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 شناسي آلترناتيو بررسي چگونگي ايجاد روش

اي در علوم اجتماعي براساس الگوي نظرية زمينه

1 حسين هرسيج

و اقتصاد دانشگاه اصفهان  دانشيار گروه علوم سياسي دانشكده علوم اداري

 رئوف رحيمي
و اقتصاد دانشگاه اصفهان  دكتري گروه علوم سياسي دانشكده علوم اداري

)22/2/94:تاريخ تصويب–14/7/93:تاريخ دريافت(

 چكيده

از هدف پژوهش حاضر، بررسي چگونگي ايجاد روش شناسي آلترناتيو در علوم اجتماعي با استفاده

و اجراي كارگاه رهيافت كيفي نظرية زمينه و مصاحبة نيمه اي ساختارمند با استادان هاي گروه متمركز

و رويكرد، نظري. شناسي علوم اجتماعي است متخصص در روش اي زمينهةروش پژوهش، كيفي

و مصاحبة نيمه، كارگاه1392-93است كه در سال ساختارمند با مشاركت هاي گروه متمركز

در. شناسي در چند گروه انجام گرفت استادان متخصص در روش ضرورت استفاده از روش كيفي

و مدل نظري، بيانگر اين است هاي پژو تحليل داده. اي است اين پژوهش، شناخت عوامل زمينه هش

و روش و ساختاري تكثر فرهنگي علي و شناسي، سردرگمي در انتخاب نوع روش كه شرايط شناسي

هاي تركيب متفاوت هاي موجود در علوم اجتماعي، به راهبرد شناسي ناقص بودن هر يك از روش

و برقراري تعامل بين روش و كيفي شود كه تحت تأثيرميهاي موجود منجر شناسي روش كمي

و نگريستن به هر چيز در بستر شرايط مداخله و روش بر يكديگر گري مانند تأثير متقابل موضوع

شناسي در اين مقاله الگوي روش. شودمي شناسي آلترناتيو منجر گيري روش خودش، به شكل

.شود آلترناتيو در علوم اجتماعي ارائه مي

 واژگان كليدي

و كيفي، روشتركيب متفاوت رو گرا، علوم اجتماعي، شناسي تعامل روش شناسي آلترناتيو،ش كمي

.اي نظرية زمينه

 harsij@gmail.com:Email 03136683116:فاكسه مسئول نويسند.1



 1394، زمستان4 شمارة،45ة دور، سياستةفصلنام 1034

 مقدمه
و كوربين،(هاي اجتماعي است شيوة انديشيدن دربارة مطالعة واقعيت شناسي، روش .)1390استراوس

مي در تعريف روش)1350(فيليسين شاله يا: گويد شناسي فلسفة علمي را منطق عملي

مي] شناخت روش[شناسيوشر يا اما روش مجموعه. توان ناميد نيز اي از ترتيبات عملي

و تكنيك رويه و تحليل داده ها به هايي است كه براي گردآوري مي ها اهميت. آيند كار

مي روش به ما كمك كه هاي اجتماعي را درك كند ماهيت حقيقي واقعيت شناسي اين است

به انسان نمي. كنيم  حقيقت مطلق دست يابد، اما اميد است پژوهش، انسان را به فهم تواند

اين پژوهش به روش رويكرد. بهتري از طرز كار جهان از جمله جهان اجتماعي رهنمون كند

مي نظرية زمينه بههباي زمينه نظرية،به گفتة گليزر. گيرد اي انجام صورت وجود آوردن نظريه

در حقيقت در اينجا بين تحليل. كمي استياهاي كيفيهاستقرايي از طريق تحليل كيفي داد

و داده مي كيفي و تحليل كيفي را هاي كمي نيز انجام توان روي داده هاي كيفي تمايز وجود دارد

تحليل كيفي يعني:گويدمي) 2009(ي واقعي تحليل كيفي، گليزرابراي مشخص كردن معن. داد

است، توليداي زمينه نظريةو فرضياتي را، مانند آنچه در ها يا مفاهيمكه يافتهيهر نوع تحليل

كه مي ب روشاز طريق كند  كوربين نظريةوبه نظر استراوس. اند دست نيامدهههاي آماري
وها داده مند نظام گردآوري براساس توسعة نظريه براي عمومي شناسي روشيكاي زمينه

و وتحليل تجزيه و كوربين،(شودميو پرداخته ساختهيقتحق فرايند طولدر آنهاست استراوس

 كاربرد مورددر پاول.دارد وجود متقابل كنش تحليل آنهاو تجزيهوها مجموعة داده بين.)1385
 روشازكه است مطالعاتي: گويدمي شناسي روش عنوانبهاي زمينه نظرية مطالعات ماهيت

و جامع؛ تحليل ها؛ نظريهوها بندي رده منظم توسعة استقرايي؛  مداوم هاي مقايسه توصيف
در آوري جمعيها داده مي پديده مورد شده برخي.)Mansourian, 2006:3-5(جويد ها سود

از هاي روش نظرية زمينه ويژگي مي.1: اي عبارتند نه آنكه آن را بيازمايد؛ بيشتر نظريه را سازد،

ميها ابزار تحليل را براي كار با انبوه داده.2 به.3دهد؛ي خام در اختيار پژوهشگر قرار

مي تحليل مي.4ها را نيز لحاظ كند؛ كند تا معاني مختلف پديده گر كمك دارد پژوهشگر را وا

كه سنگ بناي نظريه و همچنين مفاهيمي را و خالق باشد اند شناسايي كند، همزمان منظم

به هم ربط دهد  و .)Strauss and Corbin,1998:4-8(بپروراند

و نمونه و ترتيبات مقايسه، طرح پرسش هاي نظري، بر مفهوم گيري مبتني مراحل

كه آن را از ساير روش شناسي زمينه هاي اساسي روش مشخصه مي اي است و ابزار ها مجزا كنند

كه اغلب نظرية زمينه روش.)Strauss,1987:6-7( گذارند پروراندن نظريه را در اختيار مي اي شناسي

ميخ به نام شود، در اصل توسط دو جامعه وانده و اَنسلم شناس آمريكايي هاي بارني گليزر

بر . Glaser, 1978,1992; Glaser & Strauss,1967; Strauss, 1987)( وجود آمده است استراوس به
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شناسي آلترناتيو در علوم اين اساس، هدف اصلي اين تحقيق، بررسي چگونگي ايجاد روش

ب كه اين شده، پرسش با توجه به موارد مطرح. اي است راساس نظرية زمينهاجتماعي هايي

از پژوهش به شناسي شناسي آلترناتيو چيست؟ روش روش: دنبال پاسخ به آنهاست عبارتند

شناسي آلترناتيو در حال حاضر ضرورت دارد؟ براي شود؟ چرا روش آلترناتيو چگونه ايجاد مي

رو پاسخ به اين پرسش گيري از اين با بهره. اي استفاده شده استش نظرية زمينهها از

. هاي مذكور پاسخ دهيم شناسي به روش كيفي، تالش داريم در حد امكان به پرسش روش

به پرسش به در بخش: هاي مذكور، اين مقاله در دو بخش سازماندهي شده است منظور پاسخ

و روش پژوهش توضي اول با رويكرد توصيفي، روش ميشناسي و در بخش دوم،ح داده شود

و تحليل داده مي هاي حاصل از مصاحبه به روش نظرية زمينه انواع كدگذاري تا اي انجام گيرد

و ارائة مدل، در نهايت چگونگي ايجاد روش با توصيف، مفهوم شناسي آلترناتيو در علوم سازي

.اجتماعي مشخص شود

و نمونه روش تحليل داده  گيري ها
مي اي، گردآوري داده رية زمينهدر روش نظ و تحليل آنها يك در ميان انجام با. گيرد ها تحليل

و مشاهدة بعدي منجر مي به مصاحبه و و مشاهده آغاز و مصاحبة بعدي نخستين مصاحبه شود

و كار ميداني پس از آن ادامه مي و مصاحبه -Strauss and Corbin,1990:10) يابد با تحليل بعدي

مي اي گردآوري داده نظرية زمينه در روش (12 رو در جريان ازاين. كند ها را تحليل هدايت

و عمل پژوهش تعامل دائمي وجود دارد به تفسير. پژوهش ميان پژوهشگر عينيت براي رسيدن

و دقيق از رويدادها ضرورت دارد بي از آن طرف حساسيت پژوهشگر براي درك. طرفانه

و معنا تش هاي داده ظرايف و و هم حساسيت. خيص ربط بين مفاهيم الزم استها هم عينيت

مي براي كشف الزم با اند؛ گوهر كشف برقرار كردن ارتباط محكم ميان آنچه از قبل دانستيم

اي حدود در روش نظرية زمينه.)Strauss, & Corbin, 1987(آنچه تا اكنون ناشناخته مانده است 

ك در.)Sandeloswski,1995:1-3(افي دانسته شده است پنجاه مصاحبه يا مشاهده براي مطالعه

و برجسته در و تكرار نكات مهم تحقيقات كيفي، اشباع ارتباط نزديكي با حجم نمونه دارد

و در اين تحقيق پس از تعيين پرسش. صورت ادامة مطالعه، نشانة كفايت حجم نمونه است ها

به ام ها از طريق كانات مطالعة ميداني، دادهطراحي چارچوب طرح در مراحل مياني، با توجه

شد هاي نيمه مصاحبه و. ساختاريافته گردآوري در تحقيق حاضر بيش از صد مصاحبة عميق

و پژوهشكده شناسي در دانشگاه ساختاري در ميان استادان متخصص در روش نيمه هاي ها

و قم در سال  . انجام گرفت1392-93تهران، اصفهان
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 شوندگان نظر مصاحبهپيشينة موضوع از
سه رويكرد زير نظران داخل كشور براي بومي شوندگان، صاحب از نظر مصاحبه سازي در ايران

:اند را مطرح كرده

سازي علوم اجتماعي در ايران، بحث تغيير مباني علوم نظران بومي اي از صاحب عده.1

كه بايد مباني هستياند كردهاجتماعي را مطرح  به اين معنا و معرفت؛ راشناسي اسالمي شناسي

درها روشي تحقيق حاكم ساخت؛ يعنيها روش به  اسالمي مطرحميپاراداي جديد تحقيق،

و تدوين روشنيبنابرا. شود هاي موجود در علوم شناسي شناسي متفاوت از روش به طرح

. معتقدند اجتماعي، براساس مباني اسالمي

و پژوهشگاه حوز آيت.2 و دانشگاه معتقدند، تعريف انسان بايد از اهللا مصباح ه

و معرفت هستي و شناسي يها روشي وحياني در كنارها روششناسي اسالمي اخذ شود

كار گرفته شود تا بتوان مسائل موجود در جامعة اسالمي را بررسي كرد؛ يعني تجربي موجود، به

و ايران .ايجاد تلفيق بين روش غرب

فر عده.3 كه بايد منطق تا اي ديگر كه در هنگستان علوم اسالمي فعاليت دارند، معتقدند

و روش به فلسفة روش عبارت ديگر، معتقدند در كناربه. دست آورد شناسي را از متون ديني

كه آن احكام توصيفي، و توصيفي وجود دارد وااحكام تكليفي، احكام ارزشي حكام منطق

 به بررسي مسائلميتوانيم با ابداع اين مباني بنابراين به نظر آنها،. روش تحقيق هستند

و تمدن جديد اسالمي را بسازيم ما.جمهوري اسالمي بپردازيم از نظر پژوهشگران فرهنگستان

و تجربه رابطه برقرار كنيم؛ يعني روشي را طرح كنيم كه حاصل ضرب اين  بايد بين دين، عقل

. دست دهد سه منبع شناخت را به

سازي علومي مذكور در مورد بوميها دگاهيدندگان مقالة حاضر،شو از نظر مصاحبه

و چرايي مطرح  هاي مورد شناسي، اما چگونگي تحقق روشاند كردهاجتماعي در ايران، چيستي

و وارد جزييات نشدها ها كلي اند؛ يعني اين ديدگاه نظرشان را توضيح نداده از نظر. اند ند

ما شوندگان گزاره مصاحبه كه ما در اختيار داريم، از نظريههايي هاي غربي اخذ شده است، زيرا

و بودجه، بانك، مجلس، بورس، بنگاه و نهادهايي مانند برنامه را از ... ها، توليد دانش بنياد، بيمه

هاي ما تضاد دارد، مانند بهرة اصول حاكم بر برخي نهادها مانند بانك، با ارزش. ايم غرب گرفته

و هنوز اقدا كهمي اساسي انجام نگرفته است تا اصولي بر بانكبانكي هاي ايران حاكم شود

بنابراين،. گذاري در ميان مردم جامعه، مشكل شرعي نيز نداشته باشد ضمن ايجاد انگيزة سپرده

هاي براي اين كار نظريه. هاي موجود در جامعة ايران منطبق باشد نظريه بايد در اجرا بر واقعيت

شناسي آلترناتيو پيشنهادي اين مقاله در اين ميان روش. سازي شودو بوميغربي بايد پااليش

مي عنوان الگوي روش به و بومي شناسي، و پااليش نظريه تواند در توليد نظرية بومي هاي سازي
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به ما كمك كند در صورت اصالح نهادها،. در مجموع بايد نهادهاي مذكور تغيير يابد. غربي

ها منطبق باشد، كاركرد هرچند نظريه بايد با واقعيت. پردازي كرد نظريهتوان براساس آنها مي

كه مي و اصالح كند تواند واقعيت نظريه اين است سؤالي كه در اين زمينه. ها را نيز تغيير دهد

كه چرا نظام فلسفي مبتني مطرح مي در ايران تأسيس نشده بر انديشة اسالمي شود اين است

شوندگان بيان داشتند، پاسخ به اين ما مبتني بر آن شكل بگيرد؟ مصاحبهاست تا نظام معرفتي

به بررسي تحليليِ تاريخ فلسفه در جهان اسالم، نياز دارد در. پرسش از نظر آنها فلسفة اسالمي

و انتزاعي شد شد. گذشته از فلسفة مضاف مانند فلسفة سياسي فاصله گرفت اين مسئله موجب

به گرداب جدايي براي مثال در غرب مدينة. ها بيفتد كه هنوز ادامه دارد از واقعيتفلسفه

كه مبتني و نوزايي تحقق يافت بر فلسفة مدرنيسم بود، اما مدينة فاضلة فارابي فاضله با رنسانس

و ندارد و هيچ جاي جهان اسالم نيز مصداق نداشته در ايران. در انديشة اسالمي جاي نداشت

د و دانشگاه وجود داردنيز نوعي دوگانگي يا و. وييت بين حوزه بنابراين در روش دانشگاه

و دانشگاه موجب دوگانگي. حوزه نيز اين دوگانگي وجود دارد در واقع دوگانگي بين حوزه

و دانشگاه نيز شده است روش شناسي خود را از دانشگاه در ايران دانشگاه روش. شناسي حوزه

ك مي ميگيرد، ولي حوزه در زمينة فقه ساير علوم اسالمي در حوزه در حاشيه قرار. كند ار

كه كار اصلي حوزه فقه. شناسي فقه بسيار مورد توجه حوزه است رو روش ازاين. دارند از آنجا

اي در ايران زياد رشته از سوي ديگر، كار بين. شناسي فقه غلبه پيدا كرده است است، روش

مياي در كشور رشته رونق ندارد، ولي كار بين در واقع. گيرد هاي پيشرفته بهتر انجام

يافته كشورهاي توسعه. اي مانند فلسفة علم است رشته شناسي تا حدي مرهون كار بين روش

هاضمة بهتري براي علوم اجتماعي از خود اي، رشته هاي بين دليل نهادينه شدن انواع رشته به

علت. هاي ديگر پيشرفت چنداني ندارد شناسي مانند حوزه ايران در زمينة روش. اند نشان داده

و بقية كشورها مكتب. اين وضعيت، سنت تاريخي ايران است هاي قديمي خانه در انگلستان

و دانشگاه . هاي ايران توسعه پيدا نكردند خانه اما مكتب. هاي امروز شدند توسعه يافتند

وف خانه مكتب و هاضمة خوبي هاي قديمي ايران نتوانستند خودشان را با علم جديد ق دهند

و دانشگاه شوند  انقالب صنعتي در اروپا رشد كرد، 1750در سال. نداشتند تا توسعه پيدا كنند

و سيستم مكتب هاي قديمي اين كشور خانه ولي اين فرايند در سيستم سنتي ايران رسوخ نكرد

و علوم مختلف را در خود جا دهد به دانشگاه تبديل شود رضاشاه دانشگاه در زمان. نتوانست

كه در زمينة غرب توسعه يافته بود، وارد زمينة  به شيوة غربي وارد كشور شد؛ يعني دانشگاه

شد  از تأسيس دارالفنون سيستم. اميركبير در اين زمينه با تأسيس دارالفنون پيشروست. ايران

و دانشگاه در كشور شكل گرفت نتوانستند هاي قديمي خانه مكتب. دوقطبي يا دوگانگي حوزه

و توسعه دهند به. دارالفنون را در خود هضم كنند 1313طور رسمي دانشگاه در سال در نتيجه،
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و حوزه شكل گرفت،. توسط رضاشاه تأسيس شد سيستم دوقطبي از آن زمان كه ميان دانشگاه

د. اند در كنار هم تا اكنون كار كرده كه رحاليچهار تا پنج قرن قبل، دانشگاه در لندن ايجاد شد،

به دورة ساسانيان2000شاپور دانشگاه جندي ) پيش از ظهور اسالم( سال سابقه دارد؛ يعني

به. داشته است1313پس كشور ايران دانشگاه را خيلي قبل از سال. گردد برمي با ورود اسالم

به دورة بعد از ساسانيان است، ايران جزيي از قلمرو خالفت شد كه مربوط چ. ايران هارم قرون

در.و پنجم اوج شكوفايي علمي ايران است و سلجوقيان، رونق علمي بعدها با ظهور غزنويان

و تحت سلطة حكومت قرار در اين دوره دانشگاه. ايران از بين رفت ها به نظاميه تبديل شدند

ني. يابد در نتيجه، علوم، در اين مقطع از تاريخ ايران، توسعه نمي. گرفتند ز در زمان صفويان

به زمان قاجار و و حوزة علميه رونق پيدا كرد سيستم رسمي روحانيت شيعه شكل گرفت

و در نتيجه با سقوط قاجار، خانه در اين دوره نيز مكتب. رسيد به دانشگاه تبديل نشدند ها

در مورد كاركرد ديگر دانشگاه در كنار آموزش. رضاشاه، دانشگاه را از غرب وارد ايران كرد

مياز) پژوهش( كه تحصيالت تكميلي بيشتر كار پژوهشي انجام به آنجا دليل اينكه دهد،

و سابقة  تحصيالت تكميلي سابقة زيادي در ايران ندارد، كار پژوهشي نيز در ايران اندك است

به تأسيس نظام فلسفي مبتني. زيادي ندارد بر انديشة اسالمي نشده بنابراين ايران تا اكنون موفق

تحصيالت. بر نظام فلسفي خود داشته باشد شناسي بومي مبتني تواند روش نميدر نتيجه. است

كه با كار پژوهشي توليد علم مي پس. تأسيس شده است1360كند، در ايران در دهة تكميلي

و تحصيل در تحصيالت تكميلي در ايران نوظهور است، اما در غرب از قبل بوده كنندگان ما

رو هنوز در ايران ازاين. اند كردة غرب بوده تحصيل1360از دهة مقاطع تحصيالت تكميلي قبل 

و بخشي در  كه بخشي از آن در دانشگاه مشخص نشده كه آيا علوم اجتماعي يك كل است

به حوزه است نقش دانشگاه در اين ميان چيست؟ يا  حوزه قرار دارد؟ يا اگر همة آنها مربوط

چه نقشي  به دانشگاه است، حوزه و حوزه چگونه اگر مربوط بايد داشته باشد؟ رابطة دانشگاه

به تحقيق ديگري نياز دارد كه در اين مجال نمي باشد؟ پاسخ به اين پرسش .گنجد ها

در مجموع به داليل مذكور سنت علمي قديمي ما زمينة الزم را براي توسعة فلسفه فراهم

اي سابق يا سيستم سنتيه خانه براي مثال مالصدرا كه بر خالف تفكر آن مكتب. كرد نمي

شد آموزش فكر كرد، سال و مجبور به فرار از دست علما ها خلفاي بعد. ها مخفي زندگي كرد

و پول زيادي براي ترجمه خرج كردند از اين طريق ميراث علمي يونان. اسالمي ظهور يافتند

و در اختيار جهان اسالم قرار گرفت و چهارم در ايرن نيز در قرون. وارد جهان عرب شد  سوم

و بنابراين روش. ميراث علمي يونان توسعه يافت به تأسيس نظام فلسفي نياز دارد شناسي بومي

كه نظام فلسفي مبتني شناسي بومي ايراني تأسيس نشود، ايران، روش- بر انديشة اسالمي تا زماني

مي. مستقلي نخواهد داشت رناتيوي ارائه شناسي آلت شود روش بر اين اساس در اين مقاله تالش
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و جهان و بتوان از آن براي شود تا حداقل با مباني فرانظري بيني ما تطابق بيشتري داشته باشد

مي. هاي غربي استفاده كرد پااليش نظريه شناسي شود روش در نتيجه در پژوهش حاضر تالش

.مذكور در علوم اجتماعي، ارائه شود

و گزينشيِ روش  آلترناتيوشناسي كدگذاري باز، محوري
شوندگان كننده از مصاحبه شناسي آلترناتيو، سؤال مصاحبه در اين بخش براي كدگذاري روش

كه روش مي اين است و در حال شناسي آلترناتيو در علوم اجتماعي چيست؟ چگونه ايجاد شود

چه ضرورتي دارد؟  حاضر

 شوندگان تا مرحلة اشباع نظري نظرمصاحبه
تعيين نحوة استفاده از آنها در پژوهش علوم اجتماعي را چند شناسي، ضرورت تكثر روش

آن تكثر روش[برابر كرده است  و سردرگمي در انتخاب نوعي از هاي شناسي روش]. شناسي

بها موجود در علوم اجتماعي مشكل دارند، زيرا ناقص و به پرسش ند هاي تنهايي براي پاسخ

رو[پژوهش كافي نيستند  با]. هاي موجود در علوم اجتماعي شناسيشناقص بودن هر يك از

و مبادلة بين روش مي شناسي برقراري تعامل شناسي توان روش هاي موجود در علوم اجتماعي

شناسي براي طرح روش]. هاي موجود شناسي برقراري تعامل بين روش[آلترناتيو ايجاد كرد 

و بومي مي  يعني هر بومي افق خاصز كرد،هاي فكري گادامر استفاده توان از افق آلترناتيو

]. نگريستن به هر چيز در بستر خودش[بنابراين بايد در آن افق نگريسته شود. خودش را دارد

]. شناسي بومي افق خاص داشتن روش[شناسي بومي باشد تواند محل تولد روش اينجا مي

مي روش به هم نزديك شوند، و تفسيري اگر افقشان آل شناسي انتقادي و رويكرد توانند ترناتيو

و بومي گرا، روش شناسي تعامل روش[وجود آورند جديدي به موضوع بر ]. شناسي آلترناتيو

و هر روشي نيز متناسب با موضوع مورد بررسي توسط پژوهشگر انتخاب روش تأثير مي گذارد

و موضوع بر يكديگر[شود مي مي روش]. تأثير متقابل روش از شناسي آلترناتيو را طريق توان

به شكل متفاوت در علوم اجتماعي ايجاد كرد  و كيفي تركيب متفاوت[تركيب روش كمي

و كيفي از جمله. شناسي آلترناتيو ممكن است پيامدهايي داشته باشد روش]. روش كمي

و نظريه مي شناسي همچنين روش. پردازي اشاره كرد توان به مواردي مانند حل مسائل بومي

و روشآلترناتيو موجب ايجا شناسي اين علومد توازن بين موضوعات مختلف علوم اجتماعي

مي بنابراين]. كنندة نيازهاي پژوهشي شناسي آلترناتيو رفع روش[شود مي كه به تنها اعتباري توان

به اعتبار روش[داد، تكثر فرهنگي است روش بومي  از]. دليل تكثر فرهنگي شناسي بومي اينكه

و با چه ابزا و تاريخي چيست چه راهي كه زمينة فرهنگي ري پيش برويم، تحت تأثير اين است
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در شناسي با وجود اين، با همين روش]. ها بر انتخاب نوع روش تأثير زمينه[ هاي موجود

و مبادلة ميان آن به صورت برقرار كردن تعامل هاي موجود، شناسي منظور تكامل يافتن روش ها

هاي موجود در علوم شناسي پروراندن روش[خ داد هاي پژوهش پاس توان به پرسش مي

 ]. اجتماعي

 يادداشت تحليلي نخست
به در اين يادداشت و دليل اينكه امكان هاي تحليلي براي جلوگيري از افزايش حجم مقاله

تحليل همة كدهاي ذكرشده در اينجا وجود ندارد، صرفاً سه مورد از آنها كه اهميت بيشتري 

مبناي«نخستين چيزي كه در اين پاراگراف اهميت بيشتري دارد، مفهوم. شوند دارند، تحليل مي

چه معناست. است» شناسي بومي تكثر فرهنگي روش به شناسي روش. هر يك از اين مفاهيم

و رويدادها، بومي به معناي چگونگي انديشيدن در مورد پديده سازي نيز يعني ها، حوادث

به معناي سرزمي كه به بوم به معناي بسيار شدن يا منسوب و تكثر فرهنگي نيز ن خاص است

و معرفت، ارج و ارزش زياد شدن يا بودن علم و تدبير است ها فرهنگ لغت معين، دهخدا(ها يا عقل

ميبه.)و عميد شناسي بومي، موضوع نظرية رسد بهتر است براي روشن شدن معناي روش نظر

چه تفاوت و بومي را شناسايي كنيم كه و ابعاد اين ويژگي تشابهاتي از لحاظ ويژگيها با ها ها

مي از منظر معرفت. ها دارد نظرية مورد نظر پوزيتيويست توان نظرية بومي را در راستاي شناسي

به پردازي پست نظريه به(شمار آورد مدرن به توليد نظرية بومي و گيري كار دليل نهادينه شدن

پردازان مكتب فرانكفورت نظريه).ل توجيه علمي نيز استمدرن در جهان، قاب هاي پست نظريه

و آدورنو با نقد عقل مدرن سعي مي شيء از جمله هوركهايمر به انسان كنند از ديدگاه گونه

و آن را مطالعه كنند با انديشمندان پست. فاصله بگيرند و دريدا مدرني همچون گادامر، فوكو

ب به نظرية علمي به مسئلة دخالت فرهنگهنقد نگاه پوزيتيويستي عنوان پديدة خالي از ارزش،

مي. پردازند در آن مي توان گفت ادامة راه مطالعات انتقادي، نقطة عزيمت مطلوبي به همين دليل

هاي علوم هاي علوم اجتماعي است، زيرا دخالت فرهنگ در نظريه براي بومي كردن نظريه

و خالي نبودن آنها از ارزش مي نة تكثر نظريهها، زمي اجتماعي و تقسيم آن را فراهم تا ها و كند

و زماني كه تكثر فرهنگي بر جهان حاكم است، امكان شكل گيري يكپارچگي فرهنگي

. هاي علمي در علوم اجتماعي وجود ندارد نظريه

و سيال بودن فرهنگي بنابر نگاه تفهمي موضوعات علوم اجتماعي به دليل شدت حساسيت

د مير محيطو تغييراتي كه به هاي مختلف پيدا و اگر به فردند كنند، همواره موضوعاتي منحصر

به لحاظ نظري تعميم به پذير باشند، كه در موضوعات آنهاست، سادگي دليل تنوع فراواني

و قصد. نيستندپذير تعميم در جهان دو نوع تفاوت قابل شناسايي است؛ يكي تفاوت بين رفتار
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و نوع ديگر تفاوتو انگيزة افراد در يك و اختيار افراد است كه ناشي از انتخاب جامعة خاص

به تفاوت افراد يك جامعه با جامعة ديگر مربوط مي كه اين نوع تفاوت ميان افراد، شود

مي عالوه و معاني متفاوت باشد تواند ناشي از زمينه، ارزش بر انتخاب متفاوت تفاوتي. ها، دين

ازكه مبناي تكثر فرهنگي است كه ، تفاوت ناشي از انتخاب فردي نيست، بلكه تفاوتي است

و از سوي ديگر ناشي از تفاوت و بوم ارتباط دارد هاي يك سو با اقتدار يا باقي ماندن مرز

و مذهبي است خصوص تفاوت فرهنگي به آنچه مانع اصلي يكپارچگي فرهنگي. هاي ديني

مي مي و تكثر فرهنگي را حفظ و تا كند، حاكميت شود و مذاهب مختلف در جهان است  اديان

و دين واحد بر بشريت حاكم نباشد، امكان يكپارچگي و بوم باقي مانده است زماني كه مرز

و بدون تعارض وجود ندارد فرهنگي به و. طور كامل در فرهنگ، عناصر اعتقادي مانند دين

و اعتقادات افراد را نمي به مذهب وجود دارد هاي ديني، مردمان تفاوت.ر دادسادگي تغيي توان

به. كند را از يكديگر جدا مي و مذهب مشترك، افراد را و دين مي اعتقادات و سوي هم كشاند

و همكاري مي و. انگيزد هايي را برمي اين وضع پرسش. شود موجب اعتماد براي مثال اقتدار

مينظام معنايي چگونه مبناي تكثر فرهنگي قرار گرفته است؟ آيا علم  تواند نيز مانند فرهنگ

كه تكثر شناسي، موجب تكثر علم شده است؟ درصورتي متكثر باشد؟ آيا تكثر روش

يك از آنها براي هاي متكثر كدام شناسي شناسي، موجب تكثر علم شود، در بين روش روش

مي توليد علوم اجتماعي بومي مناسب است؟ آيا روش توان توليد كرد؟ اينها شناسي بومي

كه بايد در فرايند بوميشپرس . سازي در ذهن پژوهشگران باشد هايي است

 يادداشت تحليلي دوم
چه. است»گر شناسي تعامل روش«مفهوم مهم ديگر در پاراگراف باال، هر يك از اين مفاهيم به

به معناي چگونگي انديشيدن در مورد پديده روش. معناست و شناسي و رويدادها، ها، حوادث

شناسي است كه از طريق گرا روش شناسي تعامل روش. كننده گرا نيز يعني دادوستد تعامل

و با استفادة پروراندن روش به يكديگر و نزديك كردن افق آنها و تفسيري شناسي انتقادي

به ابزاري از روش مي شناسي پوزيتيويستي بنابراين برقراري تعامل براي مبادلة. آيد دست

و ويژگي و ابعاد مي ها بين روش يژگيها و پوزيتيويستي به ايجاد شناسي انتقادي، تفسيري تواند

گرا شناسي تعامل آنچه ضرورت روش. گرا در علوم اجتماعي منجر شود شناسي تعامل روش

كه هيچ و پوزيتيويستي شناسي كدام از روش ايجاد كرده اين است هاي انتقادي، تفسيري

در جانبه توانند همه نمي  مطالعة موضوعات مختلف در علوم اجتماعي تحقق بخشند، نگري را

و جزيي شناسي زيرا با وجود ادعاي هر يك از روش و جامع بودن، ناقص به كلي و تنها اند ها

و تعامل بين روش و جامع تحقق هاي مذكور، روش شناسي با برقراري مبادله شناسي كامل
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و پوزيتيويستي زيرمجموعة شناسي انتق يابند؛ يعني در پژوهش حاضر، روش مي ادي، تفسيري

مي شناسي تعامل روش هاي شناسي رو الزم است تعاملي بين روش ازاين. شوند گرا محسوب

و ابعاد ويژگي موجود برقرار شود تا ويژگي هاي موجود در علوم اجتماعي شناسي هاي روش ها

و تعديل شوند بي توجه روش. جرح به عل شناسي انتقادي م، حساسيت به وضعيت طرف نبودن

و تبيين ساختارهاي اجتماعي، پيوند  و كيفي در آن، تجويز جامعه، امكان استفادة روش كمي

و  و تحول و نسبت بين آنها، توجه به تغيير و ذهنيت به عينيت دادن نظريه با عمل، توجه

، از سوي ديگر راديكال بودن. شناسي است مواردي از اين دست، از نقاط قوت اين روش

به توجهي به جنبه بي بخشي دليل تعيين هدف رهايي هاي مثبت سنت، ايدئولوژي كردن علم

بي براي علم، انعطاف و تالش براي ناپذيري، توجهي به انتقادها، بدبيني افراطي به وضع موجود

و مواردي از اين دست، از ضعف پي اين روشهاي تغيير آنها كه انتقادهايي را در شناسي است

مي روش.ه استداشت هاي شناسي تفسيري ضعف تواند از طريق تعامل با روش شناسي انتقادي

مي از طريق تعامل با روش. خود را برطرف كند و پوزيتيويستي تواند ويژگي شناسي تفسير

را شناسي كاري را از روش محافظه و از اين طريق ويژگي راديكال بودن خود هاي مذكور بگيرد

. تعديل كند

مي روش و پوزيتيويستي به دانش عامه را از روش شناسي انتقادي شناسي توانند توجه

و ويژگي خود را كه تأكيد صرف بر دانش دانشمندان متخصص است، تعديل  تفسيري بگيرند

و منطبق با واقعيت كنند؛ همچنين از اين طريق نظريه هاي هايي را ارائه دهند كه كمتر انتزاعي

. هاي جامعه را در درون خود داردا دانش عامه تا حدود زيادي واقعيتاجتماعي باشند، زير

به همچنين مي و توجه به دانش عامه شناسي تفسيري، ويژگي عنوان ويژگي روش توانند با اخذ

و پست شمردن آگاهي عامة خود را تعديل كنند مي. بدبيني سه تعامل بين آنها موجب شود هر

و روش و نظريهشناسي هم به دانش عامه را هم به دانش متخصصان توجه كنند هاي معتبرتري

شناسي انتقادي براي علم هدف تعيين كرده است؛ هدف روش. در علوم اجتماعي ارائه دهند

از سوي. يابي علم ناسازگار است اين هدف با هدف حقيقت. داند علم را رهايي انسان مي

ميشناسي تفسيري هدف علم را فهم معاني ديگر، روش هم رفتاركنشگران انسان تلقي كند، آن

به درحالي. آورند فهم آنچه كنشگران خود به زبان مي دليل دانش ناكافي كه خودكنشگران گاهي

مي نمي همچنين. دهند توانند معناي رفتارشان را تبيين كنند يا اصالً ناخودآگاه رفتاري انجام

و گاهي افراد تحت تأثير ساختارها رفتار مي دانند منشأ رفتارشان از كجاست، ولي نميكنند

مي رفتاري انجام مي و نيت قبلي رفتاري انجام . دهند دهند يا گاهي از روي اجبار بدون قصد

و همچنين ممكن است به علت يا دليل رفتار ... دليل مالحظات شخصي، اجتماعي، سياسي

. خود را براي پژوهشگر مطرح نكنند
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و تفس روش و از هدف ياب علم را در نظر نمي يري غايت حقيقتشناسي انتقادي گيرند

مي شوند، اما روش علم دور مي . داند شناسي پوزيتيويستي غايت علم را دستيابي به حقيقت

مي بنابراين روش و انتقادي شناسي پوزيتيويستي توانند اين ويژگي را از روش شناسي تفسيري

د و اهداف انحرافي را كه براي علم تأكيد صرف بر دانش. اند كنار بگذارندر نظر گرفتهبگيرند

موضوع علوم. شناسي تفسيري براي فهم رفتار كنشگران كافي نيست عامه از سوي روش

و ها، سنت اجتماعي نيز صرفاً رفتار افراد نيست، بلكه ساختارهاي اجتماعي، ارزش نيز... ها

و رفتار قابل شناسي پوزيتيويستي روش.ندا جزو موضوع علوم اجتماعي به مطالعة ساختارها

و انگيزه مشاهده مي مي پردازد و معاني آن را نايده به ارادة انسان توجه ندارد هاي رفتار و گيرد

هاي زيرين از سوي ديگر توجه به اليه. كندو انسان را تابع ساختارهاي جامعه تلقي مي

و ارزش ارادة انسان، معاني رفتار،. دي استشناسي انتقا ها، بيشتر مورد توجه روش ساختارها

و انگيزة افراد نيز بيشتر مورد توجه روش شناسي تفسيري است تا جايي كه تأكيد زياد قصد

و ساختارها اين روش شناسي بر معاني ممكن است موجب ناديده گرفتن رفتار قابل مشاهده

مي. شود و ارزش مالحظه درا اجتماعيها كه موضوعات علوم شود ساختار، كارگزار ند،

به شناسي كدام از روش هيچ از صورت جامع بررسي نمي هاي مذكور و هر كدام بخشي شوند

را موضوعات علوم اجتماعي را بررسي مي رو برقراري مبادله بين آنها ازاين. كنند نه همة آنها

شناسي گرا كه مجموعة سه روش شناسي تعامل شود موضوعات مذكور در روش موجب مي

و همهمذك و اينكه. نگري تحقق يابد جانبه ور است، بهتر بررسي شود تأكيد بر فهم نسبي

كه بر زبان جاري مي و گيري ويژگي ذهني شود، موجب شكل حقيقت چيزي است گرايي

را همچنين اين روش. شناسي تفسيري شده است گرايي در روش نسبي شناسي حقيقت

مي دست مي اسي تفسيري حقيقت را دستشن علت اينكه روش. داند نيافتني داند، اين نيافتني

كه نظريه به است و مدل دليل شبيه پردازان آن معتقدند در عصر جديد سازي در اثر سازي

و راست به دروغ تبديل مي و ارتباطي، دروغ به راست و گسترش وسايل اطالعاتي شود

مي چيزهاي مصنوعي از چيزهاي واقعي، واقعي چه ازاين. شود تر نشان داده رو تشخيص اينكه

به اين دليل نتيجه مي چه چيزي ساختگي، دشوار است، و كه حقيقت چيزي واقعي است گيرند

به.نيافتني است دست هرچند مدل سازي مشكالت زيادي را براي تشخيص درست از نادرست

به وجود آورده است؛اماانسان مي ح تواند با و قيقت را از كار بردن ابزارهاي پيشرفته، درست

و ساختگي تمييز دهد به حقيقت به معناي دست. نادرست نيافتني بودن دشواري در دستيابي

و كار بودن، تأكيد صرف بر توصيف، تأكيد صرف بر فهم، نسبي محافظه. حقيقت نيست گرايي

كه ضعف اين روش هاي روش گرايي، از جمله ويژگي ذهني شناسي شناسي تفسيري است

هاي هرچند پديده. شناسي شده استو موجب بروز مشكالتي در اين روششود محسوب مي
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ها، سياست، اجتماعي برساختة اجتماع است، ساختارهاي اجتماعي مانند فرهنگ، قوانين، سنت

و مهارت و عرف، تجارب و رسوم هاي افراد، تربيت اقتصاد، نهادهاي مختلف اجتماعي، آداب

وو شخصيت تكوين به پس از شكل... يافتة افراد و نهادينه شدن، سادگي قابل تغيير گيري

و فرصت و محدوديت نيستند مي ها در. كنند هايي براي كارگزاران ايجاد بنابراين نوعي ثبات

بر روش. هاي اجتماعي وجود دارد عين تغييرپذيري در پديده و تفسيري زياد شناسي انتقادي

و تد و ثبات و تغيير تأكيد دارند اوم را در ساختارهاي مذكور اجتماعي در نظر برساختگي

و تفسيري هاي موجود، روش شناسي در جريان مبادلة بين روش. گيرند نمي شناسي انتقادي

و در ويژگي تغيير افرطي خود توانند ويژگي ثبات را از روش مي شناسي پوزيتيويستي اخذ كنند

و تعديل ايحاد كنند در. جرح و كنار تغيير در روشاز اين طريق ويژگي ثبات شناسي انتقادي

همچنين ويژگي علم خالي از ارزش نيست، درست است، اما نبايد اين. شود تفسيري ايجاد مي

به ارزش محوري در روش و تفسيري تبديل شود اصل در اين زمينه در اين. شناسي انتقادي

و تعديل صورت گيرد در روشويژه ويژگي بايد به و در كنار تأكيد بر اين شناسي انتقادي جرح

براي مهار دخالت. ها نيز مورد توجه قرار گيرد اصل، راهكارهاي مهار دخالت دادن ارزش

و روش اي بين روش توان مبادله ارزش نيز مي و تفسيري از يك سو، شناسي شناسي انتقادي

پو طرفي ارزشي مورد تأكيد روشبي. پوزيتيويستي از سوي ديگر برقرار كرد زيتيويستي شناسي

و علم آميخته با ارزش نيز با ابعاد زياد مورد تأكيد روش و تفسيري است، است شناسي انتقادي

نه شناسي اما در واقع بر خالف ديدگاه روش و نه علم كامالً آميخته با ارزش است هاي مذكور،

ور هاي مذك شناسي الزم است در جريان برقراري مبادله ميان روش. طرف است كامالً بي

هاي مذكور شكل شناسي هايي از ويژگي يكديگر را مبادله كنند تا اين ديدگاه در روش جنبه

كه علم هرچند بي و ارزش بگيرد مي طرف نيست ها توان دخالت ارزش ها در آن دخالت دارد،

به حداقل رساند و به شناسي تعامل روش. را مهار كرد دليل اينكه در اين پژوهش گرا

ميهاي شناسي روش تواند اين وضعيت را در خود مذكور زيرمجموعة آن مفروض گرفته شده،

هاي بنيادين كنندگان، دغدغة تفسيرگرايان پرداختن به تفاوت از نظر مشاركت. تحقق بخشد

و همچنين روش مناسب براي تحقيق در مورد آنهاست واقعيت و اجتماعي اما. هاي طبيعي

مي روش با هاي علوم طبيعي و بيش، براي علوم اجتماعي نيز مناسب باشندتوانند . اصالح كم

نه صرفاً به و بنابراين علوم اجتماعي نه روشي كامالً مستقل از روش علوم طبيعي دارد

هاي مهمي در كنار هاي علوم مختلف تفاوت بين روش. هاي علوم طبيعي محدود است روش

مب. ها، وجود دارد شباهت به تفاوت ادلهدر اين زمينه نيز الزم است اي بين ويژگي قائل بودن

و علوم اجتماعي، روش بر روش علوم طبيعي و ويژگي تأكيد و انتقادي شناسي تفسيري

و اجتماعي، روش بر شناسي پوزيتيويستي برقرار شود تا عالوه شباهت روش علوم طبيعي
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و علوم اجتماعي نيز مورد توجه قرا ها، تفاوت شباهت از اين.ر گيردهاي روش علوم طبيعي

كه براساس فرض ما مجموعة شناسي تعامل طريق ويژگي بينابيني مذكور نيز، در روش گرا

مي روش و تفسيري است، تحقق . يابد شناسي پوزيتيويستي، انتقادي

كه موجب اراده مي تأكيد بر عامليت صرف و امكان تبيين، پيش گرايي را شود و تعميم بيني

و تأكي از بين مي و انگيزة انسان، توجه برد، د صرف بر ساختار كه موجب ناديده گرفتن اراده

و تبديل انسان به شيء به و پيش صرف بر ساختار در منظور تحقق امكان تعميم بيني

مي روش و اختيار قرار گرفته شناسي پوزيتيويستي شود، هر دو ايراد دارد؛ زيرا انسان بين جبر

سا. است و كارگزار در مطالعات علوم اجتماعي امكان در نظر گرفتن تعامل بين ختار

و پيش شناسي تفسيري، پروراندن روش. بيني محتاطانةرا فراهم مي سازد توصيف،تبيين،تعميم

و انتقادي در جريان برقراري تعامل مداوم بين آنها، امكان رفع اين مشكالت را  پوزيتيويستي

ميگرا فراه شناسي تعامل گيري روش در راستاي شكل مي در اين زمينه نيز مبادله. سازدم توان اي

را روش. برقرار كرد نه كامالً ساختار و كارگزار توجه دارد، اما به ساختار شناسي انتقادي

مي بررسي مي پست و نه كامالً كارگزار؛ زيرا دانش عامه را را كند و همة كارگزاران شمارد

ميدهد، بلكه صرفاً كساني مورد توجه قرار نمي و آگاه كند كه آنها را تحت را در نظر دارد

و. كند سلطه محسوب مي از سوي ديگر، در نقد ساختارهاي جامعه بسيار راديكال عمل كرده

و خواستار تغيير همة آنهاست هاي مثبت آنها را لحاظ نمي جنبه هاي مثبتيكه جنبه درحالي. كند

و در جريان باز سازي يا اصالح آنها بايد مدنظر قرار گيرد يا در ساختارهاي جامعه وجود دارد

و در نتيجه نيازمند تغيير نيستند و مشكلي ندارند بنابراين. برخي ساختارها كاركرد مثبتي دارند

مي در مورد اين ويژگي نيز، روش در شناسي پوزيتيويستي تواند ويژگي ساختارگرايي خود را

و روش اختيار روش را اسي تفسيري نيز ويژگي ارادهشن شناسي تفسيري قرار دهد گرايي خود

و از اين طريق روش در اختيار روش مي شناسي شناسي پوزيتيويستي بگذارد توانند هاي مذكور

و در ويژگي ساختارگرايي صرف يا  و كارگزار را با هم داشته باشند به ساختار ويژگي توجه

و تعديل ايجاد كنند اراده ويژگي بينابيني نيز در الگوي اين. گرايي صرف خودشان جرح

به شناسي تعامل روش مي شناسي عنوان مجموعه روش گرا از نظر. يابد هاي مذكور تحقق

توانيم شوندگان، بايد از هرمنوتيك آغاز كرد، اما در هرمنوتيك نبايد ماند، زيرا نمي مصاحبه

ايد ارزش را دخالت داد، ولينب. گو شروع كرد، اما بايد تبيين نيز كردو بايد با گفت. تبيين كنيم

و نمي . ها را كنار گذاشت توان زمينه مفَري از آن نيست؛ زيرا انسان موجودي اجتماعي است

مي پديده و و نسبي هاي اجتماعي وجودي مستقل دارند گرايانه برخورد توان آنها را داوري كرد

ن از جمله مشكالت روش. نكرد و اديده گرفتن تبيين از يك شناسي تفسيري تأكيد زياد بر فهم

و از سوي ديگر تأكيد زياد بر تفاوت بي سو و به تشابهات رويداد ها و توجهي ها، حوادث
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و احوال است؛ الزم است در حركت ميان روش و اوضاع شناسي پوزيتيويستي، انتقادي

و شناسي جامع منظور ارائة روش تفسيري براي پرورش آنها به به يژگيتر، اندازه يا بعد اين ها،

مي روش. حالت طبيعي درآيد شناسي تواند ويژگي فهم خود را در اختيار روش شناسي تفسيري

و روش مي پوزيتيويستي قرار دهد در شناسي پوزيتيويستي نيز تواند ويژگي تبيين خود را

و از اين طريق ويژگي يكديگر را اخذ جريان مبادله در اختيار روش شناسي تفسيري قرار دهد

و هم تبيين توجه كنند به فهم مي.و هم شناسي تواند در الگوي روش اين ويژگي بينابيني نيز

شناسي انتقادي نسبت به تغيير از سوي ديگر با توجه به حساسيت روش. گرا تحقق يابد تعامل

راو بهبود وضعيت اجتماعي، مي و پيشرفت قشرهاي مردم جامعه تواند موانع ساختاري اعتال

و تفسيري نيز بنابراين مبادله بين دو ويژگي روش. كندفراهم  ويژگي تجويز(شناسي انتقادي

و ويژگي توصيف روش روش شناسي براي پروراندن دو روش) شناسي تفسيري شناسي انتقادي

با اهميت زيادي دارد، زيرا اين دو روشو استفاده از آنها در پژوهش علمي شناسي با تعامل

مييكديگر امكان درك  و كارگزاران اجتماعي را فراهم از نظر. سازند عميق ساختارها

چه بسا تبيين مصاحبه يا ها به پيش شوندگان پژوهش حاضر، در علوم اجتماعي بيني نينجامد

آب در آيد پيش بي پژوهشگر علوم اجتماعي پيش. بيني غلط از با طرفانه نمي بيني كند، بلكه

و رويدادها تالش پيش به تحقق آنها كمك كندبيني حوادث در بيني بيشتر پيش. دارد كه هايي

هايمان بيني رو ما در مورد پيش ازاين. شود، با هدف اين است كه تحقق يابند علوم اجتماعي مي

بيني الزاماً در تبيين ريشه بنابراين پيش. هايمان تحقق يابد بيني خواهيم پيشمي. تفاوت نيستيم بي

و پيش ه بيني ندارد بيها ترين وظيفة عالم اجتماعي انتزاع اما مهم. شوند طرفانه مطرح نميم

مي روش. هاست درست واقعيت و انتقادي و پيش شناسي تفسيري را توانند ويژگي تعميم بيني

و از اين طريق قوانيني با ثبات بيشتر نه كامالً ثابت، از روش شناسي پوزيتيويستي اخذ كنند

مي روش. جو كنندو براي علوم اجتماعي جست به شناسي پوزيتيويستي نيز تواند ويژگي توجه

كه پيش و استثنايي را مي موارد خاص به هم و تعميم را و زند، از روش بيني شناسي انتقادي

و از اين طريق در ويژگي پيش به تفسيري بگيرد در بيني افراطي خود را كه دنبال قوانين اليتغير

ت و و پيشعلوم اجتماعي است، جرح اين. تري انجام دهد هاي محتاطانه بيني عديل ايجاد كند

و خاص نيز در الگوي روش كه حاصل مبادلة بين شناسي تعامل ويژگي توجه به عام گرا

و الگوي جامع شناسي روش مي هاي موجود بوده يا. تواند تحقق يابد تر است، دفاع عملي

چ كاربردي از نظرية انتقادي، مسئله بهآميز است، مي راكه رسد نسبت به مسئلة صدق نظر

به بي مي توجه است؛ حال آنكه به نظر كه حتي يك نظرية انتقادي نيز، بايد واسطة صدق آيد

اينكه. نظريه نبايد صرفاً به تغيير منجر شود، بلكه اين تغيير بايد پيشرفت باشد. آزمون شود

به صادق بودن تبيين  نظريه از شرايط اوليه وابسته است، چنين تغييري پيشرفت است يا خير،
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. براي مثال كارگران جهان بايد واقعاً سركوب شده باشند تا نظرية انتقادي آنها را رهايي بخشد

به صادق بودن تبيين اين نظريه از شرايط شوند، مسئله اينكه آيا آنها سركوب مي اي مربوط

به مسئلة صدق تبيين روش. آنهاست ا شناسي انتقادي بيهايش و حوادث . توجه استز شرايط

شناسي مذكور برطرف شود تا نتايج شناسي الزم است اين خأل در روش در پروراندن اين روش

بسياري از فاعالن در برابر ادعاي. شناسي حاصل آيد پژوهش معتبر براساس اين روش

مي نظريه نه اينكه ادعاي كنند؛ پردازان انتقادي كه آنها خودفريفته يا كژفهم هستند، مقاومت

مي روش از ديدگاه آنها اين. كنند شناسي انتقادي را بپذيرند، بلكه عليه ادعاي آنها مقاومت

به نظريه. ادعاها غيرعقالني است بر پردازان انتقادي جاي اينكه مقاومت فاعالن را دليلي

و بازانديشي بيشتري در هاي نظريهبازنگري در نظرية خود بدانند، آن را دليلي براي بحث

و مكان معين ها در معناي وسيع بايد گفت اگرچه نظريه. پندارند سابق مي با تر خاص زمان اند،

و فرضيه اين. هاي مداوم مقاومت كنند ها بايد بتوانند در برابر آزمايش وجود اين مفاهيم عمده

و كاربرد هاي مداوم در جريان گفتمان پژوهش آزمايش مي ها بنابراين. يردگ هاي نظريه صورت

و تنها زماني كه در برابر آزمون تاب آورد،  نظريه براي دستيابي به اعتبار نياز به آزمون دارد

و انديشه مي و حرفه هاي گروه تواند وارد مباحث شناسي روش. اي شود هاي اجتماعي

مي پذيري فرضيه پوزيتيويستي با تأكيد بر آزمون كه تواند نظريه هاي پژوهش با روش هايي را

و تفسيري مطرح شده است، به روش كمي كيفي از سوي روش  به آزمون شناسي انتقادي

و ميزان اعتبار نظريه و انتقادي نيز ها را از اين طريق تعيين كند روش بگذارد شناسي تفسيري

و فرضيه مي در هاي آگاهانه توانند با مطالعة طبيعي موارد خاص الگوها و اي را شكل دهند

و براي آزمون در اختيار روش نظريهمجموع از. شناسي پوزيتويستي قرار دهند هايي مطرح كنند

و روش كيفي روش اين طريق بين روش كمي، روش و شناسي پوزيتيويستي شناسي تفسيري

و تعاملي برقرار مي و آزمون نظريه در كنار هم فراهم انتقادي نيز مبادله و امكان ارائه شود

م. شود مي كه در روش تفاوت روش كميتركيب شناسيو كيفي نيز نوع خاصي از روش است

به تعامل مي گرا بنابراين، در كنار در نظر. تواند تحقق يابد عنوان الگوي پيشنهادي اين مقاله

و روش گرفتن دوگانگي در شناسي هاي موجود در مفاهيم ها، الزم است نسبت عوامل دوگانه

و اختالفات نسبت بين دوگانگيبا برقراري. نظر گرفته شود هاي موجود بسياري از مشكالت

و روش مي شناسي موجود بر سر مفاهيم و. رود ها از بين سه وجود اصيل در نظر گرفتن

به هاي موجود در روش براي رفع دوگانگيناپذير تفكيك مي شناسي ضروري براي. رسد نظر

ج مثال پژوهشگران عالوه بر در نظر گرفتن فرد رابطه بين آن ها را نيز در نظر امعه،و

و رابطه بين آن ها نيز اصالت داده شود.بگيرند و جامعه همچنين بين روش كمي. يعني به فرد

و زمان جهت در نظر  و روش كيفي نسبت بين آن ها نيز در نظر گرفته شودو نيز بين مكان
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و از اين طريق دعواي متفكران بر سر اصالت به فرد به روش گرفته شود است يا جامعه يا

و .شود يا از بين برود در علوم اجتماعي كمرنگ ... كمي هست يا روش كيفي

 يادداشت تحليلي سوم
و«مفهوم جالب ديگر كه اهميت بيشتري در كدگذاري داشت، تركيب متفاوت روش كمي

و كيفي، براي جلب نقاط. است» كيفي قوت منظور از آن چيست؟ روش تركيب متفاوت كمي

به هر يك از روش و كيفي مي هاي كمي دو. شود منظور رفع مشكالت روش ديگر استفاده هر

به واكنش افراد مورد. برند روش از مشكالت فني مشترك رنج مي يكي از مشكالت فني

و كيفي، هر كدام از اين براي غلبه بر محدوديت. گردد مطالعه بر مي هاي موجود در روش كمي

به ديگر روش به.نداي وابستهها دنبال استانداردسازي در كار اگر دانشمندان علوم اجتماعي

پژوهشگراني. گيرد هاي مذكور همة استانداردها را در بر نمي كدام از روش علمي باشند، هيچ

و قابل اتكايي يافته و تعميم هاي خود را دارند، از روش كمي استفادهكه دغدغة عينيت، كليت

از. كنند مي ها آوري داده هاي كمي اين است كه فرايند جمع ها يا روش اشكال مهم تكنيكيكي

ها يا مشاهدات ها مانند مصاحبه ها يا روش بعضي از تكنيك. متفاوت از فرايند تحليل است

به روش كمي تفسير شوند مي و هم به روش كيفي ها مانند به هر حال بعضي روش. توانند هم

نم هاي روان تست و به ونهشناسي .اند طور معمول در روش كمي استفاده شده گيري مشاركتي
و كيفي قوت يكي از نقاط قوت. خاص خود را دارندهايو ضعفها هر دو روش كمي

مي روش هاي در مجموع روش. هاي زيادي را دربرگيرند توانند موقعيت هاي كمي اين است كه

و مقرون به صرفة اقتصادي هستند و اين روش. كمي، زودبازده كه منابع ها براي پژوهشگراني

كه نتايج آماري همچنين روش.ندا زمان محدودي در اختيار دارند، مناسب هاي كمي زماني

مي روشهاي از ضعف. ترند مورد تأكيد بوده، مناسب به انعطاف هاي كمي نيز و توان ناپذير

و بررسي تصنعي بودن آنها اشاره كرد؛ يعني موضوع مورد مطالعه در شك ل طبيعي آن مطالعه

و رفتارهايي را كه توسط مردم هاي كمي فهم اندكي از فعاليت همچنين روش. شود نمي ها

به انجام مي مي گيرد بيني هر گونه تغيير در وضعيت آينده را دشوار در نتيجه پيش. دهند دست

كي هاي كمي، در بيشتر مواقع نقاط قوت روش هاي روش ضعف. سازند مي في محسوب هاي

و شوند، زيرا روش مي و از طريق مصاحبه به فرايندهاي تغييرات توجه دارند هاي كيفي اغلب

و عميق مي مشاهده با مردم فهم بهتر هاي به اين داليل روش. دهند تري از معاني مردم ارائه

مي به كيفي ابزار بهتري براي پژوهشگراني محسوب  پژوهش دنبال ارائة نظريه در پايان شوند كه

و مشاهدة مردم، فرايند پژوهش در محيط طبيعي عالوه. خود هستند بر اينها، از طريق مصاحبه

بر هاي كيفي عالوه اما روش. گيرد، بدون اينكه ايجاد محيط مصنوعي در كار باشد انجام مي
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و مصاحبة عميق براي جمعي نيز دارند؛ زيرا فرايندهاي، ضعفها قوت هاهآوري داد هاي مشاهده

و منابع زيادي را به خود اختصاص دهد مي هاي كيفي براي مطالعاتي بنابراين روش. تواند وقت

و وقت محدودي دارند، مناسب نيستند مي.كه منابع از در بيشتر موارد، يك پژوهش تواند

و كيفي استفاده كند روش مي. هاي تركيب كمي از براي مثال روش يك پژوهش يكي تواند با

و فهم كلي را از موضوع مورد اي كمي شروع شود تا حقايق مناسبي را جمعه روش آوري كند

به سپس يكي از روش. دست آورد بررسي به از كار گرفته شود تا فهم عميق هاي كيفي تري

كه با روش به موضوع به هاي كمي دو. دست آيد طور كلي فهم شده است، در مجموع فهم هر

به شناسايي شي ميوهنوع روش و نه در تضاد هايي كمك كه اين دو روش مكمل يكديگر كند

مي. با يكديگر ديده شوند به الگوي توان از تركيب روش در چنين حالتي و كيفي هاي كمي

و كيفي نامگذاري  فرايند دست يافت كه در مقالة حاضر آن را تركيب متفاوت روش كمي

. كرديم

 كدگذاري محوري
مياين اشخاص در قالب و بومي در علوم اجتماعي گويند روش يك متن به ما شناسي آلترناتيو

و چرا ضرورت دارد چيست، چگونه مي ها، اين اما هنگام تحليل داده. توان آن را ايجاد كرد

به مفاهيمي بر مي كه جانشين آن كلمات مصاحبه متن را مي گردانيم مانند تكثر. شوند شوندگان

د روش و سردرگمي برقراري تعامل بين، سيشنار انتخاب نوعي از روششناسي

شناسي آلترناتيو، هاي موجود، نگريستن به هر چيز در بستر خودش، روش شناسي روش

و شناسي تعامل روش و موضوع بر يكديگر، تركيب متفاوت روش كمي گرا، تأثير متقابل روش

به ار روشكنندة نيازهاي پژوهشي، اعتب گرا رفع شناسي تعامل كيفي، روش دليل شناسي بومي

و ناقص بودن هر يك از روش هاي موجود در علوم اجتماعي، افق خاص شناسي تكثر فرهنگي

و پروراندن روش داشتن روش به.هاي موجود در علوم اجتماعي شناسي شناسي بومي با توسل

كه مي ِ اين مفاهيم و بومي مقولة اصلي روشتوانند مقولة فرعي  باشند، شناسي آلترناتيو

مي روش و بومي را در علوم اجتماعي توضيح از. دهيم شناسي آلترناتيو براي تمام اين كدها

و روش» تكثر«براي مثال. ايم لحاظ بعد حد تعيين كرده در انتخاب نوعي» سردرگمي«شناسي

،»گرا شناسي تعامل روش«شناسي آلترناتيو، روش»در بستر خودش«از آن، نگريستن به هر چيز 

و موضوع بر يكديگر،» تأثير متقابل« افق«هاي موجود، شناسي بين روش» برقراري تعامل«روش

و كيفي، روش» تركيب متفاوت«شناسي بومي، روش» خاص داشتن شناسي روش كمي

و»تكثر فرهنگي«دليلبه شناسي بومي اعتبار روش» كنندة نيازهاي پژوهشي رفع«گرا تعامل ،

يك» ناقص بودن« بنابراين هنگام تحليل. هاي موجود در علوم اجتماعي شناسي از روشهر
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كه بر زبان پاسخگو رفته داده ها، در واقع دو سطح از توضيح وجود دارد؛ يكي تحليل كلماتي

و ديگر در سطح مفهوم است كه در مرحلة كدگذاري باز انجام مي سازي ما از اين كلمات گيرد

ميكه در مرحلة كدگذاري محوري ان و بومي در علوم روش«. پذيرد جام شناسي آلترناتيو

شناسي ممكن در علوم اجتماعي شوندگان آن را نوع روش چيزي است كه مصاحبه» اجتماعي

و تعريفمان از اين پديده. كنند محسوب مي و بومي روش(برگردان ما يا آنچه) شناسي آلترناتيو

كه اين  / شرايط ساختاري با راهبرد يا عملدر اين موقعيت در جريان است، آن است

هاي موجود به يكديگر، برقراري شناسي هاي مختلف از جمله نزديك كردن افق روش تعامل

و تركيب هاي موجود، پروراندن روش شناسي تعامل بين روش و تفسيري شناسي انتقادي

و كيفي ايجاد مي به هاي شود؛ يعني اينها صرفاً برخي از مقوله متفاوت روش كمي كه هستند

هم نظر مصاحبه مي شوندگان، و بومي از آنها توان براي ايجاد روش اكنون شناسي آلترناتيو

و مبادله ميان روش ازاين. استفاده كرد هاي موجود، شناسي رو الزم است با برقراري عامل

و ابعاد بيشتري از روش ويژگي و آنها را بپرورانيم ها تفسير ما از اين. شناسي مذكور را بشناسيم

.رويداد است

و بوميآلترناتيوشناسي مدل نظري روش
به ها، اين مقوله در داده و مدل عنوان مقوله ها به مقولة اصلي انتخاب شدند هاي فرعي مربوط

به. وجود آمد نظري به علي از اين اطالعات شكل شرايط به كه گيري تجارب خاصي دست آمد

از.ي موجود در علوم اجتماعي انجاميدها شناسي در زمينة تعامل روش علي عبارتند : اين شرايط

از.3شناسي، سردرگمي در انتخاب نوع روش.2شناسي، تكثر روش.1 ناقص بودن هر يك

و شناسي روش تعامل براي/ راهبرد يا عمل. تكثر فرهنگي.4هاي موجود در علوم اجتماعي

سه شكل  به هاي موجود، پروراندن شناسي تعامل ميان روشبرقراري«ايجاد شرايط ساختاري،

و كيفي روش و تركيب متفاوت روش كمي و تفسيري مي» شناسي انتقادي اين. گيرد صورت

و موقعيتي خاصي قرار گرفتند ها تحت تأثير شرايط زمينه راهبرد اي عبارتند اين عالئم زمينه. اي

به مقولهبراساس تكرار. از بعد يا قلمرو، تكرار، شدت، زمان عنوان ويژگي مقولةه هاي فرعي

و موقعيت شكل گرفته است شناسي تركيبي، گيري روش از ابتداي شكل: اصلي، عالئم زمينه

يا بحث ايجاد روش و جامع كه نواقص روش كمي يا كيفي صرف شناسي آلترناتيو

شناسي قلمرو يا ابعاد روش. هاي موجود را نداشته باشد، مطرح بوده است شناسي روش

و رياضي متفاوت بوده است و علوم انساني تا علوم تجربي و بومي از علوم اجتماعي . آلترناتيو

و شدت آن با گذشت روش شناسي آلترناتيو، روند يا فرايندي است كه همواره در تكرار بوده

شناسي تركيبي زمان مطرح شدن روش. زمان در محافل علمي، از كم تا زياد متفاوت بوده است
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به شيوه شناسي آلترناتيو، از دهه عنوان روش به هاي مختلف نوسان هاي آخر قرن بيستم تا اكنون

و كيفي هايي كه در استفاده از هر كدام از روش با توجه به كاستي. داشته است شناسي كمي

مقوله يا پديدة. تنهايي مطرح است، زمينة ظهور رويكرد پراگماتيستي ايجاد شده است به

وشن روش و ابعاد متفاوت بوده اسي آلترناتيو در علوم اجتماعي از نظر شدت، تكرار، مدت

و براساس پژوهش انجام و بومي،، نوعي خاص از روشگرفته ادامه يافته است شناسي آلترناتيو

به شناسي تعامل يعني روش مي گرا و عالوه. كنيم عنوان ساختار، به جامعة علمي پيشنهاد بر زمينه

شرايطي كه بر برقراري تعامل بين. گري نيز وجود داشته است شرايط مداخلهموقعيت،

مي شناسي روش و كيفي تأثير و تركيب متفاوت روش كمي براساس نقش. گذارد هاي موجود

به هر چيز در بستر«هايي مانند مقوله و روش بر يكديگر، نگريستن تأثير متقابل موضوع

و افق خاص داشتن روش بومي به اين ترتيب شرايط مداخله»خودش گر در كدگذاري،

دار موجود در علوم تعامل، براي برخورد با شرايط ساختاري مسئله/پيامد عمل. شناسايي شدند

به شكل و بومي در علوم اجتماعي منجر گيري روش اجتماعي، . شودمي شناسي آلترناتيو

شكل تعامل/عمل و بومي رخ خواهند داد شناسي آلتر گيري روش هاي جديدي نيز پس از ناتيو

ميكه پيامد . تواند متعدد باشند هاي آنها نيز

 نتيجه
و كيفي به به اين پژوهش تركيب متفاوت روش كمي منزلة الگوي فرايندي صورت متفاوت را

به شناسي تعامل براي ايجاد الگوي روش از. عنوان ساختار، ارائه داد گرا مشخص شد هر يك

و انتقادي زيرمجموعة ناسيش هاي روش ويژگي شناسي روشهاي پوزيتيويستي، تفسيري
شناسي در الگوي روش. عنوان الگوي ساختاري پيشنهادي اين مقاله، هستند بهگرا تعامل

و پيش تعامل و تبيين و ذهنيت، فهم و عام بيني، خاص گرا، عينيت در گرايي و تغيير گرايي، ثبات

ك پديده و و تشابه روش علوم هاي اجتماعي، ساختار و روش كيفي، تفاوت ارگزار، روش كمي

و علوم اجتماعي، بي و آميختگي علم با ارزش طبيعي و تبيين، طرفي علم و تجويز ها، توصيف

و و عمل و از اين طريق دوئيت انگاريو نسبت بين ويژگي... نظريه هاي مذكور اصيل هستند

و صرفاً نمي مي گذاريم يكي را كنار هاي مذكور اصيل است، بلكه در عين از ويژگيگوييم

و رابطة بين ويژگي مي پذيرش اصالت موارد مذكور، نسبت در. دانيم هاي مذكور را نيز، اصيل

شناسي علوم اجتماعي صورت تحقق اين امر، شاهد رفع نظام دوارزشي يا دوآليسم در روش

و از اين طريق روش و غني شناسي جامع خواهيم بود نيز براي مطالعة موضوعات علوم تري تر

شناسي اجتماعي خواهيم داشت؛ زيرا موضوعات علوم اجتماعي بر خالف ديدگاه روش

و تفسيري تنها يك موضوع خاص نيستند، بلكه شامل ساختارها، افراد،  پوزيتيويستي، انتقادي
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و انگيزه ارزش و مواردي از اين دست هستند ها، معاني ناسيش الگوي روش. هاي رفتار

مي تعامل اي بين هاي زيرمجموعة خود، مبادله شناسي تواند با برقراري تعامل بين روش گرا

و از اين طريق شناسي هاي روش ويژگي و تفسيري، ترتيب دهد هاي پوزيتيويستي، انتقادي

گرا شناسي تعامل بنابراين روش. شناسي علوم اجتماعي تحقق بخشد نگري را در روش جانبه همه

ميكه در كند كه از سوي جامعة علمي پذيرفته اين پژوهش پيشنهاد شد، زماني اعتبار پيدا

به هر نظريه. شود مي ناچار ارزش اي در كند كه اين ارزش هايي را با خود حمل كه هاي متفاوت

و فرهنگ نظريه هاي ديگر با مشكل ها نهفته است، اجراي آنها را بدون پااليش در جوامع

 بنابراين جامعة علمي ما بايد حداقل اين نقش را برعهده بگيرند، هرچند انتظار.كند مواجه مي

ج و جامعه، نظريه.ا.حداكثري نظام . پردازي است ايران
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