموردتحقیقواقعشدهاست،مشارکتفعاالنهایدر
فراینددادوستدمعناویابهعبارتبهتر،همسازیمعنا

نداشتهباشدتحقیقواجداعتبارنخواهدبود.

تکنیـک مصاحبـه مهم ترین تکنیک جمـع آوری داده ها 
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است
بهطورکلیدرتحقیقاتمختلف،روشهایمتفاوتی
و مشاهده از دارد، وجود دادهها جمعآوری برای
منابعومستنداتکتابخانهای.در تا پرسشنامهگرفته
هدف ازآنجاییکه زمینه، از برخاسته نظریه ساخت
یا فرد دنیای که است نمادینی اکوسیستم اکتشاف
در اگرچه است، نموده معنادار را افراد از مجموعهای
تنها اما استفادهوجوددارد امكان ازهرمنبعی مسیر
تكنیکمصاحبهوآنهمازنوعغیرساختارمندآناست
کهمیتواندبرایفهماینپیچیدگیمعتبرباشد؛یعنی
معرفتشناسی همچنین و پیچیده هستیشناسی آن
طلب روششناسی مقام در آنچه ذهنیت، به معطوف
با تحقیق ابزارهای و ها تكنیک که است این میکند
حال در آنچه به را چیزی خود، های ساختارمندی
تحقیقرویآنهستند،تحمیلنكنندوباپیچیدگیهای
آننیزتناسبداشتهباشند.انسانبازبانتجربیاتناب
آن با و میکند بیان جهان در زیستن از را خودش
سنت یگانه زبان گادامر، قول به و میشود فهمیده
از و دارند اشتراک آن در انسانها همه که مشترکی

طریقآنمیتوانندبهمفاهمهدستپیداکنند.

قابلیت تعمیم پذیری۴9 پایین است
اگرچهدرتئوریبرخاستهاززمینه،درروندانتزاعی
بهنوعی مقولهها،51 و مفاهیم50 بهسمت دادهها سازی
بردن باال اصوالً مییابد، افزایش نظری، تعمیمپذیری
وسعتاینتعمیمپذیریازاهدافاصلیتحقیقمحسوب
هستی مفروضات در آنچه به توجه با زیرا نمیشود؛
واقعیت اگر شد، عنوان معرفتشناسانه و شناسانه
واحدیوجودنداشتهباشدوساحتهایعینی-ذهنی
متكثریبرآنمترتبباشد،آنگاهاشتیاقبرایافزایش
بر نظریه تحمیل نوعی نقش بیشتر تعمیمپذیری
مصادیقمختلفراپیدامینمایدوازعمقنظریهکاسته
وآنراسطحیمیکند؛زیرادراینجاتوضیحعمیقیک
پدیدهباالیههایمختلفذهنیوعینیومعنادارآن
مهمترازتوضیحسطحیارتباطآنباپدیدههایدیگر
تعمیمپذیری روش، این در نهتنها رو، ازهمین است.
پایینترروشهایکمیاست،بلكهمحققنیزاصراری
برایارتقاءآننداشتهومالکاوتوضیحعمیقپدیده
بایستههایروش و میباشد.مفروضاتمعرفتشناسی

شناسانهدرجدولزیرآوردهشدهاست.
مفروضات معرفت شناسی و بایسته های روش شناسانه

روشتحقیقیکهاستراوسوکوربنپیشنهادمیدهند،مسیریپیچیدهوبعضاًمبهمراتارسیدنبه
محصولمیپیماید؛مسیریکهشاملروندمداومجمعآوریوتحلیلهمزماندادههاستوهرآینه

بهسمتوسویتازهایمعطوفمیشود.

روششناسیپیچیده

روندساختنظریهدراینروش،روندیاستقرائیداردونهقیاسی.دراینجاعدمبرخوردقیاسیبه
اینمعنااستکههیچحدسنظریمقدمبردادهاینیستکهبرآنهاتحمیلشودوروندساحت

نظریهازکنارهمقرارگرفتندادههایخردبهطرزیاستقرائیشكلمیگیرد.

جزءنگریبهجایکلنگر

تنهاراهسفربهدروندنیایذهنییکانسان،یکذهِنانسانیدیگر،یعنیمحققاست.پسمحقق
فردیمنفعلکهدرپیفاصلهگذاریمداممیانخودودادههاباشدنیست،اوهمچنینیکمشاهدهگر
صرفنخواهدبود،درمقابل،اوفردیانسانیاستکهفعاالنهمسیراکتشافمعانیذهنیفردیدیگر

رادنبالمیکند.

محققخودابزارتحقیق

باایناوصافبدونمشارکتکردنهمدالنهافرادامكانفهمدنیایذهنیآنهافراهمنمیآید.در
تحقیقبرخاستهاززمینهوبهطورکلیتحقیقهایکیفی،افرادبهمثابهمشارکتکنندگاندرتحقیق

درنظرگرفتهمیشوند

بهجاینمونهبا
مشارکتکنندهروبروهستیم

تنهاتكنیکمصاحبهوآنهمازنوعغیرساختارمندآناستکهمیتواندبرایفهماینپیچیدگی
معتبرباشد.

تكنیکمصاحبهمهمترین
تكنیکجمعآوریدادهها

دراینروش،تعمیمپذیریپایینترروشهایکمیاست،بلكهمحققنیزاصراریبرایارتقاءآن
نداشتهومالکاوتوضیحعمیقپدیدهمیباشد

قابلیتتعمیمپذیریپایین

ج3.جدولنتیجهگیری:مفروضاتمعرفتشناسیوبایستههایروششناسانه
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