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چکیده
نفوذ تحقیق کیفی به عرصهی تحقیقات تربیتی ،منجر بهه مجالههههها اهاه ههای
جدی لر خصوص صالحیت ر شهای کمی کیفی لر لستیابی به شناخت حقیقت
شناخت ،حقیقت نظر ههای مختلفی که تاکنو برای ش ها ارا هه ررل هده ،ابسهته
است .هدف مقاهه حاضر ،معرفی ،نقهد ارز هابی نظر ههههای شهناخت  -بنیهالی
غیربنیالی ،نظر ههای حقیقت  -سنّتی معاصر نیا په
ر شهای کمی

از ش  ،شا سهتییههای

کیفی است .ارتباط پارالا مههای تحقیهق تربیتهی بها نظر ههههای

شناخت حقیقت امکا توجیهپذ ری استقالل ا تلفیهق پهارالا مهها لر عرصههی
تعلیم تربیت با ر ش تحلیلی ،بررسی شده است .استدالل شده که تأ ید محض به
استقالل ا تأکید صرف بر تلفیق ،با قطعیت کامل ،قابل لفاع نبوله هر کدام از ا ه
ر کرلها ا تلفیق ش ها با رعا ت معیارهای تلفیق ،میتواند به طور نسبی ،هار یر
محقق تربیتی لر نا ل شد به شناخت حقیقت باشد .نشا لاله شده که لر برخهی
موضوعات اجتماعی تربیتی ،ر کرل کیفی ا تلفیقی می تواند به طور مهثررتری،
عمل نما د.
کلید واژهها :شناخت ،حقیقت ،تحقیق تربیتی ،پارالا م ،استقالل ،تلفیق ،جها فیا کی ،جهها
انسانی.

532

دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار/تربيت واجتماع  /دانشگاه شاهد /سال هفدهم /شهریور  / / 98شماره 24
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تحلیل و ارزیابی نظریههای شناخت

تحلیل و ارزیابی نظریههای شناخت و حقیقت در استقالل یا تلفیق پارادایمهای تحقیق تربیتی

مقدمه

دس بخش پایانی برسسی با عنایت به سابطه(های) نظریده-

دس دو سه دهه اخیر مناظرهها و بحثهدای ددریری

های طقیقت و سو های تحقیق تربیتی به امکان توجیده-

دس تحقیق تربیتی بدر سدر دایسدتگیهدای سو هدای

پذیری استقالل یا تلفیق سو های تحقیق تربیتی پرداخته

تحقیقددی ک ددی ) (quantitativeو کیفددی ()qualitative

میدود.

وجود دادته است و غالباً یکی دیگری سا به کاستیها و

نظریههای دناخت :با تام دس مباطث دناخت مدی

یا زیادهطلبیها متهم میسدازد .بدری معندا کده سو

توان نظریه های ددناخت سا دس دو گدروه الدف) نظریده

تحقیق ک ّی ادعای نبودن مالکها و داخصهدای اابد
انرازهگیری سا به سو

تحقیق کیفی منتسب مدیکندر و

تحقیق کیفی به سو

تحقیق ک ی نسبت بدیکفدایتی و

بنیددادگرایی ( )foundationalismدددناخت و ب) نظریدده
غیربنیادگرایی ( )non- foundationalismدناخت اراس داد.
امّا ابد از آنکده نظریده هدای ددناخت مدوسد برسسدی

تاسیخ گذدتگی میدهر [ .]1امّدا دس واادا اید گونده

اراسگیرد کنکا

بحث ها به نحوی نا امیرکننره نیدروی خدود سا صدر

فشرده بنظر مفیر میآیر.

اموس سطحی ن وده است و از اموس اساسی غاف هستنر.

مسدداله دددناخت بدده مجادلدده سددقراط ( )Socratesو

بحثهایی از ابی اینکه زبان جریری دس تحقیق تربیتی

داگرد

یافت ددره اسدت و بایدر معرفدی گدردد و یدا اینکده

دس زمینده ددناخت سا بدا

اینکه دناخت ادساک ( )perceptionاست آغاز میکنر و
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( )valuesکه برخی آن هدا سا خداس از علدم و برخدی

ادعا میکنر که اغلب دناخت بر پایده ادساک ادعدا مدی-

دیگر دسبرداسنره علم ( )scienceدس نظر گرفتدهاندر دس

دود ولی سقراط اعالم میکنر که هم چندی چیتهدایی

جریان بوده اسدت .ولدی محققدان تربیتدی ه دواسه بده

میدانیم که ااب ادساک نیستنر و یا اینکده م کد اسدت

استفاده از سو های جریر عالا نر و غالباً بده سد ت

ادعا میکنیم چیتهایی سا می دانیم ولی ن ی توانیم ادعدا

فلسفۀ جریر علمسوی آوسدهانر.

کنیم آنها سا دسک میکنیم؛ از ای استرالل سقراط نتیجه-

تحقیدق تربیتدی از سدوی

گیری میکنر که دناخت ن ی توانر برابر با ادساک باددر.

محققان تربیتی چه تحقیق ک دی و چده تحقیدق کیفدی

سقراط برابری امکان ددناخت سا بدا نظدر و عقیدره هدم

بادر بستگی بده آددنایی آندان بدا طقیقدت ( )truthو

برسسی کرد و نظر یا عقیره چه صحیح یا ناصحیح وی سا

نظریههدای ( )theoriesمختلفدی کده تداکنون بدرای آن

متقاعر ساخت که نظر یا عقیره ن یتوانر برابر با دناخت

اصدلی

بادر .مثالً فرض کنیر فردی عقیره یا نظر داسد که زمدی

انتخاب و انجام تحقیق کشف طقیقت اسدت .بندابرای

گِرد است اگر عقیره وی غلط بادر برای سدقراط معتبدر

آدنایی محققان تربیتی با نظریههای طقیقت یداسی گدر
آنان دس انتخاب مرل سو

( )Theaetetusآوسده اسدددت [.]2

سقراط دس ای محاضره کاو

مواتی اسجاع فدراوان بده طیطده اجت داعی اسز هدا

تروی و اسائه دره است داسد؛ زیرا از اهدرا

برمدیگدردد کده افالطدون آن سا دس محاضدر

( )dialogueتئددداتتو

منااشاتی دس زمینههای کاسبرد مبهم واژه های استانراسد

امّا انتخاب و انجام سو

مساله دناخت هدر چندر بده صدوس

نیست و اگر نظر یا عقیره ا

تحقیق مدخخو اسدت .لدذا

صحیح باددر ولدی نتواندر

دلی متقاعر کننره بیاوسد باز برای سقراط معتبر نخواهدر

بحث طاضر سا ابترا با نظریههدای طقیقدت و ددناخت

بود .سقراط طتی وجود دالی خوب سا نیت مطالعه کدرد

( )knowledgeو نقر و برسسی فشرده آنها آغاز کرده و

ولی او سا متقاعر نساخت چون سقراط پیبرد که داددت

سپس استباط پداسادایم ( )paradigmتحقیدق تربیتدی بدا

دالی خوب و توضیح مکفی مستلتم ددناخت اسدت .بدا
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نظریههای طقیقت و دناخت موسد کنکا

اراس میگیدرد.

علیرضا شواخی و همکاران

تعریفی است که میتوانر آنچه معنی دناخت میدهدر

تا به نظریه بنیادگرایی دناخت.

بادر .یعنی دناخت سا عباس

از بداوس صدادم موجده

نظریههای غیربنیادی ددناخت :عدرهای از فالسدفه

نظریههای بنیدادی ددناخت :دس تداسیخ فلسدفه

طقیقت یا نظریهای از دناخت که به ارس کافی طقیقت سا

بودهانر فیلسوفانی که دسصدرد تهیده پایدهی محکدم و

دس ت ام طیطههای دناخت توصیف کنر سها کردهانر؛ اما

اطعی برای دناخت برآمرهاندر و بده بنیدادگرا ددهر
یافتهانر .تال

تال

آنان بر تدروی اصدول اساسدی اطعدی

کردهانر تدا جدایگتی هدایی سا بدرای بنیدادگرایی

دناخت فراهم سازنر .یدگ جدایگتی

دناخت دس دو مسیر ادامه یافت.

طبیعدیگرایدی*

( )naturalismیعنی کاسبرد الگوی علم طبیعدی دس علدوم

تالدشان ای بوده است که واتی فرد بده یدگ گدتاسه

برجسته آن میبادر و یکی از دعبههدای طبیعدیگرایدی

بریهی سسیر توجیه به آن دره است که دالی خود سا

بددرون بددودگرایی* ( )externalismاسددت .دس بدددرون

متواف سازد .گتاسههدایی از اید دسدت دسبرداسندره

بودگرایی درطی تاسیخی از چگونگی پیشرفت ادعاهای

طقایق عقلی ( )truth of reasonهستنر و به بیان دیگدر

دناخت جایگتی توجیهسازی میگردد .به بیان دیگر دس

ه ان سدّ ادعای دناخت برابر با ادساک سدقراط اسدت.

ای دیوهی دستیابی به دناخت اگر بی یگ باوس و علت

()Descartes

آن سابطه دسستی براراس دره بادر میتوان به طرکدت از

سهبری میکنر [ .]3امّا اینگونه دناخت نیت مشکالتی بده

عقیره به س ت و سوی دناخت ا عدان ن دود .دس منظدر

ه راه داسد؛ مثالً چگونه فرد مط ئ است که اربانی یگ

بددرون بددودگرایی تعددراد انددرکی از اولیددا

()primates

فریب دایق و طساب دره نشره است؟

بریهی که ت ام ادعاها بایر بده آنهدا اسجداع داده ددونر

ای نوع جستجوگری دناخت سا دکداس

مسیر دوّم متفکراندی کده اطعیدت ددناخت سا دس

فرض ن یدود؛ یعنی ای دیوه دناخت از توجهکردن و

( )sensesدنبال میکننر و به بنیادگرایی تجربدی

ت سگ جست به چیتی فراتر از تجربه انسانی و جسدتجو

دره انر؛

آن اجتنداب مدیکندر و دس

طوا

طسی ( )empiricist foundationalismمعرو

و صوس بنری کردن تبیینا

از ن اینرگان اصلی ای مسیر میتوان بده بدیک ادداسه

طقیقددت دددناخت سا امددری سدداختنی و ندده پیشددینی**

ن ود [ .]4امّا دناخت طاص از ای مسیر نیت هم نیازمنر

( )priorو پسینی ( )posteriorمدیداندر .تغییدر جهدت از

اصالح است و هم ااب ط له .از ج له اینکده دالید

توجیهسازی عقلی و تجربه طسّی به درطی متقاعرکننره

طوا

توجه سا به سوی داننرهها جلب میکنر و اید طرکدت

ااب مالطظهای وجود داسد که درح و گتاس

به گونهای مخیو کننره ندامعتبر هسدتنر و نیدت اینکده

چهاسچوب فکری سا اسائه میدهر که دس آن یگ گتاسه دس

غالباً خاصیت وان ودکننرگی داسنر تا باز ن دود

صوستی طقیقدت محسدوب مدیددود کده دس تحقیدق و

طوا

طقیقت به ه انگونه که هسدت .اخیدراً هدم برخدی از
فالسفه دسباسه گونهای بنیدادگرایی خطاپدذیر ()fallible
بحث میکننر [ .]5آنان از نظریه اطت اال

برای تدامی

ای ن ( )naturismو گرعی ن
* در ایننب ث ننن ثننعب گرعی ن
( )naturalismتفاوت ذاشته شده اس .
* ایب اصطالح ثه ث ون ثنعان ای هم ت جمه شده اس .
** پعشعن ثه مینای غعن متنتج ا ات تب ثنه ینا متنتج ا ات ن و
ثالض وره صادق ،در نظ فته شده اس .
ای ن

دسجهای از اطعیت استفاده میکننر؛ امّا اید سویکدرد

532

دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار/تربيت واجتماع  /دانشگاه شاهد /سال هفدهم /شهریور  / / 98شماره 24

مسیر اوّل عق گرایدانی ( )rationalistکده سه آوسد

اجت اعی و سفتاسی است که دیدوبی ( )Deweyن ایندرهی
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( )justified true beliefدانست .

عالاه به دناخت سا طفظ کردهانر اگر چه برسسی بدرای
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ای ه ه تعریدف سده عنیدری ددناخت نتدیکتدری

به دناخت با سویکردهای غیربنیادی بیشتر سازگاس اسدت

تحلیل و ارزیابی نظریههای شناخت و حقیقت در استقالل یا تلفیق پارادایمهای تحقیق تربیتی
Daneshvar (Raftar)/Education and Society/ Shahed University / 17 th Year / 2010 / No.42

forword-

ن یتوان «دناخت بطوس کلدی» ()knowledge in general

 )lookingاست به ای معنا که ای نظریه سوی تاییدر و

سا با هر سو

معناداس برسسی کرد و به بیان ای دیدرگاه

واسسی دس کاسبرد بیش از توجیه از طریق دالیلدی کده

دناخت به گونهای اابد مالطظده بدا ادرس

به دروط ابلی برمیگردد تاکیر میکنر [.]6

ااتیادی اخالای فرهنگی و عوام اجت داعی آلدوده و

نظریه ددناخت دیدویی "نگداه بده جلدو" (

جایگتی دیگر نظریده ددناخت تحدولی (

سیاسدی

genetic

آغشته دره است .دناخت میدنوع جامعده اسدت و بده

 )epistemologyپیداژه ( )Piagetاسدت؛ دس اید نظریده

جای آنکه بر درایط خاسجی تاکیر کنر زاییرهی بردادت

پیاژه اصراس داسد که ن یتوان دناخت سا برون برسسدی

از مشاهرا

فرد دس اجت اع است .ای چشمانراز به دنبال

داننره مطالعه کرد .دس نظریه دناخت تحولی جنبههایی

از بی بردن می فریبنرهای است کده بنیادهدایی سا بدرای

از عق گرایی و تجربهگرایی دسهم میآمیتندر .پیداژه دس

دناخت جستجو میکنر و بر ای باوس تاکیر میکننر کده

توافق با عق گرایان مکانیتمهای هنی کده ددناخت سا

ها از جایی که ددناخت از آنجدا

طتی دروح یا گتاس

گرفته و یا جایی که دناخت به آن هرایت میکنر

میسازنر مفروض میگیرد و دس توافق با تجربه گرایان

نشا

تاکیر میکنر که افراد بایر دناخت خدود سا دس جهدان

دس صوستیکه محتدوا و بسدتر ایدرئولوژیکی آن توصدیف

طسی و تجربی آزمون و آزمایش کننر .دس ای نظریده

نشره بادر ناکام هستنر .به گفتده دیگدر ددناخت بده
و نه دس ددعوس

غیربنیددادی دددناخت ت ددایت و جددرایی مشددخص بددی

وسیله عوام سیاسی و اجت اعی و ارس

دناخت و سوان محو میدود و برینوسدیله پیداژه سا از

خنثی که سقراط دس سویا می دیر ایجاد مدی ددود .اید
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دناختدناسان اری ی جرا مدیکندر .نظریده ددناخت

دیرگاه هم داللت های ااب توجهی دس تحقیقا

پیاژه طبیعیگراسدت و ددکلی از سداختاسگرایی داسد.

به وجود آوسده است.

تربیتدی

پیاژه خود سیشههای ای نوع سداختاسگرایی سا تاکاندت

نظریههای طقیقت :غالباً به نظر مدیآیدر بخشدی از

( )Kantسدیابی کرده است ]7[ .امّا وی بر ای عقیره بود

مسای مرتبط به استباط و اسجاع بده تیدوس ( )notionاز

که کانت دس توضیح ساختهای هنی که آنها سا ایسدتا

طقیقت دس بحثهای تربیتی و نیت ویژگی ناخوداینری که

و ساکر فرض میکرد دچاس خطا دره اسدت .دس واادا

برخی محققان تربیتی به گونهی تجربه کامالً مشدخص دس

پیاژه مرعی است که میان سدر دناخت دس نژاد انسدانی

بکاسگیری زبان طقیقت داسنر برمیگردد؛ سیشه دس نقص

و سدر و پیشرفتی که دس فرد دیره میدود ه اهنگی و

و کاستی آنان دس تشخیص و آگاهی از نظریههای متفاو

سازگاسی وجود داسد؛ دس اینجا ت ام ددناخت و خدود

طقیقت است .نظریههایی که هرکرام میتوانر ددرطی از

ادساک ساختاسمنر درهانر امّا نه صرفاً اکتسدابی و نده

آنچه که دسباسهی طقیقتی از پیش مفروض است باددر و

صرفاً اتی هستنر [ .]8ای طرکت پیاژه یعنی تاکیر بدر

یا اینکه اطت االً برای مدا چگدونگی ایجداب و یدا تائیدر

دانست و داننره طبیعی کردن دناخت سا تدراعی مدی-

طقیقت و عالوه بر آن آنچه که گتاسه طقیقت میباددر سا

کنر .نظریه سدر دناختی پیاژه جهتدهیهای مشخیی

به اسمغان میآوسد .امّا سوال اساسی ای است که آیا می-

تجربدی تربیتدی دس سواندناسدی بده

توان نشان داد که بدی نظریدههدای مختلدف طقیقدت و

سا برای تحقیقا
وجود آوسد.

پاسادایمهای تحقیق تربیتی نوعی استباط وجدود داسد؟ یدا

جایگتی سوم بر نظریه جامعهدناسی دناخت تاکیر

اینکه ای دو یعنی طقیقت و تحقیق دو بحث مستق است

داسد [ .]9ایددد نظریدددده از سددددوی فرانوگرایددددان

و بایر به تنهایی موسد بحث و برسسی اراس گیرندر؟ بدرای
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برسسی -برای دناخت بیشتر -مفیدر و سدودمنر باددر.

( )postmodernistمطرح دره است و ادعا مدیکنندر کده

علیرضا شواخی و همکاران

های اساسی طقیقت که تاکنون اسائه گردیره است می-

وجود داسد .بنابرای ضروسی است که دو چیدت مشدخص
از

میگردد .تاکنون برای طقیقت پنج نظریه اساسدی اسائده

وااعیت دناخت وجود داددته باددر و دوّم اینکده اگدر

دره است که یالً اسائه میدونر.

وااعیت سا به منتله آنچه که وااعیت است ددناخته ددره

طقیقت به مثابده تطدابق ( :)correspondenceآنچده

نبایر نیازی به نظر دسباسه آن باددر .متقدابالً ن دیتدوان

طقیقت سا به وجود میآوسد تطابق امر هنی (باوس) بدا

ادعای دناخت نسبت به وااعیت به ه انگونه که هسدت

[ ]11و یدا

دادت و دس وااا اوّل ن یتوان دناخت و بعر دانست که

مرلوال

آن [ ]11یا با وااعیدا

پیونر با وااعیا

و عینیدا

آیا باوس مطابق با آن هست یا نه.

مستق [ ]12است و بده زبدان منطدق:

گتاسه" "pصادم است "اگر و تنهدا اگدر"  pصدادم

مشک دوّم دس ای نظریه بوجدود آمدرن مسداله دوس

دیگر ای گتاسه با یدگ طالدت

( )circularyدس آن است .گتاسه " "pصادم است اگدر و

وااعی از اموس و یا درایط «مطابقت» میکنر .ای نظریه

تنها اگر با یگ امر وااا مطابقت دادته بادر .امّا امر واادا

از طقیقت هم تیوس از آنچه که طکم صدادم بدودن و

چیست؟ آیا طالتی از اموس اسائه دره بوسیله گتاسه صادم

هم داللت اینکه چگونه میتوان صادم بودن یدا نبدودن

" " pنیست؟ بنابرای چگونه نظریه تطابق آگاهی دهندره

گتاسه  pسا مشخص ن ود دس بر می گیرد .اساساً از ای

است؟

( )trueبادر .به عباس

سوم آنکه طاال

منظر طکم صادم بودن«اگر و تنها اگر» بر مطابقدت بدا

امدوس دس خودددان ندوعی جهدت
اطعدی داسندر کده البتده

تطابق بی جهان و برسسیکننرهی طقیقت نه فقط اداسه

بسادگی دست چی کردن سنگ سیته های کناس سودخانه

به آنچه برسسی کننرهی طقیقت دسیافت و فهم میکنر

نیستنر .وانگهی ه ه آنچه بده مشداهره و دسک میدطلح

داسد بلکه داللت به آنچه وی دسباسه جهان مدی گویدر

درهانر نه فقط بسادگی ضبط دوسبی های چش ی نیست

نیت داسد .ای نوع تیوسی از طقیقت است که به جهان

بلکه ه آنچه سا به او اسائه میدود طبق الگوی تجاسب

به منتله آینهای می نگرد که سوستی ( ]13[ )Rortyبه آن

ابلی و دخیی تفسیر میکنر و دایقاً آنچه فرد مدیبیندر

ط لهوس درهاست .ای نظریه از طقیقت مشکالتی سا دس

طتی دس مواسد ع ومی و یا مواسد خیوصدی بده آنچده

خود داسد که برخی از آنها عباستنر از:

عالیق فردی او هستنر بستگی خواهر دادت [.]15

واژه «تطابق» پیشنهاد میکندر کده واتدی مدا یدگ

و سرانجام اینکه نظریه تطابق ت ای به دیرن طقیقت

دس خیوص صادم بودن تشدکی مدیدهدیم

به منتله یگ ویژگیِ م یتهی جرا دره از مج وعه انقسدام

نوعی از تیویر امر وااا دس ا هان مدا وجدود داسد کده

یافته از باوسها داسد و به گفته سادهتر یعنی هر باوسی بده

ما طبق آن صادم خواهر بود به ه ی جهدت

با امر واادا مربدوط مطابقدت

اضاو
اضاو

طوس جراگانه برای خود

ای تیویر ماننر وااعیتی مشخص است که توانسدته آن

داده میدود [ .]16بنابرای تجداسب مدا از باوسهدا مانندر

امر وااا سا اسائه ن ایر؛ امّا اضاو های ما مانندر امدوس

آنچه بیان در نیست و باوسهدا از یدگ سدو ه دریگر سا

چیتهای فیتیکی نیستنر آنچنانکه آنها داللدت داسندر

داللت و ط ایت میکننر و از سوی دیگدر تشدکی یدگ

بنابرای نبایر از «تطابق» معنای کپیبدرداسی ()copying

نظام از باوسها میدهنر که داسای استباطا

و طتی مشدابهت سا فهدم کدرد [ .]14دس اید دیدرگاه

هستنر.
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یگ امر وااا است .دسطقیقت بده عندوان یدگ ایدره

گیری دس مسدیرهای تیدوسا
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دود و سپس استباط آنها با پاسادایمهای تحقیقی کنکا

دود .اول اینکه بایر از وااعیت به ه ان خوبی نظدرا

Daneshvar (Raftar)/Education and Society/ Shahed University / 17 th Year / 2010 / No.42

یافت پاسخ یا پاسخهای اطت الی ابترا تخملی بر نظریه-

تطابقی بی نظرا

دسباسه وااعیدت و وااعیدت فدینفسده

تحلیل و ارزیابی نظریههای شناخت و حقیقت در استقالل یا تلفیق پارادایمهای تحقیق تربیتی
Daneshvar (Raftar)/Education and Society/ Shahed University / 17 th Year / 2010 / No.42

( )coherenceبرای تخییرکردن است و برای باوس اسدت

میتوان برمبنای ای نظریه بی دو مج وع از باوسهدا کده

که طقیقت واتی دک میگیرد که سابطۀ پیوستهای بدی

پیوستگی داخلی داسنر ولدی بدا وجدود اید بدی آنهدا

عقایر متعرد براراس دود و نه تطابق با وااعیت مستق از

ناسازگاسی ( )incompatibleمتقاب وجود داسد تید یم-

ای عقایر؛ به عباس

گیری کرد [.]17

دیگر یگ باوس فقط با اسجداع آن

به مج وعه باوسهای دیگر که بدا هدم و بدا اید بداوس

سه دیگر اینکه ای نظریه بر طقیقت مفروض مسدتق

جریر استباط منسجم و ه اهنگ داسنر تخییر مدیددود

از خود نظریه اتکا داسد و آن سا هدم ابدراز مدین ایدر و

[ ]14و بدددده زبددددان منطددددق یعنددددی :گددددتاسه-

بنابرای مسخله دوس سا پیش میآوسد.

های ))  (( P )) ........(( Pصادم هستنر "اگر و تنها اگدر"
n

طقیقت به مثابه «آنچه ع

1

مدیکندر» (:)what works

آنها ه اهنگی سدازگاسی یدا مناسدبت ( )consistentو

ای نظریه طقیقت سا ساختنی ( )constructiveمیدانر؛ به

جامعیت ( )comprehensiveمج وعهای از گدتاسههدا سا

ه ان صوستیکه سفاه سالمت یا ارس

به وجود میآیدر

اسائه ن ایر .ای نظریه طقیقدت و آزمدونهدایی بدرای

و بنابرای طقایق مطلق هنی و فرا تجربه وجود ندراسد و

طقیقت سا به منتله صادم بدودن مج وعدهای باوسهدا و

دس وااا آزمون نهایی برای طقیقی بودن نتیجهی کاسبردی

بی آنها بجای یگ گتاسه منفرد عرضه میکنر.

است [ ]18و به زبدان منطقدی یعندی گدتاسه

استباطا

آن دس ع

" "pصادم است «اگر و تنها اگر» آن "ع

به بیان خیلی ساده باوسهای یگ ددخص تدا آنجدایی

ای نظریه مالک طکم و اضداو

صادم هستنر که آنها داسای دو ویژگی زیر بادنر؛

" کندر .دس

بدرای طقیقدت ع د
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الف) پیوستگی و سازگاسی دسونی دادته بادنر بده

است و فکری مقرون به طقیقت می بادر که موفق بادر

ای معنا که نه فقط از ناسازگاسی دسوندی بدا یکدریگر

مفیر بوده و نتیجهی نیکدو داددته باددر

یعنی برای ع

[ .]19برای مثال گتاسه " "pای اجدازه سا مدیدهدر کده

دوسی میکننر بلکه ه ریگر سا از یگ سو ط ایت و از

پروژه و یا هر

سوی دیگر داللت مین اینر .ب) فراگیر و جاما بادنر

خدود سا دس ع د برسسدی کدرد .بدی

بیشتر ظرفیدت وصدف کنندرگی و

دیرگاههای فلسدفی ددایر ع د گرایدی ()pragmatism

چشمانرازی آنها دس صدوستیکه پیوسدتگی بداای ماندره

نتدیکتری طس مشترک و ه اننری سا بدا اید نظریدهی

بادر اعتباس اویتری سا میپذیرد .ه انگونه که مالطظده

دادته بادر .اینکه باوسی کاس میکنر نادی از ای اسدت

میدود دروط صرم ای نظریه بایر با هم براراس بادر

که دس ای نظریه هم الف) آزمونی برای صادم یا کدا ب

و یکی برون طضوس دیگری برای کفایت صرم نظریده

بودن آن باوس و هم ب) درطی از آنچه معنای ادعایی سا

کافی نیست.

که طاوی صرم و کذب بودن است میدهر وجود داسد.

یعنی اینکه گستر

به نظر میسسر ای ع

امّا نظریه پیوستگی با مشکالتی چنر ه دراه بدوده و

گرایدی نسدبت بده طقیقدت بده

ساطتی دس جهانی که معامله بدا اددیاا انجدام مدیگیدرد

هست که از ج له می توان به مواسد ی اداسه ن ود:

خرمتسسان و سودمنر بادر و به ویدژه دس طدوزههدایی

اوالً ای نظریه پیشنهادی سا مطرح میسازد که بدر
مبنای آن وااعاً ن یتوان طقیقت برخی باوسها سا تعیدی

ماننر ف آوسی و بسترهایی که مردم با اموس ع لدی سدر و

کرد مگر اینکه اینگونه باوسها دس یدگ نظدام جداما و

کاس داسنر .به ه ی جهت بایر دات دادت که ساه مناسب

کاملی از باوسها سدر یافته بادنر.

برای متقاعر ساخت استباط بی طقیقت و طیثیت ع لدی
فقط ای نیست که اگر یگ باوس صادم باددر آنگداه آن
542
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طقیقت به مثابه پیوستگی (تاللم) :نظریده پیوسدتگی

دوماً نظریه پیوستگی مشخص ن یسازد کده چگونده

علیرضا شواخی و همکاران

» میکنر بلکه یگ باوس «ع

باوس صادم بادر .بعباس
هستنر که براستی «ع

دیگر تا زمانی باوسها صادم

آنچه که میتوانر دس برخی دیوههدای دیگدر

برای اثبا

با برخی از چیتهای دیگر و نه بوسیله آن طقیقتی که آن

دس ای دگگرایی ( )scepticismنسبت به نظریده اج داع

باوسها طبق آن کاس کننر تعیی مدی ددود .از اید سو

دریگ دونر.

صرم بخشی جرا نشرنی از ع

طقیقت به مثابه "بداوس مسدتنر" (:)warranted belief

کردن است و نه یگ

تنها ساه تعیی معیاس یا معیاسهایی برای طقیقدت برسسدی

سابطهی انتتاعی و تیوسی که ثابت و جاویران بادر.
طقیقت به مثابده اج داع ( :)consesusاید نظریده

انواع مختلفی از باوس و دناخت بده خدوبی مسدتنر ددره

طقایق سا ماهیتاً توافقی میداندر کده بدی افدراد یدگ

است میبادر و ای معیاسهدا مدا سا نسدبت بده طقدایق

ج عیت یا ج عیتهای مختلف ددک گرفتده باددر و

دسبرداسنرهدان متقاعر میکنر و بنابرای واضدح خواهدر

بنابرای با اموس و درایط بسیاسی آغشته گردیره است و

بود که ما ن یتوانیم فقط به یگ معیاس از طقیقت متوسد

به ه ی دلی از سوی فالسفه با تردیر نگریسدته مدی-

دویم [ .]14به بیدان منطقدی یعندی گدتاسه "( "pبطدوس

دود و به زبان منطقی اینگونه بیان میدود؛ گتاسه ""p

مشروط) صادم است «اگر و تنها اگر» آن گدتاسه بتواندر

صادم است «اگر و تنها اگر» " "pبطدوس جهدانی و یدا

آزمونهای متناسب برای طقیقت و صرمِ پیشفرضهای از

سؤالی که پیش میآیر ای است که چگونده مدیتدوان

مطرح می کنر و آن اینست که کدرام یدگ از وضدعیت

فه یر چیتها بطوس وااعی هستنر و یا اینکه چگونه آنها

های ما مستنر عقالنی معقول یا اابد دفداع هسدتنر؟ از

مدیکنندر؟ از نظدر اید دیدرگاه

ه ی سوی اینان معتقرنر که تناسب و کفایت تبیدی هدا

بهتری کاسی که میتوان انجام داد آن است کده سدرا

علم هنرسه یا دات غیدر

اج اعی که با سطحی از اطالعا

هرگت ن یتواننر ماننر ضروسیا
ااب انعطا

و برسسیهایی که دس

افالطونی تعیی دره بادنر [ .]21مفهوم بیان

خیوص آن دره و میتوانر اداسه ددره باددر سفدت

فوم ای است که معیاسهدای منتخدب دس واادا دس طدی

[ .]21ایدد نظریدده از تفکددر برخددی سددازنرهگراهددا

تحقیق پریر می آیندر و چدون دس اید دیدرگاه تحقیدق

( )constructivistکه پیبنریهای فلسفی ع د گرایدی سا

ه واسه دس طال تغییر و تحول است ای معیاسها ساهن ا و

بستهانر استخرا میدود؛ امّا بطوس مؤثری به صدرم و

هرایتگر تحقیق خواهنر بدود؛ اگدر دس اید نقدش موفدق

کذب موضوع موسد توافدق اجت داعی برمدیگدردد .از

دونر بشر آنها سا طفظ می کنر و بده عندوان معیاسهدای

ه ی سوی تعجبی نراسد که ای نظریده ع ومداً بیشدتر

دایسته و مناسب جهت هرایت تحقیقا

جریر پذیرفتده

مطلوب جامعهدناسان بوده است تا اینکه دس مسیر تامّ

می دونر .برخی جنبههای ای نظریده عباستندر از الدف)

و تفکر فالسفه اراس گرفته بادر .چون فالسفه غالبداً بده

ای نظریه تیوسی از طقیقت سا کده طدر معندا داسی از

نظریه اج اع به مثابه درطی از آنچه که معندایی بدرای

استقالل باوسکننره سا داسد طفظ میکندر و ب) ددایر و

آنکه باوسی صادم یا کا ب بادر به دیر ددگ مدی-

نه ه یشه ای نظریه استحقام ادعای طقیقت یگ باوس سا

نگرنر و طتی میگوینر تید ی اتی کده دس بعضدی از

از کفایت مالطظه دره آن باوس جرا میکنر .یعنی طقیقت

زمینه ها و بسترهای اجت اعی گرفته میددود اج داعی

سا به منتله هم مطلق بودن و هم اصالح ناپذیربودن اسائده

است دسباسه آنچه که می تواندر صدادم باددر و بایدر
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میان ج عیت مربدوط مدوسد توافدق باددر و بندابرای

نوع خود

به گونه وااعی ع

تائیر کننره بادر .ای دیرگاه سدوال ع لدی
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» کننر؛ امّا صرم یا کذب آنهدا

صادم بادر .دایر محققان تربیتی بایر به گونه ای ویژه تر

Daneshvar (Raftar)/Education and Society/ Shahed University / 17 th Year / 2010 / No.42

«ع

» میکندر اگدر آن

جایگتینی سیاسی ( )politicalو ع لی ( )practicaباددر

تحلیل و ارزیابی نظریههای شناخت و حقیقت در استقالل یا تلفیق پارادایمهای تحقیق تربیتی

ن ددیدهددر؛ دس عددوض تائیرپددذیری ( )verificationسا

سا مفروضا

فرآینری پویا و مست ر محسوب میکنر.

کلی نظری اوانی و فنون کاسبرد آنهدا کده

مالطظه می گردد که دس اید دیدرگاه دسخواسدت

اعضای جامعهی خاصی آنها سا برگتیرهانر تعریف کرده-

تحقیق ع لی مرنظر است کده آنهدم از طریدق مواضدا

انر [ .]22پاسادایم میتوانر و بایر بتوانر بی مبانی فلسفی

فردی که به گونه ای عقالنی موجه دره انر ااب دفداع

(از ج له هستیدناسی ( )ontologyو معرفتدناسدی) و

عقلی است.به بیان دیگر تبیدی هدا از

سو دناسی ( )methodologyسدازگاسی برادراس ن ایدر.

نظر استراللی به خوبی استواس دره اندر و نده اینکده از

البته واضح است مطابق با استراللهای ابلی پاسادایمهدا

هیچگونه زمینه ای برخوسداس نبادنر [ .]21لدذا اسزیدابی

زائیرهی نظریه های طقیقت و دناخت خواهدر بدود و دس

آنچه که دس بکاسگیری آزمون ها صادم است

وااا ای نظریه های طقیقت و دناخت هستنر کده نقدش

انجام میگیرد؛ یعنی اینکه واتی گفته می دود یگ باوس

یگ پاسادایم سا مشخص میسدازنر .سو هدای مختلفدی

صادم است یا ای چنی داللت داسد آن باوس به طدوس

برای طبقه بنری پاسادایمها اسائه دره اسدت دس ید بده

موفقیت آمیتی با یگ چنی آزمون هایی ماندرگاس مدی

یگ ن ونه از ای طبقهبنریها که نسبتاً دایقتدر و کداملتر

مسدتنر

است اداسه میدود؛ گوبدا و لیدنکل ()Guba & Lincoln

یا ااب پذیر

بر اسا

دود و بری صوس

باوس بر ای پایه و اسدا

[ ]23برای تحقیق چهاس پاسادایم پیشدنهاد مدیدهندر کده

می گردد.

عباستنر از:

نظریههای دناخت و طقیقت و پاسادایمهای تحقیق
تربیتی :کنروکاو ابلی دس بحث نظریدههدای ددناخت و
طقیقت تفاو
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تفاو

اثبا گرایی ( :)positivismدس ای پداسادایم اسدتنتا
نظری و مشاهره تجربی مبنای دناخت طقیقت اراس مدی-

دس باب طقیقت و دناخت از یگ سو و

گیرد و بنابرای

دس چگونگی طقیقتیابی و طیول ددناخت از

دگر سو سا دس گذس زمدان از افالطدون ( )Platoتداکنون
نشان داد .ای تفاو ها و تعاسضدا

طقیقت امری وااعدی و خداس از هد

است و دناخت هنگامی اسزدد نر و معنداداس اسدت کده
مبتنی بر ای طقیقت خاسجی بادر.

هد فالسدفه و

فیلسوفان علم سا ه دواسه مشدغول کدرده و آندان سا از

پسا اثبا گرایدی ( :)post- Positivismاید پداسادایم

دستیابی به یگ دیرگاه مشترک بازدادته است .امّا هر

دستیابی به طقیقت سا تنها به گونه ای اطت الی و تقریبدی

چنر به ای مهم دست نیافتنر ولی توانسدتنر بدا اسائده

امکانپذیر میدانر و دس وااا نتدیگ درن بده طقیقدت سا

چاسچوبهایی گوده هایی از جهان هستی سا آدکاس و

دنبال میکنر و نه خود طقیقت سا زیرا بر ای باوس اسدت

دناخت انسان سا نسبت به آنها بیشتر سازنر .فیلسوفان با

که طقیقت مطلق دست نیافتنی است.

مشخص ساخت مج وعه باوسهای اساسی که گونده ای

نظریدده انتقددادی ( :)critical theoryطقیقددت دس ای د

از جهان هستی سا تیویر میکندر نقدش مه دی سا دس

پاسادایم میدنوع اسدت .یعندی طقیقدت دس طدول زمدان

استقای کشف طقیقت و دناخت دایقتر ایفدا ن ودندر و

محیول عوام اجت اعی سیاسی اخالادی فرهنگدی و

و بردادت-

ااتیادی اسدت .اید پداسادایم طقیقدت مطلدق الیتغیدر

آن سا "پاسادایم" نامیرنر که مبنای ااراما

های انسان است و جهتگیریهای او سا دس دستیابی به

* الرته ثاید ثعب دو مفهوم پارادایم تمایز ذاش  .یین پارادایم ثه مینای
ا م که «منشأ اصول و م رات» اس و مینای اخص آن که «س مشق»
نام فته اس  .در ث ن حاض مینای ا م آن مدنظ اس .
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دناخت و طقیقت مشخص میسازد .دس وااا پداسادایم*

علیرضا شواخی و همکاران

دریر اراسمیدهر و وجدود

آنچه که مشاهره کرده اسایه مین ایر فراتر از آن میسود؛

طقیقت پیشی سا سد میکنر.
سددازنره گرایددی ( :)constructivismاسددا

ماننر مواعی که بی مشاهرا

ایدد

ابلی با مشاهرا

فعلدی و

پاسادایم بر نسبی گرایدی طقیقدت اسدت و طقیقدت سا
ساخته ساختاسهای هنی میدانر.

کاسهایی سا که دس پرتو اطالعا

سه پاسادایم تحقیقی پسا اثبدا گرایدی انتقدادی و

جریر برای نظریدههدای

تثبیت دره اسایه مین ایر پیشنهاد میدهر.

ساختاسگرایی به دلی آنکه هر یگ بده ندوعی طقیقدت

دس سویکرد تاللم نیت نظریههدای اطعدی مختلفدی بده

مطلق یا طقیقت فی نفسه سا سد می کننر ددباهتهدای

وجود میآیر و دس طوزههای علوم اجت اعی هدم توسدعه

اساسی یافته انر برخی از ای دباهت ها دس خیدوص

یافتهانر .برای مثال توسعه و تقویت چشماندراز ف نیسدتی

طقیقت عباستنر از :الف) طقیقت صرفاً امدری عیندی و

دس تعلیموتربیت که ظرفیت مه ی سا برای پیشدنهاد یدگ

خاس از انسان نیسدت ب) طقیقدت توسدط ا هدان و

دستیابی جریر به مج وعهای از تفاسیر دسباسهی تجربده و

جامعه ساخته دره و بوسیله مردم معنا یافته و فهم می-

سفتاس که صرفاً متکی بر تخکیر دسونی محض نبادر بلکده

دود و ) طقیقت اطت االً دس فراینر تحقیق به استقدای

ه هی انواع تض

متقاب و عقایر ط ایتی سا دسبر مدی-

دناخت انسان ک گ میکنر و نه به ماننر اثبدا گرایدی

گیرد به وجود آوسده است .سود است که سو

که دناخت بایر التاماً دس کشدف طقیقدت آنگونده کده

دس ای دیرگاه مبتندی بدر انسدجام تناسدب و جامعیدت

هست ک گ کنر [.]23

مج وعهی منتخب است.

مخخو

سابطه طقیقت دناخت و پاسادایم تحقیق چگونه است؟

نظریه جی ت و هم نظر دیویی دس بداب طقیقدت [ -]25دس

بی برخی نظریههای دناخت و طقیقت با پاسادایمهدای

فضای تحقیق ع لی کال

( )action researchاسایه و بده

ع رهی تحقیق تربیتی پیونر جالبی وجود داسد که البتده

طوس گستردهای دس برخی از نظریههدای زمیندهای عرضده

ااب د انتظدداس و ااب د پددیشبینددی اسددت؛ الکومسددکی

دره است .به عباس

دیگر دس تحقیق کالسی -مبتنی بدر

( )Lakomskiدس ای خیوص مینویسدر :کداسبرد هدر

سودمنر بودن یا موجه بودن -نتایج ع لی از اصول تربیتی

تحقیق و دفاع از نتایج آن که به

موسد آزمون واادا ددره

نوع یا سنخی از سو
نحوی متض

اکتساب یگ نظدر یدا نظدرا

یی به دست میآیر که دس ع
بادنر.

از آنچده

هست بادر به منتلهی دناخت محسدوب مدی گدردد؛

دس تحقیق کیفی و برسسیهای اسزددیابی جایگداه و

امتیاز ترجیح سو هایی بر سو های دیگر بر ای بداوس

منتلت نظریه اج اع مهم اسزیابی

میدود؛ اید نظریده

مبتنی است که سو های منتخب نسبت به باوس و نظدر

غلبهی خود سا بر برخی سو های کیفی از طریق تطدابق
ه گونی یافتدههدا(* )triangulationو مدذاکره از یدگ

یا ترجیح محض به س ت دناخت سوم می یابنر [.]24
نظریدده تطددابق تحقیددق تجربددی و تحقیددق عل ددی
کالسیگ سا تراعی میکندر و دس سو

مبتندی بدر آن

* ایب اصطالح ات حوتة مطالیات متّناح ثنه حنوتهی ت عنق ت ثعتن
انت ال یافته اس  .ث خ آن را مثلنساتی و ث خ آن را سه سویهساتی
ت جمه ک دهاند ،ول ات نظ نگارند ان ت جمه ی فارس اراینه شنده در
متب کتاب ارتشعاث آموتش در صف ه  642یین تطاثق همگون یافتنه
ها،که توسط دکت رنا ثاتر نان پعشننهاد شنده اسن  ،در مطالینات
اجتما و ت ثعت صالحع ثعشت ی دارد.

محقق ع وماً دادههای ج اآوسی کرده از جهان خداس
سا با هم ترکیب ( )combineمین ایندروآنهاسا بده سو
وفاداسانه و مطابق بااص

بازتاب ن وده و ثبت میکنر.
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ما طی بحثهای فوم به ای سوال برمیگردد که

دس مقاب دو سویکرد ابلی نظریهی پراگ اتیسم -هم
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ه یشگی سا موسد انتقادا

البته دس تحقیق تجربی جاییکه محقق درح یا تفسدیری از

تحلیل و ارزیابی نظریههای شناخت و حقیقت در استقالل یا تلفیق پارادایمهای تحقیق تربیتی

ن وده است.

طبیعی اداسه داسد .پاسادایم ک دی سده وجده برجسدته و

دس ج ا بنر نهایی می توان گفت دس پاسادایم ک ی

اصلی داسد:

پاسادایم تحقیق دس خرمت دناخت و دناخت به منظوس

 .1نظریده د سانشدی ( )theory – drivenاسدت  .2بدا

کشف طقیقت آنگونه که هسدت مدیباددر ولدی دس

آزمودن فرضیه ها پیش می سود و  .3برای تع یم پدذیری

پاسادایم کیفی طقیقت دس فرآینر تحقیقی کیفدی ن دود

هر گیری ( )aimingدره اسدت ]27[ .و [ .]28اید سده

مییابر که ای ن ود منجر به ساخت دناخت میگردد.

وجه به منتلهی مالک هایی برای تعریف تحقیدق تربیتدی

اق قا یا تل ی

پارا ایمهای تحقی

بکاس گرفته دره و از ای سو توسط الگوهدای سایدب بده

تربی ی

چالش کشیره درهانر .واضح است که سه مالک فدوم از

دس دو یا سه دهه اخیر بر سر دایستگیهدای سو

«نظریه طقیقت به مثابه تطابق» و «نظریه طقیقت بده مثابده

های ک ی و کیفی دس تحقیق تربیتی منااشهها و بحث-

پیوستگی یا تاللم» اتخا درهانر و ه انگونه که بیان ددر

های زیادی وجود آمره است .سو دناسی و به تبا آن
انتخاب سو

دس ای دو نظریه طقیقت مطلق و کلی است و دناخت و

تحقیدق و ابدتاس آن بده گوندهای اابد

سودهای اکتساب آن دس پی کشف ای طقیقت است .بده

مالطظه به پداسادایم تحقیدق منتخدب بسدتگی داسد؛ دس

زبان تحقیقی الگوی ک ی به دنبال تبیدی ()explanation

صوستیکه پاسادایم اثبا گرا انتخداب ددود سو هدای

است کده آن سا هدم دس واژههدای کنتدرل و پدیشبیندی

تحقیق برالی مختلفی از ج له ماهیت جنس ابتاسهدا
سو های تجتیه و تحلی

( )predicationهر گیری میکنر .دس صدوستیکه واتدی

ک ّی خواهر بود .ددایر بده

وجوه باسز تحقیق کیفی بیان میگردد عباس
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ه ی دلی دس تحقیق ای پاسادایم به ک دیگرایدی هدم
دهر

از .1 :وابسته به مت و زمینه است  .2بدا تولیدر فرضدیه

یافته است .دس عوض واتی یکدی از پداسادایم-

پیش میسود و  .3برای فهم و دسک طراطی ددره اسدت

های دیگر انتخاب میگردد برالیلی چون وابسدتگی آن

[ .]29ای سه ویژگی نیت از نظریه های طقیقت بده مثابده

به ا هان و عوام اجت اعی سیاسی و فرهنگی کُ گدرا

«آنچه ع

( )holismبودن تاکیدر بدر فهدم ( )understandو دسک

طقیقت مینوع و نسبی است و طقیقت آن است کده دس

دادهها کیفی خواهر بود و اطت االً بده

فراینر تحقیق به دناخت دسست نای دود و دس طقیقدت

ه ی جهت دس تحقیق ای پداسادایم بده کیفدیگرایدی

طقیقت جتیدی از سوندر تحقیدق و زیدر مج وعدهای از

مشهوس گشته است .اغلب نظریهپردازان تربیتدی منااشده

دناخت میبادر .به زبان تحقیق پاسادایم کیفی به دنبدال

پاسادایمهای ک ی و کیفی سا به منتلده تیدادم ()clash
اصی پاسادایمها

فهم و دسک و سها سازی است و ای ها ه دان مدواسدی

می داننر .پاسادایمهایی که هر کرام

است که پاسادایم سایب آن سا به عل ی نبودن مدتهم مدی-

از نظریههای دناخت و طقیقت مشخص مشتق ددره و

کنر.

موسد ط ایت اراس میگیرد .الگوی ک ّی غالباً بده سو

اگر استرالل های خود سا دس اینجا متواف سازیم به

طبیعیگرایدی داللدت داسد و هدرایتگر علدم متعداس

ای نتیجه خواهیم سسیر استقالل دس تفکیگ پاسادایم هدا

( )normalدس سالهای مت ادی بدوده اسدت [ .]26البتده
معنای طبیعیگرایی ای الگو متفاو

میکنر اج اع و ادعای مستنر» اتخا می-

دونر .ه انگونه که ابالً استرالل ددر دس اید نظریدههدا

زمینهی ( )contextطقیقت موجود نوع دادهها و ددیوه
تجتیه و تحلی

خواهنر بود

میتواننر محقق تربیتی سا به دیوه خاص خود به طقیقدت

از فلسفه طبیعدی-

نتدیگ و یا برسانر .دایر بتوان از منظری دیگدر بده اید

گرایی دیویی است و بطوس سداده و مسدتقیم بده الگدو
544
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موضوع موافق با درح انتشاس یافتهی سویرادها اِع دال

گیری علوم تربیتی و سواندناسی از الگوی تحقیقی علوم

علیرضا شواخی و همکاران

ابالً دس تحقیق ک ی نادیره گرفته میدر ایندگ مدوسد

نیست؛ مثال سود آن غیر م ک بودن تلفیق نظریههدای

تیریق و تائیر اراس گرفتهانر و محققان کیفی نیدت کداس

اسکینری ( )Skinnerianو فرویری ( )Freudianاست کده

خود سا با طرطواسههای مقولهای برای افتایش اطت دال

یکی بر انکاس ناخودآگاه* و دیگری بر تائیدر ناخودآگداه

تع یمپذیری نو کردهاندر .از اید دیدر تحقیدق ک دی

پافشاسی میکنر.

کیفیتر و تحقیق کیفی ک یتر دره است .امّا هیچ یگ

پیچیرگی تلفیق دس تحقیق تربیتی به مدواسدی چدون

جایگتی دیگری نشره است بلکه تا طری آنها دس یگ

متفاو

بودن معیاسهای اسزیابی تحقیق کیفی از معیاسهای

پاسادایم جریر به بهتری وجهی که مدی توانندر ظداهر

عل ی -مگر اینکه دس تعریدف علدم بده گفتده برخدی از

گردنر متحر مدیددونر .اید نتیجده یعندی آمیختگدی

محققان سخاوت نرانه ع

دود د مشک بدودن ت دایت

( )amalgamتحقیق کیفی و تحقیق ک ی م کد اسدت

میان کاسبردهای تحقیق کیفی تربیتی و کاسبردهای کیفدی

بیشدددتر ددددبیه بددده ددددکلی از سدددنجشناپدددذیری

دانش تربیتی برمیگردد .بدادِلی ( )Badleyدددواسیهدای

( )incommensurableتشدددخیص داده ددددود .مفهدددوم

مسیر تحقیق تربیتی سا دس الدف) ثنویدت کدا ب (

false

سنجش ناپذیری با مثدالی از علدم فیتیدگ اابد دسک

)dualism؛ ب) اولویددت یددا پیشددینگی کددا ب (

false

است .فیتیگ دانان معتقرنر که مکانیگ نیوتنی سا ن دی

 ) :)primacyایقدددان کدددا ب  )false) certainlyو د)

توان به نظریده نسدبیت عدام تحوید ن دود [ ]31زیدرا

کا ب ( )false exceptionsمتذکر میددود [.]31

تواعا

سهولت بیان دایر یدگ ت ثید دس سیاضدی و یدا سوان

به سجحان اولویتهای مؤثر بر کاس محقق تربیتدی ایقدان

دناسی بتوانر بهتر ای دیرگاه سنجشناپذیری سا نشان

کا ب به سوی آوسی محقق تربیتی به یگ پاسادایم مسدلط

متض

و تواعددا

دهر.

کددا ب بدده تح ید خواسددتههددای دولددت و

دس سیاضی کامالً مشخص ددره اسدت کده اعدراد

کاسفرمایان بر محقق تربیتی اداسه داسد .بهرطال بده نظدر

گنگ (ماننر عرد  ) 3و اعراد گویدا (مدثالً عدرد )9

میآیر ت ام اَدکال تحقیق تربیتی دس اید معندا کده بده
دنبال دناخت هستنر میتواننر به منتلدهی علدم دسنظدر

سنجشناپذیر هستنر بری معنا که ن یتوان یگ واطدر

گرفته دونر سویکردی که برخی از تفسیرگراهای سدنتتی

مشترک انرازهگیری پیرا کرد که هم اعراد گویدا و هدم

اطت االً از آن استقبال کننر .ولی برخدی صداطب نظدران

اعراد گنگ سا توصیف و سنجش کنر .اما هدر چندر دو

نشان دادهانر که مدیتدوان یدگ مج وعده سا بدر اسدا

نظام عردی فوم یعنی اعراد گنگ و اعراد گویدا اابد

اختالفاتش با مج وعهای دیگر توصیف ن ود .برخی نیدت

سنجش با یکریگر نیستنر ولی بدا هدم تشدکی اعدراد

ادعا کردهانر که به جای بحثهای مربوط به اصدطالطا

طقیقی سا میدهنر؛ نظامی که به طوس اابد مالطظدهای
اویتر و مفیرتر از دو جتا تشکی دهنرها

مدیباددر.

بطوس مشابهی اگر سبگهای ک ی و کیفی و یدا برخدی

* ایب مفهوم ات مف وضات ثنعادی و اصل دید اه روان ت لعل ف ویدی
اس که در دید اه رفتاری اسکعزی اساساً مط ح نعت  ،مفاهعم اساسن
دید اه اسکعنزی م عط و م ک های آن اس  .ت لع ثعشت ایب مفاهعم
را م تنوان در کتناب شجتنع  :نظ ینه و پنهوه  ،نوشنته ی جنان
پ ویب( (John Pervinت جمه ی دکت جوادی و دکتن کندیور()1831
در صف ات  26-26و  802-812یاف .

اس تهای آنها بطوس مستق ااب سنجش نیستنر تلفیق
( )combinationآنها میتوانر منجر به ارس
دود که هر کرام به تنهایی ای ارس

و نفدو ی

و نفو سا نراسد.
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یگ تغییر گشتالت ( )gestalt – shiftاست .برای

ثنویت کا ب به ت ایت دکاستی پیشینگی یا اولویت کا ب
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هم موثر بودهانر .بری ترتیب که جنبه های کیفدی کده

مستق و سنجشناپذیر ه واسه ع

ن یکنر و اثر بخش
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بحث نگاه کرد و آن اینکه ای دو پاسادایم تحقیقدی دس

البته ای دیوه اسائهی ساه طد بدرای تلفیدق نظدامهدای

تحلیل و ارزیابی نظریههای شناخت و حقیقت در استقالل یا تلفیق پارادایمهای تحقیق تربیتی

و کاسبردهدا

سا دس

سنجشناپذیری آنها سا بدر اسدا

هدر

زبان اطساسا

هیجانا

نگر هدا و تعدامال

توصیف کرد و بری ترتیب بحدث سا بده سدطح سو

محیط موسد برسسی اراسمیدهر و سدعی بدر آن داسد کده

تحلی داده تلفیق سا دس دو پاسادایم انجام داد .بدا اید

پیچیرگیهای سوابط متقاب  -و نه خطی -بی افراد و نیدت

سو

تحقیق کیفی میتواندر مفداهیم جریدر سا تولیدر

بدی افدراد و محدیط سا دسک و تفهدم کندر .از اید سو

سا دسیابدر و

تحقیدق بدرای

کنر فرضیه ها سا تع یم دهدر مشدکال

انتخاب آگاهانه و توأم بدا ددناخت سو
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طتی نظریه ای سا توسعه دهدر .از اید جنبده دس یدگ

برسسی پریرهها سویرادها و سوابط بی متغیرها از سدوی

سطح بحث تلفیق پاسادایمهای ک دی و کیفدی تحقیدق

محقق تربیتی بسیاس اه یت مییابر زیرا اظهاسا

و نتایج

تربیتی سوبه خامودی گذاددته اسدت و یدگ پداسادایم

تحقیقی وی بایر توسط دواهر مشختیی ط ایدت ددود.

جریر دروع به اطاطه کردن دو پاسادایم سایب ن دوده

به نظر میآیر مثالی از تاسیخ علم فیتیگ دس بحث ماهیت

است .امّا دس سدطحی دیگدر بحدث داغتدر و مشداجره

الکترون -و نیت نوس -برای سود درن نحوهی بهرهگیری

آمیتتر دره اسدت .تحقیدق کیفدی بده تحقیدق سوایتدی

از پدداسادایمهددای تحقیقددی دس طددوزهی تعلددیم و تربیددت

( )narrativeکشیره دره است و باز چدالشهدا بوجدود

ث ربخش بادر .فیتیکرانان ابترا ماهیت الکترون سا سهای

آمرهانر :آیا ای علم اسدت؟ پاسدخ اطت دالی بده اید

میپنرادتنر و کلیه مباطث الکترون سا با ای ویژگی تبیی

پرسش خیر است ای کاس عل ی نیست بلکه کاسبردی

مین ودنر؛ ولی بعراً مشخص ددر کده الکتدرون -و نیدت

بشر دوستانه دس تربیت است و دس اندرازه خدود طدائت

نوس -ماهیت موجی هم داسد زیدرا برخدی ویژگدیهدای

اه یت میبادر و میراث مناظره ک ی -کیفی است .امدا

الکترون با بحث سهای وفق ن ییافت آنان به ای نتیجده

سوال ای است آیا ای میراث نتیجده منطقدی تحقیدق

توصیف دره دس برسسیهدای

کیفی است؟ و یدا آیدا بایدر بده طقیقدت طکایدا

سسیرنر که از هر دو سو

و

مرتبط با الکترون استفاده ن اینر امّا نه هر دو سا دس یدگ

دس تحقیق تربیتی و پاسخهدای آنهدا پرداختده

زمان .بوس ( )Bohrبرای اداسهی به مفاهیم متضادی مانندر

دود یا خیر؟ آیا بایر نگران طقیقدت و یدا سویدرادگی

مددو  -سه واژهی تک ید گددری ( )complementarityسا

( )facticityیگ طکایت بود یا نه؟ پاسخ به اید گونده

الف) ن دی-

سوایا

سواال

بکاس میبرد که دس برداسنرهی نکاتی از ابی

سود میکنر که کرام پاسادایم دسست اسدت

توان از مفاهیم اراسدادی دس توصیف آزمایش پرهیت کرد؛

و اینکه مط ئناً ای پاسادایمها بده یدگ اندرازه دسسدت

ب) هیچ طر و فاص ااطعی بی سونر مشداهره و آنچده

نیستنر پس چه بایر کرد.

موسد مشاهره است ن یتوان کشیر یعنی انسان دس طدی

بوسنت و گروو ( )Burns & Groveتحقیقدی ک دی سا

آزمایش عام است و نه ناظر؛ ) کاسبرد مفاهیم متضداد

کودش مست ر نظامنر و عینی بدرای برسسدی و تحدت

و نامانو

هم ناگتیر و هم مفیرندر ولدی دس مدرلهدا و

آزمایش اراسدادن دانش بشدری و تولیدر داندش ندو و

مواعیتهای متفاو

استقای سطح دانش بشری و تحقیقدی کیفدی سا تالددی

یگ تیویر یگانه از جهان سا نراسنر [ .]33اید تجربدهی

نظامنر هنی و برای کشدف معدانی تجداسب سوزمدره

علم فیتیگ نشان میدهر که اگر نتوان برای جهدان اتدم

تعریف میکننر [ .]32دس طقیقت سویکرد تحقیق ک ی با

تیویری واطر اسایه ن ود برای جهان انسدانی وضدعیت

دیری مکانیکی دس پی یافت سوابط علتی بی متغیرهدا از

بسیاس پیچیرهتر خواهر بود .لذا محقق تربیتی مدیبایسدتی

طریق مطالعهی خطی میباددر ولدی سویکدرد تحقیدق

دناختی ع یق از آنچه سا دس پی انجدام آن اسدت داددته
542
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فنی و مفاهیم دس طالدت ساابدت بدا یکدریگر و بحدث

کیفی زنرگی فرهنگ مبانی اسزدی عقیرهای و سفتاسی

علیرضا شواخی و همکاران

و پریدرههدای اجت داعی بدا

مختلف تحقیقی (برای تحقیق) بطوس نسدبی مسدخلهسداز

ترکیبی ( )mixedبا سعایت کلیه

نیستنر []38؛ دیگر محققان ادعا میکننر کده سویکردهدای

معیاسها امکانپذیر بوده و ک گ مؤثری دس اید زمینده

مختلف تحقیق دس بنیادهای فلسفی [ ]39و معرفتدناسی

مین ایر .با ای وصف به نظر میآیر ابتدرا بایدر سوی

و هسددتیدناسددی [ ]41متنددااض ( )contradictoryسیشدده

و دسک برخی موضوعا
سو

کیفی و یا سو

معیاسهای انتخاب پاسادایم مطالعدا
گیرد و سپس به ای صوس

داسنر و بنابرای ت ای به نظریهپردازی دس جهت ابقای دو

سدنجیره صدوس

دعبهای ( )bifurcatedتحقیق داسنر [ .]41کنکا

بیدان گدردد کده دس طدال

متامالنه

طاضر تفکر فعلی دس جهان انسانی و تربیتی اید ندوع

دس مباطث نظریه های دناخت و نظریه های طقیقت نشان

پاسادایم سا میپذیرد.

داد که نظریه های بنیادی دناخت غالبداً بدا نظریدههدای
"تطابق و تاللم" سازگاس و نظریههای غیربنیادی دناخت

بحث و ن یجه گیری

با نظریههای" اج اع آنچه ع

ت ام فعالیت تحقیق تربیتی دس گستره تعلیم و تربیت

میکنر و ادعای مستنر"

وفق داسنر .امّا نکته مهم آن است که نظریدههدای بنیدادی

است ابترا واضح به نظر آیر ولدی بده هنگدام برسسدی

و تاللم سوم میدهر و دس وااا ادعای ددناخت صدحیح

پیچیره است؛ به ه ی جهدت دس تداسیخ فکدری بشدر

فرد بستگی به کشف طقیقت موجود دس اید دو نظریده

جستجوی طقیقت موجب پیدرایی مکاتدب و مشداسب

داسد؛ دس صوستیکه نظریه های طقیقت اج اع آنچه ع

مختلف ددره اسدت .اید مسدیرهای مختلدف فکدری

میکنر و ادعای مستنر انسان سا به سوی دناخت هرایت

طقیقتیابی دس طوزههای مختلدف علدوم انسدانی و از

میکنر و دس وااا باوسهایی که منجر به دناخت میددود

ج له دس عرصه علوم تربیتی و سفتاسی موجب پیرایش

به منتلۀ طقیقت است یعنی طقیقت زیدر مج وعدهای از

و بکاسگیری سو های گوناگون و گاهاً (دایر به ظاهر)

دناخت است .ای سابطه میتوانر تدا طدری بخشدی از

متضاد تحقیق گردیره است و هر کرام مرعی دناخت و

نگرانی های موجود دس طقیقتیابی تحقیق سا سفدا کندر

دسیافت طقیقت به دیوه دسست هستنر .اکنون به طدوس

چرا که دس تحقیق تربیتی بخش اصلی اعتباس آن هدم دس

گستردهای پذیرفته درهاست که سنتهدای ()traditions

ماهیت و هم دس سو

از تناسب آنها با زیربندای فلسدفی

تحقیقی ک ی و کیفی به جای اینکه به منتلۀ سنتهدای

دس بحث طقیقت و دناخت گره خوسده است .بیاعتندایی

سایب یا متضاد دیره دونر [ ]34و [ ]35بایر دس جاهای

و بیعنایتی به ای تناسب طراکثر میتوانر تتتی سطحی

متناسب از برخی انواع تلفیق استفاده دود [ ]36و [.]37

تحقیق تربیتی سا به اسمغان آوسد.

مفروض اینکه سنتهای ک ی و کیفی میتواننر بدا هدم

به ه ی دلی

اتخا دسست پاسادایم تحقیق تربیتدی

ادغددام ( )fusionدددونر [ ]37و یددا طددراا بدده طددوس

میتوانر یاسیگر محقق تربیتی دس انتخداب صدحیح سو

معناداسی تلفیق ( )combinationدونر (بدرای مثدال دس

تحقیق بادر .البته چنی اتخدا ی کداس چندران سدادهای

ترکیبدددی ( )mixedبرخاسدددته از

نیست و محقق تربیتی بایر با نظریههای طقیقت و نظریده-

سویکردهدددای سو
د اسی سؤاال

دس ای باسه است کده چگونده چندی

های دناخت آدنایی کافی دادته بادر تا بتوانر آگاهانه

ادغامی یا تلفیقی دس واژههای معنادهی و تفسیری نتایج

و وفاداسانه دست به انتخاب پاسادایم تحقیقی بتنر دس غیر
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جستجوگری «طقیقت» اسدت .مفهدوم طقیقدت م کد

دناخت انسان سا به طقیقت موجود دس نظریههای تطدابق
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ای صوس

به اسز یابی صحت سو دناسی تحقیقی پرداخته و از

سطح دیگر مناظره داغتر و منااشده آمیتتدر ددره اسدت.

انتساب یافتهها با طقیقت از یگ سدو و تناسدب سو

اینگ بحث به طیثیت عل ی بودن ای تلفیق کشیره دره-

تحقیق با طقیقت از سوی دیگر عاجت خواهر بود.

است .آیا تلفیق پاسادایمها میراث منداظره ک دی -کیفدی
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مساله مهم دسگیر جامعه تحقیق تربیتی کده مدوسد

است؟ و یا اساساً آیا محیول ای تلفیق عل دی اسدت؟

منااشه و مجادله صاطب نظران تربیتی است تلفیدق یدا

پاسخ سوال اوّل به نظر میآیر مثبت بادر و اینگونه بیان

استقالل پاسادایمهای تحقیقی است .دس مباطث اب بیان

گردد کده ع د تلفیدق ع لدی بشردوسدتانه بدرای بده

در که پاسادایمهای تحقیقدی تربیتدی سا بدا عنایدت بده

کاسبست آن دس تحقیق تربیتی است و پاسخ سدوال دوّم

نظریههای طقیقت و نظریههای دناخت به دو پداسادایم

اطت االً منفی است؛ چرا که اوالً ای میراث یعندی تلفیدق

ک یگرا و کیفیگرا تقسیم کردهانر که هدر یدگ بطدوس

نتیجه منطقی تحقیق کیفی و یا تحقیق ک ی نیسدت .مگدر

مستق مرعی است میتوانر محقق تربیتی سا به طقیقت

آنکه اول برخی محققان تربیتی کیفیگرا دس خیوص علم

(و دناخت) موسد نظر هرایت کنر .اما سدوال اصدلی و

پذیرفتدده دددود کدده بیددان مددی داسنددر دس تعریددف علددم

طیثیتی دس تحقیق تربیتی ای است کده آیدا اساسداً از

سخاوت نرانه ع

دود و بپذیریم که ت ام اَدکال تحقیدق

منظر طقیقت یابی تحقیدق تربیتدی مدیتدوان اید دو

چون به یگ معنا به دنبال دانش هسدتنر مدی توانندر بده

پاسادایم تحقیقی سا تلفیق (یا آمیخته) کرد و از آنها یگ

منتله ی علم دس نظر گرفته ددونر و از اید سو پداسادایم

پاسادایم تحقیقی دیگر بوجودآوسد که محققان تربیتی سا

جریر عل ی خواه بود .بهرطال با عنایت به جدوابدهدی

دس دسیافت طقیقت بهتر ک گ کننر؟ گذسی بر منااشا

سویکرد های کیفی و تلفیقی دس برخی از مواسد طقیقدت-

تلفیق پاسادایمهای تحقیقی نشان میدهدر کده اید دو

یابی به نظر میسسر هر یگ از سویکرد های سه گانده ی

پاسادایم دس هم موثر بودهانر به سدخ دیگدر برخدی

ک ی کیفی و تلفیقی تحقیق می تواننر دس جایگداه خدود

جنبههای کیفی که ابالً دس تحقیق ک دی نادیدره گرفتده

دس برخی موضوعا

و پریره های اجت اعی و تربیتدی دس

میدر هماکنون مدوسد تیدریق و تائیدر اراسگرفتده و

وصول به دناخت و طقیقت ث ر بخش بادر و ن ی تدوان

محققان کیفی هم برای افتایش اطت الی تع دیمپدذیری

با اطعیت کام – ه انگونه که برای جهان فیتیکی بیدان

اارام به نو کردن طرطواسههای خود کردهانر و بندابرای

در -یکی از آنها سا تنها گتینه ی دسدتیابی بده طقیقدت

تحقیق ک ی کیفی تر و تحقیق کیفدی ک دیتدر ددره

دانست .بنابرای محقق تربیتی میتواندر بدا دسنظرگدرفت

است؛ ولی هیچ یگ جایگتی دیگری دس دسدتیابی بده

دایستگیهای هر یگ از آنها به انتخاب و انجام سویکرد

دناخت و طقیقت نشره است بلکده تاطدری دس یدگ

منتخب مبادس

ن ایر.اما محقق بایر ابد از آن خدود سا

پاسادایم جریر متحر درهانر که دس عی طدال بهتدری

هم مجهت و مسلح به نظریههای دناخت و طقیقت کنر و

چیتی است که از ای تلفیق ظاهر میدود و اطت االً دس

هم خود سا ملتم به سعایت درایط تلفیدق بدا عنایدت بده

انرازه خود طائت اه یت است .اداسه در بحث تلفیدق

معرفتدناسیهای مختلف ن ایر.
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ت ام فنون و دگردهای اعتباسدهی صدرفاً
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