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 آموزند ها اندیشیدن را مى جاى تدریس اندیشه پیشکش به همه کسانى که به

 
  مقدمه

  
یک پژوهش علمى، در بهترین شرایط، همانند یک داستان اکتشافى است که بـا  . هر پژوهشى روایتگر داستانى است

پژوهشگران نیـز سـؤاالتى   در ذهن . یابد شود و با جستجو و یافتن پاسخى براى آن پایان مى طرح یک معما آغاز مى
چنانچه در این فرایند براى مسأله مـورد  . شود که براى پاسخگویى بدان نیاز به تحقیق و تفحص دارند برانگیخته مى

امـا در عمـل، فراینـد    . رسـد  اى بیابند، داستان با فرجامى خوش بـه پایـان مـى    حل قانع کننده نظرشان تبیین یا راه
ه بسیار پیچیده و غامض است که در فصول مختلف کتاب به پیچیدگیها و غموض پژوهش به این سادگى نیست، بلک

  .آن خواهیم پرداخت
نماید، مثالً طرح یک یا چند سؤال و جستجوى منظم و روشمند براى یـافتن   اگرچه پژوهش به ظاهر ساده مى

هم نسازد، بلکه به او بفهمانـد  پاسخى مناسب، در عمل ممکن است که نه تنها براى سؤال آغازین محقق پاسخى فرا
بنابراین محقق باید تالش کند تـا  . که یا سؤال نادرستى مطرح کرده و یا راه و روشى که برگزیده نادرست بوده است

  .با طرح بهتر مسأله مورد تحقیق به سؤال یا سؤاالت بهترى پاسخ دهد
هـامن  . آمده است) 1992( 1اى از هامن الهچگونگى تحول و توسعه یک زمینه پژوهشى به بهترین شکل در مق

گونه پژوهشـى علمـى را بخـوبى نشـان داده      جنبه معما ـ داستان  2»افسردگى و وقایع زندگى«اى با عنوان  در مقاله
او در . وار بیان کرده است ساله درباره افسردگى خالصه 20مقاله مذکور تالش مؤلف را در یک برنامه پژوهشى . است

بـه یـک الگـوى شـناختى      پردازد که چگونه پژوهش اولیه او پیرامون افسـردگى، در آغـاز   این نکته مىاین مقاله به 
داد که ارزیـابى   هاى اولیه او چنین نشان مى براى نمونه، یافته. انگارانه در خصوص ماهیت افسردگى منتهى شد ساده

ا او الگـوى ذکـر شـده را تغییـر دهـد و      هاى مطالعات بعدى باعث شـد تـ   یافته. شود منفى وقایع باعث افسردگى مى
براى نمونه این سؤال را مطرح کرد که اگـر ارزیـابى منفـى از وقـایع     . ترى را پیرامون آن مطرح کند سؤاالت پیچیده

شود، چرا فقط برخى از مردم ارزیابى منفى از وقایع پیرامون دارند، و به دنبال آن ایـن سـؤال را    باعث افسردگى مى
نفسه و به واقع منفـى و   شاید تفسیر مردم از وقایع بدین دلیل منفى است که وقایع پیرامونشان فى«: مطرح کرد که
کنند؛ الگوهایى کـه   ترى کار مى در حال حاضر تیم پژوهشى او بر روى الگوهاى ظریف و پیشرفته. »ناخوشایند است

افتد، به نوعى  وقایعى که برایشان اتفاق مىشاید خود افراد نیز در به وجود آوردن «سازند که  این سؤال را مطرح مى
تواند  توان بخوبى دید که چگونه طرح یک سؤال خوب و جستجوى روشمند و علمى آن مى بنابراین مى. »نقش دارند

 .ترى انجامد و در بلند مدت تصویر نسبتا کاملى از پدیده مورد مطالعه به دست دهد به طرح سؤاالت عمیق و بنیادى
امـا  . انجامـد  آید و در نهایت به یـک رمـان بـزرگ مـى     ر که دیدیم داستانى از دل داستانى بیرون مىهمان طو

شود این است که تمامى محققان و دانشوران بر آنچه به وجـود   اى که در این میان باعث پیچیدگى و ابهام مى مسأله
بیه عرصه ادبیات است؛ در عالم ادبیات در شرایط در روانشناسى بسیار ش. آورنده داستان حقیقى است، توافق ندارند

یک طرف داستان بلند و سّنتى همانند داستانهاى عصر ویکتوریا وجود دارد، که در هر داستان با یک شروع، میانه و 
پایان روبروییم و انتظار داریم که داستان کم و بیش منعکس کننده واقعیت باشد، و در طرف دیگر در زمانه مدرنیزم 

شویم که آن ترتیب زمانى وقوع حوادث را رعایت نکرده است و یا حتى  درنیزم بعضا با روایتهایى مواجه مىو پست م
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بـه عنـوان نمونـه    (مقایسه آثار ویکتور هوگو و داستایوسکى . شود در برخى از آثار پایان روشن و مشخصى ارائه نمى
در ادبیات خارجى تصویر بهترى از ) نه رئالیسم جادویىبه عنوان نمو(با آثار گابریل گارسیا مارکز ) رمانهاى کالسیک

نه تنهـا مـدعى انعکـاس واقعیـت     ) بر خالف ادبیات کالسیک(ادبیات مدرن و پست مدرن . موضوع ارائه خواهد کرد
جایى مشابهى نیـز در عرصـه هنـر و بـه      جابه یک چنین تغییر و. زند نیست، بلکه بعضا از پذیرش آن نیز سر باز مى

اینگونـه تحـوالت در   . نگـر  نگر به سوى نقاشى غیر واقع جنبشى از نقاشى واقع: مونه در نقاشى رخ داده استعنوان ن
هاى  قلمرو علوم انسانى منعکس کننده تحوالت ذهنى فراگیرى در قرن بیستم است که خود منجر به انشعاب شاخه

  .نرى شده استمتعددى در فرهنگ اروپایى و انگلیسى زبان در هر دو زمینه علمى و ه
نیز اخیرا با بحث و گفتگوهاى » شناسى روانى روانشناسى بالینى و آسیب«زمینه و قلمرو مورد مطالعه ما یعنى 

شدید در خصوص ماهیت پژوهشهاى روان شـناختى روبروسـت؛ بـه عنـوان مثـال، محققـان روانشناسـى بـالینى و         
کالسیک یا مدرنیزم و (از دو نوع روایت ذکر شده در باال  اند که کدامیک شناسى به طرح این پرسش پرداخته آسیب

توانیم پژوهش بنامیم و کدامیک چیز دیگرى غیر از پژوهش است؟ گروه زیـادى از محققـان و    را مى) پست مدرنیزم
؛ 1989، 6؛ مـایر 1990، 5؛ کلـى 1991، 4؛ هـووارد 1972، 3مانند کارلسـون (هاى مختلف روانشناسى  دانشوران عرصه

اعتبار و مفید بودن روایتگرى سّنتى را در عرصه روانشناسـى کـه تحـت    ) 1985، 8؛ و راجرز1983، 7هورن نگکی پل
انتقاد آنها اساسا . اند شود زیر سؤال برده نامیده مى 10»چهارچوب قدیمى«یا  9»دیدگاه دریافتى«عنوان تحقیق از نوع 

آنها در واقع . اى استوار است آورد کمى و فرضى ـ استنتاجى است که بر الگوهاى خطى یا عّلى ـ مقایسه   متوجه روى
آورد غیـر خطـى در    مـدار و روى  با روشهاى بیشتر کیفـى، اکتشـافى  ) یا حداقل تکمیل این روش(خواهان جانشینى 

  .اند وهشهاى روان شناختىپژ
، 12کنـد، تجلـى و ظهـور مجـدد نظـر ویلیـام جیمـز        اشاره مـى ) 1984( 11که کمبل گیرى، همچنان این موضع
: کند بندى مى آوردهاى تفکر را به دو گروه متمایز تقسیم او شیوه و روى. شناس شهیر امریکایى، است فیلسوف ـ روان

  14.تفکر منعطف) 2 13تفکر جزمى؛) 1
اگر بخواهیم این دو تعبیر را به زبان دیگرى بیان کنـیم، روایـت همـان منازعـه قـدیمى فلسـفه در خصـوص        

انگارانه است اگر بخـواهیم ایـن تمـایز را در     با وجود این، بسیار ساده. است 16»گرایى تجربه«در برابر  15»گرایى عقل«
بهتر آن اسـت کـه بـه ایـن     . ه خاص قرار دهیمیک شق دو ارزشى صرف ببینیم و پژوهشگران را در یکى از دو جبه

موضوع به عنوان ترکیبى از چندین نگرش دو قطبى بنگریم که در آن پژوهشگران بر مبنـاى ترجیحاتشـان یکـى از    

                                                             
3 .  Carlson 
4    .Howard  
5   .Kelly  
6   .Maier  
7   .Polkinghorne  
8 .  Rogers 
9 .  received view 
10   .old paradigm  
11 .  Campbell 
12 .  W. James 
13 .  tough-minded 
14 .  tender-minded 
15 .  rationalism 
16   .empiricism  
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در  19، سـؤاالت پژوهشـى ـ اکتشـافى    18در برابر روشهاى کمى 17روشهاى کیفى: کنند روشهاى موجود را انتخاب مى
  .مانند آنو ه 20مقابل سؤاالت تأییدى

آوردهاى پژوهشى پذیرفته شده و قابل قبول این اسـت کـه    یکى از پیامدهاى رایج عدم توافق در خصوص روى
کنند؛ اضـطرابى   خواهند براى نخستین بار پا به عرصه پژوهش بگذارند، اضطراب شدیدى را تجربه مى افرادى که مى

. برنـد  نـام مـى   22»اضطراب هستى«به عنوان  21نگر هستى شناسان که شاید بیشتر شبیه به آن چیزى است که روان
شروع و انجام یک طـرح پژوهشـى   ). 1980، 23یالوم(اضطرابى که غالبا با از دست دادن معنا در زندگى همراه است 
هایش کدام استانداردها به کـار گرفتـه خواهـد شـد،      بدون اینکه محقق بداند که براى ارزیابى روش پژوهش و یافته

اندیشیهایى نیز در این  عالوه بر این، یک ردیف خط مشیها، سیاستگذاریها و مصلحت. ت و دردناکى استتجربه سخ
افراد بانفوذى کـه در  . وارد، دل نگران آنها نیز باید باشند مسأله کم و بیش دخالت دارند که پژوهشگران جوان و تازه

اى پژوهشى یا معاونت پژوهشى که عموما در مرکـز  ه اند، همانند کمیته پستهاى حساس و مهم پژوهشى قرار گرفته
نشسته و وظیفه بررسى و ارزیابى و بعضا تأیید و تصویب طرحهاى پژوهشـى را بـر عهـده دارنـد، و یـا سـردبیران و       

سازند، همچنین اساتید و مدرسان دانشگاهها کـه   هاى تخصصى که پژوهشهاى علمى را منتشر مى ویراستاران نشریه
گیرنـد و پژوهشـها را بـر مبنـاى مالکهـاى       شهاى سّنتى پژوهش بوده، الگوهاى برآمده از آن را پى مىغالباً پیرو رو

یابـد کـه اصـول و قواعـد      شود که محقق نوپا کم کم درمى این اضطراب زمانى شدیدتر مى. نمایند سّنتى ارزیابى مى
. کنـد  و از یک فرد به فرد دیگر تغییر مـى مطرح شده مبهم و قراردادى است و به طور مداوم از یک روز تا روز دیگر 

کنند که گام به گام و به طور دقیق  کار گوشزد مى مشکل این است که در این وادى به انحاى مختلف به محقق تازه
مند به حوزه پژوهش را بـراى همیشـه بـه     تجاربى اینگونه اگر افراد عالقه. و منظم از این اصول و قواعد پیروى نماید

آور نخواهد بود؛ در فصول دوم و سوم به این موضـوع بـه طـور مبسـوط خـواهیم       دى وادار نماید، تعجبترك این وا
شناسـى   اما در اینجا الزم است اعالم نمـاییم کـه موضـع کتـاب حاضـر در خصـوص پـژوهش، یـک روش        . پرداخت

آوردهاى پژوهشى بـه   در نگرش این کتاب هیچیک از روشها و روى. است 24گرایى روش شناختى پلورالیسم یا کثرت
باور واقعى مؤلف کتاب ایـن اسـت کـه محققـان بایـد بـه طیفـى از        . تنهایى پاسخ تمامى پرسشها را نزد خود ندارد

خواهنـد بـه پـژوهش بپردازنـد، مسـلط       روشهاى متناسب با مسأله مورد پژوهش یا موضوعى که در خصوص آن مى
  .باشند

دیدگاه (در پژوهش » تفکر جزمى«ن قابل توجهى، انتقادهاى وارد به گیریهایش، به میزا اگرچه مؤلف در موضع
پذیرد، پیامد این نگرش و پذیرش به معناى رها کردن روشـهاى کمـى و    یا چهارچوب قدیمى و مسلط را مى) کمى

جدید به  مؤلف بر این باور است که امروزه امکان تشکیل یک تألیف از سّنتهاى قدیم و. اعتبارى آنها نیست اعالم بى
وجود آمده است؛ به این معنا که در تمامى روشهاى مختلف پژوهش و در هر چهارچوبى یک ردیف اصـول بنیـادى   
مشترك وجود دارد که آموختِن آنها ضرورى است و انجام پژوهش روان شناختى یـک فراینـد یـادگیرى مـنظم بـر      

روشـهاى خـاص پـژوهش، قواعـد و اصـول       همچنین در درون هر یک از. مبناى همین اصول و قواعد مشترك است
                                                             
17 .  qualitative 
18 .  quantitative 
19   .explorative  
20   .confirmative  
21 .  existential psychologist 
22   .existential Anxiety  
23 .  Yalom 
24 .  methodological pluralism 
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گرایـى   شناسـى پلورالیسـم یـا کثـرت     در کتـاب حاضـر، بنـاى روش   . مناسبى براى به کـارگیرى عملـى وجـود دارد   
منظور از عبارت فوق این است که روشـهاى  . شناسیهاى متناسب قرار خواهد گرفت شناسى بر پایه اصول روش روش

هـر سـؤال پژوهشـى روش خـاص خـود را      . هشى مطرح شده متناسـب باشـد  سؤاالت پژو به کار گرفته شده باید با
، مطالعـات  25طلبد، بنابراین در روانشناسى با پژوهشهاى مختلفـى سـر و کـار داریـم هماننـد تحلیـل پیمایشـى        مى

که هر یک از این مطالعات بنا بر ماهیت خـاص خودشـان از    28و مطالعه شبه تجربى 27، مطالعه تجربى26همبستگى
  .کنند فاوتى پیروى مىروشهاى مت

در فصول مختلف کتاب تالش شده است تا اصول و قواعد انواع پژوهشها به طور روشن و واضح بـه دسـت داده   
گذارى بیشترى به مطالعات و پژوهشهاى دیگران که اصول سّنتى را رعایـت   شود تا خواننده بتواند با احترام و ارزش

  .اند، بنگرد نکرده
ورزى مداوم و تعقل روشن بوده، در عین حال اغواگر، جـذاب و   پرنیازى است که وامخواه اندیشه پژوهش عرصه

هاى مختلـف تحصـیلى بـا شـناخت دقیـق اصـول و قواعـد         امید مؤلف آن است که دانشجویان پایه. پرهیجان است
اى  عات عّلى ـ مقایسه روشهاى مختلف پژوهشى، اعم از پژوهشهاى کمى، پژوهشهاى کیفى، مطالعات موردى و مطال

بتوانند با اضطراب و ترس کمترى به عرصه پژوهشهاى روان شناختى گام نهاده و مطالعـاتى معتبـر و قابـل اعتمـاد     
  .اند، اعالم کنم الزم است در پایان دین خود را به همه کسانى که در تدوین این اثر مرا یارى کرده. عرضه نمایند

نوشته آخـر را مطالعـه نمـوده،     ن که با وجود مشغله زیاد طرح اولیه کتاب و دستاز سرکار خانم دکتر دادستا
ام کـرد؛ جنـاب آقـاى     السادات میرعبدالهى که صبورانه همراهى راهنماییهاى الزم را مبذول داشتند؛ از همسرم عفت

رکاران محتـرم  انـد  هاى خـوبى را متـذکر شـدند و دسـت     رسول صادقى که نسخه دستنویس را مطالعه نموده، نکته
که زحمت ویرایش، چاپ و نشر را بر عهـده گرفتنـد؛ و از همـه کسـانى کـه بـا کمـک خـود مـرا مـدیون           » سمت«

  .کنم اند، تشکر مى ساخته
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