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عناصـر ضـروري   ارائة تأليف شده است و هدف اصلي از تأليف كتاب  ياجتماع در علوم
كتاب است. برجستة هاي  تكلف از ويژگي و اجتناب از ييايگواست.  پژوهشبراي انجام 

 درك جـاد و اي ،پـژوهش  در ياجتمـاع  يةنظر نقش تبيين ،ياجتماع يها كاوش منطقارائة 
 اتيـ جزئتوضـيح   بـا  را خود يينما راهكتاب نگارندة ازجمله مقاصد كتاب است.  يانتقاد
 و نهيشـ يپ وصـف  به ي بحثها قسمت تر شيب در اين اثر .انجام داده است پژوهش روش

 يعني پرسش به ييگو پاسخ ياستراتژ چهار مبحث. دارد دقت نظر مطالب يريگ شكل ةويش
ي از اسـتفهام  ياسـتراتژ  و ،يكـاو  پـس  ياسـتراتژ  ،ياسـ يق ياستراتژ ،يياستقرا ياستراتژ
 درخصـوص  كتـاب  هـاي  مثـال  هـم  و كتـاب  مـتن  هـم كتاب است.  ةي برجستها بخش

 كـه مطـالبي   ؛هسـتند  ياسيس علوم در پژوهش ةحوز با مرتبط كامالً تجربي هاي پژوهشي
 .است  ياسيس علوم و ياجتماع علوم در پژوهش شروع يضرور ةمقدم آگاهي به آن

ــدواژه ــا: كلي ــژوهش،    ه ــي، روش پ ــورمن بليك ــقن ــاوش منط ــا ك ــاع يه  ،ياجتم
  .گويي پاسخ  هاي استراتژي

  
  مقدمه. 1

 در هـا فعاليـت   از سـال  كتاب را پس ،مالزيا علومدانشگاه  شناسي جامعه استاد ،بليكي نورمن
هاي تجربي نوشته است. چندي بعداز نشـر كتـاب اثـر وي     ي و انجام پژوهشاجتماع علوم
هاي اجتماعي مطرح و ازسوي مراكز علمي با پـذيرش   عنوان مرجعي در طراحي پژوهش به
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 ةطالعـ عنـوان منبعـي اصـلي در م    ها به چه ازسوي بعضي دانشگاه چنان؛ 1رو شد هو اقبال روب
نظران  و بعضي از صاحب 2شد  معرفي» تحقيق در علوم اجتماعي« )syllabus( درسي رئوس

  3نيز بر آن نقد نوشتند.
هايي موردمثـال در كتـاب    ي بعضي پژوهشمجر بودن نويسنده و يكياثر  ةوجه برجست

  هاي عملي كار است. گر حضور مؤلف در جنبه است. اين موضوع نشان
گران نوشـته اسـت. او    پژوهش ةزباني ساده و در راستاي حل مسئلنويسنده كتاب را به 

كـه   ستا يا گونه بهبيان كتاب شيوة درپي طرح موضوعات پيچيده و غيركاربردي نيست و 
هـاي   نمـاي پـژوهش   كه مـدعي راه  مند خواهند شد. بليكي باآن آساني از آن بهره مخاطبان به
جايي كـه   نظري مهمي را نيز بيان و در آن ي در علوم اجتماعي است، اما مباحثتجربي كم

  .و موثق است قيدق اطالعاتي را ارائه كرده است
در نقد كتاب حاضر، درج مطالب تنها درجهـت معرفـي كتـاب و گزارشـي دربـاب آن      

تحليل قدرت متقاعدكنندگي كتاب است. نيست، بلكه هدف  
گرفتـه كـامالً    رتصـو هـاي   هاي كتاب از پژوهشـي  هم محتواي اصلي كتاب و هم مثال

ضرورت   به تيعنا با را خود مطالب حققم پژوهش در علوم سياسي است.حوزة مرتبط با 
ضروري شروع پـژوهش   ةها مقدم ؛ مفاهيمي كه دانستن آنكند مي انيب ميمفاهواضح  انتقال

مطالعه و بررسي كتاب به طيف متنـوعي   ،رو ازاين؛ در علوم اجتماعي و علوم سياسي است
  رسان باشد. ياريتواند  ي در علوم سياسي ميهاي كم از پژوهش
ـ  منطـق : ياجتمـاع  يهـا  پژوهش يطراحكتاب   هشـت  و مقدمـه يـك   شـامل  ينـ يب شيپ

  .است فصل
  

  تحليل جايگاه اثر. 2
 علـوم  در هـا  مدل بر اي مقدمهبا عنوان  و مارچ ليو برانگيز به اثر تأملكتاب بليكي با ارجاعي 

  شود. آغاز مي اجتماعي
جــاي رشــك اســت، امــا هميشــه خداونــد بــر آن بــوده كــه مســائل آســان نصــيب  «

 .»باشد دانان فيزيك

سازد كه پـژوهش در علـوم اجتمـاعي نسـبت بـه علـوم تجربـي         بليكي خاطرنشان مي
مـاعي بـه   براي طراحي پـژوهش در علـوم اجت   ،بنابراين اندازه متفاوت و دشوار است؛ تاچه

  كوششي جدي دست زده و كتاب خود را نوشته است.
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كـرة جنـوبي در    من كار خود را از دورترين نقاط نـيم «گويد:  او در صفحات آغازين مي
). ذكر اين جمله 16: 1392(بليكي » جزاير جنوبي نيوزلند و جنوب قارة اقيانوسيه آغاز كردم

روش تحقيق و روش «دانشگاهي مطلوب كسي كتاب  ةيادآوري اين مهم است كه در جامع
گري را تجربـه كـرده اسـت. درواقـع،      نويسد كه خود دوران عملي پژوهش را مي »پژوهش

هـاي   هـاي روش پـژوهش كـه شـيوه     ن كتابابعضي از مؤلف خود در ميدان كار بوده است.
و  انـد  ر نبسـته كـا  بـه  ها را بعضي از آن روش ،خود ،اند بحث گذاشته بهگوناگون پژوهش را 

  چون مخاطبان كتاب با وجوه عملي كار بيگانه هستند. ها هم خود آن ،درحقيقت
هاي عملي كـار و   شيوهارائة مشغولي اصلي كتاب  گويد كه دل نورمن بليكي صراحتاً مي

ها به دانشجويان است. وي اين كتاب را عمدتاً بـراي   آوري و تحليل داده معرفي فنون جمع
هاي تكميلي علوم اجتماعي نوشته اسـت كـه درصـدد اجـراي      شجويان دورهآن دسته از دان

تازگي  چنين كساني كه به خود هستند و يا همرسالة نامه يا  پژوهش تجربي براي پايانپروژة 
  ).15 :همان( كنند هاي تكميلي ايفاي نقش مي هاي دوره در پژوهش نما راهعنوان استاد  به

هاي تجربي انجـام   ي است كه برحسب تحليل دادههاي منظور وي از روش تجربي روش
  داند. گران نظري محض نمي مخاطب كتاب را پژوهش ،بنابراين پذيرد؛ مي

هـا بـا منطـق     چـون آشـناكردن آن   ساختن دانشجويان را در مواردي هـم  آمادهبليكي راه 
ايجـاد درك انتقـادي    ، ودادن نقش نظرية اجتماعي در پـژوهش  نشان ،هاي اجتماعي كاوش
بينـد. او بيـان    ساختن طرح پژوهش مـي  آمادهها در  هاي اصلي پژوهش و كمك به آن روش
) و از دو 17: اين كتاب براي رسيدن به هدف چهارم نگاشته شده اسـت (همـان   كند كه مي

مفاهيم ها و  گام خواننده با انديشه به اصل زيربنايي بهره گرفته است: نخست، آشناساختن گام
). از نقـاط  18 :همـان ( هـاي مختلـف   دوم، بازنگري يك انديشه يا فعاليت از ديدگاه؛ جديد

پژوهش در دنياي واقعي شيوة  گام با توضيح قوت كتاب طرح مطالب نظري در پيوند و هم
  عد نظري كار پژوهش.عد عملي و هم به بداشتن هم به ب توجهيعني  است؛

هاي معلوم و روشـن درخصـوص    توضيح ز ساخته استكتاب را ممتا گاهيجاامري كه 
سادگي بيـان   به» شناسي هستي«در توضيح مفهوم  ،مثال براي  ؛اي است مفاهيم پرتكرار و پايه

ها يا مفروضـاتي اشـاره دارد كـه دربـارة ماهيـت واقعيـت        به داعيه شناسي هستيكند كه  مي
رسد، از  نظر مي بهد دارد و چگونه كه چه چيزي وجو هايي دربارة اين داعيه؛ اجتماعي هستند

چه معلوم  ديگر تعامل دارند. چنان و اين عناصر چگونه با يك ،شوند چه عناصري تشكيل مي
 مـا  چگونـه  يـاد دارم كـه   بـه  بنده گويي و يا تكلف پرهيز كرده است. غامضاست كتاب از 

 و »يشناسـ  يهسـت « چـون  هـم  يميمفـاه  يمعنـا  واضـح  فهـم  در ياسيس علوم انيدانشجو
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 دشـوار  يحاتيتوضـ  بـا  مختلـف  يها كتاب چگونه و ميا بوده مشكل دچار »يشناس معرفت«
  .حل نه و اند كرده تيتثب را مشكل يا هيپا ميمفاه آن ةدربار

ها يا مفروضاتي مربوط  گويد كه آن به داعيه مي» شناسي معرفت« مفهومكتاب در توضيح 
نظـر از هـر    صـرف ؛ اند واقعيت اجتماعيهاي ممكن كسب معرفت به  شود كه دربارة راه مي

هـايي   شناسي حاوي داعيـه  معرفت، طور خالصه معنايي كه واقعيت اجتماعي داشته باشد. به
شـده اسـت    تـوان چيـزي را كـه وجـود آن پذيرفتـه      دربارة اين امر است كـه چگونـه مـي   

 خطاهـا  بعضي تصحيح به برجسته آثار خاص نظردقتبا  كتاب كه هنگامي اي .كرد شناسايي
جاي هم  معموالً به» روش«و » شناسي روش«كند كه مفاهيم  بليكي خاطرنشان مي .پردازد مي
دانـد. ايـن عمـل درسـت مثـل       آور و ناپسـند مـي   و آن را اشـتباهي تأسـف   روند كار مي به

هـايي كـه    شـيوه  :انـد از  ها عبـارت  است. روش» تكنولوژي«با » تكنيك«كردن واژة  مخدوش
ايـن  مطالعـة  شناسـي   گيرنـد. روش  كار مـي  بهش براي توضيح يا درك چيزي آدميان در تال

  ).22 :همان( هاست روش
 ،بنـابراين  ؛دارد ادبيـات موضـوع نيـز آگـاهي     در ها يناهماهنگكتاب به بعضي  ،رو ازاين

ــژوه   ــه پ ــوط ب ــان كتــب مرب ــه خــود  جايگــاهي برجســته درمي ــوم اجتمــاعي ب ش در عل
  است.  داده  اختصاص

  
  ختاري و دروني اثرتحليل سا. 3

  نهاد پژوهش و طرح پژوهش تدوين پيش :گام نخست 1.3
 نهاد پژوهش را آشكار ساخته است اين بخش از كتاب تفاوت ميان طراحي پژوهش و پيش

)Montesano Montessori 2012: 203.( اين بخش ارجاعات دقيـق و البتـه    ةاز نكات برجست
جـاي نوشـتار و    جاي كتاب است. كتاب ضـمن پرهيـز از ارجـاع غيرضـروري در جـاي      به
نخست فصول مقصود خود را با يك ارجاع مهم و دقيق بيـان كـرده   صفحة در خصوص  به

نهاد پژوهش و  است. چنين است كه بليكي در آغاز فصل نخست و در موضوع تدوين پيش
اصـل موضـوع طـرح پـژوهش را چنـين ارجـاع        و روسمن از كتاب مارشالطرح پژوهش 

شـود كـه خواننـده متقاعـد شـود كـار        نهاد پژوهش به اين منظور تهيـه مـي   پيش« :دهد مي
و جالب؛ و نيـز متقاعـد شـود كـه      ،نهادي كاري است مهم، داراي موضوعيت، مناسب پيش

دارد كـه ايـن مطالعـه را بـا     گر توانايي آن را  طرح پژوهش طرحي است منسجم و پژوهش
  ».پايان برساند بهموفقيت 
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تمركزش بـر الزامـات عملـي     ،پردازد هاي جدي نظري مي كه پيوسته به بحث كتاب باآن
هـاي روش   مغفـول بعضـي از كتـاب    ةطوركه اشاره شد اين نكتـ  و همان شود ميكار حفظ 

  تحقيق تأليف داخل كشور است.
خواهد انجام  چه مي شجوست كه تاحدممكن دربارة آنكند كه به نفع دان بليكي تأكيد مي

شود كه يك طرح پژوهشـي   دهد صريح و عاري از ابهام باشد و به دانشجويانش يادآور مي
چراكه تمام  ؛اي از معماهاي مرتبط آغاز شود تواند از بيان بيش از يك مسئله يا مجموعه مي

  .)Blaikie 2007: 6( ها نياز دارند كه با عطف به يك مسئله آغاز شوند پژوهش
يعني چـرا موضـوع پـژوهش ارزش    ؛ راه است ها نيز هم بيان مقاصد معموالً با توجيه آن

تر شايد الزم باشد مشـخص كنـيم كـه چـه نقـص و       هاي نظري مطالعه را دارد. در پژوهش
د دارد و چرا بايد اين شكاف پـر شـود. مـرور مختصـري از     شكافي در معرفت فعلي وجو

  نهادي را به معرفت موجود پيوند بزند. تواند پروژة پيش هايي از ادبيات موضوع مي بخش
اشـارة   نيشـ يپ قـات يتحق بـه  محقـق  ،در اين بخش ،اما با وصف بعضي ارجاعات دقيق

ها،  چند مختصر درمورد آنتوضيحات هر ةچنداني نكرده است. با ذكر ادبيات پژوهش و ارائ
  فهم كند. ساير آثار بارا  بليكي ارك فاوتتوانست ت مخاطب بهتر مي

  
  هاي پژوهش و روش ،ها برنامه، پرسش 2.3

پروپـوزال گـاهي فـرم اوليـه و     ارائـة  نامه و درحـين   دانشجويان هنگام انجام پايان ،در ايران
دوي آن خواهنـد گفـت    و بـه هـر   ؛دهند و گاهي نيـز فـرم مفصـل    كار را ارائه ميخالصة 
نهاد پژوهش و طرح پژوهش را از  خوبي تفاوت را لحاظ كرده و پيش اما بليكي به پروپوزال؛

  هم متمايز ساخته است.
نهاد پژوهش، معموالً يك سند عمومي نيسـت و احتمـاالً    برخالف پيش ،طرح پژوهش

بينند. توجه دقيق به جزئيات و  ميگر نزديك هستند آن را  فقط معدود كساني كه به پژوهش
  ).38: 1392اجرابودن كل طرح كامالً ضروري است (بليكي  توجه به قابل
اند. ازنظـر بليكـي    دهندة هر طرح پژوهشي ترين عنصر تشكيل هاي پژوهش مهم پرسش

 بـه  باتوجـه . )Chomczyński 2010: 96(اسـت  هاي بسيار مهم پژوهش  سؤال يكي از قسمت
اختصار و صراحت بيان  ها را به هاي پژوهش الزم است آن ت حياتي پرسشضرورت و اهمي 

، »چيسـتي «هـاي   پرسـش  :توان به سه نوع اصلي فروكاست هاي پژوهش را مي كرد. پرسش
  ).همان( »چگونگي«و  ،»چرايي«
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هاي پژوهش ارائه شوند و  قبول است كه صرفاً پرسش گويد كه ازنظر من قابل بليكي مي
  قبول نيست. اما برعكس آن قابل ميان نيايد؛ بهاز اهداف ذكري 

ي هـا  رسـش پ بـه فهـم يـا تبيـين و    » چـرا «هاي  كند كه پرسش كتاب با زباني گويا بيان مي
نيز مسـتلزم وجـود فرضـيه نيسـتند.     » چيست«هاي  به مداخله مربوط هستند. پرسش» چگونه«
كه صرفاً مستلزم پژوهش اي ندارد كه به حدس و گمان براي پرسشي  زعم كتاب هيچ فايده به

مابعـد آن اهميـت دارد و    ،يابي به يك توصيف است پاسخي فراهم كنـيم. ازقضـا   براي دست
  ).Blaikie 2003: 12(شود  ميازپي توصيف است كه سؤال و معماهاي پژوهش آشكار 

محقـق اسـت.   مسـئلة  مفاهيم  سازي كتاب در توضيح مطالب روشن ةروش مورداستفاد
 است.كرده  هاي مختلف آن را مراعات در بخش و وفادار استمحقق به روش خود 

رويكردي كه بليكي بـه  ؛ استگويي به پژوهش مهم  انتخاب و نوع رويكرد جهت پاسخ
ازنظر من، انتخاب استراتژي «گويد كه  گويد. وي مي گويي مي آن نوع استراتژي جهت پاسخ

  .»پژوهش استها دومين تصميم مهم در طرح  پژوهش يا تركيبي از آن
  ها نيز شيوا و رساست.  توضيح كتاب درخصوص استراتژي

سـمت   بـه شـود و سـپس    هـا آغـاز مـي    استراتژي پژوهش اسـتقرايي از گـردآوري داده  
رود. مقصود اين است كه ماهيت  هايي برمبناي منطق موسوم به منطق استقرا پيش مي تعميم
اثبـات برسـند    بههاي منظم  اين توالي هاي منظم در زندگي اجتماعي تعيين شود. وقتي توالي
ها وقوع رويدادهاي خاصي را با تعيـين جايگـاه ايـن رويـدادها در      توان با استفاده از آن مي

  هاي منظم تبيين كرد. شبكه يا الگوي توالي
سودمند است و كاربرد محـدودتري  » چيستي«گويي به پرسش  اين استراتژي براي پاسخ

  دارد.» چرايي«هاي  گويي به پرسش نيز در پاسخ
كنـد. ايـن اسـتراتژي     شروع بسيار متفاوتي را اتخـاذ مـي  نقطة استراتژي پژوهش قياسي 

مناسب است. اين اسـتراتژي از تـوالي   » چرايي«هاي  گويي به پرسش خصوص براي پاسخ به
يافت پژوهشي، معرفت  بنابراين، طبق اين ره شده و نيازمند تبيين است؛  منظم خاصي كشف

كنـد. اسـتراتژي پژوهشـي     آزمايش و خطـا پيشـرفت مـي   يند افراجتماعي ازطريق  به جهان
شود اما درپي تبيين متفاوتي است. در  شده آغاز مي كاوي نيز از يك توالي منظم مشاهده پس

بنايي ايجادكنندة نظم  آيد كه ساختار يا مكانيسم زير دست مي بهاين استراتژي، تبيين هنگامي 
ي جهـان  اسـتفهام ). نقطة آغـاز در اسـتراتژي   43: 1392 يكيبل( شودشده شناسايي  مشاهده

سازي و  ها، روش مفهوم گران اجتماعي است: نحوة برساختن واقعيت نزد آن اجتماعي كنش
  هاست. و معرفت ضمني و ناآشكار آن ،شان ها به جهان اجتماعي معنابخشيدن آن
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هاي جمعـي در زبـان    فعاليت ها يعني شيوة برساختن و تفسيركردن واقعيت اجتماعي آن
هـا و داليـل    هـا شـود تـا انگيـزه     محقق مجبور است وارد دنيـاي آن  ،ها نهفته است. پس آن

  ها را كشف كند. هاي اجتماعي آن فعاليت
نظري كه مؤلف دارد گاهي بحث كليات و يا جزئيات روش پژوهش چنان  دقتهمة با 

سـازد؛   كتـاب را دچـار اشـكال مـي     نمومضـ  ايـ  همايـ  درونكـه  شـود   ميدركنارهم مطرح 
  اند. كه مباحث كالن نظري و جزئيات طراحي پژوهش در كنار هم طرح شده اي گونه به

  
 طراحي پژوهش 3.3
. نگارنده با فروتني و استهمين بخش   تر گفته شد هدف اصلي كتاب عنوان چه پيش چنان

را آورده است. ارجاع به همان آغاز ارجاعات مهمي  بخشي به كار خود در قوامنيز درجهت 
از آن جملـه   )Introduction to Social Research( اجتمـاعي  پژوهش بر اي مقدمهكتاب مهم 

آورده است كه يـك طـرح پـژوهش مشـخص       و هاگدورن بليكي از كتاب البويتس است.
گيرنـد؛   وتحليل قـرار مـي   سازد كه با كدام شيوة منطقي افراد يا ساير واحدها موردمقايسه مي

  ).55 :ي است براي تفسير داده (همان ا طرح پژوهش پايه
در بخش ديگري از فصل حاضر، بليكي بـه موضـوع ارتبـاط ميـان انگيـزه و پـژوهش       

 خواهد انواع پژوهش را توضيح دهد آن را در ارتبـاط بـا   كه كتاب مي  جاييپرداخته است. 
. شـود  مـي تر  بسيار آسان فهم انواع پژوهش ،ترتيب ؛ بديندهد گر توضيح مي پژوهشانگيزة 

هاي اقدام به پـژوهش بـا سـه نـوع پـژوهش در ارتبـاط        دهد كه انگيزش بليكي توضيح مي
كه آيا پژوهش ازنوع بنيادي يا نظري است يا پژوهش كاربردي و معطوف  يعني اين ؛هستند

  به سياست اجرايي.
كـاربردي بـا   تر سروكار دارد و پـژوهش   پژوهش بنيادي با توليد دانش براي درك بيش

برد معرفت بنيادي دربارة جهـان   توليد دانش براي اقدام به عمل. پژوهش بنيادي درپي پيش
هاست. پژوهش كاربردي متوجـه   كردن نظريه آزمونخصوص درپي ساختن و  اجتماعي و به

كوشد مسائل علمي را حل كند و به مسئوالن كمك كند تا وظـايف   نتايج علمي است و مي
  ).74 :همان( هندخود را انجام د

هاي بنيادي و كاربردي نيـز متفـاوت اسـت. در تحقيقـات بنيـادي       گيري پژوهش جهت
كننـد.   هـاي خـود را تعقيـب مـي     ترنـد و انگيـزش   تـر و دانشـگاهي   گران جدابافتـه  پژوهش
  اند. د و درپي ايجاد اصالحات و تغييراتنگراتر گران كاربردي عمل پژوهش
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  ها و اهداف پژوهش پرسش 4.3
دربـارة  هاي دقيق و مختصر است. بليكي  بندي هاي خوب كتاب انجام دسته از ديگر ويژگي

بنـدي كـرد:    توان در سه نوع اصلي دسـته  هاي پژوهش را مي پرسش آورده است كه پرسش
؛ يعنـي توصـيف، تبيـين/    »چگونه«هاي  و پرسش ،»چرا«هاي  ، پرسش»چيست«هاي  پرسش

  ).21: (همان و تغيير ،فهم
انتخاب موضـوع  دربارة كند. وي  بحثش موضوع مهمي را خاطرنشان ميادامة ر بليكي د

بسياري از دانشجويان دورة تكميلـي ظـاهراً اشـتياق دارنـد      گويد كه ازسوي دانشجويان مي
عنوان موضوع رسالة خود برگزينند. كاري كه يـك فـرد در    اي را به طلبانه موضوع بسيار جاه

تواند سهم كـوچكي   نجام دهد محدود است و او فقط ميتواند ا محدودة زماني مشخص مي
 در شـناخت  روش« درس اسـتاد  كه بود يا نكته نيادر پيشرفت معرفت علمي داشته باشد. 

 .كـرد  يمـ  دعوت يعلم يفروتن داشتن و آن تيرعا به را انيدانشجو بارها »الملل نيب روابط
بايد براي دريافت درجة باالتر انجام چه  كه برخي از دانشجويان ممكن است دربارة آن بااين

اي  بين باشند برخي هم ظاهراً نياز شديدي دارند كه تظاهر كنند سهم عمـده  دهند كامالً واقع
بينانه بـراي   واقع تنها توقعي غير ي نه ا چنين روحيه در پيشرفت معرفت علمي خواهند داشت.

بـراي گـرفتن مـدارك     بلكه اصوالً در هـر نـوع پـژوهش    يك پژوهش مقطع دكتري است،
اين مسئله براي دانشجوياني حادتر است كه درحـال گذرانـدن    .دانشگاهي غيرممكن است

نامه اختصاص داده  يا پايان ،رساله ،واحدهاي كمي به پروژه دورة آموزشي هستند كه در آن 
). وجود چنين مطلبي در كتاب بليكي نشان از دقـت وي در لحـاظ   97 - 96: (همان شود مي
نامـة   پايان. بنده براي انتخاب موضوع استل عملي مربوط به كار پژوهش دانشجويان مسائ

 ،بيـاني ديگـر   بـه  ،درپي انتخاب موضوعي مهـم و  ،بنابراين دكتري حساسيت خاصي داشتم؛
درميـان  » الملـل  روش شناخت در روابط بين«كه موضوع را با استاد درس  زمانيويژه بودم. 

  زد كردند. همين مطالب را گوشگذاشتم وي نيز باصراحت 
نظـرات   گيرد كـه  نظراني پي مي مهم صاحب يكتاب خود را با عطف به آراادامة بليكي 

خواهـد تفـاوت فهـم و     مثال، زماني كه مي  عنوان آنان در فهم مباحث بسيار كارگر است. به
 كند. انديشمندان آلماني رجوع ميآراي تبيين را توضيح دهد به 

؛ كنند اي را مشاهده مي پديده» بيرون«شوند كه از  گراني توليد مي پژوهشتوسط  ها تبيين
گـر آگـاهي ذهنـي و     است كه در آن پـژوهش » از درون«بر ديدگاهي مبتني كه فهم  درحالي

  ).105: (همان يابد گران اجتماعي درگير در آن عمل را درمي تفاسير كنش
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پژوهـان آلمـاني    درميان دانش )verstehen( كردن فهمو  )erklaren( كردن تبيينتمايز ميان 
اند كـه تبيـين علّـي مناسـب      كه برخي از نويسندگان استدالل كرده سابقة طوالني دارد. بااين

علوم طبيعي است و تبيين دليلي مناسب علوم انساني يا اجتماعي، نويسندگان ديگـري هـم   
مورداسـتفاده قـرار گيرنـد.    توانند در علوم اجتماعي  هستند كه معتقدند هر دو نوع تبيين مي
شود اين است كه هم تبيين و هم فهم اهداف مناسـبي   موضعي كه در كتاب بليكي اتخاذ مي
آورنـد   ها انواع متفـاوتي از توضـيح معقـول فـراهم مـي      براي علوم اجتماعي هستند، اما آن

  (همان).
ـ  وي براي رساندن مقصود خـود بـا   سـازي   شـفاف  مطالـب نظـري مهمـي بـه     ةارائ

 ،رو ازايـن  ؛بـرد  بهره مـي روش توضيح و تحليل  پردازد. وي در اين كار از هايش مي ايده
آورد و آن را  ي كه موردبحـث وي اسـت مـي   موضوع ةدربارمهمي را  نظري حقايقوي 

  نمايد. مي شفاف
  
  هاي پژوهش گويي به پرسش هاي پاسخ استراتژي 5.3
 يهـا  پرسـش  بـه  ييگـو  پاسـخ  يهـا  ياسـتراتژ مركزي و يا ابتكاري خود، يعني  ةديا كتاب

 پـذيرش  قابلتالش وي  يروش ازنظر كه آيا دهد. اين را در قالب تمثيل توضيح مي ،پژوهش
توان گفت تمثيلي كه وي بـراي انتقـال منظـور خـود      اما مي ؛محل سؤال است ريخ يا است

  كار گرفته روشن و مفيد است. به
موضـوع   شـده اسـت.    بيـان  فضـا گويـا و مفصـل    از تمثيل وي با عنوان دانشـمنداني 

هـا سـعي دارنـد     آمده از فضا شناختي از زمين ندارنـد. آن  ترتيب است كه دانشمندانِ بدين
گيرنـد   خاص خود را پـي مـي  شيوة زمين و زمينيان را بشناسند. هر دسته از آن دانشمندان 

گويـد كـه اگرچـه     گر استراتژي خاص آنان براي كشف حقيقت است. بليكـي مـي   كه بيان
تر سفرهايي از آن سياره به زمين صورت گرفته است، اما اين سفر توسط دانشـمندان   پيش

هاي زمـين   ناشناخته پذيرد. بليكي در توضيح نوع برخورد دانشمندان فضايي با صورت مي
  آورده است كه:

شـود كـه دانشـمندان     اي از فضا وارد زمين مي در يكي از روزهاي آيندة نزديك، سفينه
كند. ديدار از زمين توسط سـاكنان سـيارة    اي را بر عرشة خود حمل مي گانهاجتماعي بي

بار بود كه دانشمندان اجتماعي به  اوليناما اين ؛ ياراك يائو (ي ي) قبالً نيز رخ داده بود
  ).122: (همان آمدند زمين مي
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عقيـده   كه صرفاً به مشاهدة رفتارها بپردازد بـر ايـن   آن جاي بهگروه استفهامي  ،براي مثال
كنند؛ يعني  ها چگونه كارهاي خود را تفسير مي بود كه مهم دريافتن آن است كه خود زميني

معرفـت  ؛ فهمنـد درك كنـيم   هـا آن را مـي   كـه زمينـي   گونـه  ؛ همـان واقعيت اجتماعي زميني
  گيرند كشف كنيم. كار مي بهها در كنش متقابل اجتماعي خود  اي را كه آن روزمره

  گويي توسط بليكي به شرح زير است. چهار استراتژي پاسخ

  ياستفهام  يكار واپس  قياسي  استقرايي  

  هدف
هاي عامي  اثبات تعميم

چون الگوهاي  كه هم
  .آيند كار مي بهتبيين 

ها براي  آزمون نظريه
هاي غلط  حذف نظريه

و پذيرش موقت 
  نشده ابطالهاي  نظريه

هاي  كشف مكانيسم
زيربنايي براي تبيين 

  شده مشاهدهقواعد 

توصيف و فهم زندگي 
اجتماعي براساس 

ها و تعابير  انگيزش
  گران اجتماعي كنش

  از
انباشتن مشاهدات يا 

   ها داده
  دهي تعميم

اقتباس يا برساختن يك 
نظريه و بيان آن 

  صورت يك استدالل به
  ها استنتاج فرضيه

سازي يك  ثبت و مدل
  قاعده

برساختن مدل فرضي 
  يك مكانيسم

و  ،مفاهيم، معانيكشف 
هاي روزمرة  انگيزش

  عاميانه
پروراندن تعبيري فني از 

  مفاهيم عاميانه

  به
استفاده از اين قوانين 

الگوهايي براي مثابة  به
  تبيين مشاهدات بعدي

ها ازطريق  آزمون فرضيه
  ها ها با داده مقايسة آن

يافتن مكانيسم واقعي با 
  مشاهده و آزمايش

پروراندن يك نظريه و 
  آزمون مكرر آن

  )136 :همان(

گرايـي   تنها تقليل گويي به چهار مورد نه هاي پاسخ بندي استراتژي رسد كه دسته نظر مي به
جـا نـامي از آن بـرده     هايي كه در اين گشا و مفيد نيز هست. بعضي از روش نيست بلكه راه

آنـان روش   ،عو درواقـ  بنـدي اسـت؛   تقسيم قابلنشده در قالب يكي از اين چهار استراتژي 
بندي  توان در تقسيم روش هرمنوتيك را مي ،مثال  عنوان گويي. به هستند و نه استراتژي پاسخ

  استراتژي استفهامي جاي داد.
دانـد. بليكـي تشـريح     استقراگرايي ميشالودة دهد و آن را  گرايي را توضيح مي وي اثبات

شـناختي   هستيكه شالودة استراتژي استقرايي است حاوي مفروضات  كند كه پوزيتيويسم مي
شـده اسـت. ايـن      مشاهده ساخته دربارة جهان منظمي است كه از رويدادهاي پراكنده و قابل

صورت قضاياي عام نشان داد. فـرض   توان به را مي تيبترو   نظمديدگاه مدعي است كه اين 
هاي مربوط  توليد كنند. انديشه» عيني«هاي  انند دادهتو هاي كارآزموده مي بر اين است كه انسان

). 138  :تا هندسة اقليدسـي و منطـق ارسـطويي (همـان     گردد به قياس به دورة باستاني بازمي
دانسـت؛ بـا    فـرض مـي   بر مشاهدة بـدون پـيش   مبتنيدهد كه بيكن علم را  بليكي توضيح مي
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كتـاب طبيعـت را بـا نگـاهي تـازه       توان ها و تعصبات مي داوري كردن ذهن از همة پيش  پاك
كه قصد علم اثبات قـوانين كلـي اسـت، روش     اين قرائت كرد. جان استوارات ميل، با اعتقادبه

  ).137: نهاد كرد (همان هاي احتمالي پيش اي براي شناسايي علت و معلول آزمايشي اوليه
مشاهدات هميشه از يـك   رپپوطبق نظر  گويد كه استراتژي استقرايي مي وي در توضيح

اي از  و مجموعـه  ارچوب مرجـع هـ و همـواره داراي يـك چ   آيـد  عمل مي بهديدگاه خاص 
  سازد. فرض را غيرممكن مي هاست كه انديشة مشاهدة بدون پيش داشت چشم

پـردازد، مبـاني آن را بـا     كاوي مـي  پس كه بليكي به استراتژي زمانييا در مثال ديگري، 
كاوي منطق تحقيق مشـابه   پسكند كه استراتژي  . وي بيان ميدكنارجاعات مناسبي تشريح 

 گرايـي اسـتعاليي   تـر، واقـع   طـور خـاص   بـه  ،گرايـي علمـي يـا    يافـت فلسـفي واقـع    با ره
)transcendental realism( اي گرايي سازه و واقع باسكار )constructivist realism( است.  ههار

دهنـد و   گرايـي انتقـادي را موردحملـه قـرار مـي      عقلشدت پوزيتيويسم و  اين نويسندگان به
 و منطـق تحقيـق   شناسـي برتـر   هسـتي  ،هـا  انـد كـه ازنظـر آن    درعوض چيزي را ارائـه كـرده  

  ).144: تري است (همان مستحكم
كنند كه همة قواعد اجتمـاعي در بسـتر    استدالل مي )Tilley( و تيلي )Pawson( پاوسون
هاي متفاوتي از واقعيت اجتماعي قرار دارنـد.   اجتماعي و اليهيندهاي اتري از فر دامنة وسيع

بليكي  .)150 :مفهوم استفهام كاربرد محدودي در فلسفه و علوم اجتماعي داشته است (همان
 انـد. پيـرس   شناسم كه از اين واژه استفاده كـرده  كند كه من فقط دو نفر را مي خاطرنشان مي

)Peirce( دنبـال پيـرس، ويلـر    بـه  بـرد.  كـار مـي   رت مترادف بهصو كاوي را به استفهام و پس 
)Willer( بنـابراين، اسـتراتژي پـژوهش اسـتفهامي      دانـد؛  يند خلق نظريـه مـي  ااستفهام را فر

چـون برسـاختة    اي است كه واقعيت اجتمـاعي را هـم   شناسانه دربردارندة مفروضات هستي
هاسـت و مسـتقل از    آنكنـد. ايـن واقعيـت آفريـدة      گران اجتماعي تلقي مي اجتماعي كنش

  ).152: ديگر وجود ندارد (همان ها با يك هاي اجتماعي آن فعاليت
گران ديگـري نيـز مطـرح     براي پژوهش» تا استفهام ءاستقرا«هايي يعني از  چنين دغدغه

دانشگاهي جنوب  ةپژوهش و نيز تعلق به جامع ةنظر سابق، كه ازاهللا بوده است. سهيل عنايت
با بليكي دارد، همين وجوه و رويكردهاي متفاوت روش پژوهش را  هايي شرق آسيا شباهت

 ؛داشته است پژوهشي خود در نظر داشته و سعي در اتخاذ رويكردي تركيبي در روش آينده
جديـدترين و،   وي از )causal layered analysis( »هـا  علـت اي  روش تحليل اليـه «چه  چنان
اخيـر مطـرح و در    ةنگري است كه طـي دو دهـ   آيندهي ها يكردروترين  جذاب ،حال عيندر

  است. كار گرفته شده هب 4ياسي مختلفيس اجتماعي و مطالعات
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اذعان داشـته كـه در طـول     ــ اهللا سهيل عنايتــ  گذار اين رويكرد چون بليكي، پايه هم
شـناختي ميـان    پايـان روش  ) شـاهد مناقشـات بـي   1990 - 1975اش ( تحصيالت دانشگاهي

هاي اجتماعي  تفسيرگرايان بوده است. گروه نخست اصل را بر عينيت پديدهگرايان و  تجربه
هاي  پژوهش تادنبال آن بودند  و بهها قرار داده  ي درمورد اين پديدههاي كم و ضرورت داده

 منـدي  داري و نيتمعنابر  اماگون با علوم تجربي سازند. گروه دوم  اجتماعي را مشابه و هم
ـ   كردند و پژوهش د ميهاي اجتماعي تأكي پديده علـت نـاتواني در توضـيح    ي را بـه هـاي كم 
جاكـه بـه    تـاآن  كردنـد.  گران انساني تحقيـر مـي   و عوامل پنهان در ذهن و زبان كنش مسائل

داشت از آينده را متكي به  و چشمروندها   ليان تحليگرا تجربهنگر مربوط بود  مطالعات آينده
وضـع   ازگـران انسـاني    فسـيرگرايان درك كـنش  دانستند اما ت هاي تجربي محض مي بررسي

براساس چنين تجارب اهللا  عنايت ،رو ازاين ؛كردند تر تلقي مي مهم مطلوب را ةموجود و آيند
ي ضمن توجه بـه  در آثار متعددانگاري برآمد. او  آمدن بر اين دوگانه و ذهنيتي درصدد فائق

و بزولـد   ،آمـارا  سـردار،  ،ينيماسـ ، استون  ينلچون اي  شده پژوهان شناخته يندهآ دستاوردهاي
زد كنـد   پژوهي گوش در آيندهي را هاي كم هاي عيني و روش سعي كرد عدم كفايت بررسي

 ،بنـابراين  ؛)Inayatullah 1998: 25( دهـد نيـز نشـان    فرهنگ و گفتمان را توجه به يتاهمو 
ي شناسـ  روشي هـا  دغدغـه ادامـة  اهللا  يـت عناچون سهيل  گراني هم رويكرد تركيبي پژوهش

اسـتقرايي تـا     جنبة» بر دولت و فرد يبسط فناورير تأث«در پژوهش  ،براي مثال ؛بليكي است
چـه سـطح نخسـت     د. چنـان شو مياستفهامي پژوهش با رعايت سطوحي چهارگانه ممكن 

كار عمدة ها  داده عددي ي درخصوص متغيرهاست و توضيحهاي كم آوري داده شامل جمع
نخست  مقابل سطح يا بانيپشتهاي اقتصادي، اجتماعي  اليهسطح دوم،  در ت.اين بخش اس

و  هـا  ديـدگاه گيرد. اين مرحله توضيح ساختاري است. سطح سوم بـه   موردبررسي قرار مي
 ،چهارمسطح  در اشاره خواهد شد. ها در توليد و يا مخالفت با شرايط مراحل پيشين گفتمان

هـا بـه شـناخت     تحليـل اسـطوره  «استفهامي بليكي مطرح اسـت،  چه در استراتژي  مشابه آن
  .)Inayatullah 2007: 125( »پردازد يمهاي عميق و پنهان روح و روان فردي و جمعي  بطن

  
  ها و مدل ،ها ها، فرضيه مفاهيم، نظريه 6.3

 نيـ ا. پـردازد  يمـ  پژوهش روش مبحث در يمهم ميمفاه حيتوض به بخش نيا در يكيبل  
 سـازد  يمـ  مطـرح  را قيـ تحق و هينظر ةرابط درباب معاصر و كيكالس هاي ديدگاه فصل

)Montesano Montessori 2012: 203.(       وي هركـدام از آن مفـاهيم را بـا جمالتـي دقيـق و
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دهد. كتاب چهار سنت استفاده از مفـاهيم در علـوم اجتمـاعي را شـامل      گشا توضيح مي راه
كنـد   داند و تشريح مي و هرمنوتيكي مي ،سازي حساسسازي،  شناختي، عملياتي هستيسنت 

شناختي با تثبيت خصوصيات اصلي واقعيت اجتماعي سروكار دارد، سـنت   هستيسنت  كه
گيري مفاهيم براي ساختن متغيرهايي براي پـروژة   ساختن و اندازه مشخصسازي با  عملياتي

اوليـه در جريـان    پذير سازي با تعريف يك مفهوم انعطاف سنت حساسو پژوهشي خاص، 
  پذيرد. و سنت هرمنوتيكي با اقتباس مفاهيم فني از زبان عاميانه انجام مي پژوهش

شناسد. وي جمالتي را  خوبي مي موضوع موردتأليف خود را به مشخص است كه بليكي
 ،مثال  عنوان به ؛در توضيح مسائل آورده است كه كامالً مستقل و خاص زبان خود وي است

سـنت   سـازي آورده اسـت كـه    حساس سنت با هرمنوتيكي ح تفاوت سنتبليكي در توضي
گـر   سازي تفاوت دارد كه مفاهيم مورداستفادة پژوهش نظر با سنت حساس هرمنوتيكي ازاين

گران اجتمـاعي   مفاهيم فني) در زبان روزمرة كنش(براي توصيف و فهم هر پديدة اجتماعي 
  گر. تة علمي پژوهشدارند، نه در زبان تخصصي رش  موردپژوهش ريشه

كارگيري آن، بليكي مباحث جديد و كامالً متفاوتي  درمورد نظريه، ماهيت و ضرورت به
رسـد.   نظـر مـي   بهمطالب بليكي جديد و متفاوت  ،بنابراين؛ نمايد ها مطرح مي از ديگر كتاب

  كند. ها را بحث مي بليكي در اين راه ارجاعات مناسبي را نيز ذكر و آن
 را آورده اسـت  يهنظر درباب ميلز آرايپژوهش،  برنظريه اجبارگونة درباب تفوق مثالً، 

اند. نـوع   داند كه هر دو در همين فصل موردبحث بوده كه وي نظرية بزرگ را بر دو نوع مي
اي درباب تاريخ  نظريه«كوشند  شود كه مي ديده مي و وبر ر،اسپنس ،ماركس ،اول در آثار كنت

  بنا كنند.» بشر
اي سيستماتيك از سرشت بشر و جامعه سروكار  بزرگ با ايجاد نظريهنظرية ن نوع دومي

  شود. ديده مي و فون ويزه چه در كار زيمل دارد، مثل آن
ها تاحدي با سايرين تفاوت دارد. ازنظر ميلز، مسئله اين  كاري حل ميلز براي اين افراط راه

ها پيدا  هاي معمولي گردآوري داده فعاليت هاي رفيع نظريه و اي بين بلندي نيست كه راه ميانه
راهـي بـراي فهـم    منزلـة   بـه شناسـي   دار اسـتفاده از تخيـل جامعـه    شود، بلكـه او طـرف   مي

شناسـي دارنـدة خـود را قـادر      هاي شخصي و مسائل عمومي است. تخيل جامعـه  گرفتاري
 يشخصتري را برحسب معناي آن براي زندگي دروني و  سازد كه صحنة تاريخي بزرگ مي

گـر   پـژوهش  وكار بيروني افراد گوناگون درك كند. منظور ايـن اسـت كـه    و حرفه و كسب
سـازد كـه    هاي بزرگ تخيل او را قادر مـي  كارگيري نظريه جاي گرفتارشدن در الزامات به به
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هـاي   خود غالباً آگـاهي كـاذبي از موقعيـت   روزانة هاي  تجربهملغمة دريابد چگونه افراد در 
  ).198: 1387بليكي دارند (اجتماعي خود 

؛ كـرد  ميرا ذكر » شناسي تخيل جامعه«رسد كه مترجم محترم بايد معادل التين  نظر مي به
  رسان بود. چراكه به فهم مخاطبان از مطلب ياري

هم مفـاهيم   ،سو ازيك ،راه است. وي طرح مطالب ازسوي بليكي با چند مقصود مهم هم
كند و هم سعي دارد بعضي ابهامات در  عنوان ميو مطالب مطروحه در موضوع پژوهش را 

دارد كـه ظـاهراً    وي راجع به مدل بيـان مـي   گران را رفع نمايد. ذهن دانشجويان و پژوهش
شود كه بر غنا و مشروعيت پـژوهش   استفاده از مدل در يك پژوهش موجب اين گمان مي

لط اين دو مفهوم ة خواسط به ،افزوده شده است. بحث دربارة نقش نظريه و مدل در پژوهش
كنند و از  شود. بعضي از نويسندگان حتي اين دو را تركيب مي ديگر، گاهي غامض مي با يك

  كنند. استفاده مي» هاي نظري مدل«اصطالح 
  
 ها ها و انتخاب داده منابع داده 7.3

اول  ها دست كه داده نظرازاين كند. صرف بليكي بحث داده را با عطف به محيط آن شروع مي
  آيند: دست مي بهها از چهار نوع محيط مختلف  دوم يا دست سوم، آن باشند يا دست

  هاي اجتماعي طبيعي، محيط ـ
  طبيعي، هاي نيمه محيط ـ
  .)239: (همان مصنوعات اجتماعيـ  هاي تصنعي و محصوالت محيط ـ

طبيعي قرار  اجتماعي هاي محيط ةرا در دست و كالن ،هاي اجتماعي خرد، ميانه وي پديده
در وهلة اول شـامل افـراد در محـيط     خرد اجتماعي هاي كند كه پديده داده است و بيان مي
هـا، اجتماعـات محلـي،     هاي اجتماعي ميانه شامل سـازمان  پديده؛ شود اجتماعي روزمره مي

هـاي اجتمـاعي كـالن جسـتارهاي      پديـده ؛ و شـوند  هاي اجتماعي مي و نهضت ،ها جماعت
هـا بحـث    هايي هستند كه قبالً دربارة آن تر از پديده بسيار انتزاعي و يا بسيار بزرگاجتماعي 

هاي اجتماعي مردم را در شرايط  هاي مصنوعي نيز دامنة محدودي از پژوهش محيط. كرديم
  دهند. شده قرار مي سازي شبيهآزمايشي يا 

و دهــد كــه چقــدر بــا اعمــال اصــول مطروحــه در روش پــژوهش  بليكــي نشــان مــي
هايش نظر  عملي و كاربردي گفتهجنبة همواره به  ،لذا؛ كارگيري آن آشناست هاي به دشواري

گيري اين است كه نمونه بايد نسـبت   هاي رايج در نمونه گويد يكي از كژفهمي دارد. وي مي
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هاي  هاي بسيار بزرگي را با نمونه توان جمعيت مي ،درصد. درواقع دهمثل ؛ از جمعيت باشد
ينـد  افرداد. كتاب سپس موضوعات موردايراد خود را كه در  چك موردمطالعه قرارنسبتاً كو

كند  كشاند. بليكي بيان مي سؤال مي رو بوده است به هحضور در دانشگاه و تحقيقات با آن روب
پندارنـد.   درصد را عددي جادويي براي تعيين حجم نمونه ميده فهمم چرا  هيچ نمي منكه 

 .ام شـده ام كه ديگر از آن بيزار  قدري اين عدد را ازسوي همكاران و دانشجويان شنيده من به
جهت بود كه نشان داده شود وي كتـاب را بـا عطـف بـه دغدغـه و        اين ايراد از آنآوردن 
  اش نگاشته است. مسئله

؛ توان از انتخاب روش تحقيق نام برد تكرار پژوهشي در ايران مياين خطاهاي پر ةازجمل
و گويـا آن  » تحليلـي  ـ   توصـيفي «روش شـود   مـي ها درج  نامه چه در بسياري از پايان چنان
كاري براي لحاظ شكلي و صوري روش تحقيق در پايان نامـه اسـت و نـه روشـي كـه       راه
  كمك محقق بيايد. بهواقع  به

  
 هاي پژوهش ويي به پرسشگ هاي پاسخ روش 8.3

هـا   آنهمـة  در روش پژوهش بدون بحـث نگذاشـته اسـت و بـه     را بليكي هيچ موضوعي 
  پرداخته است.

گشا و مفيدي بحث خـود را شـروع    با جمالت راه ها وي در بخش فنون گردآوري داده
ي در علـوم     آوري داده هاي جمع ترين روش كند كه رايج چه بيان مي چنان؛ كند مي هـاي كمـ

 كـدام كـه هر  انـد  يافتـه  سـاخت مصـاحبة  شونده و  نامة خودتنظيم پرسش ،شك بي ،اجتماعي
خصوص در  فراواني، به ةدارند. شبه اجتماعي طبيعي نگه مييندهاي افرگر را دور از  پژوهش

تـرين اشـتباه ايـن     تشخيص اين دو روش وجود دارد. متـداول دربارة نحوة ادبيات عمومي، 
كننـد كـه ايـن دو يكـي      فرض مي ،دهند و بنابراين از هم تميز نمي است كه اصالً اين دو را

نامه نيـز ظـاهراً در    رود و پرسش كار مي بهنامه  براي اشاره به پرسش» پيمايش«هستند. گاهي 
  گيرد. يافته مورداستفاده قرار مي هاي ساخت مصاحبه

نظر گرفته  در» شناختي انسان«عنوان روش كالسيك  مشاركتي بهمشاهدة برخي از صور 
شـوند. در ايـن روش، از مشـاركت     ترين شكل روش كيفي محسـوب مـي   شوند و ناب مي

  .)Blaikie 2007: 98( شود تعاملي بهره گرفته مي
اگر باظرافت و دقت مورداستفاده قرار گيرند، در مقايسه بـا فنـون    ،هاي كيفي اكثر روش

  برند. تري مي كمي نسبتاً زمان بيش
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 كند كـه  وي بيان مي كند. ها را اصالح مي گرانه بعضي قضاوت شنبليكي در جمالتي رو
شود. اين كار بسيار  سان دانسته مي ذهني يكـ كمي اغلب با تمايز ميان عيني ـ  كيفيمقايسة 

  كننده است. راه گم
چهـار نمونـه از   اين بخش مربوط بـه چهـار مثـال پژوهشـي اسـت. ايـن        آخرقسمت 

آن دربـارة  بليكـي   .هسـتند هاي پژوهشي نـورمن بليكـي    برنامهبر  مبتنيهاي پژوهشي  طرح
شناسـي   اين چهار طـرح همگـي بـه يـك برنامـة پژوهشـي در جامعـه       گويد كه  ها مي طرح
 اخيـر  هاي سال در چون كهكند  ) سپس اضافه مي358 :همانشوند ( زيست مربوط مي محيط

 نـوع  ايـن  انجام در و هستم آشنا موضوع اين ادبيات با كافي حد به ام كرده كار زمينه اين در
 ينـي و رفتـار  ب جهـان چـون  هـا شـامل موضـوعاتي     ايـن طـرح   .دارم تجربياتي نيز پژوهش
 ،هـاي رقيـب   آزمـون فرضـيه   :ييگرا طيمح سن و ،محيطي بين دانشجويان و ساكنان زيست

 ةمســئوالنانگيــزش رفتــار  و ،ســوي تبيــين بــه گرايــي: زيســت محــيطتفــاوت جنســيتي در 
ها بـا حضـور    جاكه اين پژوهش . ازآناست محيطي هاي زيست مورد فعاليت محيطي: زيست

  تواند به فهم كامل كتاب كمك كند. اين بخش ميمطالعة خود بليكي انجام پذيرفته است 
  

  نقد شكلي و محتوايي اثر. 4
 حسـن  ،نيبنـابرا  هسـت؛  زيشوم جلد اصطالحاً و نازك يمقواها انواع از كتاب جلد جنس

 كرده يريجلوگ كتاب يرضروريغ شدن نيسنگ از اما ست،ين دارا را نگوريگال جلد استحكام
 را مخاطـب  كتـاب  جلـد . است شده  انتخاب واضح و موضوع با متناسب عنوان قلم. است

 و موضـوع  گـر انيـ ب خـوبي  بـه  آن طـرح و  كند ينيب شيپ را كتاب موضوع كه كند مي ياري
 جلـد  ريتصـاو . است شده داده تياهم كتاب مضمون به جلد يطراح در. است آن يمحتوا

 و دهيـ ا خواننده تا كند مي كمك زين كتاب يپشت جلد. است شده  انتخاب مند تين و متناسب
  دريابد. را كتاب داستان
 يعلمـ  متـون  بـا  متناسـب  و خـوب  صـفحات  در پيتا بيترك و شيآرا زين و قلم نوع
  خوبي رعايت شده است. هم به  آناندازة و  حروف محل نييتع. است رفتهيپذ صورت

  چيهـ  در و بسيار خوب چاپ تيفيك. است كتاب موضوع با مناسب كتاب ييآرا صفحه
 بـرش  اندازه كي در صفحات تمامشود.  ينم مشاهده جوهر و رنگ يپراكندگ كتاب يكجا
 صفحات بستن هم به و ميتنظ ،بنابراين ندارد؛ وجود كتاب در دهيچسب هم به ةصفح دو چيه و

 فرسـوده  از بلندمدت در تواند ينم واست  يمعمولنيز  كتاب عطف. است شده  انجام خوب
  .كند يريجلوگ كتاب شدن پاره اي
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 ،نيبنـابرا  ست؛ ها كتاباين جمله از  يبرا قطع نيتر جيرا ،يريوز قطع يعني ،كتاب قطع
؛ گرفـت  نخواهـد  را ياديـ ز يفضـا  و باشـند  داشـته  راه هم به را آن توانند يم يراحت به افراد
  .ندارد ييامال اغالط كتابكه  چنين آن هم

اي را ساده و بديهي  درباب محتوا، ابتدا بايد خاطرنشان كرد كه كتاب بليكي هيچ مرحله
بليكي  ر،اين ام پژوهش است. درپرتوِمسئلة بيند و درپي توضيح تمام مفاهيم مطرح در  نمي

  كند كه براي دانشجويان بسيار آموزنده است. مي گشا و دقيق استفاده از جمالتي راه
نظـر بـااليي    دقـت نسبت به ساير كتب روش پژوهش و روش تحقيق كتـاب بليكـي از   
كند كه اگر معنا و يا  برخوردار است. توضيحات تكميلي و دقيق بليكي به خواننده كمك مي

صـفحات بعـدي    خـوبي دريافـت نكـرد، اميـد داشـته باشـد كـه در        اي را به كاربرد مرحله
  دريابد.  را  آن

گران موضوع مهمي است كـه بليكـي بـه آن     تعهدات نظري يا سياسي برخي از پژوهش
گران فمينيست با تعهدات انقالبي  پردازان انتقادي و پژوهش نظريه ،براي مثال؛ پرداخته است

هــا  هــاي بنيــادي توليــد كننــد كــه جــدابافتگي در آن تواننــد پــژوهش بخــش مــي و رهــايي
  شود. نمي  مشاهده

موضوع رهايي محقق آزاد از ملزومات ساختاري و بوروكراتيك كشورها موردي اسـت  
 ؛اسـت آن ضروري است و در دنياي واقعي و عملي نيز توجـه بـه آن مهـم    ارائة كه بيان و 
  داند. مي هاي كتاب در اين قسمت را مهم فيتوصنقد حاضر  ،بنابراين

هـا   چيزي كـه در سـاير كتـاب   ؛ گران است ز پژوهشتوضيح بليكي با عطف به نياشيوة 
داشـتن   سهمپژوهش بنيادي آورده است كه هدف اصلي دربارة  ،مثالً شود؛ ميتر مشاهده  كم

آيـد كـه نتـايج در يـك      دست مـي  بهدر معرفت بنيادي و نظري است و موفقيت درصورتي 
. جمـالت فـوق   نشرية علمي و ازسوي ساير اعضاي اجتماع علمي موردتوجه قـرار گيرنـد  

  دهند. بودن كتاب را نشان مي روشنصريح و 
مبحـث   ،مثال  عنوان به شود؛ ميهاي روش تحقيق، همواره بعضي مطالب تكرار  در كتاب

معمول شيوة هاست و به يك  ي يا كيفي موضوع تكراري بسياري از اين كتابهاي كم روش
تـري   مبتكرانـه و مسـتقل  جنبة توضيح مطالب توسط بليكي شيوة اما  شوند؛ توضيح داده مي

قدر در موضـوع كتـاب    هاي جديد ابايي ندارد. وي آن باره وي از كاربرد واژه هميندارد. در 
كتاب در نويسندة متفاوت استفاده كند.  هاي نظر است كه خود را محق بداند از واژه صاحب

ـ » گـو و مؤنـث   قصـه «از دو واژه  هاي كمي و كيفي جدول تقابل عناوين روش راي روش ب
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هاي كتاب بسيار  كند. واژه براي روش كمي استفاده مي» عدد پراكن و مذكر«واژة كيفي و دو 
 كيفـي  و كمي هاي هاي روش دهنده است. او اين دو جفت واژه را بر فهرست تقابل توضيح
  ).317: هماناضافه كرده است () Halfpenny( هافپني

؛ آموزشي بااليي داشته باشدجنبة كه كتاب شود  كتاب موجب ميعالمانة هاي  بندي دسته
حسـاب آورد. مـثالً توضـيح وي     توان آن را از جمله منابع رئوس درسي به كه مي اي گونه به

رسان اسـت. بليكـي در    گر و محيط بسيار مشخص و ياري درباب انفصال و اتصال پژوهش
گـران   پژوهشهمة آورده است كه انتخاب مهمي كه » گر هاي پژوهش نقش«با عنوان  مطلبي

كننـدگان در ايـن    پژوهش و شركتيند افراجتماعي ناچار از آن هستند موضع آنان در قبال 
كـم   دسـت  .گيـرد  بر مي است. اين مواضع از انفصال كامل تا درآميختگي كامل را دريند افر

  :شش موضع ممكن وجود دارد
  است. )detached observer( گر منفصل موضع مشاهده» علمي«موضع سنتي . 1
2 .دل گر هم مشاهده موضع دوم )empathetic observer( گر بتواند خود  است كه پژوهش

  نامند. مي )verstehen( گران اجتماعي بگذارد. اين موضع را عموماً تفهم جاي كنش بهرا 
3 .گر وفادار گزارش موضع سوم )faithful partner( گـر انفصـال    است كه نقش پژوهش
كننـدگان   دارد. هدف اين است كه روش زندگي طوري گزارش شود كه به شـركت تري  كم

  ».به زبان خود سخن بگويند«در تحقيق اجازه داده شود كه 
آيد. در  حساب مي كند، بسط موضع سوم به كه ايدة انفصال را نفي مي ،موضع چهارم. 4

  .است )mediator of language( ها گر ميانجي زبان اين موضع، پژوهش
 گر در نقش يك شريك متفكر شود. پژوهش موضع پنجم به نظرية انتقادي مربوط مي. 5

)reflective partner (شود كه درگيـر رهـايي مـردم از هـر نـوع سـتمي اسـت كـه          ظاهر مي
  5كنند. مي  تجربه
هاي فمينيستي مربوط  به پژوهش ،صورت ديگري از موضع پنجم، يعني موضع ششم. 6
هم توجـه اصـلي بـه     است. باز )conscious partiality( داري آگاهانه شود و شامل جانب مي

  اين بار به رهايي زنان.؛ رهايي است
آورد. بليكـي در   بندي، بليكي همواره مباحث نظـري مـرتبط را مـي    بعد از هرگونه دسته

  گويد: بندي فوق مي دستهادامة 
موضـوعي  ؛ كند پوزيتيويسم را نفي مي» گرايي توهم عيني«از هوسرل  پيروي بههابرماس 

شـود. اگـر    دانسـته مـي  » گر مشاهده«جهاني از وقايع، مستقل از مثابة  به ،كه طبق آن دنيا
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هـاي   هاي اجتماعي روزمره است، پس بايد در فعاليـت  از اجزاي سازندة فعاليت »تأمل«
  نيز وارد شود.گران اجتماعي  پژوهش» روزانة«

د. آيـا اساسـاً   شو ترين سؤاالت خود را يادآور مي نقد حاضر در اين قسمت يكي از مهم
 رد،گيـ  يمـ  كـار  بـه  مطالب كتـاب  بسط يبرا سندهينو كه را اي وهيش و كتاب شرفتيپ روند

اي درپـي   يافتـه  صـورت نظـام   ؟ پاسخ آن مثبت است. چراكه كتاب بهاستمنطقي و صحيح 
اي از آن را  و هر قسمت از كتاب مرحلـه  وهش در علوم اجتماعي است؛آموزش طراحي پژ

  بحث گذارده است. به
گويي وي ملزم نيست مطالـب  ؛ خورد چنين در كتاب نوعي آزادي عمل به چشم مي هم

اي كتاب را نگاشته است كه  گونه ها و بعضاً مهم و مرجع را تكرار كند. بليكي به ساير كتاب
موضوع است و اين ديگـر نويسـندگان هسـتند كـه بايـد از او       گويي خود وي مركز طرح
آن در دربـارة  جهت بيان گرديد كه مبحـث فرضـيه و صـحبت     پيروي كنند. اين نكته ازاين

كه گويي  تاحدي ،سان شده است ها مشمول طرح مباحثي بسيار شبيه و يك بسياري از كتاب
عـدم ضـرورت وجـود    دربـارة  آن مطالب از يك منبع هستند؛ ولي بليكـي در مبحثـي   همة 

وپـاگير و   دسـت  ةها فرضيه به مسئل نويسد كه در بسياري از پژوهش فرضيه در پژوهش مي
  :دارد چنين بيان مي خود را اينتجربة . درادامه، وي شود مياي تبديل  آزاردهنده

ليسـانس در دهـة شصـت قربـاني ايـن       نامة فـوق  هنگام انجام پژوهش پايان بهمن خود 
ها رابطة سسـتي بـا    از سي فرضيه داشت كه اكثر آن بيشنامة من  ام. پايان ودهتفكر بطرزِ

شده بود كـه گويـا     اي گزارش گونه هاي پيشين داشتند. اين پژوهش به نظريه يا پژوهش
ام.  ها را آزمون نموده طور سيستماتيك آن ام و به ها كار كرده من تحت هدايت اين فرضيه

هـم براسـاس    آن؛ دادم نبـود  كي كـه بايـد انجـام مـي    از مناسـ  بـيش كل كار من چيزي 
چه من واقعاً بـدان نيـاز داشـتم     قراردادهايي كه آن زمان براي رشتة ما وجود داشت. آن

اما هيچ كتابي دربارة نيـاز بـه   ؛ هاي پژوهشي روشن و صريح بود اي از پرسش مجموعه
وهش مـا مقبـول افتـد.    مجبور بوديم فرضيه داشته باشيم تا پـژ ؛ ها چيزي ننوشته بود آن

  ظاهراً اوضاع چندان فرقي با آن روزها ندارد.

جاي كتـاب مشـاهده    ها نيز در جاي نظر بليكي و آگاهي ژرف وي نسبت به نظريه دقت
 عنـوان  به شود؛ ميدانشي كه موجب بسط اطالعات و درك مخاطبان از آن مطالب ؛ شود مي

سخن بگويـد از فرانسـيس و اسـتوارت ميـل     گرايي  خواهد درباب اثبات زماني كه مي ،مثال 
  سازد. مباني مهمي را خاطرنشان مي
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اهميت نكته حائز آن است كه كتاب در توضيح مسائل از جمالت بسيار بنيادي و دقيقي 
آن را بـا عطـف بـه     توضيح وي درباب پوزيتيويسـم كـه   ،مثال  عنوان به؛ استفاده كرده است

 هاي داده توانند مي كارآزموده هاي انسان«جملة دهد.  امكان توانايي شناخت انسان توضيح مي
  سم است.يدقيق و عالمانه براي درك پوزيتيو ةنكت »كنند توليد ‘عيني’

جـاي كتـاب    دهي كتاب بايد خاطرنشان ساخت كه اگرچه ارجاعات به دربارة ارجاعاما 
دهي هماهنگي وجود ندارد. در بعضـي   شيوة ارجاعتر كرده است، ميان  غناي مطالب را بيش

كـه موضـوع    اما در بعضي ديگر نه. البتـه هنگـامي   ،شده است صفحه ذكرشمارة ارجاعات 
اما در اين كتاب گـاهي   صفحه چندان ضرورت ندارد؛شمارة موردارجاع كلي است معموالً 

ضروري  صفحه براي آنشمارة رسد ذكر  نظر مي بهگرفته است كه  اي موردارجاع قرار جمله
كـه در  » دبـر  يم كار به مترادف صورت به را كاوي پس و استفهام رسيپ«جملة . همانند است

  صفحه ذكر نشده است.شمارة ارجاع آن 
خـوبي   مـثالً وي بـه   بليكي به مبادالت و مناقشات نظري موجود هم آگاهي كاملي دارد.

چه از نطق  چنان؛ دهد در استفاده از مدل رياضياتي توضيح مي را هفتاددهة بعضي مناقشات 
 آراي قـدرمن و ذكـر   در The American Socialist مجلـة  تا مباحث سـردبير  آميز كوزر جدل
  كند. را بحث مي تريمن

 The Americanاي در  توان مقالـه  دشواري مي هاي اخير به دهد كه در سال او توضيح مي

Sociological Review خصـوص رگرسـيون،    سازي معادالت سـاختاري، بـه   يافت كه از مدل
اي از متغيرهاي مستقل يافـت   كلي، هدف اين است كه مجموعه طور استفاده نكرده باشد. به

  بيني كنند. بهترين نحو پيش بهتوانند تغييرات يك متغير وابسته را  شوند كه مي
امـا ذكـر آن    ها نيز آمده است؛ ابدر مقام نقد بايد يادآور شد كه بحث مدل در ديگر كت

چنين مباحثي نشان از آن دارد كه بليكي خود در قلـب ايـن مباحـث قـرار دارد و      هم با اين 
  آن را نيز درك كرده است.حاشية خود او عميقاً مباحث 

شناختي  دست و هماهنگ است. هرگاه كتاب موضوعات روش كتاب يك يافتگي سازمان
سازد.  ها آن را تكميل و روشن مي اي از ارجاعات و مثال ا دستهسازد ب و نظري را مطرح مي

  .شود مياين نكته در سراسر كتاب مشاهده 
بايد يادآور شد كه بعضي از اشكاالت كتاب هم متوجـه نگارنـده اسـت و هـم متـرجم      

توانسـت   كتـاب مـي   ،پـژوهش  يها پرسش به ييگو پاسخ يها روشدر بخش مثالً،  ؛گرامي
توضيحات مختصري بدهد كه مخاطـب عـام آن را بهتـر    » پانلي«سوم به هاي مو براي روش
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 ،توانسـت  است. مترجم محتـرم هـم مـي   نشده هم ذكر   معادل انگليسي آن ،دريابد. متأسفانه
ترجمـة  ضمن درج معادل انگليسي آن، توضيح خيلي مختصري نيز درمـورد آن بدهـد. در   

كنند و  ها مترجمان گرامي توضيحات زيادي را در پانوشت صفحات اعمال مي بعضي كتاب
توضيحاتي كه گاهي ؛ ماستدهند كه توضيح مربوط به مترجم  نشان مي» م«با افزودن حرف 

توانـد مناسـب    شود كه آن نيز چندان نمـي  تر مي از توضيحات پانوشتي خود مؤلف نيز بيش
كتابي حتي يك مورد از توضيحات مترجم محترم وجود ندارد نيز  كه در چنين اما اين باشد؛

توانسـت   پانلي توضـيحات متـرجم مـي    ةمناسب نيست و در چنين مواردي مثل موردمطالع
كتاب بسيار عالمانه و دقيق صورت پذيرفته است و اشكال فـوق  ترجمة گشا باشد. البته  راه

  ست.بعضي مفاهيم دشوار ا  صرفاً مربوط به درج معادل
دريافت  ها حضور داشته است براي فهم و هاي موردنظر بليكي نيز كه خود در آن پژوهش

پژوهشـي  هـاي   مثـال  ،رو يـن ااز ؛)Chomczyński 2010: 98اند ( روش پژوهش مهم و مركزي
كه گويي خـود وي معلمـي آن    ،آموز چون يك دانش برجسته كتاب است، وي همنكتة بليكي 

هـا   هاي عملي خود لحاظ داشته اسـت. در مثـال   عهده داشته، مطالب كتاب را در پژوهش بهرا 
چون استراتژي پژوهش، مفـاهيم و مـدل، انتخـاب     كه او چگونه مواردي همشود  ميمشاهده 
  است.كرده ها را رعايت  تقليل و تحليل داده. بندي،  ها و زمان ها، گردآوري داده منابع داده

  
  گيري نتيجه. 5

ـ   وي سعي دارد طراحي پژوهش .است يتخصصكتاب بليكي يك اثر  ي در علـوم  هـاي كم
موضـوعات  عالمانـة   و كامـل  بسـط در همه جاي كتاب  ،بنابراين اجتماعي را آموزش دهد؛

 صورت گرفته است.

گران و اساتيد علوم اجتماعي در  به مسائلي است كه پژوهشي كامل مروربليكي كتاب 
ي نمـا  راه ،ترتيـب  بـدين خواهنـد شـد.   ها مواجه  هاي خود با آن لهها و رسا طراحي پژوهش

استاداني كه كـار  قرار دارند و  نامه پايانتدوين  ةمرحلدانشجوياني كه در مفيدي است براي 
از  هـاي اجتمـاعي هسـتند.    دارند و يا مشغول انجام پژوهش  عهده بهها را  نامه يي پاياننما راه
هـاي   جنبـه  بـر  چون توجـه عالمانـه   توان به مواردي هم بليكي ميهاي كتاب  ترين جنبه مهم

گيري مؤلف  ، بهرهاستراتژيچهار  ةدربار گويابحث گرانه،  عملي پژوهش، توضيحات روشن
ـ   نظريه رابطة دوجانبةبر  تأكيدگشا،  هاي راه از تجربيات عملي خود، ذكر مثال و  ،ژوهشـ پ

  ي اشاره كرد.هاي كم توجه كافي به روش
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ـ   معـادل  درج نيچنـ  هـم پاياني است. نماية نقاط ضعف كتاب نداشتن  از  يبعضـ  نيالت
ي غنا را كتاب يبعد يها چاپ محترم مترجم توسط يحيتوض يها پانوشت انجام و ميمفاه
  تري خواهد بخشيد. بيش

  
  ها نوشت يپ
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