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 ّای تحقیقتزبیت هعلن ٍ پژٍّص رٍایی: بِ سَی تغییز پاراداین در رٍش

 

1حسیي قزباًی
 * 

 2دکتز جَاد لیاقت دار

ّبی هستجف ثب آى دز احبقهِ هتییسّهبیا اسهت فهِ فسغهت فْهن ػویه  ٍ        تسثیت هؼلن ٍ پدیدُچکیدُ: 

ثبضد. ثِ ػجبزت دیگس رِهٌ  هاهبّین   پریس هاگسایبًِ اهکبىّبی پژٍّص احجبتچٌدالیِ اش آى فوتس ثب زٍش

ّهبی  ّب زا ثِ غَزت دقیه  ٍ ػویه  اش قسیه  زٍش   ٌسا ًیست فِ ثتَاى آىاش رهستجف ثب تؼلین ٍ تسثیت 

ّبی آهَشضا ثهِ  فوا ثبشًوبیا ٍ فْن ًوَد. ثدیي سبى، اخیساً ًظسیِ پسداشاى ثسًبهِ دزسا ثسای فْن پدیدُ

گساى ّبی ردیدی هیبى پژٍّصاًد فِ اف  بزُ ٍ تأفید داضتِضٌبختا اضگیسی هؼسفتیک ًَع تیییس رْت

ٍ پژٍّیدُ ّب گطَدُ است. ثب تَرِ ثِ ایي ؾسٍزت، ّدف پژٍّص حبؾس ایي است فِ ثهِ تجیهیي ربیگهبُ    

-ّبی گستسُ تسثیهت  ضٌبختا دز فْن پدیدُزٍش پژٍّص زٍایا، ثِ هخبثِ ثستسی دز خدهت تیییس هؼسفت

تب، اثتدا هاَْم ٍ تؼسیف زٍایت ٍ پژٍّص زٍایا ازائِ ٍ اّویت پهژٍّص زٍایها   دز ّویي زاسهؼلن ثپسداشد. 

ّبی پیدایص پژٍّص زٍایا تطسیح ٍ ثهب تحلیه    شهیٌِدز تسثیت هؼلن هَزد ثحج قساز گسفتِ است. هتؼبقجبً 

هَاؾهغ پبزادایوبتیهک آى دز قب هت هجبحهج     ّبی گسهتسُ تسثیهت هؼلهن،     چسایا تیییس پبزاداین دز پژٍّص

 ضٌبختا ثحج گسدیدُ است.ضٌبختا ٍ زٍشضٌبختا، ّستاتهؼسف

 ضٌبختازٍش تسثیت هؼلن، پژٍّص زٍایا، پبزاداین، زٍش تحقی ، چسخص ّا:کلیدٍاژُ
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 هقدهِ

ضهَد ٍ ّوهَازُ دز    ّبی فَدفبًِ تٌیدُ هها  شًدگا آدها اش ّوبى  حظبت تَ ّد، ثب داستبى ٍ الالیا

تهب  سهبػت زا   ، تیک«1فسهَدفساًک»گًَِ فِ  حؿَز دازًد؛ آىّب دز ّوِ رب  قَل شًدگا، زٍایت

پبیبى آى اسهت. ایهي چٌهیي آدهیهبًا فهِ      « تب »آغبش ٍ « تیک»داًد فِ  ًیص یک قسح زٍایا ها

ّهب   ّب ّستٌد، ثب هسگ خَد، دز زٍایهت   حظِ ثِ  حظة شًدگا خَد زا اش شهبى تَ ّد، غسق دز زٍایت

ضهَد   ، خَد یک قسح زٍایا هٌسزن است فِ ثب تَ ّد آغبش هاضًَد. دز حقیقت، شًدگا ربٍداًِ ها

تهَاى گاهت پیطهیٌِ    زٍ، هها اش ایهي (. 213:1392پریسد )اسکٌدزی ٍ رَادی،  ٍ ثب هسگ پبیبى ها

گسی ثِ قدهت خَد اًسبى است. شیسا دز ثستس تبزیخ ّهس چیهصی فهِ ثهِ ًهَػا دز      زٍایت ٍ زٍایت

ای اش اسهتٌبدات فمهها ٍ غیسفمهها    ُ است، هزوَػِاًسبى زّیبفتا ثسای فست یب فْن هؼٌب ثَد

تهَاى اذػهبى   زٍ هها گیسًد. اش ایيّب قساز هاًگبزیّب ٍ شیست ّب، زٍایتاست فِ دز ذی  اًَاع هتي

تهَاى  تسیي ضک  پژٍّص است. اگس هب ایي زا ثپریسین هها داضت فِ پژٍّص زٍایا اٍ یي ٍ قدیوا

(. ثب 79:2009، 2اًد )پتساگسی سسچطوِ گسفتِاش زٍایتّبی پژٍّطا ثِ ًَػا گات فِ ّوِ سٌت

ِ    ایي اٍغبف، خبستگبُ پژٍّص زٍایها ًسسهت ثهِ تحلیه      -ّهب ٍ فسٌّه   ّهبی ههستجف ثهب افسهبً

ّهبی  تهَاى دز پهبزاداین  ههدزى زا هها  ضَد، اهب فبزثسدّبی هؼبغس آى دز ػػس پستهسثَـ ها3ػبهِ

(. اش ًگهبّا دیگهس،   25:2007، 8ٍ هستٍَا 7)ٍثستسرَیا ًوَد پا6ٍ تاسیسی5، تأٍیلا4سبختبزگسایا

گهسی ثهِ ػٌهَاى یهک سهٌت      دّهد فهِ زٍایهت   ّبی ػلوا زٍایت ًطبى هاثسزسا تبزیسا فؼب یت

گهسدد. دز حقیقهت   ( ثهبشها 1990) 10ٍ فمًدیٌیي 9ّبی فبًلاپژٍّطا ٍ زٍش تحقی  ثِ فؼب یت

11یاپژٍّص زٍا"( اش اغكمح 1990اٍ یي ثبز فبًلا ٍ فمًدیٌیي )
ثسای فبٍش هابّین ٍ هؼهبًا   "

ّب هدػا ثَدًد پژٍّص زٍایا اٍ یي ٍ ثْتسیي زٍش ثسای فْن هؼلن ثْسُ گسفتٌد. آىگستسُ تسثیت
                                                 
1. Frank Kermod 

2. Petra 

3. Folklore 

4. Structuralism 

5. Hermeneutic 

6. Interpretive 

7. Webster  

8. Mertova 

9. Connelly 

10. Clandinin 

11. Narrative Inquiry 
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ّهب  ّب ٍ داسهتبى  تَاى اش قسی  زٍایتضَد زا هاتزسثیبت است ٍ آًچِ دز تؼلین ٍ تسثیت حبدث ها

 (.2012 1، فسسَل2007هَزد فْن قساز داد )ٍثستس ٍ هستٍَا 

ّبیى دازد فِ ایي چٌیي ثِ فسایٌدى فساگیس تجدی  ضدُ اهب پژٍّص زٍایا چیست ٍ چِ ٍیژگى

 ثهس  ًهبرس  ادثها  پهژٍّص  اش ایضبخِ هؼٌبی ثِ 1969 اش فِ است پژٍّا اغكمحازٍایتاست؟ 

 ایًظسیِ ػٌَاى ثِ زٍایت ػلن است. ضدُ ثبة زاٍی اًَاع ٍ زٍایت اضکبل خػَغبً ٍ زٍایت تحلی 

ِ  چٌهد  ّس است هستجف ازٍپبیا سبختبزگسایا ثب ػودتأً هدزى،  ٍ اضهکبل  قهدیوا  ّهبی ثسزسها  فه

 تهَاى هها  پژٍّاٍ زٍایت زٍایت ػلن ثِ هسثَـ آحبز ًیص زا ازسكَ ثَقیقبی دٍزاى اش زٍایا غٌبیغ

ِ ثِ قَز فلا ها .(1392هیجدی، داًست )آقبیا دز  ای داسهتبى تَاى گات پژٍّص زٍایا هزوَػه

(. ایهي زٍش چهبزچَثا قهَی    2012، فسسهَل 2007هستهٍَا   ّبست )ٍثستس ٍبت اًسبىهَزد تزسثی

ثکطهد. فهبًلا ٍ    افساد زا ثهِ تػهَیس   رْبىفٌد تب ثب ثسزسا تزبزة، شیستثسای هحققبى فساّن ها

( هؼتقدًد پژٍّص زٍایا زٍضا است ثسای فْن تزسثِ فِ ثهِ قهَز هتقبثه  ثهب     1990فمًدیٌیي )

ِ   ّوکبزی هحق  ٍ هطبزفت ّهب ٍ دز یهک تؼبهه     ای اش هکهبى فٌٌدُ، دز قهَل شههبى، دز هزوَػه

ّهبی ههستجف ثهب    ضَد.  را هحقه  ثهب شیسهتي، ثبششیسهتي ٍ ثهبشگَیا داسهتبى      ارتوبػا حبغ  ها

زٍ، پهژٍّص  پهسداشد. اش ایهي  تزسثیبت شًدگا افساد فِ ثِ غَزت فسدی ٍ روؼا است ثِ فبٍش ها

گسی فهِ  ضَد، دز ٍاقغ پژٍّصسسایا اقمق هازاُ داستبى آٍزی اقمػبت اشزٍایا ثِ فسایٌد روغ

فطهد. ثٌهبثسایي پهژٍّص زٍایها ثهِ      گیسد، زٍایتا اش تزسثِ زا ثِ تػَیس هااش ایي زٍیکسد ثْسُ ها

 (.90:1385ٍزفا،فٌد )ضؼجبًاّبیا است فِ ثطس رْبى زا تزسثِ هاهٌص ِ هكب ؼِ زٍش

 بیاى هسألِ

دٌّهد، ثهِ هخبثهِ حیكهِ     فِ هؼلوبى داًص خَد زا چگًَِ تَسؼِ هااهسٍشُ، پژٍّص دز هَزد ایي 

پژٍّطا ردیدی است فِ اثؼبد آى ٌَّش ثِ قَز گستسدُ هَزد فبٍش قساز ًگسفتِ اسهت. ثسزسها   

گهساى داًطهگبّا )ثهِ    ّبی پژٍّصدّد فِ یک ًَع دٍگبًگا دز یبفتِتحقیقبت آهَشضا ًطبى ها

ّهبی  ّبی هستجف ثهب فهم   اى افساد دزًٍا( ًسجت ثِ پدیدُػٌَاى افساد ثیسًٍا( ٍ هؼلوبى )ثِ ػٌَ

-دز  ٍرَد دازد.  را ثسای فبستي اش ایي اًقكبع ٍ دٍگبًگا ٍ ثِ هٌظَز فْهن آًچهِ هؼلوهبى هها    

                                                 
1. Creswell 
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ّب فبٍش ًوبیٌد. تزصیِ ّبی آىگساى ثبید تزبزة هؼلوبى زا اش قسی  تحلی  زٍایتگَیٌد، پژٍّص

آٍزد ٍ ثِ گساى ثِ ازهیبى هاٍ غدای هؼلوبى زا ثسای پژٍّصّبی هؼلوبى، تزبزة ٍ تحلی  زٍایت

غهدای  »دّد تب یک پبیگبُ داًص ثسبشًد ٍ ثِ ٍاسكِ ازتجبـ ثب داًص هؼلوبى، ثهیي  ّب اربشُ هاآى

(.  هرا  40:2008، 3هؼلن پیًَهد حبغه  ضهَد )ٍسهجَزگ    « 2غدای دزًٍا»گس ٍ پژٍّص« 1ثیسًٍا

ّب هَزد استقجبل قساز گسفتِ لا ػولا دز ثسیبزی اش زضتِاهسٍشُ پژٍّص زٍایا ثِ سسػت ٍ ثِ ضک

ّهبی تحقیه  سهٌتا، ػهدم     ّبی هتداٍل دز زٍشاست. د ی  ایي اهس ّن تب حدٍدی ثِ هحدٍدیت

گهسدد )ٍثسهتس ٍ هستهٍَا،    ّب ثهبش هها  ّب ٍ پیچیدگا زفتبز اًسبىاًسبى ّب ثب ٍیژگاتكبث  ایي زٍش

2007.) 

دّهد  هؼلن ٍ حَشُ تدزی  ٍ یبدگیسی ًطبى هها گستسُ تسثیت ًگبزی دزپیطیٌِ زٍایت ثسزسا

پسداشاًها چهَى فهبًلا ٍ    ّبی هؼلوبى، هاَْم هسلف ًظسیِّب ٍ زٍایتفِ تَرِ ٍ توسفص ثس داستبى

(، 2006، 2001) 5(، گَدسهَى 1999، 1994، 1991) 4(، گهبف 1994، 1990، 1986فمًدیٌیي )

ٍ ثسیبزی اش اًدیطوٌداى دیگس ثَدُ است. اش سهَی   (1988، 1992) 7(، آیسش2004، 2002) 6ا جبش

آٍزاًهِ ثهِ ا گَّهبی    گیهسی تسثیهت هؼلهن، اش ا گَّهبی فهي     ثؼد اش دِّ ّاتبد ٍ تیییس رْتدیگس، 

ثبشاًدیطبًِ، ثٌیبد ٍ ّدف غبیا تسثیت هؼلن، ثِ سوت تسثیت هؼلن فکَز تیییهس رْهت دادُ اسهت    

ای چهَى تأهه  دز ػوه ، هطهبّدُ     َل ٍ هجهبًا ًتیزِ، اغ (. دز1385روؼِ ٍ هْسهحودی، اهبم)

گرازی تزبزة ضسػا ٍ حجهت ٍ تحلیه  زخهدادّبی    تأهلا، خَدتأهلا، پژٍّص زٍایا، ثِ اضتسا 

تسیي ثستسّبی ًی  ثِ تسثیهت هؼلهن فکهَز دز ًظهس گسفتهِ ضهدُ اسهت        تزسثِ ضدُ ثِ ػٌَاى هْن

روؼِ ٍ هْسهحودی ، اهبم1395روؼِ، ةتَاًب ٍ اهبم، روطیدی1395تَاًب ٍ ّوکبزاى )روطیدی

 9تسهيثسای هخبل فلچ (.2004، فسی  1997، فبًلا ٍ فمًدیٌیي 2007ٍ ّوکبزاى  8،فَ تس1385

                                                 
1. Outside Voices 

2. Inside Voices 

3. Vosberg 

4. Gough 

5. Goodson 

6. Elbaz 

7. Ayers 

8. Coulter 
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ثهِ تحلیه    « هؼلهن ًَیسا دز تسثیهت حبلزٍایت ٍ ضسح»( دز پژٍّطا تحت ػٌَاى 2009) 1تسهي

حقیه  چهسخص   هؼلن پسداختِ است. قجه  ًتهبیذ ایهي ت   ّب ٍ پیطیٌِ زٍایت دز تسثیتاثؼبد، رٌجِ

ّب، ثِ ٍیژُ تحقیقبت آهَشضا زا دز ثسیبزی اش حَشُ زٍایا حبدث ضدُ دز ػلَم ارتوبػا، پژٍّص

ّبی زٍایا سَق دادُ است. چسا فِ شثبى فٌا ٍ ػلوها هسسهَم دازای   ثِ سوت استابدُ اش پژٍّص

ثهِ د یه    ضَد، اهب شثبى زٍایت ّبیا است فِ اهکبى فْن فبه  تزسثِ دز آى هحق  ًواهحدٍدیت

گسایبًِ ثهَدى، پیًَهد ثهب هسهبئ  ارتوهبػا، هؼٌهبدازی،       هٌدی، ٍاقغّبیا چَى شهبىداضتي ٍیژگا

فٌهد تهب فساگیهساى اش ایهي     ػولا ثَدى ٍ ثبشاًدیطهبًِ ٍ خَداًدیطهبًِ ثهَدى، فسغهتا فهساّن هها      

د ثگیسًهد.  شهبى ثتَاًٌد یبد دٌّد ٍ یبّب ٍ قیَد فسا زًٍد ٍ ثب ثبشگَیا تزبزة خَیص، ّنهحدٍدیت

ّبی تهدزی  سهٌتا ٍ   ّبی هٌتذ اش زٍش( پژٍّص زٍایا پبسسا ثِ چب ص2013) 2ثِ ًظس چَیا

زًٍهدُ ٍ یهبدگیسی   دٍگبًگا ثیي ًظس ٍ ػو  ثَدُ ٍ زٍیکسدی است فِ دٍگبًگا ثیي ًیبشّبی پیص

 دّد.ای هؼلوبى زا پَضص هاحسفِ

ِ پهژٍّص دز ههَزد تَسهؼِ    ( ًیص هؼتقد است دز قَل ثیست سبل گرضت1994) 3فٌستسهأخس

ای هؼلوبى زٍ ثِ فصًٍا گراضتِ ٍ فسؾیبت ثسهیبزی دز ههَزد چگهًَگا تَسهؼِ ایهي      داًص حسفِ

)ضٌبسبًدُ ضدُ ٍ تَ یهد ضهدُ اش ربًهت     4زسواداًص قسح گسدیدُ است. ٍی ثب توبیص ثیي داًص

ز تحقیقهبت  )ضٌبسبًدُ ضدُ ٍ تَ ید ضدُ اش ربًهت خهَد هؼلوهبى( د    5ػولاگساى( ٍ داًصپژٍّص

ػولها هؼلوهبى   دازد فِ پژٍّص زٍایا ثِ هخبثِ زٍیکسدی دز خدهت فْن داًصآهَشضا، اذػبى ها

هحَز ػولا هؼلوبى ثستسّبی زٍایت( ًیص هٌجغ فْن داًص1997است. ثِ ثبٍز فبًلا ٍ ّوکبزاًص )

َ خَدشیسهت ّهبی زٍشاًهِ، یبدداضهت  ّهبی ّب، هکب وبت، یبدداضتهبًٌد هػبحجِ ضهتبزّبی  ًگبزاًهِ، ً

ّهبی هؼلوهبى،   ّهب، داسهتبى  ًگهبزی ضهابّا، ٍقهبیغ  گساى ٍ هؼلوبى، تهبزیخ ضدُ ثیي پژٍّصهجبد ِ

ثبضٌد. ثسایي اسب ، فبزؽ ّب، تػبٍیس ٍ دیگس هػٌَػبت ضسػا ٍ خبًَادگا هاّبی خبًَادُداستبى

ِ ّهب ٍ تزهبزة  ػولا هؼلوبى فِ اش ثستس ثبشاًدیطا دز زٍایهت ثٌدی داًصاش غَزت آًْهب دز   شیسهت

تَاًد هَزد فْن قساز گیسد )شزقبًا ٍ هؼلن هاثسآهدًا ارسای ثسًبهِ دزسا تسثیت_اًتقبدی پبزاداین

                                                 
1. Kelchtermans 

2. Choi 

3. Fenstermacher 

4. Formal Knowledge 

5. Practical Knowledge 
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هؼلهن  زٍایها دز گاتوهبى تسثیهت   گیسی اش زٍش پژٍّص ّبی اخیس ثْسُ(؛ دز د1395ِّّوکبزاى، 

سح گسدیدُ اسهت  چٌبى هَزد استقجبل ٍ فبزثست قساز گسفتِ است فِ خَد ثِ هخبثِ یک پبزاداین ق

ٍ  4، داهیٌ 2014 3ٍ ایسبى 2، پبسچي2010، 1)اسپکتَز ٍ  7،  یجلهیچ 2009 6، پتهسا 2014 5ٍ ضهب

ضٌبختا هٌهتذ اش تاسهیسگسایا دز فْهن ػوه      (. ثٌبثسایي ثب تَرِ ثِ تیییس هؼسفت1998ّوکبزاى 

گرضهتِ  هؼلهن فهِ دز چٌهد دّهِ     ّبی گستسُ تسثیتضٌبختا دز فبٍش پدیدُهؼلن ٍ تیییس زٍش

حبدث گسدیدُ است، پژٍّص حبؾس ثس آى است تب پژٍّص زٍایا زا ثهِ هخبثهِ یهک ًهَع چهسخص      

ّبی هستجف ثب تسثیت هؼلن هؼسفا ًوبید ٍ اثؼبد آى زا هَزد ثحهج ٍ تحلیه    پبزاداین دز فْن پدیدُ

 قساز دّد.

 رٍش پژٍّص

تهدا آزا ٍ آحهبز   اسهتٌجبقا اسهت. ثهس ایهي اسهب ، اث     _ّهبی تحلیلها  پژٍّص حبؾس اش ًَع پژٍّص

زٍایا دز تسثیت هؼلن هَزد ثسزسا ٍ تحلی  قساز گسفتِ اسهت. دز   هستجف ثب پژٍّص پسداشاى ًظسیِ

گبم دٍم تؼسیف ٍ چیستا پژٍّص زٍایا تطسیح ضدُ ٍ هتؼبقجأ ثب تػَیسسبشی ٍ تحلی  اّویهت ٍ  

گسایها  ین احجهبت ًقص زٍایت دز گستسُ تدزی  ٍ یبدگیسی، ٍ ازائِ هستٌدات هستجف ثب ؾؼف پبزادا

ضٌبسها  ضٌبسها ٍ زٍش ضٌبسها، هؼسفهت  ّسهتا هؼلن، هجبًا ّبی گستسُ تسثیتدز فبٍش پدیدُ

 زٍش پژٍّص زٍایا، ثِ هخبثِ یک پبزاداین تسسین گسدیدُ است.

 هعٌای رٍایت در بستز تعلین ٍ تزبیت

چگهًَگا یهبدگیسی   ( دز تجییي 1966هؼلن ثِ فلساِ تؼلین ٍ تسثیت دیَئا )ثٌیبد زٍایت دز تسثیت

گهسدد. دیهَئا هؼتقهد ثهَد تؼلهین ٍ تسثیهت فسایٌهد ثبشسهبشی ٍ         اش تزسثِ ٍ تأه  ثس تزسثهِ ثسهها  

گسایها  ثبشسبشهبًدّا، تیییس هستوس دز تزسثِ است. اٍ ثب تجییي هابّین شهبى، هکبى، تزسثِ ٍ گسٍُ

                                                 
1. Spector 

2. Paschena 

3. Ison 

4. Dominique 

5. Shaul 

6. Petra 

7. Lieblich  
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دز ّویي زاستب فبًلا (. 46:2000، 2تأفید داضت )ثتا 1دز فسایٌد یبدگیسی ثِ پژٍّص ثبشاًدیطبًِ

پسداشاى زٍایا، ثهس اسهب  دٍ هؼیهبز ثسگسفتهِ اش ًظسیهِ      تسیي ًظسیٍِ فمًدیٌیي ثِ ػٌَاى ضبخع

ّهب  اًسهبى  -1دیَیا، پژٍّص زٍایا زا ثِ هخبثة تزسثِ تلقها ًوَدًهد. ایهي دٍ هؼیهبز ػجبزتٌهد اش :     

مت ٍ ثبفهت ارتوهبػا   ًیبشهٌد فْویدُ ضدى ّستٌد ٍ ایي فْن ًِ ثِ ضک  فسدی، ثلکهِ دز تؼهبه  

تزبزة فؼلا هب دز ػیي ایي فِ ثس اسب  تزبزة گرضتِ ضک  گسفتِ اسهت،   -2ضَد ٍ حبغ  ها

ّب ثِ قَز پیَستِ ثب تػهَز ضهسایف گرضهتِ،    فٌٌد. اش ایي زٍ اًسبىتزبزة ثؼدی زا ًیص ّدایت ها

 فٌٌد.افٌَى ٍ آیٌدُ شًدگا ها

( 1990ى غدای هؼلوبى هٌبسهت ّسهتٌد؛ ا جهبش )   ّب ثسای ػلٌا ًوَددزثبزُ ایي فِ چسا زٍایت

داستبى ثس داًص هکٌَى فِ ثبید هَزد فْن قساز گیسد، تکیِ دازد.  -1ضص د ی  اقبهِ ًوَدُ است: 

سسایا ثهِ  فسؼ زٍایت ایي است فِ زٍش داستبى-3گیسد. داستبى دز ثبفتا هؼٌبداز، ضک  ها -2

ّبی اخمقا ّستٌد فهِ ثبیهد آهَختهِ    سًدُ دز ّب اغلت دزثسگیداستبى-4دّد. ثیبى، سبختبز ها

ّب داستبى -6تَاًد زٍضا قبث  پریسش ٍ غدایا ثسای اًتقبد اش ارتوبع ثبضد ٍ  زٍایت ها -5ضًَد. 

چٌهیي،  دٌّهد. ّهن  گَی ثیي گَیٌدُ ٍ ضًٌَدُ زا ًطبى هاًبپریس ًظس ٍ ػو  ٍ گاتثبشتبة ردایا

اًهداش اًتقهبدی اش تزهبزة    ی ثِ دسهت آٍزدى چطهن  ( زٍایت زا ثِ ػٌَاى زٍضا ثسا1981گسٍهت )

ضهَد: اٍل، تزهبزة اش   گیسد. ثسای گسٍهت زاثكِ زٍایت ثِ دٍ قسی  آضکبز هها آهَشضا دز ًظس ها

ضًَد؛  را تٌْهب ثهِ   دّد اغمح هاای فِ ثِ ذّي اربشُ تحس  دائوا هاقسی  فسایٌدّبی تأهمًِ

تَاًد ًَهاَْم سهبشی  ب است فِ ثسًبهِ دزسا هاّبی تزبزة شًدگا هد ی  تبشگا ٍ فَزیت زٍایت

-فٌٌد. دٍم، شهبًا فِ ایي زٍایتّبی تزسثِ زا اغمح هاّب ف  حیكِضَد؛ ثِ ّویي د ی  زٍایت

گسدًهد.  هرا   ّهبی ػهبدی شًهدگا آضهکبز هها     ضًَد، ػمی  ٍ تؼػجبت ًْاتِ دز دٍزُّب تحلی  ها

صاى ػمی  ٍ ًیبشّبی هب ّسهتٌد. دز ایهي زٍش   ای ثسای آضکبزسبشی هبّیت ٍ هیّب هزوَػِزٍایت

تَاًد گرضتِ ٍ حبل زا ثب ّدف ازتقبی فْن ایي تزهبزة ٍ ضهبید ازائهة ثیٌطها     تزبزة آهَشضا ها

ثسای قؿبٍت، ٍ ًیبش ثِ فٌص ردید ثسای تیییس ربهؼِ هَزد سبشهبًدّا هزدد قساز دّد )ثهِ ًقه    

داًد. اٍ ها 3ثسطاّص زٍایا زا ثِ هخبثِ زّبیا( ًیص پژ1994ٍ(. گبف )1390اش پبیٌبز ٍ ّوکبزاى، 

                                                 
1. Reflective Inquiry 

2. Beattie 

3. Emancipatory 
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دّهین، دز ثیطهتس هَاقهغ اش    ّبیا فِ هب ثِ خَدهبى، دیگساى ٍ رْبى هؼٌب هها فٌد زٍشاٍ ادػب ها

ضهٌَین،  خَاًین، هاّبیا فِ هاگیسد. ثٌبثسایي، تأه  اًتقبدی دز داستبىغَزت ها قسی  داستبى

تَاًد ثِ هب دز فْن چگهًَگا هؼتجستهس ٍ هَ هدتس سهبختي     فٌین، هاّب شًدگا هاگَیین ٍ ثب آىها

فٌد فهِ پهژٍّص   ًوبید. گبف ادػب ها ّب فوکّب ٍ آشاد فسدى خَدهبى اش ثسیبزی اش هحدٍدیتآى

 زٍایا دػَتا ثسای تاکس دزثبزُ ّوِ چیص دز قب ت داستبى است.

سثیبت شًدگا فهسدی ٍ  ثٌبثسایي، ربذثِ اغلا زٍایت ثِ ػٌَاى یک زٍش، رسفیت آى دز ازائة تز

داز اسههت )فههبًلا  ّههبی هٌبسههت ٍ هؼٌههب  ارتوههبػا فٌطههگساى تؼلههین ٍ تسثیههت ثههِ زٍش    

(. دز پژٍّص زٍایا ّستا فبزگصازاى دز ثسهتس شههبى گرضهتِ، حهبل ٍ آیٌهدُ      1990ٍفمًدیٌیي،

ّبی تحت پژٍّص، اتػبالتا دزًٍا ثیي هتییسّهب ٍ ازتجبقهبتا   گسدد ٍ ثب تَغیف پدیدُفبٍیدُ ها

 آید.سًٍا ثب اثؼبد شیست اًسبًا ثِ دست هاثی

 ای هعلواىرٍایی بِ عٌَاى رٍیکزدی در خدهت بالٌدگی حزفِپژٍّص 

حبل شًدگا خَد، تزصیِ ٍ تحلی  آى، تأه  ثهس تزسثیهبت خهَد، ثهِ ثحهج      ّب ثب ًگبزش ضسحهؼلن

ثِ ثیٌص ٍ خهسد   تَاًٌدّبی هؼلوبى دیگس هاگراضتي ایي تزسثیبت دز گسٍُ ٍ پیًَد آى ثب داستبى

ِ   دست یبثٌد. دز حقیقت، داستبى ای ٍ خله  داًهص   ّب ٍ تزبزة هؼلوبى، اثصازی ثهسای زضهد حسفه

گرازًد، تزسثهِ روؼها   ّبی هستجف ثب شًدگا خَد زا ثِ اضتسا  هاّب داستبىاست. ٍقتا فِ هؼلن

آٍزًد. ثٌهبثسایي  ّب اش یکدیگس یبد ثگیسًد ٍ حوبیت هتقبث  ثِ دست ضَد تب آىحبغ  ضدُ ثبػج ها

ّهب ازتقهب یبثهد ٍ    ّب فکهَزتس ضهًَد ٍ یهبدگیسی ضسػها آى    فٌد تب هؼلنّب فوک هاًگبزش زٍایت

ثِ  (. زٍایت54:2000پریسی ٍ تَسؼِ داًص هٌزس گسدد )ٍسجَزگ، ّب ثِ تؼوینتسْین ایي زٍایت

ههستجف   1روؼها دّد تب ثب خَاًدى، گَش سپسدى، هجبحخِ ٍ تأه ، ػٌبغس تزبزةهؼلوبى اربشُ ها

تَاًٌد ثهس ػوه    ّب هؼلوبى هاگرازی داستبىثب تدزی  زا ثیبى ٍ ثِ اضتسا  ثگرازًد. ثب ثِ اضتسا 

ًوبید ٍ دز ایي هسیس قبدز گسدًد ثِ فساتس اش آًچِ ّست دست یبثٌد ٍ ثهب ثبشاًدیطها دز    خَد تأه 

ّبی خَد ثِ تیییس زفتبزّبی ربزی خَد ثپسداشًد. ثٌبثسایي، زٍایت زٍضها دز  ثبٍزّب، اػوبل ٍ ازشش

                                                 
1. Collective Experience 
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ثهِ   (.2004، ا جبش 2000، 2، ٍٍد1994هؼلوبى است )فبًلا ٍ فمًدیٌیي،  1ایخدهت تَسؼِ حسفِ

( پژٍّص زٍایا، اش قسی  تزبزة ضسػا هؼلوهبى، ثیٌطها ٍیهژُ ٍ ػولها اش     2012ًظس فسسَل )

دّد. ثب اًزبم هكب ؼبت زٍایها، هحققهبى ثهِ یهک پیًَهد ًصدیهک ثهب        هاهسبئ  ٍاقؼا هدزسِ ازائِ 

فٌهد تهب ثهِ ایهي     فٌٌد، فِ ایي اهس ثِ فبزگصازاى تسثیتا فوک هها فٌٌدگبى دست پیدا هاضسفت

تَاًد رٌجِ ػولا ٍ فبزثسدی پیدا فٌد. ػهمٍُ ثهس   ّب چگًَِ هاثسداضت ٍ دز  ثسسٌد فِ پژٍّص

زسٌد فهِ  فٌٌدگبى ثِ ایي ًتیزِ هاّب، ضسفتگرازی داستبىتسا ایي دز پژٍّص زٍایا، ثب ثِ اض

 ّبیطبى اّویت دازد.ضَد ٍ چقدز داستبىّب ضٌیدُ هاغدای آى

ِ    1990ثِ ًظس فبًلا ٍ فمًدیٌیي ) ای هؼلوهبى  ( پژٍّص زٍایا زٍیکهسدی ثهسای تَسهؼِ حسفه

ٍگَّب ٍ یت ثِ ٍاسكِ گاتّبی هب اش رسیبى تؼلین ٍ تسثّب هدػا ّستٌد هزوَػِ آگبّااست. آى

( هؼتقدًد اگس 1994فبًلا ٍ فمًدیٌیي )ّبی هستجف ثب تزبزة آهَشضا حبغ  ضدُ است. داستبى

هب ثسَاّین ثِ یک دز  هٌبست ثسسین، دز هداز  تیییس ایزبد فٌهین ٍ تؼلهین ٍ تسثیهت زا ازتقهب     

ین. ثدیي هٌظَز ثسای ایزبد ای هؼلوبى ثبضدّین، ثبید تسثیت هؼلن زا ثاْوین ٍ حبها تَسؼِ حسفِ

آهَشاى توسفص فٌین. ثِ ثبٍز ایي اًدیطوٌداى ایي احسب  پیطسفت، ثبید ثس شًدگا هؼلوبى ٍ داًص

یهبدگیسی  -1ای هؼلوبى ّوَازُ ثبید چْبز فسؾهیِ دز ًظهس گسفتهِ ضهَد:     دز زاستبی تَسؼِ حسفِ

تَرهِ ثهِ ایهي فهِ      -3ؼلوهبى.  تاکس ٍ تَرِ ثِ تبزیسچِ شًدگا ه-2دز تسثیت هؼلن.  3هبدام ا ؼوس

تدزی  یک ًَع پیًَد تسثیتها ثهیي افهساد اسهت، ًهِ ًقطها فهِ اش قهسف ًْبدّهب یهب هؤسسهبت            

-ّهب، تسثیهت  هؼلن دازای تسلس  ٍ پیَستگا است. ثِ شػن آىتسثیت -4اػتجبزثسطا  حبل ضَد ٍ 

دّد تهب  اربشُ زا هاتطجیِ فسد. چَى استؼبزُ ثبشسبشی ثِ هب ایي  4تَاى ثِ یک ثبشسبشیهؼلن زا ها

هؼلهن دز ًظهس ثگیهسین. دز ایهي     شًدگا هؼلوبى ٍ داًطزَهؼلوبى زا دز هسفص ثسًبهِ دزسها تسثیهت  

ّبی هستجف ثب تدزی  ٍ یبدگیسی هؼلوبى ٍ داًص ػولها ضسػها هؼلوهبى هحهَز     دیدگبُ داستبى

ّهبی سهٌتا ثهِ    ّب ثهس هجٌهبی زٍش  افصایٌد فِ هؼلن( ها2000فمًدیٌیي ٍ فبًلا )گیسد. قساز ها

ػٌَاى هزسی ثسًبهِ دزسا، ثهسای تحقه  اّهداف اش قجه  تؼیهیي ضهدُ ٍ ًتهبیذ هطهسع دیهدُ          

                                                 
1. Professional Development 

2. Wood 

3. Lifelong 

4. Reconstruction 
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ضًَد فهِ  ّب ثِ ػٌَاى ثسطا اش ثسًبهِ دزسا تلقا هاضًَد؛ دزحب ا فِ دز پژٍّص زٍایا، آى ها

 یبثا ثِ پیطسفت فؼب یت دازًد.دز تؼییي اّداف ٍ دست

 -1ّبی هؼلوبى ثبید ثِ چٌد ًکتِ اغلا تَرِ داضت: تبى( دز تحلی  داس1981ثِ ًظس پبیٌبز )

هٌطهؼت   1ّبی هؼلوبى ضکلا اش آگبّا خَدضسح حبل ًگبزاًِ است فهِ اش تزهبزة ذٌّها   داستبى

پهژٍّص   -2تَاًٌد پیًَدّبیا هؿوًَا ثیي گرضتِ، حهبل ٍ آیٌهدُ ثسقهساز ًوبیٌهد.     ضًَد ٍ هاها

بشیبثا آگهبّا دز تزهبزة شیسهتِ گرضهتِ، حهبل ٍ      حبل ًگبزاًِ ثِ هخبثِ زاّجسدی ثسای ثخَدضسح

ّهبیا داضهتِ ثبضهٌد تهب آضهکبزا      ّهب فسغهت  ایي زاّجسد هستلصم آى است فِ هؼلن -3آیٌدُ است. 

تزبزة ذٌّا ٍ دزًٍا خهَد اش زٍیهدادّب زا ثهِ غهَزت هطهبزفتا ٍ آشاداًهِ ٍ ثهس اسهب  ٍقهبیغ          

ٌػهَة ثهِ آى تزهبزة فساخهَاًا     چٌدثؼدی )ثػسی، فیصیکا، زٍاًا ٍ ػبقاا( هَرَد ٍ هؼهبًا ه 

گسدد ثب فساخَاًا تزبزة ذٌّا هستجف ثب داًهص  حجت ٍ ًگبزش اتابقبتا فِ حبدث ها -4ًوبیٌد ٍ 

-ٍ داًستي ّوساُ است ٍ ثِ د ی  فسغت دیدى خَیطهتي اش شٍایهبی گًَهبگَى، یهبدگیسی زّهبیا     

ضَد تهب  لوبى هحسَة هایبثد. پبیٌبز ها افصاید ایي زٍش اثصاز هایدی ثسای هؼپسٍزش ها 2ثسطا

ثٌدی ًوبیٌد، ّب ٍ احسبسبت ربزی ٍ آتا خَد زا چبزچَةّب، اّداف، آزهبىثب استابدُ اش آى شهیٌِ

 ِ ای خهَیص زا اغهمح   چگًَگا تَسؼِ تاکس خَد زا پبیص ًوَدُ ٍ ثِ غَزت پیَستِ تَسؼِ حسفه

هؼلوهبى اسهت.    شیسهت ىثٌبثسایي، زٍایهبت تػهَیسگس رْهب    (.59:2006ًوبیٌد )ثِ ًق  اش سیوَى، 

دستبٍزد ایي ثبشًوبیا فکَزاًِ، فْن َّیت ضسػا ٍ خَدآگبّا دز ٍرِ دزًٍا ٍ آگبّا ٍ افصایص 

 ای است.ثب ٌدگا حسفِای ٍ چٌدگبًِ تدزی  اش رٌجِ ثیسًٍا ٍ دز ًْبیت ثیٌص ٍ داًص حسفِ

 هعلواى چزایی پژٍّص در سًدگی

رٌجص هتسقا تجدی  ضدُ است. ًسست، قهسح آى  دز دٍ دِّ گرضتِ، زٍایت ثِ دٍ قسی  ثِ یک 

ضٌبسها  ثِ ػٌَاى یک اغكمح دز ادثیبت تحقیقبت آهَشضا ٍ دٍم، قسح آى ثِ ػٌهَاى یهک زٍش  

ّب )فلساِ، آهَشش ٍ پهسٍزش، ا ْیهبت ٍ   پژٍّطا ًَثٌیبد ثب پتبًسیلا فِ دز قیف ٍسیؼا اش زضتِ

قبث  استابدُ است )ٍثستس ٍ هستٍَا،  شیست(ضٌبسا ٍ هحیفزٍاًطٌبسا تب اقتػبد، پصضکا، شیست

                                                 
1. Subjective Experience 

2. Emancipatory 
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هؼلهن ثیطهتس حهَل هَؾهَػبتا     (.  را دز قَل ایي دِّ زًٍدّبی اغلا زٍایت دز تسثیت37:2007

ّبی هؼلوبى، غدای هؼلوبى ٍ ػو  تأهمًِ ثهَدُ اسهت. فهسؼ    چَى داًص زٍایا هؼلوبى، داستبى

ِ قَز فبه  اش قسی  پبزاداین تَاى ثّب ایي است فِ داًص تدزی  زا ًوااسبسا ّوِ ایي پژٍّص

تَاًهد اش  گسایبًِ فْن ًوَد؛ چهسا فهِ تهدزی  فؼهب یتا ػویقهبً ضسػها اسهت ٍ ًوها        سٌتا احجبت

(.  را ثسای ایي فِ رْهبى  41:2001، 1ّب ٍ پیطیٌِ شیستِ افساد ردا ثبضد )ضسفااػتقبدات، ازشش

زی  خهَیص زا ًقه  ًوبیٌهد    ّبی هستجف ثب تهد تدزی  هَزد فْن قساز گیسد، هؼلوبى ثبید داستبى

 (.1994)فبًلا ٍ فمًدیٌیي، 

-( ػلت فبزثست ٍ گستسش پژٍّص زٍایا دز تسثیت هؼلن زا سِ ػلهت هها  1391) 2فَزتبشی

تأفید ثس هَقؼیهت داًطها    -2ّبی هؼلن. تأفید فصایٌدُ ثس تأهمت ٍ اًدیطِ -1 داًد فِ ػجبزتٌد اش:

گیسی هؼلوبى دز تػوین ای ٍ چگًَگاَُ زضد حسفِداًٌد، ًحَُ تاکس، ًحهؼلوبى ضبه : آًچِ ها

اهسٍشُ فبزگصازاى تسثیتا ثِ دًجبل قدزت ثسطیدى ثهِ هؼلوهبى دز ًقه  ٍ ازائهِ      -3فم  دز  ٍ 

ًیص پٌذ ٍیژگا ٍ  (2013تزسثیبت دز زاستبی تَرِ ٍ اٍ َیت دادى ثِ غدای آًْب ّستٌد. فسی  )

ایهي ًهَع پهژٍّص     -1ئ  است فهِ ػجبزتٌهد اش:   ًقكِ قَت ثسای پژٍّص زٍایا دز تسثیت هؼلن قب

یکها   -2ضَد. رٌجِ گسٍّا دازد ٍ ًَػا فؼب یت روؼا دز ثبفت ٍ شهیٌِ خبظ خَد هحسَة ها

ایي زٍش داًهص ػقمًها    -3هؼلن است. ّب ٍ زٍیکسدّب دز حَشُ پژٍّص دز تسثیتاش ثْتسیي زٍش

اش قسی  ثبشگَئا ٍ ثسف زٍایت  -5زد ٍ ثِ حقیقت زٍایت ٍ داستبى تَرِ دا -4ثٌدد. زا ثِ فبز ها

ثِ دًجبل تَسؼِ ٍ گستسش تزبزة هؼلوبى ٍ داًطزَهؼلوبى است )ثِ ًقه  اش گلکهبز ٍ ضهسیایبى،    

1395.) 

( زٍایهت ًقطها ثٌیهبدیي دز تؼلهین ٍ تسثیهت دازد. شیهسا دز       1990فبًلا ٍ فمًدیٌیي )ثِ ًظس 

گیهسد. ایهي فهِ افهساد ثهب گاهتي ٍ       ساز هازٍایت چگًَگا هؼٌبسبشی افساد اش تزبزة هَزد فبٍش ق

-ّبی خَد دز شًدگا فسدی، گسٍّا یب فسٌّگا، ثِ پیکسثٌدی هزدد گرضتِ هها ثبشگَیا داستبى

آفسیٌٌد. ثٌبثسایي، زٍایت یک زٍش ثٌیبدیي ثهسای زضهد   پسداشًد ٍ دز پستَ آى ثسای آیٌدُ ّدف ها

ضهَد. اش  ؼلین ٍ تسثیت هحسَة هاضَد ٍ یک فیایت ثٌیبدیي دز تفسدی ٍ ارتوبػا هحسَة ها

                                                 
1. Sharkey 

2. Cortazzi 
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ّب، اش قسی  تزبزة ضسػا هؼلوبى، ثیٌطا ٍیهژُ ٍ ػولها اش   ( تحلی  زٍایت2012ًظس فسسَل )

دّد. ثب اًزبم هكب ؼبت زٍایها، هحققهبى ثهِ یهک پیًَهد      هسبئ  ٍاقؼا تدزی  ٍ یبدگیسی ازائِ ها

فٌد تب ثهِ  ازاى تسثیتا فوک هافٌٌد ٍ ایي اهس ثِ فبزگصّب دست پیدا هافٌٌدًُصدیک ثب هطبزفت

تَاًهد رٌجهِ ػولها ٍ فهبزثسدی پیهدا فٌهد       ّب چگًَهِ هها  ایي ثسداضت ٍ فْن ثسسٌد فِ پژٍّص

ّهبی هجتٌها ثهس زٍایهت ٍ تهبزیخ شًهدگا، دز فهبٍش        (. هصیت ٍ اّویت پهژٍّص 2012)فسسَل، 

ِ    شیسهتِ  تزبزة ػهَت  زاًهدُ ضهدُ ٍ هسهکَت اسهت. زٍایهت د     ًبضهٌیدُ، هستٌدًطهدُ، ثهِ حبضهی

 (.2،2010ٍ ّبزًت 1ضًٌَدگبى، ثیٌٌدگبى ٍ خَاًٌدگبى ثِ دیدى رْبى اش ًگبُ زاٍی است )ثبتوبفس

 ّای پیدایص پژٍّص رٍاییسهیٌِ

تهأٍیلا دز   -ّبی تاسهیسی هدزى ٍ ًحلِتَاى زٍیکسدی هٌتذ اش ًظسیبت پستپژٍّص زٍایا زا ها

ثِ قَز فلها چْهبز چهسخص ًظهسی ٍ     ( 2007) 4ٍ دًی  3فلساِ ٍ ادثیبت داًست. ثِ شػن پبیٌگس

چَى پژٍّص زٍایا زا هْیهب فهسدُ اسهت،    ّبی ًَیٌا ّنپبزادایوا اهکبى رَْز ًظسیبت ٍ زّیبفت

 فِ ػجبزتٌد اش:

 گز ٍ پژٍّیدُتغییز در هعادلِ ارتباط بیي پژٍّص -الف

-زّیبفهت گس ٍ هَؾَع پژٍّص، دز رْهَز  ّیچ تحَ ا ثِ اًداشُ تحَل دز فْن ازتجبـ ثیي پژٍّص

گسایها احجهبتا ٍ   ٍیژُ پژٍّص زٍایا حیبتا ًجَدُ است؛ یؼٌها دٍز ضهدى اش ػیٌیهت   ّبی ًَیي، ثِ

گهس ٍ  گسایا ًبرس ثس آى، ثِ سَی تاسیس ٍ دز  هؼٌب. گراز اش دز ِ ػیٌا ازتجبـ ثیي پهژٍّص ٍاقغ

دز  پژٍّیدُ، ٍ زسیدى ثِ دزفا ًسجا اش ایي ازتجهبـ، هسهتلصم تؼسیهف هزهدد ربیگهبُ پژٍّیهدُ      

گسایها، دز ّهس پهژٍّص ازتجهبقا تٌگبتٌه  ثهیي       فسایٌد پژٍّص است. ثس اسب  دیدگبُ ًسهجیت 

 .ضهَد گس ٍ هَؾَع پژٍّص ٍرَد دازد؛ ازتجبـ ٍ تؼهبهلا فهِ ثبػهج تیییهس دٍربًجهِ هها      پژٍّص

گسایبى تأفید دازًد فِ هَؾَػبت پژٍّص ػلَم اًسبًا، ثدٍى تیییس، ثستِ، فساشهیٌها ٍ رهدا   ًسجا

ّبی اًسبًا، ًِ دز خه،، فهِ   فٌٌد ًیستٌد.  را هَؾَػبت پژٍّصای فِ دز آى شًدگا هاِاش شهیٌ

                                                 
1. Bathmaker 

2. Harnett 

3. Pinnegar 

4. Daynes 
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ضهًَد. شهیٌهِ فسٌّگها    ای ارتوبػا تلقا هافٌٌد فِ خَد ثسسبختِدز شهبى ٍ هکبًا شًدگا ها

ّب ّب ٍ زخدادّب ّوگا دازای تبزیسا ّستٌد فِ ثس ٍؾؼیت فًٌَا آى ّب، فسٌّ ارتوبػا، اًسبى

ّبی اًسبًا یب هَؾَػبت پژٍّطا ًیست، ثلکِ راز است. ثٌبثسایي؛ ػیٌیت دیگس غات پدیدُتأحیسگ

 گس ٍ فسایٌد پژٍّص است.غات خَد پژٍّص

 

 تغییز جْت اس اعداد ٍ ارقام بِ سوت استفادُ اس ٍاژگاى بِ عٌَاى دادُ -ب

ّب فلا؛ پَشیتیَیستدز هَزد تقبث  ثیي پژٍّص فوا ٍ فیاا هجبحج فساٍاًا ٍرَد دازد. ثِ قَز 

تسیي ًَع اػتجبز ٍ اػتوبد دز پژٍّص، اش قسی  اػهداد ٍ زٍش فوها ثهِ دسهت     هؼتقد ثَدًد اغَ ا

ّبی قبث  داٍزی دز هَزد ٍاقؼیبت ازائِ ًوهَد ٍ اثْهبم دز   تَاى استداللآهد.  را ثِ یبزی آهبز هاها

ّهبی اًسهبًا،   داد دز هكب ؼهِ پدیهدُ  شثبىِ اػداد، ثس خمف شثبىِ فلوبت، ٍرَد ًدازد. اهب فبزثسد اػه 

فِ؛ گاتوهبى هجتٌها ثهس    ّبی ثسیبز، اًتقبدات فساٍاًا ثساًگیستِ است. ًسست ایيؾوي هحدٍدیت

اػداد، ثِ د ی  تْا ثَدى اش احسب  ٍ ثیٌص اًسبًا، الرسم دز ثبشًوبیا پیچیدگا زٍاثهف اًسهبًا   

-اػداد، چٌهداى ثهِ فهبز پهژٍّص     گًَِ ٍ تحویلافِ؛ سسضت هكل گاتوبى ػقین است. دیگس ایي

( 2007آید. ٍثستس ٍ هستهٍَا ) فَضٌد هؼٌبی فٌص ٍ تؼبهمت اًسبًا زا ثاْوٌد، ًواگساًا فِ ها

گهسا اسهت. چسافهِ    دازًد فِ پژٍّص زٍایا ثٌیبدی ثسای فْن تزبزة پیچیدُ ٍ اًسبىًیص اذػبى ها

دّهد. زٍایهت تزسثهِ اًسهبى زا اش     ّبی گرضتِ زا ضسح هاّبی اًسبى اش شهبىزٍایت تزسثِ ٍ تمش

فٌد ٍ ثِ د ی  قبثلیت حجت ٍ ثبشگَیا ایهي  ّبی فسدی حجت هاداستبى 2ٍ ثبشسبخت 1قسی  سبخت

زٍیدادّبی تأحیسگراز، ایي زٍش ثسای ثیبى هَؾَػبت پیچیدُ ٍ هَؾَػبت فسٌّگا ٍ اًسبًا فبهمً 

 هٌبست است.

 ٍ هحلیّای کلی ٍ جْاًی بِ خاص تغییز جْت اس حیطِ -ج

آٍزد، تؼوهین اسهت. ثهس ایهي     گساى ثِ ّوهساُ هها  ّبیا فِ زٍش فوا ثسای پژٍّصیکا اش فسغت

تَاًهد  ّبی خبظ زا فٌتسل ًوبید یب ًبدیدُ ثگیسد، آًگبُ هاگس ثتَاًد تأحیس پدیدُاسب ، اگس پژٍّص

ٌد ػلَم اًسهبًا  ّب ٍ هابّین قدزتوًتبیذ زا دز سكح ثبالتسی تؼوین دّد. دز ٍاقغ، ثسیبزی اش ًحلِ

                                                 
1. Construction 

2. Reconstruction 



 1397 تبثستبىثْبز ٍ ، چْبزم، سبل 5، ضوبزُ تسثیت هؼلوبى فػلٌبهِ زاّجسدّبی ًَیي دٍ 

 
16 

-اًد. ثساسب  ایي اػتقبد، پهژٍّص ّب سبهبى یبفتِضوَل ٍ فسازٍایتثس هجٌبی اًتصاع ا گَّبی رْبى

-فٌٌهد. اههب خهبظ   ّب زا گسدآٍزی ٍ هتؼبقجبً، قَاًیي فلا ٍؾغ هاّب، ٍاقؼیتگساى ثب هكب ؼِ پدیدُ

ز ازٍپب ٍ ایبالت هتحدُ ّبی ارتوبػا پ  اش رٌ  رْبًا دٍم دگسایا ثیص اش ّس چیص دز رٌجص

   ُ ّهبی  پَسهتبى دز سستبسهس رٌهَة، داسهتبى    زیطِ دازد؛ دز رٌجص آگبّا شًهبى، ٍ رٌهجص سهیب

ّبیا دست فن چْبز ًقص ػودُ ثس ػْدُ ّبی زٍایا ضدًد. چٌیي داستبىضسػا تجدی  ثِ ثٌیبى

-ّهن  ّبی هطتس ، احسهب  ضدًد اػؿبی رٌجص ثب یبدآٍزی تزسثِ تجؼیؽثبػج ها -1داضتٌد؛ 

فکساًهِ رٌهجص   ّبی زٍضيیبزی اػؿبی ػبدی زا دز فؼب یتشهیٌِ ّن -2ًَایا فٌٌد. ثستگا ٍ ّن

تَاًسهتٌد ثهس   ضد فِ زّجساى رٌجص هاای ثصزگ اش زٍایبت هْیب هاذخیسُ -3سبختٌد. فساّن ها

ت تیییهس  هدازفا هحکن ٍ قبث  اتکب دز ؾسٍز -4زیصی ًوبیٌد. ٍ پسداشی ٍ ثسًبهِّب ًظسیِاسب  آى

ّهبی ػلهَم   تهس اش اسهتدالل  زفتٌد؛ هدازفا فهِ ثسهیبز ثهیص   ًظبم سیبسا ٍ ارتوبػا ثِ ضوبز ها

 فٌٌدُ ثَدًد.گسا قبًغارتوبػا احجبت

 ّای چٌدگاًِ ضٌاختد( پذیزش رٍش

ّهبی گًَهبگًَا ثهسای    ػجَز اش یگبًِ ثَدى ضیَُ ضٌبخت رْبى زسیدى ثهِ ایهي اسهت فهِ ضهیَُ     

گسایا، ػلهن احجهبتا زا هؼسفتها    بًا ٍرَد دازًد. فسؾیبت ثٌیبدیي احجبتضٌبخت ٍ دز  تزسثِ اًس

تَاًٌد ادػبی اػتجبز ِضٌبخت داضتِ ثبضهٌد. اههب چیهصی    گساى ثِ پطتَاًِ آى هاداًد فِ پژٍّصها

گرازًد ایي است فِ چٌیي ضهٌبختا، فقهف یکها اش هزوَػهِ     ّب ػوَهبً ًبگاتِ هافِ پَشیتیَست

اگس ضٌبخت پَشیتیَیستا، ثس هجٌبی اتکب ثس اػهداد، یهبفتي ٍاقؼیهبت ٍ     .ّبی فْن رْبى استزٍش

هحَز اسهتَاز اسهت.   گسا ٍ تؼبه فطف قَاًیي استَاز است، دز هقبث ، ضٌبخت زٍایا ثس ذات زاثكِ

اًهد؛ ثهسای هخهبل    ّبی ػلَم ارتوبػا دز ثستس زٍایت شادُ ٍ ثب یدُثِ شػن فمًدیٌیي سبیس زّیبفت

ضٌبسا فِ ٌَّش ًیهص  اًد ٍ زٍاىّب شادُ ضدُضٌبسا فِ اش ساسًبهٍِایت است، اًسبىتبزیخ فِ ذاتبً ز

ثسد. ٍیژگا ثٌیهبدیي پهژٍّص زٍایها تؼهبهمت ٍ     پژٍّا زا ثِ فبز هاهكب ؼبت هَزدی ٍ سسگرضت

فٌٌدُ اسهت. دز حقیقهت ثٌیهبد ایهي زٍش زٍاثهف فیاها       ازتجبقبت هتقبث  ثیي هحق  ٍ هطبزفت

ّب دز قب ت اػداد ٍ ازقهبم قبثه  ثیهبى ٍ    احتسام هتقبث  است فِ ّوِ ایي ٍیژگا هجتٌا ثس اػتوبد ٍ

 (5-30: 2007ٍ دًی ،  تاسیس ًیستٌد )پبیٌگس



  یتحق ّبی دز زٍش نیپبزادا سییتی ی: ثِ سَیاهؼلن ٍ پژٍّص زٍا تیتسث

17 

 

 گزایی در تزبیت هعلنچزایی عبَر اس پاراداین اثبات

-ّبی پژٍّص سٌتا ٍ ًبسبشگبزی آى ثب پیچیهدگا ثستسی زٍایت تب حدی ثِ د ی  هحدٍدیت زٍش

چٌیي حسفت دز رْهت پهریسش زٍیکهسد زٍایها، هحػهَل تیییهس افکهبز        است. ّنّبی یبدگیسی 

هدزى ٍ تأیید تأحیس تزسثِ ٍ فسٌّ  دز سبخت داًص ثَدُ است. ا جتِ ثهِ ایهي هْهن    فلساا پست

ّب هسبئلا ّستٌد فِ ّب هستجف است ٍ ایيًیص ثبید تَرِ فسد فِ زٍایت ثب فؼب یت ٍ ػَاقف اًسبى

زٍایت دز تمش است تهب فه  یهک    ثبضٌد. ّص قبث  فبٍش ٍ ثسزسا ًواثب زٍیکسدّبی سٌتا پژٍ

ّهبی هكب ؼهِ   ّب ثس فْن هَؾَػبت یهب پدیهدُ  پدیدُ زا هَزد فْن قساز دّد، دز حب ا فِ سبیس زٍش

فٌٌهد. زٍایهت ثهِ    زا حرف هها  1ضدُ اش دیدگبّا خبظ توبی  دازًد ٍ اغلت هساح  هیبًزا هْن

ّهبی اًسهبًا، دز   ّب ثب پیچیدگا فٌصهسسَم ٍ ًبسبشگبزی آىّبی پژٍّطا ػلت هحدٍدیت زٍش

ّب رٌجص ایزبد فسدُ است. زٍیکسدّبی پژٍّص سٌتا ثسای فْن هاَْم تزسثِ ثِ ثسیبزی اش زضتِ

ّب ًظسیِ ٍ ػو  اش ّن ردا است ٍ ایي خكس ثهِ  ّبی ػلَم قجیؼا گسایص دازًد. دز ایي هدلهدل

  ٍ تزبزة اًسبى ثس هجٌبی تحوی ، تجییي ٍ تاسیس ثیسًٍا آید فِ زٍاثف دزًٍا ثیي ػوٍرَد ها

فٌهد. ایهي زٍش   ثبضد. دز حب ا فِ زٍش زٍایا اش هَاًغ ثیي پژٍّص ٍ تزسثِ ػجَز هها  یبدگیسًدُ 

ّهبی فلیهدی هسثهَـ ثهِ هسهبئ       ّبی شهبى ٍ تؼبهمت هٌبست اسهت ٍ ٍیژگها  دز ازتجبـ ثب رٌجِ

 (.4:2007دّد )ٍثستس ٍ هستٍَا، ساز هاپیچیدگا ٍ هحَزیت اًسبى زا هَزد تَرِ ق

ّبی فوا دز تسثیت ّبی پژٍّصثٌبثسایي، ػلت استقجبل اش پژٍّص زٍایا زا ثبید دز هحدٍدیت

ّب هلصم ثهِ قَاػهد ٍ هاسٍؾهبتا دز فْهن ٍ ػیٌیهت      هؼلن رستزَ فسد. چسا فِ ایي ًَع اش پژٍّص

همت چٌدربًجِ ٍ پیچیهدگا زخهدادّبی   ّب ّستٌد، فِ ثب اغَل اًسبًا، تؼبثسطا ثِ ًتبیذ ٍ دادُ

-خَاى ٍ سبشگبز ًیسهتٌد. ثسهیبزی اش پدیهدُ   هؼلن ٍ فسایٌد تدزی  ٍ یبدگیسی ّنهستجف ثب تسثیت

ّهب زا اش  ّبی هزصا ًیست فِ ثتهَاى آى ػددی ٍ قجقِ-ّبی آهَشضا قبث  تقلی  ثِ ٍاحدّبی فوا

هؼلهن ههب ثهب هسهبئلا دزگیهس      سثیهت ّبی سٌتا هَزد فْن قساز داد. اش سَی دیگهس دز ت قسی  زٍش

                                                 
1. Important ‘Intervening’ Stages 
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شهبى هتییسّبی ثسهیبزی زا ههَزد فهبٍش قهساز     ّب ثبید ّنّستین فِ ثسای فْن ػوی  ٍ دقی  آى

 ّب قبث  ثسزسا است.دّین، ایي فبٍش ًیص ا صاهبً اش قسی  دزگیسی ثب هسبئ  ٍ فْن فلیت آى

ّهبی  هَرَد دز زٍش( هؼتقد است پژٍّص زٍایا ثسآهدُ اش ؾؼف 2006) 1ثسای هخبل زیسوي

گسایها اسهت   ّبی سٌتا فِ هلْن اش هٌكه  احجهبت  ای است. دز پژٍّصًبهِسٌتا فوا ٍ پسسص

ّهب ًیهص ثهس    ّبی آهبزی است، تحلی  دادُگیسی تػبدفا ٍ تحلی ّبی تحقی  ثس هجٌبی ًوًَِزٍش

ب ثهِ  تزسثا است ٍ ٍریاِ اغلا هحق  ًیص تَغیف ػیٌا ٍقبیغ اسهت. اهه  -هجٌبی زٍیکسد هٌكقا

گسایا، ًکتِ قبث  تأه  ایي است فِ ثسیبزی اش هَؾَػبت اًسبًا ٍ زغن ّوِ اهتیبشات هٌك  احجبت

تَاى دز ایي زٍیکسد هَزد فبٍش قساز داد. شیسا ثسیبزی اش اثؼبد اًسبًا قبث  تقلیه   ارتوبػا زا ًوا

ِ دیتّبی فوا ٍ ثسزسا اش قسی  اػداد ٍ ازقبم ًیست. ثٌبثسایي، ایي هحدٍثِ رٌجِ ّهبی  ّب، شهیٌه

تأٍیلا ٍ ثِ ٍیژُ پژٍّص زٍایا زا دز تسثیت -زضد ٍ گستسش زٍشافصٍى زٍیکسدّبیِ فیااِ تاسیسی

 هؼلن فساّن ًوَدُ است.

( چسخص زٍایا حبغ  ًاَذ ٍ تأحیس ًظسیهِ زٍایهت اش هكب ؼهبت ادثها ثهِ      1994ثِ ًظس گبف )

ّهِ گرضهتِ یکها اش هؿهبهیي فلیهدی      دازد فِ دز چٌد دّب ثَدُ است. گبف اذػبى هادیگس زضتِ

ّبی روؼها افهساد اش   گسایبى دز هكب ؼبت ثسًبهِ دزسا فْن ثسًبهِ دزسا ثِ ػٌَاى داستبىًَهاَْم

-حهبل تَاى دز زٍش خَدضسحگیسی زا هاگرضتِ، حبل ٍ آیٌدُ ثَدُ است فِ ًوَدّبی ایي رْت

-ّهبی شیسهت  هِ دزسا ٍ فبٍشّبی ثسًب( دز پژٍّص1975پبیٌبز )« 2ایًبهِگرز شًدگا»ًَیسا 

رَیا ًوَد. ّهس دٍی ایهي   پا« 3پژٍّص زٍایا»( تحت هحَز 1990داستبًا فبًلا ٍ فمًدیٌیي )

ّب ٍ دیگهس فهبزگصازاى ثسًبههِ دزسها اش قسیه  تهأهمت       ّب ثِ فْن ٍ رستزَی فبػلیت هؼلنزٍش

ٍزشد فهِ  ساز هها ًگبزاًِ هتوسفص ّستٌد. گبف اغه حبلّبی خَدضسحفسدی ٍ هطبزفتا دز داستبى

ّهبی گاتوهبى دز ػلهَم    فٌد تب ثاْوین چگًَِ ضهک  پژٍّص زٍایا هب زا ثِ ایي چب ص دػَت ها

اًهد. ٍی دز تطهسیح زٍایهت اش هقبیسهِ      قجیؼا ٍ اًسبًا خَدضبى زا ثِ ضکلا زٍایا سهبشهبى دادُ 

                                                 
1. Riessman 

2. Currere 

3. Narrative Inquiry 
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حقیقهبت  فٌد ٍ ثب اًزبم ایي فبز فوجَدّهبی زٍش ػلوها دز ت  استابدُ ها« 1ّبی پلیسا داستبى»

 آهَشضا زا هترفس ٍ ًیبش ثِ استابدُ اش زٍیکسدّبی زٍایا زا هَزد تأفید قساز دادُ است.

ّهبی تحقیه  سهٌتا، هبًٌهد تؼله  ثهِ       ّبی زٍشگساى زا اش هحدٍدیتثٌبثسایي زٍایت پژٍّص

سهبشد. قهسح پهژٍّص زٍایها تیییهسات زا ثهِ       غدا زّب هاسبختبز پبزادایوا ٍاحد ٍ گصازش ثب یک

چٌهیي ثهِ   فٌد. ّهن پبزچِ هایک ثسص فبه  ٍ حتا ؾسٍزی دز فسایٌد سبخت داًص یکػٌَاى 

ّهبی  ّهبی پیچیهدُ، اش پیطهٌْبدات ههدل    زسد ایي زٍیکسد دزثبزُ چگًَگا سبخت داًهص ًظس ها

(. ثهب تَرهِ   2007دّد )ٍثستس ٍ هستٍَا، تسی ازائِ هاای، هدل دقی ًتیزِ -ػولا -ًظسی -خكا

ٍ  2گسایها ضٌبختا ثِ پبزاداین احجبتادػب ًوَد فِ پژٍّص زٍایا پبسسا زٍشتَاى ثِ ایي اد ِ ها

 (.1998است ) یجلیذ ٍ ّوکبزاى،  3گسایافسااحجبت

 پژٍّص رٍایی بِ عٌَاى پاراداین

فهِ   ًوهَد  تػهَز  ثٌیهبدیي  ّهبی فهسؼ  پهیص  ٍ ثبٍزّب اش ایهزوَػِ ػٌَاى ثِ تَاىها پبزاداین زا

ِ  دز ّبفسؼپیص یب ثبٍزّب گیسد. ایيها قساز ػلوا ٍ ضسػا شًدگا دز افساد فٌص زاٌّوبی  سه

ضهًَد  هها  هتزلها  6ضٌبسها ٍ زٍش 5ضٌبسا، هؼسفت4ضٌبسایؼٌا ّستا پبزاداین ّس اغلا زفي

پژٍّص زٍایا اغلهت ثهِ ػٌهَاى یهک     دّد فِ ادثیبت زٍایت ًطبى ها (. تحلی 1386فسد، )داًبئا

ّهبی تزسثها )دًهصیي ٍ    آٍزی ٍ تحلیه  دادُ ای روهغ (، زٍضا ثس2006ضٌبسا )فمًدیٌیي، زٍش

( تؼسیهف  2009( یب فسایٌد سبخت هؼٌب )پتهسا،  2012(، یک زٍیکسد فیاا )فسسَل،2005 یٌکلي، 

اسهت.  « 7پهبزاداین »ضَد. اهب فساتس اش ّوِ ایي تؼبزیف ثبید اذػبى داضت فِ پژٍّص زٍایا یک ها

ّبی اسبسا اسهت ٍ  سی ٍ ػولا دازای ٍیژگاّبی تحقیقا، ًظدز حقیقت پژٍّص زٍایا اش رٌجِ

ضٌبسا آى ثبػج ضدُ است تهب پهژٍّص   ضٌبسا ٍ زٍشضٌبسا، هؼسفتقَز اخع هجبًا ّستاثِ

                                                 
1. Detective Fiction 

2. Positivist 

3. Post Positivist Paradigms 

4. Ontology 

5. Epistemology 

6. Methodology 

7. Paradigm 
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( هؼتقد است دز پبزاداین زٍایا ایي فهِ  2010) 1زٍایا ثِ ػٌَاى یک پبزاداین قسح گسدد. اسپکتَز

ضهَد ٍ  ًد ثِ زسهویت ضهٌبختِ هها   ضَّب ثس هجٌبی هبّیتا سیبل ٍ چٌدٍرْا سبختِ هاٍاقؼیت

 قَز اخع هدػا است فِ ٍقهبیغ ارتوهبػا دز دزرهِ اٍل یهک ٍاقؼهِ زٍایها اسهت.       ایي زٍش ثِ

ضٌبسها،  یک تحقی  ثبید دز ثستس یک پبزاداین هطسع اًزبم گیسد تب ثیي هجبًا هؼسفهت ثٌبثسایي 

ایهي هجهبًا ثهِ قهَز      ضٌبسا ٍ اثصازّبی آى سبشگبزی ثسقساز ضَد. دز اداهِ،ضٌبسا ٍ زٍشّستا

 هستػس تَؾیح دادُ خَاّد ضد.

 ضٌاسیهعزفت

 ضهَد ها سؤال ػلن ایي دز .پسداشدها داًصتئَزی  ثِ فِ است فلساِ اش ایضبخِ ضٌبساهؼسفت

 ایي دازد؟ ٍرَد تحقی  ّبییبفتِ ٍ هحق  ثیي ازتجبقا چِ ضٌبخت؟ زا رْبى تَاىها چگًَِ فِ

 اًسبى پیساهَى دز  فِ زا هسبئلا ٍ فٌٌدها تَرِ آى اقویٌبى دزرِ ٍ داًص هاَْم ثِ سؤاالت

ضٌبسا، فهسؼ ثهس ایهي اسهت فهِ اش قسیه        . دز ثؼد هؼسفتسبشًدها هكسح دازد ٍرَد ّستا اش

 2تَاى رْبى زا ضٌبخت. ایي ضٌبخت ًیص ثهِ ٍاسهكِ فسآیٌهدّبی تاسهیسی    ّب ٍ زٍایبت هاداستبى

ضٌبسها پهژٍّص   ( ثؼد هؼسفت2010ثِ ًظس اسپکتَز )ّبی ذٌّا ٍ فسٌّگا دازًد. است فِ زیطِ

زٍایبت ثِ ضسایف فؼلها زاٍی   -1تَاى ثس هجٌبی سِ ٍیژگا تسسین فسد: زٍایا زا ثِ قَز ٍاؾح ها

ضًَد، ّبی هستجف ثب گرضتِ یب آیٌدُ ّویطِ تحت ضسایف حبل ثیبى هاٍاثستِ است، شیسا داستبى

هیبى قیهف ٍسهیؼا اش زخهدادّبی تهبزیخ شًهدگا افهساد        زٍایبت ثِ قَز آگبّبًِ ٍ ًبآگبّبًِ اش -2

تَاًٌد ّوِ چیهص زا دز ثهس   زغن هاػ  ٍ غٌا ثَدى، ًواّب ػلاگسدًد، ثٌبثسایي داستبىگصیٌص ها

فهِ   3االذّهبًا ثمفػه   زٍاثهف ثهیي   -گیسًد: ا فزٍایبت ثس هجٌبی سِ شهیٌِ ضک  ها -3گیسًد ٍ 

-، فِ زٍایبت دز آًْب تکبهه  هها  4ّبی ارتوبػا روؼاٌِشهی -ضًَد، ةّب تَ ید هازٍایبت دز آى

 دٌّد.ّب هؼٌب هافِ ثِ داستبى 5ّبی فسٌّگا یبثٌد ٍ د(. فسازٍایت

                                                 
1. Spector 

2. Interpretative Processes 

3. Immediate Intersubjective Relationships 

4. Collective Social Field 

5. Cultural Meta-Narratives 
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-ّب داًص خَد ًسجت ثِ ّستا زا ثهِ دٍ قسیه  سهبشهبًدّا هها    ( اًسبى1986ثِ ًظس ثسًٍس )

. هَزد ًسست دز تطسیح هَازد ٍ 2( سجک تاکس زٍایا2ػلوا( ٍ -)هٌكقا 1( پبزادایوبتیک1 فٌٌد:

ّهب ٍ  ّب تزسثِثِ ثبٍز ثسًٍس اًسبىچیصّبی فیصیکا ٍ قجقِ دٍم ثسای حکبیبت ٍ شًدگا افساد است. 

دز  "خهَد "دازد فهِ  فٌٌد. ٍی اسهتدالل هها  فْن خَد اش رْبى زا دز قب ت زٍایت سبشهبًدّا ها

زٍایت یکا اش ػَاه  هْوا است فهِ  گیسد ٍ دز ایي هیبى  زاثكِ ثب ًظن ارتوبػا ثصزگتس ضک  ها

ّهبی اًسهبًا ثبیهد اش    آٍزد.  را ثهسای فْهن فهٌص    ٍرَد ها زا ثِ "ارتوبع -خَد"اهکبى ایي زاثكِ 

( ًیهص هؼتقهد اسهت فْهن ٍ     1988) 4َّزى. پب کیٌ (2007، 3)فبسیمضٌبخت زٍایا ثْسُ گسفت 

ّبیطبى شًدگا ّب ثس هجٌبی زٍایتضَد. شیسا اًسبىهؼٌبیبثا شًدگا اًسبى دز پستَ زٍایت هوکي ها

اًد. اش ایي زٍ ثهسای  فٌٌد فِ آًْهب چهِ فسهبًا ثَدُ ٍ چگًَِ شیستِّب تؼییي هافٌٌد ٍ زٍایتها

افصایهد زٍایهت زٍضها ثهسای     فْن ّس فسد ثبید زٍایت ٍی اش رْبى زا هَزد فبٍش قساز داد. ٍی هها 

پبزچهِ اسهت فهِ دز آى تزهبزة ٍ     کسبخت ٍ سبشهبًدّا ّستا ثِ غَزت هؼٌبگسا، هٌسزن ٍ یه 

 گسدد.تأٍیلا ثبشًوبیا ٍ فْن ها -ّبی اًسبًا ثب فبزثست شثبى ٍ ثِ غَزت تاسیسیفٌص

 ضٌاسیّستی

ٍ  حقیقتایي فِ  .فٌدها ثحج حقیقت هبّیت هَزد دز ضٌبساّستا ِ  چیسهت   اش اثؼهبدی  چه

تهَاى  ضَد، پ  آًچِ هها است؟ ثسای هخبل اگس یک رْبى ٍاقؼا فسؼ ها فْن قبث  ٍاقؼبً حقیقت

-ّسهتا دز ثؼهد  فٌٌهد؟  دزثبزُ آى داًست آى است فِ اضیبء ٍاقؼبً چگًَِ ّستٌد ٍ چكَز فبز ها

ًوبید ٍ فسؼ ثس ایي اسهت فهِ ٍقهبیغ    ٍاز زفتبز اًسبى توسفص هازٍایت ثس هبّیت داستبى ضٌبسا،

ّب ٍرَد ًدازًد ٍ فِ زٍایتای زٍایا است. ا جتِ ایي ثداى هؼٌب ًیست ارتوبػا دز دزرِ اٍل ٍاقؼِ

فٌین، ثلکِ زاثكِ هتقبثلا ثیي شًدگا ٍ زٍایبت ٍرهَد دازد. ثٌهبثسایي دز ثؼهد    ّب زا فطف هاهب آى

-ضٌبسا فسؼ ثس ایي است فِ اش قسی  زٍایبت است فِ هب احسب  پیَستگا ٍ َّیت هها ّستا

ثگیهسین ٍ زفتبزّبیوهبى زا ًظهن    ّهب زا یهبد   تَاًین ثب دیگساى ازتجبـ ثسقساز فٌین، فسٌّه  فٌین، ها

ّب ثس اسهب  زٍایهبتا فهِ اش ًسهلا ثهِ      تَاى گات خبًَدُتس هاثجسطین. حتا دز سكحا گستسدُ

                                                 
1. Paradigmatic 

2. Narrative Modes Of Thought 

3. Kaasila 

4. Polkinghorne 
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فٌٌد ٍ َّیت هطهتس  هله  ٍ ههراّت اش قسیه  زٍایهبت      ًس  دیگس هٌتق  ضدُ است شیست ها

ایي پسسص هَارِ  ضٌبسا ثباگس هب دز ثؼد ّستا(. 2010یبثد )اسپکتَز، ضک  گسفتِ ٍ تکَیي ها

ضَین فِ آًچِ ٍرَد دازد چیست؟ ٍ دازای چِ هبّیتا است؟ خَاّین دید فِ آًچهِ ٍرهَد دازد   

ٍقبیغ ٍ زٍیدادّبیا است فِ دز ثستس شهبى حبدث ضدُ ٍ ثسای تطسیح هبّیت آى ثبیهد دسهت ثهِ    

ثگیهسین تهب   ّب ضَین ٍ ثسای تطسیح حقبی  اش ذّي ٍ شثبًا زٍایا خهدهت  ّب ٍ داستبى داهبى زٍایت

 زا ثِ تػَیس ثکطین. ثتَاًین هؼبًا ٍ حقبی  رْبى

 ضٌاسیرٍش

 ّبی زٍش ٍ سیستوبتیک ًظن یک قب ت دز فِ است قَاػد ٍ فسایٌدّب اش ایهزوَػِ ضٌبسازٍش

 گَیاپبسخ ثِ ضٌبسا زٍش .فٌدها ّدایت تحقی  سؤاالت ثِ پبسخ رْت دز زا هحق  ارسایا،

 تَاىها چگًَِ آٍزد؟ دست ثِ هؼسفت رْبى، هَزد دز تَاىها چگًَِ فِ پسداشدها سؤاالت ایي

ِ  زارهغ  اًسبى ّبیداًستِ حد فِ داد تطسیع گهس چگًَهِ ثبیهد    پهژٍّص  فزبسهت؟  حقیقهت  ثه

ّب ًیهص  هتوسفص است. داستبى 1ضٌبسا پژٍّص زٍایا ثس داستبىاش ثؼد زٍشضٌبختٌا زا ثطٌبسد؟ 

ٍ  4، فسٌّگها 3، روؼا2قسی  هزبزی قجیؼا دز سكَح فسدیضًَد فِ اش ای زٍایا تلقا هاٍاقؼِ

ٍ  6ّهبی فتجها  ّب دز ّس پهژٍّص زٍایها ضهبه  داسهتبى    گیسًد. دادُهَزد فبٍش قساز ها 5رْبًا

( 2006ّسهتٌد. زیسهوي )   10ّبی ثهصزگ ٍ فَچهک  ًگبزیٍ خَدشیست9ٍ روؼا 8، فسدی7ضابّا

-ٍّص زٍایا داًست: ًسسهت ایهي  ضٌبسا پژتَاى هطسػِ اغلا زٍشهؼتقد است دٍ اغ  زا ها

-ّب ثِ ػٌَاى ّدف ٍ زاٌّوبی پژٍّص ثسای ًی  ثِ ٍاقؼیهت تلقها هها   فِ، دز ایي زٍش، داستبى

ضهَد،  دز چْبز ثؼد حبغ  ها 11گساّبی زٍایا ثب اتسبذ یک زاّجسد ف فِ تحلی ضًَد، ٍ دٍم، ایي
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3. Collective 
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9. Collective 

10. Big And Small Autobiographic 

11. Holistic Strategy 
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، 3استبى ثِ ػٌَاى یک ف  ٍاحد، تلقا د2ٍ چٌدثؼدی1ایزضتِفِ ػجبزتٌد اش: اقتجب  یک  ٌص هیبى

ضٌبسا پهژٍّص  ثٌبثسایي، دز ثؼد زٍش. 6ٍ تَرِ ثِ ثبفت5ٍ هحتَا 4شهبى ثِ ضک ، تَرِ ّن3ٍاحد

گسی ثِ ػٌَاى یهک زٍش اش تأهه  ٍ   ضَد. چَى زٍایتّب آغبش هاپژٍّص زٍایا ثب ثبشگَیا داستبى

ٍ     زٍد، پژٍّصهابّوِ فساتس ها پیَسهتگا دز   گساى قج ، حیي ٍ ثؼهد اش پهژٍّص ثهِ یهک تهداٍم 

فبٍش ًیبش دازًد. دز ایي فسایٌد ًیص دٍ ًکتِ ثسیبز حبئص اّویت است، ًسسهت گهَش سهپسدى ثهِ     

ّهب  ّهب دز ازائهِ داسهتبى   فٌٌهدُ ثب هطبزفت 7دٍضبدٍشّب ٍ دٍم شیستفٌٌدُّبی هطبزفتداستبى

 (.2008، 8) یصا

زٍایا ثِ ػٌَاى یک پبزاداین، تَاى اذػبى ًوَد فِ پژٍّص ثٌبثسایي ثس اسب  تَؾیحبت فَق ها

ضٌبسها خهبظ خهَد زا دازاسهت ٍ ثهِ خهبقس ّوهیي        ضٌبسا ٍ زٍشضٌبسا، هؼسفتاثؼبد ّستا

ّب ٍ هستػبت است فِ پژٍّص زٍایا ثِ هخبثِ یک پهبزاداین قهسح ضهدُ اسهت. ایهي اثؼهبد       ٍیژگا

 ( ازائِ ضدُ است.1پبزادایوا ثِ قَز خمغِ دز ردٍل )

 یوا پژٍّص زٍایا(. اثؼبد پبزادا1ردٍل )

 ّا ٍیژگی هباًی

 ّب، زخدادّب ٍ هابّین دازای هؼٌبیا ذٌّا ٍ تاسیسی ّستٌد.پدیدُ ضٌاسیّستی

 ضٌاسیهعزفت

رْبى ثِ غَزت زٍایا خل  ضدُ است، ثٌبثسایي ثسای فْن آى ثبید ًگبّا زٍایا ثهِ ّسهتا   

تؼبهه  ٍ ازتجهبقا هتقبثه     تَاى رْبى زا ضٌبخت. ّب هاّب ٍ زٍایتداضت. اش قسی  داستبى

گهس هسهتق  اش ثبفهت ٍ هَؾهَع پهژٍّص      گس ٍرهَد دازد ٍ پهژٍّص  پژٍُ ٍ زٍایتثیي زٍایت

 ًیست.

 ضٌاسیرٍش
ّههبی پههژٍّص، ثبشاًدیطههبًِ، تههأهلا ٍ تاسههیسی ّسههتٌد. قههسح تحقیهه  ثسآهههدًا،    زٍش

ت. پدیدازضًَدُ ٍ ًَخَاستِ است. پژٍّص اسبسبً ثهِ ثبفهت ٍ ضهسایف پهژٍّص ٍاثسهتِ اسه      
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ّهبی ثیهبًا دز   ای ٍ قبث  اقویٌبى ثهب توسفهص ثهس ٍاقؼیهت    ّبی زٍایا فْن شهیٌِّدف یبفتِ

 ّب است.   ٍاز زاٍیتزبزة داستبى

 

 گیزیًتیجِ

  ای ثهَد فهِ دز   ّبی هؼسفتها  زٍایت ثِ هخبثِ ضک  اسبسا شًدگا ارتوبػا، هتأحس اش چسخص  قسح

ِ   زٍایتثیستن هؼسفت ثطسی زا دگسگَى فسد. ربیگبُ   قسى ػلهَم    دز  هؼسفتها   هههخبثِ چهسخص    ثهه

ّبی دزًٍها ػلهَم ارتوهبػا     ّب ٍ ّن دز رسیبى چب ص دز رسیبى ایي چسخص  ارتوبػا زا ثبید ّن

-ثهیي   ّهبی  حهَشُ   قسی   پژٍّا، اش خسد/فمى فْوید؛ زًٍد تیییس رْت زٍایت  سٌتا  ثس سس ردال

ِ   ثههب   ّهوساّا  ٍ دز  ضٌبسا ارتوبػا بىای هخ  تحلی  گاتوبى، هكب ؼبت ازتجبقا، شث زضتِ   فلسها

ضٌبسا، هكب ؼبت زسهبًِ، ّهَش    ّبی غیسادثا دیگس اش رولِ اتٌَگسافا، ربهؼِ ثسای ٍزٍد ثِ حَشُ

تأحیس ایهي فسایٌد، دز پبیهبى   ّبی دیگس پا گسفتِ ضدُ است. تحتهػٌَػا، پصضکا، تبزیخ ٍ حَشُ

ػلهَم زسهَک فهسد      اش  ٍ هتییس ثدل ضد فِ دز ثسیبزیپژٍّا ثِ رسیبًا هتکخس  ، زٍایت1970دِّ 

ِ  (. حَشُ تسثیت69:1387زاد ٍ قلَػا، )قبًؼا ِ  اسهت  ّهبیا  هؼلن ًیهص اش شهیٌه پهسداشاى  فهِ ًظسیه

اًد. افصٍى ثس ایي ثسزسا پیطهیٌِ پهژٍّص   ثسیبزی ثِ قسح ٍ تجییي ربیگبُ زٍایت دز آى پسداختِ

ّبی تدزی  ّب، ا گَّب ٍ زٍشگساى ًیص دز قسح ًظسیِدّد فِ اًدیطوٌداى ٍ پژٍّصًیص ًطبى ها

گسایبًهِ فبغهلِ گسفتهِ ٍ ثیطهتس ثهِ      هؼلن ثِ فساخَز اش ا گَّبی فوها ٍ احجهبت  ٍ تحقی  دز تسثیت

 (.1385روؼِ ٍ هْسهحودی، اًد )اهبمّبی تأهمًِ ٍ ثبشاًدیطبًِ تأفید داضتِزٍیکسد

پژٍّها یکها اش   ضدُ است تهب اههسٍشُ زٍایهت    هؼلن ثبػجّبی تسثیتدز حقیقت هجبًا ٍ ٍیژگا

ّبی هَزد استابدُ دز ایي حهَشُ ثبضهد. ثهسای هخهبل اش ثهدٍ ٍزٍد      تسیي زٍشتسیي ٍ هقجَلهتداٍل

ّبی ػولا توسیي هؼلوا ٍ فبزٍزشی، ایهي  هؼلن، تب ضسٍع فؼب یتداًطزَهؼلوبى ثِ سیستن تسثیت

ّبی تهدزی  ٍ یهبدگیسی،   و  فطیدى ًظسیِا صام ٍ ًیبش ٍرَد دازد فِ داًطزَهؼلوبى ؾوي ثِ ػ

آًچِ دزگیس آى ّستٌد زا ثِ قَز ػوی  ثاْوٌد ٍ ؾهوي ضٌبسهبیا خ،ّهب ٍ هطهکمت آهَشضها      

فِ اهکبى ح  ثتَاًٌد داًص فست ضدُ خَد زا ثب دیگساى ثِ اضتسا  ثگرازًد. ایي فسایٌد ؾوي ایي

فٌهد، فسغهتا دز اختیهبز    زا هْیهب هها   هسبئ  آهَشضا ثس هجٌبی ثبفتا فِ افساد دز آى قساز دازًهد 
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دّد تب ثب فٌبز ًْبدى قَاػد فوا پژٍّص، ثس هجٌبی داًهص ٍ فْهن خهَد ثهِ     ّب قساز هاهحق هؼلن

ٍ  ّبی تؼوینّبی تسثیتا ثپسداشًد ٍ غدای یگبًِ خَد زا ثدٍى ًیبش ثِ زٍشداٍزی ٍ قؿبٍت پدیدُ

 ّبی فوا، ػسؾِ دازًد.تأییدپریسی هستجف ثب زٍش

گیهسی ّهدف غهبیا    هؼلن ایساى چسخص زٍایا زا فبزؽ اش تیییهس رْهت  بثسایي دز ًظبم تسثیتثٌ

تهَاى دز  استَاز است، ثِ غَزت ػلوها ٍ ػولها هها   « فکَزهؼلنِ تسثیتِ»هؼلن فِ ثس هحَز تسثیت

رَیا ًوَد. تهدقی  دز اّهداف ٍ   سسفػ  ٍاحدّبی دزسا، اش رولِ ٍاحدّبی دزسا فبزٍزشی پا

-گهرازی تزهبزة  ًوبید فِ تَغهیف، تحلیه  ٍ ثهِ اضهتسا     احدّبی دزسا آضکبز هافسایٌد ایي ٍ

ًگبزی پبیِ اغلا ّوِ ٍاحدّبی دزسا فبزٍزشی است فِ ایي هْن ًیص اش هزهسای  ضسػا ٍ زٍایت

هؼلن ایساى ًیص دز شًزیسُ چسخص زٍایا هٌهتذ اش  زٍ تسثیتگرزد. اش ایيها« زٍایاپژٍّص»زٍش 

ب ثِ ًَػا پبزاداین زٍایها قهساز گسفتهِ اسهت فهِ ّهدف ایهي ًَضهتبز ًیهص          ضٌبختا یتیییس هؼسفت

 زٍضٌگسی ٍ تحلی  اثؼبد ایي هْن ثَد.

ّهبی فْهن   تهسیي زٍش دز پبیبى ثبید اذػبى داضهت فهِ چهَى پهژٍّص زٍایها یکها اش اغهلا       

ضَد، ربیگهبُ ٍ ؾهسٍزت ایهي    هؼلن هحسَة هازخدادّبی هستجف ثب تدزی  ٍ یبدگیسی دز تسثیت

ّهبی زٍایهت، هساحه  اًزهبم پهژٍّص زٍایها،       ّبی زٍایا، ٍیژگاتَاًد دز قب ت اًَاع قسحاهْن ه

پژٍُ، هسبئ  آهَشضا قبث  زٍایت ٍ فسایٌهد  ّبی ػلوا یک زٍایتٍیژگا یک زٍایت تسثیتا، ٍیژگا

-تدٍیي ػلوا گصازش زٍایا ثسای داًطزَهؼلوبى ٍ دیگس فبزگصازاى تؼلین ٍ تسثیهت ههَزد زٍضهي   

 گیسد.گسی قساز 

 هٌابع

ثسزسا تكجیقا زٍایت دز ثَف فَز ّدایت ٍ پیکهس فسّهبد   (. »1392اغیس؛ رَادی، غبدق ) اسکٌدزی، ػلا

 .211-229(. 2)3هزلِ ادة فبزسا. «. هؼسٍفا

 4فْي ًبهة ادة پبزسها،  «. پیص دزآهدی ثس هكب ؼة زٍایت ٍ زٍایت پژٍّا(. »1392هیجدی، فسٍؽ )آقبیا

(3 .)19-1. 

ًقد ٍ ثسزسا زٍیکسدّبی تدزی  فکَزاًِ ثِ هٌظَز (. »1385حودزؾب؛ هْسهحودی، هحوَد )روؼِ، هاهبم

 .30-66(. 3، )1 فػلٌبهِ هكب ؼبت ثسًبهِ دزسا.«. ازائِ ثسًبهِ دزسا تسثیت هؼلن فکَز
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 (. فْن فسدى ثسًبهِ دزسا ثِ هٌص ِ هتي1390پبیٌبز، ٍیلیبم؛ ٍیلیبم زیٌَ دش, پتسیک اسلتسی ٍ پتس تبثوي )

هبى ًظسیِ، پژٍّص ٍ ػو  ثسًبهِ دزسها   ضسح حبل ًَیسا/شًدگا ًبهِ ًَیسا. دز ثسًبهِ دزسا گات

 ( هتسرن: هسحَم هػكاا ضسیف. ًبضس: رْبد داًطگبّا )داًطگبُ اغاْبى(.1390پست هدزى )

ثسزسا تأحیسفهبزٍزشی فکَزاًهِ دز ثسًبههِ دزسها      »(.1395تَاًب، اػظن؛ اهبم روؼِ، هحودزؾب )روطیدی

 .1-20 (.1) .6ّبی ثسًبهِ دزسا.  پژٍّص«. تسثیت هؼلن ثس زضد ضبیستگا ّبی داًطزَ هؼلوبى

 ًقهص  اش اًطهزَهؼلوبى د تزهبزة » (.1395روؼِ، هحودزؾب ٍ ػػبزُ، ػلیسؾب )تَاًب، اػظن؛ اهبمروطیدی

ِ  دٍفػه   . «فبزٍزشی ثسًبهِ دز ػو  ٍ ًظس پیًَد دز هسثا ِ  ًبهه ِ  دز ػوه   ٍ ًظسیه  4 دزسها.  ثسًبهه

(7.)226-197. 

پبزاداین ّبی زقیت دز ػلن سبشهبى ٍ ههدیسیت: زٍیکهسد تكجیقها ثهِ ّسهتا      (. »1386فسد، حسي )داًبیا

 .89-104(. 26) 14بز . ، ًطسیِ داًطَز زفت«ضٌبسا، ضٌبخت ضٌبسا ٍ زٍش ضٌبسا

ازتجبـ داًص (. »1395شزقبًا، اػظن؛ اهیي خٌدقا، هقػَد؛ ضؼجبًا ٍزفا، ثستیبز؛ هَسا پَز، ًؼوت اهلل )

. 6پژٍّطهٌبهة هجهبًا تؼلهین ٍ تسثیهت,     «. ّبی ارسای ثسًبهِ دزسا ًظسی ٍ ػولا هؼلوبى دز پبزاداین

(1 .)46-68. 

گیهسی ًهَیي. هطهْد:    دز ػلَم تسثیتها ٍ ارتوهبػا: رْهت    (. هٌك  پژٍّص1385ٍزفا، ثستیبز )ضؼجبًا

 اًتطبزات ثِ ًطس.

«. ضٌبختا دز ػلَم اًسبًا ٍ ارتوبػاّبی زٍشچسخص(. »1387زاد، هحوداهیي ٍ قلَػا، ٍحید )قبًؼا

 .53-74(. 57) 14ضٌبسا ػلَم اًسبًا، هزلِ زٍش

سا. تسروِ فْیوِ تسلا ثسهص. تْهساى:   (. َّیت ٍ زٍایت. داًص ًبهِ زٍایت ضٌب1391فَزتبشی، هبزتیي )

 ًطس ػلن.

ِ (. »1395گلکبز، زسَل ٍ ضسیایبى، فسیدٍى. ) ّهبی تسثیهت    ًقص ٍ فبزثسد پژٍّص زٍایتا دز ثْجَد ثسًبهه
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