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ABSTRACT 
This study focuses on the concept of Method and Theory in 

empirical research. Considering the context of research 

methodology, the paper identifies different meanings and 

approaches to these two concepts from both quantitative 

and qualitative perspectives. First, the properties and 

dimensions of quantitative and qualitative methodologies in 

empirical research design are elucidated. Then, the research 

process in each of these two approaches is considered 

following a comparative analysis. Further investigation is 

conducted on the nature of Theory as an integral part of 

Method in empirical research, that is based on quantitative 

and qualitative approached and their potential combination. 

Finally, by applying the concepts of “typology of theories” 

and “hermeneutic cycle”, the study attempts to represent the 

relationship between Method and Theory in empirical 

research and explicates the role of “theoretical framework” 

in similar categories of research designs. 
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 چکیده

ردازد.  پهای تجربی میاین مقاله به بررسی دو مفهوم کلیدی روش و نظریه در پژوهش
های  شناسی پژوهشی، معانی و رویکرد   مفهوم در بستر روش  قرار دادن این دومقاله با 

. دهدشننناسننی کم ی و کیفی مورد بررسننی قرار میمتفاوت به آنها را از دو منظر روش
  هایهای کم ی و کیفی در پژوهششنننناسنننیها و ابعاد روشبدین منظور ابتدا ویژگی

طبیقی میان این دو و ذکر نقاط  شننوند و سننپس، پس از بررسننی تتجربی تشننریم می
فاوت آن    به و ت مد نظر قرار       تشنننا یک از این دو رویکرد  ند پژوهش در هر  ها، فرای

به         می یه،  یت نظر ماه له  قا مه م به جزء مکمل روش در پژوهش    گیرد. در ادا ثا های  م
گاه کم ی و کیفی و ترکیب آن     ید یل قرار      تجربی، از منظر دو د یه و تحل ها مورد تجز

دور » و توسل به مفهوم « هاشناسی نظریه  گونه»در نهایت مقاله با استفاده از   گیرد.می
یه در پژوهش       « هرمنوتیکی یان روش و نظر بت م گاه خود را در مورد نسننن ید های  د

یان می  به تبیین نقش     تجربی ب ید و  ما در طرح این نوع از  « های نظری چارچوب »ن
 .پردازدها میپژوهش
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 . درآمد1

در  است،شناسی شناخته شده آنچه تحت عنوان کلّی روش
سه سطح متفاوت قابل بررسی است: سطح اوّلِ 

شناسی متوجه شیوة عرضه و ارائة مطلب یا به عبارت روش
که چگونه باید دیگر، آئین نگارش پژوهش است؛ این

مسئلة بحث را تحریر و تعریف کرد، مطلب را در قالب 
نویسی کرد و ... . مقدمه، بدنه و نتیجه پیش برد، مرجع

های شناسی شامل فنون و انواع روششسطح دومِ رو
پژوهش است؛ آشنایی با فنون آماری، پیمایش، تحلیل 

آوری محتوا، شیوة تنظیم پرسشنامه و سایر شگردهای جمع
. گیرندها در این سطح مورد بررسی قرار میو پردازش داده

انتخاب میان  ها وشناسی شامل پارادایمسطح سوم روش
حوزة پرسش تحقیق است؛ مواردی های رقیب در پارادایم

ای علّی هکه آیا تحقیق باید درپی یافتن زنجیرهنظیر این
باشد یا کارکرد، بر ساختار تأکید کند یا بر کارگزار، درپی 

بینی مند باشد یا تعمیق موارد خاص، به پیشتعمیم قانون
دست بزند یا نه، درپی قطعیت و عینیت باشد یا ابداع 

هایی از این دست را به اصالً دوگانگیهای مفید، فرضیه
رسمیت بشناسد یا کنار نهد و در صورت اخیر چگونه 
سنتزهایی را فراهم کند و ... از مباحث مطرح شده در این 

 (18: 1383) فیسطح هستند.
کم به دو شکل شناسی را دستتوان روشاز این رو می 

شناسی مساوق با مدل تعریف کرد: در شکل اول روش
شود که هر پژوهشگر برای هر پروژة ای دانسته میهشیپژو

ی شناسگیرد. در این سیاق روشکار میپژوهشی خاص به
های اجماالً دانش پایة مرتبط با موضوع تحقیق، روش

مرتبط با پرسش تحقیق و درنهایت چارچوب  1پژوهشِ

                                                           
جای کارگیری نابجا و گاه جابههای تحقیقاتی بهیکی از اشتباهات رایج در گزارش .1

( است. شاید منشأ method( و روش)methodologyشناسی)دو اصطالح روش
ین دو حال اشناسی نهفته باشد؛ با اینروشاین کاربرد نابجا را در اقتدار آوایی واژة 

ه شناسی، بواژه به هیچ رو قابل استعمال به جای یکدیگر نیستند چرا که روش
که روش، به سادگی، ها است در حالیترین بیان، به معنی مطالعة مجموعة روشساده

.  شودکار گرفته میعبارت از راهکاری است که برای مطالعة یک موضوع خاص به
کند و اساساً به ها بحث میشناسی دربارة چگونگی و چرایی گزینش روشروش

یرد. از گمیخصوص را دربرشده در آن زمینة بهکار گرفتهبه
توان پذیرفت که هر پژوهشگر در هر پروژة ر میاین منظ

شناسی خاصی بهره ببرد؛ چرا تواند از روشپژوهشی می
که هر پروژه دارای طبیعت منحصر به فردی است که 

طلبد. رهیافت دوم به تعریف رویکردی یکّه را می
های نظری و انتزاعی شناسی، آن را در ارتباط با زمینهروش

دهد. در این سطح منظور از ها قرار میپارادایم
های شناسی، مدلی است که اصول نظری و چارچوبروش

هدایت کنندة پژوهش را، در بستر یک پارادایم خاص، 
ا شناسی رگیرد. به بیان دیگر از این منظر روشدربرمی

توان برگردان اصول یک پارادایم خاص به زبان روش می
 (Sarantakos, 1998:32-33) تحقیق دانست.

 

 دوراهی کمّی و کیفی ؛پژوهش شناسی. روش2

نای آنچه که در بیان رهیافت دوم به معنای روشببر م
شناسی را شناسی ذکر شد، دو رویکرد اصلی به روش

شناسی و روش 2شناسی کمّیتوان تحت عناوین روشمی
توان ترجمة شناسی کمّی را میبندی کرد. روشدسته 3کیفی

به زبان روش تحقیق تلقی کرد؛  4نگرمثبتاصول پارادایم 
ی شناسشناسی کیفی، محصول نقد روشدر مقابل، روش

به زبان روش  5گراکمّی و برگردان اصول پارادایم طبیعت
های کیفی و کمّی، در شکل ناب شناسیتحقیق است. روش

از  های متنوعیمثابه دو سر طیفی هستند که حالتخود، به
دو حد نهایی قابل شناسایی است. به ها در میان این آن

 یا حتی ترکیبی از این دو شدههای اصالحزبان دیگر نسخه
های این حالت توان در عمل مورد استفاده قرار داد.را می

های پژوهشی پیدا های بیشتری به مدلمیانه، که شباهت

د شود؛ در مقابل روش فراینعنوان رویة استاندارد تعریف و گزینش روش شناخته می
 قدم انجام کار است.بهقدم

2  . quantitative methodology 

3  . qualitative methodology 

4  . positivist paradigm 

5  . naturalistic paradigm 



  1398 بهار/ 98ش/ 25س/ شناسی علوم انسانیروش          4      
  

 

ای هستند که های مفهومیکنند، در واقع چارچوبمی
های پژوهشی را شامل ن پروژههای بنیادیفرضپیش
در ادامه به بحث  (Sarantakos, 1998: 34&41)گردند. می

شناسانة اصلی اجمالی دربارة هرکدام از دو رویکرد روش
 خواهیم پرداخت.

 

 هاشناسی کمّی: زبان متغیّرها و فرضیه. روش1-2

کل نگر ششناسی کمّی، که بر مبنای پارادایم مثبتروش
طول بیش از یک سده حکمران مطلق گرفته است، در 

که طوریگردید؛ بهشناسی پژوهش تلقی میعرصة روش
های زمینة نظری آن، مبنای روشساختار، فرایند و پس

شد. علمی و استاندارد پژوهشی محسوب می
زیر  توان به شکلهای بنیادین این رویکرد را میفرضپیش

 خالصه کرد:
اتی دارد و دربرگیرندة واقعیت سرشتی عینی، ساده و اثب -

تأثرات حسی است: طبیعت تنها و تنها متضمن واقعیتی یکه 

 فرد است.و منحصربه

گونه که طبیعت قلمرو بالمنازع گرایی: هماناصل قانون -

یر ها نیز از قوانینی تغیها و جوامع آنقوانین ثابت است، انسان

 یکنند. این قوانین موضوع الگوهای ثابتناپذیر تبعیت می

هستند. در این میان  1هستند که به شکل تجربی قابل مشاهده

وظیفة دانشمند کشف قوانین علمی تبیین کنندة رفتار 

 هاست. انسان

ها جدا را باید از ارزش 2طرفی ارزشی: امور واقعاصل بی -

داوری کرد؛ پژوهشگران باید در طول کار پژوهشی از ارزش

 اجتناب نمایند.

                                                           
1  . empirically observable 

2  . facts 

3 .Auguste Comte (1798-1857 ).م 

 فیلسوف فرانسوی.
4  . pragmatistic 

5.  John Dewey(1859-1952 ).م 

 فیلسوف پراگماتیست آمریکایی.

شناختی و منطقی از بنیادهای روش علوم طبیعی و انسانی -

مشترکی برخوردار هستند؛ لذا محققان علوم انسانی باید از 

 های علوم طبیعی استفاده نمایند.روش

متافیزیک، احتجاجات فلسفی و نظرورزی، وهم و سفسطه  -

پذیر با های موثق و تصدیقاست؛ چرا که امکان ارائة داده

ا هاز طرف دیگر این روش استفاده از این منابع وجود ندارد.

ه ای شفاف کفاقد ارتباطات تجربی بوده و توان ارائة رویه

 تکرارپذیر و بازآزمودنی باشد را ندارند.

های اثباتی بوده و منحصراً از تبیین صرفاً محدود به پدیده -

گردد. از این رو در ساخت بدنة دانش، تجربه ناشی می

عریف مفاهیم، تقریر دانشمندان باید متعهد گردند تا در ت

ها و سنجش و عملیاتی کردن مفاهیم و متغییرها صرفاً قضیه

های صوری صریح و دقیقی استفاده کنند تا بدین از رویه

طریق امکان ارزیابی اعتبار قضایای جدید و پذیرش، حک و 

 اصالح یا رد نتایج برای دیگران وجود داشته باشد.

ریه شکل قیاسی آن که، صورت منطقی نظو در نهایت این  -

 است.     

آید این است که ها برمیچه که از این عبارتآن
شناسی کمّی به دنبال تقویم رویکردی واضح و عینی روش

 ایمند و منظم است که در نهایت به نظریهای نظامو رویه
شود که تهی از عناصر گنگ و نامتعین است. می ختم

رزی بوده و تفاوتی ای که به دور از هرگونه نظرونظریه
 ماهوی با فلسفه و فهم متعارف دارد. 
توان شناسانه را میمبانی نظری این رویکرد روش

شناسی اثباتی منتج در شناخت 3کُنتیگرایی عالوه بر مثبت
 6ویلیام جیمزو  5جان دیوئی 4گرایانةاز فلسفة عمل

6 .William James(1842-1910 ).م 

 فیلسوف پراگماتیست آمریکایی.
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مبتنی  2یعنی تأکید بر سنجشِ 1گرایینیزجستجو کرد. کمّیت
، از یک سو، و 3سازیبر راهکارهای آماری و کمّی

به معنی تکیه بر مطالعة انحصاری رفتار قابل  4رفتارگرایی
های این رویکرد مشاهده، از سوی دیگر، مهمترین راهبرد

 :Sarantakos, 1998)شوند. شناسانه محسوب میروش

44) 

شناسی کمّی برای برپاکردن دانش مطلوب خود روش
منظور برپا کردن  آورد؛ یعنی بهعلّی روی می 5حبه طر

نوعی رابطة علّی و معلولی میان اجزاء مسئلة پژوهشی، 
ها را سرلوحة کار 7ها و آزمودن فرضیه6سنجش دقیق متغیر

هرچند به نظر  (Neuman, 2000: 122)دهد.خود قرار می
رسد که مفاهیمی همچون متغیر، فرضیه و تبیین، بر اثر می

ستعمال، از روشنی و وضوح برخوردار اند با کثرت ا
های موجود نشان از چیز دیگری دارد. حال سوءتفاهماین

از این رو به طور مختصر به مرور این مفاهیم خواهیم 
 پرداخت.    

 متغیر 

موضوعی است که در بردارندة دو  متغیر صفت یا ویژگی
 (Patten, 2000: 11)یا چند دستة مجزا از هم است. 

تعریف متغیر در گفتمان روش تحقیق پیوندی درونی با 
ای است که در واقع نشانه« مفهوم»دارد.  8«مفهوم»تعریف 

تصوری موجز از یک ایده انتزاعی را به کمک ارتباطات 
کند. از این رو مفهوم نیز همانند کالبدی و صوری ارائه می

                                                           
1  . quantitativism  

2  . measurement 

3  . quantification 

4  . behaviorism 

منظور از طرح در اینجا برنامة جامعی است که میان مسائل کالن تحقیق با  .5
یف کند. بر اساس این تعرهای تجربی مرتبط و قابل تحقق ارتباط ایجاد میپژوهش

ی های اکتشافبندی کرد: پژوهشتوان در سه دسته طبقهها را میانواع پژوهش
(exploratoryکه با نیت کشف اجزا، ابعاد و ویژگی ) های مسئلة پژوهش طراحی

تی هایی در زمینة چیسها در پی پاسخگویی به پرسشگردند. این دسته از پژوهشمی
طور معمول با مسائلی روبرو هستند که دانش مدونی در مورد آیند و بهها برمیپدیده

هنوز از ساختار روشنی برخوردار نیست. دستة دوم ها وجود ندارد یا خود مسئله آن
( هستند که با هدف ارائة بازنمودی دقیق و descriptiveهای توصیفی )پژوهش

ها بدون تالش شوند. این پژوهشای ساختارمند طراحی میمعتبر از اجزای مسئله
تا  و کوشند تا تعاریفی صریحبرای برپا کردن ارتباطات علّی میان اجزاء مسئله می

 ایکم دو سویة مجزا از هم دارد: سویههر نشانة دیگر دست
محسوس که به شکل شمایل، رمز یا نماد  به یک زبان  اعم 

ل ای معقوشود و سویهاز طبیعی یا مصنوع نمایش داده می
 :Neuman, 2000) کند.که تصوری را در ذهن ایجاد می

شناسی درگفتمان روش ( Reynolds, 1971: 45-46و   42
مّی های ککمّی آن دسته از مفاهیمی که قابلیت بیان به شکل

توان به شوند که از آن جمله میرا دارند متغیر نامیده می
مواردی همچون میزان درآمد، درجة دما، تراکم جمعیت و 

های ... اشاره کرد. مفهوم متغیر از مفاهیم مرکزی پژوهش
شناسی کمّی را شود به طوری که روشکمّی محسوب می

ها رتوان در یک کالم جستجوی نحوة ارتباط میان متغیمی
 دانست. 

شناسی کمّی، به طور معمول در از آنجا که روش
توان ها را میها ست لذا متغیرجستجوی تبیین علّی پدیده

ها به سه شان در سلسلة علت و معلولبا توجه به جایگاه
بندی کرد. دستة نخست که به متغیرهای دستة اصلی طبقه

ند هستمشهورند، تعیین کنندة نیروها یا شرایطی  9مستقل
تر گذارند؛ به زبان سادهکه بر دیگر متغیرها تأثیر می

ها هستند که ها هستند. دستة دوم معلولدربردارندة علت
مشهورند. این دسته از متغیرها نتیجه  10های وابستهبه متغیر

 بندیو محصول عمل متغیرهای مستقل هستند. صورت
غیرها متیک ارتباط علّی ساده با شناسایی این دو دسته از 

رهایی تر متغیپذیر است، اما در ارتباطات علّی پیچیدهامکان

های سرحد امکان جامع و مانع از اجزاء مسئله را به دست دهند. دستة سوم پژوهش
( هستند که به منظور ارائة نظام ارتباطات explanatory( یا تبیینی )causalعلّی )

ها روشن شده است به کار گرفته علّی و معلولی میان اجزاء مسائلی که ساختار آن
  ( Ghauri et al., 1995شوند. )می

6  . variable 

7  . hypothesis یا   hypotheses 

8  . concept 

9  . independent variables 

10  . dependent variables 
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شوند که جایی در میان متغیرهای مستقل و یافت می
ن کنند. ایها اشغال میغیرمستقل در زنجیرة علت و معلول

مشهورند در  1گرهای مداخلهها که به متغیرنوع از متغیر
ته و در های وابسهای مستقل به شکل متغیرمقایسه با متغیر
قل عمل های مستهای وابسته به شکل متغیرمقایسه با متغیر

کنند. بدین ترتیب نقش مهمی را در آشکار کردن می
 :Neuman, 2000)سازوکار رابطة علّی بر عهده دارند. 

126-127) 

 فرضیه       
یجة بینی نتشناسی کمّی، عبارت از پیشفرضیه، در روش
یا حدس  2مبتنی بر یک نظریة صوریمطالعه است که 

ه آمیزی است کمحقق است. فرضیه گزارة صوری تصدیق
ند یا کگویی مینتایج یک پژوهش منفرد را از قبل پیش

آزمایشی از ارتباط میان دو یا چند متغیر  -تبیینی تجربی
یک فرضیة ساده  (Best and Kahn, 1993:11) است.

ای احتمالی است که رهپذیر یا گزاای آزموندرواقع قضیه
 ای از ارتباط میان متغیرها است.مبین نحوه

شناسی کمّی، به طور معمول، در گفتمان روش 
بندی تقسیم 4و غیرمستقیم 3ها را به دو دستة مستقیمفرضیه

هت هایی هستند که جهای مستقیم فرضیهکنند. فرضیهمی
که الیکنند در حو شدت ارتباط میان  متغیرها را بیان می

ارتباط  ای ازهای غیرمستقیم تنها به بیان وجود نحوهفرضیه
کنند. گونة بدون اشاره به شدت و جهت آن اکتفا می

مشهور  5دیگری از فرضیه نیز وجود دارد که به فرضیة صفر
گر عدم ارتباط میان متغیرها است که به زبان ساده بیان

   (Patten, 2000: 15 & 93) است.
 تبیین      
شناسی کمّی را در ویژگی روش تریناید بتوان مهمش

                                                           
1  . intervening variables 

2 .formal theory  

 در بارة این نوع از نظریه و انواع دیگر نظریه در ادامه بحث خواهد شد.
3  . directional hypothesis 

4  . indirectional hypothesis 

5  . null hypothesis 

بیین در جستجو کرد. ت هارویکرد تبیینی آن نسبت به پدیده
شناسی کمّی اصطالحی فنی محسوب گفتمان روش

شود که در پی بیان چرایی وقوع رویدادها یا چرایی می
ها است. بر این اساس نیت هستی خاص بالفعل پدیده

ی دانست که توان جستجوی عللمیهای کمّی را پژوهش
متعاقب تصورات اولیه، درپی ارائة توضیحاتی دقیق در 

  .ها هستندمورد پدیده
 شناسیتوان گفت که روشبه طور خالصه چنین می

مند، مشکل، های نظامگیری رویهکارکمّی متضمن به
ای برای آزمودن و اثبات و تصدیق پیچیده، و ماهرانه

 شناسی کمّی عبارت استة کانونی روشهاست. نقطفرضیه
از توجه به مسائل مرتبط به ساختار در مقابلِ موضوعاتِ 

ی، به شناسی کمّترِ مرتبط با فرایند پژوهش. روشپیچیده
شود که هدف از طور معمول، در جایی به کار گرفته می

، 6هایی در خصوص چراییگویی به پرسشتحقیق پاسخ
 وقوع یک پدیدة خاص باشد.، کجایی و تعدد 7چگونگی

هایی از این دست در جستجو برای پاسخ دادن به پرسش
دهیِ از قبل شناسی کمّی به کاربرد مقوالتِ پاسخروش

کند که با استفاده از ابزارهای ای تکیه میتعیین شده
آوری داده و شگردهای آماری به تقسیر استاندارد جمع

ورزند. بادرت میها مها و استخراج نتایج از آنداده
استاندارد  9گیریو نمونه 8های سنجشکارگیری رویهبه

نموده و تکرار  10، مشاهدات را قابل اعتماد و موثقشده
عالوه امکان تعمیم نتایج را از کند؛ بهها را تسهیل میآن

  کند.های بزرگتر فراهم میها به جمعیتنمونه
 

 

6  . why question 

7  . how question 

8  . measurement 

9  . sampling 

10  . reliable 
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 هانهشناسی کیفی: زبان موردها و زمی. روش2-2

شناسی های متعددی تحت عنوان روشجا که روشاز آن
اند، لذا تعابیر متنوعی از این رهیافت کیفی گردهم آمده

پژوهشی  به دست داده شده است. برخی به سادگی آن را 
 کنند؛ برخی دیگر به آنهر نوع رویکرد غیر کمّی تلقی می

 رنگرند و دشناسی کمّی میمثابه مکمل و متمم روشبه
مّی شناسی کنقیض و بدیلی برای روش ای آن رادهعنهایت 

 کنند.محسوب می
پژوهش کیفی، به صورت عام، هر نوع پژوهشی است  

های آماری و های تولید شده، محصول رویهکه در آن یافته
  ,Strauss and Corbin) .سازی اطالعات نباشدکمّی

ان به توشناسی کیفی را میاز این رو روش (.1990:17
شناسی متعارف، ای جایگزین در برابر روشعنوان گزینه

یافتة کمّی به حساب آورد که در سایة سنتی و قوام
های متقابلِ عواملی چند، بسط و گسترش یافته همکاری

های کمّی در جستجوی تبیین که پژوهشاست. در حالی
گویی و تعمیم عددی بینی، پیشهای علّی، پیشتعیّن
های کیفی روشنگری و تعمیق فهم و هستند، روشها یافته

های ها را از طریق مطالعة موقعیتهتخمین رفتار پدید
  گیرند.مشابه هدف می

ی ناسشروشاگر بستر علوم طبیعی را به عنوان زادگاه  
کیفی را  یشناسروش توانیم کمّی به رسمیت بشناسیم، می

 اجتماعی وشناختی در حوزة علوم محصول  تتبعات روش
رفتاری تلقی نمائیم. این رهیافت که بیشتر برای مطالعة 

های فرهنگی و اجتماعی بسط و گسترش یافته است فراشد
هرچند از ساختاری متنوع برخوردار است که صراحت و 

ه، هم رفتوضوح کمتری نسبت به شیوة کمّی دارد اما روی
ها ذیالً ذکر بر معیارهایی استوار است که اهم آن

                                                           
1  . verbal 

 (Sarantakos, 1998: 46)گردندمی
 اعی های اجتمشناسی کیفی در مورد پدیدهفرض روشپیش

ها و ها هماوره مخلوق انسانآن است که جهان این پدیده

ها. از ها است نه جهانی مستقل از انسانمناسبات میان آن

کوشند ی کیفی میشناسروش های مبتنی براین رو پژوهش

شود امور واقع را نامیده می« کشف»تا به جای چیزی که 

« تأویل»شود ورزان تجربه میچنان که توسط کنشآن

 نمایند.

  کوشد تا واقعیت را از راه مطالعة ی کیفی میشناسروش

ورزان و از درون پدیده به تعامل تعداد اندکی از کنش

 بندی نماید.سمت بیرون آن مطالعه و صورت

  ری از شگردهای گیی کیفی بدون بهرهشناسروش

ها و گیری تصادفی و بدون استفاده از سنجهنمونه

کند تا اطالعاتی که به صورت های کمّی تالش میمتغیر

های غیر عددی و اند را به شکلآوری شدهجمع 1کالمی

 های آماری ارائه نماید.بدون استفاده از تحلیل

 ها رویکردی است ی کیفی به پدیدهشناسروش رویکرد

ها یافته و مدلای از پیش تکوینهگیری از ایدههرهبدون ب

 و الگوهای ازپیش ساختارمند.

 را « موردِ پژوهشی»و « پژوهشگر»شناسی کیفی، روش

نماید که از جایگاهی ارزش تلقی میمثابه دو عنصر همبه

ها به یکسان برخوردارند. از این رو، از تقلیل پدیده

گردد و رخدادها تناب میها اجها، واحدها و فرضیهمتغیر

شوند؛ چرا که مثابه یک کل مورد مطالعه قرار داده میبه

های ی کیفی بر این باور است که تقلیل پدیدهشناسروش

ای های آماری نتیجهاجتماعی به نمادهای عددی و نمایه

ها درپی جز ادراک ناقص سرشت ذهنی رفتار انسان

 نخواهد داشت.
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 ی کیفی چیزی شناسروش برهای مبتنی هدف پژوهش

ی. های انسانی فعالیت«تأویل مشحون از معنا»نیست بجز 

« سنجشِ»و نه « فهم»ی کیفی در پی شناسروش از این رو 

ای همردم از طریق پی بردن به معانی و نظم مندرج در کنش

 ی کیفی به دنبالشناسروش اجتماعی است. بدین منظور

است که به تولید شدن ای های پژوهشیاستفاده از رویه

 انجامد.     می 1های توصیفیداده

توان ی کیفی را میشناسروش چه ذکر شدبا توجه به آن
گرا به زبان روش محصول ترجمان اصول پارادایم طبیعت

های اجتماعی در مطالعة پدیده»تحقیق دانست که در پی 
ترین دستکاری، ، بدون کوچک«هاوضعیت طبیعی آن

ی کیفی، تحلیلی است استقرایی که با ناسشروش است.
ور طرح اکتشافی خود پژوهشگر را در جزئیات غوطه

د تا کنهای تجربی تالش میسازد و با تصریح بر دادهمی
مقوالت مهم هر پدیده را کشف نماید. در این روند، 

پدیدة  2رانهنگی کیفی با تکیه بر جستجویی کلشناسروش
ه چیزی کند کنظامی پیچیده تلقی میمثابه مورد مطالعه را به

فراتر از جمع جبری اجزاء خویش است. بدین منظور 
ها جزئیات به شوند که در آنهایی به کار گرفته میداده

گیرد و توصیفات غنی ساختار شدت مورد توجه قرار می
ی کیفی ساختاری شناسروشدهد. ها را شکل میاصلی آن

 ه فرایند پژوهش و تغییراتپویا دارد که توجه آن معطوف ب
آن است از این رو در این رهیافت تماس شخصی 

گر با پدیدة تحت مطالعه و بینش شخصی او، از پژوهش
سویی، و حساسیت به زمینه و بستری که انضمامات 

 گیرد، از سویاجتماعی، تاریخی و زمانی پدیده را در برمی
حی گیرد و در طردیگر، به شدت مورد تأکید قرار می

تر به کار بسته پذیر به منظور فهم هرچه عمیقانعطاف

                                                           
1  . descriptive 

2  . holistic 

3  . empathetic neutrality 

4  . Psychoanalysis 

5  . conceptual frameworks 

ی، ی کیفشناسروش شود. نکتة بسیار مهم در شناختمی
که از اشتیاق ای است  3«طرفی همدالنهبی»آگاهی از 

آید و جایگزینی است برای پژوهشگر برای فهم جهان برمی
بار محضی که اعت« ذهنیت»غیر قابل دسترسی یا « عینیت»

-Patton, 1990:1)سازند. را با چالش روبرو می پژوهش

40)  
  ی شناسروش اصول مرکزی و بنیادهای پژوهشی

 کیفی

افتد پژوهش کیفی بر مبنای بنیادهای مشخصی اتفاق می
های کمّی است. که به طور کلّی متمایز از مبانی پژوهش

این اصول، که پیرامون چند مفهوم بنیادین همانند ارتباط، 
ه اند، بسیار متنوع جلوزندگی روزمره سامان یافتهتأویل و 

 توان محصولنمایند. تنوع گستردة این رهیافت را میمی
شناسی، هرمنوتیک،  نظریة هایی همچون پدیدهگفتمان

و ... دانست که  4کنش متقابل نمادین، نظریة تحلیل روانی
را برای این رهیافت بازی  5های مفهومینقش چارچوب

ا این حال اشتراکات معینی در این بین وجود کنند. بمی
 ها اشاره خواهد شد.دارد که در ادامه به آن

های ی کیفی رهیافتی است تأویلی به پدیدهشناسروش 
طة توان نقی کیفی را میشناسروش اجتماعی. این رویکردِ
. ی کمّی به حساب آوردشناسروش مقابل رویکرد تبیینی

ها است. معنا به پدیده تأویل در واقع تخصیص دادن
(Neuman, 2000: 148)  در این رهیافت، واقعیت اجتماعی

 ای متعیّن است که بهورزان در زمینهبرساختة تعامل کنش
خودی خود معنایی ندارند، بلکه در فراشد ارتباطی انسانی 

ها های اجتماعی بر آنمعانی مختلف بر اساس ارزش
ن ی کیفی به جای تبییسشناروش شود. از این روالصاق می

کند تا فرایند ساخته شدن حقیقت، و ها تالش میپدیده
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 ها را شناسایی نماید. الگوهای معنابخشی به پدیده

ی کیفی آن را به شناسروش 1رویکرد توضیحی
های ای منسجم، کامل و واضح از بازسازیمجموعه
دهندة چگونگی تقرب به کند که نشانتبدیل می 2عقالنی
ی کیفی سرشتی شناسروشع پژوهش است. موضو

ن مورد شاها را در سامانة طبیعیگرا دارد یعنی پدیدهطبیعت
بدون این رویکرد به زبان دیگر دهد؛ مطالعه قرار می

هایی که ممکن است باعث ها و رویهاستفاده از فرضیه
محدود شدن افق دید، نقطة تمرکز، دامنة عمل و گسترة 

و  شودها نزدیک میشکلی آزاد به پدیدهمطالعه گردند به 
دهد. در مورد پژوهش قرار می 3کاریها را بدون دستآن

رای ای بتعیین شدهاین رهیافت، فرضیه شرایط از پیش
آید؛ بلکه هدف پژوهش محسوب پژوهش به حساب نمی

دارد؛ بدین  4شناسی کیفی ماهیتی ارتباطیروش شود.می
باط متقابل میان پژوهشگر و معنا که این رویکرد در ارت

مورد پژوهش ریشه دارد؛ از این رو، پیروان این رهیافت، 
ها، تمایلی به جداسازی پژوهشگر از مورد پژوهشی یا داده

شود، ندارند. بر می شناسی کمّی دیدهسان که در روشآن
این اساس پژوهشگر و مورد پژوهش در راستای هدفی 

ل نا تعریف، توضیح و تأویکنند که همامشترک فعالیت می
واقعیت است. گوهر ارتباطیِ رهیافت کیفی، در نیل به 

دهد؛ بروز می 5هدف پژوهش،   خود را به شکلی انعکاسی
به این معنی که تمامی معانی برساخته شده در رویکرد 

ند که شومثابه بازتابی از بستری محسوب میکیفی به
 .دربرگیرندة پژوهشگر و مورد پژوهشی است

                                                           
1  . explicative 

2 .rational reconstruction   

ها از زبان ها و پدیدهمنظور از این اصطالح عبارت است از  بازتعریف مفاهیم، واژه
عرفی و فراهم آوردن شرایط الزم و کافی برای معانی مبهم و غیر دقیق و آنگاه 

 ( 332:1384معنایی. )روزنبرگ، زدودن ابهام و بی
3  . manipulation 

4  . communicative 

5  . reflective 

grounded theory .6  

 Anselm) آنسلم اشتراسکه توسط  «نظریة برآمده از زمینه»هرچند روش معروف 

Strauss ژولیت کوربین( و (Juliet Corbinدر اثر معروفشان با عنوان ) « اصول

(Sarantakos, 1998: 50-51)  

بندی شدن رغم صورتکه، بهو در نهایت این
در  6«نظریة برآمده از زمینه»ها مدونی همچون دستورالعمل

تری شناسی کیفی، این رویکرد گوهر آزادانهگفتمان روش
کند تا از تن دادن به گذارد و تالش میرا به نمایش می

ماید. از این روست های خشک و دستوری اجتناب نرویه
توان رویکردی تلقی کرد که شناسی کیفی را میکه روش

در این رهیافت  .است 7پذیریصفت اصلی آن انعطاف
طرح تحقیق بیش از آن که متضمن قواعدی دقیق باشد 
صرفاً دربرگیرندة رهنمودهایی برای انتخاب ابزار و مسیر 

 پژوهش است. 
 

کمّی و  هایناسیشهای روشها و تفاوت. مشابهت3-2
 کیفی

های کمّی و کیفی از یکدیگر به شناسیتفکیک روش
 شناسیگیرد. برخی، روشهای گوناگونی انجام میشیوه

کنند ای برای پژوهش تلقی میکیفی را دستورالعمل ساده
توان در دل آن جا داد؛ در مقابل که همه چیز را می

انند دمی ای پیچیده و پر زحمتشناسی کمّی را شیوهروش
 ای دقیق است.که مقدماتی حساب شده و رویه

شناسان این دو رویکرد را در تضادی گروهی از روش
 هاینمایند که دارای تفاوتذاتی با یکدیگر تلقی می

های شناسیبنیادین هستند؛ درمقابل، برخی دیگر، روش
کیفی و کمّی را، در شکل آرمانیشان، دو حد نهایی طیف 

 Basics of) «های نظریة برآمده از زمینهها و شگردپژوهش کیفی: رویه

Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and 

Techniquesال حبندی شده است، اما با اینشناسی کیفی صورت( در حوزه روش
نظراتی روشنگر در مورد ارتباط نقدهای جدی بر این اثر وجود دارد که حاوی نقطه

شناسی کمّی است. به عنوان مثال مند  پژوهشی با روشسرشت این روش نظام
کارگیری نظریة نقدی بر به» ( با عنوانGeorge Allanان به مقالة جرج آلن )تومی

 A critique of using grounded)« مثابه یک روش پژوهشیبرآمده از زمینه به

theory as a research method   .اشاره کرد ) 

7  . flexibility 
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گیرند که فقط و فقط در شرایط استثنایی می واحدی در نظر
قابلیت کاربرد دارند. به زبان دیگر پژوهشگران، در موارد 

 هایی هستندکارگیری مدلانضمامی پژوهش، ناگزیز از به
های حدی را هایی ترکیبی از هرکدام از روشکه ذاتأ جنبه

دربردارند؛ هرچند آشکارا گرایشی به یکی از دو سر طیف 
های باورهای این تفاوت 1دهند. جدول خود بروز میرا از 

های دو رویکرد را، در شکل آرمانیشان، دربارة جنبه
 دهد.گوناگون نمایش می

 

       

 های کمّی و کیفی از جوانب مختلف )ماخذ: مولّف(شناسیروش های: تفاوت1جدول 

ها و دهد که شگردها، اسلوباین جدول نشان می
ی های کمّهای عملیاتی پیشنهاد شده توسط رهیافتروش

های چشمگیری هستند: پژوهشگرانی تفاوتو کیفی دارای 
کنند در مرحلة شناسی کمّی استفاده میکه از روش

های ساختارمند و استاندارد ها از شگردآوری دادهجمع

ا، هسازی دادهجویند که آنان را قادر به کمّیای سود میشده
نماید؛ عالوه مرحلة اعتبارها میبه و سنجش منظم و مرحله 

های کمّی پژوهشگران را در کارگیری روشبر این، به
بینی و هایی برای پیشعملیاتی کردن مفاهیم و ارائة فرضیه
 رسانند.کنترل پدیدة مورد مطالعه یاری می

  شناسی کمّیروش شناسی کیفیروش

دار، کلّی، واجد ساخت ذهنی، نامعین و مسئله

 اجتماعی

تأثیرات حسی  عینی، واحد، ساده، واجد

 قابل تجربه
 سرشت واقعیت

نامتعیّن و غیرجبری، تعامالت دوجانبه، نفی ارتباطات 

 علّی و معلولی

محور، قائل به ارتباطات علّی و  -تفکر قانون

 معلولی
 هاومعلول علت

 هانقش ارزش طرفی ارزشی، پژوهش رها از ارزشبی هاهنجارگرایی، پژوهش مبتنی بر ارزش

استقرایی، عدم پذیرش مدل علوم طبیعی به مثابه 

نگار، فاقد الگو برای علوم اجتماعی، اندیشه

 قوانین دقیق و مبتنی بر تأویل 

قیاسی، پذیرش مدل علوم طبیعی به مثابه 

گذار، الگو برای علوم اجتماعی، قانون

 مبتنی بر قواعد دقیق

 ماهیت علوم

های تحلیلکیفی، حداقل تکیه بر آمار و احتمال، 

 کالمی

کارگیری آمار و کمّی، ریاضی، حداکثر به

 احتماالت
 هاروش

فعال، تعامل و عدم جدایی میان پژوهشگر و 

 موضوع پژوهش

مثابه فاعل شناسنده، تاحد ممکن منفعل، به

جدا از موضوع شناسایی، محصول دوآلیسم 

 دکارتی

نقش و جایگاه 

 گرپژوهش

بر مبنای زمان و های تحلیلی یا مفهومی تعمیم

 زمینه
 مفهوم تعمیم گذارهای قانونهای استقرایی، گزارهتعمیم
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با  شناسی کیفیکارگیری روشاین درحالی است که به 
آوری و تحلیل اطالعاتِ کمتر شگردهای جمع

ساختارمندی تؤام است. نکتة قابل توجه در تفاوت میان 
این دو رهیافت، شناخت نقش پژوهشگر  در هرکدام از 

شناسی کمّی، مرسوم است که محقق ها است. در روشآن
طرف و به ها، بیتحلیل دادهآوری و را، نسبت به جمع

کارهایی را برای نمایند و راهاصطالح منفعل تلقی می
 مثابه معیاری برای قضاوتطرفی، بهسنجش میزان این بی

نمایند. درمقابل، در مورد صحت پژوهش، ارائه می
شناسی کیفی پژوهشگر را، به شکلی فعال، درگیر روش
د و بدین ترتیب کنها میها و تحلیل آنآوری دادهجمع

ای را در جریان فرآیند پژوهش دخیل آگاهی زیسته
، شناسی کمّینماید. عالوه بر این، مفهوم تعمیم در روشمی

شود و مفهومی است که بر مبنای استقرا تعریف می
کوشد تا از طریق تسری پژوهشگر در این رویکرد می

 های جزییِ یک پژوهش انضمامی، قانونی فراگیر رایافته
برای تبیین پدیده، در هر شرایط زمانی و مکانی، به دست 

شناسی کیفی، با تمایل نشان دادن به که روشدهد؛ درحالی
 کوشد تا تعمیم را به معنای تطبیقاکتشاف و بازیابی، می

های یک پژوهش به موارد مشابه یافته تحلیلی و مفهمومیِ
که تا چه کارگیرد. بر اساس آندر زمان و مکان خاص به

توان حدس زد که مراحل فرایند کنون گفته شد، می
های مذکور، به شناسیپژوهش، برمبنای هرکدام از روش
های معنایی آشکاری رغم اشتراکات لفظی از تفاوت
ها لزوم بازسازی عقالنی برخوردار است. وجود این تفاوت

نماید تا از بروز هر کدام از مراحل و عناوین را گوشزد می
عمل آید. های ناصواب جلوگیری بهخلط برخی

(Sarantakos, 1998: 105 ) 
شناسی کمّی توان گفت که روشبه طور خالصه می 

ی و ها، اعم از طبیعاسلوبی است که با نیت تبیین پدیده

                                                           
1  . theory testing 

2  . etiological 

گذار است تا از آن هایی قانوناجتماعی، به دنبال رویه
وقوع  لهایی مشابه با قانون، علبندی گزارهطریق با صورت

ها یا فرایند این وقوع را مشخص نماید. در این پدیده
برد و سود می 1آزماییشناسی کمّی از نظریهفراشد، روش

را از خود  2شناسانهبا اتخاذ رویکردی عینی، سرشتی سبب
گویی به دهد؛ به زبان دیگر در پی پاسخبروز می

ها هایی دربارة چرایی و چگونگی وقوع پدیدهپرسش
ها، آید. صفت اصلی این نحوة برخورد با پدیدهبرمی

 یشناسغیرتاریخی بودن آن است؛ به این معنی که روش
ها را فراسوی زمان و مکانِ وقوعشان و کمّی تبیین پدیده

ها جستجو بدون مد نظر قرار دادن انضمامات انسانی آن
های کمّی نیز متأثر از همین نگاه نماید. فرایند پژوهشمی

ق ای دقیتوان رویهبه طوری که فرایند مذکور را می است؛
ی هایشده دانست که با آزمودن فرضیهو از پیش تعیین

شود و با مطالعة مفاهیم، با دربارة پرسش پژوهش آغاز می
د. رواستفاده از متغیرها و عناصر مجزا از هم، به پیش می

 در این رویکرد، معیارهای اعتبارسنجی به شکلی نظام مند
و مجزا از پدیدة مورد مطالعه و مسئلة طرح شده دربارة 

های شوند. دادهها، تدوین میآوری دادهآن، پیش از جمع
های عددی بوده و با گردآوری شده، که اغلب به شکل

آوری جمع 3احتمالیگیری نمونه هایاستفاده از شیوه
در روندی غیر منعطف و با استفاده از شگردهای شوند، می

را گگردند. محصول این پردازش تقلیلآماری پردازش می
ها به شکل ای از تفاوتاغلب به صورت منظومه

های قیاسی ارائه و مبتنی بر رهیافت های علّیزنجیره
گردد و از آن جا که نتیجة روندی استاندارد شده است، می

 پذیری بوده و در همهدربرگیرنده سطوح باالیی از سنجش
ان، توسط هر فرد دیگر نیز تکرارپذیر است. جا و هر زم

(Sarantakos, 1998: 55) 
ای توان مطالعهشناسی کیفی را میدر مقابل، روش

3  . probability sampling   
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ها، گرا دانست که با نیت تعمیق فهم ما از پدیدهکل
ان که سنگار را برای توصیف واقعیت، آنشههایی اندیشیوه

کیفی، شناسی در روش گیرد.نمایاند، به کار میرخ می
کوشد تا با رویکردی ذهنی معانی نهفته در پژوهشگر می

ها را کشف نماید؛ به زبان دیگر محقق کیفی پدیده
ای کوشد تا به کمک تأویل، چیستی یا چگونگی پدیدهمی

را آشکار کند که خود نیز، به صراحت،  بخشی از آن است. 
نی با نماید؛ یعمی 1آفرینیدر این راه، محقق اقدام به نظریه

و  3هامایهو درون 2هامایهکارگیری مفاهیمی به شکل بنبه
شکلی کند تا، بهمی ها تالشبندی و تحلیل آنرده

استقرایی، نظامی علّی یا غیرعلّی را برای تشریح چیستی 
پدیده یا چگونگی وقوع آن، در زمینة مورد نظر، برپا نماید. 

ر بوده و از هر نظهایی نیز باز و پویا فرایند چنین پژوهش
 پذیر است. انعطاف

روند پژوهش در رهیافت کیفی، به طور معمول، ویژه 
ندرت تکرار پذیر است؛ چرا که و منحصر به فرد بوده و به

 شناسی کیفیهای مبتنی بر روشصفت اصلی پژوهش
های است، به این معنی که پژوهش هاتاریخی بودن آن

ی بندحقیقی صورت کیفی معموالً با ابتنا بر مواردی
شوند که در بستر زمانی و مکانی خاصی قرار دارند.  می

ها درست به همین دلیل معیارهای اعتبارسنجی این پژوهش
 شکل ویژه برای هرنیز، انحصاری و اختصاصی بوده و به

سامانة پژوهشی، مرکب از پژوهشگر و مورد پژوهشی، 
 هاییارشوند. شاید راز پایین بودن سطح معتعریف می

نیز در همین نکته نهفته  شناسی کیفیاعتبارسنجی در روش
هایی های کیفی  از میان نمونهها در پژوهشباشد. داده

گردند که غالباً به صورت غیراحتمالی انتخاب گردآوری می
ها اغلب به صورت کالمی یا تصویری شوند. این دادهمی

گردند اج میو مشاهدات استخر هااز اسنادی مانند مصاحبه
گردند. ها واکاوی میو با اولویت دادن به کشف مشابهت

                                                           
1  . theory building 

2  . themes 

از  تناقضمحصول این واکاوی ارائة تصویری منسجم و بی
ای همایهشده است که به کمک دروندهیهای سازمانداده

 ,Neuman)گردد. شده از شواهد امکان پذیر میاستخراج

مراحل  ای تطبیقی میانهمقایس  2جدول  (123 :2000
 هایشناسیاز روش هرکدامپنجگانة فرایند پژوهش را در 

 دهد. کمّی و کیفی نشان می
 

3  . motifs 
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مراحل پنجگانة فرایند پژوهش )ماخذ: مولّف( کمّی و کیفی در هایشناسیروش تطبیقی ه: مقایس2جدول 

ای های کمّی و کیفی گاه منازعهدر مقایسة میان روش
ها نفسة هر کدام از این روشهای فیمورد شایستگیدر 

مّی، دقت باال و قابلیت های کگیرد. طرفداران روشدرمی
ها را از عوامل برتری اعتبارسنجی این دسته از روش

نمایند؛ در های کیفی تلقی میهای کمّی بر روشروش
های کیفی، نابسنده بودن روشهای مقابل طرفداران روش

ها یادآور شده و سیاری از انضباطکمّی را در ب
های کیفی را با پذیری روشپذیری و انطباقانعطاف

الخصوص در حوزة علوم ها، علیبسیاری از انضباط
اجتماعی و رفتاری، دلیلی بر برتری ذاتی این دسته از 

که واقعیت چیز دیگری نمایند. درحالیها قلمداد میروش
هتر از ای، بتعیین شدهشکل از پیش است و هیچ روشی، به
. به زبان دیگر باید گفت که روش دیگر نیست

 کارای خاص بهکه در مورد مسئلهها تا زمانیشناسیروش
خود، نه مفید و مناسب هستند و خودیاند، بهگرفته نشده

ای که انگارهترین پیشنه مضر و نامتناسب. مرتبط

  شناسی کمّیروش شناسی کیفیروش

 : عام و کمتر ساختارمند؛تعاریف

 شده پس از اتمام مطالعه؛بندی: صورتهافرضیه

 مفاهیم جزئی و ظریف.استفاده از 

 : دقیق، کامل و ویژه؛تعاریف

 شده پیش از آغاز مطالعه؛بندی: صورتهافرضیه

 تعاریف عملیاتی.استفاده از 

ت
مقدما

 

ش
مراحل فرایند پژوه

 

 : به دقت طراحی شده اما غیر تجویزی؛طرح تحقیق

: به دقت طراحی شده اما در طول مدت گیرینمونه

ها، عدم معرف بودن برای آوری دادهجمع

 جامعة نمونه

های اسمی از سنجه: استفاده غالب سنجش و معیارها

. 

 : به دقت طراحی شده و تجویزی؛طرح تحقیق

: به دقت طراحی شده و پیش از گیرینمونه

ها، معرف جامعة آوری دادهجمع

 نمونه؛

 ها. : استفاده از انواع سنجهسنجش و معیارها

طرح تحقیق
 

جمع های کمّی به کمک دستیاران.  کارگیری روشبه های کیفی اغلب توسط خود محقق.  کارگیری روشبه
ی 

دادهآور
ها

 

آوری و پردازش توأمان غالباً کیفی که در آن جمع

 گیرد؛صورت می

 های تحلیلی.تعمیم

 های آماری؛اغلب کمی و بر اساس تحلیل

 های استقرایی.تعمیم

ش داده
پرداز

ها
 

 های منسجم. بیان دقیق یافته های غالباً پراکنده.بیان یافته

ش 
گزار

ش
پژوه
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آن رت از اندازهای پژوهشی است عباکنندة چشمتعیین
شناسی همواره باید است که موضوعات مربوط به روش

در زمینة یک سامانة پژوهشی ویژه و در رویارویی با 
پرسشی خاص در ارتباط با موضوعی مشخص مورد توجه 

 (Downey and Ireland, 1983 قرار گیرند.)
های کمّی و کیفی را، که در های روشویژگی 3جدول 

کمّی و کیفی قرار دارند، نشان  هایشناسیتناظر با روش
 دهد.می

 
 های کمّیروش های کیفیروش

 مستقل و ناوابسته در اتکاء متقابل و وابسته

 خطی خطی و غیر خطی

 پذیرپذیر و جمعانباشت پذیر و تعاملیتکثیر

 سنجش امور واقعاستنتاج نتایج از  های مختلفسنجش تعاملی واقعیت

 هاتمرکز برآزمون و تصدیق واقعیت تمرکز بر فهم از منظر پژوهشگر

 شدهسنجش کنترل های طبیعیمشاهده و سنجش در وضعیت

 قیاسی -رویکرد منطقی استقرایی  -رویکرد تأویلی

 هاعینی: نگاه به خارج و با واسطه به داده هاذهنی: نگاه به داخل و بالواسطه به داده

 آزماییگیری علّی متمرکز بر نظریهجهت یآفرینگیری اکتشافی متمرکز بر نظریهجهت

 محورنتیجه فرایندمحور

 جزءگرا و تحلیلی گرا کل

 تعمیم مبتنی بر شمول)از نمونه به کل جمعیت( هاها و زمینهتعمیم مبتنی بر تشابه ویژگی

 
 مولّف()ماخذ: های کمّی و کیفی های روشویژگی 3جدول 

 هایی ازهایی است که پرسشدر سایة چنین برداشت
را  های کمّی و کیفیتوان ترکیبی از روشچگونه می»قبیل 

. کنند، شایستگی مطرح شدن پیدا می«کار گرفت؟به
شناسان پژوهش، در طول سالهای گذشته، از روش

ن اند. آنان چنیت کردههای ترکیبی حمایکارگیری روشبه
پندارند که تلفیق کردن شگردهای کمّی با فنون کیفی می

های پژوهشی رقم تری را برای پروژهنتایج قابل اعتماد
خواهد زد و پژوهشگران را از درافتادن در دام دانستن 

تر مصون هرچه بیشتر دربارة موضوعات هرچه کم اهمیت
 (Brewer and  Hunter, 1989: 111 نگاه خواهد داشت. )

های بهتر و های کیفی امکان آفرینش نظریهروش
آورند و پژوهشگر را در برخورد دیرپاتری را به وجود می

؛ چرا نمایندتر یاری میتر و پیچیدهبا موضوعات گسترده
های واقعی و شرایط عینی سروکار دارند. در که با داده

رای آزمودن های کمّی شگردهای کاراتری را بمقابل روش
ها و تعمیم دادن عوامل خاص در اختیار قرار این نظریه

دهند. لذا شاید بتوان ادعا کرد که نحوة صحیح ترکیب می
شگردهای کمّی و کیفی، از سویی، و تشخیص دقیق 

های جایگاه صحیح پرسش پژوهش در طیف میان روش
 ترینکمّی و کیفی، از سوی دیگر، مهمترین و بنیادی
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 هایگیریتصمیماست که  پژوهشگران در حوزة  ایمسئله
طیف میان  1رو هستند. شکل شناختی با آن روبهروش
های کیفی و کمّی و هدف از هر کدام را نشان روش

دست آمده را بیش های بهها، پژوهشدهد. ترکیب روشمی
ها را باالتر خواهد از پیش معنادارتر خواهد کرد و اعتبار آن

که پژوهش دقیقاً چیزی را بسنجد که مال اینبرد، لذا احت
عالوه  یابد. بهقرار بر سنجش آن بود افزایش می

های پژوهش خواهند پژوهشگران، دیگر کمتر بردة روش
شان هایبود: آنان دیگر به این فکر نخواهند کرد که آیا روش

علمی است یا خیر؛ بلکه بیشتر به این قضیه معطوف 
تواند به اطالعاتی عملیاتی خاص میخواهند گردید که آیا 

ترتیب، تر و سودمندتر بینجامد یا خیر؟ بدینتر، بامعنیمهم
های بدیهی و تکرار پردازیپژوهشگران از دام نظریه

 مکررات رهایی خواهند یافت:  
نویسند؛ هایی بدیهی میپردازان پژوهشی اغلب نظریهنظریه

های گیریبه دلیل سخت ،سازی آنانچراکه فرایندهای نظریه
ه از اعتبار و روایی در مقابل سودمندی ای کشناسانهروش

رو شده های بسیاری روبهنمایند، با محدودیتطرفداری می
 (Weick, 1989) .است

 

 های کمّی و کیفی )ماخذ: مولّف(: طیف میان روش1شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهشیپروژه. نظریه؛ تیغی دولبه در 3

توان تالشی برای برپا ها را میدرغایت، تمامی پژوهش
کردن و بسط بدنة دانش در یک حوزة مشخص تلقی کرد. 

های عام ها رویکردجا که تنوع و گستردگی حوزهاما از آن
شمارد، لذا پژوهشگران با و فراگیر را جایز و مقبول نمی

ه مثابها، بهحوزه تری ازهای کوچکانتخاب اجزاء یا بخش
کوشند تا با کنار هم نهادن نتایجِ های عملیاتی، میمحدوده

های پژوهشی، تصویری واضح از حوزة بزرگ مرتبط پروژه
                                                           

1  . scientific contribution 

پژوهشگران تنها در صورتی  1را به دست دهند. سهم علمی
ه شود که بتوانند بخشی از این پازل را بقابل قبول تلقی می

 درستی منظم نمایند.
های پژوهشی اغلب بسیار پهناور جا که حوزهاز آن 

های پژوهشی و هایی میان پروژهآید که پلهستند، الزم می
بدنة عمومی دانش در حوزة پژوهش مورد نظر ایجاد گردد، 

های پژوهشگران عمارتی ها، تجمع یافتهتا از قبل آن
هم تنیده را شکل دهد؛ چه در غیر این یکپارچه و به

 های ترکیبیروش های کیفیروش روشهای کمّی

 تیببن

 تصویر صریح از هر جزء؛

 آزمایینظریه

 

 پرسش از چگونگی

 شناخت اجزا

 نظریه آفرینی

 پرسش از چیستی

 أثیرات تعاملی اجزا؛فهم بیشتر ت

 آزماییآفرینی/ نظریهنظریه

 

 پرسش از چرایی

 توصیف/ تشریح اکتشاف
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های پژوهشی نشینی پروژهیی همصورت محصول نها
 های آجرپزی نخواهد بود.شباهت به کورهبی

این وظیفه در حوزة دانش بر عهدة نظریه نهاده شده 
های پژوهشی های ذاتی پروژهها جنبهاست. نظریه
فاقد »های گردند؛ به شکلی که پژوهشمحسوب می

مند عاجز ای منظم و نظاماز بسط دانش به شیوه 1«نظریه
هایی هستند که قطعات معین ها همان پلمانند.  نظریهمی

پژوهشی را به یکدیگر و به بدنة عمومی دانش متصل 
 جایهای منسجمی را بهکنند تا بدین ترتیب عمارتمی

های نامنظم به وجود آورند که دارای روابط تلنباری از آجر
 درونی معینی هستند.

 

 نظریه. ماهیت 1-3

را به عهده گرفتن و انجام دادن کنشی اگر بتوان پژوهش 
تعریف کرد که با هدف افزایش شناخت و آگاهی از جهان، 

پذیرد؛ نظریه را اعم از طبیعی و اجتماعی، صورت می
د هم تنیده تلقی کرتوان نظامی از تصورات انتزاعی بهمی

آید. دهی دانش به وجود میکه با هدف تغلیظ و سازمان
(Neuman, 2000: 40) توان ساختی از این رو نظریه را می

انسانی دانست که مشاهدات متفرق ثبت شده در 
های مختلف را، از طریق فرایند شناختی خاصی سامانه

پارچه کرده و به دانشی مدون ، یک2موسوم به اندیشیدن
ه هایی تلقی کرد کتوان ابزارها را میکند. نظریهتبدیل می

جهان پیرامون یاری رسانده و ما را در انتظام بخشیدن به 
کنند. دربارة چگونه رفتار کردن در درون آن راهنمایی می

گسترانیم تا آن ها میهایی هستند که ما انسانها دامنظریه
شود صید نماییم و با عقالنی چه را که جهان نامیده می

)پوپر، کردن و توضیح دادن آن بر آن مستولی شویم. 
                                                           

1  . atheorical researchs 

( فرایندی است که در theorizingسازی )درست به همین دلیل است که نظری .2
پیوند و نه در حیطة ناخودآگاه ( به وقوع میconsciousnessساحت آگاهی )

(unconsciousness از نظر .)( کارل گوستاو یونگC. G. Jung اندیشیدن )
(thinkingیکی از چهار کنشی است که در سطح ذهن آگاه به وقوع می ) .پیوندد

63:1370) 
هایی کلّی توان گزارهها را مینظریه بر این اساس 

ها و اجزاء پدیده 3تشریح چیستیدانست که با هدف 
توضیح دادن چگونگی ارتباط ها یا تشکیل دهندة آن

یده یک پداجزای  نحوة ارتباط میان یا با یکدیگر هاپدیده
 ند،شوسان که واقع میها، آنیا تبیین چرایی وقوع پدیده

ی توان تالشآفرینی را، میرو نظریهایناز  شوند.ساخته می
ه شکلی ها بکردن پدیدهدادن یا تشریحدانست برای توضیح

 خاص. 
تنیده از همای بهتعریفی که نظریه را مجموعه

داند، خود تعریفی کلّی می« توضیحی های کلّیهگزار»
است. این تعریف ممکن است مواردی را نیز شامل گردد 

 توان بهشوند. به عنوان مثال میکه نظریه محسوب نمی
هایی توضیحی هستند ها اشاره کرد که هرچند گزارهفرضیه

 4شوند چرا که اوالً از سطح انتزاعاما نظریه محسوب نمی
گر وجود قابل قبولی برخوردار نیستند؛ ثانیاً صرفاً بیان

ی که به چگونگها هستند بدون آننوعی ارتباط میان پدیده
 توان گفت کهای بنمایند. لذا چنین میاشارهیا چرایی آن 

های کلّی ای منسجم ازگزارهنظریة علمی، مجموعه
 ای است که: توضیحی

   حسی از سازوکار یا فرایندِ برقرار شدن ارتباط میان

ها یا اجزاء یک پدیده را دربر داشته باشد. وجود پدیده

چنین سازوکاری است که در واقع توضیحی برای 

ی ایجاد پیوند میان دو وضعیت متفاوت محسوب چگونگ

 شود.می

   عمومیت داشته باشد. به زبان دیگر به اندازة کافی تعمیم

یافته باشد تا بتوان آن را برای توضیح دادن دامنة وسیعی 

 کار بست.فرد و مصادیق بهبهاز وقایع منحصر

( و feeling(، احساس کردن )senseingکردن )سه کنش دیگر عبارتند از حس
 (38:1375کالوین و نوردبای،  ((. intuitingشهود )

3  . what question 

4 .level of abstractness   

 در این مورد در ادامه توضیحاتی ارائه خواهد شد.
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  هاپذیر باشد. یعنی راه را برای شکل دادن به آزمایشابطال 

هایی که به شکل بالقوه قادر به باطل آوری دادهیا جمع

های ابطال ناپذیر، در کردن نظریه هستند، نبندد. بیانیه

ی بیندهند و امکان پیشحقیقت، چیزی را توضیح نمی

 برای کنشسازند از این رو امکانی را نیز فراهم نمینتایج 

 گردند.نیز محسوب نمی

   موجز و ساده باشد. به عبارت دیگر از فرض کردن نظام

تر اجتناب های سادهارتباطات پیچیده در عین وجود نظام

 1نماید.

 وجود آوردن داشته باشد؛ یعنی واجد توانایی به 2باروری

این  های مختلف باشد. وجودها در حوزهانبوهی از داللت

هایی ها ذاتاً آگاهیها از آن رو مهم اند که اوالً آنداللت

ند، از باشها آشکار نمیگیری نظریههستند که قبل از شکل

ند؛ کنشکل بالقوه دانش جدیدی را بازنمایی میاین رو به

ها مهیا ها به کمک همین داللتامکانات آزمون نظریهثانیاً 

 شود.می

 ی را به های ناآشکارد؛ یعنی بتواند داللتآفرین باششگفتی

آشکار از آن رو های نامنصة ظهور برساند. وجود داللت

ا همهم هستند که پژوهشگران را به سمت شناخت پدیده

نی در آفریکنند. توان شگفتیهای جدید هدایت میبه شیوه

ها، از سویی، و ها به میزان عدم بداهت آنمورد نظریه

ها، از سویی دیگر، وابسته غیر منتظرة آنهای گوییپیش

 است. 

های فوق، مواردی هستند که، قطع نظر از موقف ویژگی
فلسفی پشتیبان نظریه، باید به شکل عام در تمامی 

                                                           
های پیچیده و مفصّل به دلیل آن است که های ساده و موجز بر بیانیهرجحان بیانیه .1

 های ساده است، ثانیاً درکهای پیچیده بیشتر از نظاماوالً احتمال از هم پاشیدن نظام
های بیشتری همراه است. درست با دشواریها های پیچیده و استفادة عملی از آننظام

نامند. ایدة ها را برخی اوقات مدل نیز میبه دلیل ایجاز و سادگی است که نظریه
تر هتر و سادای از یک پدیده یا تشریح آن به شکلی کوچکاصلی مدل ارائة نسخه

های مهم و سازی بیرون کشیدن و برجسته کردن نکات و بخشاست. هدف از مدل
های بعدی است. قدرت یک مدل نیز به میزان های غیر مهم در الیهر دادن بخشقرا

های مورد مطالعه توسط مدل بستگی دارد، چراکه و درجة کاهش پیچیدگی پدیده
 هستند.   های پیچیده عمالً قادر به ارائة توضیحات زیادی نبوده و فاقد کارایی الزممدل

2  . fertility 

دهنده رعایت شوند تا ساخت مذبور، های توضیحساخت
مثابه یک نظریه را پیدا نماید. اما اگر قابلیت مطرح شدن به

تلویحاً بپذیریم که نظریه راهی برای دیدن این نکته را 
جهان یا فکر کردن به آن است نه صرفاً بازنمودی انتزاعی 

، گام در راهی (Alvesson and Deetz, 2000:37) 3از آن
نظریه را در ارتباطی تنگاتنگ با روش قرار داده  ایم کهنهاده

های پارادایمهای ناشی از تاثیر بار دیگر ما را با دشواری و
ه کم سبر این اساس، دست .سازدمیرو بهشناسی روروش

نظرگاه متفاوت دربارة پاسخ به پرسش از سرشت نظریه 
  (DiMaggio, 1995 )وجود دارد:

 4مثابه رهنمودنظریه به 

 و 5مثابه روشنگرینظریه به 

 6مثابه روایتنظریه به       

د، آن را در داندیدگاهی که نظریه را نوعی رهنمود می
ای کند که برهایی تلقی میعمل، راهنمای گزینش اولیه داده

بندی هر نوع از پژوهش، اعم از کمّی یا کیفی،  باید صورت
داند که آوری شوند. دیدگاه دوم نظریه را ابزاری میجمع

ها در طول فرایند پژوهش، محقق را در فراشد تحلیل داده
سوم نظریه را محصول  رساند و درنهایت دیدگاهیاری می

توان آشکارا می (Eisenhardt, 1989)داند.پژوهش می
 را در این« اکتشاف ـ توصیف ـ تبیین»ردپای مثلث 

ت بارة ماهیبندی نیز مشاهده کرد. در ادامه به بحث دردسته
شناسی کمّی و کیفی خواهیم دو روش نظریه از دیدگاه

 پرداخت. 
 

های گرایان قرار دارد که کلیه گزارهاین موضوع در تناظر با این ادعای ابطال .3
 مشاهداتی همواره، به شکلی پیشینی، دربردارندة نوعی نظریه هستند.

4  . theory as prescription  

5  . theory as enlightenment 

6  .  theory as narrative 
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مثابه ذکر خصوصیات انداز کمّی: نظریه به. چشم1-1-3

 ارتباط 

های ای از ساختدیدگاه کمّی، نظریه را سامانه
ها ، مفاهیم، تعاریف، گزاره، مرکب از متغییرها1پیوستههمبه

نظر ها، منماید که با هدف تبیین پدیدهو قضایا تلقی می
ة ارتباط ها را از طریق مشخص کردن نحومندی از آننظام

 (Kerlinger, 1979:64)دهد.دست میها بهمیان متغییر

است  هاییآفرینی به شیوة کمّی در واقع ساخت مدلینظریه
ها میان پدیده مفهومی 2که بر اساس نوعی فراسنجش

 ,.Ary et al .)استوار هستند و سرشتی ریاضی دارند

1985:16) 

تقل ای مسهاز دیدگاه کمّی، نظریه پلی است میان متغیر
های تشکیل دهندة یک پدیده، که و وابسته، یا سایر ساخت

ارتباط میان متغیرها  3«مقدار و جهت»معموالً تعیین کنندة 
ها را ها یا اجزاء آنهایی در واقع پدیدهچنین نظریه است.

زنند؛ از این رو، تأمین کنندة توضیحات به همدیگر گره می
یر چرایی یا چگونگی تاثجامع و فراگیری هستند که گویای 

متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته بوده و رفتار 
متغیرهای وابسته را بر مبنای تغییرات متغیرهای مستقل 

    (Creswell, 1994:82-83 )نمایند.بینی میپیش
 

 تمثابه تبیین واقعیانداز کیفی: نظریه به. چشم2-1-3

 د شناختیِسازی به صورت فرایناز منظر کیفی، نظریه
، آگاهی از های تجربیمقوالت انتزاعی از میان داده کشف

ه ها بکارگیری آنها و سرانجام بهتعامالت میان این مقوله
 شود.های آینده تعریف میمنظور استنتاجاتی برای فعالیت

( Merriam, 1998:188)  ،از این رو، نظریه، از منظر کیفی
شود که دربرگیرندة به نتیجة غور و تأمالتی اطالق می

 ها و، بر اساس تشابه ویژگیهاهای تحلیلی دادهتعمیم
                                                           

1 interrelated constructs a set of 

2. analog  

، و پیوندهایی میان مقوالت انتزاعی ناشی از هازمینه
 ها است.های غیر آماری دادهتحلیل

وند، از شهایی که به این شیوه ساخته میدر نظریه
شود؛ چرا که های ریاضی و فراسنجشی استفاده نمیمدل

های خاصی را بر نحوة گیریها جهتاین نوع از مدل
د نماینها و ارائة نتایج تحمیل میآوری و تحلیل دادهجمع

ی های کیفگرای روشکه ذاتاً در تقابل با ماهیت طبیعت
 قرار دارد.  

 

های کمی و هیافت. ماهیت نظریه: سازش میان ر3-1-3

 کیفی

های کمّی و کیفی طور که قبالً در مورد ترکیب روشهمان
توان رویکردی جا نیز مید، در اینو فواید آن اشاره ش

بینابینی را برای بحث دربارة سرشت نظریه اتخاذ کرد و 
 تعریفی را بر این اساس ارائه داد:

ها، تعاریف و قضایای ای از ساختنظریه مجموعه

ه هم است که دارای مناسبات ط به هم و وابسته بمرتب

ای معقول و منطقی را از مشترکی بوده و دید و عقیده

عناصر  بینی ارتباط میانیک پدیده از طریق تبیین و پیش

  (Camp, 2001:6 )دهد.آن ارائه می

 هم در "عقیدة معقول و منطقی"در این تعریف عبارت 
معنی ارتباطات ریاضی/ فراسنجشی و هم ارتباطات 

شود. بر این اساس کار گرفته میگرایانه بهمفهومی/ کل
تواند در بینی میکارکردهای دوگانه و تؤامان تبیین و پیش

هردو معنای ریاضی و مفهومی آن مورد استفاده قرار گیرد.  
قیم اهدة مستتواند هم از مشبر اساس این تعریف، نظریه می

های گیری متغیرها حاصل آید و هم از تحلیلو اندازه
؛ بعالوه چنین تعریف وسیعی به نظریه هاگرای دادهزمینه

دهد تا هم مقدم بر پژوهش باشد و به آن آگاهی اجازه می

نوعی از سنجش که در آن یک عامل مانند صدا یا حرارت بر حسب عامل دیگری 
 شودمانند ولتاژ سنجیده می

3  . magnitude and direction 
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دهد و هم پس از پژوهش و به عنوان نتیجة آن ظاهر گردد. 
که  ی استتقدم یا تأخر نظریه نسبت به پژوهش موضوع

 در ادامه به آن خواهیم پرداخت. 
 

 . نقش و جایگاه  نظریه در پژوهش2-3

بحث دربارة نقش و جایگاه نظریه در پژوهش موضوعی 
است که مستقیماً تحت تأثیر تعریف نظریه، و به تبع آن 

 موقف فلسفی و پارادایم پشتیبان این تعریف، قرار دارد. 
گرا بر این باورند که که نیتِ طرفداران پارادایم طبیعت

آنان با تعمیم این  (Kerlinger, 1979:15)علم نظریه است. 
تالش »شناسی، هدف از پژوهش را مفهوم به حوزة روش

نمایند. از این منظر، عنوان می« سازی واقعیتبرای نظری
سازی فرایندی است پسینی که مرکب از نظری

آهنگ کردن، تعدیل کردن هم آمیختن، همکردن، بهترکیب
 ههای تجربی از طریق شکل دادن بو تسهیل کردن یافته

مفاهیم انتزاعی قابل تعمیم است. در مقابل، طرفداران 
کنندة  تأمین، نظریه را نگرنگر و پسامثبتپارادایم مثبت

ان نمایند. آنها تلقی میمبانی مفهومی برای تمامی پژوهش
ای هرچند تلویحی و بر این باورند که بدون وجود نظریه

 ضمنی دربارة حوزة مورد پژوهش، امکان کنش منتفی
است. بدون وجود نظریه، آگاهی از نقطة شروع غیر ممکن 

سازی از این منظر نظری (Merriam, 1998:45 ) است.
فرایندی است پیشینی که از طریق آزمودن مفاهیم انتزاعی 

پیش های تجربی بهها با استفاده از دادهمستخرج از نظریه
رود و هدف از آن تنویر، تصریح، تصدیق و تعمیم می

 یم است.مفاه
 

انداز کمّی: نظریه پژوهش را هدایت . چشم1-2-3

 شود.کند، نظریه از نظریه زاییده میمی

های کمّی شناسان پژوهش، نقش نظریه در پژوهشروش
                                                           

1  . grounded pattern 

دانند معلولی میان متغیرها می -را تأسیس نوعی ارتباط علّی
 شود.می ها انجامبینی رفتار پدیدهکه با هدف تبیین و پیش

(Best and Kahn, 1993:9)   در این دیدگاه پژوهش به
گردد که در آن یک نظریه، با هدف فعالیتی اطالق می

اش، مورد ارزیابی های پیش گویانهبررسی صدق تعمیم
هایی کمک گرفته گیرد. در این ارزیابی از متغیرقرار می

شوند و به کمک شود که توسط اعداد سنجش میمی
 (Creswell, 1994:2)گردند.های آماری تحلیل میرویه

آفرینی به شیوة کمّی، آزمودن مفاهیم منظور از نظریه
 منظور وضوح بخشیدن بهمستخرج از نظریات موجود به

بیشتر این مفاهیم است.  ها و در ادامه بسط دادن هرچهآن
های بسط یافته نظریات جدیدی را بدین ترتیب دانایی

دهی دی را ساماندهند که خود مشاهدات جدیشکل می
هایی را برای سنجش و ارزیابی پیشنهاد کرده  و آزمون

های کمّی پژوهشگران را به کارگیری روشکنند. بهمی
کند. از این رو  هدف ها هدایت میآفرینش فرضیهسمت 

توان جستجو برای پاسخ های کمّی را میغایی پژوهش
های ادهدادن به این پرسش دانست که آیا فرضیه از طرف د

 شود یا خیر؟ تجربی حمایت و تصدیق می
های تواند در درک نقش نظریه در پژوهشمی 2شکل 

چه در این شکل مهم است توجه به کمّی مفید باشد. آن
های کمّی، نظریه هم نقطة این نکته است که در پژوهش

 آغاز پژوهش است و هم مقصد آن.  
 

هش است، انداز کیفی:نظریه محصول پژو. چشم2-2-3

 شود.نظریه از تجربه زاییده می

به طوری که اشاره شد، رهیافت کیفی به مفهوم نظریه آن 
های تجربی تلقی را محصول تفکر و تعمق در داده

الگویی »شناسی کیفی، نماید. نظریه، از منظر روشمی
است که پدیدة مورد بحث را در بستری  1«برآمده از زمینه
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نماید. اما، همان طور که ذکر شد،  این میگرایانه تبیین کل
تایج آینده گویی نتبیین علّی یا ریاضی نبوده و با هدف پیش

نی پذیرد. بلکه تبیین کیفی، تبیینی است تکویصورت نمی
که به منظور ایجاد ثبات و انسجام میان  1و وابسته به متن

بندی های متفاوت صورتادراکات مجزا در موقعیت
 شود.می

 2یابیکند مفهوم الگوه در این میان مهم جلوه میآنچ
 های بسیار جدّی ذهن بشراست. الگویابی یکی از فعالیت

آدمی نقشی  3های شناختیوارهگیری طرحاست که در شکل
کلیدی برعهده دارد. این قابلیت ذهن بشری معموالً به 

ای ادراکات مجزا شکل ساخت مفاهیم انتزاعی از مجموعه
بخش میان این مفاهیم تأسیس ساختارهای انتظاماز هم و 
ازی سیابد. محصول چنین فراشدی در واقع سادهتبلور می

با هدف کمک به   های پیچیدهی واقعیتگرایانهساخت
 ,Piagetها است. )ادراک مستمر و زنجیرگون از پدیده

سازی در مفهوم کیفی ( بر این اساس نظریه1955:86-96
الشی دانست برای یافتن الگوهایی که توان ترا می  آن

قادرند قسمتی از تجربیات ما را به شکل باورها و اعتقاداتی 
 مقبول و نشرپذیر تشریح نمایند. 
 های کیفی نیز از آفرینشمحققان در استفاده از رویکرد

گیرند. اما مهم این است که در ها یاری میفرضیه
ند؛ شوته نمیها به آزمون گذاشهای کیفی فرضیهرویکرد

های پژوهش، از سویی، و کمک به بلکه برای بسط پرسش
بخش، از سویی دیگر، به کار گرفته یافتن الگوهای انتظام

فرضیه در  (Marshall and Rossman, 1989:27 )شوند.می
دارد و از  4تجربی –های کیفی سرشتی آزمایشیپژوهش

ت درسشود. این ها آفریده میطریق تحلیل تطبیقی داده
شناسی کمّی است که برعکس مفهوم فرضیه در روش

                                                           
1  . contextual 

2  . pattern finding 

3  . cognitive schema 

4  . tentative 

5  . coexistence 

ها های کیفی فرضیهماهیتی حدسی دارد. در پژوهش
ها متولد ها و تحلیل آنآوری دادهشکلی همزمان با جمعبه

میان  5های کیفی نوعی همبودیدر پژوهششوند. یعنی می
 ,Merriamآوری و تحلیل داده وجود دارد. )فرضیه و جمع

1998:121) 
 

های کمی و کیفی: . سازش میان رهیافت3-2-3

 های تجربینظری درمقابل تعمیم هایچارچوب

باردیگر قرارگیری بر سر  دو راهی کمّی و کیفی در این 
 رسد؛ چراکه دانش تجربیبحث نیز دردسرآفرین به نظرمی

و  آوریتنها بر نظریاتی استوار است که محصول جمعنه
شواهد هستند؛ بلکه مبتنی بر نوع ها و دهی دادهسازمان

باشد که محصول آزمودن نتایج ها نیز میدیگری از نظریه
باشند. این میها سازی این دادهحاصل از الگویابی و ساده

ها اغلب شکلی منطقی دارند که هم الگوهای خاص آزمون
 گیرند.یافته را در بر میو هم الگوهای تعمیم

هوم نظریه، مشترکی مفاد سخن فوق آن است که مف
های کیفی و کمّی است، به زبان شناسیلفظی در روش

شناسی کمّی متفاوت از دیگر مدلول این اصطالح در روش
 حال، تفاوتشناسی کیفی است. با اینمدلول آن در روش

ی هیچ رو به معنبرداشت کیفی و کمّی از مفهوم نظریه، به
ماهوی با  هایوجود انواعی از نظریه که واجد تفاوت

همدیگر باشند، نیست. از این رو، و برای تعمیق این بحث، 
ها بندی نظریهابتدا باید چند مفهوم پایه را در مورد دسته

  شویم.آوریاد
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  هاشناسی نظریهگونه 

ها ، تفکیک های مهم در مطالعة انواع نظریهیکی از جنبه
ها بندی نظریهمعیار دسته .ها از نظر درجة انتزاع استآن

است که  1از نظر درجة انتزاع، میزان انتزاعی بودن مفاهیمی
ر این شوند. بکار گرفته میبه به عنوان اجزاء سازندة نظریه

بندی توان به سه دستة اصلی تقسیمها را میاساس نظریه
 (Neuman, 2000:58 وReynolds, 1971:75 کرد: )

 ها هستند از نظریه سطوحی 2های نظریچارچوب

کار هایی کامالً  انتزاعی را به3که مفاهیم و گزاره

 .گیرندمی

 هایاگر مفاهیم انتزاعی به کار رفته در چارچوب 

عوض  4نظری جای خود را با تعاریف عملیاتی

آید که از به دست می هاای از نظریهنمایند، رده

یاد  5ها با عنوان نظریات با برد متوسطآن

 . شودمی

 6های تجربیها، که با عنوان تعمیمردة سوم نظریه 

هایی هستند که عناصر شوند، نظریهیاد می

های یک پروژة ها عبارتند از یافتهسازندة آن

                                                           
.1 Concept 

جا تصور موجزی است که به شکل یک نشانة در این« مفهوم»منظور از اصطالح  
شود. ها به کار گرفته میها و دادو ستد کردن آنزبانی برای به اشتراک گذاشتن ایده

ها هستند. سطح انتزاعی بودن مفاهیم به میزان مفاهیم اجزا ساختاری نظریه
ی گردد. بدین ترتیب مفاهیم انتزاعباز میتأثیرپذیری آن مفهوم از زمان و مکان خاص 

طور کامل مستقل از زمان و مکان خاص گردد که بهبه آن دسته از مفاهیم اطالق می
( مفاهیمی هستند که در مکان یا زمانی concreteباشند. در مقابل مفاهیم انضمامی )

 (Reynolds, 1971:45-49خاص مصداق دارند. )
2  . theoretical frameworks 

3  . statement 

4 .operational definitions 

ها و اعمالی هستند گر فعالیتهایی است که توصیفای از رهنمودها و رویهمجموعه 
دست آوردن انطباعی حسی اعم از بصری، صوتی، گر برای بهکه یک مشاهده

دهد تا از وجود یا درجة وجود یک مفهوم نظری در یک ای و ...  انجام میالمسه
 ( Reynolds, 1971:50&52) موقعیت خاص اطالع کسب نماید.

5  . middle range theories 

6  . empirical generalizations 

7  . degree of generality or specifity  

8  . formal theories 

9  . macro level 

10  . grand theories 

پژوهشی خاص یا توصیفات یک رویداد 

 انضمامی.

توان برمبنای درجة عمومیت یا ها را مینظریه
ها منظر نظریهبندی کرد. از این ها نیز دستهآن 7خصوصیت

-Creswell, 1994:148 ) شوند:بندی میدسته طبقه در سه

152) 
 که برای تبیین  9یا کالن 8های صورینظریه

شوند و می کار گرفتهها بهمقوالت اصلی پدیده

این نوع از   اغلب در علوم طبیعی کاربرد دارند.

نیز نامیده  10های بزرگها، که نظریهنظریه

های مفهومی وسیعی را تحت شوند، حوزهمی

دهند و اغلب به شکل پوشش خود قرار می

 11شوند.قوانین عام بیان می

 ها از نظریه 13ای خردرده 12های ماهوینظریه

های محدود و سامانه در را هاییهستند که تبیین

از هکنند. این دستهای متعیّن پیشنهاد میوضعیت

نیز نامیده  14های کاربردیفرضیه ها، کهنظریه

های صوری نیز ارائه شده است که از آن جمله البته تعاریف دیگری نیز از نظریه 11.
مبتنی »داند که هایی میها را نظریهگونه از نظریهکرد که اینتوان به تعریفی اشاره می

( هستند یعنی بر مبنای ادبیات موضوع پژوهش و literature based« )بر ادبیات
ل های صوری را در مقابآیند. این تعریف نظریاز بدنة دانش مرتبط با آن بیرون می

های ضمنی ین دیدگاه نظریهدهد. از ا( قرار میtacit theoriesهای ضمنی )نظریه
های ( ای هستند که در خالل مواجهه با دادهexperience based) «مبتنی بر تجربه»

 (   Marshall & Rossman, 1989شوند. )بندی میواقعی صورت
12.substantive theories   

 چه که مراد این مقالهدر برخی دیگر از متون این اصطالح در معنایی متفاوت از آن
ه اند که بهایی دانستههای ماهوی را گاه نظریهشود. نظریهکار گرفته می است به

ای ههای رویها را  نقطة مقابل نظریهپردازند؛ بدین ترتیب آنمحتوای موضوعات می
(proceduralقلمداد کرده )ها استها تبیین فرایند تعیّن پدیدهاند که هدف از آن. 

 (83:1381)لنگ، 
13  . micro level 

14  . working hypothesis 
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شوند، اغلب به شکل قضایایی خاص در می

  گردند.ای ویژه بیان میمورد حوزه

 ها نیز وجود دارند که جایی ردة دیگری از نظریه

های بزرگ های کاربردی و نظریهدر میان فرضیه

های سطح گیرند که با عنوان نظریهقرار می

 شوند.نامیده می 1میانه

ها را توان انواع نظریهقابل توجه این است که می نکتة
 تنها الزامی برای محبوسبه همدیگر پیوند زد. بنابراین نه

ها وجود ندارد، بلکه اساساً شدن در حوزة یکی از این رده
آفرینی مدیون چگونگی برقرار کردن پیشرفت در نظریه

 ,Layder ها است. )های مختلف نظریهارتباط میان رده

1993:44 ) 

ها شناسی نظریهچه که در مورد گونهبا توجه به آن
شود که منظور از نظریه عنوان گردید این پرسش مطرح می

های کمّی و کیفی کدام یک از انواع در هر کدام از رویکرد
 باشد؟آن می

رویکرد کیفی به مفهوم نظریه حاکی از آن است که 
تی موجودیعیب نیست بلکه نظریه محصولی کامل و بی

هر چند ادعا شده است که  همواره در حال ایجاد اسـت.
ند که یافته باشقدری تعمیمنظریات برآمده از زمینه باید به

های متفاوت، که ای از موقعیتها را در مجموعهبتوان آن
 Glaser ) گرفت.کاردارای اشتراکات ماهوی هستند، به

and Struss, 1967:32 & 237چنین نگرشی حال ( با این
 اندوزی کیفی تلقی کرد؛توان شکلی افراطی از دانشرا می

چرا که امروزه روشن شده است که ایدة به کارگیری 
پذیر ای کاربستمثابه نظریههای کیفی بهمحصول پژوهش

باشد. پژوهش های متفاوت قابل دفاع نمیدر موقعیت
گرایانه، و به تبع آن نظریه به شکلی که در طبیعت

 امری »گیرد، همواره شناسی کیفی مد نظر قرار میوشر

دن شبندیاست یعنی از سویی به میزان مقوله 2«داردرجه

                                                           
1  . meso level 

2  . a matter of degree 

ها توسط پژوهشگر وابسته است و از سویی دیگر داده
آوری و های محقق نسبت به جمعتحت تأثیر واکنش

 توان ادعا کرد کهها قرار دارد. بدین ترتیب میتحلیل داده
تر به انجام گرایانه به شکل نابپژوهش طبیعتهرچه 

ها نیز دهبندی دابرای دسته برسد استفاده از مقوالت انتزاعی
( از طرف دیگر با توجه Hoepfl, 1997 کمتر خواهد شد. )

نی آفریو نقش آن در نظریه« تعاریف عملیاتی»به مفهوم 
 های که درتوان اظهار نظر کرد که  نظریهچنین می 3کمّی

شوند نیز از سطح انتزاع باالیی می های کمّی ساختهپژوهش
ه هایی هستند کبرخوردار نیستند؛ چرا که درنهایت ساخت

ها در از وجود مفاهیمی انتزاعی یا درجاتی از آن
 دهند. های خاص خبر میموقعیت

ای که محصول پژوهش است پیشتر اشاره شد نظریه
ای پژوهش است؛ ای است که راهنممتفاوت از نظریه

اکنون، و با توجه به مطالب طرح شده، چنین به نظر 
ای که محصول پژوهش است، خواه رسد که نظریهمی

های پژوهش کیفی و خواه پژوهش کمّی، به ردة تعمیم
های ماهوی تعلق دارد. چرا که حداکثر نظریه تجربی یا

 های تجربی بودن، داشتن ارتباطترین ویژگییکی از اصلی
ر بودن پذیهای تجربی است که ضامن سنجشقابل با دادهمت

 ها است.مفاهیم مطرح در نظریه
شاید بتوان گفت برداشت رایج از نسبت نظریه و 
پژوهش، در هر دو رویکرد کمّی و کیفی، برداشتی ناقص 

سان که در مورد است: تصور تقدم نظریه بر پژوهش، آن
قی نیست چرا شود، تصور دقیشناسی کمّی ادعا میروش

طور که قبالً نیز اشاره شد، پژوهش کمّی از نظریه که، همان
شود. نکتة مهم در شود و به نظریه نیز ختم میآغاز می

جا تشخیص تفاوت میان این دو نظریه است. از طرف این
دیگر تصور تقدم پژوهش بر نظریه نیز، به آن شکل که در 

ر ی به نظشناسی کیفی مرسوم است، تصور کارآمدروش

  Reynolds, 1971:52-57در این مورد بنگرید به:  .3
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ای بدون هیچ گونه بندی مطالعهرسد؛ چه، صورتنمی
قالب مفهومیِ محدودکننده، بسیار مشکل و عمالً غیر 

بنابراین  به نظر  (Merriam, 1998:45 )ممکن است. 
رسد که تصور ارتباط خطی میان نظریه و پژوهش، به می

شمارد، شکلی که یکی از آن دو را مقدم بر دیگری می
کم ناکارآمد است که منشأ درست یا دستتصوری نا

باشد. بدیل چنین تصوری، پذیرش های متعدد میدشواری
میان نظریه و پژوهش است. یعنی  1ایدة ارتباط دوری

میان   را 2توان ارتباطی همزیانهفراسوی این مناقشات، می
 نظریه و پژوهش استنباط کرد.

موضوعیت داشته باشد،  3که دانش تجربیمادامی 

نظریه و پژوهش نیز مالزم با همدیگر خواهند بود. زوجِ 

ای تفکیک ناپذیر در گفتمان دوگانه« نظریه و پژوهش»

ها ای میان آنتجربی دانش هستند که نسبتی ذاتاً چرخه

ه کند کبرقرار است: نظریه زمینه و بستری را فراهم می

معنا باشد؛ در مقابل، تواند مشحون از بدون آن پژوهش نمی

کند که بدون پژوهش نیز امکان آزمودن نظریه را فراهم می

 آن نظریه فاقد اعتبار است. 

ول مثابه محصتاکنون دربارة آن دسته از نظریات که به
گردند مباحثی طرح شد، در ادامه دربارة پژوهش مطرح می

نوعی از نظریات سخن خواهیم گفت که به مثابه بستر 
 شوند.طرح میپژوهش م

                                                           
از نظر منطق کالسیک دور باطل است، اما پذیرش مفهوم دور محصول فهم  .1

توان تقریری از دور هرمنوتیکی دانست هرمنوتیکی است. فهم دوری از مسائل را می
( ، متألة Friedrich D. E. Schleiermacherتوسط فردریش اشالیرماخر )که 

« کل»در چارچوب « جزء»دارد که بندی شده است. وی اظهار میآلمانی، صورت
ت ای اسشود و برعکس. مثالً در یک جمله معنای یک واژه به اعتبار جملهفهمیده می

های سازندة آن قابل اعتبار واژهکه آن واژه جزئی از آن است و آن جمله نیز تنها به 
ای بود در باب معناشناسی اما بعدها فهم است. هرچند دور هرمنوتیکی ابتد نظریه

های تری یافت و در سطحی بنیادین همة اشکال مختلف کنشجایگاه فلسفی گسترده
( بدین ترتیب فهم مبتنی بر 11-10: 1377انسانی را شامل گردید. )نیچه و دیگران، 

ها مرتب ها را به شکل زوجتوان آنرمنوتیکی از مفاهیمی که به طریقی میدور ه
ر قرار پایان با یکدیگای از فهم است که این مفاهیم را در تعاملی بیتصور کرد، نحوه

های گیری پژوهشهای نظری: محمل شکل. چارچوب4

 تجربی   

های آموزشی در سطوح مختلف، امروزه در نقادی نظام
های نظری با گیریاغلب از مسألة کمبود و فقدان جهت

آید. میان میتاکید بر مفهوم تجربی دانش سخن به
 ی بهاندوزان به دلیل اهمیت دادن بیش از حد و دائمدانش
آوری مدارک و شواهد، به جای پرسش از چرایی و جمع

ها، منظماً مورد نکوهش قرار چگونگی وقوع پدیده
گیرند. هرچند این مطلب صحیح است که دانش تجربی می

ها آوری واقعیتهای اولیة خود باید ابتدا به جمعدر توسعه
بپردازد؛ اما بلوغ یک علم وابسته به آن است که دانش 

های جدا از هم به پارچه کردن داناییشروع به یک مذکور
نماید. « های نظریچارچوب»و « های صورینظریه»شکل 

( Ary et al., 1985:19 ) 
ها علمی مدیون دو جریان همکار است. تاریخ پیشرفت

 علم»های تناوبی ای از علومِ بالغ، از دورهعلم در هر رشته
. در شودساخته می «های علمیانقالب»و  4«هنجاربه

اندوزان با تعیین مهمترین هنجار، دانشهای علم بهدوره
ها، به مطالعة انطباق امور واقع و و شناخت آن امور واقع

علم  (119:1383)کوهن، پردازند. ها میها و بیان نظریهنظریه
ا در کند؛ اممند پیشرفت میصورت انباشتدر این دوره به

ا و بیش ب شوند که کمیی تولید میهاطول این روند داده
گیرند. با افزایش های موجود در تناقض قرار مینظریه

هنجار، نظریات هنجاری های نابهشمار و اهمیت این داده
علم و در نهایت پارادایمی که علم مذکور در درون آن 

کند و این ها فهم از دیگری را عوض میکه درک از یکی از آندهد؛ به طوریمی
: 1383آفریند و الخ. )فی، ول را میفهم عوض شده خود درک جدیدی از موضوع ا

218-219  ) 

2  . symbiotic 

3  . empirical knowledge 

4. normative science  
پژوهشی است که به شکل استواری بر شالودة کوهن از نظر « علم به هنجار»منظور از 

های یک یا چند دستاورد علمی پیشین بنا شده؛ دستاوردهایی که برخی از جامعه
مثابه بنیادعمل آیندة خویش به رسمیت ها را بهها آنبرخی از زمان علمی در

 (93:1383اند. )کوهن، شناخته
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گیرد. تعریف شده است در معرض شک و نقادی قرار می
شود که در آن علم آغاز می بدین ترتیب دوران بحران در

ی های قبلهای نوینی ابداع و نامزد جانشینی نظریهنظریه
های جدید راه برای شوند. با آفرینش این ساختمی

های شود که در آن چارچوبانقالبی علمی نیز هموار می
شوند که خود دورة جدیدی از نظری دیگری نوید داده می

    (51-50: 1383)کوهن، نند. کسازی میهنجار را زمینهعلم به
ه تری که بشود نظریات انتزاعیکه مشاهده میبه طوری

گردند نقشی بندی میهای نظری صورتشکل چارچوب
کلیدی در پیشرفت علم بر عهده دارند. عالوه بر این، 

دار کردن های نظری در واقع برای زمینهچارچوب
ز دسته ا شوند. اینکار گرفته میهای تجربی بهپژوهش

های دادن خواستگاه پژوهشنظریات از طریق نشان 
های تجربی، اعم از کیفی و کمّی، نحوة ارتباط یافته

سازند. بعالوه پژوهش را با بدنة منسجم دانش آشکار می
های نظری، آن بخش از بدنة عمومی دانش را، چارچوب

عنوان شالوده در خدمت یک پژوهش تجربی خاص که به
 دهند.یرد، در اختیار پژوهشگران قرار میگقرار می

هایی ذاتی از های نظری جنبهبر این اساس چارچوب 
های تجربی، اعم از کیفی و کمّی، هستند که با پژوهش

هم پیوسته و هایی منطقاً بهدست دادن ساختهدف به
های نظری در شوند. چارچوبکار گرفته میمنسجم به

ای شکل صریح در نظریة پایههای کمّی، خود را به پژوهش
دهند. اما در گردد نشان میکه برای پژوهش انتخاب می

ها راه را های کیفی، ضمنی بودن این چارچوبپژوهش
برای برداشت نادرست از فقدان چنین نظریاتی هموار کرده 

های کیفی غالباً به های نظری در رویکرداست. چارچوب
 -د که زمینة ادراکییابناندازهایی تبلور میشکل چشم

و براساس تلفیقی از  کندمفهومی پژوهش را معین می
                                                           

1  . experience based 

2  . literature based 

3  . Point of departure 

4  . value free 

 )شوند. ساخته می 2پایه –و ادبیات  1پایه -های تجربهنظریه

Marshall and Rossman, 1989: 24) ها این چارچوب
او را  سازد ومحقق را از مفروضات پیشینی تحقیق آگاه می

کند. می دربارة وضعیت سازمان پژوهش راهنمایی
هایی دانست که توان عینکهای نظری را میچارچوب

 ) کند.ها به جهان هستی نظر میمحقق از پس آن

Merriam, 1998:45)  اما نکتة مهم در اینجاست که نظر به
جهان هستی بدون استفاده از عینکی خاص غیر ممکن 

 است.
همة  3چارچوب نظری درواقع نقطة آغاز حرکت

کند تا های تجربی است که محقق را وادار میپژوهش
ها را نسبت به تمامی چیزهایی که سودای انجام دادن آن

جا که هیچ پروراند صریح و روشن باشد. از آندر سر می
وجود ندارد که فاقد هرگونه  4طرح تحقیق آزاد از ارزشی

باشد، لذا چارچوب نظری در  5تمایل به سمتی خاص
رده گردد که پمثابه محملی تلقی میهای تجربی بهپژوهش

دارد و میاز روی عالیق ذاتی نهفته در پژوهش بر
گر را نسبت به تمایالت،  اعم از شخصی و پژوهش

تنها رساند. بدین ترتیب، نهآگاهی میغیرشخصی، به خود
زننده در مسیر تحقیق میسر شناخت فراشدهای گول

انتقادی،  6بی به بیناذهنیتیاشود بلکه امکان دستمی
 .گرددهای پژوهشی، نیز فراهم میمثابه اعتبار پروژهبه

های به های نظری، با کمک گرفتن از بخشچارچوب
نسبت مرتبط ادبیات موضوع با موضوع پژوهش، 

گیری خاصی را برای هر پروژة پژوهشی به دست جهت
 هایدهند و با این کار پژوهشگر را به سمت سرفصلمی

کنند. های معتبر هدایت میباارزش مطالعاتی و پرسش
های نظری با تسهیل گفتگو میان ادبیات موضوع چارچوب

و یک پروژة پژوهشی خاص، محقق را در تحدید حدود 

5  . bias free 

6  . Intersubjectivity 
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کنند تا رسانند و به وی کمک میپژوهش نیز یاری می
جایگاه پژوهش خود را در سازمان بدنة دانش شناسایی 

اعتبار سهم علمی پژوهش را تضمین  نماید. بدین ترتیب
 نمایند.می

 

 گیریبندی و نتیجه. جمع5

ای مجزا از علم است تدوین اسلوب  پژوهش خود شاخه
سی شناشود. روششناسی شناخته میکه تحت عنوان روش

 شناسی به معنایشناسانة پژوهش است. روشخانة شناخت
ر رکز بها نیست بلکه دانشی است متمای از روشمجموعه

های کارگرفته شده در نظامفرایندها و ابزارهای به
ها. بعالوه مقدمات، کارگیری آناندوزی و روند بهدانش

چیزهایی که در درون این طرح قرار طرح تحقیق و همة آن
دارند و حتی محصول نهایی پژوهش نیز متأثر از 

 شناسی پژوهش است. روش
ک پارادایم به توان ترجمة اصول یشناسی را میروش

زبان روش تحقیق تصور کرد. بر این اساس دو رویکرد 
شناسی کمّی در تناظر شناسانه موسوم به روشاصلی روش

شناسی کیفی در تناظر با نگر و روشبا پارادایم مثبت
باشند. نگر از همدیگر قابل تشخیص میپارادایم غیرمثبت

ا و هتغیرتوان زبان مشناسی کمّی را در یک کالم میروش
کوشد عالم را به کمک قوانین ها دانست که میفرضیه
بان شناسی کیفی زشمول تبیین نماید. در مقابل روشجهان
ها را در کند پدیدهها است که تالش میها و زمینهمورد

 تر فهم نماید.وضع طبیعی خود عمیق
اندوزی تجربی، عالوه بر روش، که در ساحت دانش

 های پژوهشی است،ترل ساختار پروژهمتکفل هدایت و کن
مفهوم دیگری نیز وجود دارد که تأمین کنندة انسجام بدنه 

ی شود در ارتباطمیدانش است. این مفهوم که نظریه نامیده 
تنگاتنگ با روش قرار دارد. نیت نظریه ساده کردن واقعیت 
برای فهم کردن آن است اما ماهیت نظریه، به عنوان جزئی 

اندوزی تجربی، خود متأثر از رویکرد ظام دانشاز اجزاء ن
ای است که در روند یک پروژة پژوهشی شناسانهروش

 گردد. اتخاذ می
نسبت میان نظریه و روش در رویکردهای افراطی کمّی 
و کیفی نسبتی است خطی: اولی نظریه را مقدم بر پژوهش 

ه کند. بداند و دومی پژوهش را مقدم بر نظریه تلقی میمی
کدام از این دو رویکرد تصویری  رسد که هیچنظر می

دهند؛ چه، واقعی از نسبت میان نظریه و روش را ارائه نمی
رینی آفاندوزی تجربی نظریهبا توجه به اینکه نیت دانش

 باشد، تقدم نظریه بر پژوهش نقضبرای تبیین واقعیت می
شود؛ در مقابل، تقدم پژوهش بر نظریه غرض محسوب می

 باشد.شناسانه غیر ممکن میاز نظر شناخت نیز
راه حل چالش فوق در تمایز قائل شدن بین انواع 

ها و تصور ارتباط دوری میان نظریه و روش نهفته نظریه
ای از نظریات وجود دارد که مقدم بر پژوهش است. رده

های نظری نامیده ها که چارچوبهستند. این نظریه
دهند و ا شکل میشوند، بدنة منسجم دانش رمی

نمایند. دستة دیگری از های تجربی را هدایت میپژوهش
ها نیز وجود دارند که محصول پژوهش تلقی نظریه

ها های تجربی از آنشوند. این دسته که با عنوان تعمیممی
شود در واقع یا درجاتی از مفاهیم انتزاعی را در یاد می

که برای  خود دارند و یا الگوهایی انتزاعی هستند
شوند، که در هر دو دهی به ادراک واقعیت ساخته میسامان

های نظری و معیارهای صورت تحت انقیاد چارچوب
 مفهومی محققان قرار دارد –ادراکی 

های نظری سرشتی البته چنین نیست که چارچوب
هماره ثابت داشته باشند. دوری بودن نسبت میان روش و 

های نظری خود از شود که چارچوبنظریه باعث می
تر متأثر گردند. به این معنی که پدید نظریات سطح پایین

های تجربی و نظریات ماهوی ناهمخوان با آمدن تعمیم
های نظری را با بحران مشروعیت ها، چارچوبچارچوب
ها این ناهمخوانی کند.  افزایش کمیت و کیفیتمواجه می
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جود االذهانی مودر نهایت منجر به از بین رفتن توافق بین
ها گشته و درنهایت به طرد بر روی چارچوب

های بندی چارچوبهای قدیمی و صورتچارچوب
های انجامد که قادر به همسازی با نظریهتری میجدید

باشند. بدین ترتیب، زمینه برای برآمده از تجربه می

 تر آمادههای تجربی متنوعتجربیات جدیدتر و تعمیم
 یابد. ور الی االبد ادامه میشود و این دمی
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