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  چكيده
شناسـي  از رهيافت مدرن به رهيافت پست مـدرن، ملزومـات جديـدي در عرصـه روش     با گذار

هـاي اعتباربخشـي در تحقيقـات    تثليث به عنوان يكـي از شـيوه  . است شدهپژوهش كيفي مطرح 
پست مدرن، تثليث نقش چنـداني در   هشكنانبيني شالودهولي مطابق جهان ؛شودميكيفي محسوب 

لذا، پژوهشگران پست مدرن، از روش كريسـتاليزه شـدن    ،هاي تحقيق ندارداعتباربخشي به يافته
 ث،يـ تثل ياصـل اساسـ  . كنندهاي تحقيق استفاده ميبه جاي تثليث براي افزايش اعتبار دروني يافته

ـ شـناخت پد  يمتعدد برا يهاروش و مناسب يهايتژاربرد استراك در در حـالي كـه،    اسـت؛ ده ي
  .كنندكريستاليزه شدن، از ژانرهاي متعدد براي اعتباربخشي استفاده مي

هـاي  بـا برجسـته كـردن توصـيف     كه است مدرني پست كيفي تحقيق رويكرد كريستاليزه شدن،
 زنـدگي  تجـارب  الگوهـاي  و موضـوعات  سـازي يكپارچـه  بـراي  هاي متعدد، راهيعميق سبك
 شناسيهستي تحميل به تمايل، آن مفروضات و شناختيهستي مباني به توجه عدم. شودمحسوب مي

 جملـه  از شـده،  برسـاخته  اجتمـاعي  طـور  بـه  چندگانـه  هايواقعيت به گرايانهمطلق نگاه يگانه،
 از مـدرن  پسـت  متـون  در ياعتباربخشـ  بـراي  پژوهشگران تا است شده باعث كه هستند انتقاداتي
   .كنند استفاده شدن كريستاليزه مفهوم
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  مقدمه

هـا و علوم انسانی و اجتماعی از زمـان تکـوین خـود، تغییـرات و تحـوالت چشـمگیری در نظریـه
 بـه ؛یکی از این تحوالت عمده، وقوع گذار اسـت. شناختی به خود دیده استهای جامعهسرمشق

گرایـی بـه گرایی به عاملیت و از کالنی ما شاهد گذار از ساختارشناختطوری که در نظریات جامعه
ایـن در . متـأثر شـده اسـت تغییـراتهای پژوهش اجتمـاعی هـم از ایـن روش. خردگرایی هستیم

ی و بـه قـول گرایانـه و کّمـهای اثبـاترد  نگرشهای مبتنی بر کارباز روش انتقال، گذار یا ها روش
در پـژوهش . سـتاگرایانه های نرم انسانهای کیفی، تفسیری و روشروش سخت به روش ،1بلومر

شود سازی مطالعه میپژوهش با هدف نظریه هها در بافت طبیعی بدون برهم زدن صحنکیفی پدیده
  . شودپژوهش قلمداد میهای بعدی کننده گامو ماهیت موضوع تحقیق، تعیین

کیفی معتقدند روش کیفی برای حل مسائل و مشکالت ناشی از کاربرد  پژوهشگرانبسیاری از 
بـر . دنـاثبـاتی تعلـق دار بعد و به دوره ما اندگرایانه در علم اجتماعی به وجود آمدههای اثباتروش

کیفـی بایـد بـرای رفـع مشـکالت تحقیقـات پژوهشـگران ، )٢٠٠۵( 2اساس نظر دنزین و لینکلن
. ندکنهای کمتر سخت استفاده ها و روشالعملاثباتی و ما بعد اثباتی، از دستوراجتماعی در سنت 

دوره را از  پـنجبندی خود از تاریخ تحوالت تحقیـق کیفـی، بر این اساس، دنزین و لینکلن، در دوره
؛ محمدپور و همکـاران، ٢٠، ص١٣٨٨فلیک، ( شوداند که به شرح ذیل عنوان میهم تفکیک کرده

  ).٨٠، ص١٣٨٩
شود و تا جنگ جهانی دوم ادامه از اوایل قرن بیستم آغاز می :)١٩۵٠−١٩٠٠(مقطع سنتی ) ١ 
ها و بیگانگان و بـه توصـیف و تفسـیر توجـه خارجی  −طی این دوره تحقیق کیفی به دیگری . دارد

  ؛دهدنشان می
های مشخصه این دوره عبارت بود از نقد ریشه :)١٩٧٠-١٩۵٠(تی دوره نوگرایی یا مدرنیس) ٢

های انتقـادی، تفسـیری، فمینیسـتی و پسـت مـدرن و همچنـین تـالش بـرای اثباتی توسط رهیافت
  ؛بخشی به تحقیق کیفیرسمیت
ــبهم) ۴و  ٣ ــای م ــایی) ١٩٨۶−١٩٧٠( 3ژانره ــران بازنم ــه ) ١٩٩٠−١٩٨۶( 4و بح مشخص

هـای های گوناگونی از موضـوعات و روشالگوهای نظری و درک. دشوتحوالت این دوره تلقی می
مباحث بحران بازنمایی بـر سـر هـوش  ١٩٨٠در میانه دهه . تحقیق به موازات یکدیگر وجود دارند

                                                           
1. Herbert Blumer  

2. Denzin & Lincoln 

3. Blurred Genres 

4. Crisis of Representation  
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در این دوره تحقیق کیفی . ثیر خود قرار دادندأنگاری سرتاسر تحقیق کیفی را تحت تمصنوعی و قوم
هـای کیفـی در ایـن دوره، روش. شـودهایی از واقعیت بـدل مـیروایتبه فرایند مستمر بر ساختن 

  ؛ظهور یافتند 1در قالب تثلیث هعمدبه طور های ترکیبی یافته و تحقیق با روشگسترش
ها شدند یـا آنکـه ها جایگزین نظریه؛ در این دوره روایت)تاکنون ١٩٩٠(دوره پست مدرن ) ۵ 

این . است 2این دوره، دوره پیدایش پراگماتیسم و تز سازگاری .نددها به منزله روایت قرائت شظریهن
باشـد کـه شـیوه شناختی میهای ترکیبی به عنوان یک موضع جداگانه روشدوره، دوره تثبیت روش

  ).٢٠٠۵، دنزین و لینکلن (.شودمطرح می دورهدر این  3اعتباریابی کریستالیزه شدن
هـای قبـل بـه دوره ذار ار دورهشود که در گـمشخص می ،بندی دنزین و لینکلنبا توجه به دوره

شناسی تحقیق ظهور شناختی متفاوتی در روششناختی و معرفتمدرنیسم، مفروضات هستیپست
هـای اعتباریـابی های تحقیق، شـیوهشناختی روشکه متناسب با تغییر در مفروضات هستی کندمی

های قبل از تثلیث به عنوان شیوه اعتباریابی درونـی دوره در. یابدکیفی تحول می هایپژوهشنیز در 
نگـری و زاویـه که، در دوره پست مدرنیسـم، چنـد در حالی ؛شدهای کیفی استفاده میدر پژوهش

بنـابراین، شـیوه  ؛های تحقیق، با مفروضات ایـن عصـر همخـوانی نداشـتهسازی روشبعدی چند
  .شودشدن مطرح میعنوان کریستالیزه با جدیدی از اعتباریابی درونی 

گیـری شـود، دقـت انـدازهشناسی تحقیق بیشتر مطـرح مـییکی از مباحثی که در عرصه روش
پـذیر سـاختن رفتارهـای گیری و شاخصاندازه. ها و ابزارهای تحقیق در بین پژوهشگران است داده

هـای ر پـژوهشانسانی، اطمینان از صحت و دقت نتایج، به پیدایش انواع و اقسام اعتبار و پایایی د
شناسـانه ی با توجه به مبانی زیربنایی و معرفتهای کّم این امر در پژوهش. انسانی منجر شده است

های پژوهش کیفی و با توجه اما با پیدایی روش ه،یافتهای آماری دقیق رشد و توسعهآن تحت آزمون
اعتبـار و پایـایی هـم از هـای کیفـی رفتـار انسـانی، کیـد آن بـر جنبـهأهای متفاوت و تبه برداشت

عبـاس (تر تغییر کرده اسـت گرایانه و تفسیریی به سوی مفاهیمی نسبیهای آماری حوزه کّم  آزمون
های خود، در طـول زمـان از پژوهش کیفی نیز در راستای افزایش اعتبار یافته). ٢١، ص١٣٩١زاده، 
  . های مختلفی بهره گرفته استشیوه

های پژوهش اشاره دارد و عبارت اسـت از درجـه ها و یافتهوصیفاعتبارپذیری به واقعی بودن ت
ای که پژوهش در آن انجـام کنندگان پژوهش و برای زمینهها برای شرکتاعتماد به واقعی بودن یافته

، همـانی شـودها و نتایج تحقیق از سوی پژوهشگر ذکر میشده است؛ به این معنا که آنچه در یافته
                                                           

1. Triangulation 

2. Compatibility Thesis 

3. Crystallization 
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 پژوهشگردقت در تحقیقات کیفی به  ).٢٣ همان، ص( پاسخگو بوده است باشد که در نظر و ذهن
محققـان . هـای پرمایـه را بـه دسـت آورددهد که یک موضوع را با عمق زیاد شکافته، دادهاجازه می

هـای له از روشئ، ضمن صرف وقت و هزینـه زیـاد بـرای کشـف مسـیادشدهبرای رسیدن به هدف 
این همان فراینـدی اسـت کـه از آن بـه عنـوان  .کنندبه این امر استفاده می رسیدنمتعددی نیز برای 

  ).٢٠٠۶ ،1لیزا(شود تثلیث یاد می
شناختی ی و کیفی با مفروضات هستیهای کّم تثلیث زمانی موضوعیت خواهد داشت که روش

 هـایهـای مختلـف بـرای کشـف جنبـهتوان از روشدر این صورت می. مشابهی به کار برده شوند
همچنـین . ی باشند یا کیفـیها کّم نظر از اینکه این روشصرف ،واقعیت عینی واحدی استفاده کرد

هـر  ؛های به طور اجتماعی برساخته شده به کـار گرفـتها را برای کشف واقعیتتوان این روشمی
را  های منابع مختلـفدادهتر از بقیه هستند، ن منظور مناسبهای کیفی برای ایچند که برخی روش

های مربوط به یک واقعیت مطلـق اما استفاده از داده ؛توان از یکی به دیگری ترجمه و تبدیل کردمی
  . پذیر نیستهای چندگانه برساخته شده امکانهای مربوط به واقعیتبرای آزمون اعتبار داده

نتـایج  ،شـناختی واحـدی بـه کـار گرفتـه شـوندها با مفروضات هستیاگر انواع مختلف روش
هـای مختلـف بـا اما هنگـامی کـه روش ؛شوندهای همگرا یا ناهمگرا قابل حل میدستیابی به داده

 .یابندهمگرایی یا ناهمگرایی نتایج معانی متفاوتی می ،مفروضات متفاوتی مورد استفاده قرار گیرند
های مختلف از روشاستفاده  ،راه دوم. های متفاوتی مربوط باشندایج ممکن است به واقعیتنتاین 

  ). ٣۵٣، ص١٣٨٧، 2بلیکی(یک پروژه پژوهشی است  مختلف، در مراحل متفاوتبا مفروضات 
گـذار از آیـا به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش است کـه  مقالهشده، این یاد با توجه به مطالب 

بـوده آنها ی شناختشناختی و معرفتتثلیث به کریستالیزه شدن در نتیجه تغییر در مفروضات هستی
هایی پیش روی پژوهشگران بود که آنها را بـه سـمت است؟ اصوًال در انجام تثلیث، چه محدودیت

اعتباریابی درونی در تحقیقات کیفی سوق داده است؟ آیا کریستالیزه شدن توانسته  زشیوه جدیدی ا
  است از عهده انتقادات وارد بر تثلیث بر آید؟ 

مـورد و انـواع آن ، ابتـدا، تثلیـث مقالهای مطرح شده، در این بنابراین، با عطف نظر به پرسش
و  هـادر ادامه، کریستالیزه شـدن و ویژگـی .شودمیو انتقادات وارد بر آن تشریح  گیردمیتوجه قرار 

  .شودمیاربرد آن در متون پست مدرنیستی بررسی ک
  

                                                           
1. Lisa 

2. Blaikie 
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  و  انواع آن تثلیث

 نامعلوم یمحل نقطه تعیین در مثلثات علم کاربرد فرایند از است عبارت تثلیث لفظیو  یلغو معنای
 مـورد تثلیـث استعاره. یکدیگر از مشخص ایفاصله با ثابت نقطه دو موقعیت و مکان از استفاده با

اساس این کار . یابی و تعیین مسیر در دریا گرفته شده استی، جهتزاز بازسا تحقیقات در استفاده
ظور تعیین مکان یک نقطـه سـوم نـامعلوم از طریـق تشـکیل یـک بر استفاده از دو نقطه معلوم به من

  .مثلث استوار است
های تحقیق بـه منظـور های اجتماعی، هدف استفاده از دو یا تعداد بیشتری از جنبهدر پژوهش

تثلیث عبارت است از تلفیـق دو یـا تعـداد بیشـتری از منـابع . هاستتقویت توانایی در تفسیر یافته
های تحلیلی در بطن های نظری و یا روششناختی و دیدگاهمحققان، رویکردهای روشاطالعاتی، 

  ).١٣٨٧ایمان و آقاپور، (یک پژوهش واحد 
ده یـپد کیـمطالعه در مورد  یبرا یقیمتعدد تحق یهاث از روشیتثلتوان گفت که بنابراین، می

متعـدد  یهـاروش و ناسـبم یهـایاسـتراتژ 1اربردک ث،یتثل یدر واقع اصل اساس .دیجویسود م
 کـردنق همگـرا یـهـا از طرافتـهید ییـأت ث،یـتثل یاهـداف اساسـ. باشـدیده مـیـشناخت پد یبرا

   ).٢٠٠۶اریک، (است مختلف  یاندازها چشم
تعریف » ها در مطالعه یک پدیده یکسان ترکیب روش«را به صورت کلی به عنوان  تثلیثدنزین 
) ١٩۵٩(تـوان در کارهـای کمپـل و فیسـک را می تثلیثز در علوم اجتماعی، استفاده ا .کرده است

آنها استدالل کردند که بایـد در  .وجود آوردند را به 2»گرایی چندگانه عملیات«جستجو کرد که ایده 
تا اینکه تفاوت مشاهده شـده ناشـی از خاصـیت  شودبیش از یک روش استفاده  یابی،فرایند اعتبار
  .)١٣٨٧ایمان و آقاپور، (ل کنیم روش اطمینان حاص خودباشد و نه به 

 3یاث دادهیـتثل اولـین مـورد،: توان بر شـمردرا میث یاز تثل ینوع اساس از نظر دنزین، چهار
ای بـه اسـتفاده از منـابع مختلـف داده اشـاره دارد کـه بایـد آن را از بـه کـارگیری تثلیث داده .است
متعدد  یهارا با استفاده از روش یقیتحق یهاافتهیپژوهشگر، . های مختلف داده تفکیک کرد روش
ث یـتثلمـورد دوم، . کنـدیمـ یان و اشـخاص غنـکث زمان، میاز ح ،یال دادهیو تحل یمع آورج

شامل استفاده نامد که دنزین دومین نوع تثلیث را، تثلیث محقق می. است یا محقق 4نندهک یبررس
گـر گـر یـا مصـاحبهبر این اساس، از چند مشاهده .است پژوهشگراناز مشاهدات مختلف توسط 
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های فردی محقق آشکار شود یا بـه حـداقل برسـد؛ لـذا، بایـد تـأثیرات شود تا سوگیریاستفاده می
  .محققان مختلف بر موضوع و نتایج تحقیق به شکل سیستماتیکی مورد مقایسه قرار گیرند

 یهـاطـرح شـامل اسـتفاده ازکـه شود سومین روش از نوع تثلیث محسوب می 1هیث نظر یتثل
هـای متعـددی بـه بر این اساس، از منظرهـا و بـا فرضـیه .است دهیپد کیر یتفس یشتر برایب نظری
توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند تـا بـه ایـن اندازهای نظری گوناگون میچشم. کنندها نظر می داده

هدف از این عمل باال بردن امکـان تولیـد در هر حال، . شان افزایش یابدوسیله توانایی و سودمندی
هـا از منظرهـای دهنـده آن اسـت کـه دادهکاربرد بیش از یـک تئـوری نشـان ،در واقع. دانش است

این امر نوعی به چالش کشیدن خطاهاست و یا همان چکش کاری  ،بنابراین .اندمختلفی دیده شده
  ).۵٧، ص٢٠١٠، 2جولیا لی(شود خطاها محسوب می کاهشبرای 

و  یفـیکو  یّمـک یاشامل استفاده از منـابع دادهاست که  3یشناختث روشیتثلمورد چهارم، 
ل و یـمکت) الـف :)٢٠٠۴ ،4منگان و دیگران(است  ریبه شرح ز قیتحق کیمختلف در  یهاروش
بـه فـرض . نجامدیجه بیه به نتک یرفع نواقص و انتخاب روش یص هر روش انتخاب شده برایتشخ
 )ب شـود؛ ق منجـریـتحق یگیتواند بـه پرمـایم یفیکو  یّم ک یهازمان از روشاستفاده هم ،مثال
ده ی، پدیفیکق یه در تحقکنیا یبرا. ده استشژه انتخاب یو یاستراتژ کیچگونه و چرا  هکنیه ایتوج

د ییـأث، تیـتثل ن منطق در اسـتفاده ازیموس) ج است؛ل کده بوده و فهم آن مشیچیار پیمورد نظر بس
کند ها توانمند افتهیم یج از مطالعات خودش و تعمیم نتایمحقق را در ترس ییتوانا بایدث یتثل. است

آوری اطالعـات از افـراد و عنـوان جمـع به عبارت دیگر برای دنزین، تثلیث بـه ).٢٠٠۶، 5اریک(
خطاهـای در جهـت کـاهش گونـاگون هـای های مختلف است  کـه بـا اسـتفاده از روشمجموعه

   ).۵٩، ص٢٠٠۶، 6فارل(کند قق عمل میتمالی مفروضات محاح
تثلیث درون روشـی و تثلیـث : توان دو گونه فرعی تثلیث را از یکدیگر متمایز کردهمچنین، می

گیـری های مختلف برای انـدازهیک نمونه تثلیث درون روشی استفاده از خرده مقیاس. میان روشی
ث میان روشی تلفیق پرسشنامه با مصاحبه نیمـه سـاخت یک موضوع در یک پرسشنامه و نمونه تثلی

ل یـو تحل یاث دادهیـاز تثل یتوان انـواع مختلفـین میبنابرا). ۴٣۶، ص١٣٨٨فلیک، (یافته است 
  :ردک بیانر یاسناد را به شرح ز
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 داده از یگـردآور) ٢و غیـره؛ مصـاحبه، مشـاهده، اسـناد : منـابع متعـدد داده از یگردآور )١
متعـدد شـامل  یدیـلکدهندگان داده از اطالع یگردآور )٣ ؛تماممهیو ن یافتهتماما متعدد یها پروژه
 یقـیتحق یهـاروشداده از  یگـردآور )۴؛ ...و نندگانکنندگان، عرضهکران، مهندسان، مصرفیمد

  .)٢٠٠۵، 1آالم( یفیک و یّم کمتعدد 
 مشـخص  یرا بـرا یث، فرصتیتثل. شودیم یتلق یمفهوم یظهور ادعاها یبرا یاعتبار، ثیتثل

 یهـاق لحـاظ روشیـاز طر جز آنهـارها و یا تفسیمشاهدات  یریرارپذکزان تید مییأ، تیردن معانک
 هـایپرسـشق یاز  طر ث، محققیدر تثل .دهدیار محقق قرار میها، در اختدهیگوناگون در مورد پد

 ن،یبنابرا. ازدییدست مرها ین متغیب یسجاد روابط اسایمرحله ا به یو اطالعات ی، احساسیاسکانع
روش اسـتفاده از همراه بـا ه کبوده  یانهیزم نظریه یشناسدر روش یدین مفیعمل و تمر کیث یتثل
بـه  یهـا و برچسـب زنـت دادهیـاطـالع از ماه ینه را برایزم ،جاد شدهیا یهاسه مداوم از دادهیمقا

رارشـونده از کت ینـدیفرا ،ن امـریا. ندکیها آماده مداده یبرا نظریهو مناسب بودن  نظری یهامقوله
همـراه  یمفهوم یهاو مقولهبررسی  ها راو داده نظریهلگر مدام یه تحلکن نحو یبه ا ؛ات استیشفک

  .)٢٠٠۶، 2داگالس(کند یم ینیات آنها را دائم بازبیبا خصوص
اسـت  یمهمـ یشناختنوع روش کیث یتثل: دیگوین مین ارتباط چنیدر ا )١٩٨٨( 3سونیمات 
را یـز ؛اربرد داردکـ 4ایجـاد قضـاینترل خطاهـا و اکبه منظور  یابیارز یبرا یفیک یهاافتیه در رهک

ث یه تثلکنیان ایبا ب )٢٠٠١( 5پاتن .ندارند یبرد آنچنانراکگونه موارد نیدر ا یسنت یعلم یهاروش
ده کرد یکأن مفهوم تیه استفاده از اد، بیافزایروش من یب چندیکق تریمطالعه از طر کی یارآمدکبر 

یاسـتفاده مـ یفیکو  یّم ک یهاافتیر رهین نوع داده و روش نظیاز چند ث،یدر تثل یبه عبارت. است
  .مورد انتقاد قرار گرفته است 6باربور یمتعدد از سو یهاب روشیکده ترین ایه اکهرچند . شود
 کیـن روش در یب چنـدیـکامـا تر ؛دشـو یتواند عملیها ممیب پارادایکتر باربور معتقد است 
مفروضـات خـاص خـودش را  نظـریث چهارچوب یه از حک یانهیزم رد نظریهکیرور یم نظیپارادا
ق اسـتفاده یـم تحقید و تعمـییأبه منظور ت یّم کم یث در پارادایتثل ،به هرحال. ساز استلهئمس ،دارد
در هـر  یفـیکق یـاز منظر تحقث را یتثل میاز دارینه ما کند کیمطرح م) ٢٠٠١(باربور  اما شود؛می
ن کـمم یّمـکق یـدر تحق یان منبـع دادهیث از چندیتثل مثال در استفاده یبرا .مکنیف یم تعریپارادا
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د یـا تجدیبا بهبود و  یفیکق یها در تحقینیبشیاما پ ؛دیایات درست در نیها از فرضینیبشیاست پ
با توجه به مطالب مطـرح  ).١۴٨ص ،١٣٩٠ پور،زاده و حسینعباس( است یها عملنظریهنظر در 
د بـه نظـر یر مفیبه شرح ز یغن یهانظریهساخت  برای ثیاز تثل استفاده از چهار نوع استنباط شده،
  :رسدمی

 )٢ ؛)1یلیمکاستنباط ت( کنندیت میگر را تقویه همدکها در طول مطالعه مشاهده شباهت )١
 نظریـه کیـا یـ شـنهادیردن پکـرا به متبلـور  ن است ماکه ممکطول مطالعه ها در اهتمشاهده شب

ه بـه کـمطالعـه  یال در طـکـیراد یهاان مشاهده تفاوتکام )٣ ؛)2استنباط همگرا( رهنمون سازد
ه کدهد یبه ما اجازه م ثیتثل از استفاده ،تینهادر ) ۴ )3استنباط واگرا( شودیم منجر نظریهتوسعه 

 میکن یشتریب ملأت یقبل یهاافتهیدر مورد  یقیو چهارچوب تحق نظریهجاد یا یبه عقب برگشته و برا
و  یّمـکق مطالعـات یدست آمده از طره فرا استنباط به ادغام استنباطات ب ،در واقع .)4فرا استنباط(
  ).  ٢٠٠۶اریک، ( ها اشاره دارداز روش یادهیچیمجموعه پ کیدر  یفیک

 
  انتقادات وارده بر تثلیث 

ذاتـی  ماتیسون به عنوان یکی از منتقدان تثلیث معتقد است که، بر خالف نظر پژوهشگران، خطای
الزامـًا هر روش خاصی یا منبع داده ها یا پژوهشگر، در صورت استفاده از شماری از این روش ها، 

منجر به همگرایی حول حقیقـت پدیـده اجتمـاعی همیشه تثلیث دیگر اینکه، . شدنی نیستحذف 
با اینکه روش های متفاوت ممکن است به دلیل اریـب وی بر این باور است که، . نمی گرددمعینی 

روش های مختلف ممکن است «به عبارت دیگر، به بار آورند،  یهر یک از سنجه ها، نتایج متفاوت
  ).٣۴۴: ١٣٨٧بلیکی، (»  به طرق متفاوتی از دانستن دست یابند

در عمل، تثلیث به عنوان یک استراتژی تصویری پیچیده و غنی از پدیده ماتیسون معتقد است، 
و دیدگاهی یگانه درباره موضوع اما به ندرت مسیر روشن  دهد؛تماعی مورد مطالعه به دست میاج
رد تا پدیده آوتثلیث به عنوان یک استراتژی شواهدی برای پژوهشگر فراهم می همچنین،. گشایدمی

 .از عهـده ایـن کـار برآیـدتواند اما استراتژی تثلیث، به خودی خود نمی ؛دکنی را قابل فهم عاجتما
ایـن  .دهـدها ارائـه مـیحلی فنی برای مسئله گردآوری و تحلیل دادهارزش تثلیث این نیست که راه

های توانند گزارهگران میآورد که بر مبنای آن پژوهشروشی است که شواهد بیشتر و بهتری فراهم می
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ها همگرا باشـند چـه ناهمسـاز، یـا متنـاقض، پس چه داده .ی برسازندعمعنادار درباره جهان اجتما
  ).١۵، ص١٩٩٨ماتیسون، (ها و درباره آنها برسازد دادههایی برای پژوهشگر باید بکوشد تبیین

 در آنهـا کـه، اسـت ایـن نـددانمـی وارد تثلیـث بـر پژوهشـگران که انتقاداتی ترینمهم از یکی
 همـین بـا نیـز ،1سـیلورمن. گیرنـدمـی نادیده را شناختیمعرفت مبانی تثلیث استراتژی کارگیری به

 یکرده است که برا توجه تثلیثبه مفهوم  ین،مورد نظر دنز یندر انتقاد از کنش متقابل نماد رویکرد،
 سـیلورمن. کامل مطرح شده اسـت یرتصو یکمثل  یزیو ناقص و ارائه چ یجزئ یدگاهیغلبه بر د
انـد کـه فـرض عناصـری از چـارچوب مرجـع پوزیتیویسـتی استراتژی، ینا اساساست که  معتقد
بـه عنـوان  ،از آن را وجـود دارد و تعبیرهـای گونـاگون) یانشـدهتعریـف(ای کنند واقعیت یگانه می
  . انگارندهای متعدد از این واقعیت میبرداری نقشه

مـورد انتقـاد قـرار » سـنجش واحـد مشـابه«سیلورمن، دیدگاه دنزین را از بابت سخن گفتن از 
های چندگانه حمایت در چارچوب منطق آزمون فرضیه از روشدهد و بر این باور است که، وی  می
از روش آزمـون فرضـیه دفـاع  ،موضع کنش متقابلسیلورمن، بر این باور است که، نباید با . کندمی

شـان، هـای چندگانـهواحدهای اجتماعی  که به رغم تعریف«یا مهمتر اینکه، از فرض وجود شود، 
هسـتند  2»مندوضعیت«ها و تعابیر کنش ،گراکنش متقابل به زعم اندیشمندان. ای دارندشکل یگانه
بلکـه بایـد اعمـال  ؛شناسی این نیست که بین تعابیر رقیب کنشگران بـه داوری بنشـیندنقش جامعه

هـا بـه چنـدین شناس باید از تولید دادهمنظور این نیست که جامعه. آنها را درک کند» مندعیتوض«
مشــکل  هــا بــرای داوری بــین تعــابیر اســتفاده شــودوقتــی از ایــن داده؛ امــا، طریــق، پرهیــز کنــد

). ١٠۵-۶، ص١٩٨۵سـیلورمن، (گیـرد شناختی دامن پژوهشـگران را مـیشناختی و روش معرفت
هـای تحقیـق نـه دیدگاه وی، ماهیت استفاده از مراجع متعدد برای اعتباربخشی به یافته بنابراین، از

شناختی مراجع متعـدد، داوری های معرفتتنها محل نقد نیست؛ بلکه به دلیل تفاوت در پیشفرض
 .تواند موجب انتقاد باشدها مییافته

دهـد، را مـورد انتقـاد قـرار مـیانداز پـارادایمی، تثلیـث یکی دیگر از اندیشمندانی که با چشم
های اعتباربخشـی وی معتقد است با رهیافت پست مدرنیستی، تحول در شیوه. است 3ریچاردسون

مفروضاتی را که اعتباربخشی آن بر ، پست مدرنیستی از تثلیثوی در نقد . رسدضروری به نظر می
هـا بااسـتفاده از متـون درنیستپست ماستدالل او این است که، . کندرد می ،پایه آنها استوار است

  .کنندمی کریستالیزه، بلکه تثلیثچندژانری، نه 
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بسیار بیشتر از سه ضـلع ریچاردسون در تشریح انتقاد خود از استراتژی تثلیث، معتقد است که 
 پسـت متـون بـرای اعتبـاراین است که تمثیل اصـلی  وی ادعای. برای رهیافتن به جهان وجود دارد

 و تقـارن کـه اسـت کریستال یک بلکه − معین و ثابت بعدی دو شکل یک − مثلث یک نه مدرنیستی
 .آمیـزدمـی هـم در رهیافـت زاویه و بودن چندبعدی شفافیت، ترکیب، شکل، نامحدود تنوع با را ماده

 منشـورهایی بلورهـا .نیستند شکل بی اما ؛شوندمی تبدیل هم به کنند،می تغییر کنند،می رشد بلورها

 و الگوهـا هـا،رنـگ و کنندمی تجزیه خود درون و تابانندمی باز است بیرون در را آنچه هر که هستند
 بـه بسـتگی بینیممی ما آنچه .تابانندمی متفاوتی جهات در را آنها و کنندمی خلق متفاوتی هایآرایش

 مدرنیسـتی پسـت متـون در .شـدن کریسـتالیزه بلکـه نـه، یبنـد مثلـث پـس .دارد ما دریافت زاویه

 هـم باشد موج هم تواندمی نور که ایمشده نزدیک نور نظریه به و دور مسطح هندسه از ما چندژانری،

 شـکنی سـازه را اعتبـار سـنتی یـدها بدهـد، دسـت از را خـود ساختار آنکه بی شدن کریستالیزه .ذره

 اسـت موضـوع از نقـص سـراپا و پیچیـده ژرف، فهمـی کننـده عرضـه شدن کریستالیزه و ...کند می

 خصـوص در کـه مطـالبی بـه توجه با ).٣۴٧ ص ،١٣٨٧ بلیکی، و ۵٢٢ ص ،١٩٩۴ ریچاردسون،(

   :کرد بندیفهرست ذیل موارد در را انتقادات این اهم توانمی شد، تشریح تثلیث بر وارد انتقادت
 آن؛ تحریف و تثلیث مفهوم خاستگاه در ابهام

 تثلیث؛ مفهوم بندیصورت بودن امشخصن
 مفهوم؛ این کارگیری به موقع در آن مفروضات و شناختیهستی مبانی به توجه عدم

  بودن؛ سطحی
 ؛یگانه شناسیهستی تحمیل به تمایل
 ؛شده برساخته اجتماعی طور به چندگانه هایواقعیت به گرایانهمطلق نگاه
 تثلیث؛ مفهوم کارگیری به از حاصل نتایج تفسیر در ابهام

 عمل؛ در استراتژی این کارگیری به قابلیت نداشتن و نبودن عملیاتی
 .آن گیریشکل مکانیسم در ابهام
 اتخـاذ تثلیـث مفهـوم از اسـتفاده در متفـاوتی هـایموضع اندیشمندان باال، انتقادات به توجه با

 و جدیـدتر هـایشـیوه تـوانمی تثلیث، مفهوم در بازنگری با که معتقدند پژوهشگران برخی .اند کرده
 چندگانـه تثلیث و سیستماتیک تثلیث نظیر مواردی به توانمی که کرد خلق مفهوم این از تریکاربردی

 و شـناختیهسـتی مبـانی لحـاظ از تثلیـث اینکـه، بـه توجه با باورند این بر نیز ایعده اما کرد؛ اشاره
 شـیوه جدیـد، هـایپـارادایم بـا متناسـب اسـت ربهتـ لـذا دارد؛ اساسـی اشکاالت شناختیمعرفت

 پسـت رهیافـت بـه قائل پژوهشگران اکثراً  دوم، موضع طرفداران .شود استفاده جدیدی اعتباربخشی



      ١٣٣    های چند ژانری در گذار از تثلیث به کریستالیزه شدنفهم بازنمایی

 

 پسـت پارادایم شناختیهستی مفروضات با تثلیث، استراتژی که تصورند این بر که هستند مدرنیستی

 بــرای شــدن کریســتالیزه مفهــوم بــه یشــمنداناند از طیــف ایــن بنــابراین، .نــدارد همخــوانی مــدرن

 کـاوش بیشـتر شـدن کریستالیزه مفهوم ذیل، در که اندشده متوسل مدرن پست متون در اعتباربخشی

  .شودمی
  

  و مقایسه آن با تثلیث کریستالیزه شدن

 بـه نوشـتن«ای با عنـوان در مقاله ،شناسجامعه 1ریچاردسوِن  رلالکریستالیزه شدن، توسط  مفهوم
 تحقیـق درکریسـتالیزه شـدن را  یو. معرفی شـد کیفیشناسان روش به 2»تحقیق روش یک وانعن

بیـان کـرده اسـت  عمومی سنتی هایمحدودیتبه عنوان ظرفیتی برای نویسنده برای شکستن  کیفی
 ادبـی،در ژانرهـای  را خـود محصـوالت آزادانـه، محقق). ٩۶٢، ص ٢٠٠۵، 3ریچاردسون و پیر(

در ایـن . هسـت نیـز هـاآن از یـک هـر مرزهـای شکسـتندر پـی  اغلبعلمی ارائه کرده و  و هنری
ریچاردسـون در . کارهای متفاوتی در یک موضوع داشته باشـد است ممکن پژوهشگر محصوالت،

هـا کند که پست مدرنیسـتهای پیشین اعتباربخشی استدالل مینقد پست مدرنیستی خود از شیوه
 تـوانبنـابراین، مـی). ٢٧٠، ص٢٠٠٠بلیکـی، (کننـد چندژانری کریستالیزه میبا استفاده از متون 

 کریسـتالمتکی بر استعاره  کهگفت نوعی نگاه پست مدرن به تازگی در باب اعتباریابی مطرح شده 
  . است

 بـه منحصر تالش 4اثر لورا الینگسون »کیفی تحقیقات در کریستالیزه شدنای بر مقدمه« کتاب
ای نظریه زمینه ترکیب برای چارچوبی او. کندمی ایجاد کریستالیزه شدن روش تفسیر در تبیین و فرد
 هـای توصـیفی،روایـت ماننـد هـا،داده مبتکرانه هاینمایش با اجتماعی های علمیدیگر تحلیل و

 کیفی تحقیق رویکرد ،کریستالیزه شدنکند که فرض می وی. دهدمی ارائه فیلم و تئاتر رقص، شعر،
 بـرای راهـی عنـوان های متعدد بـههای عمیق سبکبا برجسته کردن توصیف که است مدرنی پست

  ).٢٠٠٩الینگسون، ( است زندگی تجربه الگوهای و موضوعات سازی یکپارچه
 گروهـی« را 7ژانـر 6جمیسون و 5کمپل .است چندژانری هایبازنمایی مستلزم شدن کریستالیزه

                                                           
1. Laurel Richardson  

2. Writing as a Method of Inquiry  

3. Richardson & Pierre 

4. Ellingson 

5. Campbell  

6. Jamison  

7. Genre  
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 کننـدمی تعریف ،»هستند مشترکی 3موقعیتی و 2سبکی ،1ماهوی هایویژگی دارای که هاگفتمان از
 پـژوهش ژانرهای سنتی هایمحدودیت با نباید پژوهشگران ).١١٢، ص ٢٠٠٩، 4کوگنو و توماس(

 شکستن حتی یا دادن حرکت برای مسیری شدن، کریستالیزه که، چرا ؛گیرند قرار تحمیل مورد کیفی
 عناصـر از ترکیبـی .ماننـدنمـی بـاقی خـالص و نـاب ژانرها زمان، مرور به. است عمومی مرزهای
 مورد نظر استعاره«. گسترش یابد ،شودنامیده می 5بدیع هایترکیب که آنچه به است ممکن عمومی
کید برای تـا زمـانی کـه  های ترکیبی پژوهشبازنمایی. »هاستتولیدی و انتقالی ترکیب ویژگی بر تأ

بـه هـر . یابـدادامه می ،های ژانرهای پژوهش سنتی حرکت کنندپژوهشگران به بیرون از محدودیت
اگرچـه انتخـاب  مختلف وجود نـدارد،نیازی به جایگزینی ژانرهای بوده و ها سودمند گزارش ،حال

الینگسـون، (بسیار مفید خواهـد بـود  ،وهش دارندژین بازنمایی از حقیقت را در پرژانرهایی که بهت
  ). ۶، ص٢٠٠٩

شـوند شـناختی ناشـی مـیرا که از تالقی مرزهای روش شناختیمعرفت یهاپرسشالینگسون 
 ارائـه کریسـتالیزه شـدنفراینـد  انجام و ریزیبرنامه طراحی، برای دقیقی هایگام ادامه در وبررسی 

 دهدمی ارائه هنری/ خالقانه و اجتماعی/ علمی نگارش دو هر بهبود برای رهنمودهایی وی. کندمی
 کیفـی تحقیـق در متعـدد ژانرهـای یدر ارتقا هارسانه انتشار دادن قرار برای هدفهایی استراتژی و

مــورد کــاربرد  چــارچوب برگرفتــه از ،کریســتالیزه شــدن از الینگســون مفهــوم. دهــدپیشــنهاد مــی
 .است یافته تکامل کیفی تحقیقات انجام برای )٢٠٠٠( ریچاردسون
گرایـی اجتمـاعی قـرار بینـی برسـاختدر بـین جهـان کریستالیزه شـدنالینگسون، نظر مطابق 

و شیوه ارزشمندی از تفکر و پویش خالقانه بـه منظـور تولیـد  )٢٠، ص٢٠٠٧، 6کرسول( گیرد می
  ). ٢٠٠۶، 7چارمز(دهد ها به دست میدانش ارائه کرده و تحلیل مفهومی از داده

 پیوستار طول در که دیگر مندنظام هایتحلیل و ایزمینه نظریه با سادگی به نوظهور پارادایم این
 ژانرهـای کاربرد از الینگسون تبیین. یابدیم یوندوجود دارند، پ رادیکال یرگراییتا تفس گراییاثبات از

 شـدن کریستالیزه اصول. کندمی معرفی هایشیافته در ماهیت مقتضای و ادیبانه راهبردهای هنری،
 شـامل باید دست کم که گیرندیشکل م »1پیچیده تفسیرهای« و »8پرمایه توصیف«بر اساس  یو

                                                           
1. substantial  

2. stylistic  

3. situational  

4. Cugno & Thomas 

5. Rhetorical hybrids  

6. Creswell 

7. charmaz 

8. Thick description  
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 هـاداده) یـثتثل( نگریجانبه همه به هستند »فشرده و مخلوط آمیخته، هم در« که سبک چند یا دو
  .بینجامد
. 3دنـدریتیک) شـجری( و 2یکپارچـه :کنـدمـی تقسـیم رویکـرد دو بـه را شـدن کریستالیزه او

. های متعدد استمتشکل از سبک متن نوشتاری و یا دیداری مستلزم یک یکپارچه کریستالیزه شدن
 امـا ؛الگوسازی شدهدائمًا  ،کیفی هایپروژه سازیمفهوم منظور بهرا  اصطالح عاریتی دندریتیک او

های اسیشناست که معرفت هاییبازنمایی از اشکال زیبا اغلب و فرد به منحصر بینی،پیش غیرقابل
 .کندچندگانه را منعکس می

 حـالی در ؛کنندنگری میجانبهشناسی ساده همهها را با یک روشداده محققان معمول، طور به
بیشتر از  را سبک چند یا دو اما ؛گیردنگری سنتی را به کار میجانبههمه تنها نه کریستالیزه شدن که،

شـناختی ایـن هسـتی فرض های کیفی،مثل همه پژوهش. کندکدگذاری می و بهبود، همه تقویت،
 اعتمـاد قابـل سـبک هـر در تعـالی اسـتانداردهای متناسب با باالترین باید نویسندگان«است که، 

 4خاموش مانده تاریخ طول در و شده رانده حاشیه به هایباید پذیرای گروه نویسنده اهداف .»باشند
ی، سیاسـی و هـای اجتمـاعفرصت اظهارنظر و ابراز وجـود  در عرصـه کنندگانبه مشارکت باشد و

 گران را در محیط طبیعی تقویـت، ضـبط و نشـان دهـددانشگاهی بدهد و در نتیجه، عملکرد کنش
  ).٣٧، ص٢٠٠٧کراسول، (

از نقـاط قـوت . با توجه به مطالب مطرح شده، کریسـتالیزه شـدن نقـاط قـوت و ضـعفی دارد 
) ٢ ؛عمیـق، پرمایـه و فشـردههای توصیففراهم کردن ) ١توان به مواردی نظیر کریستالیزه شدن می

هـای متعـدد درک و فهـم بـه بـه دسـت دادن شـیوه) ٣ ؛تقویت تجربه خاصی در اشـکال مختلـف
قطـه نهمچنـین، کریسـتالیزه شـدن . تـری از فهـم بـه پژوهشـگرارائـه سـطح عمیـق) ۴ ؛خواننده
شـدن آنهـا را کارگیری رویکـرد کریسـتالیزه ه که الزامًا پژوهشگران باید در زمان بدارد هایی  ضعف

های متعدد مسلط نیستند، کریستالیزه شدن مسـتلزم اینکه، همه افراد به سبک. مورد توجه قرار دهند
 یـک عنـوان سـنخ بـهشـناخت هـم عـدم .بین وسعت و عمق است) سبک سنگین کردن(معاوضه 
 عـاری از پـیش داوری و( محققـان یطرفـبیدوام و در نهایت اینکه،  شناختی قابلروش چارچوب
، مواردی هستند کـه جـزء )افق دید گسترده( بودنها بازنمایی از وسیعی به طیف و مشتاق) تعصب

  .)١١٢، ص٢٠٠٩کوگنو و توماس، ( شوندنقاط ضعف رویکرد کریستالیزه شدن محسوب می

                                                           
1. Complex interpratation 

2. Integrated 

3. Dendritic 

4. Marginalized and historically Silenced groups 
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کـارگیری دو روش ه بـ«تثلیـث شـود کـه، با مقایسه تثلیث و کریستالیزه شـدن، مشـخص مـی
موشکافی و بررسی دقیق اشـارات «به عنوان  کریستالیزه شدندر حالی که،  ؛است »آوری داده جمع

کوهن ( شودتعریف می »کالمی و غیرکالمی به منظور استنباط منظور مشارکت کنندگان) تن گفتار(
اســت کــه در کریســتالیزه شــدن همــه اشــارات  مشــخص. )٢٩۴و  ٢٣٣، ص ١٩٩۵، 1و مــانیون

  . کنندگان نیز اهمیت دارندمشارکت غیرکالمی، اظهارات هیحانی و حرکات
در . گیرندکریستالیزه شدن را به عنوان مفهومی ورای تثلیث به کار می) ٢٠٠٠(دنزین و لینکلن 

آوری شده های جمعمحقق داستان مشابهی را از داده) ١٩٩۵ریچاردسون، (فرایند کریستالیزه شدن 
را از زوایـای هـا موضوع بـا فراینـدی کـه دادههمچنین این . کندمیاز منابع اطالعاتی مختلف بیان 

های مختلف، وابسته به مراحـل که با برجسته کردن جنبه −شده است  عجینکند متعدد بررسی می
کنـد کـه بـه شکل گسترده کریستالیزه شدن را تبیـین مـی) ١٩٩٩(بورکان . باشدمختلف تحقیق می

  :های کیفی مشهور است که مستلزمدهبرای فرایند تحلیل دا کریستالیزه شدن/ شدن ورغوطه
کنند هایی میمستغرق در دادهرا فرایندی که به وسیله آن محققان خودشان  :2غوطه ور شدن −

   ؛اندآوری کردهها به تفصیل جمعبا خواندن یا آزمون قسمتی از دادهرا که آنها 
یستالیزه شدن − ور غوطـه(هـا را موقت فرایند آزمـون یـا خوانـدن داده به طور فرایندی که: کر
بنـدی کند تا با تجربه تحلیل واکنش نشـان دهـد یـا سـعی در شناسـایی و مفصـلمعلق می) شدن

  .شده است عالگوها یا موضوعاتی که در فرایند غوطه ور شدن مورد توجه واق
هـا آزمـون بد تـا زمـانی کـه دادهیاادامه می )کریستالیزه شدن/ شدن ورغوطه(این فرایند دوگانه 

بنـدی هایی که دارای معانی هستند ایجاد شود و بـه خـوبی مفصـلند و الگوها و ادعاها از دادهشو
  .شده و مستند گردد

 تحقیـق روش یـک منشورسـازی آیـاسوالی که بیشتر پژوهشگران با آن مواجهند این است که، 
ها بـدون نیاز را برای تحلیل نقادانه و تفسیر دادههای مورد عدسی محقق چگونه است؟ معتبر کیفی

 روش گرایانه پژوهش کیفی کرسول،نگرش کل اساس کند؟ برراهنمایی چارچوب نظری کشف می
کیفـی  پژوهشچون منطبق است؛  نوظهور طرح های کلی یکبا ویژگی الینگسون کریستالیزه شدن

م مراحـل فراینـد ممکـن اسـت بعـد از ورود تجـویز شـود و تمـااز ابتدا با قطعیت کامل تواند نمی
 در. )٣٩، ص٢٠٠٧کرسـول، (پیـدا کنـد هـا تغییـر آوری دادهپژوهشگر به میدان و شروع به جمع

 .نیسـت رانـده حاشـیه های بـهیا گروه متناسب افراد ساختاری هاینظریه و قوانین« سنتی، رویکرد

                                                           
1. Cohen and Manion 

2. Immersion 
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کرسـول . »را درک و یا تفسیر کنـد جهان مورد در دیگران معانی که است این بنابراین، قصد محقق،
بایـد بـه اسـتقبال ایـده  کیفـی تحقیقـات هنگـام انجـام محققـان«کـه  کنـدپیشنهاد می) ٢٠٠٧(

انجام  کیفی مطالعه یک خوانندگان و مطالعه حال در افراد طورکههمانهای چندگانه بروند،  واقعیت
تری گرایانه تصویر بزرگبه لحاظ نگرش کلهای چندگانه بازنمایی الینگسون از واقعیت .»دهندمی

 پیچیـدگی بـه توجـه به هر حـال، بـا. دهدبه دست می کنندگاناز تجارب درونی و برونی مشارکت
پایـه  بـر کننـدهمشارکت /محققمستلزم ارتباط قوی  کریستالیزه شدن خود گزارش شده، گفتگوهای
ــه همــدلی و صــداقت اعتمــاد،  درک و بازنمــایی روشــن ســازی،بــرای  مســیری ایجــاد منظــور ب
دعـوت  کریسـتالیزه شـدن بـرای مسـیری ایجـاد به را پژوهشگران کرسول. آنهاست های بینی جهان
 .کند می

  
  گیرینتیجهو  بحث

بـه تبـع  یفیک یقاتدر تحق یاعتباربخش یهایوهمقاله، نشان دادن وقوع گذار در ش ینا یاصل هدف
 یهـاروش از یاجتماع یهاپژوهش تکحر. است یاجتماع یقاتتحق یشناسوقوع گذار در روش

 اسـتفاده بـر دیکأت با کیفی یهاروش طرف به انهیگراعلم و گرایانهاثبات یهانگرش اربردک بر یمبتن
 شناسـانه،روش مجـادالت از یامجموعـه گیـریشـکل موجـب ،یریتفس و یتکمشار یهاروش از

رد کـیگرایانـه از علـم مـدرن و رون برداشـت اثبـاتیه بک شده یاشناسانهمعرفت و شناسانهیهست
انـه صـرف، یگراتیمکن برداشت یو در مقابل آن نقد ا یدر علم اجتماع یعین علوم طبیاربرد قوانک

 یارهـاکبر  یانه و مبتنیگرانرم انسان یفیک یهاهایی پدید آورد که در نهایت از بطن آن روشچالش
  ).١۴٨، ص١٣٩٠حسین پور،  عباس زاده و(افت یل کش یدانیم

از تاریخ تحوالت پژوهش کیفـی، بعـد از گـذار از ) ٢٠٠۵(بندی دنزین و لینکلن مطابق دوره
-های اثباتی توسط رهیافتریشهدر دوره مدرن، . رسدمقطع سنتی و مدرن، به دوره پست مدرن می

بـرای  هـاییهمچنین تـالشو مورد نقد قرار گرفته های انتقادی، تفسیری، فمینیستی و پست مدرن 
فرایند مستمر بر ساختن بعد از آن، تحقیق کیفی به . گیردصورت می بخشی به تحقیق کیفیرسمیت
هـای کیفـی گسـترش یافتـه و تحقیـق بـا روشکه متعاقب آن،  شودهایی از واقعیت بدل میروایت
هـای روشسـت مـدرن، تا اینکـه در عصـر پ. های ترکیبی عمدتًا در قالب تثلیث ظهور یافتندروش
شیوه اعتباریابی کریسـتالیزه شـدن  تثبیت شده وشناختی بی به عنوان یک موضع جداگانه روشترکی

های قبـل بـه دوره پسـت دوره زدر گذار اتر این است که شود؛ اما نکته مهمدر این مقطع مطرح می
تحقیـق ظهـور شناسـی شـناختی متفـاوتی در روششناختی و معرفتمدرنیسم، مفروضات هستی
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هـای اعتباریـابی های تحقیق، شـیوهشناختی روشیابد که متناسب با تغییر در مفروضات هستی می
  . ابدینیز در تحقیقات کیفی تحول می

شـکنی تنهـا شود، شالودهشناسی و روش تحقیق از نگاه پست مدرن میوقتی صحبت از روش
گاه تداعی می تـا بـه تجزیـه و تحلیـل رویکـرد پسـت شـود اصطالحی است که در ذهن خواننده آ

بخش یا به بیان پست مدرنیسم مخالف هرگونه تبیین کلیت. مدرنیسم در علوم اجتماعی کمک کند
از این منظر، نـه در گسـتره علـوم تجربـی و نـه در پهنـه علـوم  لذا. های کالن است، روایت1لیوتار

رهیافت پست مدرن . ها گشوده نیستوشر ها و فراروایت ای برای ورود و حضور فراانسانی، روزنه
این رویکـرد مبتنـی ) ١: زندشناسی، حول چند محور مشترک دور میشناسی و روشاز نظر معرفت

سیاسـت . های عـاری از پیشـفرض نظـری بـاور نـداردطرفانه تجربهبر تفسیر است و به توضیح بی
ناپذیری بـرای دانـش قائـل این نگرش مبنای ثابت و خدشه) ٢ ؛پست مدرن سیاست تفسیرگراست

پست مدرنیسـم ) ٣ ؛نیست و به امکان دستیابی به عینیت در علوم اجتماعی و سیاست اعتقاد ندارد
هـای مدرنیسـم بـا رد نظریـهبنـابراین، پسـت ؛به زبان واحدی برای گزارش امور جهان قائل نیست

هـای ص جوامـع و فرهنـگهای خاها و رد هر بینشی که بدو توجه به ویژگیعمومی و کالن روایت
دهد به جنگ کلیت و کـل نگـری بـر های عام و همه شمول را به کل بشر تعمیم میمختلف، انگاره

-کید بر کثرت فرهنگأشناسی پست مدرن، تکیه خود را بر ناهمگونی گذاشته و با تروش. خیزدمی

انگـارد ملـی مـیها، بررسی عام و جهانی را کنار گذاشته و بررسی محلـی و خـاص را اصـیل و ع
  ).٣٩ص ،١٣٨٩نوذری و شیخلر، (

با توجه به گذار از مدرنیته به پست مدرنیته، بحث بازنمایی در گـذار از تثلیـث بـه کریسـتالیزه 
بازنمایی، را به عنـوان راهـی بـرای شمندان، یاند. خاصی را به خود معطوف داشته استشدن توجه 

هـا ها و نشـانهآیا واژهاین است که فهم کلی بازنمایی . کنندارزیابی معنای نهفته در متن تعریف می
معتقد اسـت کـه در عصـر پسـت  2ژان بودریالر خیر؟دهند یا که هست نشان میواقعیت را آنگونه

در انواع تثلیـث، . مدرن واقعیتی وجود ندارد؛ بنابراین آنچه مهم است نحوه بازنمایی واقعیت است
شود؛ اما با توجه به متکثر بودن واقعیت در دوران دیده می های کّمی و سخت بیشترگرایش به روش

پست مدرن، در کریستالیزه شدن، بازنمایی واقعیت در مرکز توجـه قـرار گرفتـه و ایـن بازنمـایی در 
  .کریستالیزه شدن در ژانرهای مختلف نمود پیدا کرده است

گرایـی اجتمـاعی خود را بـا ایجـاد یـک چـارچوب برسـاخت کریستالیزه شدنایده  الینگسون

                                                           
1. Jean-François Lyotard 

2. Jean Baudrillard 
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یک الگوی مفصل ارتباطی برای گستردن مرزهای پژوهش  کهدهد یکپارچه و دندریتیک، توسعه می
 ای و دیگـرنظریـه زمینـه ترکیـب برای چارچوبی کریستالیزه شدن این، بر افزون. کیفی سنتی است

 و غنـی هـایروایـت توصـیف از اسـتفاده بـا هاداده خالقانه هاینمایش با اجتماعی علمی تحلیل
 کریستالیزه شـدن که چگونه روش معتقد است) ٢٠٠٩( الینگسون. دهدمی ارائه زندگی هایتجربه
کـارگیری هبـ .داده اسـت های پنهان شـلوغی ارتباطـات افـزایشرا از پشت الیه پژوهشگران توانایی
توصـیفی های گوییدر بدیهه »صحنهپشت یگفتگو« افشای اجازه پژوهشگربه  چندگانه هایسبک

  .کندآشکار می اها ربنابراین، جنبه انسانی تجربه ؛دهدای را میو غیرساختگی و غیر افسانه
 رویکـرد یـک ایـن. اسـت سـنتی کیفی روش از عمیقی است که فراتر رایندکریستالیزه شدن، ف

 جامعـهبیشـتر در بـین  هـا و ارزیـابیشایسته تحلیل که است ناشناخته حال عین در و تازه و جدید
کند که معانی و درک گسترده و چندسطحی ارائه میکریستالیزه شدن  چارچوب. است کیفی تحقیق
سـازی ناشـی از منشـور، تصـویر روشـن. کنـددر رفتارهای متنوع تقویت مـی ارهای جدید تجربه
  .دهدآوری شده نمایش میهای جمعکنندگان و دادهتر و معتبری از مشارکتتر، روشنواضح

 دقـت، آزمـون بایـد کریستالیزه شـدن ،جدید پژوهشی رویکرد مثل هردر پایان باید گفت که، 
 هـرچـون بـا توجـه بـه ماهیـت کریسـتالیزه شـدن، . را طـی کنـد بیشتر تحقیق و وضوح، تناسب،

شـناخت مـوازی بـه  فاقـدولی، کریستالیزه شـدن،  ؛نیست متعدد هایسبک به مسلط پژوهشگری
 ،فـارغ از پـیش داوری بایـد جامعـهبه هر حال،  ؛قبول است قابل شناختیروش رویکرد یک عنوان

 توصـیهبنابراین، پژوهشگران پست مدرن،  .ها باشدبازنمایی از وسیعی طیف گسترده درک خواستار
چرا که،  ؛بررسی قرار دهند را مورد مطالعه و کریستالیزه شدنروش  کیفی جامعه تحقیق که کنندمی

 کـه پژوهشـگرانی بـرای هنـری و عملـی نظـر تجدیـد درخواست اینبنا به ماهیت پژوهش کیفی، 
شـدن  شـنیده بـه نیـاز شدت به های به حاشیه رانده هستنداعطای صدا و شناخت به گروه خواستار
 .دارند
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