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ABSTRACT 
The subject of this article is the philosophical explanation of 

the stages and typology of research methodology in 

psychology. Our approach in this article is to analyze the 

qualitative content of psychology texts and sources and 

critically examine them with a philosophical rational 

approach. The findings of this study are presented in four 

sections: reporting, analysis, classification and criticism, some 

of which are: The steps of the research method can be divided 

into four categories: problem statement, research background, 

data collection, and analysis; Interpretation and evaluation of 

information. According to the three approaches of quantitative, 

qualitative and mix method in research, it can be said that the 

nature of quantity is one of the nine philosophical rejections of 

number, form and time of its kinds and is rooted in the 

positivist paradigm. Quality is also one of the disadvantages in 

qualitative research dealing with the three categories of 

tangible, emotional, and sensual qualities. The philosophical 

foundations of qualitative research are interpretive, 

communicative, reflective, and qualitative. Criticisms of 

interpretive and critical paradigms are also significant here. 

The mix method approach, although looking at two different 

paradigms, but focusing on the single issue, makes the 

complementarity of the two approaches in combination. 
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 چکیده

موضوع این مقاله تبیین فلسفی مراحل و گونه شناسی روش تحقیق در روانشناسی است. 

روش ما در این نوشتار، تحلیل محتوای کیفی متون و منابع روانشناسی و بررسی انتقادی 

های این پژوهش درچهار بخش گزارش، است. یافته آنها با روش عقلی فلسفی

بندی و نقد ارائه شده است که برخی از آنها عبارتند از: مراحل روش تحقیق را تحلیل،طبقه

توان در چهار عنوان قرار داد: بیان مسئله، پیشینه پژوهی، با حذف یا تلفیق برخی می

 ت.  با توجه به سه رویکرد کمّی،آوری اطالعات، و تحلیل و تفسیر و ارزیابی اطالعاجمع

فلسفی  گانهماهیت کمّیت، یکی از اعْراض نه توان گفت:می کیفی و ترکیبی در پژوهش؛

ت گرایی دارد. کیفیاست که عدد، شکل و زمان از اقسام آن است و ریشه در پارادایم اثبات

 ،محسوسهای های کیفی با سه  دسته کیفیتنیز یکی از اعراض است که در پژوهش

بودن،  های فلسفی پژوهش کیفی در تفسیریبنیان استعدادی و نفسانی سروکار داریم. 

انتقادی  های تفسیری وارتباطی بودن، انعکاسی و کیفی بودن است. نقدهای وارد بر پارادایم

تا حدی در اینجا نیز قابل توجه است. روش ترکیبی  هرچند ناظر به دو پارادایم متفاوت 

ا معطوف بودن به مسئله واحد، مکمل بودن این دو روش را در ترکیبی باعث است، امّ

 شود.می
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 مقدمه

اله از پنجاه س روانشناسی معاصر با قدمت بیش از یکصد و
دوران علمی و تجربی آن، امروزه گسترش و نفوذی فراگیر 
یافته و در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی قواعدی بسیار 

 ها و قواعدیدارد. شاید بتوان گفت قوام علمی این یافته
 شد،ر تربیتی، های گوناگونِ بالینی، اجتماعی،که در ساحت

ر یابد، همگی بنوع مییادگیری شخصیت و... ت شناختی،
روش علمی در روانشناسی استوار است. در فرایند تحقیق 

مّی کرد که در رویکعلمی، افزون بر فرایند تجربی تحقیق 
ی و شود، فرایند منطقیفی و ترکیبی به آن پرداخته میک،

گاهی آ فلسفی تحقیق نیز الزم است مورد توجه قرار گیرد.
عنوان  شود بهموجب می از فرایند منطقی و فلسفی تحقیق

چارچوب در خدمت مدیریتِ همه مراحل و  کی
فرایندهای اجرایی تحقیق قرار گیرد، تا مراحل به صورت 

ه پژوهشگر مسئله کآگاهانه و هدفمند دنبال شوند.  زمانی 
  شود:ند، با دو پرسش مواجه میکتحقیق را انتخاب می

هایی در تحقیق ها و روششناسیاز چه روش .1
 تواند بهره ببرد؟می

تواند انتخاب خود را توجیه و تصدیق چگونه می .2
 ند؟ک

شناسی است. پرسش دوم ناظر به معرفت
ه در کگوید، مینفسه سخن شناسی از معرفت فیمعرفت

اما در ذیل پرسش اول، سه  رد.کاینجا از آن بحث نخواهیم 
وجود  «پارادایم»و  «شناسیروش»، «روش تحقیق»مفهوم 
های رایج جهت رعایت در این جا بر اساس تعریفدارد. 

                                                           
سیری و گرایی، تفبیشتر در این باره و نیز درباره سه پارادایم اثبات. جهت مطالعه 1

شناسی های تحقیق در علوم انسانی، پارادایمنورمن، پارادایم انتقادگرایی ر.ك: بلیکی،
های کمی و کیفی تحقیق در علوم علوم انسانی، برایان فی؛ مبانی پارادایمی روش

ق در علوم انسانی، محمدتقی ایمان ؛ انسانی، محمدتقی ایمان؛ فلسفه روش تحقی
 شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان، ایمان و احمد کالته.روش

2. Method of research 

3. Crotty 

4. Blaike, N. 

ش مراحل رو تحقیق،شناسی روشاختصار صرفاً به مفهوم
انواع روش تحقیق در روانشناسی و بررسی فلسفی  تحقیق،
 : 1پردازیمآنها می

 
  2مراحل روش تحقیق شناسی ومفهوم

با  های مرتبطه برای گردآوری و تحلیل دادهکهایی کنیکت
گیرند، ؤالِ یا فرضیه تحقیق مورد استفاده قرار میتعدادی س

به نقل  2: 1998، 3رورتیک) اندهای تحقیقدر واقع روش
( معتقد است 1993وس )ک(. سارانتا29:1391، 4یکاز بلی
های تحقیق در واقع همان ابزارهای گردآوری و روش

ها هستند. بنابر این در تحقیق علمی، همه تحلیل داده
ه محقق در مراحل گردآوری و کهایی را کنیکابزارها و ت

ا ها یهای تحقیق، در خدمت پاسخ به پرسشتحلیل داده
 های تحقیق هستندها قرار خواهد داد، روشآزمون فرضیه

 )همان(.

گوید: تحقیق عبارت است از می (1369جان دیویی)
ت موقعی کردن یکفرایند جستجوی منظم برای مشخص 

توان ه از طریق آن میکندی است نامعین. پس تحقیق فرای
ها به جستجو پرداخت و نسبت به آنها در باره ناشناخته
رد. اما روش تحقیق قدری متفاوت کسب کشناخت الزم را 

 است: 
چارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه  ،روش تحقیق»

برای تحقق هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن 

تواند از آورد. پژوهشگر میا فراهم میهای تحقیق ربه سؤال

 6، توصیف5به اکتشاف و های مختلف تحقیق استفاده کندروش

5. Explore 

6. Discribe 
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و نیز برقراری رابطه  2(، برقراری رابطه همزمانی1بندی)طبقه

بپردازد. روش تحقیق مناسب براساس  3علت و معلولی

 :1383)سرمد و همکاران، « شودهای تحقیق انتخاب میگزاره

22 .) 

 معموالًه کی انجام تحقیق مراحل چندی بیان شده برا
شود . هرچند تفصیل یاد می« مراحل روش علمی»با عنوان 

شود، اما به مرحله ترسیم می 12این مراحل گاهی تا 
پی  .1رد: کتوان در پنج گام مشخص میآن را اختصار 

. تدوین فرضیه 3. جستجوی پیشینه 2بردن به مسئله 
. پذیرش، رد یا تعدیل فرضیه 5فرضیه .مشاهده و آزمون 4

بورگ و  :(. بسیاری از محققان )از جمله24و23 :)همان
به نقل از  2002، 5رسولکو  1966، 4گال و بورگ

( شش گام اساسی را در فرایند پژوهش  1388آبادی، لطف
 نند: کبه شرح زیر ارائه می

 . بیان مسئله؛1
 . مطالعه پیشینه پژوهش؛  2
 ها و سؤاالت تحقیق ؛هدف، فرضیه ردنک. مشخص 3
 آوری اطالعات ؛. جمع4
 . تحلیل و تفسیر اطالعات ؛ 5
 . گزارش و ارزشیابی تحقیق. 6

؛ لیدی و 1972، 6رلینجرک :برخی محققان دیگر )مانند
( نیز چهار مرحله از مراحل به نقل از همان 2001، 7اورمراد

ند. متون نکبیان می 6و2گانه فوق  را با حذف موارد شش
؛ 1385دالور،  :جمله و منابع دیگر روش تحقیق )از

مابیش همین مراحل را مورد توجه ک( نیز 1386عیسوی، 
 اند.قرار داده

( بر 13: 1388هرچند برخی نویسندگان )لطف آبادی، 
بر دیدگاه استقراگرایی در  ن مراحل اساساًه ایکاین نظرند 

بتنی است، اما مّی مکهای فلسفه علم و بر روال پژوهش
                                                           

1. Classification 

2. Concomitant relationship 

3. Cause& effect 

4. Gall, Borg, &Gall 

شاید بتوان با تبیین منطق این فرایند، به طور اجمالی از آن 
 رد.کدفاع 
آغاز  8مسئله کهر پژوهش با ی معموالً. بیان مسئله:  1

لی در ابعاد فردی، خانوادگی یا ک. گاهی مشلفا شود:  می
مسئله به صورت  که در قالب یکاجتماعی وجود دارد 

ترین عوامل افزایش مهم»ه کد اینشود. ماننسؤالی مطرح می
 ب.  «.چیست؟ 95-1390طالق در تهران در دوره زمانی 

مسئله طرح  که در قالب یکنیاز وجود دارد  کگاهی ی
سالگی(  7-3) ی اولکودکآیا سالمت معنوی در »شود: می

ه البت «.قابل تامین است؟ ،نیاز جدی است؟ آیا این نیاز
خیص مدیران و ن است این نیاز ناشی از تشکمم
ارخانه در حوزه روانشناسی کاداره یا  کارفرمایان در یک

 ز یا مجتمع آموزشیکمر کیا در ی ،سازمانی باشد صنعتی
شاوره ز مکمر کدر حوزه روانشناسی تربیتی باشد، یا در ی

درمانی در حوزه روانشناسی بالینی باشد و یا در  کلینیکیا 
شد، روانشناسی های دیگر از جمله روانشناسی رحوزه

 . ج.و...  کشناختی، روانشناسی اجتماعی، فیزیولوزی
لی وجود دارد نه نیاز خاصی به چشم کگاهی هم نه مش

 اویکنجکها، عالیق و دلبستگی خورد، بلکه صرفاًمی
ند کشود مطلبی را دنبال معرفتی دانشمند باعث می -علمی

اپوی علمی خود مسیر جدیدی را در دانش باز کو در ت
های ها و دلمشغولیدغدغه ز معموالًند.البته در اینجا نیک

دانشمند اگر بخواهد به صورت روشمند مطرح شود و به 
ادبیات علمی پیش از خود پیوند جدی بخورد، بناچار باید 

و پرسش ارائه گردد. مثال این نوع مسئله  کدر قالب ی
های پیاژه در مراحل و کیفیت سوم را از جمله در پرسش

)ر.ك. پیاژه،  کنیمد شناختی کودکان مشاهده میرش
های بنیادی و ناظر به پژوهش شق سوم عمدتاً(. این 1374

ه اربردی است. البتکهای ناظر به پژوهش ،دو قسم پیشین

5. Creswell 

6. Kerlinger 

7. Leedy & Ormorad 

8 Problem 
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ی ل یا پاسخگویکمش کدر دسته اول و دوم نیز گاهی حل ی
 شودنیاز در سطح علم و دانش موجود تأمین نمی کبه ی

اربردی به توسعه علم در سطح کپژوهش  کی و در نتیجه
شود. به عنوان مثال پژوهشگر بالینی در بنیادی منجر می

مواجهه با اختالفات خانواده و بررسی عوامل افزایش 
، ارآمدیکی از عوامل ناکه یکرسد طالق به این نتیجه می

موجود است و های لکها و پروتاستفاده از برخی از مدل
دید متناسب با فرهنگ بومی تهیه و آزمون های جباید بسته

 شود.

جویی در سرمایه، وقت، : ضرورت صرفهنه. پیشی2
سو برای پیشگیری از  کانرژی و نیروی انسانی از ی

های دیگران  و نیز استفاده رار پژوهشکاری و تکدوباره
ها و ها، ضعفها، تجربهها، نتایج، روشامل از یافتهک

امل کمیل و تکعلمی پیشین برای تهای های  فعالیتقوت
شود، در  پژوهش اروان دانش از سوی دیگر، باعث میک

 اًقای ابتدا پیشینه علمی آن بررسی گردد و دقیهر مسئله
ادبیات علمی ناظر به این مسئله در منابع مربوطه شامل 

ها در فضای مجازی و نامهها و پایانتب، مقاالت ، رسالهک
دیهی است توجه به تبارشناسی حقیقی جستجو گردد. ب

مسئله برای جستجو از منابع الزم است و مسیر جستجو را 
عوامل »ند.به عنوان مثال پژوهش در مسئله کآسان می

به  عمدتاً« چیست؟ 1390پرخاشگری در ایران در دهه 
گردد.پس مراد از تبارشناسی در روانشناسی اجتماعی بازمی

)به  لیکربوطه به طور هر مسئله، توجه به رشته دانشی م
عنوان مثال روانشناسی( و توجه به شاخه یا حوزه خاص 

به عنوان مثال روانشناسی اجتماعی ) ژهمربوطه به طور وی
در این مسئله مورد نظر( است. تبارشناسی استفاده از 

 ؛دنکفناوری اطالعات و موتورهای جستجو را نیز آسان می

                                                           
.1 Interdiciplinary ای میان تعامل، ارتباط و همکاری آگاهانه و روشمند حرفه

های مختلف علمی در یک مسئله اطالق های از حوزهکنشگران و متخصصان رشته
 (.75: 1387ای که ابعاد مسئله قابل تفکیک نیست )خورسندی، شود به گونهمی
.2 Multidisiplinary ای است که طی آن هر یک از کنشگران و متخصصان گونه

های مختلف، در بررسی و مطالعه یک مسئله و موضوع مشترك، از نظرگاه رشته

عات در هر موضوع یا ثرت و انبوه اطالکزیرا با توجه به 
اخه رشته و ش که قطعاً -دواژگان مناسبلیکمسئله، داشتن 

حوزه جستجو را  -تواند بخشی از آن باشد مربوطه می
 ند.کمحدود وتخصصی و غربالگری را تسهیل می

مراحل  مقدم بر ،جهت منطقی، مطالعه پیشینه بنابراین از
تن دانسبعدی پژوهش خواهد بود. از جهت فلسفه علم نیز، 

های علمی و قلمرو مسائل بندی شاخههندسه علوم و طبقه
های تحقیق و تخصصی حوزه کیکهر شاخه موجب تف

 بالندگی هر رشته یا شاخه علمی به طور خاص خواهد
و  کهای نزدیزدن و توجه به رشته سر شد. البته معموالً

مجاور، استفاده از دستاوردهای آن علوم را نیز، در این 
سازد و در برخی مسائل مطالعه آن را پذیر میانکاممسئله 

ند. کمیسور می 2اییا چندرشته 1ایرشتهبه صورت میان
های مختلف بندی دانش به عرصهامروزه نظام تقسیم

است. محصور  ای مورد چالش جدی قرار گرفتهرشته
ان کای، امپژوهان در مرزهای غیرمنعطف رشتهماندن دانش

 ستاندها را از آنها میها و نوآوریخالقیت ظهور بسیاری از
اربران مطیع نظام موجود آموزشی و کبه  و آنها را صرفاً

ند. از دیگر سو، رهایی از پیامدهای کپژوهشی تبدیل می
های مختلف علمی تخصصی شدن بیش از اندازه در حوزه

ری برای پرورش کهای فو همچنین ضرورت ایجاد زمینه
ه و انتقادی در میان دانشجویان و ردهای خالقانکروی

را  «رشتگیمیان»شاغالن به امور پژوهشی، پرداختن به 
، ای دانشرشته)ر.ك. گفتمان میان سازدناپذیر میاجتناب

شناسی علی خورسندی طاسکوه و مبانی نظری و روش
 ای، سید محسن علوی و همکاران(. رشتهمطالعات میان

بخش شامل سه  : این. هدف، فرضیه و سؤاالت3
تواند عنوان است : عناوین هدف و سؤاالت تحقیق می

ها کنند. در این رویکرد، تعامل بین رشتهمعرفتی و روشی رشته خاص خود کار می
و  79پردازد )همان:را به آن می نیست و هر رشته بخشی از مسئله مربوطه به خود

 (.15: 1387علوی پور، 
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ضمن بیان مسئله در حد لزوم بیاید، اما در مورد فرضیه 
مّی قابل طرح است اما در کهای در پژوهش عمدتاً

 ان طرح آن نیستکیفی ضرورتی ندارد یا امکهای پژوهش
شناسی  پژوهش در روانشناسی و علوم )ر.ك. روش

طرح پژوهش  ، فصل چهارم؛1388آبادی، لطف تربیتی،
، 1394ول، رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی، کرس

(. 1377من، روش تحقیق کیفی، مارشال و راس و 9فصل
ه عنوان ب لی در هر پژوهشکتوان گفت به طور بنابر این می

 گام اساسی ضرورت ندارد. کی

: این بخش در هر پژوهش آوری اطالعات. جمع4
است. در واقع برای پاسخگویی به مسئله الزم است  الزم

های هدف اطالعات مناسب مسئله و متناسب با گروه
رد. در کآوری شود تا بتوان در حل مسئله اقدام جمع
معتبر بودن = آوری اطالعات باید اصول صحت )جمع

ر احتیاطی دترین بیکوچک] منابع ومآخذ اطالعات( و دقت
ن است کمم ،و انتقال اطالعاتبرداشت، درج، جابجایی 

شف حقیقت کگیری و ها را تغییر دهد و در نتیجهداده
های مراعات شود. روش [ندکه هست اختالل کآنگونه 

یم ای و میدانی تقستابخانهکگردآوری اطالعات به دو طبقه 
 كای به دنبال اسناد و مدارتابخانهکشود. در روش می

ی و ات و مسائل تاریخه بیشتر با موضوعکمربوطه هستیم 
(. البته در 165و 164: 1387نیا، نقلی تناسب دارد )حافظ

های شخصیت و روانشناسی دین نیز در روانشناسی، شاخه
های اگر بخواهیم در باره رفتارها و احواالت شخصیت

ای نهتابخاکنیم نیازمند روش اسنادی و کگذشته بررسی 
ه از کدانی های می(. روش2002. جیمز، كهستیم )ر.

شهرت بیشتری برخوردارند و در روانشناسی نیز بیشتر 
د، عبارتند از: پرسشنامه، نگیرمورد استفاده قرار می

های صوتی یا تصویری مصاحبه، مشاهده، آزمون و روش
 ، فصل هفتم(. 1363، نادری و سیف نراقیهمان؛ )

ن تریمهم این بخش از: ر اطالعات. تحلیل و تفسی5
ش است. اطالعات به دست آمده با توجه به مراحل پژوه

مربوطه  یفی و متناسب با روشکمّی یا کهای روش
دگذاری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل مفهومی ، تحلیل ک

 گیری انتخابها و استنتاج و نتیجهآماری، تفسیر داده
شود. در بخش ارزیابی و اعتبارسنجی اطالعات به می

 ای وتابخانهکهای هشصورت استنادی، در خصوص پژو
های میدانی به صورت آمار استنباطی، در مورد پژوهش

یفی با توجه به کهای شود. در باره پژوهشمّی انجام میک
های گوناگون، در بخش بعدی سخن تفاوت میان شیوه

 خواهیم گفت.  

 ارزیابی یا ارزشیابی. گزارش و ارزشیابی تحقیق: 6
است. گزارش تحقیق،  تحقیق در بخش قبل قابل اندراج

های گزارش در قالب معموالًهرچند حایز اهمیت است و 
ر به نظشود، اما تاب منتشر میکتحقیق، مقاله علمی و 

گزارش بیشتر برای ارائه به جامعه علمی و گرفتن  رسدمی
ر عهده بردن تحقیق را کاالذهانی بازخورد است و جنبه بین

ان و مراحل کاز ارتوان گفت گزارش نیز دارد. پس می
 اصلی پژوهش نیست!

هار تحقیق چتوان گفت مراحل اصلی روشبنابراین می
ات آوری اطالعپژوهی، جمعگام است: بیان مسئله، پیشینه

 تحلیل و تفسیر اطالعات.در نهایت، و 
 

 انواع روش تحقیق در روانشناسی

های تحقیق در روانشناسی، روشبر اساس منابع روش
ه عبارتند از : کطبقه بزرگ قرار دارد تحقیق در سه 

یبی. هر کهای تریفی و روشکهای مّی، روشکهای روش
 دهیم.از اینها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می کی

البته برخی منابع روش تحقیق در روانشناسی به مقدمات 
 ؛ 1367بست،  :)مانند نندکنیازهای تحقیق اشاره میپیش و

روش  :پردازنددسته می کبرخی به ی( ؛ 1375سیف، 
 ؛1383سرمد و بازرگان،  ؛1391گیلس، : مّی )مانندکتحقیق 
من، .مارشال و راسكیفی )ر.ک( یا روش 1385دالور، 

و  مّیک(؛ برخی دیگر فقط به دو دسته 1385هومن، ؛1377
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(؛ بعضی 1383اران، کهم )مانند گال و اندیفی پرداختهک
 ؛1391ول، رسک)مانند  پردازنده میمنابع نیز به هر سه دست

 چهارم هم (. البته منابع معدودی به دسته1388آبادی، لطف
 «تحقیق از دیدگاه اسالم روش»ه با عناوین کاند پرداخته

 «خردگرایی مینوی»( و 1397پسندیده، ؛ 1386، )عیسوی
 اند.ردهکها متمایز ( آن را از سایر روش1388آبادی، )لطف

ع نیز روش تحقیق را در حوزه خاص مانند برخی مناب
( یا روانشناسی 1382. صاحبی، كروانشناسی بالینی )ر.

نند کبررسی می (2007اران، ک. رابینز و همكشخصیت )ر.
ی های روانشناختبازخوانی پژوهش ،و بعضی دیگر از منابع

. بانیارد و ك)ر. اندرا موضوع بحث خود قرار داده
ترین بخشی از مهم ،دول زیر(. در ج1996گرایسون، 

ه در سه دهه کتحقیق در روانشناسی های روشتابک
 گذشته در ایران به عنوان منبع یا متن درسی استفاده شده

ه به آنها کاست )و ادامه دارد(، از جهت نوع مباحثی 
 است. شده، آمده پرداخته

 

   شناسیمنابع و متون روش تحقیق در روان (1) جدول
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( با  1386اران، کآبادی و همپژوهش )لطف کدر ی
شناسی پژوهش در روانشناسی و بررسی روش»هدف 

شانزده منبع اصلی تدریس « علوم تربیتی در ایران
تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی و تمام مقاالت روش

های علمی پژوهشی ه در آخرین شماره نشریهکروانشناسی 
چنین بیست ودو نفر شور چاپ شده، بررسی شدند. همک

استادان روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی هفت 
ه کو صد و نوزده نفر از دانشجویان  1شورکدانشگاه بزرگ 

اند، مصاحبه ها را داشتهها بیشترین نمرهدر این دانشگاه
 شد.  نتایج این پژوهش عبارتند از : ساختار یافته

ابع شناختی منوششناختی و بنیادهای ربنیادهای معرفت .1

ها تدریس و متون درسی روش تحقیق که در دانشگاه

شود از نوع فلسفه پوزیتویستی و پسا پوزیتویستی و می

 گرایانه است. روش کمّی

مقاالت روانشناسی و تربیتی که در مجالت علمی  .2

پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی کشور چاپ شده، بر 

یستی و بر ساپوزیتواساس بنیاد فلسفه پوزیتویستی و پ

های عمدتاً حاصل طرحروش کمّی گرا استوار است و 

 پژوهشی راهبردی است. 

شناسی تدریس استادان درس بنیادهای نظری معرفت .3

روش تحقیق نیز اساساٌ از نوع فلسفه کمّی گرای 

های پوزیتویستی و پساپوزیتویستی است و به پژوهش

 شود.کیفی چندان توجهی نمی

درس روش تحقیق در روانشناسی و علوم دانشجویان  .4

تربیتی با ماهیت پژوهش، بنیادهای نظری و بنیادهای 

های روانی تربیتی آشنا نظری فلسفه علم در پژوهش

شوند و آموزش قابل ذکری در این مورد به آنان داده نمی

 شود.نمی

                                                           
معلم، آزاد های تهران، عالمه طباطبایی، شهید بهشتی، تربیتدانشگاه 1.

 تهران، شیراز و اصفهان . 

تحلیل محتوای کمّی شانزده کتاب روش تحقیق  (2)جدول

 (1388آبادی، )لطف

 
 
 
 
 

 
 
 

 هایتحلیل محتوای مجله»در مطالعه دیگری با عنوان 
( 1388)مهرام و توانایی، « علمی پژوهشی روانشناسی ایران

نیز نتایج مشابهی به دست آمد: سیصد و هفده مقاله منتشر 
-1386پژوهشی بین سالهای -های علمیمجله شده در

پژوهشگر روانشناسی ارائه  6، به طور تصادفی به 1384
های پژوهشی آنها تحلیل د تا بر اساس موضوع و روشش

ها نشان دادند قلمروهای روانشناسی محتوا شوند. یافته
ترین نفراوا ،ایسالمت، تحولی، تربیتی، بالینی و مشاوره

ها بودند و استانداردسازی آزمون، همبستگی، موضوع
های ترین روشتجربی فراوانهای علّی، تجربی و شبهمدل

ای در باره روانشناسی ورزش، اند. مقالهبوده پژوهش
روانشناسی حیوانی، روانشناسی نظامی، روانشناسی رسانه 

 ت نشد.یفی یافکهای و روانشناسی شغلی یا مبتنی بر روش
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(1388های مورد بررسی)به نقل ازمهرام وتوانایی، های مطالعه در مقالهبندی روشدسته (3) جدول  
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ه ناظر به روش تحقیق کاین دو مطالعه  كنتیجه مشتر
دهد بیش از نود در روانشناسی در ایران است نشان می

ز یافته و کمّی تمرکهای ها بر روشدرصد پژوهش
یبی به ندرت مورد استفاده قرار کیفی یا ترکهای روش

ی بانی فلسفی و معرفتها و مپایه ،گیرند. افزون بر اینمی
 در بخش ها مورد توجه و بررسی نیست.همه روش تقریباً

ر یبی را دکیفی و ترکمّی، ک هایروش ،بعد به ترتیب
 دهیم.روانشناسی، از منظر فلسفی مورد بحث قرار می

 
 در روانشناسی 1های پژوهش کمّیروش

 ی مورد استفادهمّکهای در این بخش ابتدا گزارشی از روش
شود و سپس میزان اعتبار و  ارزش ر روانشناسی ارائه مید

 گیرد.آنها از جهت علمی و فلسفی مورد بررسی قرار می
پیشنهاده یا مطالعه  کمّی برای یکهای طراحی روش»

های پیمایشی و آزمایشی، ز بر طرحکپژوهشی با تمر
نند. کس میکگرایی را منعهای فلسفی پسااثباتمفروضه

جبرباوری بررسی رابطه میان از دیدگاه  برای نمونه،
های ها و فرضیهمتغیرها، محور اصلی پاسخ به سؤال

 3و آزمایشی 2های پیمایشیپژوهش از طریق روش
متر و کای اهش تعداد متغیرها به مجموعهکاست.

نترل شدید از طریق طرح یا تحلیل آماری، کتر و اقتصادی
های آورد. دادههم میهایی را فرا، دادهبرای آزمون نظریه

شوند. های تجربی حاصل میها و اندازهعینی از مشاهده
گیری، های حاصل از ابزارهای اندازهروایی و پایایی نمره

: 1391رسول، ک) .شودها منجر میبه تفسیر معنادار داده
ه کمّی، هر گونه تحقیقی است ک(. بنابر این پژوهش 252

ار دارد. بدیهی کو رقم سر در فرایند و در نتایج با عدد 
                                                           

1  . Quantitative methods 

2  . Survey research 

3. Experimental research  

4. Treatment 

5. Intervention 

6. Cross-sectional 

گیری و تحلیل مّی از نمونهکهای است در همه پژوهش
 یم.نکآماری خاص )توصیفی و استنباطی( استفاده می

( دو شیوه طرح 1391) رسولکبراساس دیدگاه 
فی یکهای اصلی پژوهش پیمایشی و طرح آزمایشی، روش

 نمونه از جامعه، از کطرح پیمایشی با مطالعه ی .ندسته
مّی یا کها یا باورهای آن جامعه توصیف روندها، نگرش

نتایج حاصل از مطالعه  ،آورد. پژوهشگرعددی فراهم می
ل جامعه کدهد یا در باره ل جامعه تعمیم میکنمونه را به 

ند. در مطالعه آزمایشی نیز، پژوهشگران کگیری مینتیجه
نمونه را شناسایی و نتیجه آن را به جامعه تعمیم  کی

نترل همه کدهند. اما هدف اصلی طرح آزمایشی ضمن می
توانند بازده را تحت تأثیر قرار دهند، ه میکعوامل دیگری 
( بر بازده 5مداخله ک)یا ی 4عمل آزمایشی کآزمودن تأثیر ی

ه پژوهشگران افراد را به کآن است  ،نترلکنوع  کاست. ی
 کنند، وقتی یکها جایگزین صورت تصادفی در گروه

ه عمل آزمایشی را دریافت و گروه دیگر دریافت گرو
تواند تأثیر عمل آزمایشی و نه ند، پژوهشگر میکنمی

 ند.کعوامل دیگر را بر بازده بررسی 
های طرح روش پیمایشی عبارتند از: مؤلفه     
 ( 253:)همان
مشخص کردن هدف پژوهش پیمایشی که تعمیم از  .1

 نمونه به جامعه است؛ 

انتخاب پیمایش به عنوان شیوه برتر  دادن دلیلنشان .2

 ها ؛گردآوری داده

ها در یک مقطع بودن )یعنی گردآوری داده 6مقطعی .3

)گردآوری در طول 7زمانی( پیمایش یا از نوع طولی

 زمان(؛  

7. Longitudinal 
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ها: مانند مشخص کردن نوع گردآوری داده .4

های ها، گزارشهای خودآزما، مصاحبهپرسشنامه

ساختار یافته، پیمایش های ساختار یافته، مشاهده

مبتنی بر وب و اینترنتی و توزیع آن به صورت 

 ؛1برخط

های های جامعه وشیوهمشخص کردن ویژگی .5

 گیری؛نمونه

 ها؛ ارائه دادن ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده .6

 متغیرهای مستقل، وابسته و کنترل مورد استفاده؛ .7

 ا؛های آماری مناسب و اجرای آنهانتخاب آزمون .8

 ها؛ تحلیل و تفسیر داده .9

 بندی نتایج و تهیه گزارش.جمع .10

یابی معادل زمینه ( 87در برخی از منابع )دالور،
پیمایشی آمده، اما از جهت محتوا و مراحل تفاوت چندانی 

( 1388آبادی، )لطف وجود ندارد. بعضی از منابع
 قای تحقیمّی را در سه دسته پیمایشی، رابطهکهای روش
 راینند. بنابنکبندی میآزمایشی طبقه ای( وقایسهم-)علّی
اس ه براسکای و همبستگی مقایسه-تحقیق علّی هایطرح

ر د، دنشورسول از اقسام پیمایشی محسوب میکدیدگاه 
. گال و است این منبع در عرض و قسیم پیمایشی آمده

مّی را در چهار قسم: ک( نیز طرح تحقیق 1384اران)کهم
ای، مقایسه-فی، روش تحقیق علّیتحقیق توصی روش
های تحقیق آزمایشی های تحقیق همبستگی و طرحطرح

ه کزمانی مناسب است  ،دانند. طرح تحقیق توصیفیمی
]مثل  پدیده کهدف پژوهش بیان توصیف جزییات ی

ق در طرح تحقیباشد.  [شیدنکنگرش مردم در مورد سیگار 
 دهدل میکای، محقق دو یا چند گروه را شمقایسه -علّی

پدیده  کند تا به علل احتمالی یا اثر یکمی و آنها را مقایسه
پی ببرد، مانند بررسی عوامل طالق در طبقات اجتماعی 
گوناگون. در طرح همبستگی، همبستگی میان دو متغیر 

                                                           
1  . Online 

شود مانند رابطه میان افسردگی و دینداری. اما بررسی می
 کمایشی در یمداخله یا عمل آز کهای آزمایشی یدر طرح

گیرد و نتایج آن در متغیر وابسته موقعیت صورت می
-های توصیفی، علّیه در طرحکشود، در حالی مالحظه می

ه کموقعیت را به همان صورتی  ،ای و همبستگیمقایسه
های آزمایشی نیز دهند. طرحهست مورد مطالعه قرار می

نترل با کگروهی، گروه کهای تدارای اقسام: طرح
ی یا مورد کآزمایشی، عاملی و تص تصادفی، شبهتخصی

 سیزده(. آزمودنی)همان، فصول ده تا کت
مّی را به دو دسته کهای (  نیز طرح1374)2رلینجرک

در تحقیق  ند.کآزمایشی تقسیم میآزمایشی و غیر
ند کی ارکتواند متغیرها را دستنمی پژوهشگرغیرآزمایشی 

 به طور تصادفی تعیین ها یا تدابیر آزمایشی راو آزمودنی
ه آنها را کای است زیرا ماهیت متغیرها به گونه ؛ندک

 مّی را درکهای رلینجر پژوهشکرد. کاری کتوان دستنمی
های های آزمایشگاهی، آزمایشآزمایش :چهار دسته

 های پیمایشیمیدانی، مطالعات میدانی و پژوهش
شی مایآز ،ه دو مورد نخستکند، کیابی( تقسیم می)زمینه

ل نترکاند. باالترین غیرآزمایشی ،و دو مورد سوم وچهارم
ی یابنترل در زمینهکمترین کدر آزمایش آزمایشگاهی و 

 است.
تحقیق با  بنابراین در منابع مختلف روش

شویم. در های متفاوت و گوناگون مواجه میبندیدسته
 پردازیم. ها میمالحظات به این تفاوت

ش پژوهش آزمایشی نیز عبارتند های طرح رومؤلفه  
 ( 268: 1397از: )دالور،

 کنندگان به صورتیتوصیف فرایند انتخاب شرکت .1

 مثالً نمونه در دسترس(؛تصادفی یا غیر تصادفی)

های آزمایشی مورد جایگزینی تصادفی افراد در گروه .2

 بحث، در فرض تصادفی؛

2. Kerlinger, F.N. 
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مند های طرح آزمایشی که به طور نظامشناسایی ویژگی .3

 متاکنند مانند هغیرهای اثرگذار بر بازده را کنترل میمت

کردن شرکت کنندگان براساس یک ویژگی خاص و 

سپس جایگزین کردن یک فرد از هر مجموعه در هر 

 گروه؛ 

 تعیین سطح معناداری آماری یا آلفا برای آزمایش؛ .4

میزان توان مورد انتظار در مطالعه)باال، متوسط و  .5

 پایین(؛

های مورد انتظار در میانگین بین عنی تفاوتاندازه اثر، ی .6

 های کنترل و آزمایشی بر حسب انحراف معیار؛گروه

مشخص کردن حجم مورد نیاز برای هر گروه بر اساس  .7

 سه عامل سطح معناداری، توان و اندازه اثر؛

که دستکاری مشخص کردن متغیرهای مستقل)آن .8

ثر بر ا)بازده یا برونداد که  شود( و متغیر وابستهمی

 کند(؛دستکاری متغیر مستقل، تغییر می

گیری /سنجش تهیه ابزارهای مورد نیاز برای اندازه .9

های آزمایشی و کنترل بر وضعیت هر یک از گروه

اساس متغیرهای مستقل و وابسته)روایی، پایایی و 

 سایر مشخصات ابزار باید احراز شود(؛

های خاص طرح آزمایشی)مانند مشخص کردن شیوه .10

 آزمایشی یا نیمهآزمایشی، آزمایشی واقعی، شبهشپی

های تک آزمودنی( شامل طرح کلی آزمایشی، طرح

مدل  کو ارایه ی ،زمایش، ذکر دالیل الزم برای طرحآ

 دیداری از طرح.

یا  هاها، تفسیر نتایج بر اساس فرضیهتحلیل داده .11

 های پژوهش و سرانجام تهیه گزارش علمی.سؤال

 
 لسفیتبیین و بررسی ف

با مفروض گرفتن مباحث مسئله استقراء که در روش 
ی مّکهای شود، در اینجا به بررسی روشتجربی مطرح می

در روانشناسی  مشتمل بر آزمایشی و غیر آزمایشی اعم از 
ای، همبستگی، آزمایشی، مقایسه-توصیفی، علّی

 پردازیم.آزمایشی و تحلیل عاملی میشبه
مّیت کریشه در  ،مّیکهای روشمّیت: ک. ماهیت 1
مّیت عبارت است از مقدار چیزی که سنجیده یا کدارد. 

پیموده یا شمرده شود؛ اندازه؛ مقدار؛ چندی )دهخدا، معین 
از  یکوعمید(. در فلسفه ارسطویی و فلسفه اسالمی ی

ه از انواع جوهر و عَرَضْ کاست « مقوالت عشر»ابواب 
شوند. بندی میقهند و اقسام عرض به نُه دسته طبکبحث می

 است:« مّک» ،گانه اعراضی از اقسام نهکی
ضی نند: عرکمّ را اینگونه تعریف میکسینا فارابی و ابن»

ه کتوان شئ واحدی در آن یافت )فی حد ذاته( می ه ذاتاًک

 (109: 1392)طباطبایی، .قابل شمارش باشد

مّ کشود. مّ به دو نوع متصل و منفصل تقسیم میک
رد کتوان اجزایی را فرض ه در آن میکتی است مّیکمتصل، 

ه نند، یعنی آن چکدیگر تالقی کبا ی كه در حدود مشترک
بخش است همان ابتدای بخش دیگر  کجزء انتهای ی

مّ که اجزای آن متصل هستند. کزمان  مانند خط و؛ است
قارّ یعنی اجزاء  .متصل دارای دو نوع قارّ و غیر قارّ است

خط و سطح و  بت و موجودند مانندآن بالفعل همگی ثا
قارّ یعنی اجزاء مفروض آن،  ال(. غیرکحجم )یعنی همه اش

صل، مّ منفکمانند زمان.  ؛هم نیستند بالفعل قابل تجمع با
نند ما ؛نیستند كه آحاد آن دارای حد مشترکمیتی است ک

 عدد )همان(.
 ،شناسی روانشناسیتوان گفت در روشاین میبنابر 

ه در کهستند عداد مّ منفصل یا اکان محور اصلی هم
بریم. البته چارچوب دانش ریاضی و آمار از آنها بهره می

ها ال نیز گاهی برای ارائه مدلکم متصل قارّ یعنی اشکاز 
رقارّ مّ متصل غیکنیم. موارد استفاده کو نمودارها استفاده می

های آزمایشی طولی یا پیمایشی یعنی زمان به پژوهش
 شود. د میطولی محدو

تند مّیت عبارکام و قواعد فلسفی ناظر به کبرخی از اح
از: قابلیت انقسام و تقسیم پذیری، قابلیت تساوی و 
تفاوت، نبود شدت و ضعف در مراتب آن )البته مراتب 
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استی و زیادت وجود دارد(، عدم تضاد میان اعداد، ک
 ال(، نامتناهی بودن اعداد بهکمتناهی بودن ابعاد )در اش

 ه بالفعل موجود باشد )همان(.کصورت بالقوه نه آن
توان پایه محاسبات آماری و ریاضی را بنابراین می
مورد تأیید و قابل پذیرش است.  که کامالًفلسفی دانست 

 البته در گستره و حدود آن باید سخن بگوییم. 
 قمّی تحقیکرد ک: رویمّیکرد کهای رویفرض. پیش2

، ریشه در پارادایم در کمیت()به معنای انحصارگرایی 
 ه ادعایکگرایی)پوزیتویستی( دارد. پارادایمی اثبات

( در )به همان صورت های علوم طبیعیارگیری روشبک
رد کگرایانه این رویمّیکعلوم انسانی دارد. خصیصه 

آوری اطالعات ی جمعگرایانهمّیکهای محصول ویژگی
 ،قیقایمی آن، تحبر اساس مبانی پاراد در علوم طبیعی است.

ق ابزارهای تحقی عاًو سری آیدراهبرد ابزاری به شمار می کی
آوری اطالعات به ذهن متبادر ابزارهای جمع ویژهو به 

زبان خاص تحقیقاتی مربوط به خود  ،ردکشود. این رویمی
ه تاحد زیادی مشابه نحوه اظهار نظر دانشمندان کدارد 

عت و ی در عالم طبیعلوم طبیعی پیرامون بررسی نظم طبیع
مفاهیمی مانند متغیر، در آن، های حیاتی است و ارگانیسم

ن شوند. ایرار میکت رتباًنترل، آزمایش، علت و معلول مک
 مفاهیم در طراحی تحقیقات تجربی نقش اساسی دارند.

از  گیری در علوم اجتماعی )وسازی و اندازهاگرچه مدل
وی بسیاری از و از س شودجمله روانشناسی( نفی نمی

مار مّی به شکه مخالفان اصلی تحقیقات کیفی کمحققان 
( مزایای بالقوه آنها 1985، 1984، 1سیلورمن :)مانند آیندمی

های هرویّعیار ارگیری تمامکولی ب؛ شودنمیگرفته نادیده 
علوم طبیعی در علوم انسانی از نظر تعدادی از اندیشمندان 

 است آفرین شدهلکشم ،مّی تحقیقکردهای کبرای روی
 (. 1388)ایمان، 

مّی تحقیق به مجموعه ک ردکمشروعیت روی
                                                           

1. Silverman, D. 

2. Methodological monism 

رد را راهبری که این رویکهای پارادایمی است فرضپیش
گرایی ها نیز ریشه در پارادایم اثباتفرضند. این پیشکمی

به  240: 1993وس، کگرایی جدید دارند)سارانتاو اثبات
 مّیکرد که رویکهایی ضفرترین پیشنقل از همان(. مهم

ن م به ایکنند و به عنوان منطق حاکتحقیق را راهبری می
و  ؛گیرند، عبارتند از: )همانرد مورد توجه قرار میکروی

 فصل دوم(   :1389من، . برایكنیز ر.
شناختی و منطقی علوم اجتماعی های روشبنیان .1-2

 تند. قبول این فرض به معنای تقویکو علوم طبیعی مشتر
گرایی یا طبیعت 2شناختیگرایی روشاصل وحدت

ی به جهان کاست. پذیرش این فرض مت 3شناختیروش
گرایی و اصول مربوط به آن به خصوص اصل بینی اثبات

ماهیت واقعیت و ماهیت انسان است. با توجه به 
وان تهای بسیار میان انسان و سایر موجودات، نمیتفاوت

های انسان امل ویژگیکطور های علوم طبیعی به با روش
ته ک(. البته این ن1390)صمدی،اد را مورد پژوهش قرار د

مّی کتحقیق  گذاری روش نارکبه معنای رویگردانی و 
ن حال و در عینیم که باید از این روش استفاده کبل ،نیست

توان همه مّی نمیکبا تور روش توجه داشته باشیم که 
 د کرد.خصوصیات روانشناختی انسان را صی

مّی تحقیق نیازمند این باور کرد ک. استفاده از روی2-2
 از طریق حواس صرفاًسب معرفت علمی معتبر که کاست 

ه کپذیر است. این بدان معناست انکقابل مشاهده ام
 یستندنتجربه یا مشاهده بطور مستقیم قابل ه کهایی پدیده

 ابزارهای در خدمت حواس کمکو یا به طور غیرمستقیم با 
 سب معرفتک، از اعتبار الزم جهت پذیرندانسانی مشاهده

ای دخالت هر گونه علمی برخوردار نیستند. چنین ایده
ی در زمینه احساسات یا تجربه انتزاعی در کاندیشه متافیزی

ها ه اندیشهکداند، مگر اینقلمرو دانش علمی را منتفی می
 هکقابل تبدیل به امور قابل مشاهده باشند. در حالی 

3. Methodological naturalism 
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این مطلب قابل پذیرش  ،شناسیبرحسب مبانی معرفت
های  ما از طرق روش عقلی و نیست. بخشی از معرفت

بر قابل معت برهانی معتبر، روش نقلی معتبر یا روش شهودی
 .وصول است

مّی تحقیق از ک درک. دانش علمی حاصل از روی3-2
ون قان آید.آوری حقایق تأیید شده به دست میطریق جمع

شده  تأیید ه به وسیله حقایق تجربیِکای است قاعدههمان 
ه ما از طریق تجربه و مشاهده کگردد. اینحاصل می

رار که پس از تکرسیم ها میرویدادها به روابط بین پدیده
ایم. شوند، در حقیقت به قوانین عام دست یافتهنیز تأیید می

ه در تحقیقات تجربی جهت کاین فرایند استقرایی است 
و در حوزه  گیردون فرضیات مورد استفاده قرار میآزم

 روانشناسی و روانشناسی تربیتی بیشتر از این فرایند استفاده
منطق استقراء برای آزمون روابط  شود. بنابراین چون ازمی

بار شود، اعتآوری اطالعات استفاده میبین متغیرها با جمع
ه کالی این روش منوط به اعتبار روش استقراء است. در ح

های رغم تبیینروش استقرایی زیربنای روش تجربی، به
ی نیز مّکمختلف، یقینی نیست. پس دانش حاصل از روش 

 ای از اطمینان نسبیباشد، هرچند مرتبه و درجهیقینی نمی
ته کید بر این نک)تأ سب نمودکتوان به طور متعارف را می
ه ارزش معرفتی دانش تجربی حاصل از روش کاست 

 مّی بیش از حد خود بزرگ نمایی نشود!(.کیق تحق
مّی در خدمت ورود از سطح کرد تحقیق ک. روی4-2

عام  اس واقعیتکنظریه به واقعیت تجربی است. نظریه انع
 ،مّی برای ورود به واقعیتکه محقق کاست. بدان معنا 

مملو از خطا، تعصب و  یخالی الذهن نیست و از ذهن
ی ند و لذا باید از نظریه علمک تواند استفادهپیشداوری نمی

 استفاده نماید. محقق برای توضیح نظری مسئله تحقیق با
گرایانه، اقدام به استنتاج های علمی اثباترجوع به نظریه

و  ه از سطح انتزاعکند. این فرایند کفرضیات تحقیق می

                                                           
1  . Value free 

ند قیاسی فرای کی ،یابدلی به سطح تجربه و خرد انتقال میک
بر این فرایند، منطق آزمون نظریه است  مکمنطق حا است.

آید. چنانچه ی از اهداف علم اثباتی به شمار میکه یک
فرضیات در فرایند آزمون تجربی تأیید نشدند، باید در 

 در اینجا رابطه قیاس و )فرضیات( تجدید نظر شود. نظریه
استقراء تا حدود زیادی روشن شده است. در علم اثباتی، 

 ،ه در فرایند استقراءکنجام شده معتبرند های ازمانی قیاس
 آزمون تجربی شده باشند.

مّی تحقیق باید کرد ک. حقایق تجربی در روی5-2
ها بمانند. محقق نباید در فرایند تحقیق مستقل از ارزش

ند تا خصیصه عاری از ارزش کهای ارزشی علمی قضاوت
بودن یا خنثی بودن ارزشی علم حفظ شود. قضاوت ارزشی 

گرایی تحقیق مخدوش و اعتبار شود عینیتث میباع
معرفت علمی تضعیف شود. این بحث مورد انتقاد بسیاری 

 .است قرار گرفته( 1970وهن)کجمله  از فیلسوفان علم از
از نظر آنان مشاهده خنثی و بدون اتصال به نظریه یا 

مّی کردهای کپذیر نیست. در رویانکچارچوب ذهنی ام
و  شودظریه به واقعیت وارد میه محقق از نکتحقیق 

تواند مستقل هدایت نظریه را در ورود به همراه دارد، نمی
ند. افزون بر این، این توصیه کاز راهبری نظریه مشاهده 

ن است یعنی از جهت کشناختی ناممالزام روش کی
ه کروانشناختی انسان موجودی هنجاری و ارزشی است 

اند خود را از اینها تورفتارهای وی معنادار است و نمی
های محیطی ها و باورهای محقق، ارزشارزش ند.کتخلیه 

به صورت ناهشیار یا  عمدتاًهای پارادایم و ارزش
ان از توناخودآگاه در فرایند پژوهش تأثیرگذار است و نمی

های ارزشی ارادی و مورد رد. البته سوگیریکآنها ممانعت 
جهت در منابع  ممنوع و مرجوح است. به همین ،توجه

، صادق بودن 1از ارزشبودن جدید به جای توصیه به عاری 
شود! این موضوع نیازمند بررسی ها توصیه می2با ارزش

2. Value fare 
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. كر.باشد)ه از حد این مقال خارج میکبیشتر است 
ارزش:پژوهشی در رابطه علم واخالق؛  دانش و ،سروش
 .(بحثی در باره ارزش و واقع ؛هست مسئله باید و ،جوادی

مّی تحقیق اغلب به دنبال تبیین علّی کرد ک.  روی6-2 
 برای دستیابی به تبیین، محقق در فرایند ساختاریافته است.

وع ه از سطح نظریه شرکدر این فرایند  گیرد.منطقی قرار می
شود با استخراج و استنتاج قضایا و فرضیات اقدام به می

یری گعملیاتی نمودن متغیرها جهت سنجش و اندازه
حاصل فعالیت در خدمت قبول، رد یا اصالح  نماید.می

 ،ردکه در این رویکانتظار این است  گیرد.فرضیات قرار می
محقق به رابطه علّی احتمالی دست یابد.آزمون تجربی 
روابط موجود در فرضیات تحقیق و انتقال این روابط به 

بر  هکارزیابی روابط علّی است  ،در حقیقت ،مدل تحقیق
تبیین واقعیت مورد مطالعه محقق  ،اس این روابطاس
مّی ک ردکه رویکاست فرایندی نشانگر شود. نمودار زیر می

تحقیق به لحاظ منطقی در قالب فرایند قیاسی و استقرا به 
 پردازدواقعیت دارد و به تبیین علّی واقعیت می

 (. 132:)همان

 

 (38: 1966فرایند تحقیق کمّی )هال،  (1) نمودار

                                                           
1. Humanism 

2. Individualism 

3. Materialism 

4. Scientism 

 
فیلسوف ( 1951-1886گنون ) رنهنگری: مّیتک. 3

بحران (، 1924) شرق وغربتاب کشهیر فرانسوی در سه 
سیطره ( و 1388، ترجمه عزیزی، 1927) دنیای متجدد

( 1361اردان، ک، ترجمه 1945) عالئم آخر الزمان مّیت وک
های تمدن و فرهنگ جدید مغرب زمین به نقد ریشه

ون، قرون جدید و معاصر، مرحله به نظر گن پردازد.می
نهایی افول و دور شدن از سنت یا معنویت اولیه است و 

، «2اصالت فرد»، «1اصالت بشر»اتبی نظیر کبا ظهور م
های و نیز بینش« 4اصالت علم»و « 3اصالت ماده»

طلبانه، استیالجویانه و نابسامانی و خواهانه، مساواتترقی
ی اخالقی و نظایر آن هابندوباریآشفتگی و جنگ و بی

 بست این بنایبنگریم، پای کشود. چون نیمشخص می
« 5ذات»یفیت یعنی کوم به انهدام، غفلت از کفرسوده و مح

ه کاست 6یعنی جوهر مادی «مّیتکسیطره »و تحمل 
ی ترین مرتبه عالم هستترین و ظلمانیگنون آن را پست

ها و تگیها و آشفبه اعتقاد وی، همه نابسامانیداند. می
 و« مّیت نگریک»زاییده همین  ،های این روزگارگریبیداد

گرایش به اصالت علم و فرزند خلف آن صنعت و 
با وحدت 7نولوژی و درهم آمیختی وحدت صوری کت

است.گنون چنین عالمی را در سراشیب سقوط و  8حقیقی
 (.  1361)گنون،  داندانحالل می

گرایش به از میان خصایص روحیه دنیای متجدد، 
این گرایش،  مّی است.کبه دیدگاه  تأویل همه امور صرفاً

های دیگر های علمی قرون اخیر و هم در زمینههم در بینش
 در سازمان اجتماعی به وضوح تمام دیده مخصوصاً

نوع محدودیت،  که به استثنای یکای به گونه؛ شودمی
و  ماهیت ه از حیثکای توان عصر ما را به زمانهتقریباً می

 د. ...رکاست، تعریف  میتکسیطره قبل از هر چیز، عصر 

5. Essence 

6. Substance 

7 Uniform 

8 Unite 
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ه این کدر عالم ما، به دلیل اوضاع و احوال خاص زندگانی 
ه خود مّیت بکترین نقطه، جنبه عالم تابع آن است، پایین

   (.5- 3:)همان است. عاریاز هرگونه امتیاز کیفی  وگیرد می
انی، تنها ه پدیدارهای جسمکته دیگر این است کن

ان و هم در زمان مستقرند که هم در مکپدیدارهایی هستند 
ه موضوع مطالعه کو پدیدارهای روانی یعنی آنها 

 انیکاند هیچ جنبه ملمهکروانشناسی به معنی متداول 
چون از  و ....دهندس، در زمان روی میکه به عکندارند بل

زاییم افته را نیز میکنیم، این نکپدیدارهای روانی بحث می
ه وقتی این پدیدارها جزء آنچه نماینده ذات در فرد است، ک

مّی در آنها و به طریق اولی کباشند، جهت وجودی عناصر 
ای است. آنچه بیهوده امالًکار ک ،مّیتکتبدیل آنها به 

نند، کمّی تعیین میکاز لحاظ « کشناسان فیزیولوژیروان»
 ی روانی نیست،نند، پدیدارهاکه تصور میکدر واقع، چنان

 .ای از پدیدارهای جسمانی مقارن با آنهاسته فقط پارهکبل
ه به نحوی با طبیعت خاص پدیدار کدر اینجا نه چیزی 

ه کچیزی  ،روانی مربوط باشد در میان است و نه در نتیجه
 ،ر حقیقتند. دکمترین وجه تبیین کبتواند این پدیدار را به 

بارزترین درجه از  نمودار ،مّیکتصور باطل روانشناسی 
 (.  44و  43پرستانه جدید است)همان:انحراف علم

گرایی( در وهله اول، مّیتکوجه تمایز این دیدگاه)
مّیت و نادیده و نابوده انگاشتن کادعای تأویل همه چیز به 

 مّیت مقاومتکه در برابر مبدل شدن به کهر چیزی است 
هار ند و اظنکر میکه فکار به جایی رسیده است کند. کمی
)آمار( در نیاید،  «رقم»ه به صورت کچیزی  دارند هرمی

مّی بیان نشود، از هرگونه ارزش ک یعنی با تعابیر صرفاً
ه ه بکبل که فیزیباین ادعا نه تنها  .عاری است« علمی»

در عصر ما پذیرفته شده است،  ه رسماًکتمامی علومی 
ده اطالق و حتی به قلمرو روانشناسی نیز تعمیم دا

مّی باشد، از ک امالًکشود.... علم جدید چون مایل است می
های موجود میان وقایع جزئی و خاص و توجه به تفاوت

 امالً بارز استکها ه در آنها این گونه تفاوتکحتی مواردی 

 .ورزدمّی تفوق بیشتری دارد، امتناع میکیفی بر کو عناصر 
د علم دی ترین بخش واقعیت ازپس شاید بتوان گفت مهم

این  شود.تقریباً به هیچ تبدیل میماند و جدید پنهان می
ه به مطالعه امور کهنگامی چنین است  وضع مخصوصاً
ت یفیت، نسبکزیرا این امور از نظر  ؛زنندانسانی دست می
ه علم جدید قصد دارد آنها را به قلمرو کبه امور دیگری 

با وجود این،  خود در آورد، در باالترین مرتبه قرار دارد.
درست مانند امور دیگر  وشد امور انسانی راکاین علم می

 «آماری»مورد مطالعه قرار دهد.... از این رو صفت فریبنده 
ه متجددان این همه برای آن اهمیت قائلند، در قلمرو امور ک

شناسی و روانشناسی یا هر نوع انسانی اعم از تاریخ، جامعه
شود. در این نوع وجه ظاهر می تریناملکمطالعه دیگر، به 

های دیگر، آمار، در اصل، عبارت مطالعات همچون زمینه
امالً که کم و بیش زیادی از اموری است کاز شمارش عده 
و گرنه جمع آنها هیچ معنی نخواهد  شوندهمانند فرض می

متر همانند ک ،داشت. بدیهی است هرچه امور مورد بحث
ود در یفی موجکهمیت عناصر و قابل مقایسه باشند، یعنی ا
ه طبق محاسبات آماری از کآنها بیشتر باشد، تصویری 

 آن دورتر است یآید، از صورت حقیقواقعیت به دست می
 (.84-80:)همان

میت کنگری به معنای حامّیت که کآن نخستبنابراین 
مّی بر امور و احوال انسانی قابل قبول کو سلطه نگرش 

بعاد گرفتن بسیاری از ا نادیده اهش وکنیست و مستلزم فرو
آنچه  اینکه باید توجه داشت دومروانشناختی است. 

 مّیت است وکوم و غیر قابل پذیرش است محوریت کمح
باشد  تمّیکه ارزیابی ما از امور روانشناختی منحصر به کاین

مّی مورد قبول کهای مّی و روشکاستفاده از ابزارهای  او الّ
 های دینی نیز به سهولتست. از آموزهناپذیر اه اجتنابکبل

ه جهان طبیعت بر اساس اندازه و کرد کتوان دریافت می
محاسبه خاصی بنا شده، هر چیزی و امری بر اساس 

ای در عالم وجود دارد، امور طبیعی تاب ویژهکحساب و 
ت و گردش کمانند خورشید و ماه و شب و روز و... و حر
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ی قابل محاسبه است، مّکآنها نیز در چارچوب عددی و 
 اس محاسبهحتی امور اخروی و مجازات و پاداش نیز بر اس

 حداقل بخشی از اینکهسوم  .1و اندازه و مقدار است
ه مّی یا قابل تبدیل بکاحواالت روانشناختی قابل سنجش 

جسمانی قابل  و کمّیت نیست و امور فیزیولوژیک
 آنچهاینکه  چهارمامور مقارن آن است.  صرفاً ،گیریاندازه

نند، نقد کبر آن پافشاری می 2گرایانرنه گنون و سنت
های ظاهرگرایی آن و دوری از دوران تجدد و ویژگی

ل ه تا حدی قابل قبوکسنت، معنویت و ابعاد باطنی است 
گرایی الزم است به طور اما مبانی فلسفی سنت ،است

 مستقل مورد ارزیابی و گفتگو قرار گیرد. 
نظام علمی و رشته  کوانشناسی در ی]شاید[  رشد ر

پذیر انکسازی اممّیکاربردی تا حدودی به خاطر رشد ک
ی روانشناسی با کتا حدودی به نزدی شد. و این امر

ی کشناسی، فیزیولوژی و پزشهای علمی مانند زیسترشته
ی از نخستین کی کفیزیعلم روان شود.نیز مربوط می

 مّی سازی تجاربکبرای  هایی راه راهکهایی بود پیشرفت
ه در آغاز کپذیر ساخت. آزمون هوش انکذهنی ام كادرا

ای شد، وسیله قرن بیستم در فرانسه توسط آلفرد بینه ساخته
های قرن ردن انواع مختلف اندیشهکپارچه کرا برای ی

رد ذهنی کهای عملیفیتکنوزدهم در مورد بسیاری از 
                                                           

ن بر تأیید اجمالی فلسفه اسالمی که در بند یک گذشت، از نگاه درون دینی . افزو1
های دینی  اهمیت نیز کاربرد واژگان قدر، حساب، میزان، کیل و...  در برخی از آموزه

 دهند که آیات زیر از جمله آنهاست:و جایگاه کمّیت در زندگی را نشان می
(، وکل شیء عنده بمقدار 3راً )طالق ، ان اهلل بالغ امره قد جعل اهلل لکل شیء قد 

( ، وان من شیء اال عندنا خزائنه و 38(، وکان امر اهلل قدراً مقدوراً )احزاب، 8)رعد، 
(، والشمس و 49(، انا کل شیء خلقناه بقدر )قمر، 21ما ننزله اال بقدر معلوم )حجر، 

نازل لتعلموا عدد السنین (، و نقدره م96القمر حسباناً ذلک تقدیر العزیز العلیم )انعام، 
( و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا ءایة اللیل و جعلنا ءایة 5و الحساب )یونس، 

النهار مبصرة لتبتغوا فضالً من ربکم و لتعلموا عدد السنین و الحساب و کل شیء 
(،  واقیموا الوزن 36(جزاء من ربک عطاء حساباٌ)نبأ ، 12فصلناه تفصیالً)اسراء، 

( ، والسماء وضعها و وضع المیزان اال تطغوا 9سط والتخسروا المیزان)الرحمن ، بالق
( ، و اوفو 47( ، ونضع الموازین القسط لیوم القیامة )انبیاء، 8و7فی المیزان )الرحمن ، 

(، و اوفوا الکیل اذا کلتم و زنوا بالقسطاس 152الکیل و المیزان بالقسط)انعام ، 
 (.8وزن یومئذ الحق )اعراف، (، وال35المستقیم)اسراء، 

.2  Traditionalistsگرایی، رویکردی در فلسفه معاصر است که مکتب سنت
نسبت به مدرنیته و فلسفه جدید در غرب موضعی به شدت انتقادی دارد و خواهان 

گیری دازههای ترستون برای انفراهم ساخت. روش
های آشناتر ها در روانشناسی اجتماعی و روشنگرش

د شناختی بودنهای روشرت از جمله پیشرفتکامروزی لی
ه روش روانشناسی اجتماعی تجربی را میسر ساختند. با ک

 ه سایرکور این بود کهای مذاین وجود، پیامد پیشرفت
. در اهش یافتندکپذیر بودند مّیتکمتر که کهایی موضوع

ز دانش کنتیجه در تاریخ روانشناسی با نقدهای تمر
 :آید)برای نمونهعطفی به وجود میروانشناختی، نقطه

: 1389رامر، کبه نقل از هویت و  2003، 3هپبورن
 (.474و473

مکاتب گرایی در برخی از مّیتکر است کالزم به ذ
، گراییروانشناسی مانند رفتارگرایی ریشه در عینیت

 ،)ر.ك. شکرکن و همکاران.گرایی داردمادهگرایی و ماشین
 (.4فصل ، 2، ج1372
پیش از ه کهمانطور  :مّیکهای . اعتبارسنجی روش4
مّی به طور کهای روش ،از جهت فلسفی ،اشاره شداین 

اجمالی مورد قبول است و با توجه به مباحث استقراء و 
قین( )نه ی ردیم، اطمینان نسبیکه اشاره کهای تجربی روش

توان داشت. البته میزان این مّی میکهای نتایج روش به
های آزمایشی نسبت به سان نیست. روشکاطمینان ی

نترل ک انکزیرا ام ؛دندار یهای پیمایشی اعتبار بیشترروش

احیای دانش و خرد در معنای قدسی است. باور بنیادین و مرکزی در این مکتب 
باشد که مبنی بر حضور یک حقیقت فراطبیعی مشترك، اعتقاد به خرد جاویدان می

باشد و علم تجربی مدرن را که های معتبر دینی میجاویدان و جهانی در بطن سنت
ی شناسکنند. این مکتب بر دینرویکردی سکوالر به جهان و انسان دارد را نقد می

ا پیوند ین مکتب باست. در جهان اسالم، اتطبیقی در دوره معاصر بسیار اثرگذار بوده 
ها و ادیان شرق دور پیوند همچنین با آیین .با تصوف جای پایی میان مردم یافته

ترین متفکران این مکتب در سده بیستم رنه گنون )عبدالواحد یحیی(، آننده دارد. مهم
ر اند. همچنین، از دیگکومرسوامی و فریتهیوف شوئون )عیسی نورالدین احمد( بوده

الدین( س این مکتب، تیتوس بورکهارت، مارتین لینگز )ابوبکر سراجمتفکران سرشنا
،  گراییدر مسیر سنتو سید حسین نصر هستند )ر.ك. سایت ویکی پدیا و کتاب 

کمت ح، اولد میدو و  گرایی: دین در پرتو فلسفه جاویدانسنتسیدحسین نصر؛ 
 سنجشآبادی؛ ، حسین خندقگرایان معاصرجاویدان:نگاهی به زندگی وآثار سنت

 .، منصور مهدوی(سنت

3  . Hepburn, A. 



  1398 بهار/ 98ش/ 25س/ شناسی علوم انسانیروش            122      
  

 

در  نترلکباالترین  و مهار متغیرهای مزاحم بیشتر است.
مترین آن در کروش آزمایشی آزمایشگاهی است و 

های ( است. در میان روشهاپیمایشی=)ها یابیزمینه
ار آزمودنی اعتب کآزمایشی و تهای شبهآزمایشی نیز، طرح

ی های استقرایتوان گفت افزون بر پایهمتری دارند. میک
مّی به چند معیار کهای مّی، اعتبار روشکهای روش

نترل متغیرهای مزاحم، تعداد کوابسته است: میزان 
ها برای ی و مداخله در آزمودنیارکها، میزان دستآزمودنی

ان کان بیشتر برای دستیابی به علّت، امکهدف مورد نظر، ام
نظارت و وارسی مجدد در طول زمان )پیگیری(. در 

گوناگون، هرچه این معیارها تحقق  یهای پژوهشطرح
 یابد. باشد، میزان اعتبار و اطمینان افزایش میبیشتری داشته

های موارد نادرست در پژوهشی از کافزون بر اینها، ی
 های غیرعلّی است: استنباط علّی در طرح ،مّیک

های نادرستی که بیشترین خطر را برای یکی از استدالل»

ن استنباط به اییا  پس از ایناستدالل نادرست  ،علم دارد

الف شود و معنای آن این است که چون می نامیده سبب

اصطالح  است. این روی داده، پس معلول آنب پس از 

مذکور به این شوخی نه چندان جدی شباهت دارد که 

بگوییم: اگر چتر با خود بردارم، باران نخواهد آمد. حتی 

ممکن است به طور جدی بگوییم که بزهکاران به دلیل 

 هایعلت شوند. چوننبودن انضباط در مدارس بزهکار می

نکه یتوان در نظر گرفت، لذا گفتن ااحتمالی زیادی را می

از  یکی پس به دلیل اینکهچیزی علت چیز دیگری است 

)اما همیشه  کار آسانی است ،است دیگری روی داده

دانشمندان علوم اجتماعی و تعلیم و  درست نیست (....

تربیت اغلب با مسئله استدالل نادرست پسِ تجربه مواجه 

ای هروانشناسی که در جستجوی کشف ریشه شوند. ...می

دوره بزرگسالی است حتی با مسئله شخصیت در 

های تری روبرو است: صفات ارثی، روشظریف

پروری، عوامل آموزشی، شخصیت والدین و کودك

ص های منطقی برای خصایهمگی تبیین ،مقتضیات محیطی

ی به تنهای کیهیچ )اما لزوماً شوندشخصیتی محسوب می

علت شخصیت در بزرگسالی نیست (.... خطر فرض پسِ 

تواند و اغلب چنین است که به به آن است که میتجر

د و های تحقیق بیانجامکننده دادههای اشتباه و گمراهتفسیر

این اثر به ویژه هنگامی که دانشمندان بر زمان ومتغیرهای 

مستقل کنترلی ندارند امری جدی است. هنگامی که 

 نروی داده تبیین کنند، با ای ای را که قبالًکوشند پدیدهمی

های شوند که کنترلی بر علتواقعیت ناخوشایند روبرو می

ممکن آن ندارند. بنابر این، باید یک سیر تحقیقی معینی را 

دنبال کنند که روش اجرا و تفسیر آن با آنچه که دانشمندان 

 (.12و11: 1376)کرلینجر،  کنند متفاوت استآزمایش می
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 در روانشناسی 1های پژوهش کیفیروش 

های پژوهش نشی به محدودیتکوا ،یفیکهای پژوهش
 .ستتر ابررسی عمیقدر انجام گرفتن  مّیک

های زیادی ه روشکاصطالح عامی است  ،یفیکروش 
دهد از جمله می های متفاوت در خود جایرا با فلسفه

نگاری، بررسی طبیعی، موردپژوهی، بررسی میدانی، قوم
 دارای ،مواردتحلیل تاریخی و روش بالینی. تمامی این 

مّی کهای ه آنها را از روشکی هستند کهای مشترویژگی
مّی برای پاسخگویی به مسئله کسازد. روش متمایز می

ا و پژوهشگر ب ندکبیشتر از اعداد استفاده می ،تحقیق
های آماری ها و آزمونها، همبستگیها، میانگینشمارش

شتر و بی یفی داردکیفی، ماهیت کار دارد. اما پژوهش کسرو
 ند. کها استفاده میاز واژه

های تعداد و انواع رویکردهای پژوهش کیفی طی سال
های آغازین قرن بیست ویکم افزایش قابل دهه نود و سال

است. انواع گوناگون رویکردهای  ای داشتهمالحظه
راهبرد مشخص شده توسط  19پژوهش کیفی )مانند 

                                                           
1. Qualitative research methods  

2. Wolcott,H.T. 

3. Clandinin,D.J. & Connelly,F.M. 

4. Narrative research 

5   Moustakas,C. 

6 Phenomenological research 

7 Strauss,A. & Corbin,J. 

8 Grounded theory 

شده و در حال آوری ها جمع( در کتاب2001، 2ولکوت
های حاضر برای رویکردهای خاص پژوهش کیفی، شیوه

کاملی موجود است. به عنوان مثال کلندینین و 
 4( تصویری از آنچه پژوهشگران روایتی2000)3کونلی

( عقاید 1994) 5اند. مستاکاسدهند ارائه کردهانجام می
را مورد بحث قرار  6های روش پدیدارشناسیفلسفی وشیوه

های ( شیوه 1998و 1990) 7ستراوس و کوربینداده و ا
اند. ای( را مشخص کرده)نظریه زمینه 8بنیاددادهنظریه

بندی و را جمع 9نگاریهای قوم( شیوه1999ولکوت )
را  11( فرایندهای موجود در مطالعه موردی1995)10استیک 

های نظیر پژوهش عملی است. شیوهپیشنهاد داده
(، تحلیل 1998، 13سون)کمیس و ویلکین 12مشارکتی

های ذکر نشده ( و سایر شیوه2004، 15)چیک 14گفتمان
های عملی انجام ب( نیز جزء راه2007)ر.ك. کرسول، 

 (.1394مطالعات کیفی هستند )کرسول، 
  

9 Ethnography 

10 Stake,R.E. 

11   Case study research 

12 Partcipatory action research 

13 Kemmise,S. & Wilkinson,M. 

14 Discourse analysis 

15 Cheek,J. 
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 های پژوهش کیفیروش (4) جدول

 
 منبع توضیح هر روش عنوان

ای، گراندد زمینهبنیاد)نظریهداده .1
 تئوری(

یک نظریه کلی و انتزاعی از یک فرایند، عمل یا استخراج 
 کنندگان در پژوهش های شرکتالعمل براساس دیدگاهعکس

(، هویت 2009کرسول)
 (2005و کرامر )

ز افرایند یک یا چند فرد  و تشریح یک برنامه، رویداد، فعالیت )پژوهش موردی( مطالعه موردی .2
 ده در محیط طبیعی آن.پدی آنای از مطالعه عمیق روی نمونهطریق 

گال  ،(2009کرسول)
 (2006وهمکاران )

گونه که های بشری در باره یک پدیده آنشناسایی جوهره تجربه پدیدارشناسی .3
 اندکنندگان در پژوهش توصیف کردهشرکت

( گال و 2009کرسول)
 (2006همکاران )

زندگی یک یا چند  هایداستاناز طریق بیان مطالعه زندگی افراد  پژوهش روایتی .4
ت به صور آنها سپس بازگویی یا بازسازی و توسط خودشان نفر

 روایت زمانی

 (2009کرسول)

 .قوم نگاری5
 
 

های یک فرهنگ معین و اول و عمیق در ویژگی پژوهشی دست
ها در بافت و مطالعه افراد و گروه؛ هان ویژگیآالگوهای موجود در 

 شان.زمینه فرهنگی واجتماعی

وهمکاران گال 
آبادی (، لطف2006)

(1388) 

 پژوهی.اقدام6
 )تحقیق در عمل( 
 

تنها به صورتی فعاالنه در موضوع مطالعه خود مشارکت محقق نه
کند، بلکه به عنوان یک هدف اصلی در پی تغییر پدیده مورد می

 مطالعه نیز هست.

 (1388آبادی)لطف
 

 

 .تحلیل گفتمان7
 

عنوان فعالیت هی و درك گفتار یا متن بهای بررسای از راهمجموعه
شناسی ریشه دارد. مطالعه زبان و تحلیل اجتماعی که در فلسفه زبان

های انسانی و فهم عملی تحلیل مکالمات با توجه های گفتمانریشه
 به تعامل تاریخ و فرهنگ و جامعه.

 (2005هویت و کرامر )
 و

 (1388آبادی)لطف

 (1388آبادی)لطف ژوهیپتربیتی با بررسی گذشته، حال و آینده -وانیاصالح امور ر روش تاریخی .8

 دیدگاه هرمنوتیک .9
 
 

آوردن معنای یک متن )اعم از یک مطالعه فرایندی برای به دست
. که حاوی .های فرهنگی و .آداب اجتماعی، اسطوره ،سند مکتوب

 پیامی قابل خواندن باشد(

 
 گال و همکاران

(2006) 

 شناسینشانه .10
 

های عالئم از جهت انتقال معنا وپیام که به رفتار آدمی مطالعه نظام
های متفاوت، رمز فضای شود. نظم رویدادها، لباسمربوط می

های مقام و رتبه، آداب صحبت کردن، نظم حرکت محیط، نشانه
 شناسی هستند.افراد و متون از جمله این نشانه

گال و همکاران 
(2006) 
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مّی و کهای تحقیق روشتاب کاران نیز در کگال و هم

( 1036: 2، ج1383)یفی در علوم تربیتی و روانشناسیک
 اند.دهرکیفی را در سه طبقه تنظیم کهفده سنت پژوهش 

های موجود در هر طبقه، از این جهت به هم مربوطند سنت
پردازند. برخی بر فهم های مشابه میه به مطالعه پدیدهک

ید دارند)نوع الف(، برخی بر فهم که تأماهیت تجربه زیست
های فرهنگی و اجتماعی نظر دارند)نوع ب( و برخی پدیده

های ارتباطی توجه دارند)نوع فهم زبان و پدیده دیگر بر
 ج(.

 
های پژوهش کیفی برحسب بندی سنتجدول طبقه

 های مورد تحقیق پدیده
های پژوهش کیفی در جدول شود فهرست سنتیادآور می

 جامع نیست. عرصه پژوهش کیفی در معرض رشد باال
 هایپردازی مجدد و مستمر قرار دارد. سنتسریع و مفهوم

د توانجدید ممکن است با موارد موجود ترکیب شود و می
با بیش از یک عنوان مشخص گردد. همچنین، فهرست 
ارائه شده مشتمل بر پژوهش تاریخی نیست، هرچند که 

د پژوهش کیفی است. این خود، یک سنت قدرتمن
توان برای مطالعه بسیاری های پژوهش تاریخی را میروش

شده در جدول مذکور، همچون های فهرستاز پدیده
(. البته باید 1037گذشته مورد استفاده قرار داد)همان، 

های پژوهش کیفی، همگی در روانشناسی اذعان کنیم سنت
د دارد(، رکاربرد ندارد یا قابل کاربست نیست)بخشی کارب

های کیفی مناسب است. اما جهت آشنایی با منظومه روش
های کیفی دسته اول یعنی ناظر به تجربه زیسته در روش

                                                           
1. Introspection 

2. Projection 

3. Clinical method 

4. Case history 

5. Proctor.R.W.& Capaldi,E.J. 

6. Understanding the methods of psychological research 

7. Narrative analysis 

 روانشناسی بیشتر کاربرد دارد.
( انواع دیگری از 1385برخی از محققان )عیسوی،      

ه اند، کهای کیفی را به ویژه در روانشناسی ذکر کردهروش
 ر حسب تعریف قابل توجه است: رسد ببه نظر می

: در این شیوه بر انچه آزمودنی  1نگریدرون روش .1
 شود و توصیفکند، تکیه میدر باره خود بیان می

و تحلیل وی از خود و ودقت ومشاهده 
فردی و توصیف احساسات درونی مورد درون

 توجه است. 

های : درك رخدادها، محرك2روش فرافکنی .2
های مبهم ن به ویژه محركمحیطی  و رفتار دیگرا

بر حسب انتظارات، نیازها و امیال خود و  تفسیر 
 ود.های شخصی خرفتار دیگران با تکیه بر تجربه

های روانی با تکیه بر : پدیده3روش بالینی .3
ای نزدیک های شخصی، ذهنی و مشاهدهتحلیل

شود، آزمودنی)بالین وی( مطالعه و استنباط می
 فروید و پیاژه. مانند تحقیقات بالینی 

نامه شخص بر : زندگی4روش شرح حال نگاری .4
اساس مدارك موجود، رویدادهای به یادماندنی و 

 شود.کارهای شخص بازسازی می

( در کتاب 8، فصل 2006) 5پروکتور و کاپالدی .5
نیز  6«های پژوهش روانشناختیفهم روش»

های کیفی مورد استفاده چندی را در روش
، تحلیل 7کنند:تحلیل روایتیمیروانشناسی را بیان 

، روش راهنمای 9ای، نظریه زمینه8گفتمان

8. Discourse analysis 

9. Grounded theory 
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، 3، پیکرنگاری2پژوهی مشارکتی، اقدام1دادنگوش
  5.گریتحلیل، مصاحبه روان4نگاریهای قومروش

های متعدد علمی دارد. پژوهش کیفی ریشه در رشته
، یشناسها نه تنها شامل علوم اجتماعی مانند مردماین رشته

شناسی و روانشناسی است، بلکه علوم انسانی مانند جامعه
ای را نیز های بین رشتههنر، ادبیات و فلسفه و حتی تحقیق

گیرد.برخی از پژوهشگران کیفی نیز تحت تأثیر در بر می
اند که در سالیان اخیر مطرح رویکرد پساتجدد بوده

است.پساتجددگرایی، انجام پژوهش در چهارچوب و شده
ابط از قبل تعیین شده یا متعارف و مرسوم را در تالش ضو

شمارد و آن را منعکس کننده ساختار علمی مردود می
ای )یعنی عمل قدرت مربوط به تشکیالت پژوهش حرفه

ده مانع شکردن بر اساس پیشنهاده پژوهشی از قبل تعیین
خالقیت فرد است و به مانند عمل کردن در ساختار قدرت 

 )همان(.   دانداست( می -ز این نیستین است و جا–
های ویژگیو  هایفیتکیفی بر توصیف کپژوهش    

ید دارد. به احتمال از نظر تاریخی، مطالعه موردی کها تأداده
از  است. منظور یفی در روانشناسی بودهکترین روش رایج

های روانی مطالعه موردی فردی، معموالً توصیف ویژگی
ند تحلیلی زیگموسازمان( است. روان کفرد )یا شاید ی کی

های اولیه مطالعه موردی بیماران نمونه کت کفروید، از ت
د توانناز مطالعه موردی می کالسیکهای است. سایر نمونه

اله که همسرش را با کمردی تاب باشد: کاز جمله این 
تاب ک(. این 1985س )کنوشته اولیور سا ،اشتباهی گرفت

الت که دارای مشکه مردی کاینگزارش مفصلی است از 
ی کالت حافظه و ادراکشناختی بود چگونه با مشعصب
آمد. البته چنین مطالعات موردی فردی برای نار میکخود 
یفی ک ردهایکگیری و تدوین نظریه روانشناختی با رویبهره

ی مدرن یفکاند. پژوهش اخیر در روانشناسی بسیار متفاوت

                                                           
1. The listening guide method 

2. Participatory action research 

3. Portraiture 

ی گفتار و گفتگو و نه ویژگ معموالً مطالعه تفصیلی متن،
گیرد. پژوهش روانی خاص افراد مورد نظر را در بر می

یفی بر تبادل گفتگویی و مشابه آن بین افراد در ک
پردازد. آن های فرد میها وجملهها، عبارتمصاحبه

ه چه کند و اینکتر متن را تحلیل میواحدهای گسترده
 نظری گیریمترین واحد تحلیل است به جهتکچیزی 
ادی ل عمده برای افرکمش کیفی بستگی دارد. یکتحلیل 

ه کیفی را بدانند این است کخواهند اجرای پژوهش ه میک
به صورت هسته پژوهش و نظریه روانشناختی، به طور 

ن است که، شخص ممکاست. یعنی اینامل استقرار نیافتهک
ند و با پژوهش و نظریه کها روانشناسی را مطالعه سال

 (.1389:471رامر، کبه ندرت مواجه شود)هویت و یفی ک
نیم این دیدگاه تا حدی پژوهش کالبته باید خاطرنشان 

ند و بیشتر ناظر به آن بخش سوم مورد کیفی را محدود میک
های اران در سطور پیشین است یعنی روشکنظر گال و هم

یفی ناظر به تحقیق در مورد زبان و ارتباط . اما واقعیت ک
یفی را در این بخش کتوان پژوهش ه نمیکاین است 

پژوهی، مطالعه موردی و ه اقدامکبینیم رد و میکمنحصر 
ه در فهرست باال کروش تاریخی از جمله مواردی است 

 باشد.است و مربوط به متن و گفتگو نمی آمده
یین یفی را تبکدالیل زیر، چرایی و نیاز به پژوهش      

 ( : 479-475:ند)همانکمی
مقدماتی در فرایند پژوهش که به رشد نهایی  رحلهم .1

 کند.سازی دقیق و بسنده کمک میکمّی

تری از موضوع پژوهش را های کیفی فهم کاملروش .2

 کند. فراهم می

های کیفی این است که تجربه تر به دادهدیدگاه انسانی .3

و تعامل بشر خیلی پیچیده تر از آن است که بشود، آن 

چند  وهش کمّی است، آن را بهگونه که معمول پژ

4. Ethnographic methods 

5. The psychoanalytic interview 
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 متغیر معدود کاهش داد.  

ای از فهمیدن موضوع نیاز دارد، سازی به درجهکمّی .4

یعنی عاقالنه نیست فرد چیزی را که نمی تواند با دقت 

 توصیف کند به گونه نارسا به کمّیت درآورد.

های طبیعی را آوری دادهتواند جمعسازی میکمّی .5

زد، زیرا برحسب تعریف دشوار یا غیرممکن سا

ها را کامالً ساختارمند های کمّی که پژوهشگر آنداده

 اند.کرده، غیرطبیعی

سازی یا پژوهش کیفی برخی پژوهشگران در کمّی .6

 ند.آوررویکرد دیگری روی میبینند لذا بهمعایبی می

های کیفی را های جدید اغلب روشپژوهش در حوزه .7

الزم  گیریه فنون اندازهکنند، به این خاطر کتشویق می

اند یا اینکه اطالعات کمی در مورد موضوع نشدهساخته

 وجود دارد.

ان توه با عنوان زیر میکات دیگر وجود دارد کبرخی ن
 به طور مستقل به آنها پرداخت.

 شودیفی استفاده میکهای پژوهش چه وقت  از روش
 ( : 491)همان، ص

گی چیزی را خواهد پیچیدهنگامی که پژوهشگر می .1

 در موقعیت طبیعی مطالعه کند. 

های پژوهشی و زمانی که در مورد پرسش .2

 موضوعات نظری کلیدی، شفافیت الزم وجود ندارد. 

هنگامی که درمورد موضوع، به طور کلی هیچ  .3

 پژوهشی وجود ندارد و یا اندك است. 

زمانی که پرسش پژوهش به کاربست پیچیده زبان  .4

 یا مطالب متنی گسترده.مربوط است مانند گفتگو

هنگامی که پژوهشگر پژوهش کیفی را به طور عمیق  .5

 کند[.است ]و خود انتخاب میخوانده

جایی که استفاده از مطالب ساختارمند مانند  .6

تواند افراد را از ای میهای چند گزینهپرسشنامه

 شرکت در پژوهش مأیوس کند. 

 شیدن خط فاصل بین پژوهشکبنابر این هرچند    

مّی آسان نیست، اما از بسیاری جهات دو فرهنگ کیفی و ک
در روانشناسی وجود دارد  و آنها اغلب در پی یافتن 

 ها هستند. امالً متفاوت پرسشکهایی به انواع پاسخ
 

 تبیین و بررسی فلسفی 

ی از کرا ی« یفک» : فیلسوفان اسالمییفیتک. ماهیت 1
گونه تعریف دانند و آن را ایناقسام مقوالت عشر می

اشد. پذیر نبپذیر و نسبته ذاتاً قسمتکنند: عرضی کمی
 باشد:یف دارای چهار نوع میک

ها، ها، شنیدنیهای محسوسه: مانند دیدنی.کیفیت1 
ها ها، نور ها. ازجمله اینها رنگشدنیها و لمسها، بوییدنیچشیدنی

ها، دنیها و نوشیهای گوناگون غذاها و سایر خوردنیصداها، طعم
بوهای خوش عطرها و گیاهان یا بوهای نامطبوع  و سرانجام 

ها( مانند حرارت، سردی، رطوبت، خشکی، شدنیملموسات )لمس
 لطافت، زبری، نرمی، سختی.

های مخصوص به کمیات: مانند شکل و زاویه، . کیفیت2 
مستقیم بودن یا انحنا )در خط یا سطح(، زوجیت و فردیت و مانند 

 داد.آن در اع
های استعدادی یعنی زمینه پذیرش یا عدم پذیرش .کیفیت3  

باشد مانند استعداد بیماری)کسی که بدنش آمادگی  چیزی را داشته
 برای بیماری دارد( و استعداد تندرستی)بالعکس(.

ه اند که اجسام بهای نفسانی : اموری مختص انسان. کیفیت4
گر نامند و اآن را حال میشوند و اگر استوار نباشد آنها متصف نمی

ند اراده، گویند ماناستوار وثابت باشد، آن را ملکه)صفت یا ُخلق( می
علم، اخالقیات، )شهوت و غضب و عقل قوای اصلی مبدء خلقیات 

 (.  125- 113 :1392انسان است(، لذت، درد و... )طباطبایی، 
های توان گفت در پژوهشبنابراین به روشنی می

داریم  ارکها سرویفیتکاقل با  سه دسته از روانشناسی حد
اما  انی.یفیت نفسکیفیت استعدادی و کیفیت محسوس، ک:
مّ از بحث ما خارج است. در کهای مخصوص به یفیتک

دارند  ارکیفیت سروکه با کیفی از این جهت کهای پژوهش
های محسوس، استعدادی یفیتکناچار همین همّیت، بکنه 
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د. پس در باب ماهیت ارد توجه قرار دو نفسانی را باید مو
یفی با مقوله کهای توان گفت: در پژوهشیفیت، میک

 کی ار داریم. البتهکگانه آن سرویفیت در انواع سهکعَرَضی 
دگاه ور براساس دیکبندی مذه طبقهکر است کته قابل ذکن

مای پیشین است، اما بر مبنای تحقیقات جدید در کح
فیزیولوژی  ،نور و صوت و...()در مبحث امواج،  کفیزی

)حواس و ...( و روانشناسی اخالق )احوال و خلقیات 
بندی تا حدی ن است نحوه تقسیمکواراده ولذت و...(  مم

 متفاوت شود.
های اصالت دیدگاه مورد ویژگی. مبانی فلسفی: 2

گرایی مطالعه، توصیف دقیق و غنی جزییات، زمینه
ی سازپذیری و نظریهافگرایی(، فرایندمداری، انعط)متن

یفی را از کهای پژوهش )به جای آزمون نظریه( نیز روش
 ند. کمّی متمایز میک

ه آن کهای معینی استوار است یفی بر بنیانک... تحقیق 
ین سازد. امّی متمایز میکرا به صورت مبنایی از تحقیق 

وس کها از سوی اندیشمندان مختلف از جمله سارانتابنیان
( در موارد ذیل 175-164 :1388نقل از ایمان،  به 1993)

 اند:خالصه شده
است یعنی روابط اجتماعی   تفسیریاین روش  .1

ست و ی بر تفسیر اکنش متقابل متکنتیجه فرایند 
 سازی نیز فرایندی تفسیری است؛نظریه

است، یعنی واقعیت به  گرایانهطبیعتاین روش  .2
های روشو از  شودزمینه طبیعی تلقی می کعنوان ی
 نندکار در میدان استفاده میکگرایانه همچون طبیعت

و در خدمت توصیف مردم و وقایع در شرایط 
 گیرند؛طبیعی قرار می

 است یعنی در بستر فرایند ارتباط ارتباطی این روش .3
 گردد؛شود و اجرا میمیفهمیده

اس کاسی است یعنی باید اقدام به انعکاین روش انع .4

                                                           
1  . Symbolic interactionism 

ه به لحاظ کاز واقعیت نماید  هاییانتقادی جنبه
 آید؛نظری مسئله اجتماعی به شمار می

های است یعنی الزم است از روش یفیک این روش .5
 هایمّی پرهیز شود و به استفاده از روشکسنتی 

 ند.کشناخته شده مناسب جهت تحقیق اقدام 
ری و های تفسییفی تحقیق ریشه در پارادایمکرد کروی

(. 141: 1388به نقل از ایمان،  1997)نیومن،  انتقادی دارد
یفی تحقیق به رغم برخورداری از مبانی کرد کروی

 هایشناختی از پارادایمپارادایمی و جلب حمایت معرفت
قابل نش متکری کهای فتفسیری و انتقادی، از سوی جریان

نیز پشتیبانی نظری و منطقی  2و پدیدارشناسی 1نمادی
های ارآمدیکآگاهی از ناها، اساس این دیدگاهبر شدند.

مّی تحقیق افزایش یافت و بنیان منطقی کرد کسنت روی
های متعدد و یفی تحقیق تقویت شد. روشکرد کروی

 کرد تحقیق از خصیصه ابزاری و خشکچندگانه روی
مّی[ برخوردار نبوده و متناسب با نوع و ماهیت مسئله ک]

م هشف معنا و فکتحقیق در خدمت تعامالت انسانی برای 
یفی، روش کرد کدنیای اجتماعی ]یا فردی[ است. در روی

 شد.کتمامی مسئولیت شناخت واقعیت را به دوش می
ه افراد از کمعنایی است  كه محقق به دنبال درکزمانی 

سازند، باید از طریق آنها حقایق اجتماعی را می
 ه جهانکند. شناسایی طریق کپدیدارشناسی استفاده 

 ن، رسوم و اعمال اجتماعی ساختهاجتماعی از طریق سن
برای فهم  نگاری است.ارگیری قومکشود، نیازمند بمی
تن و گفه واقعیت اجتماعی چگونه با استفاده از سخنکاین

 .شود، نیازمند تحلیل گفتمان استمی توانایی زبانی ساخته
ی مورد شناس... بنابر این بر حسب مسئله تحقیق نوع روش

لبته )همان(. ا یفی متفاوت خواهد بودکاستفاده در تحقیق 
یفی، هرچند به طور کهای پژوهش ر است روشکالزم به ذ

است،  ردهکعمده در علوم اجتماعی به وجود آمده و رشد

2  . Phenomenology 
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ی در روانشناسی نیز بخش ش گفتهیپ اما با توجه به شواهد
 اربرد داشته و رو به تزاید است. کها از این روش

به  یفی، با توجهکوش پژوهش در مورد مبانی فلسفی ر
رد ریشه در پارادایم تفسیری و انتقادی که این رویکاین

 نیم: کدارد، باید به مبانی فلسفی این دو پارادایم توجه 
ترین مبانی پارادایم تفسیرگرایی عبارت برخی از مهم 

 (: 55-51:)همان است از
 دنیای اجتماعی با دنیای طبیعی متفاوت است. .1
به شدت پرمعناست، مردم آگاهانه برای آگاهی انسان  .2

 شوند. های آن وارد مینشکخلق حیات اجتماعی  و
رد، کتوان به لحاظ ذهنی تجربه دنیای اجتماعی را می .3

 نه به لحاظ عینی و مستقل از رفتار مردم. 
ه در آن، مردم کرفتار انسان محصول طریقی است  .4

 نند.کدنیای اجتماعی را تفسیر می
از دنیای اجتماعی بر اساس  معرفت وشناخت .5

ران ه دیگکتوانایی ما در تجربه جهان به نحوی است 
نند، واقعیت از طریق تجربه و کنیز آن را تجربه می

 ود. شتفسیر تجربه از جهان به وسیله مردم خلق می
آوری اطالعات غیر تجربی است، ید بر جمعکتأ .6

سب تجربیات، معانی و تفاسیر کتالش در جهت 
 است. 

آوری اطالعات، مصاحبه غیر های اصلی جمعوشر .7
 تی است.  کمند شده و مشاهده مشارساخت

یفی مرتبط با زبان وارتباط مانند کهای روش
، تحلیل گفتمان و... یا مرتبط با تجربه زیسته کهرمنوتی

امالً مبتنی بر کمانند مطالعه موردی، پدیدارشناسی و... 
ها هم ی فوق در اینپارادایم تفسیری است و مبانی فلسف

ت: ه قابل دفاع اسکآید.از وجوه امتیاز پارادایم تفسیری می
توجه به تفاوت میان علوم انسانی و علوم طبیعی، توجه به 

ید کهای ذهنی و تأها، توجه به تجربهمعنا و معناداری پدیده
آوری اطالعات غیرتجربی است. اما های جمعبر روش

ه قبالً  بحث ک. همانطور 1چند مالحظه جدی وجود دارد:

شد دیوار غیر قابل نفوذ میان علوم انسانی و طبیعی 
مّی هم تا حدی قابل کهای پذیرفتنی نیست و لذا روش

بر  یهک.پارادایم تفسیری  ت2استفاده در علوم انسانی است. 
معنی و تجارب شخصی است، این امر ما را با مخاطره 

 های شخصیربهای آن بر تجکگرایی معرفت و اتنسبی
 االذهانی بودن دانش را نادیدهند و ویژگی بینکمواجه می

های توان به شیوه.در خصوص روش نیز نمی3گیرد. می
رد، به ویژه کتی بسندهکمحدود مصاحبه و مشاهده مشار

ه بخواهیم برخی قوانین علمی را تعمیم بدهیم، نیازمند کآن
د و بناچار بای تر استهای نمونه گستردهبررسی در گروه

 مّی هم بهره ببریم.کهای از روش
ه کترین مبانی فلسفی پارادایم انتقادی برخی از مهم

یفی مرتبط با جامعه و کهای پژوهش خاستگاه روش
فرهنگ از قبیل مطالعات فرهنگی، پژوهش ضمن عمل 

 )همان(:  بخش، تعامل نمادین و... است، عبارتند ازرهایی
عی متفاوت است ولی این دنیای اجتماعی و طبی .1

ه اصول اساسی در مطالعات کان وجود دارد کام
 آنها مشابه باشد.

ه مردم کآگاهی انسان زمانی پرمعنا و مهم است  .2
هم در نند نه فردی، آنکبه صورت جمعی عمل 

 راستای تغییر دنیای اجتماعی. 

رفتار فردی به وسیله روابط ساختی در جامعه  .3
اجتماعی جمعی  نشکشودو صرفاً تعیین می

 تواند این روابط ساختی را تغییر دهد. می

شواهد تجربی مناسب و مطلوب هستند، ولی نه  .4
به خودی خود. معرفت علمی از طریق فهم 

ه بنیان جهان اجتماعی قابل کروابط غیرتجربی 
 پذیر است.انکاند، اممشاهده را ساخته

و  كلیت آن درکدنیای اجتماعی باید در  .5
های دنیای مطالعه اجزا و قسمت شود،فهمیده

پذیر است ولی سودمند ناکاجتماعی هرچند ام
ی اجتماعی مرتبط و تحت هاجهانچون ؛ نیست
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 دیگرند.کتأثیر ی

آوری اطالعات معتبر مشاهده، روش جمع .6
های )عمیق( و توسعه مدل زکمصاحبه متمر

های پنهان و فرایندها مفهومی نظری از ساخت
 در جامعه. 

های پژوهشی متیاز پارادایم انتقادی و روشوجوه ا
ه به ابعاد اجتماعی توجه ویژه کمبتنی بر آن در این است 
هدف پژوهش علمی مورد  کدارد و تغییر را به عنوان ی

ند تواهای مفهومی و نظری نیز میید بر مدلکنظر دارد، تأ
اما چند مالحظه جدی وجود دارد:  از امتیازات آن باشد.

 ها قابل پذیرشر تبیین اجتماعی همه پدیده.انحصار ب1
الالت شناسی اختنیست، ما در روانشناسی بالینی در سبب

فردی  و روانشناختی که عوامل زیستی فیزیولوژیکبنیم می
نیز جایگاه ویژه دارد. بنابر این اصالت دادن به جامعه و 

.مصباح یزدی، ك)ر. فرآیندهای آن، جامعیت الزم را ندارد
نش جمعی در راستای تغییر جامعه ک. اهمیت 2(. 1368
ه ه زمینکهای فردی است نشکار نیست، اما اوالًکقابل ان

تد. ثانیاً آگاهی فردی نیز کت اجتماعی را فراهم میکحر
. حصر دانش و معرفت به 3نش فردی است. کساز زمینه

پژوهش معطوف به تغییر اجتماعی نیز قابل پذیرش نیست. 
های معرفت احصاء شده منابع و روششناسی در معرفت

های ما ناظر به فهم عمیق و بخش قابل نوجه از معرفت
 ه درصدد تغییر یا اصالح آنها باشیمکهاست بدون آنپدیده

)جهت آشنایی با نقدهای بیشتر بر پارادایم تفسیری و 
 ، فصل چهارم( 1391ی، کبلی .كانتقادی ر.

فی، یکپژوهش  در پذیری: . پایایی، روایی و تعمیم3
ها( مفهوم روایی و پایایی )بررسی ثبات یا همسانی پاسخ

یا تعمیم پذیری بیانگر همان مفاهیم ضمنی موجود در 
ه کبه این معناست  1یفیکمّی نیستند. روایی کپژوهش 

های خاص ار بستن شیوهکها را با به پژوهشگر صحت یافته
                                                           

1. Qualitative validity 

2. Qualitative reliability 

دهد ینشان م 2یفیکه پایایی کند، در حالیکبررسی می
رد پژوهشگران دیگر و همچنین کرد پژوهشگر با رویکروی

 2007، 3)گیبس سان و ثابت استکهای دیگر یدر پروژه
(. برای بررسی پایایی 323: 1391رسول، کبه نقل از 

ید بر مستندسازی مراحل کیفی، ضمن تأکهای پژوهش
، به نقل از همان( چندین شیوه را 2007ها، گیبس)شیوه

 ند: کپیشنهاد می

ها برای اطمینان از عدم اشتباهات بررسی نوشته .1  
 ها؛ردن دادهکار هنگام پیادهکآش

ها با رمزها برای اطمینان از عدم مداوم داده مقایسه .2  
 تغییر معنای رمزها، طی فرایند رمزگذاری؛

هماهنگی بین رمزگذاران تیم پژوهشی، از طریق  .3  
گر دیکاری با یکردن و همکجلسات مداوم در زمینه مستند 

 ها؛در تحلیل
شده توسط پژوهشگران نترل رمزهای تدوینک. 4  

 ل.آمده مستقمختلف از طریق مقایسه با نتایج به دست
فی یکی از نقاط قوت پژوهش کاز طرف دیگر، روایی ی

از  های گزارشه یافتهکته مبتنی است کاست و بر این ن
 یا خوانندگان صحیح نندگانکتکزاویه دید پژوهشگر، شر

است. برای بیان این ایده اصطالحات گوناگون قابل اعتماد 
بودن، معتبر بودن، و قابل قبول بودن در ادبیات پژوهش 

ا چند ی کها، یوجود دارد. برای بررسی صحت یافتهیفیک
 (: 325:)همان راهبرد زیر مناسب است

ها از طریق بررسی .همسوسازی منابع مختلف داده1  
 سان بودن مضامین؛کواهد حاصل از منابع برای توجیه یش

امین ها و مض.بررسی و تأیید گزارش نهایی یا توصیف2  
 نندگان(؛ کت کخاص توسط اعضاء)شر 

ها در .استفاده از توصیف انبوه و غنی برای بیان یافته3  
 ؛ کجهت ایجاد عنصر تجربه مشتر 

داوری پژوهشگر در ردن میزان پیشک.مشخص 4  

3. Gibbs.G.R. 
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یفی، یعنی اثرپذیری از پیشینه، جنسیت، فرهنگ، کمطالعه 
 اقتصادی آنان؛-تاریخ و منشأ اجتماعی

 .ارائه اطالعات منفی یا متفاوت با مضامین پژوهش؛5  
تر و تجربه بیشتر با .اختصاص دادن زمان طوالنی6  

 نندگان در موقعیت واقعی پژوهش؛کتکشر
ارائه تفسیری  اران غیر پژوهشگر وکره با همک.مذا7  

 فراتر از تفسیر پژوهشگر؛
)ارزیاب( بیرونی برای بررسی  ممیز ک.استفاده از ی8  

 ل پروژه؛ک
یفی که در پژوهش کیفی نیز اصطالحی است کتعمیم 

زیرا هدف  ؛گیردبه صورت محدود مورد استفاده قرار می
ها یا انکها به افراد، ماین نوع پژوهش، تعمیم یافته

است، نیست. در از آنچه مشاهده شدههای خارج محل
یفی در توصیف مضامین خاصی کحقیقت، اهمیت پژوهش 

ل گرفته که در بافت خاص محل مطالعه شکاست 
است.خاص بودن و نه تعمیم پذیری صفت بارز پژوهش 

به  1997، 1اراسلیکو گرین و  2007)گیبس،  یفی استک
 (.328و 327:ل از همانقن

ی متفاوت در ارزیابی اعتبار هاكوجود معیارها و مال
یفی باعث شده اندیشمندانی اقدام به بررسی و کتحقیقات 

ها و تلخیص آنها جهت استفاده دیگر كیب مالکتر
 ویت ند.یفی بنمایکاندیشمندان در ارزیابی اعتبار تحقیقات 

( با 182: 1388به نقل از ایمان،  2001اران )کو هم 2مور
 امون اعتبار در تحقیقاتبررسی سیزده گزارش علمی پیر

لیدی را استخراج و تحت کهای كو مال یفی پرداختندک

                                                           
1  . Greene, J.C.& Caraselli, V.J. 

2  . Wittmore, R. 

3. Credibility 

4. Authenticity 

5. Critical 

6. Integrity 

7. Explicitness 

8. Vividness 

9. Creativity 

. بندی نمودندهای اولیه )اصلی( و ثانویه طبقهكعنوان مال
)آیا نتایج، تفسیر  3اولیه تحت عنوان: اعتبار كآنان چهار مال

نندگان است؟(، کتکدقیقی از معانی ذهنی مشار
نندگان شنیده کتکهای متفاوت مشار)آیا نظریه4صحت

ارزیابی انتقادی از تمامی  ک)آیا ی 5شود؟(، انتقادیمی
)آیا پژوهشگران 6های تحقیق وجود دارد؟ (  و راستی جنبه

های اولیه)اصلی( كخودانتقادگر هستند؟( را به عنوان مال
، 7اند از: شفافیتهای ثانویه عبارتكارائه نمودند. مال

. 12و حساسیت 11تجانس ،10بودناملک، 9، خالقیت8روشنی
حقیق ه تکشود ها به نحوی به تفسیری مربوط میكاین مال

 دهد.یفی ارائه میک
یفی که در پژوهش کاین نخستتوان گفت: بنابراین می

ه درصدد تعمیم نتایج نیستیم، اعتبارسنجی آن کاز آنجا 
یفی گزارش کهدف پژوهش  دوم بود.  تر خواهدسهل

های مورد نظر است و از این دهدقیق، غنی و واقعی از پدی
اعتبار، صحت، انتقادی و  های اولیه مانندكرو هرچه مال
های ثانویه مانند شفافیت، روشنی و غیره به كراستی و مال

تر باشد، به این هدف بهتر وبیشتر نائل املکوفور و 
های مورد بحث در كتوان بر اساس مالمی سومشویم. می

ری را به فهرست باال افزود) اخالق پژوهش، موارد دیگ
( از 5، ج1396اران، کو شریفی وهم 1391.اسالمی، كر.

افی، کردن به شواهد ناکجمله: پرهیز از خودفریبی)بسنده 
ه ب اری نتایجکخلط میان علت و غیر علت(، پرهیز از دست

10. Thoroughness 

11. Congruence 

12. Sensitivity 
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)عالمان باید 2، گشودگی1 جهت تعلق خاطر به فرضیه
 كهای خود را به اشتراکنیکها، نتایج، ابزار، منابع وتداده

)عالمان باید آزادانه و فارغ از هر نوع  3بگذارند(، آزادی
سانسوری بتوانند تحقیق خود را انجام دهند(، پرهیز از 

.   های شخصی و..شتابزدگی، پرهیز از دخالت دادن خواسته
گفته شهای پییفی با توجه به شیوهکپایایی پژوهش چهارم 

است اما در مورد روایی، با وجود به سهولت قابل وصول 
 توان به یقین قطعی دستهای گوناگون پیشین، نمیكمال

یافت، زیرا همواره احتمال خطاهای انسانی و تمایالت 
های كن با وجود مالکعاطفی سوگیرانه وجود دارد ولی

د بتوان یابد. شایفراوانتر میزان اطمینان)نه یقین( افزایش می
پذیر استفاده از انکموضوعات ام گفت در برخی موارد و

یفی روایی و نیل به کنار روش کمّی در کروش مناسب 
توان ه میکند. در اینجاست کتر میکواقع را نزدی

 رد.کیبی را مطرح کهای پژوهش ترروش
 

 در روانشناسی 4های پژوهش ترکیبیروش

مّی و کهای همگام با رشد و پذیرش مشروعیت پژوهش
های پژوهش تماعی و انسانی، روشیفی در علوم اجک

یفی کمّی و کردهای کار بستن تلفیقی از رویبا بک یبیکتر
ه کاست. دلیل این توجه، آن است ردهکرواج پیدا 

دهد و شناسی پژوهش به رشد و توسعه ادامه میروش
اط قوت هر دو پژوهش قگیری از نیبی با بهرهکروش تر

ین مسائل مورد گام به جلو است. همچن کمّی یکیفی و ک
توجه پژوهشگران علوم اجتماعی و سالمت پیچیده هستند 

ی یفی به تنهایکمّی یا کردهای کاز روی کو استفاده از هری
ند.ماهیت کفایت نمیکها برای بررسی این پیچیدگی

                                                           
. نمونه معروف چنین اتفاقی را به سیرال بارت روانشناس نامی انگلیسی نسبت 1

اند دوقلوهایی که با هم بزرگ شده IQدهند. وی در تحقیق در باب بهره هوشی می
به این نتیجه رسید که شباهت فراوانی میان آنان وجود دارد و عوامل وراثتی بر هوش 

ما بعد از مرگ وی روانشناسان متوجه دستکاری مؤثرتر از عوامل محیطی است، ا
 (87: 1386ها شدند. )بیکر، یافته

2. Openness 

3 Freedom 

های پژوهشی یل تیمکیبی نیز به تشکای پژوهش تررشتهبین
اختی متنوع شنردهای روشکبا افرادی دارای عالیق و روی

ند. سرانجام شناخت حاصل از تلفیق کمی کمک
یفی از شناخت حاصل از دو روش کمّی و کهای پژوهش

از این دو  یبیکدیگر به تنهایی بیشتر است و استفاده تر
ای از مسائل پژوهشی منجر گسترده كروش به در

 (.346: 1394رسول، کگردد)می
 ه درکهایی هستند یبی روشکهای پژوهشی ترطرح

یب هر دو نوع کآوری، تحلیل و ترآنها محقق با جمع
مطالعه واحد در پی پاسخ  کیفی در یکمّی و کاطالعات 

اد مّی ما را به اعدکاطالعات  به مسئله تحقیق خویش است.
و ارقام دقیق در مورد متغیرها و عوامل مسئله تحقیق 

خواهیم وضعیت ه میکرساند و به خصوص در مواقعی می
ار مفید نیم بسیکزیادی از افراد را توصیف و تبیین  تعداد

تر از تواند تصویری پیچیدهیفی، میکاست. اما تحقیقات 
 واقعیت در اختیار ما بگذارد.

ت به ای تعصب نسبشاید بتوان گفت تمایل یا تا اندازه
اآشنا تا فرد  ن کیفی برای یکمّی و کبحث پیرامون تحقیق 

ه برای او راه روشن کفردی رسد، حدی عجیب به نظر می
ه کرد است به نحوی کرو احتماالً تلفیق این دو رویپیش

نار هم قرار داد. کها را بتوان در نقاط قوت مخصوص آن
حل  راه ان مطابقت باکتفسیر فنی از این بحث، به راحتی ام

این نوع تفسیر در مقایسه با  ؛ زیراآوردور را فراهم میکمذ
یدگاهی متر با دکارتباطی بسیار  شناختی،تفسیر معرفت

های دهنده دیدگاهگویداین دو روش بازتابه میکدارد 
متعارض پیرامون چگونگی رهبری علوم اجتماعی هستند 

 (. 167: 1389)برایمن، 

4  . Mixed research methods 
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های پژوهش ها، بر روشنون در بسیاری از مجلهکا
لمی های عدر بسیاری از نشریه و شودید میکیبی تأکتر

للی الم)به عنوان نمونه مجله بین گیردقرار میمورد حمایت 
یفی در کشناسی پژوهش اجتماعی، مجله پژوهش روش

زمینه سالمت، سالنامه طب خانواده(. در چندین مطالعه 
یبی در علوم کهای ترپژوهشی منتشر شده، از روش

اردرمانی کهای مختلف مانند اجتماعی و انسانی در زمینه
(، ارتباط بین فردی)بنیوا، 9419، 1رفتینگکو  ك)لیزا

و 3(، پیشگیری از ایدز )جانز 2001، 2روات و فروهلیچک
(، پرستاری از بیماران روانی )ویتزمان و 1996اران، کهم
( بهداشت روانی )رجرز، دی، راندال و 2000، 4فکلو

( 1995، 6(  و علوم دوره راهنمایی )هوتز2003، 5بنتال
های زیادی وارد بازار بتاکاستفاده شده است.  همه ساله 

ان یبی هستند)بریمکهای پژوهش تره ویژه روشکشوند می
، 2007، 9، گرین2007، 8كالرکرسول و پالنوک، 2006، 7

 1998، 10ری و تدلیک، تش2008رسول، کو  كالرکپالنو
 به نقل از  منبع پیشین(.  2003و

ه دریانوردان برای کگونه ( همان1979) کژیاز دیدگاه 
شیء در دریا از جهات گوناگون آن را  کوقعیت یتعیین م

به جاننند، ما نیز باید با همین روش محاصره همهکرصد می
آوری انواع نیم و با جمعکمسئله تحقیق را مالحظه 

گوناگون اطالعات در مورد پدیده واحد آن را به درستی 
از  گیریتوانیم با بهرهاز این طریق می نیم.کشناسایی 

های قوت وت نوع معینی از اطالعات با جنبههای قجنبه
ها انواع دیگر اطالعات، نقاط ضعف هر نوع معین از داده

: 1388آبادی، )به نقل از لطف نیمکمیل کرا بررسی و ت
171 .) 

بندی . زمان1( بر اساس چهار عامل: 1391رسول )ک   

                                                           
1. Lysack, C.L. &Krefting, L. 

2. Boneva, B., Kraut, R. & Frohlich, D. 

3. Janz, N.K. 

4. Weitzman, P.F. &Levkoff, S.E. 

5. Rogers, A., Day, J., Randall, F. & Bentall, R.P. 

 .2ی از این دو ؛  کیفی یا تقدم یکمّی و ک:اجرای همزمان 
یا  یفیکمّی یا کادن:اولویت دادن به نتایج پژوهش وزن د

های یب دادهکردن:چگونگی ترکیب ک. تر3مساوی؛ 
م بر کپردازی:نظریه حا. نظریه4 یفی؛ وکمی و کپژوهش 

های شیوه، پژوهش به صورت روشن یا ضمنی و تلویحی
: ندکیبی را در شش راهبرد ارائه میکهای ترمطالعه روش

تحولی  طرح ؛تشافی متوالیکطرح ا ؛طرح توضیحی متوالی
 ؛ای همزمانطرح النه ؛طرح همسوسازی همزمان ؛متوالی

 و طرح تحولی همزمان. 
 

 بررسی و تبیین فلسفی
سبتاً یبی نگاه نکه از جهت منطقی، روش ترکبا توجه به این

جانبه به مسئله تحقیق دارد و نقاط قوت تر و همهجامع
 ردهکا در خود جمع یفی رکمّی و ک از دو روش کهری

ه نسبت به دو روش پیشین گامی به کاست، بدیهی است 
از دو روش به طور  کی پیش است و نقدهای وارد بر هر

ت اکیبی وارد نیست. اما توجه به نکخاص، بر روش تر
ذیل استفاده از این روش را  در جایگاه شایسته خود قرار 

 دهد: می
 دشوارتر و یبی، به نسبتک. استفاده از روش تر1
هم به ف ،گیرتر از دو روش قبلی است، افزون بر اینوقت

یفی در پژوهش کمّی و کرد کدقیق و درست هر دو روی
ارگیری درست این روش مستلزم کبنابراین ب نیاز دارد.

یفی است و بدون کمّی و کهای امل از روشکآگاهی 
 یبی شد. کاشراف الزم نمی توان وارد روش تر

یبی چیست؟ آیا مغایر با کی روش تر. ماهیت فلسف2
 هر دو روش پیشین است؟  

در مورد  یبی پژوهش،کگیری روش ترلکدر ش

6. Houtz 

7. Bryman, A. 

8. Plano Clark, V.L. 

9. Greene, J.C. 

10. Tashakkori, A. & Teddlie, C. 
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 یفی تحقیق وکمّی و کبنیادهای نظری متفاوت دو روش 
است.  های زیادی شدهدیگر بحثکناسازگاری آنها با ی

های آخر دهه از این دو روش در سال کهر یباورمندان 
هایی چون نفرانسک، در 1990 هایو در سال 1980

ن بیشتر به ای«  اکنشست ساالنه انجمن ارزشیابی امری»
بحث دامن زده و از ضرورت همخوانی دو روش با 

به  هااند. اما این بحثبنیادهای فلسفی آنها سخن گفته
ه کچون مسائلی از این قبیل مطرح شد  ؛تدریج فرونشست

دو روش صحبت از ضرورت همخوانی بنیادهای نظری 
بینی است. واقعیت یفی پژوهش، مغالطه دوگانهکمّی و ک

اهیم ه بخوکعینی و واقعیت ذهنی آن قدر از هم دور نیستند 
 (. 172: 1388آبادی، )لطف آن دو را دو مقوله مقابل بدانیم

های قبل سخن گفتیم، بر اساس آنچه در بخش      
اوت یفی از دو پارادایم متفکمّی و کهای پژوهش روش

نند، حال چگونه با این سخن اخیر کری تبعیت میکف
توان گفت: واقعیت عینی بندی میسازگار است؟ در جمع

یبی کخارجی )یا ذهنی(، امر واحدی است و در روش تر
شدن به آن از طرق گوناگون هستیم.  کما درصدد نزدی

از این دو روش، هرچند به  کتوان گفت هریپس می
های خود را دارند و ه محدودیتصورت مستقل و جداگان

ن ه ایکنند، اما هنگامی کاز پارادایم نظری خود پیروی می
های متفاوت عمل نکدو روش ناظر به امر واحد و با نوراف

تا حدی  هکرد کتوان با اطمینان قابل قبول بیان نند میکمی
از  نند و بخش بیشتریکدیگر را جبران میکنقاط ضعف ی

 سازند.میآشکار ت را واقعی
د یفی، با وجوکباشیم روش  . الزم است توجه داشته3

یشتر بری بگیری و هزینهبه دلیل وقت ،ه داردکامتیازهایی 
قابل های برخی مسائل، در همه مسائل آن و محدودیت

دی، بنزمان :ان و چگونگی چهار عنصرکام .نیستاستفاده 
، پردازی  در مسائلردن و نظریهکیب کوزن دادن، تر

یبی و سپس انتخاب راهبرد خاص کپذیری روش ترانکام
 سازد. یبی را مشخص میکروش تر

یبی به دلیل نگاه چند جانبه، میزان خطا ک. در روش تر4
مالً اکه کته به این معنا نیست کاما این ن ،یابداهش میک

ان که امکرسد. بلمصون از خطا هستیم و خطا به صفر می
ت سیفی منتفی نیکمّی و کاحل از مر کوجود خطا در هر ی

از این دو همچنان وجود دارد.  کهر یدر پذیری و آسیب
های ن است به جهت روشکالبته بخشی از این خطا مم

هش اکیفی ناظر به مسئله واحد کمّی/ کهمزمان یا متوالی 
 . یستفی نکامالً منتیابد اما 

 

 بندی و نتیجه گیریجمع

رت علمی عبارت مراحل اصلی روش تحقیق به صو .1
، آوری اطالعاتاست از : بیان مسئله، پیشینه پژوهی، جمع

 تحلیل و تفسیر و ارزیابی اطالعات. 
بر اساس منابع روش تحقیق در روانشناسی،  .2
 هایهای تحقیق در سه طبقه بزرگ قرار دارند: روشروش

های یفی و روشکهای پژوهش مّی، روشکپژوهش 
 یبی. کپژوهش تر

هایی روش مّی در روانشناسی،کای پژوهش هروش .3
ار دارد و به  دو دسته که با اعداد، ارقام و آمار سر وکاست 

ه کشود بزرگ آزمایشی و غیرآزمایشی تقسیم می
یدانی نیز یابی و مزمینه غیرآزمایشی نیز با عناوین پیمایشی،

-است و دارای اقسام توصیفی، علّی در منابع آمده
 تگی است.ای و همبسمقایسه
وجه مّی مستلزم تکهای پژوهش تبیین فلسفی روش .4

ه گانی از اعْراض نهکمّیت یکات زیر است: ماهیت کبه ن
یش پ. ل و زمان از اقسام آن استکش ه عدد،کفلسفی است 

مّی ریشه در پارادایم کرد کهای فلسفی رویفرض
 :از ها عبارتندفرضگرایی دارد و برخی از این پیشاثبات

وقف ت شناختی علوم طبیعی و علوم انسانی،روش كرااشت
، ءه بر استقرایکمعرفت علمی معتبر بر حواس ظاهری، ت

گذاری تبیین ها ،هدفاستقالل حقایق تجربی از ارزش
 ها بر اساس فلسفه اسالمیفرضه این پیشکعلّی. در حالی
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 مورد مناقشه و نقد هستند.
ی سلطه نگرش نگری به معنامّیتکافزون بر اینها  .5

مّی بر همه امور و احوال انسانی و انحصار معرفت بر ک
مّی قابل قبول نیست ، البته استفاده از ابزارهای کروش 

ناپذیر ه اجتنابکمورد قبول بل ،مّیکهای مّی و روشک
مّی مبتنی بر کهای از جهت اعتبارسنجی، روش است.

آید. یاستقراء و تجربه است و مسئله استقراء در اینجا م
های نترل متغیرها،روشکالبته با توجه به میزان 

 ارند. متری دکآزمایشی،اعتبار باالتر و پیمایشی اعتبار 
ار کیفی با ارقام و آمار سرو کهای پژوهش روش .6

ار دارندو آنها را در سه کها سروه بیشتر با واژهکنداردبل
عه امتحقیق در مورد ج ؛تحقیق در مورد تجربه زیسته دسته:

. دهندو تحقیق در مورد زبان و ارتباط قرار می ؛و فرهنگ
 نیادبیفی عبارتند از: دادهکهای پژوهش برخی از انواع روش

پدیدارشناسی، پژوهش  ، مطالعه موردی،()گراندد تئوری
تحلیل گفتمان، روش  پژوهی،اقدام روایتی، قوم نگاری،

 و پدیدارشناسی. کهرمنوتی تاریخی،
« مقوالت عشر»ی از اعراض در کت نیز ییفیکماهیت  .7

های یفیتکهای محسوس،یفیتکاست و دارای چهار قسم 
های یفیتکهای استعدادی و یفیتکمّیات،کمخصوص به 
ه یفی ما با سه  دستکهای البته در پژوهش نفسانی است.

ریم. ار داکاستعدادی و نفسانی سرو های محسوس،یفیتک
توصیف دقیق  مطالعه، های اصالت دیدگاه موردویژگی

پذیری و یندمداری، انعطافآگرایی، فرزمینه جزییات،
مّی متمایز کیفی را از کهای پژوهش روش ،سازینظریه

بودن، یفی در تفسیریکهای فلسفی پژوهش ند. بنیانکمی
)بررسی پدیده در شرایط طبیعی(، ارتباطی  گرایانهطبیعت

ای وارد بر یفی بودن است. نقدهکاسی و کبودن، انع
های تفسیری و انتقادی تا حدی در اینجا نیز قابل پارادایم

 توجه است. 
آوری،تحلیل و یبی با جمعکهای پژوهش ترروش .8

 مطالعه کیفی در یکمّی و کیب هر دو نوع اطالعات کتر
اط استفاده از نق واحد در پی پاسخ به مسئله خویش است.

 یبی،کتر ای پژوهشرشتهماهیت بین قوت دو روش،
ماعی با اجت-تناسب پیچیدگی و گستردگی مسائل انسانی

ه از تلفیق دو روش به دست کاین روش و شناخت باالتری 
 ست.ا یبی شدهکآید موجب استفاده از روش پژوهش ترمی

دادن، وزن بندی،زمان :در این روش بر اساس چهار عامل
راهبردهای پژوهش  ،پردازییب و نظریهکچگونگی تر

 ند. کیبی تغییر میکتر
یبی آگاهی و اشراف کروش تر ،از جهت فلسفی .9

و ماهیت آن  طلبدیفی را میکمّی و کهای امل به روشک
امّا معطوف بودن  ،هرچند ناظر به دو پارادایم متفاوت است

 یبیکمل بودن این دو روش را در ترکبه مسئله واحد، م
وان از تدر عین حال در همه مسائل نمی شود.باعث می
 رد و سرانجام باید بدانیم هرچند درکیبی استفاده کروش تر
 اهشکیبی نسبت به دو روش پیشین، خطا کروش تر

رسد و همواره باید گاه به صفر نمیاما هیچ، یابدمی
از  استفاده ها و خطاهای انسانی مد نظر باشد.پذیریآسیب

شناسی بسیار جدید است و روش ترکیبی در روان
توان اشاره کرد که از این روش ای معدودی را میهپژوهش

های های قابل توجه روشاند. با عنایت به ظرفیتبهره برده
ناسی شترکیبی ، استفاده بیشتر از این رویکرد در روان

 توصیه می شود. 
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