فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی

Journal of Research in Teaching
155-172 :صفحات

L. Heshmatifar1*, R. Molaee2, A.R. Nasr3,
F. Sharifian4
1. Ph.D. student in University of Isfahan; 2. Ph.D. student
in University of Isfahan; 3. Professor in University of
Isfahan; 4. Assistant Professor in University of Isfahan.

Received Date: 2018/06/24

Accepted Date: 2019/03/06

Abstract
Purpose: The aim of this study was Review of
the latest theoretical developments and
qualitative methodology,.the International
Journal of Qualitative Studies in Education was
evaluated.
Method: Methods descriptive document content
analysis and community where all 12 numbers
recent (2016-2017).. In the field of international
standing in Q 2 and H -index is 23. According to
the position of research methods used in each of
the papers, was divided into two categories:
qualitative and Post qualitative. All articles are
reviewed by census methodology, tools
population were analyzed.
Findings: For analysis of frequency be used in
tables and graphs. The results showed that,
among the methods of qualitative research,
ethnography had the highest frequency. Also, a
set of Post qualitative methods, including
Difraction, photo-voice, poetic inquiry been
used in the literature. In Iran the use of
qualitative methods is gradually increased.
Students and teachers in the statistical society
have the highest percentages. Hence, in this
area, the use of teachers and educators in
innovative research methods can help to
improve the adoption and application of new
research.
Keywords: Theoretical and methodological
changes, qualitative, post-qualitative methods,
instruction.

بررسی جدیدترین تحوالت روششناسی کیفی
پژوهش در حوزه آموزش
،3 احمدرضا نصر،2 رباب مالیی،*1لیال حشمتی فر
4

فریدون شریفیان

 دانشیجوی.2  دانشیهاه اصیف؛ا، دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی.1
، استاد گیروه علیوم تربیتی.3  دانشهاه اصف؛ا،دکتری گروه علوم تربیت
 دانشهاه اصف؛ا، استادیار گروه علوم تربیت.4 دانشهاه اصف؛ا

چکیده
 جدیدترین تحوالت نظیری و، هدف پژوهش حاضر بررس:هدف
 در این راستا. در حوزه آموزش و تدریس بود، کیف،روششناس
 قیرار، در آمیوزش موردبررسی، تحقیقات کیفی،مجله بینالملل
.گرفت
 از نوع تحلیل محتیوای اسینادی و، روش پژوهش توصیف:روش
 ایین.) بیود2017-2016(  شماره اخیر مجله12 جامعه آ تمام
23و اچ اینیدکس2  دارای جایهیاه کییو،مجله در حوزه بینالملل
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 روشهای پژوهش با توجیه بیه مجمیوع روشهیای.استفاده شد
، و پساکیف،استفاده شده در هریک از مقاالت به دو دسته کیف
.تقسیم شدند
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مقدمه و بیان مسئله
پژوهش ابزاری است که انسا را از دنیای مج؛والت به دنیای معلومات می،آورد .در واقی پیژوهش
کلید تولید علیم اسیت کیه مونیای پیشیرفت و توسیعه هیر جامعیه محسیو می،شیود ( Afshari,
 .)Eshaghian and Nasr, 2015آموزشوپرورش بهعنوا زیرساخت و الهوی توسیعه جامعیه در همیه
ابعاد از نقش ،حیات ،و ظریف برخوردار است .عالوه بر این ماهیت پیچییده فعالییتهیای ییادده-،
یادگیری سطح دشواری فعالیتهای آموزشوپرورش را بهمراتب افزایش م،دهید .چنیین میوقعیت،
است که نقش سازوکارهای حمایت ،ازجمله پژوهش را برای توسیعه کارکردهیای آمیوزشوپرورش و
تضمین فعالیتها در این ن؛اد گسترده آشکار م،سازد ( .)Saki, 2012هر نوع پژوهشی ،تحیت تیر یر
یک نوع پارادایم یا فلسفه پژوهش ،است .دو نوع پارادایم اساس ،در پژوهش وجود دارد :ا واتگرای1،
و پسا ا واتگرای( 2،طویعتگرای .)3،در پژوهشهای حوزه تعلیم و تربییت روش پیژوهش کمی ،بیر
اساس ا واتگرای ،و روش پژوهش کیف ،بر مونای پسا ا واتگرایی ،اسیت (.)Hashemnegad, 2015
در دهههای اخیر روش پژوهش ترکیو ،نیز استفاده م،شود که موتن ،بر پارادایم عملگرای 4،اسیت
و از هر دو روش کم ،و کیف ،ج؛ت انجام پیژوهش اسیتفاده می،کنید .در طی ،سیا هیای گششیته
استفاده از روشهای کم ،بر روشهای کیف ،و ترکیو ،یالب بوده است اما در ط ،چند سا اخییر
این روند در حا تغییر است و بهویژه در مقاط تحایالت تکمیلی ،اسیتفاده از روشهیای کیفی ،و
ترکیو ،رشد فزایندهای پیدا کرده است.
ازجمله دالیل استفاده کم از پژوهشهای کیفی ،اب؛یام ،اسیت کیه در پهین پژوهشیهرا علیوم
رفتاری نسوت به پژوهشهای کیف ،وجود داشته اسیت ( )Bazargan, 2015امیا امیروزه روشهیای
پژوهش کیف ،مورد استقوا گسیترده پژوهشیهرا قیرار گرفتیه اسیت .تاریخچیه مویدو و خاسیتهاه
پژوهش کیف ،توسط افرادی زیادی مانند دنیز و لینکن ( )Deniz and Lincon, 1998فلییک ( Flick,
 )1998تچ ( )Tesch, 1990وییدیچ و لییمن ( )Vidich and Lyman, 1998نوشیته شیده اسیت .مف؛یوم
پژوهش کیف ،در ط ،سا های  1950و  1960گسترش یافت و در طی ،سیا هیای  1970و 1980
در بخشهای گستردهای از علوم اجتماع ،انتشار یافت اما در بخشهای ،مانند روانشناس ،تیا سیا -
های  1980و  1990جایهاه ،پیدا نکرد ( .)Allwood, 2012پژوهش کیف ،واژهای با معیان ،متنیوع
در پژوهشهای حوزه آموزش ،است .بورگ و گا ( )Borg and Gall, 1998بیا کیردهانید کیه ایین
واژه ایلب بهجای عوارات ،مانند طویعتگرای ،قومنهیاری و پسیا ا ویاتگرایی ،اسیتفاده شیده اسیت
(.)Savenye and Robinson, 2001
1. Positivism
2. Post-positivism
3. Naturalism
4. Pragmatism
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کرسو ( )Creswell, 1998پژوهش کیف ،را اینگونه تعریف کرده است« :پژوهش کیفی ،فرآینید
جستجوی ادراک است که بر مونای سنتهای روششناخت ،متمیایز از پرسوجیو بیه دنویا کشیف
مسائل انسان ،و اجتماع ،است» .در واق پژوهشهر به دنوا ایجیاد ییک تایویر جیام و پیچییده
تجزیهوتحلیل کلمات ارائه گزارشهای دقیق و با پکر جزئیات و انجیام تحقییق در شیرایط طویعی،
است ( .)Hashemnegad, 2015امروزه پژوهش کیف ،در حا تودیل شد به ترکیب پویای ،از هنر و
علم است که بهطور قابلمالحظهای بر تعامالت انسان ،م؛ارت موضوع 1،خالقیت و انعطیافپیشیری
تکیه م،کند تا به نتایج ارزشمندی دست پیدا کند (.)www.newqualitative.org
معلم بهواسطه ویژگ،های شغل خود نم،تواند منو دانای ،و اطالعات خود را تن؛ا به کوششهای
دیهرا و پژوهشهرا خارج از کالس درس محدود سیازد .او بیهعنوا فیردی حرفیهای بایید بتوانید
روشهای خاص ،از پژوهشهای ناظر بیر عمیل ماننید اقیدام پژوهی ،و درس پژوهی ،را بیرای حیل
مشکالت تدریس به کار گیرد و از نتیایج آ در ب؛ویود تیدریس ب؛یره گییرد ( .)Saki, 2013ازایینرو
آشنای ،معلما با روشهای جدید کیف ،در سطح ج؛ا می،توانید آ هیا را در بیهکارگیری محییط
آموزش ،مطلو یاری رساند .در یک دستهبندی کل ،طرحهای تحقیق کیف ،شامل روش روایتی2،
پدیدارشناس 3،روش پژوهش نظریه برخاسته از دادهها 4قومنهاری 5مطالعه موردی 6و اقدامپژوه7،
است .در حا حاضر روشهای پژوهش کیف ،در سطح ج؛ا چنا تغییرات گستردهای پیدا کردهاند
کیییه دسیییتهبنیییدی آ هیییا در ییییک قالیییب مشیییخب ماننییید قویییل کیییاری دشیییوار اسیییت
( .)www.newqualitative.orgمحدودیتهیای پیژوهش کیفی ،انسیا گیرا بیا وارد شید بیه حیوزه
هست،شناس ،پسا آشکارتر شد ( .)Pierre and Lather, 2013با توجه به ویژگ ،انعطافپیشیری روش
های کیف ،نسوت به کم ،روشهای متنوع ،در پژوهشهای کیف ،مورد استفاده قرار م،گییرد کیه
برخ ،از صاحبنظرا آ ها را فراتر از پژوهشهای کیف ،م،دانند و عنیوا پسیاکیف ،را بیرای ایین
روشها به کار م،برند .لشا امروزه روشهای ،که در حوزه روش پساکیف 8،طوقهبندی م،شوند خارج
از چارچو و استاندارد روشهای کیف ،گششته قرار دارند و روشهای متنوع و نوین ،را برای انجیام
پژوهشهای عمیق برم،گزینند .با توجه به اینکه هر یک از روشهای پژوهش کیفی ،دارای مزاییا و
محدودیتهای ،است استفاده ترکیو ،از روشهیای جدیید کیفی ،و شیویه بیه هیم می،توانید ییک
استراتژی م؛م برای دستیاب ،به اهداف هر پژوهش ،باشد (.)www.newqualitative.org
1. Topic Expertise
2. Narrative
3. Phenomenology
4. Grounded theory
5. Ethnography
6. Case Study
7. Action Research
8. Post Qualitative Method
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امرزه شاهد استقوا دانشجویا تحاییالت تکمیلی ،و اسیاتید از روشهیای کیفی ،ییا ترکیوی،
هستیم .وجود مجالت برتر روششناس ،کیف ،در سطح ج؛ا و استقوا مجالت خارج ،و داخل ،از
چاپ مقاالت کیف ،نشا م،دهد امروزه انجام پژوهشهای کیف ،از اهمیت زییادی برخیوردار شیده
است و این بیشتر بهدلییل کیاربرد و اهمییت روشهیای کیفی ،در کشیف و حیل مسیائل انسیان ،و
اجتماع ،است .انجام پژوهشهای ارزشمند زما زیادی را به خود اختااد م،دهد و پژوهشهیا در
حوزه تعلیم و تربیت عمدتاً در جوام و گروههای خاد مانند اقشار آسیبپشیر در سطح جامعه و در
حوزه تعلیم و تربیت (زنا کودکا دارای مشکالت یادگیری گروههای نژادی و  )...انجام می،شیود
که پیشازاین بهطور وسی موردتوجه و استقوا پژوهشهرا قرار نم،گرفت .بیا توجیه بیه ماهییت و
عمق مسائل و مشکالت در نظام آموزش ،کشور و لزوم تمرکز و حیل ایین مسیائل در هیر دو سیطح
آموزشوپرورش و آموزش عال ،انجام پژوهشهای کاربردی و مطالعات عمیق م،تواند تا حد زییادی
از حجم مشکالت بکاهد و راهکارهای ،را نییز ج؛یت حیل مشیکالت ارائیه دهید .یکی ،از روشهیای
عملیات ،و قابلاجرا ج؛ت حل مشکالت استفاده از روشهای کیف ،برای بررس ،مشکالت موجود در
نظامهای آموزش ،است .در این میا استفاده از روشهای نوین کیف ،و فراکیف ،برای بررسی ،ایین
مسائل تا حد زیادی یاریهر متخااا و صاحبنظرا این حوزه خواهد بود .مزییتهیای اسیتفاده از
روشهای کیف ،هم از جنوه نظیری و هیم از جنویه کیاربردی و در سیازما هیای آموزشی ،در طی،
تحقیقات و پژوهشهای گوناگو تا حد زیادی نشا داده شده است .هما گونه کیه در حیا حاضیر
نیز انجام پژوهشهای کیف ،ازجمله اقدامپژوه ،در سطح گستردهتر در بیشتر مدارس کشور (بهویژه
از سوی معلما ) در حا انجام است .پژوهش حاضر با هدف معرف ،روشهای نوین کیفی ،و تمرکیز
بر اهمیت و نقش آ ها در حل مسائل آموزش ،تالش کرده است تا در داخل کشور مسیری هرچنید
ناتمام را ج؛ت کمک به معلما و اساتید و دانشجویا نشا دهد و از این طریق گام ،مثوت ج؛یت
نشا داد نقش پررنگ روشهای کیف ،در حل مشکالت نظام آموزش ،بردارد.
انجام پژوهش در این جوام نیازمند ب؛رهگیری از روشهیای پژوهشی ،اسیت کیه ضیمن رعاییت
اخالق پژوهش نتایج قابل قوول ،را به دست دهد که در حا حاضر تحوالت روششناس ،کیف ،این
نیاز را تا حدود زیادی برآورده کرده است .با توجه به ضرورت و اهمیت روش کیف ،در حوزه آموزش
و تدریس آشنای ،با جدیدترین تحوالت روششناس ،کیفی ،می،توانید مسییری جدیید در کارهیای
پژوهش ،ایجاد کند و انهیزه پژوهشهرا در این حوزه را بیرای کسیب تخایب در انجیام تحقیقیات
کیف ،افزایش دهد.
لشا هدف این مقاله آشنا ساختن متخااا و پژوهشهرا بیا جدییدترین تحیوالت روششناسی،
کیف ،در سطح ج؛ا از طریق بررس ،یک ،از مجالت معتور بینالملل ،با عنیوا «مجلیه بینالمللی،
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تحقیقات کیف ،در آموزش »1است .مروری بر پژوهشهای انجام یافته در حوزههای علیوم رفتیاری
در داخل کشور نشا م،دهد که اینگونه پژوهشها در گششته بیشتر با روشهای کم ،انجام شده-
اند و کمتر روشهای کیف ،مورد استفاده قرار گرفتیه اسیت امیا در سیا هیای اخییر پیژوهشهیای
ارزشمندی ج؛ت بررس ،روششناس ،در داخل کشور انجام شده است که با توجه به هدف پیژوهش
حاضییر بییه برخیی ،از پییژوهشهییای مییرتوط اشییاره میی،شییود .در مقالییهای ( Rahmanpoor and
 )Nasrisfahani, 2013با عنوا «روششناس ،پژوهشهای داخل ،و خارج ،مربوط به حوزه برنامیه
درس ،در آموزش عال »،به بررس 30 ،پیژوهش داخلی ،از  13مجلیه و  30پیژوهش خیارج ،از 14
مجله معتور در حوزه پژوهشهای برنامیه درسی ،در آمیوزش عیال ،پرداختنید .نتیایج نشیا داد در
پژوهشهای خارج ،برنامه درس ،رویکرد کیف ،یالب بود و پژوهشهیای میوردی و پدیدارشناسی،
دارای بیشترین کاربرد در میا پژوهشهرا بود .در ایرا رویکرد کمی ،یالیب بیود و روش پیژوهش
پیمایش ،پرکاربردترین روش بود.
در مقالهای دیهر ( )RadiAfsoran and Nasr, 2015با عنوا «مطالعه ترجیحیات روششیناخت،
پژوهشهرا حوزه مدیریت آموزش ،در ایرا و یر و آینده روششناس ،پژوهش در آ » به بررسی،
دو مجله انهلیس ،و دو مجله داخل ،مطرح (در سه سیا اخییر در زمیا انجیام پیژوهش) در رشیته
مدیریت آموزش ،پرداختند .نتایج پژوهش آ ها نشا داد در ایرا بیشتر مقاالت دارای راهورد کم،
و درصد کم ،از مقاالت دارای راهورد کیف ،و ترکیوی ،بیوده اسیت .در ییر بیشیتر مقیاالت دارای
راهورد کیف ،در رتوه بعد مقاالت کم ،و سپس مقاالت ترکیوی ،قیرار داشیتهانید .در حیطیه روش
بیشتر مقاالت در ایرا از روش پیمایش ،و هموسته ،استفاده کردهاند و در یر روش یالب کیف،
بوده است .در مورد ابزار پژوهش پرسشنامه بیشترین استفاده را در انجام پژوهشها در اییرا داشیته
است اما در یر بیشترین استفاده از ابزارهای ترکیو ،بوده است )Brooks and Nomor, 2015( .در
مقالهای با عنوا «پژوهشهای کیف ،در مدیریت آموزش »،به بررس ،تحقیقات کیف ،پرداختهانید و
به این نتیجه دست یافتهاند که برای انجام پژوهشهای متعدد در زمینه مدیریت آموزش ،بیه وجیود
تحقیقات کیف ،نیاز است و ب؛تر است در پژوهشها از این نوع روش بیش از گششته استفاده شود.
( )Devetak, Glazar and Vogrinc, 2010در مقالهای بیا عنیوا «نقیش پیژوهشهیای کیفی ،در
مطالعات آموزش علوم» به بررس ،مجالت بینالملل ،در سه سا اخییر پرداختیهانید .آ هیا بیه ایین
نتیجه دست یافتهاند که عمدهترین روشهای مورد استفاده توسط پژوهشهرا روشهای کیف ،بوده
است .طوق نتایج هر دو پژوهش در سا های اخیر حرکت از رویکردهای کمی ،بیه سیمت کیفی ،و
ترکیو ،در ایرا رو به افزایش است.

1. International Journal of Qualitative Studies in Education
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معرفی مجله بینالمللی تحقیقات کیفی در آموزش
این مجله یک ،از مجالت معتور در حوزه روششناس ،کیف ،است .حوزههای بررس ،این مجله شامل
علوم اجتماع ،و تعلیم و تربیت 1است و در کشور انهلستا در مرکز نشر تیلیور و فرنسییس 2انتشیار
یافته است .این مرکز تمام تالش خود را برای بررس ،صحت محتوای مقاالت مجله به کار می،گییرد.
در آخرین دستهبندی در سایت اس جی ،آر 3در سیا  2015دارای جایهیاهQ2 4و اچ اینیدکس23 5
است .اولین شماره این مجله در سا  1998انتشار یافت .این مجله در سایتهیای ،ازجملیه ارییک6
ای اس س ،آی 7ای آر ای 8ای آر آی اچ 9آی ب ،زد 10آی ب ،آر 11اسکوپوس 12مطالعیات بیین-
الملل ،زنا  13نمایه شده است .هدف این مجله افیزایش نظرییهپیردازی و کیاربرد تحقییق کیفی ،در
تعلیم و تربیت است( .تعلیم و تربیت در وسی ترین مف؛وم ممکن تعریف شده است و حتی ،محییط-
های ییر مدرسهای 14را نیز شامل م،شود) .این مجله روشها و رویکردهای کیف ،متنوع ،ازجملیه
مشاهدات مردمنهاری زیستنهاری مااحوه نظریه تجربهمحور تاریخچیه زنیدگ ،پدیدارشناسی،
خودمردمنهاری نقد برنامه درس ،را در بر م،گیرد .هیمچنیین رویکردهیای نوآورانیه و برانهیزاننیده
تحقیق کیف ،را نیز مورد استقوا قرار م،دهد .مقاالت نظری نیز شامل هست،شناسی 15،معرفیت-
شناس 16،روششناس ،و اخالق در حوزه گستردهای از دیدگاهها مورد استقوا قرار م،گیرد .مجلیه
تحقیقات تجرب ،کارشناسی ،شیده در مسیائل م؛یم نژادپرسیت( 17،شیامل سفیدپوسیتهیا برتیری
1. Social Sciences & Education
2. Taylor & Francis
3. SJRSocial Sciences & Education
( Quartile. 4شاخا ،است ج؛ت تقسیمبندی جامعه آماری به چ؛ار چارک و معرف جایهاه ژورنا در حیطه
تخاا،اش م،باشد).
(شاخا ،عددی است که م،کوشد ب؛رهوری و تر یرگشاری علم ،آ ار علم ،یک فرد نشریه دانشهاه یا 5. H index
کشور را به صورت کم ،نمایش دهد)
6. Education Resources Information Center
7. Emerging Sources Citation Index
8. Educational Research Abstracts online
9. European Reference Index for the Humanities
10. Pedagogical and Educational Research International Bibliography of Periodical Literature on
the Humanities and Social Sciences
11. International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and
Social Sciences
12. SCOPUS
13. Women’s Studies International.
14. Non-School Settings
15. Ontology
16. Epistemology
17. Racism
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سفیدها) سرمایهداری و ساختار کالس ،آ (شامل نقد نئولیورالیسم) جنسیت و هوییت جنسییت،
تعاوات زبان ،و فرهنگ بیهانه ستیزی م؛اجرت و مسیائل دیهیری از ظلیم و سیتم و محرومییت را
منتشر م،کند.
همه مقاالت پژوهش ،در این مجله بر اساس یربالهری اولیه ویرایشیهر ییا ییک کمیتیه بررسی،
داخل ،یا داوری خارج ،توسط حداقل دو داور ناشناس تحت بررس ،دقییق قیرار می،گیرنید .سی؛م
مجله در انتشار پژوهشهای بینالملل ،در سا  14.93 2015درصد بوده است .الزم به پکیر اسیت
مجله موردبررس ،رویکردی کامالً کیف ،داشته و رسالت خود را چاپ مقاالت کیف ،قیرار داده اسیت.
لشا امکا مقایسه آ با مجالت عام داخل کشور وجود ندارد.
سؤالهای پژوهش
سؤال اول :روشهای مختلف پژوهش کیف ،و ابزارهای مورد استفاده در مقاالت «مجلیه بیینالمللی،
تحقیقات کیف ،در آموزش» چه م،باشند؟
سؤال دوم :نوآوریهای روششناس ،کیف ،و پساکیف ،در مقاالت مجله موردبررس ،شامل چه
مواردی است؟
سؤال سوم :زمینه بررس ،مقاالت موردبررس ،شامل چه مواردی است؟
روششناسی پژوهش
با توجه به هدف پژوهش حاضر کیه معرفی ،جدییدترین تحیوالت نظیری و روششناسی ،کیفی ،در
مجالت معتور بینالملل ،بوده است روش پژوهش توصییف ،و از نیوع تحلییل اسینادی بیود .ج؛یت
رسید به این هدف مجالت مطیرح روششناسی ،کیفی ،از ابعیاد مختلیف ازجملیه ضیریب تیر یر
ایندکس چارک و حوزه پژوهش بررس ،و بر اساس دالیل ارائه شده در قسمت معرفی ،مجلیه ییک
مجله معتور در حوزه روششناس ،کیف ،با عنوا «مجله بینالمللی ،تحقیقیات کیفی ،در آمیوزش»
انتخا و تمام شمارههای مربوط به سا های (2016تعداد  10شیماره) و  2شیماره سیا (2017در
زما انجام پژوهش دو شماره انتشار یافته بود) موردبررس ،قرار گرفیت .از مجمیوع  82مقالیه چیاپ
شده در سا  2016و  16مقاله چاپ شیده در سیا  2017تعیداد  69مقالیه در سیا  2016و 14
مقاله در سا  2017بررس ،و تحلیل شد .مقاالت ،که موردبررس ،قیرار نهرفتنید ( 13مقالیه) جیز
مقاالت مروری و مرور کتا  1بودند که با توجه به هدف پژوهش لزوم بررس ،آ ها وجود نداشیت .در
هر مقاله روش پژوهش ابزار میورد اسیتفاده و جامعیه آمیاری اسیتخراج و در جیداو  2دسیتهبندی
1. Book review
 .2کلیات جداو شامل عناوین مقاالت روشها اب زارها و جامعه آماری هریک با توجه به حجم زیاد در قسمت پیوست
ارائه شده است.
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گردید .در برخ ،از مقاالت روشهای پژوهش نوین ،مورد استفاده قیرار گرفتیه بیود کیه متفیاوت بیا
روشهای پژوهش شناخته شده کیف ،بودند لشا بخش م؛می ،از یافتیههیای پیژوهش اختایاد بیه
معرف ،این روشهای کیف ،و پسیاکیف ،داشیت .بیا توجیه بیه ایینکیه در کشیور اییرا نییز برخی،
ازاینروشها مطرح نشده یا کمتر مورد استفاده قرار گرفته است یافتههای پژوهش حاضر می،توانید
گام ،مؤ ر در هدایت پژوهشهرا داخل ،برای اسیتفاده از روشهیای کیفی ،بیا ابزارهیا و روشهیای
جدید باشد.
یافتههای پژوهش
برای پاسخهوی ،به سه سؤا اصل ،پژوهش مقاالت دو سا اخیر مجله (سا  2016و دو شماره
سا  )2017به تفکیک موردبررس ،و تحلیل قرار گرفتند .در ادامه تعداد مقاالت هر شماره و
فراوان ،کل در قالب جدو ارائه شده است.
جدول ( :)1فراوانی مقاالت چاپ شده به تفکیک شماره از سالهای 2016تا 2017
سا

2016

2017
کل

شماره
مجله

تعداد مقاالت چاپ شده

تعداد مقاالت بررس،شده

تعداد مقاالت بررس،
نشده

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2

8
9
8
8
7
7
9
9
10
7
9
7

6
7
5
7
5
7
8
9
10
5
8
6

2
2
3
1
2
1
2
1
1

98

83

13

با توجه به جدو شماره ( )1بهطورکل 98 ،مقاله در مجله چاپ شده است .از ایین تعیداد  83مقالیه
موردبررس ،قرار گرفت.
سؤا او  :روشهای مختلف پژوهش کیف ،و ابزارهای مورد استفاده در مقاالت «مجلیه بیینالمللی،
تحقیقات کیف ،در آموزش» چه م،باشند؟
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الف) روشهای مورد استفاده :یافتههای مربوط به بخیش نخسیت سیؤا او پیژوهش بهصیورت
فراوان ،و درصد در جدو شماره  2ارائه شده است.
جدول ( :)2فراوانی و درصد روششناسی مقاالت بررسیشده
ردیف
1
2

مردمنهاری

21

27.63

روایت،

12

15.78

14

مطالعه موردی

8

10.52

15

اقدام پژوه،

5

6.57

16

مرور
سیستماتیک
خود
شرححا نویس،
استعاره
عکس صدا

4

5.26

17

3

3.94

18

مواحثهای

2
2

2.63
2.63

19
20

ییربازنمودی

2

2.63

21

فمینیست
دیفرکشن
روش ضد
استعماری
مطالعه
موردی
اکتشاف،
نظریه تجربه
محور
صدای آ

5
6
7
8
9

ردیف

روش پژوهش

فراوان،

درصد
فراوان،

3
4

10

11
12
13

پسا کیف،

2

2.63

مطالعه موردی
گنجانده شده
پژوهش تجرب،
شعر پژوه،

2

2.63

1
1

1.31
1.31

22

23
24

روش پژوهش

فراوان،

درصد
فراوان،

بریکالژ
تحقیق
فلسف-،
همکارانه
پدیدارشناس،
تحلیل
گفتما
انتقادی
موارد
چندگانه

1

1.31

1

1.31

1

1.31

1

1.31

1

1.31

1

1.31

1
1

1.31
1.31

1

1.31

1
1
1

1.31

1.31
1.31

با توجه به جدو ( )2روش مردمنهاری با ( )27.63درصد بیشترین فراوان ،را به خود اختااد
داده است .بعد از آ بهترتیب روش روایت ،با ( )15.78درصد مطالعه موردی ( )10.52درصد اقدام
پژوه )6.57( ،درصد مروری ( )5.26درصد خود شرححا نویس )3.94( ،درصد روش استعاره
عکس صدا ییر بازنمودی فراکیف ،و گنجانده شده با ( )2.63درصد و روشهای پژوهش تجرب،
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پدیدارشناس ،مطالعه موردی اکتشاف ،موارد چندگانه شعرپژوه ،بریکالژ تحقیق فلسف،
همکارانه گفتما تحلیل انتقادی مواحثهای فمینیست دیفرکشن روش ضداستعماری نظریه
تجربه محور و صدای آ با ( )1.31درصد م،باشند.
در ادامه تمام ،روشهای کیف ،در نمودار ( )1نمایش داده شدهاند.

نمودار ( :)1فراوانی روششناسی مقاالت بررسیشده

ب) ابزارهای مورد استفاده :ج؛ت پاسخهوی ،به بخش دوم سؤا او پیژوهش ،فراوانی ،و درصید
ابزار اندازهگیری در مقاالت بررس،شده در جدو شماره ( )3ارائه شده است.
جدول ( :)3فراوانی و درصد ابزار جمعآوری اطالعات مقاالت بررسیشده
ردیف

ابزار جم آوری اطالعات

فراوان،

درصد فراوان،

1
2
3
4
5
6

مااحوه
مشاهده
بررس ،مستندات
دستنوشته و تجربیات
داستا نویس،
ضوط ویدئو

34
16
10
6
6
5

37.7
17.7
11.1
6.6
6.6
5.5
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7
8
9
10
11

بحثهای مشارکت،
مواحثه
1
استفاده از روش ترکیو،
پرسشنامه و نظرسنج،
تئوری فعالیت و بحث نقادانه

4
4
2
2
1

4.4
4.4
2.2
2.2
1.1

طوق جدو شماره  3در بین ابزارهای استفاده شده مااحوه با ( )37.7بیشترین فراوان ،را
داشت .بعد از آ به ترتیب مشاهده ( )17.7بررس ،مستندات ( )11.1دستنوشته و داستا نویس،
( )6.6ضوط ویدئو ( )5.5مواحثه و بحثهای مشارکت )4.4( ،استفاده از روش ترکیو ،پرسشنامه
و نظرسنج )2.2( ،و تئوری فعالیت و بحث نقادانه ( )1.1قرار گرفتهاند.
در ادامه تمام ،ابزارهای استفاده شده در مقاالت در نمودار ( )2نمایش داده شدهاند.

نمودار ( :)2فراوانی ابزار جمعآوری اطالعات مقاالت بررسیشده

سؤال دوم :نوآوریهای روششناس ،کیف ،و پساکیف ،در مقاالت مجله موردبررس ،شامل چه
مواردی است؟

 .1در اینجا منظور از روش ترکیو ،استفاده از روش های متعدد برای انجام یک پژوهش بوده است.
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بخش م؛م یافتههای پژوهش استفاده محققا از روشهای نوآورانیه کیفی ،و پسیاکیف ،در مقیاالت
بررس،شده بود .لشا ج؛ت پاسخهوی ،به سؤا دوم پژوهش توضیحات مربیوط بیه ایین روشهیا بیه
ترتیب برای روشهای پساکیف ،و کیف ،در ادامه ارائه م،شود.
پژوهش پسا کیف ،با هدف سازما ده ،و ساختاربخش ،پژوهش کیف ،انسان ،کشف شد .از نظیر
محققا در حوزه نظریهپردازی و روششناس ،باید بیشتر درباره واژه پسا در دهه دوم قیر بیسیت و
دوم تفکر صورت گیرد .اخیراً پژوهش پسا کیف ،توجه روششناس ،زیادی را بیه دسیت آورده اسیت.
مجالت روششناس ،گوناگو موضوعات خاص ،را به روش پسا کیف ،اختااد دادهاند .در مطالعات
سازمان ،این روش پژوهش همچنا ناشناخته است .روشهای پسا کیفی ،نشیا دهنیده روشهیای
بدو ساختارهای هنجاری و مرز مشخب است .روشهای ،متنوع که در هرجیا و هیر زمیا ممکین
است شروع شود نامشخب باق ،بماند و موجب تغییرات ،شود اما انجام آ ممکن است باعث ایجیاد
یییک حییس عییدم اطمینییا و سییردرگم ،شییود (جییانهورگ و همکییارا  .)2015 1انییواع روشهییای
پساکیف 2،که در مقاالت بررس،شده عوارتند از :بیریکیالژ 3روش شیعر پژوهی ،سی ،پی ،آی 4ییا
تحقیق فلسف ،همکارانه روش عکس صدا 5روش ییر بیازنمودی 6بیازی بیا آ و صیدای آ روش
فمینیست 7روش موارد چندگانه 8روش دیفرکشن 9مطالعه موردی اکتشاف 10،خود مردمنهاری.11
عالوه بر آ در برخ ،از مقاالت بررس،شده نیز روشهای معمو کیف ،با ایجاد تغییرات و ییا اضیافه
کرد بخش نوآورانه به کار پژوهش انجام شده بودند .لشا روشهیای مردمنهیاری شیوکهای 12اقیدام
پژوه ،فکورانه 13مطالعه موردی اکتشاف 14،و خود مردمنهاری 15ازجملیه روشهیای ،اسیت کیه در
مقاالت بررس،شده به آ ها اشاره شده است.

1. Ljungberg etal
 .2هریک از روشهای مورد بررس ،در پیوست توضیح داده شدهاند.
3. Bricolage
(4. Collaborative Philosophical Inquiry)CPI
5. Photo -voice
6. Non-representational methodology
7. Feminist
8. Multicase Methodology
9. Diffraction
10. Explorative Case Study
11. Auto-ethnography
12. Network ethnography
13. Reflexive Action Inquiry
14. Explorative Case Study
15. Auto-ethnography
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سؤال سوم :جامعه آماری مقاالت موردبررس ،شامل چه مواردی است؟
جدول ( :)4فراوانی و درصد جامعه مقاالت بررسیشده
ردیف

جامعه

فراوان،

درصد فراوان،

1
2
3

دانش آموزا
والدین
دانشهاه
(دانشجویا اعضای هیئتعلم)،
کادر آموزش( ،معلم مدیر)
کودکا
محقق
بیمارا
مدارک و اسناد
زنا و مردا
روانشناس علم،

24
4
14

./32
5.3
18.6

9
4
7
2
4
6
1

./12
5.3
9.3
2.6
5.3
./8
1.3

4
5
6
7
8
9
10

در بین جامعه استفاده شده طوق جدو شماره  4دانش آموزا با ( )32درصد بیشترین فراوان،
را داشتند .بعد از آ به ترتیب دانشهاه ( )18.6کادر آموزش )12( ،محقق ( )9.3زنا و مردا
( )./8والدین و مدارک و اسناد ( )4بیمارا ( )2و روانشناس علم )1( ،قرار گرفتهاند .با توجه به
این مسئله بیش از  50درصد از پژوهشهای اخیر آموزش ،در خدمت معلما و دانش آموزا قرار
گرفته است .بر این اساس معلما م،توانند از این طریق به پژوهشهای کیف ،در داخل کالس خود
دست بزنند و نتایج ،عمیق به دست آورند.
در ادامه فراوان ،جامعه پژوهش در مقاالت بررس،شده در نمودار ( )3نمایش داده شدهاند.
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نمودار ( :)3فراوانی جامعه مقاالت بررسیشده

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررس ،تحوالت نظری و روششناس ،مجله بیینالمللی ،تحقیقیات کیفی ،در
آموزش بوده است .در این راستا روش پژوهش ابزار مورد استفاده و جامعه آمیاری مقیاالت دو سیا
اخیر این مجله موردبررس ،قرار گرفت .یافتههای مربوط به سیؤا او پیژوهش نشیا داد از مییا
تمام روشهای کیف ،روش مردمنهاری بیشترین فراوان ،را به خود اختااد داده اسیت .بعید از آ
به ترتیب روش روایت ،مطالعه موردی اقدام پژوه ،خود شرححا نویس ،استعاره عکس صدا ییر
بازنمودی مطالعه موردی گنجانده شده پژوهش تجرب ،شیعر پژوهی ،بیریکیالژ تحقییق فلسیف،
همکارانه پدیدارشناس ،مطالعه موردی اکتشاف ،تحلیل گفتما انتقادی موارد چندگانه مواحثیه-
ای فمینیست دیفرکشن روش ضد استعماری مطالعه موردی اکتشاف ،و نظریه تجربهمحیور می-،
باشند .روش مردمنهاری ازجمله م؛مترین و پرکاربردترین روشهای کیف ،در مییا پژوهشیهرا در
حوزه آموزش است .ازجمله ویژگ،های م؛م این روش اختااد زما طوالن ،برای انجیام آ اسیت.
نتایج بهدستآمده ازاینروش بهطورمعمو دارای اعتوار زیادی است .در یک دستهبندی کلی ،روش-
های اشاره شده در این مقاله را به دو دسته روشهای کیف ،و روشهای نیوین کیفی ،ییا روشهیای
معمو و ییرمعمو و نوآورانه تقسیمبندی شد.
براساس یافتههای مربوط به بخش دوم سؤا او پژوهش ابزار گیرداوری اطالعیات در هرییک از
مقاالت بررس،شده متفاوت بودهاند و گاه ،در هریک از مقیاالت بییش از ییک ابیزار اسیتفاده شیده
است .مطابق با یافتههای پژوهش مااحوه دارای بیشترین فروان ،و بعید از آ بیه ترتییب ابزارهیای
مشاهده بررس ،مستندات دستنوشته و بازگوی ،تجربیات داستا نویس ،ضوط ویدئو بحیثهیای
مشارکت ،مواحثه استفاده از روش ترکیو ،پرسشنامه و نظرسنج ،و تئوری فعالیت و بحث نقادانیه
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قرار گرفتهاند .هما طور که مشاهده م،شود مااحوه بهویژه مااحوههای باز ییررسیم ،و گروهی،
در مقاالت موردبررس ،بیشترین استفاده را داشته است .مااحوه ازجمله م؛متیرین ابزارهیای میورد
استفاده در تحقیقات کیف ،است ک ه امروزه در داخل کشور نیز در انجام تحقیقیات کیفی ،بیشیترین
استفاده را به خود اختااد داده اسیت زییرا امکیا جمی آوری اطالعیات عمییق و جیام را بیرای
پژوهشهر فراهم م،کند .برخ ،از ابزارهای مورد استفاده ازجمله تئوری فعالیت صدای آ بیازی بیا
آ جز روش روشهای نوین کیف ،قرار م،گیرند.
یافته های مربوط به سؤا دوم پژوهش که بخش اصل ،مقاله را به خود اختایاد داده اسیت در
پ ،معرف ،روشهای پژوهش نوآورانه کیف ،و روشهای نوین کیف ،بوده اسیت .پیژوهش موتنی ،بیر
روشهای نوین کیف ،در سا های اخیر بعد از پژوهش کیف ،مطرح شده است و شامل انواع مختلف،
از روشهای جدید و ابزارهای پژوهش ،متفاوت با ابزارهای معمو کیف ،م،باشیند .روش کیفی ،بیه
تمام روشهای معمو کیف( ،ازجمله مطالعه موردی قومنهاری پدیدارشناس )،اشاره م،کند که در
بسیاری از پژوهشهای کیف ،از آ ها استفاده م،شود و هریک دارای اصیو و اسیتانداردهای میورد
تریید و شناخته شده م،باشند .روشهیای نیوین کیفی ،شیامل روشهیای بیدو هنجیار و سیاختار
مشخب م،شود .برخ ،ازاینروشهای روشهای نوین کیفی ،و کیفی ،کیه در مقیاالت موردبررسی،
استفاده شده بودند شامل این موارد بودند :روش عکس صدا موارد چندگانه مطالعه موردی گنجانده
شده شعر پژوه ،برکولیج تحقیق فلسف ،همکارانیه ییربیازنمودی فمینیسیت دیفرکشین و ضید
استعماری مردمنهاری شوکهای اقدامپژوه ،انعکاس ،و خود مردمنهاری .بر اساس یافتههای مربیوط
به سؤا سوم پژوهش جامعه آماری مقاالت موردبررس ،را بیشتر قشر تحاییلکرده و دانشیهاه ،و
مدرسهای تشکیل داده است .دانشآموزا بیشترین فراوانی ،را دارد .بعید از آ بیه ترتییب والیدین
دانشهاه کادر آموزش ،کودکا محقق بیمارا مدارک و اسناد زنا و مردا و روانشیناس علمی،
قرار گرفتهاند .انجام تعداد بیشتر پژوهشها در مدارس و بین دانشآموزا نشا م،دهد محققا بیه
مسائل و مشکالت این بخش از نظام آموزش ،اهمیت زیادی م،دهند و با انجام پژوهشهای کیف ،و
در بیشتر موارد نوآورانه و طوالن،مدت در پ ،کشف و حل مسائل نظام آموزش ،م،باشند.
لزوم توجه به پژوهشهای کیف ،و انواع آ تا آنجا پیش رفته است که مجیالت متعیددی بیا ایین
رویکرد در حا فعالیت م،باشند .مجله بین مطالعات کیفی ،ازجملیه مجلیههای ،اسیت کیه بیا ایین
رویکرد فعالیتهای خود را پیش برده است و مقاالت متعدد با روشهیای گونیاگو در آ بیه چیاپ
رسانده است .بررس ،و لزوم توجه به این امر در بخیش یافتیههای پیژوهش بهدرسیت ،مشخبشیده
است .چنا چه افراد مختلف در حیطههای گوناگو بیهویژه حیوزه آمیوزش ازایندسیت پژوهشهیا
حمایت نمودهاند و سع ،داشتهاند تا با خالقیت و پدید آورد رویکردی نوین از روشهیای گونیاگو
کیف ،در حوزه پژوهش خود استفاده نمایند .همین امر بررس ،موشکافانه و عمیق ،را طلویده اسیت.
هریک از روشهای ،که در بخش قول ،به آ ها اشاره شد بخش کوچک ،از فعالیت یا زندگ ،افراد را

  170بررسی جدیدترین تحوالت روششناسی کیفی پژوهش...

مورد کاوش قرار داده است و توانسته است بهعنوا یک روش جدید و نوین مورد استفاده قرار گیرد.
این در حال ،است که با بررس ،پژوهشهای متعددی که در این زمینه در اییرا انجیام شیده اسیت
روشهای یکسان ،اکثر پژوهشها مورد استفاده قرار گرفته اسیت .روش کیفی ،مایاحوه و مشیاهده
بهعنوا روشهای ،محسو م،شوند که بیشترین استفاده و کاربرد را دارند .پژوهش حاضر در نظیر
داشت با بررس ،یک ،از مجالت بینالملل ،کیف ،بخش ،ازایینروشهیای جدیید را معرفی ،نمایید و
راهنمای پژوهشهرا داخل ،برای انجام پژوهش کیف ،در جوام گوناگو باشد .در کنیار روشهیای
پژوهش کیف ،استفاده از روشهای فراکیف ،در سطح ج؛ا رو به گسترش است .امید اسیت نتیایج
پژوهش حاضر گام ،مؤ ر در بهکارگیری گسیترده روشهیای پیژوهش کیفی ،و فراکیفی ،در داخیل
کشور باشد و بر پربار شد نتایج پژوهشها بیفزاید.
پیشنهادات
با توجه به بررس،های انجام شده پیشن؛ادات زیر ارائه م،شود:
با توجه به نتایج بهدستآمده و بررس ،پژوهشهای کیف ،با رویکردهیای نیوین پیشین؛اد می،شیود
بهمنظور انجام پژوهشهای کیف ،کاربردی در نظامهای آموزشی ،ضیمن بررسی ،دقییق روشهیای
پیادهسازی روشهای نوین کیف ،استفاده از هریک از روشهای پیشن؛ادی همچو بریکالژ عکس
صدا و  ...مورد استفاده قرار گیرد.
ازآنجاکه این پژوهش در راستای تعیین میزا پژوهشهای کیف ،در حوزه آموزش صورت گرفتیه
است پیشن؛اد م،گردد با اعتواریاب ،و بررس ،عمیق به سایر روشهای کیف ،پرداخته شود و بیرای
انجام پژوهشهای آت ،مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به وجود زمینه کاربرد اکثریت روشهای پژوهش نوین کیف ،اشاره شده در ایین پیژوهش
و اینکه به این روشها در داخل کشور تا حد کم و یا اصالً به آ ها پرداخته نشیده اسیت پیشین؛اد
م،گردد زمینه بهکارگیری آ ها در مدارس (بیهویژه از سیوی معلمیا ) فیراهم گیردد و دانشیجویا
تحایالت تکمیل ،نیز در انجام پایا نامه و یا رساله پژوهش ،از روشهای مشکور استفاده کنند.
 پیشن؛اد م،گردد تحوالت نظری روشهای مشکور با انسجام بیشتر و بهصورت عمیقتر و مقایسیه-ای موردبررس ،قرار گیرد تا زمینه بهکارگیری آ ها را در نظامهای آموزش ،فراهم گردد.
 پیشن؛اد م ،گردد پژوهشهرا ارجمند ضمن بررس ،سایر مجالت معتور کیف ،داخلی ،و خیارج،بهصورت مقایسهای مجالت معتور پژوهشهای ترکیو ،و کم ،را نیز موردبررس ،قرار دهنید و رونید
تحوالت نظری و روششناس ،ایجاد شده در استفاده از روشهای پژوهش در داخل و خارج کشور را
مورد تحلیل قرار دهند.
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