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 The nature of research in the field of education is 

mainly dynamic, unpredictable, and multidimensional; 

However, the majority of the existing research 

methods have a linear and staggered structure, which 

are merely pre-tailored to the prevailing research 

approach. This research is aimed to introduce the 

emerging research method, which is the forefront 

horizon in education research methodologies. The 

nature of this method is first analyzed using a 

descriptive method. Subsequently, the necessity of this 

method is presented according to the specific 

requirements of research in the field of education. The 

results show that the timely nature of the education 

process, the importance of individual differences, and 

the necessity of the empathy between the researcher 

and the human variables involved in the research are 

not fully considered in current education research 

methodologies; This is while the emerging research 

method, with its non-linear and unregulated structure, 

is adaptive to various educational situations, and by 

not limiting the researcher in the process steps, can 

well consider these aspects during the research. 
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 اطالعات مقاله   چکیده
وبین پیشغیرق باا پو اا  فضاا   طورعماا  ب تربیاا وتعلاای حیطاا هاا  پژوهش

اطاا ساا ار ر دارا موجودپژوهشه  روشعم  ب وجودا ندارن ؛چن بع  
قباا ازپژوهشموضوعبرح ک رو کردب مرن سبصرف  ک هسرن ش  بن  گ مو

پااژوهشهاا  روشدرتاا ز افقاا معرفاا ه فب پژوهشا ندر.شون م طراح 
باا ابراا اکاا صااور باا  نمیشااود؛پرداار نوظهورپژوهشروشب تربی  وتعلی 
مرن سااباداماا درومیگیردقراربحثموردروشا نچیسر تحلی توصیف روش

چنااینشاا  مطاار لاامومتربیاا  وتعلاای حیطاا درپااژوهشااا  اقرضاا ت  ب 
.شودم مشخصه   روش
فاارد هاا  تف و اهمیاا تربیاا  وتعلی فرا ن بود زم نمن ده م نش  نر  ج

انساا ن مرغیرهاا  وپژوهشااگربااینرابطاا درهماا ل رو  ازاسرف د لموموآ در
روشک درصااورت شود؛نم لح ظتربی وتعلی درموجوده  تحقیقدرپژوهش
منعطاا اااود نش  طراح پیشازوغیراط س ار رب مرن سبنوظهورپژوهش

روشاا  هاا  گ مدرپژوهشااگرنکاارد محاا ودباا وبااود تربیراا هاا  موقعیاا ب 
 .کن لح ظپژوهشحیندررامذکورمحوره  اوب ب توان م 
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 مقدمه

 جملــه از پــژوه ، هــ  در اساســی بخشــی همواره روش اینکه با
 و فــ از پــ  تــاری  بست  در است، بوده ت بیت و تعلیم هایپژوه 

 دیده خود به را گاه متعارضی و متفاوت های گوناگونی خود، نشیب
ــ ات ســی . اســت ــیم هــای پژوه  در روش تغیی  را ت بیــت و تعل

 مــدرن از پــ  و مدرن مدرن، از پی  تاریخی دوره سه درتوان  می
 و تعلــیم هــای پژوه  مــدرن، از پی  دوران در. ک دبندی  تقسیم
 ییهــا قالــب در هعمدطور به و نداشتند خاصی رسمی روش ت بیت
 (. 2016 1کودلکوا،) شدندمی انجام قیاس و استنتاج چون روشی
 مقیاســیعنوان  بــه علمــی روششــدن  مط ح با مدرن دوران در

 علــوم در پــژوه  روش علمــی، هــای گزاره کــ   و صدق ب ای
 ظهــور با ادامه در. ک د پیدا کّمی یها مشخصه با ساختاری ت بیتی

 روشــی رویک دهــای لــزوم( 1988) 2دیلتــای چــون اندیشمندانی
 اندیشــمندانی یهــا تالش بــا و شد مط ح انسانی علوم در متفاوت

 کنــار در نیــز کیفی یها روشم ورزمان  به  (1989) 3گادام  چون
 شــد گ فتــه کــار بــه ت بیتــی علوم های پژوه  در کّمی یها روش

 هــاروش بودن کّمی از گ ار وجود با(. 2001 5هوگان، و 4کلی ی)
 اصــلی مشخصــه هنــوز گفــتتــوان  می آنها، شدن کیفی سمت به

 ؛(2001 6دیــک،) اســت آن بودن راه نقشه پژوه ، یک در روش
 منطقــی ف ایند یکعنوان  به تحقیق هاپژوه  این در که معنا بدین

 گام بــه گام بایــد آن با متناظ  تحقیق روش که شودمی دیده خطی و
 .نماید مشخص را پژوه  مسی 

 در هعمــدطور به ایــ ان در ت بیــت و تعلــیم فعلــی های پژوه 
ــین ــای چن ــی فض ــاختاریافته و خط ــ ح س ــوند می مط ــن در. ش  ای

 شــوند؛مــی گ فته کار به محدود روش ه چندعمدطور به ها پژوه 
 کــارایی واند  رشــته یــک شــده پ ی فتــه یها رویــه که دلیل آن به نه

 قبلــی های یافتــه مجــدد تک ارپــ ی ی بــه بیشت  بلکه دارند؛ باالیی
 از هاروش این(. ازآنجاکه 1390 زاده، کیانی و صادق) گ دند ب می
 را موجــود امکانــات آننــد دنبــال بــه هســتند، مدرنیتــه تفک  نتایج

                                                           

1. Kudláčová 

2. Dilthay 

3. Gadamer 

4. Cleary 

5. Hogan 

6. Dick  

 ابــزاری بیشــت  پــژوه  جــهیدرنت کننــد؛ مــدی یت خــوددلخواه  به
 و شــده ثابــت یها نظ یــه غالــب، هایگفتمان دست در ف مایشی

 کــه اســت جامعــه بــ  مســل  سیاســی و حکومتی هایبنگاه حتی
 خارج در نیز تحقیق یها روش حتی و هاسؤال اهداف، آن جهیدرنت

 پژوهشــگ  به بی ون از و شوند می یریز ب نامه و افتهی توسعه تحقیق
 (. 2008 7چارمز،) گ دند می ف مای 

 بــا وانــد  تئوری یــک بــه ناظ  هاروش این عمده دیگ  سوی از
 درنتیجه و روند می پی  به متن در مشخصی مفاهیم وها  کلیدواژه

 پــژوه  هــای فعالیت همــه مقیــاس و محور، مشخص قالب یک
 وبینــی  پی  قابــل لزومــا   ت بیتــی مســا ل کــه ی. درصــورتشــود می
 موقعیــت در طلبــدمــی آنهــا پویــایی بلکــه نیستند؛ قبلیبندی  گام

 8بوستو،) ک د ط احی را رو پی  مسی  و شد مواجه آنها با پژوه 
ــای پژوه  در(. 2017 ــود، ه ــدطور به روش موج ــ به هعم  لهیوس

 در شــود؛مــی مشــخص آن، بــ  حــاکم رویک د و پژوه  موضوع
 شــده مط ح زمینه و پایه قصد، افق،عنوان  به موضوع فضایی چنین

 پژوهشــگ  خــود. درنتیجــه کند می مشخص را پژوه  ساختار و
ــا او شخصــی مواجهــه و تفکــ ات احساســات، و شــده منفعــل  ب
 .رود می حاشیه به پژوه 
 ومدرن  پســت فلســفه بست  در روش تاریخی سی  از سوم دوره

 ســوژهمدرن  پست فلسفه در. ازآنجاکه گ فت شکلگ ا  پساساخت
 شــودمی داده ف صت واقعیت خود به و رفته کناری به ابژه مانند نیز
 رشد و تولد ب ای خوبی بست  ؛(1375 باق ی،) کند عیان را خود تا

 اخیــ  هایسال در. آمد پدید 9نوظهور نام با جدیدی تحقیق روش
 11ســوت  و( 2007 10اســی ین ،) چــون متعــددی یهــا پژوه 

 ولی است؛ شده انجام نوظهور تحقیق روش موضوع ذیل( 2012)
 ت بیــت و تعلیم فضای در های پژوه  این شدن مط ح لزوم هنوز

 قــ ارموردبحــ   یخوب بــه بســت  ایــن در آنها عملک د چگونگی و
 13گــ ت، و 12ازب گ) چون ییها پژوه  معدودص فا   واند  نگ فته
 یــا و درسی ب نامه های پژوه  در را نوظهور تحقیق روش( 2008

                                                           

7. Charmaz 

8. Busetto 

9. Emergent Methodology 

10 Spring 

11. Suter 

12. Osberg 

13. Gert 



     1399بهار  /102ش/ 26س/ شناسی علوم انسانی روش  60

 

 هــای پژوه  در را روش ایــن( 2009) 2رایت و( 2015) 1گ ین
 اند.  گ فته کار به ت بیت و تعلیم

 نشــده وارد ایــ ان پژوهشی فضای در هنوز روش اینازآنجاکه 
 و چیســتی بــه تحلیلــی−توصیفی رویک د با پژوه  این در است،

 پژوه ، این در تحلیل از منظور. است شده پ داخته آن چگونگی
 و روابــ  بازشناســی و مختلــ  مفــاهیم میــان ارتبــا ی جستجو

 مقدمات از توصی  اینکه به توجه با. آنهاست مفهومیی ها شبکه
 مطالعــه مــورد موضــوع از دقیق توصیفی ابتدا است، تحلیل روش
 مفــاهیم بین رواب  به توان می توصی  این. ب اساس گی د می انجام

 صورت نی(. بد1389 همکاران، وی باق ) رسید موضوع از ب گ فته
 یهــا پژوه  روش اساســیســؤال  دو بــه دادن پاســ  قالب در که

 ایــن از ت بیتــی علــوم یها پژوه  در باید چ ا و چیست؟ نوظهور
 توصــی  نوظهــور پــژوه  روش ابتــدا کــ د؟ اســتفادههــا  روش

 فعلــی پــژوه  هــایروش در مغفول محور سه ادامه در و شود می
 روابــ  در همــدلی» ،«فــ دی هــای تفاوت» یعنی ت بیت، و تعلیم

 ف اینــد بــودن زمانمنــد» و «پژوه  انسانی متغی های و پژوهشگ 
منزلــه  به نوظهور روش از استفاده لزوم و شده بیان «ت بیت و تعلیم

 .شود می مط ح آنها ب ای راهکاری
 

 نوظهور پژوهش روش چیستی .1

 یــا و کیفــی کّمــی، از اعم ت بیتی، علوم در موجود یها پژوه  در
 شــود می فــ   خطی و منطقی اقدام یکعنوان  به تحقیق آمیخته،

 در. دارد سیط ه آن ب  علم و فن تکنیک، به ناظ  عقالنیت نوعی که
 و اســت «تحقیــق تسؤاال» آشنای مفهوم ب  تم کز هاپژوه  این

 مشخص تسؤاال این با متناسب را پژوه  ساختار تحقیق، روش
 خواهنــدمــی کــار چــه دانند می ابتدا همان از پژوهشگ ان. کندمی

 شــده تع یــ  گام به گامصورت  به آنها ب ای پژوه  مسی  و بکنند
 و متنــی علمــی، هــایقالب تحت است مجبور پژوهشگ  و است

 واقعــی میدان که ی. درصورتکند ح کت شده تعیین پی  از اخالقی
 که است آن از پویات  و ت  زنده بسیار ت بیتی های پژوه  در تحقیق

 از بســیاری در ولــی کــ د؛بنــدی  گام و ط احــی را آن پی  از بتوان
 موقعیتی ی هاییتغ به حساس آنکه دلیل به موجود یها روش مواقع

                                                           

1. Green 

2. Wright 

 و فهــم به پژوهشگ  نیل و رهایی ب ای ابزاری اینکه یجا به نیستند،
 خــود هــای گام در و کشــانده تنگنــا بــه را او باشند، حقیقت کش 
 ب ابــ  در بیســتم قــ ن اواخــ  در(. 2009وایــت، ) کنند یم حب 
 ادامــه در کــه شد مط ح نوظهور پژوه  روش موجود، یها روش

 ایــن کلــی چــارچو  بــه روش، ایــن فلسفی مبنای مع فی از پ 
 شود.می پ داخته آن در پژوهشگ  نق  و هاروش
 

 نوظهور پژوهش یها روش فلسفی مبنای .1−1

گ ا  پساســاخت ومدرن  پســت فلسفه بست  در بیستم، ق ن اواخ  در
ویژه  بــه انســانی، علوم های پژوه  در روش به متفاوت رویک دی

 از دریــدا چــون اندیشــمندانی. شد مط ح اجتماعی و ت بیتی علوم
طور  بــه توانــد ینمــ ســاختی هیچ که گ ا پساساخت اصلی اندیشه
 در را آن و کــ ده اســتفاده شایســته نحــوی بــه باشد؛ درست مطلق
کــه  باورنــد این ب (. آنها 1982 3دریدا،) ک دند مط ح روش حوزه

 یــک ســاخت در را خــود پژوه  حین در پژوهشگ  ندارد لزومی
 یها یافته به که حال نیدرع باید او بلکه کند؛ محصور خاص روش
 بــا بــدیع و نــوای  مواجهــه نیــز خــود دارد، توجــه قبلــی یها روش

 در نگــاه ایــن(. 2007 4ســام ویل،) باشد داشته پژوه  موضوع
 آن ب  تئوری این. گ فت قوت تم ین تئوری چون ییها تئوری بست 
 جهــان در تمــ ین ط یــق از اجتمــاعی و ت بیتــی موضوعات است

هــا  تم ین ایــنواسطه  به جهان متقابلصورت  به و شوندمی ساخته
 خــاص،ای  شــیوه به پژوه  و یطورکل به اندیشیدن. یابد می شکل

 شــخص ســاخته دست حتــی و مســل  یهــا تئوری نتیجــهصــ فا  
 تعامــل در و «نابهنگام یها بودن» میان در بلکه نیستند؛ پژوهشگ 

 عمــل و تمــ ین یــکمثابه  به تفک  و اندیشه ف د، ه  ویژه محی  با
ــدمـــی شـــکل ــوار،) گی ـن  از یکـــی نوظهـــور روش(. 2006 5بوـل

 .نشست بار به هایی اندیشه چنین بست  در که بود ییها روش
 
 نوظهور یها روش . ساختار1−2

 از کاملطور بــه کــه اســت خطــیغی  روشی نوظهور پژوه  روش
 و اکتشــافی آینــده، ناگه بلکه شود؛نمیبندی  گام و یریز ب نامه قبل

                                                           

3. Derrida 

4. Somerville 

5. Bullough 
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 شــکل پژوه  و پژوهشگ  بینوآمد  رفت یک در و است بازگشتی
 آنکــه از بی  و دارد ینیب  یپ  قابلیغ ساختاری روش این. یابد می

 مســل  هــای تئوری و رویک دها از ناشی قوانین و گ شته مبنای ب 
 بالفعــل وضــعیت به حساس و آینده به رو بیشت  باشند؛ پژوه  ب 

 روش این در نوظهور واژه(. درواقع 2012 سوت ،) هستند پژوه 
 کــه ف ضــیه یک آزمای  مقابل در که دهدمی پیشنهاد را رویک دی

 را شــده ینیب  یپ ایده یکص فا   و است موجود فعلی یها روش در
 را پــژوه  موقعیــت کنــدمــی تــالش دهــد، می قــ ار یموردب رس

 پژوه  زنده فضای در موجود یها داده با بتواند و بفهمد یخوب به
 آن بــ  روش ایــن(. 2011 ویلیامز،) ب سد روش یا و تئوری یک به

  و ک د توجه افتد می اتفاق آنچه به بیشت  باید تحقیق ف ایند در است
از  یها دســتورالعمل دادن انجــام دنبال به پژوهشگ ص فا   اینکه نه

 .باشد قبلی شده ساخته پی 
 در. اســت نوظهــور یهــا روش اصلی مشخصه بودن آزمایشی

 رخــدادهای و مکانی زمانی، تغیی ات با متناسب روش، این ف ایند
 کــه آینــد می پدید ییها گنالیها وس سمبل نمادها، پژوه  بالفعل

 در بلکــه نیستند؛ ثابتی روشی یها گام قالب در قبل از تجویز قابل
 پژوهشــگ  بین فضای در و شوندمی ظاه  عملی تج به از بازتابی

 چنــین در(. 2001 دیک،) رسند یم تکامل به پژوه  متغی های و
 این بودن آزمایشی اصلی یها ویژگی از یکی تغیی  به تعهد فضایی

 از را آنهــا اینکــه نــه دهــد گوش تغیی ها به باید محقق. است روش
 میــدان در را خود پژوه  مورد پدیده باید او. کند یریز ب نامه قبل

 ایــن در .(2017 بوســتو،) کنــد مشــاهده هســت که گونه آن عمل،
 تواننــدنمــی و داننــدنمــی کلمه واقعی معنای به پژوهشگ ان روش
 این به تحقیق. درواقع ب سد اتمام به پژوه  کار که وقتی تا بدانند
 ایــن طــی در و افتــد می اتفاق مسی  در چیزی چه که است وابسته
 .شودمی کش  پژوهشگ  توس  هم روش خود مسی ،
 

 نوظهورروش  در پژوهشگر . نقش1−3

 کــهاند  رســیده نتیجــه ایــن بــه تج بی علوم های پژوه  در ام وزه
 تحقیــق نتیجــه و ف ایند در پژوهشگ  احساسات و تفک ات انگیزه،

 فضــای در حقیقــت ایــن .(182 ص ،1388 بــاق ی،) است مؤث 
 وســیع،ای  ع صــه شــود کــهمــی مطــ ح بیشــت  ت بیــت و تعلــیم

 هــا پژوه  ایــن در زی ا است؛ محور مت بی و ناشناخته ،چندجانبه
 یــک در را تحقیق ف ایند تج بی، علوم یها پژوه  مانندتوان  مین

 قبــل از تحقیــق ف اینــد همــه ب  و ک د محدود آزمایشگاهی ش ای 
 هــایروشب خالف  نوظهور پژوه  روش جهی. درنتداشت تسل 

 پژوهشــگ محور باشــند، محــور موضــوع آنکــه از بــی  موجــود،
 روشی هایگام کاغ  روی اینکه یجا اند به آن دنبال به. آنها هستند

 هــایگــام تــا بیاورنــد بــار پژوهشــگ  را او خــود بدهند، محقق به
گــ ین، ) ب ســند ظهــور بــه تحقیــق ف اینــد طــی در خــود روشــی،

2015 .) 
 اســت مــارپیچی و خطیغی  ف ایند یک پژوه  دیدگاه این در

 م احــلدهنــده  انجام و اپ اتور فق  یک پژوهشگ  اینکه یجا به که
 تحقیــق اصــلی ی هــایمتغ از یکــی خود باشد، شده تعیین پی  از

 بســیاری اهمیــت پژوه  با او شخصی مواجهه چگونگی و است
ــن در. دارد ــا اـی ــوانین معـن ــد روشـــی ـق  پژوهشـــگ  توســـ  باـی

 شخصــیتی و وجــودی ســاخت بــا متناسب و شده سازی شخصی
 گــ ت، و ازب گ) آیند در او زیسته تج به از بخشی ف د، ه  خاص

ــد لزومـــی(. درنتیجـــه 2008 ــد ندارـن ــق ف ایـن ــه به تحقـی  یا گوـن
 پــی  از م احــل انجام با مختل  پژوهشگ ان که شود یریز ب نامه
 بــا متناسب پژوهشگ  ه  بلکه ب سند؛ یکسانی نتیجه به شده تعیین

 خــود احساســات و انگیــزه تفکــ ، شــیوه خــود، ف دی هایتفاوت
 از یف د منحصــ به بخــ  و داشــته پــژوه  بــا ای ویــژه ب خــورد
 .کندمی آشکار را حقیقت

 نوظهور، پژوه  روش در پژوهشگ  محوری نق  به توجه با
 در. کنــد می پیــدا پژوه  این در ییبسزا اهمیت نیز نوشتن ف ایند

 پایــانی م احــل در تنهــا پژوهشــگ  مکتوبات فعلی، هایپژوه 
 تحقیــق در رخــداده وقــایع از فق  گزارشــی که دهدمی رخ تحقیق

 بــ ای بســت ی خــود نوشــتن نوظهور، روش در که ی. درصورتاست
 دانایی به نیل ب ای راهی تواندمی و است دوچندان تحلیل و کش 
 نزدیــک نویســندگی هنــ  بــه پــژوه  منظــ  ایــن از. باشــد بیشت 

 (. 1982 دریدا،) شود یم
 شــود نمی مشخص شده تعیین پی  از قوانین توس  نویسنده کار

 قــ ار قضــاوت مــورد را او کار قوانین این با متناسب توان نمی حتی و
 بســت ی او یها نوشــته و نویســدمــی قانون بدون بیشت  نویسنده. داد
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ــ ای ــور ب ــا خالقیت ظه ــو  ی ه ــوند می محس ــن در. ش ــا ای  معن
 شــودمی رو روبه خود یها یافته با بار دیگ  نوشتن حین در پژوهشگ 

 پژوه  و ب سد جدید یها یافته به تواند یم آنها در تعمق و تأمل با و
 1ریچاردســون،) گیــ دمــی شــکل مجــدد و مــداوم تفســی  یک طی

 پژوهشــگ  ایــن نوظهــور روش یــک ف ایند طی در(. درنتیجه 1994
 ف اینــد در آنهــا بــازبینی و بی ونی یها واقعیت با مواجهه در که است

 .گی د می شکل و رسیده فعلیت به نوشتن
 

 تربیت و تعلیم در نوظهور پژوهش یها روش . جایگاه2

 رو روبــه انسانی ی هایمتغ با ت بیت و تعلیم های پژوه  کهازآنجا
 پــی را ت بیــت چــونچندجانبــه  و مستم  ام ی همچنین و هستند

روش بــا کــه اقتضــا اتی طلبند؛می را خاصی اقتضا ات ، ندیگ یم
نمــی محقق تمامی به ت بیت و تعلیم فعلی ش ای  در موجود های
 ت بیــت و تعلیم های پژوه  در اصلی ویژگی سه به ادامه در. شود

 آنهــا بــه موجــود، هایروش بودن ناتوان خاط  به که شودمی اشاره
 ذیل در و اند داشته دنبال به متعددی هایچال  و شودنمی توجهی

 نوظهــور پــژوه  روش اتخاذ چگونه که شود می بح  ویژگی ه 
 .باشد فعلی ش ای  در راهکاری تواندمی

 
 تربیتی علوم یها پژوهش در فردی یها تفاوت اهمیت .2−1

 یهــا ویژگی با انسان، مشت ک لفظ با متناسب آدمیان اینکه باوجود
 روحــی، جســمی، بعــد هــ  از ولــی ؛شــوند یمــ تع ی  مشت کی
 نگــاه ت  دقیــق که مکانی و زمانی ش ای  حتی و اجتماعی موقعیت
ــیم، ــان کن ــده انس ــاصای  پدی ــژه و خ ــت وی ــه اس ــیت ک  شخص

 یشــه،ندی ااختصاصــ و متمــایز الگــویعنوان  بــه اوف د  منحصــ به
 فیزیکی یها محی  با وی تعامل چگونگی ف د، رفتارهای و هیجان

 هیلگارد، و اتکینسون) دکن یم مشخص را روی  پی  اجتماعی و
 و تعلیم یها پژوه  در اصلی متغی (. ازآنجاکه 325، ص 1387

 بــه پــژوه  هــایروش در رودمــی انتظــار اســت، انســان ت بیت،
 .شودای  ویژه توجه ف د ه  خاص ف دی یها ویژگی
 ایــ ان، در ت بیــت و تعلیم موجود یها پژوه  در ،نیاوجودبا

 در اســت الزمکــه  آنچنان فــ دی، یهــا تفاوت چگونگی و چیستی
 روش هعمــدطور به زیــ ا شــود؛ نمی گ فتــه نظــ  در پژوه  ف ایند

                                                           

1. Richardson 

ب اســاس  روشــی هــایگــام و شــده یریز ب نامــه قبــل از پــژوه 
. اند شده مشخص انسانی مشت ک های ویژگی و کلی یها مشخصه

 و تعلــیم نظــام در و اج ایــی ســط  در است شده باع  ام  همین
 باشد داشته نابسامان وضعیتی ف دی هایتفاوت ای ان فعلی ت بیت

 عــدالت و فــ دی هــایتفــاوت اعمــال بــین اساســی های چال  و
 الزم کــه ی(. درصــورت1395 دیگ ان، و ک یمی) آید پدید آموزشی

 داشــته عمــل آزادی پــژوه ، بالفعل موقعیت در پژوهشگ  است
 یــا و مت بیــان از ه یک ف دی هایتفاوت با متناسب بتواند تا باشد
 .دهد تغیی  را خود کار روش انآموز دان 

 روش ت بیــت، و تعلــیم در موجــود پژوه  هایروشب خالف 
 روش در فــ دی یها تفاوت جایگاه به مبناییطور  به نوظهور پژوه 
 پژوهشگ  ف دی های تفاوت اینکه ب  افزون روش این. است پ داخته

 یهــا ویژگی بــه دانند، می اهمیت با را پژوه  ف ایند با او مواجهه در
 حســاس نیــز انســانی علوم یها پژوه  در تحقیق ی هایمتغ و اف اد

 بــه کلــی هایگام از که موجود های روشب خالف  روش این. است
 ک ده عمل وارونه صورتی به ،کنند یم ح کت تحقیق جز یات سمت

ــ  آن و ــژوه  اســت ب ــد پ ــه از بای  شــخص مواجهــه زیســته تج ب
 هــای ویژگی بــه توجــه و پــژوه  مــورد افــ اد تــک تک با پژوهشگ 

 بــا متناسب ادامه در و شود آغاز انسانی متغی های از یک ه  مجزای
ســوت ، ) گیــ د انجــام تحلیــل وبنــدی  مقوله شده، ف اهم یها تج به
 و تعلــیم موضوع با پژوهشی در( 2009) رایت مثالطور (. به2012
 رعایــت بــا شودمی چگونه داد نشان عملیطور  به بزرگساالن ت بیت
 بــه نوظهــور پــژوه  روش از اســتفاده قالــب در فــ دی هایتفاوت
 متغی هــای تــک تک آموزشــی ســابقه ابتــدا او. رســید مطلو  نتیجه

 یهــا چال  بــا آنهــا مواجهــه نحــوه ادامــه در و ب رســی را پــژوه 
 .پ دازد می تحلیل به نهایت در و ک ده مشخص را آموزشی

 
همدلی ایجاد لزوم .2−2

2
 تربیت و تعلیم یها پژوهش فرایند در 

 و م بــی رابطــه که معناست بدان ت بیت و تعلیم فضای در همدلی
 هــدایت تحکم، سلطه، مبنای ب  و پایین به باال ازای  رابطه مت بی،

 رابطــه یــک در ابتــدا بکوشــد م بــی بلکــه نباشد؛ دلسوزی حتی و
 حــاالت افکــار، داده، ق ار مت بی ش ای  در را خود انسان، با انسان

 شــناخت چنــین مبنــای بــ  ادامه در و ک ده درک را او احساسات و
                                                           

2. empathy 
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 در(. 2013 دیگــ ان، و 1ارقــود) بیــ دازد ت بیت به ادراکی با هم اه
 و مت بــی فهــم را خــود یها فعالیت محور باید م بی فضایی چنین

 کنــد فــ اهم ش ایطی و دهد ق ار او یها نداشته وها  داشته به احت ام
 بــ وز را خود حقیقی خویشتن بتواند ت بیت مسی  طی در مت بی تا

 خــوی  اســتعدادهای بــا متناســب یابد کــه پ ورش  گونه آن و داده
 و یافتــه ساختار ها روش قالب در پی  از م بی که گونه آن نه است؛

 .دارد انتظار شده ط احی
 ذیــل هعمــدطور به همــدلی ت بیــت، و تعلــیم های پژوه  در
ــژوه  روش ــی پ ــ ح پدیدارشناس ــده مط ــت ش ــدلی. اس ــا هم  ی

 مســتلزم پــژوه ، ی هایمتغ با پدیدارشناس پژوهشگ  سویی هم
 از اعــم خــود، ویــژه نظــ ات دادن ق ار پ انتز در و اپوخه عمل یک

ــا اســت؛ شخصــی و علمــی ــن ب ــد کــه هــدف ای ــ ای  بتوان  و ش
 بــ ای(. 2014 2کــوتال،) کنــد درک یخوب بــه را مقابل یها دیدگاه
 یها یافتــه بازتولیــد از بتواننــد ت بیــت، و تعلیم یها پژوه  اینکه

 بــا متناســب و رفتــه ف اتــ  ت بیتــی مســل  یها نظ یــه و رویک دها
 یــک از همــدلی اســت الزم نماینــد پژوه  مت بیان واقعی ش ای 
 در کلــی رویک د یکصورت  به و رفته ف ات  خاص روشی در ف ایند
 . شود مط ح ت بیت و تعلیم پژوه  یها روش

قضــاوت از پــژوه ، در همدلی رویه اتخاذ با باید پژوهشگ 
 بــا کنــد ســعی و کــ ده گــ ر مت بــی بــه نســبت خــود پیشین های

 دســت متقابــل فهمی و مشت کای  نقطه به خود پژوه  متغی های
 و خــود مخاطبــان در تغیی اتــی ایجــاد دنبال بهص فا   اینکه نه یابد؛

 در کــه ی(. درصــورت2007 اســی ین ،) باشد تغیی ات آن ارزیابی
 پی  از هایگام طبق است مجبور پژوهشگ  روشی، فعلی ش ای 

 بتوانــد کــه نــدارد مطلــوبی عمل آزادی و نماید عمل شده ط احی
 را تحقیــق رونــد پــژوه ، متغی هــای بالفعــل شــ ای  با متناسب

 .کند یریز ب نامه
ــه  ــژوه  روش درازآنجاک ــور، پ ــگ  نوظه ــوده آزاد پژوهش  و ب

 پــی  را پــژوه  ف اینــد رو پــی  رخــدادهای بــا متناسب دتوان می
 مواجهــه. کنــد ح کــت همــدلی مبنــای ب  دتوان می یخوب به بگی د؛

 3فــ دی بین فضای یک در باید انآموز دان  یا و مت بیان با پژوهشگ 
 نوظهــور روش معنــا ایــن در. گیــ د انجام متقابل فهم یک بست  در و

                                                           

1. Arghode 

2. Kutlu 

3. in between 

 روش آن، در کــه باشد پژوهشگ  ب ای جایگزین فضای یک دتوان می
 متغی هــای تجــار  با چال  در محقق دریافت و فهمیدن شخصی

 (. 2009 وایت،) گی د می ق ار پژوه  بالفعل ش ای  و انسانی
 را نوظهــور پــژوه  روش در همدلی ف ایند اج ای ازای  نمونه

 او. کــ د مشــاهده( 2011) ویلیــامز پــژوه  درتوان  می یخوب به
 اتخــاذ با، ت بیت و تعلیم روند در ف هنگی انتقال تأثی  ب رسی ب ای

 اســت؛ داده قــ ار همــدلی بــ  را خــود کــار محــور نوظهور، روش
 مت بیــان با تعاملی فضای یک ایجاد با ک ده سعی که صورت نیبد

 را آنهــا ت بیــت و تعلــیم رونــد ب رســی، مورد ف هن  دو از ه یک
 ف هنگــی، انتقــال ف اینــد بــا عملی مواجهه با و ک ده درک یخوب به

 .کند مشخص را ت بیت و تعلیم ف ایند ب  آن تأثی  چگونگی
 

 تربیت فرایند بودن زمانمند به توجه لزوم .2−3

 آمال با نسبت در و او گ شته با متناسب لحظه ه  در انسان هویت
 از یکــی گفت باید رو نیازا شود؛می مشخص اش آینده آرزوهای و

. اســت «زمــان» دارد، اساسی نق  ت بیت و تعلیم در که عناص ی
 پــی  بــه «زمان با» و  دیپ  یم صورت «زمان در» ت بیت و تعلیم

 متقابــلای  رابطــه در و  دیپــ  یمــ تأثی  «زمان از» ناگزی  و رود یم
 نیــز ت بیتــی یهــا پژوه . درنتیجــه گــ ارد یمــ تــأثی  «زمــان ب »

ــد تاری  ــه حســاس و من ــد.  زمان ب ــوان  مینان ــه یــک درت  از م حل
 مگــ  داشــت، مخاطــب ت بیتی ش ای  به راجع قضاوتی پژوه ،

 کــه معنــا بــدین گ فــت؛ نظــ  در تــاریخی بست  یک در را او اینکه
 ادامــه چگــونگی بــه راجــع و داشــت نظــ  در را او ت بیتــی گ شــته

 (. 2017بوستو، ) بود نگ ان آینده در فعلی ت بیتی وضعیت
 تنهــا آنها تغیی ات هستند، انسان پژوهشی متغی هایازآنجاکه 

 ممکن. آنها ندارد بستگی محی  با آنها مواجهه و بی ونی ش ای  به
 و کــ ده حفظ پژوه  در رخداده ت بیتی وضعیت در را خود است

 متفــاوت مســی ی و شده متحول درون از اینکه یا و نمایند بازتولید
 علــوم یهــا پژوه  در ،(. درواقــع2011 ویلیــامز،) گی نــد پی در

 بــه متغیــ  یک درباره تج بی علوم تحقیقات مانندتوان  مین ت بیتی
 .باشد درست مکانی و زمان ه  در که رسیدای  نتیجه

 یهــا پژوه  بودن زمانمند با رابطه در عمده اشکال دو ام وزه
 پژوهشگ  شناختی حوزه به اول اشکال: دارد وجود ت بیت و تعلیم

 هعمدطور به ها پژوه  این در. گ ددب می او شناختی هستی نگاه و
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 رفتارهــایصــ فا   و شــودمــی گ فتــه نظــ  در 1عینی زمان در انسان
.  دیــگ یمــ قــ ار ب رســی مورد پژوه  حال موقعیت در او بالفعل

 گ شته به توجه بدون آدمی اکنون یرفتارها چگونگی که یدرصورت
   معناست؛ بی او

 عمده. گ دد ب می پژوهشگ  شناختی ارزش نگاه به دوم اشکال
ــ اری ارزش ــاوت وها  گـ ــق یها قضـ ــین در محقـ ــق حـ  و تحقـی
 و او منــد تاری  هســتی بــه توجــه بــدون پژوه ، آخ  گی ی نتیجه

 یخوب بــه دتوانــ میندرنتیجه  و  دیگ یم انجام اش گ شته تج بیات
 مشخص اش ف دی خصوصیات با متناسب را متغی  ه  ت بیتی سی 
 پــژوه  متغی هــای 2زیســته زمــان کــه اســت حــالی در این. کند

 ،هــا پژوه  ایــن در. شــود یمــ لحــا  نوظهــور روش در یخوب به
 بــا متناســب را او و کــ ده گــ ر متغی  به آنی نگاه از باید پژوهشگ 

 گ ین،) نماید رصد اش گ اشته س  پشت ش ای  و تاریخی حافظه
 نــدارد؛ای  شده تعیین پی  از ساختار روش این(. ازآنجاکه 2015

 متغی هــای جهــان زیست همدلی، رویه اتخاذ با دتوان می یخوب به
 .باشد شناور و سیال آنها زندگی بست  در و ک ده تج به را پژوه 

 
 گیری نتیجه و بحث

 از کامــلطور  بــه که است خطیغی  روشی نوظهور، پژوه  روش
 و اکتشــافی آینــده، ناگه بلکه شود؛نمیبندی  گام و یریز ب نامه قبل

 شــکل پژوه  و پژوهشگ  بینوآمد  رفت یک در و است بازگشتی
 آنکــه از بی  و دارد ینیب  یپ  قابلیغ ساختاریروش  این. یابد می

 مســل  یهــا تئوری و رویک دها از ناشی قوانین و گ شته مبنای ب 
 تغییــ  به تعهد و بودن آزمایشی. است آینده به رو باشد پژوه  ب 
ــه از ــلی یها مشخص ــت نوظهـــور روش اص ــژوه  . روشاس  ـپ

 محــور موضــوع آنکــه از بی  موجود، های روشب خالف  نوظهور
 یجا به است آن دنبال به روش این. هستند پژوهشگ محور باشند،
 را او خــود بدهــد، محقــق بــه روشــی یهــا گام کاغــ  روی اینکــه

 تحقیــق ف ایند طی در خود روشی، های گام تا بیاورد بار پژوهشگ 
 یهــا ف مول نبایــد روشــی هــای گام معنــا ایــن در. ب سند ظهور به

 شود؛ بلکــه می اج ا پژوهشگ  توس  که باشند مشخصی و ص ی 
 متناسب و شده سازی شخصی پژوهشگ  توس  باید روشی قوانین

                                                           

1. existential time 

2. lived time 

 تج بــه از بخشــی فــ د، ه  خاص شخصیتی و وجودی ساخت با
 .درآیند او زیسته

 انســانی ی هــایمتغ با ت بیت و تعلیم هایپژوه  که ییازآنجا
 را ت بیت چونچندجانبه  و مستم  ام ی همچنین و هستند رو روبه

 بــا کــه اقتضــا اتی ؛طلبنــد یمــ را خاصی اقتضا ات گی ند،می پی
 محقــق تمامی به ت بیت و تعلیم فعلی ش ای  در موجود یها روش
 از و بــاز ساختاری با و خطیغی  ییها روش است الزم و شوندنمی
. شود گ فته کار به نوظهور پژوه  روش چون نشده، ط احی پی 
 بــ ای نوظهــور پــژوه  روش کــه دستاوردهایی ت ین مهم از یکی

 ایــن باشــد داشــته هم اه به دتوان می ت بیت و تعلیم رکاراناند دست
 فــ اهم را امکان این پژوهشگ ، شخص به دادن اهمیت با است که

ــ ــد یم ــه کن ــت ک ــک تح ــه ی ــان رابط ــا انس ــان ب ــارج و انس  از خ
 بــا ت ی زنــده و ت  نزدیــک ارتبــا  شده، تعیین قبل از یها چارچو 

 و شــود ب قــ ار ت بیتــی یها پژوه  در نظ  مورد ت بیتی یها پدیده
 پــی  یهــا حل راه و ت بیتــی یهــا چال  از جدیــد فهمیدرنتیجه 

 ت بیــت و تعلیم مغفول محور سه زی  نمودار در. آید پدید آنها روی
ــاظ  راهکارهــای و فعلــی پــژوه  یهــا روش در ــا متن  در آنهــا ب

 .شودمی بیان نوظهور یها روش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چــون مفــاهیمی در نوظهــور، پــژوه روش  اینکــه بــاوجود
ــه همــدلی، ــد و زیســته تج ب ــودن زمانمن ــا ب ــون هــاییروش ب  چ

 در آنهــا اهمیــت ولــی دارد؛ اشت اکاتی ه منوتیک و پدیدارشناسی
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ــیم هــای پژوه  ــت و تعل ــ  ت بی  ســای  عــ   در روشــی از ف ات
 دیگــ  طــول در کلی، رویک دیصورت  به باید بلکه ست؛ها روش
 بنــاب  اســت ممکــن دیگــ  طــ ف از. شــود گ فتــه نظ  در هاروش

 هــاییپژوه  در ها،روش این نشده ط احی پی  از و باز ساختار
 بــه پــژوه  باشــد؛ نک ده دایرا پ کافی قابلیت و توانایی محقق که

 ابتــدا شود می پیشنهاد. درنتیجه شود کشیده نظمی بی ووم ج  ه ج

 و کّمــی هــایروش دیگــ  کنــار در ت کیبــیصــورت  به هاروش این
 ف ایند در ورزی دست با بتواند پژوهشگ  تا شود گ فته کار به کیفی

 بــه را قبلــی یریز ب نامــه بــدون و بالفعل مواجهه مهارت پژوه ،
 مورد هایروش یا روش پژوه  حین در خود بتواند و آورده دست

 .نمایدبندی  گام و کش  را نیاز
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