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  چكيده
بـا محوريـت   هـا   نامـه  شناختي پايان چهارچوب روش بارةنقادانه در وكادوكنهدف اين مقاله 

شناسـي   روشبـه   نداشـتن  آيـا توجـه  كـه   ايـن اصـلي عبـارت اسـت از     ةمسـئل  طالق است.
آينـده  هـاي      غناي پژوهش عدمدر غنا و ثيري أتگرفته با محوريت طالق  صورتهاي  پژوهش

 ي و تحليل محتوا بهره گرفته است.بر اين اساس، اين پژوهش از روش اسناد .خواهد داشت
مند، كه فراتر از تكنيـك صـرف    نقد روش و سازي شفاف و به معرفي كوشش بر آن است تا

بر بيان  عالوه ،در اين مقاله رو، اين از. پرداخته شودبا محوريت طالق ها  نامه درمورد پايان ،است
ايـن  انـد،   بهـره  ها بي از آن ها نامه نتر پايا بيشكه  ،پارادايمي و كاربردي و شناسي بنيادين روش
هاي مربوط بـه   ي و مؤلفهازنظر ساختارها  نامه پايان ،چنين هم است. اجرا شده ها شناسي روش
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  .كاربرديشناسي  روش
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ها سبب  . اين ويژگيداردي به پژوهش ديگر تفاوت گيري از پژوهش فنون نمونه و ها روش
هـم انباشـته    هـا بـر   يعني طالق، انبوهي از پژوهش ،در موضوع اين تحقيق ويژه به تا شده

ايـن وضـع بحرانـي در     .درخوري شـود شناختي آن توجه  كه به مسائل روش آن بيشوند، 
 بودهرفته هم  پيشبلكه در كشورهاي  ،هاي علوم اجتماعي مختص به ايران نيست پژوهش

  .)Hunter and Schmidt 2004( تاس
ـ  بههاي دانشجويان در تحصيالت تكميلي،  ترين بخش از فعاليت مهم ،نامه پايان نگارش  ةمثاب

 ةمجموعـ  بـه  گـذارد.  نمايش مي بهابزاري است كه تصويري از دانشجو را در محافل علمي 
 ،اسـت  پژوهشـي  ةكارنامـ بخشـي از   ، كـه (طـالق)  مطالعاتي خـانواده  ةحوزهاي  نامه پايان
نگريسـت تـا    شـده  طـي زماني مختلف براي ترسيم تصوير از مسير هاي  بايست در دوره مي

 هاي آينده نشان داد. گشاي پژوهش ابزار راه ةمثاب بهقبلي را هاي  نامه پاياننقاط قوت و ضعف 
 دوكاوكنــ ،رو ايــن از .هــا بســتگي دارد فرهنگــي بــه پــژوهش و علمــي ةتوســعچنــين  هــم
داشـته باشـد.    مهمـي  سـهم طـالق   ةحوزدر ترسيم مسير تحقيقاتي تواند  مي شناختي روش

  دهد. را نشان مي نامه پايان هويت شناسي روش ،عبارتي به
هـا،   سر درستي يا نادرسـتي و غنـاي محتـواي پـژوهش     بحث بر ،در اين مقاله ،بنابراين

اي مرتبط با طـالق بـراي شناسـايي    ه پژوهش در شده انجام تحقيقات نتايج تلفيق و تركيب
حاضر تالشي اسـت   ةمقالبلكه  هاي تجربي جديد نيست، و تدوين نظريه و مدلها  آن نتايج

 ةجنبـ   ازبـا محوريـت طـالق در ايـران كـه      هـا   نامه پاياننگر و انتقادي درخصوص  گذشته
  .كند ميرا بررسي و نقد ها  آن پارادايمي و كاربردي و شناسي بنيادين روش
  

  تعاريف مفهومي. 2
شناسي بنيـادين نـاظر بـه     روش: )fundamental methodology( شناسي بنيادين روشالف) 

 ،شـود. بنـابراين   هـاي پيمايشـي در مسـيرش توليـد مـي      روشي است كـه نظريـه و حـوزه   
 .)1392 (پارسـانيا  شناسي پـارادايمي و كـاربردي اسـت    شناسي بنيادين مقدم بر روش روش
آورد و  هاي متناسب با خود را پديـد مـي   مكاتب و نظريه و ن رويكردهاشناسي بنيادي روش

  .)1390 (پارسانيا بر دارد را در شناسي هستي ،شناسي شناسي، انسان معرفت
شناسـي   : مقصـود از روش )paradigmatic methodology( شناسي پارادايمي روش ب)

الگـو و  براسـاس   است كهتحليل از موضوعات و مسائل اجتماعي  ةشيوپارادايمي منطق و 
  .)Sarantakos 1998 ؛1390 (ايمان رويكردي خاص بنيان گرفته باشد
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شناسي كـاربردي   مقصود از روش: )applied methodology( شناسي كاربردي روش ج)
 ةحـوز   دركـه   اسـت  بنيادهاي معرفتيچنين  هم ها و پارادايم تأثير تحتهايي است كه  روش
  .)1390 يمان(ا آيد پديد مي عمل ميدان
هـاي   نامـه  منظـور پايـان   :)Divorce-Oriented Theses( نامه با محوريت طـالق  پايان د)

 هاي حوزهيكي از  ةدرباركه  استگوناگون هاي  در رشته ،با محوريت طالق ،دانشگاه دولتي
حقوقي توسط دانشجويان ارشد و دكتـري   ـ   مرتبط با طالق نظير اجتماعي، اقتصادي، فقهي

  رفته است.گ انجام
  

  اهداف پژوهش .3
 اصـلي  موضـوع را  انسـان  ،طـالق  مانند اجتماعي و انساني علوم در مطالعه مورد هاي پديده

 آن تبيـين بررسـي و   به واحد ةمطالع ارچوبهچ درتوان  نمي ،پس .گيرند نظر مي تحقيق در
بندي  ، دستهها رشته ها،  روش، حوزه براي شناخت مقالهاين  گران پژوهش ،رو نازاي .پرداخت
 بـا  هـا  پـژوهش  از بسـياري  كـه  هنگـامي . انـد  گرفتهمند بهره  موضوعي از نقد روش ـ  زماني

. تواند انجام گيرد مي ناختيش كندوكاو روش باشد، ارائه شده جامعه بهنظير طالق  موضوعي
 ،لحاظ كمـي  به كم دست بايست مي و بررسي كردانتقادي  ديدگاهبا  ها را توان آن مي ازطرفي

با بررسي موضوع اين تحقيـق بـه    ،درنهايت د.باش توجه درخور اين نقد در تحقيقاتد عدات
  يافت:   توان دست اهداف زير مي

  ؛با محوريت طالقها  نامه پايانشناختي  ارچوب روشهبررسي چ. 1

  .با محوريت طالقها  نامه پايانصوري و تاريخي  و بررسي ساختار شكلي. 2
 

 ژوهشپ ةادبيات و پيشين .4
گيرد موضوع محققان مطالعات خانواده بـا   طالق شكل مي ةحوز بسياري از مفاهيمي كه در
هاي  كه هريك از رشته طور هماناي است.  رشته امري ميان ،رو اين ازمحوريت طالق است و 

خـانواده بـا    ةحـوز  در، مطالعـات خـود را   كردندشدن  تخصصيبه گسترش و ي  روعلمي 
 در .انـد  رد بهره گرفتههاي خُ و از تحليل كردندنگر بررسي  د جزئيمحوريت طالق با رويكر

نگر و تحليل كلي به بررسي خانواده با  تر با رويكرد كلي هايي با فراواني كم پژوهش ،بين  اين
 پـور و خوشـنويس   كـاظمي هـا توسـط    توان به فراتحليل اند كه مي محوريت طالق پرداخته

به گستردگي  توجه با ،چنين هم ) در اين زمينه اشاره كرد.1394( زاده و حامد يحيي) و 1392(
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با رويكرد انتقادي بـه بررسـي و   شناختي  روش كه ازمنظر انجام نشده ها، پژوهشي نامه پايان
  .گرفته با محوريت طالق بپردازد انجامهاي  تحليل پژوهش

  
  هاي پژوهش پرسش. 5

  هد:هاي زير پاسخ د اين پژوهش درصدد آن است كه به پرسش
اند و در چـه   طالق پرداخته ةمسئلها در مطالعات خود به  ها و رشته يك از حوزه كدام. 1

 شده است؟  مطرحتر  بيش طالق ةمسئلهايي  رشته

انـد اساسـاً بـر كـدام      گرفتـه  اسـتفاده قـرار   هايي كه در ايـن پـژوهش مـورد    نامه پايان. 2
 شناسي بنيادين استوارند؟ روش

شناسـي پـارادايمي چـه     استفاده با محوريـت طـالق ازنظـر روش    موردهاي  نامه پايان .3
  ؟دارندوضعيتي 

اتخـاذ روش  بـه   باتوجه ،اند گرفته هايي كه در اين پژوهش مورداستفاده قرار نامه پايان. 4
 اند؟ در ميدان عمل استفاده كرده  پارادايمي خاص خود، از چه روش كاربردي

ها چه  نامه زيسته در اين پايان ةتجربها، نقش  نامه انشناسي حاكم بر پاي انسانبه  . باتوجه5
   اندازه است؟

 توجه معطوف به طالق بوده است؟ ينتر بيش زماني ةبرهدر كدام . 6

 ها با محوريت طالق به چه صورت است؟ نامه بندي موضوعي پايان دسته. 7

درمورد  ايرانتاكنون در  1349گرفته با محوريت طالق از سال  صورتهاي  نامه پايان. 8
  برخوردارند؟ اي گيري محوري (زن) از چه جهت جنسيتديدگاه 

  
 روش پژوهش .6

هـاي   روش تحليل محتوا به شناسايي مفاهيم و مقوله بهاين پژوهش از نوع توصيفي است و 
 ويژگـي  مرتبط با موضوع پرداخته است. بر اين اساس، تحليل محتواي كمي بايـد از چهـار  

 .)98 - 97: 1381 (طالقـاني  برخوردار باشد بودن كميو  ،بودن آشكارودن، ب منظمبودن،  عيني 
تواند توصيفي يـا توصـيفي ـ تحليلـي      اطالعات در تحليل محتواي كمي مي پرداختنِروش 

بررسـي در   نوع واحد تحليل، بايد فراواني موضوع موردبراساس  باشد. در تحليل توصيفي،
محقق تنهـا   ،جا . در اينگرفته شود  آن نتيجهراساس ب ها تعيين و شمارش شود و بندي مقوله
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شـامل   تنها تحليـل فراوانـي   ـ تحليلي نه كه در توصيفي پردازد، درحالي به تحليل فراواني مي
بستگي عناصر  كه تحليل همبل، شود مي وسعت و اهميت عناصر موردنظر در محتوا و شدت

انجـام  گيـري   نتيجه ، سپسشود ي ميبستگي و يا گسستگي بررس انسجام و هم برايو مفاهيم 
  .)1380 (كرلينجر گيرد مي

  
  آماري پژوهش  ةجامع .7

آوردن  دسـت  بـه بـراي   )https://irandoc.ac.ir( ايرانـداك محققان از سـايت   ،در اين پژوهش
اسـتفاده   »طـالق « كليـدي  ةكلمـ اطالعـات از   كسببراي  و مند بهره گرفتند اي هدف نمونه

سـايت دسـت يافتنـد. بـدين      ايـن  دانشگاه دولتـي در  ةنام پايان 312 كردند. كه درنهايت به
 غيرمـرتبط، هـاي   نامـه  پايـان پس از بررسي جامع، حذف موارد تكـراري و برخـي    ،ترتيب

دكتـري بـا    ةرسـال  9 كارشناسـي ارشـد و   ةنامـ  پايان 300 گران درمجموع پژوهش دستاورد
هـاي دولتـي كشـور     در دانشگاه 1396تا  1349هاي  سال ةفاصلمحوريت طالق بود كه در 

نامه در هيچ منبع معتبر يافت نشـد   پايان 3 دفاع شده است. الزم به ذكر است كه اطالعات
گـران ايـن مقالـه بـراي      پـژوهش  ،چنـين  هـم  آماري حـذف شـدند.   ةجامعو درنهايت از 

 ةنشـكد دابه  ،نبود ايرانداكطور كامل در سايت  به كه هايي نامه پايان يابي به اطالعات دست
 را اطالعـات الزم  هـا  نامـه  اين پايان ختيشنا كتاب مشخصاتبا استفاده از  و رفتندمربوطه 

نيـاز در   مـورد ، اطالعـات  هـا  نامـه  پايـان تـك   تك. پس از مرور و بررسي كردندي آور گرد
هـا   نامـه  مالحظاتي در انتخـاب پايـان  چنين  هم .شدآوري و ثبت  جمعمخصوص هاي  فرم

  رح ذيل است:  كه به ش مدنظر بود
ـ   يكي از موضوعات مرتبط با طالق نظير اجتماعي، اقتصـادي، فقهـي   ةدربارتحقيق . 1

  ؛حقوقي باشد
  انجام داده باشند؛دانشجويان ارشد و دكتري  را تحقيق. 2
  ؛زماني با محدوديت مواجه نباشد ةبازتحقيق ازمنظر  .3
  زم را كسب كرده باشد. تحقيق ازمنظر اعتبار روشي و نظري حداقل معيارهاي ال. 4
  

  ها تحليل داده و  تجزيه .8
  شود. هاي مدنظر دربارة موضوع پاسخ داده مي در اين قسمت از مقاله به پرسش
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  ارتباط رشته و گرايش دانشگاهي با مسئلة طالق 1.8
جا  ارتباط رشته و گرايش دانشجويان با موضوع طالق و پرداختن به آن در اين براي دريافت

ها در مطالعات  ها و رشته از حوزه يك كدامشود كه دانشجويان  رسش پاسخ داده ميبه اين پ
نتايج  .است شده توجهتر  يشب طالق به ييها اند و در چه رشته طالق پرداخته ةمسئلخود به 

 توان مشاهده كرد. مي 1را در جدول  اين بررسي

 ترتيب توزيع و درصد فراواني بهطالق  ها با تمركز بر محور ها و گرايش فهرست عناوين رشته .1 جدول
  درصد فراواني  فراواني  گرايش  اي رشتهقلمرو   رديف

  الهيات و معارف اسالمي  1

  60  فقه و مباني حقوق اسالمي

  2  اديان و عرفان  68/21
  2  فقه شافعي

  3  قرآن و حديث

  1  سيشنا حقوق جزا و جرم  18/16  49  حقوق خصوصي  حقوق و علوم سياسي  2

  12  زن و خانواده  8/6  9  حقوق زن در اسالم  مطالعات زنان  3
  64/0  2  مديريت آموزشي  1علوم تربيتي   4

  2علوم تربيتي   5
  29  شناسي تربيتي روان

  5  يينما راهمشاوره و   9/26
  49  بخشي) خانواده،توان،مشاوره(مدرسه،شغلي
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، الهيـات و  9/26بـا   2علوم تربيتي ةرشتيابيم كه  ميدر 1 هاي جدول با نگاه كلي به يافته
 بـه ترتيـب   60/13و علوم اجتمـاعي بـا    18/16، حقوق و علوم سياسي با 68/21ارف با مع

 هـا  آنهـاي   و گـرايش هـا   قلمرو رشـته  ،اند. البته درصد را به خود اختصاص دادهترين  بيش
 ةرشـت هـاي انتخـاب    از بررسـي چندسـال دفترچـه   هـا   بندي رشته دستهاجماع در براساس 

  ت. دست آمده اس بهتحصيالت تكميلي 
با محوريت طـالق در مراتـب اهميـت بـه     ها  نامه پايانترين  بيش براساس نتايج مذكور،

و علـوم اجتمـاعي    ،، الهيات و معـارف، حقـوق و علـوم سياسـي    2 علوم تربيتيهاي  رشته
طـالق   ةزمينـ  نيـز در  ،مطالعات زنـان  و نظير اخالق ،ها ساير رشته هرچند ،اختصاص دارد

بـا هـدف    ،1378در سـال   ،مطالعـات زنـان   ةرشتكه  اين ز اهميتئحاة . نكتاند كردهتحقيق 
ل مربـوط بـه زنـان در    ئكارهـا در مسـا   راه ئةارامندي در  تربيت متخصصاني كه داراي توان

 ،شد. از آن زمان تا به امروزسيس أتاجتماعي را داشته باشند،  ،هاي اقتصادي، فرهنگي عرصه
 ،مطالعـات زنـان   ةرشتاست.  گذرانده اني راهاي فراو اين رشته تحوالت گوناگون و چالش

شـده اسـت. بـا بررسـي      طـرح ايـران    ةجامعنياز براساس  دانشگاهي،هاي  مانند ساير رشته
يـابيم كـه در شـرايطي كـه      مـي در ،8/6با درصد فراواني  ،مطالعات زنان ةرشتهاي   نامه پايان
 قـوانين  و خـانواده  طـالق و ارتبـاط آن بـا    ةزمينـ  ايـران بـا مشـكالت بسـياري در     ةجامع
علمـي ـ    طـالق تحقيقـات   ةزمينـ  درتـر   بيش بايست اين رشته مي كند، مي پنجه نرم و دست

  .ارائه دهد پژوهشي
  
  هاي مورداستناد نامه پايان شناسي بنيادين روش 2.8
 و شناســي شناســي بنيــادين دانــش و علمــي حقيقــي اســت كــه متشــكل از معرفــت روش
 ،مباني يك نظريه كردن با مشخص ،شناسي بنيادين روش .شناسي است شناسي و انسان هستي
  .)1390 (پارسانيا آورد مي فراهمنقدهاي بنيادين را  ةزمين

اي درباب معرفت يا دانش است، نظريه يا معرفتي  نظريه )epistemology( شناسي معرفت
اطـراف   طور انسان به معرفت از جهان هچ كه كند بيان مي و دانش استة پايروش يا  ةدربار

 .دانـيم  دانـيم، مـي   چـه را كـه مـي    طـور آن  چـه  و يافته يا دست خواهـد يافـت    خود دست
 كه ممكن است بتوانيم مهيا ساخته براي ايجاد انواع معرفترا  بنياني فلسفي شناسي معرفت
توانـد   مـي  معرفـت  گونـه چكه تصـميم بگيـريم    كسب كنيم و معياري است براي اين آن را

  .)44 :1389 (محمدپور منطقي سنجيده شود صورت درستي و به به
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چه وجـود   اي از فلسفه است كه با ماهيت و طبيعت آن شاخه )ontology( شناسي هستي
هستي و جهان دارد  و ماهيت واقعيت ةدرباردارد مرتبط است. هر پارادايم تحقيق ديدگاهي 

شناسي عبارت  يهست .)34 همان:( دهد شناسانه اساس آن را تشكيل مي هستيكه مفروضات 
هايي در جهان وجود دارند و  يا جوهره ها مؤلفهكه چه نوع  اين ةدرباراي عام  است از نظريه
اي خـاص از معرفـت و    حـوزه  ها و روابطـي اسـت كـه درون     اي از هستي اشاره به گستره

اي از معرفـت   هر حوزه .)23 -  21: 1384 (بنتون و كرايب شود تخصص علمي پذيرفته مي
كـه آن   دارد ينـدهايي افربندي و توصيف انواع روابط يـا   اسي خاصي را براي طبقهشن هستي
  سروكار دارد.ها  آن معرفت با ةحوز

هاي غالب علـوم انسـاني در جـواب چيسـتي      پارادايم به )anthropology( شناسي انسان
را فراهم درك علمي از او  ةزمينكند. درك از انسان  هاي متفاوتي ارائه مي ماهيت انسان پاسخ

شناسـي و   برخورداري از مقـوالتي ماننـد هسـتي    بهسازد. هرگونه شناخت علمي انسان  مي
انسـان   ،. اگرچه باالترين معرفـت از انسـان معرفـت از اوسـت    است نيازمند شناسي معرفت
ارتبـاط نزديكـي بـا     و شناسـي اسـت   مسـتقل از هسـتي   اجتماعي موضـوعِ  يواقعيت درمقام
  .)1390 (پارسانيا شناسي دارد عرفتمچنين  هم شناسي و هستي

  ها با محوريت طالق نامه شناسي بنيادين در پايان كارگيري روش ارزيابي استفاده و به .2 جدول

  رشته
  شناسي بنيادين روش

  شناسي انسان  شناسي هستي  شناسي معرفت

  اند پرداخته 97/5  الهيات و معارف اسالمي
  اند نپرداخته 03/94

  اند پرداخته 98/2
  اند نپرداخته 02/97

  اند پرداخته 49/1
  اند نپرداخته 51/98

  اند پرداخته 52/9  مطالعات زنان
  اند نپرد اخته 48/90

  اند پرداخته 52/9
  اند نپرداخته 48/90

  اند پرداخته 04/19
  اند نپرداخته 60/80

  اند درصد نپرداخته100  اند درصد پرداخته 100  اند درصد پرداخته 100  اخالق

  اند پرداخته 52/9  لوم اجتماعيع
  اند نپرداخته 03/97

  اند پرداخته 14/7
  اند پرداخته 86/92

  اند پرداخته 28/14
  اند نپرداخته 72/85

  اند پرداخته 81/4  اند نپرداخته 100  اند نپرداخته100  2علوم تربيتي 
  اند نپرداخته 19/95

بررسـي و تحليـل محتـواي    شناسـي بنيـادين، بـا     روش مذكور دربـارة به مطالب  توجهبا
نامه است،  پايان 309 ةپشتوانكه  ،علمي ةفلسفازنظر  كه ها، نتايج حاكي از آن است نامه پايان
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 دارند شناسي درصد مباني هستي 59/2، دارند شناختي ها مباني معرفت نامه درصد پايان 56/3
بـدان   يو مكتـوب  ياند كه بر اصول موضوع شناسي بهره گرفته درصد از مباني انسان 18/5 و

ـ بنيادين شناسي  روش ديگر به ةرشت 6هاي  نامه پايانكه  درصورتي ،اند كرده  اشاره مبـاني و   هب
كـه در   جـايي  آن از. )2(جـدول   انـد  نپرداختـه  درسـتي  بـه  و صـراحت  بـه  ياصول موضـوع 

ت متعدد و مختلف استفاده شده اسهاي  دانشجويان با محوريت طالق از نظريههاي  نامه پايان
گرفته،  صورتتحليل محتواي به  باتوجه ،طلبد ميبه اقتضاي ذات خود روشي را   و هر نظريه

شناسـي بنيـادين،    صورت مكتوب و متكي بـر اصـول روش   بهها،  نامه پايان درصد 6تر از  كم
ـ  ،روش مرتبط با نظريه را استفاده كرده يا فقط بدان اشاره كرده بودنـد  كـه متكـي بـر     آن يب

 6تـر از   توان گفت در كم مي ،عبارتي بهشناسي باشد.  انسانشناسي و  معرفت و شناسي هستي
معرفتي،  ةزمينپيشينه و به  باتوجه ،شناس روشيك  ةمثاب بهها دانشجويان  نامه پايان درصد اين

ها در هر  نامه پايان استفاده در اين موردهاي  هريك از نظريه ،چنين هم .اند برگزيدهرا ها  روش
سـفانه  أمتكه  است هاي موجود ذيل يكي از فلسفه ،شناسي روان و شناسي جامعهنظير  ، رشته
  ها به اين نكته توجه نشده بود. نامه درصد پايان  94در 

  
  شناسي پارادايمي ها ازنظر روش نامه پايانوضعيت  3.8

 اين بر تحليل موضوعات و مسائل اجتماعي ةشيوشناسي پارادايمي منطق و  مقصود از روش
ــه از ســاسا ــيچــه الگــو و رويكــردي   اســت ك ــره م ــرد به ــارادايمشناســي  روش .ب  يپ

 يـنكلن، و ل يندنـز  يگس،هـ  يجوشناسي  سنختوان به  كه مي داردمتفاوتي هاي  شناسي سنخ
شناسـي پـارادايمي    سـنخ . نويسندگان ايـن مقالـه از   كرداشاره  و سارانتاكوس يومن، نيكيبل

شناسـي   تـا بتواننـد روش   انـد  كـرده انتاكوس اسـتفاده  تفسيري و انتقادي سار و گرايي اثبات
  . كنند ها با محوريت طالق را بررسي نامه پارادايمي پايان

ديگر  علوم انساني و اجتماعي، سه پارادايم كلي را از يك ةحوز گرِ سارانتاكوس، پژوهش
ايـي  گر گرايـي، اثبـات   پسـااثبات  گرايـي،  اثبـات شـامل   گـرا  پـارادايم اثبـات   ؛كند تفكيك مي

 كـنش متقابـل نمـادي، پديدارشناسـي،    شـامل   شناختي و منطقي، پـارادايم تفسـيرگرا   روش
و  ،شناسي اجتماعي زبان ،نگاري شناسي، قوم كاوي، قوم شناسي قومي، هرمنوتيك، روان روش

و  ،نوماركسيسـم، مكتـب تضـاد    ،درنهايت پارادايم انتقـادي اسـت كــه شـامل ماركسيسـم   
   .)1390 (ايمان شود فمينيسم مي
علـوم   يا اصالت تحصلي از رويكردهاي زيربنـايي پـژوهش   )positivism( گرايي اثبات

هاي زيربنايي آن  فرض پيش  براي شناخت هر مكتب، توجه به .)1381 (في اجتماعي است
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چـون وجـود جهـان خـارج از      هاي هـم  فرض گرايي بر پيش ضرورت دارد. رويكرد اثبات
جهـان خـارجي، امكـان كشـف ايـن قـوانين و        شمول بر فرمايي قوانين جهان ذهن، حكم

 اسـتوار اسـت     كمـي رياضـي و   و درنهايت معتبرترين ادعاهاي علمـي، ادعاهـاي آمـاري   
 .)649 :1390 اسدي پور(ياوري و 

هـاي   گيـري جنبـه   در انـدازه را گـرا   ديدگاه اصحاب اثبات )interpretation( تفسيرگرايي
ها ازمنظر سازندگان آن معرفي  كه هدف را درك پديده ليدرحا كند، ميهاي انساني رد  پديده
ديگر، پيروان اين نظريه بر اين باورند كه هدف علـوم انسـاني فهـم كـنش      عبارت كند. به مي

 فهمي ويژگـيِ  درونسنت چنين  هم .)Rocco et al. 2003( انساني در بافت اجتماعى آن است
 .)Calhoun 2002( شده است  تفسيرگرايي در علوم انساني توصيف

 كمـي  هاي روش و گرايي اثبات رويكرد كه اين دليل به ،)critical( يانتقاد رويكرد پيروان
 هـاي  روش كـه  باورند اين بر ،اند بوده موجودوضع  تبيين دنبال بهصرفاً  آن از منتج پژوهش

 پيروان منظراز كه درصورتي .ند ا حاكم وضع تأييد و وصيفت عمدتاً درخدمت پژوهش كمي

 اسـت  حـاكم  وضـع  شـرايط نـابرابر   در تغيير ايجاد درخدمت شناخت كسب انتقادي، ةنظري
  .)1385 (بازرگان

درصـد   10/51شناسـي پـارادايمي،    منظـر روش ازنتايج تحقيق حـاكي از آن اسـت كـه    
درصـد   29/45گرايـي،   شناسي پارادايمي ازنظر اتكا به پارادايم اثبات ها مباني روش نامه پايان

دو  درصـد از هـر   26/2و  دارنـد درصد پـارادايم انتقـادي    28/1 و ،رادايم تفسيرياتكا به پا
  اند.  صورت تركيبي بهره گرفته گرايي و تفسيري به رويكرد اثبات

، الهيات و معارف اسالمي، حقوق و 2 علوم تربيتي ةرشتكه چهار  اينبه  باتوجه چنين هم
درصـد  ترين  بيش 60/13 ،18/16، 68/21، 9/26ترتيب با  بهو علوم اجتماعي  ،علوم سياسي
شوند، پـس بـا نگـاهي كـالن      اند شامل مي طالق پرداخته ةمسئلكه به  را هايي فراواني رشته

 .شود ميشناسي پارادايمي بررسي  به روش ها آن رويكرد

بـر دانـش     بـا تكيـه   انـد تـا   يدهگران علوم تربيتي كوش كه پژوهش است سال هفتاد از بيش
هـا بـراي    تربيتـي بـه انـواع پـژوهش     ـ  هـاي روانـي   و تحقيـق در پديـده  بررسـي   و سنجش
شناسان قرن گذشته اولـين   و كاربردي بپردازند. روان ،بردي پردازي، تحقيقات بنيادي، راه نظريه

بـه طراحـي و    ،گرايـي  بر اثبـات  مبتنيشناسي پارادايمي  با تأكيد بر روش ،دانشمنداني بودند كه
 با .)Aiken et al. 1990: 721( پرداختند گوناگونهاي  ي در پژوهشهاي عامل كارگيري طرح به

شناسي  گيري و روش هاي سنجش و اندازه گذشت زمان، تحوالت مهم ديگري در حوزه
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سـازي معـادالت سـاختاري،     پـذيري، مـدل   تعميم ةنظريفنوني چون  .پژوهش پديد آمد
زمان با ايـن تحـوالت    هم اًتقريب .)ibid.: 772ناپيوسته، تحليل تطابقي ( ةتحليل چندمتغير
شناسـي در غـرب    گيري و سنجش و پـژوهش در علـوم تربيتـي و روان    وسيع در اندازه

گرايـي،   بر اثبات مبتنيهاي  توجه دانشمندان به اين نكته جلب شد كه سنجش و پژوهش
 ةمطالعـ گـوي   شناسي، پاسـخ  روان ةرفتارگرايانو دقت خود در مطالعات يي آكارباوجود 

 ةنيمـ از همـان   علت،شناسي و علوم تربيتي نيست و به همين  تر روان هاي پيچيده هپديد
در  ويـژه  هبهاي تفسيري آغاز شد و  براي گسترش پژوهش يكوشش وسيع ،قرن گذشته

ميالدي به اوج خـود رسـيد و رقيـب نيرومنـدي بـراي مطالعـات        ةگذشتربع آخر قرن 
كشـيدن   چـالش  بـه جـاي   تمركز خـود را، بـه   گران پژوهشاين،  بر عالوه. گرايي شد اثبات

 دادنـد  بر پارادايم تفسيري، بـر چگـونگي اجـراي ايـن تحقيقـات قـرار       مبتنيتحقيقات 
  .)114 -111: 1386آبادي و ديگران  (لطف

بـا تغييـر و    ،اخيـر  ةدهـ در سـه   ،شناسي و علوم تربيتـي  روان شناسي پژوهش در روش
گران  پژوهشچنان ادامه دارد.  اين موضوع هم رو بوده و نوآوري در تري روبه تحوالت بيش

گيرنـد. در   تفسـيري بهـره مـي    پـارادايم  گرايـي و  اثبـات   پارادايم يها از انواع روش معاصر
شـود. بنيادهـاي فلسـفي و     هاي پژوهشي تركيبي نيـز اسـتفاده مـي    هاي اخير از طرح پروژه
كه  تفاوت دارد هشي سنتيبنيادهاي پژو باهاي تفسيري و تركيبي  شناختي اين پژوهش روش

هـاي   گيـري از روش  ها و بهره . توجه به اين تفاوتاست نگري مبتني كميبر استقراگرايي و 
نيازمنـد  تربيتـي   ــ  هاي رواني شناسي پارادايمي پژوهش فهم مباني روش بهجديد پژوهشي 

  .)114: (همان است
هايشان بـا محوريـت    نامه پايان در ،آن است كه محققان ةدهند نشانهاي اين پژوهش  يافته

كننـد و هنـوز    هـاي پژوهشـي سـنتي اسـتفاده مـي      هاي علوم تربيتي از طرح طالق، در رشته
نامـه در   پايـان  4هايشان مسلط است. تنهـا   گرايي بر پژوهش پارادايم اثباتبر  مبتني هاي روش

گرايـي و تفسـيري    دو پـارادايم اثبـات   نامه با هر پايان 1پارادايم تفسيري و بر  مبتني اين رشته
بـه   »روش تحقيـق «تـدريس   ،)1386( همكـارانش آبـادي و   است. ازمنظر لطف گرفته  انجام

سـه مقطـع كارشناسـي، كارشناسـي      شناسي، مشاوره و علوم تربيتي در هـر  دانشجويان روان
گيرد. ايـن   شناسي بنيادين و پارادايمي صورت مي و دكتري تقريباً بدون توجه به روش ،ارشد

در  مـذكور هـاي اساسـي در پـس رويكردهـاي      دانند كه كدام تفـاوت  نمي اغلبيان دانشجو
اهميتي ندارد كـه بـه آن پرداختـه شـود.      چنداناين موضوع حتي  درظاهرو  ستها پژوهش
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گرايـي بـراي    آن است كـه پـارادايم اثبـات    »روش تحقيق«هاي  كالس اغلبفرض مسلم در 
كنـد و نيـازي بـه رويكردهـاي ديگـري در       مـي شناسي و علوم تربيتي كفايت  مطالعات روان

  نيست.تحقيقات مذكور 
الهيات و معارف اسالمي، دو نگاه و رويكرد كلي  ةرشتهاي  نامه با بررسي و تحليل پايان

و  ،هـا، اهـداف   كـه ماهيـت ديـدگاه    اولين رويكرد ايـن  .درباب تحقيق و پژوهش يافت شد
 ديني است درون ديدگاه ينوع  اين وگرفته  ها ازمنظر يك دين موردمطالعه قرار دستورالعمل
و  هانقـد يـا   و تـاريخي  متـون گيري از منابع، معموالً بـه كتـب مقـدس و يـا      كه براي بهره

رجوع شده است. رويكرد دوم به پژوهش اين  شده  آن كتب مقدس نوشته بركه   هاييتفسير
هاي مختلف  شده كه جنبه  نظر گرفته يك پديده در زندگي اجتماعي در ةمثاب بهاست كه دين 

  .است پذيرفتهتأثير  زندگي او از آن بشر و
هاي موردنظر رويكـرد   اند روش هايي كه با رويكرد دوم به پژوهش پرداخته نامه پايان
هـا از   نامـه  داننـد، بلكـه در ايـن پايـان     تحقيق و پژوهش نمي گوي پاسختنهايي  اول را به

بررسـي   و اسناديها  آن اغلبكه  گرفته شده بهرهعلوم انساني  ةهاي ديگر درحوز روش
علـوم   ةحـوز  هـا بـه مطالعـات نظـري در     نامه زيرا اين پايان ،تطبيقي كمي و كيفي است

ها رويكـرد دوم را اتخـاذ    نامه كه اين پايان هنگامي ،ديگر عبارت به .اند اسالمي اكتفا نكرده
اين رويكرد به  باتوجه قيق راهاي تح شده و روش  اي تبديل رشته بين اي كردند، به مطالعه
  اند. دوم انتخاب كرده

 دربين پيامدها يا شرايط هاي تفاوت و ها مشابهت تبيين و توصيف معناي به تطبيقي تحليل

 تطبيقي، روش در .)Smelser 2003: 645( و مذاهب است ،ها فرهنگ ،جوامع ها، ملت مناطق،

 در محـوري  جايگاه و نقش حائز طبيقاست. مقايسه و ت كالن هاي واقعيت تبيين اصلي هدف

 ةمطالعـ  .)238 :1387 (نـوذري  اسـت  ،الهيات و معارف اسالمي ازجمله تاريخي، علوم ةهم
هاي اين  تطبيقي به دو صورت كمي با موارد زياد و كيفي با موارد محدود سروكار دارد. يافته

ت طـالق در ايـن   گرفتـه بـا محوريـ    انجـام هـاي   نامه پژوهش حاكي از آن است كه در پايان
شناسي پـارادايمي،   الهيات و معارف اسالمي، ازمنظر روش ةرشتپژوهش توسط دانشجويان 

گرفتـه   انجـام نامه با روش تطبيقي  پايان 8ها  كه دربين آن استپارادايم تفسيري حاكم  ةغلب
بيقـي  روش تط ازنامـه   پايان 6روش تطبيقي كمي و  ازنامه  پايان 2نامه،  پايان 8بين  است. از

نامه كه از روش تطبيقي كمي استفاده  محققان اين دو پايان ،عبارتي به كيفي بهره گرفته است.
 ي برسـند كـه  هـاي  تحليـل داده   به هنظرياز  تا خواستند اند، در قالب استراتژي قياسي مي كرده
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انـد  كه از روش تطبيقـي كيفـي بهـره گرفتـه     ،نامه پايان 6اما  .مربوط است ةنظري درخدمت، 
  اند. بوده عام هاي الگو رسي به درصدد دست

بنيادين يا كـاربردي   ةجنبتواند  مي لحاظ نوع به پژوهشحقوق و علوم سياسي،  ةرشتدر 
هاي  نامه پايان اغلبلحاظ روش،  بههاي اين پژوهش حاكي از آن است كه  يافته .داشته باشد
به تحقيقات علمي گذشته و  اداستنو با  است ياسناد يِتحليلـ  صورت توصيفي اين رشته به

 ميـداني  ةشـيو  اي بـه  نامـه  بين، پايان  اين  در هاست. نامه پايان و ها مقاله و ها حال ازقبيل كتاب
ها  به محيط موردمطالعه برود و از فعاليت بايد گر پژوهش ،شيوة ميدانيدر  .انجام نشده است

ـ   بـه موردمطالعـه اطالعـاتي    ةجامعو رفتارهاي  هـا و   س از گـردآوري داده دسـت آورد و پ
  .زدپردابها  آن بندي وتحليل و جمع تجزيه و بندي اطالعات به دسته

انـد   اخيـر بسـيار متكثـر شـده     ةدهـ دو  طـي هاي پژوهشي علوم اجتماعي در يافت ره
پارادايم تفسـيري و  بر  مبتني ها اي بر استفاده از روش تأكيد فزاينده ،امروزه .)1393 (كرسول

مطـرح  گونـاگوني   توضـيحات  ،هاتأكيدو براي اين شود  مي اجتماعي ديده انتقادي در علوم
و نكـات مثبـت و امتيـازات بـراي ايـن      هـا   ها و سودمندي اي از قابليت شده است كه دامنه 

 بر گيري از آمار و ارقام يا موردتوجه بانوان بودن يا مسائل خاص را در ها تا عدم بهره روش
شناسـي   هاي حاصل از پژوهش، ازنظـر روش  يافتهبه  باتوجه ).Neuman 1994: 317( گيرد مي

درصد  5/12پارادايم اثباتي، بر  مبتني علوم اجتماعي ةرشتهاي  نامه درصد پايان 84پارادايمي، 
گرايـي   دو پارادايم تفسيري و اثبـات   هردرصد تركيبي از  5/2 و ،درصد انتقادي 1تفسيري، 

پارادايم تفسيري بر  مبتني  كافى به تحقيق ةانداز بهها  امهن پايانتوان گفت كه در اين  مي و است
بـر   مبتنـي  هـاي  روش هـا،  يافتـه طبـق  برو انتقادي توجه نشده است. الزم به ذكر است كـه  

تـرين تناسـب بـراي     كـم  ،هـا  نامه پاياندر برخي از  دليل مفروضات زيربنايي، بهگرايي  اثبات
  طالق را داشتند. ةپديدمطالعه و درك عميق 

  
  ها نامه كاربردي در ميدان عمل پايان شناسي روش 4.8
كـه   اسـت ميـداني و عمـل    ةحوز علمي در ةنظريشناسي كاربردي روش كاربرد يك  روش

گرايي  رويكردهايي مانند اثبات ،شناسي پارادايمي و بنيادين است. به اين معنا مرتبط با روش
هـا و   وري اطالعـات و داده آ جمـع  ةعرصـ هـاي متنـوع و مختلـف در     هـا و روش  با شـيوه 
 شـود كـه   به ايـن پرسـش پاسـخ داده مـي     ،در اين قسمت شود. كار گرفته مي بهگيري  نتيجه

خـاص از چـه روش    يميبـه اتخـاذ روش پـارادا    باتوجـه  اين پژوهش مدنظر يها نامه يانپا
 .)3(جدول  اند عمل استفاده كرده يداندر مي كاربرد
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 هاي تحقيق موردمطالعه برحسب روش ةجامع يها نامه انتوزيع و درصد فراواني پاي .3 جدول

ف
ردي

 

ف  درصد فراواني  فراواني  روش
ردي

  

درصد   فراواني  روش
  فراواني

  70/9  30  تجربيـ  آزمايشي  8  12/40  124  اسنادي  1

ـ  غيرآزمايشي  9  12/18  56  پيمايش  2
  68/21  67  تجربيغير

تحليل   3
  محتوا

  32/0  1  تحليل تماتيك  10  32/0  1  كمي
  58/2  8  بررسي تطبيقي  11  00/0  0  كيفي

  26/2  7  تركيبي  12  32/0  1  تحليل ثانويه  4
  32/0  1  سنجي كتاب  13  32/0  1  پژوهش تاريخي  5
    309 جمع    23/3  10  گراندد تئوري  6
  64/0  2  پديدارشناسي 7

 ،درصـد  12/40روش اسـنادي بـا    كـه  دهـد  نشـان مـي   3هاي جـدول   نگاه كلي به يافته
پژوهش تـاريخي  و  تحليل محتواي كمي و تحليل ثانويه ،68/21غيرتجربي با  ـ  شيغيرآزماي
ترين درصـد را بـه خـود اختصـاص      و كمترين  بيش ترتيب  بهدرصد  32/0سنجي با  و كتاب

كـه شـامل اطالعـات     رود كـار مـي   به اند. روش اسنادي براي تحليل آن دسته از اسنادي داده
در  .)Bailey 1994; McCulloch 2005داريـم (  آن را ةمطالعـ كه قصـد   است هايي پديده ةدربار

زبـان مكتـوب و    بـه  بلكـه آن را  ،دنبال واكاوي مقاصد ذهني نيست بهگر  اين روش، پژوهش
بـه   باتوجه .)Mogalakwe 2006; Flick 2004(كند  مياستناد  به آننوشتاري نويسنده پذيرفته و 

الهيات، حقوق و اخالق  ةرشت هاي پژوهشدر روش مستقل و تام روش اسنادي هم  ،ها يافته
هاي علوم اجتماعي، مطالعـات زنـان،    مكمل در رشته صورت بهشده است و هم  كار گرفته  به

گـران   پـژوهش  ،عبـارتي  بهاست.  كار رفته بهها  شناسي دركنار ساير روش علوم تربيتي و روان
 يهـا  نامـه  گـران پايـان   پـژوهش اغلـب   .اند آورده ردهاي خود را ازطريق منابع و اسناد گ داده
ايـن  بـه   باتوجه را خود هاي نظري از پژوهشتوجهي درخوربخش  هاي علوم اجتماعي رشته
 ةپيشـين الزم را بـراي بررسـي    شـيوة  است زيرا چنين روشي توانسته اند، نوشتهمكمل  روش

 غلباي يا مشاركتي نيست، كه روش اسنادي بررسي ميدان اينبه  باتوجه پژوهش فراهم آورد.
گر استوار بوده و  كنش پژوهش كه بر اند بهره بردههايي  علوم اجتماعي از روش ةرشتمحققان 

 و محققـان مطالعـات زنـان    كه توان گفت مي ،است. پس شمار رفته نوعي ابزار تحقيق به يا به
هـاي   ر پـژوهش در قسـمت مـرو  تر  بيش ،علوم اجتماعي ويژه به ،شناسي علوم تربيتي و روان

برخي  گران پژوهش كه درصورتي .گيرند بهره مي اسنادي ارچوب نظري از روشهپيشين و چ
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كـار   براي تحقيق بـه  روش مستقل صورت به ، روش اسنادي راحقوق و نظير الهيات ،ها رشته
 يريمحقق فراتر رود و امكان كـاوش تفسـ   يزمان ةباز تا شود مي سبب امر همين وگيرند  مي

روش اسنادي براساس  تواند عبارتي يك پژوهش مي به .شودفراهم  يزن يشينوضوع پم دربارة
  .كار گرفته شود  بهطراحي و اجرا شود و يا فقط در بخشي از پژوهش 

هـاي   تـوان داده  هاي تحقيق اجتماعي اسـت كـه ازطريـق آن مـي     پيمايش يكي از روش
 ةدربـار و سـاير اطالعـاتي كـه     ،هـا  ها، كـنش  ها، نگرش اي را درباب باورها، ارزش گسترده
باشند،  نظامتوان درباب صفاتي كه ويژگي  مي ،چنين هم هاي فرد باشد گردآوري كرد. صفت

 .)1382 ازكيـا و دربـان   ؛1387 ساعي ؛1388 (عضدانلو آوري كرد اول جمع اطالعات دست
هـاي   شـته به نسبت سـاير ر  ،آمده، اغلب محققان علوم اجتماعي دست بههاي  يافتهبه  باتوجه

زيـرا اسـاس    ،اند هايشان بهره گرفته از روش پيمايش در پژوهش ،3 ديگر مندرج در جدول
عنـوان     تحـت  ةجامعـ تعميم اطالعات حاصل از بخش كوچكي از بر  مبتني تحقيق پيمايشي

سـاير   از ترين وجه تمايز تحقيق پيمايشـي  آماري است و اين جنبه مهم ةجامعكل   نمونه به
  است.  ،طالقهاي مرتبط با  نامه گران پايان ازنظر پژوهش ،هاي تحقيق روش
پـارادايمي و   و بنيـادين شناسـي   روش ميـان هـا   نامه پايانغلب ادر  توان گفت مي كل،در

يـا   ندنبودواقف ها  آن يكاربردي هماهنگي و تطابق برقرار نبود يا به مباني و اصول موضوع
تـرين   جزئـي ترين تا  كالنتوان در  مي رامسئله  يننشده بود. اهميت اها  بداناي  اشاره اساساً
بـراي بـرآورد حجـم     ،ها نامه پايانديد. در برخي از ها  نامه پايانو ابزار تحقيق در اين  روش

درمـورد   ايـن درحـالي اسـت كـه ايـن روش      .نمونه از فرمول كوكران اسـتفاده شـده بـود   
 هـا  نامه پاياناين  در كه ورتيتخمين ميانگين جامعه باشد. درص هايي است كه هدف پژوهش

 نياز با آزمـون بارتلـت كفايـت    مورد ةنمونحجم به  ،پس .تحليل عاملي استفاده شده بود از
  شد نه با فرمول كوكران. مي

  
  هاي مورداستناد نامه نقش تجربة زيسته در پايان 5.8

حاضـر   ياسـ شن انسان ديدگاه به باتوجهشود كه  به اين پرسش پاسخ داده مي ،در اين قسمت
 ايـن مبحـث غيـر از مباحـث مطـرح در      .چه اندازه است يستهز ةتجربنقش  ها نامه يانپا در

خواهد به اين جنبه  شناسي است. اين بخش درواقع مي شناسي بنيادين در بخش انسان روش
شناسـايي روابـط    گـر  ها با محوريت طالق بپردازد كه نقش كـنش  نامه پايان شناسيِ از انسان

هاي اجتماعي و فرهنگي  مطالعه با استفاده از تظاهرات بيروني است يا فهم پديدهمورد ةپديد
  سلطه است. تحتخالقيت انسان براساس  مند و فهم ماهيت تجربه يا تغييرات هدف
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 و شناسـي بنيـادين   شناسـي فلسـفي خاصـي مـرتبط بـا روش      انسان با اساساً ها نامه يانپا
شناسي  گرايي، انسان اثباتبر  مبتني يها در پژوهش .شوند ميهدايت  شناسي پارادايمي روش
شـود   مـي  تلقي »بيروني« موجب آن نظم و واقعيت اجتماعي تحقيق است كه به ةكنند هدايت

تظاهرات بيرونـي   وسيلة هبموردمطالعه  ةپديدمحقق شناسايي نظم روابط يا  گر و نقش كنش
 ةانديشـ  تـأثير  تحـت كـه   ش از آن، كنش اجتمـاعي بـي  ديدگاهدر اين  ،اين بر عالوه. آن است

 شـود  و ماهيت انسان منفعل تلقي مي گيرد تأثير مي انعكاسي فاعل باشد، از عوامل اجتماعي
  .استطلبانه حاكم  منفعت شناسيِ انسان ،عبارتي به .)1381 (ذكايي
 ةكننـد  هـدايت مندانه، كه  آگاهشناسي  پارادايم تفسيري، انسانبر  مبتني يها در پژوهش ،اما

دانـد و ماهيـت انسـان     انعكاسي فاعل مـي  ةانديش تأثير حتتكنش اجتماعي را  ،حقيق استت
موردمطالعه با استفاده  ةپديدكه شناسايي نظم روابط  جاي اين به ،گر انفعالي است و نقش كنش

هـاي   يا فهم پديده )lived experience( زيسته ةتجربفهم ماهيت  از تظاهرات بيروني آن باشد،
در  .)1383ديگـران    و  (گـال اسـت   هاي ارتبـاطي  و فرهنگي و يا فهم زبان و پديدهاجتماعي 

ميان محقـق   هنام پرسشبر  مبتني گوييو نامه گفت نظير پيمايش و فن پرسش ،هاي كمي روش
 ةجامعـ هـايي كـه اتصـال ذهنـي ميـان محقـق و        شود. نقطـه  موردمطالعه برقرار مي ةجامعو 

چـه جـاي خـالي آن در ايـن ميـان       هاسـت و آن  ه گـزاره دادن ب پاسخ فقطموردمطالعه است 
 شناخت محقق از موضوع محدود شودشود  مي افراد است كه باعث ةتجرب ،شود مي احساس

 و هـايي نظيــر گرانـدد تئــوري   كـه در روش  هــا ناشـناخته بمانـد. درحــالي   ماهيـت پديـده   و
بـه  توانـد   مـي  شـاهده هايي مانند مصاحبه و م جستن از فن ياريمحقق ازطريق  يدارشناسيپد

واسطه است  زيسته دركي مستقيم و بي ةتجربپژوهش دست يابد.  ةجامع ةزيست ةتجرب قلمروِ
برخـي  درمـورد  چـه   محقق به فهمي در بافت يا موقعيتي معـين برسـد. آن  شود  مي سببكه 

  .رتابدتواند تجربه را ب هاي بسته نمي كه پرسش موضوعات تحقيق حائز اهميت است اين
  اي كـه بـراي هـدايت    شناسي فلسفي انسان كه هاي اين پژوهش حاكي از آن است يافته

موردمطالعه بـا   ةپديدشده است نقش محقق را شناسايي نظم روابط   كار گرفته بهها  نامه پايان
زبـان و  و  هاي اجتماعي و فرهنگـي  استفاده از تظاهرات بيروني آن و شناسايي و فهم پديده

 داردچه در اين سؤال اهميت  اما آن ،داند مي انسان ةزيستاهيت تجربه هاي ارتباطي و م پديده
  هاست.  نامه زيسته در اين پايان ةتجربنقش 

  ايـن   انـد كـه در   زيسته بهره گرفته ةتجرب نوعي از قلمروِ نامه به پايان 16 ،در اين پژوهش
منظـر   ازداشته است. ها تأكيد  توصيف و تفسير اين تجربه و نامه بر كشف پايان 2 فقط ،ميان

گيـري از ايـن روش    بهـره  ازرا  ،دانشـجويان  ويژه بهگران،  چه پژوهش آن مقاله،محققان اين 
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كه برخـي مباحـث فلسـفي ايـن      است دارد، مباحث فلسفي اين روش است. درست بازمي
گر دركي روشن از معنا  پژوهش كه ، اما كافي استندارند يهاي روان و سليس ترجمه روش

پـارادايم اثبـاتي و   بـر   مبتنـي  هاي اين روش داشته باشد و بتواند همانند ساير روش و مفهوم
  .اجرا كندتفسيري آن را درعمل 

  
  سال اخير 60درطي ها  نامه ق در پايانطال موضوع توجه به 6.8

رو در  ايـن  به موضوع طالق حائز اهميـت اسـت، از   ها نامه پايان پرداختن روند رشد و افول
 موضوع به هتوج ينتريشب ي،زمان ةبرهدر كدام  شود كه ن پرسش پاسخ داده ميجا به اي اين

 طالق بوده است؟

 
  محوريت طالق با ها نامه روند رشد و افول پايان .1نمودار 

پـيش  و  1400 -  1391 هاي طالق، بين سال موضوع با هاي نامه ، پايان1 براساس نمودار
 يـك هر 1350 -  1340، 1360 -  1351، 1380 -  1371، 1390-  1381 هـاي  سالآن در  از 

   .ندبرخوردار يفراوان ينتر يشب از 3، 6،4، 24، 139با  يبترت به
انتخـاب  خود را با محوريت طالق  ةنام پايان شود تا گر داراي انگيزه مي پژوهشعللي به 

با اين اي را  نامه تا پايان داده باشد سوق سو به آن را گر اي ذهن پژوهش انديشه تواند مي كند.
 يا ،خاص ي، رخدادبه موضوع محقق ةعالق مانند ديگر علل .تحرير درآورد ةرشت بهموضوع 

دريافتـه   .هاي پژوهش دربارة طالق باشـد  گر ممكن است از انگيزه پژوهش شخصي ةتجرب
  هايي فراواني آن افزايش انهاي زماني تغيير كرده و در زم ها در دوره نامه كه فراواني پايان شد

  . )1(نمودار  يافته است
 1400 - 1391 هاي طالق در سال وضوعمها با  نامه با استناد به نتايج تحقيق، فراواني پايان

هـا   نامه تغييرات فراواني پايان به نخست باتوجه كه اين  مهماز باالترين ميزان برخوردار است. 
 از انقالب اسالمي پيشها  نامه پاياندرصد  26/2كه  ديافته شهاي زماني مختلف در در دوره
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ايران در شـرايط   ةجامعكه گردد  برميهايي  به سالها  نامه پاياندرصد  94/1 و اند نوشته شده
 ،بـرده اسـت. پـس    مـي  سـر  بـه هـا   سياسي و اقتصادي جنگ تحميلي و بازگشايي دانشـگاه 

بازسازي اختصاص  ةدور آغاز و مام جنگهاي بعد از ات به سالها  نامه پاياندرصد ترين  بيش
 ،كـه طـالق  شـود   يافته مـي طالق در وضوعمبا ها  نامه پايانبه رشد   رواز افزايش  دارد. دوم،

در  1970 ةدهـ شود، از اواسـط   مي معناي عام كلمه باعث جدايي زن و مرد بهكه  اين بر عالوه
 ،هـاي غربـي   مردم بـا فرهنـگ  تر  رويارويي بيش ،جمعي گسترش وسايل ارتباط راثرب ،ايران
طالق در ايران افزايش  تا شد سببشدن قبح طالق درميان مردم، آگاهي روزافزون زنان  كم
 گـذارد و  مـي  مرد و فرزندان و زن درمخرب  تأثيرات اغلب مواردكه طالق در  جا آن از .يابد

مطالعه  ،ذاردگ مي ات نامطلوبتأثير همر جامعه د شود كه دانسته مي آسيب اجتماعي درواقع
  .داردپيش ضرورت  از  بيش دربارة عوامل طالق

  
  ها دربارة طالق نامه بندي موضوعي پايان دسته 7.8
  تبيين شده است. 4در جدول  طالق يتبا محور ها نامه يانپا يموضوع يبند ستهد

 ها نامه بندي موضوعي پايان دسته. 4جدول 

ف
ردي

  
  درصد  فراواني  ها نامه گروه موضوع پايان

  90/14  46  هاي طالق چالش شناسي، گونه مؤثر، نگرش، و عوامل علل گرايش، ميزان  1
  50/5  17  تطبيقي طالق در حقوق ايران و ساير كشورها ةمقايس  2
  63/12  39  افزايش و كاهش) انواع، ديدگاه انديشمندان، علل و عوامل، طالق ازمنظر ديني و فقهي (چيستي،  3
  65/0  2  القمعيارهاي همسرگزيني و ط  4
  96/12  40  ر كاهش يا افزايش طالقدآن تأثير  شناختي مختلف و هاي روان واره بررسي الگو و طرح  5
  68/10  33  شناختي مؤثر بر رضايت از زندگي زناشويي و عدم آن بررسي عوامل روان  6
  36/10  32  نگرش، حقوق زوج و زوجه و طالق در ايران  7
  65/0  2  طالق رواني) ،فرهنگي ،اقتصادي پيامدهاي (اجتماعي،  8
  27/2  7  نگرش جنسيتي به طالق  9
  68/10  33  كيفيت زندگي و طالق و هاي (فرهنگي، ارزشي، نگرش خانوادگي)، سبك زندگي گرايش  10
  42/8  26  نگرش، حقوق زوج و زوجه و طالق در اديان و مذاهب مختلف  11
  27/2  7  تحوالت حقوقي و جمعيتي انحالل خانواده  12
  12/7  22  شناختي) جامعه ،(بررسي حقوقي، رواني فرزندان طالق  13
  97/0  3  ارزيابي كارايي خانواده و طالق  14
  100  309    جمع
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 گـران در  كه پژوهش نظر گرفته شده درموضوعي محور  14دهد كه  نشان مي 4جدول 
مـؤثر،   عواملو  علل ،يشگرا ها ميزان نامه پايان درصد 90/14اند.  نامه بدان پرداخته پاياناين 

ها  موضوعاغلب اين  كه اند. مهم اين را بررسي كرده هاي طالق چالش وشناسي  گونه نگرش،
. انتخاب كردند و سپس انجام دادندهاي آن  هاي علوم اجتماعي و زيرشاخه محققان رشته را

انـد.   هـره بـرده  هاي علمـي ب  ها و ديدگاه از نظريه ي مذكور،ها نامه پاياندر  گران، اين پژوهش
اند  استفاده كرده ،علت جامعيت موضوع به ،برخي از يك نظريه و برخي ديگر از چند نظريه

 درصـد  96/12 ،ازآن پـس . اند شده  از درون چهارچوب نظري مشخص و متغيرهاي مستقل
ر كـاهش يـا   دآن تـأثير   شناختي مختلف و هاي روان واره ها به بررسي الگو و طرح نامه پايان
علـوم تربيتـي و    ةرشـت محققـان   راايـن موضـوع    كه پژوهش در اند يش طالق پرداختهافزا
ابعـاد بـاليني    ةدربـار با تحقيقات تجربـي   ها آن .اند برگزيدههاي آن  شناسي و زيرشاخه روان

خـود   ةرشتو متناسب با ازآن  پسطالق قبل و  ةمسئله با هعملكرد اعضاي خانواده در مواج
مقياس خشم و نگرش  خرده، باتسوندلي  بستگي، صفات هم (دل ختيشنا هاي روان از آزمون

هـا و   از مدل و اند انجام رسانده  ها را به اين پژوهش مذهبي، مقياس الگوي ارتباطي خانواده)
زا در روابـط زناشـويي، سـنجش     هاي مشـكل  هايي براي ارزيابي و شناسايي زمينه واره طرح

دهـي و   هـاي حـل مسـئله، پاسـخ     سـازه مانند  نقاط قوت و ضعف، مقياس سنجش خانواده
  اند. ها بهره برده نقش آميختگي عاطفي، كنترل رفتار،

63/12 انـواع،   چيسـتي، ماننـد  ها به بررسي طالق از منظر ديني و فقهي  نامه پايان درصد
اغلـب   ،بين  اين افزايش و كاهش اختصاص دارد كه در ديدگاه انديشمندان، علل و عوامل،

 و قـرآن  ديـدگاه  از  گيـري  بهره باهاي آن  الهيات و معارف اسالمي و زيرشاخه گران پژوهش
 انـد.  طالق و مسائل مـرتبط بـا آن پرداختـه    تبيين به انديشمنداننظريات  و اسالمي روايات

هاي فرهنگي، ارزشي، نگـرش   ها به بررسي گرايش نامه پايان درصد 68/10 ،4برطبق جدول 
شناختي مؤثر بـر رضـايت از    عوامل روانو  طالق ،ت زندگيخانوادگي، سبك زندگي، كيفي

گـرانِ ايـن دسـته از     پـژوهش اغلـب   ،بـين   ايـن  اند. در زندگي زناشويي و عدم آن پرداخته
 ديـدگاه از هـا   آن . يعنـي انـد   داشـته اي  برمبنـاي مطالعـات چندرشـته    ديـدگاهي  ها نامه پايان
علمـي   ةحـوز  هاي دو يا چند دانش و روشو از تركيب و تلفيق  كردندگرايانه پرهيز  تقليل
براي شناخت جامع برخي مفاهيم  .اند بهره بردهحقوقي  ـ  شناسي، فقهي شناسي، جامعه روان

كليت ابعـاد   شناختهاي گوناگون براي  به تعامل بين رشته گران پژوهشپيچيده نظير طالق 
تأثيرگذارنـد شـناختي    قطـال گيري  متغيرهايي كه در شكل ةهمبر  تا متنوع طالق نياز دارند

   جامع حاصل كنند.
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هـاي   هـاي رشـته   نامـه  پاياندهد كه  نشان ميال ؤساين  براي پاسخ به ها يافته ،درمجموع
نيازهـاي جامعـه   براسـاس   علوم پزشكي ازنظـر موضـوعي   ،اخالق، حقوق و علوم سياسي

يش از پـيش  سنجي موضوع ب امكانتحقيق و  ةپيشينجاست كه اهميت  اند. اين نشدهطراحي 
  .شود نمايان مي

 معـدود يـابيم كـه    مـي مطالعـات زنـان در   ةرشـت هـاي   نامه پايانبا بررسي گروه موضوع 
عادي توجـه   يمشكل ةمثاب بهطالق  وضوعم مطالعات زنان به ةرشت دانشجويان هاي نامه پايان
اسـت كـه   ، توجه به اموري صرفاً نظري بوده  نامه پايان درصد 8/6اين  غلبااند. هدف  كرده

تـري   فكري و ديد كلي كم ةزمين، ممكن است خواننده بنگريمها  آن اگر ازمنظر كاربردي به
نحوي نباشد كه اين رشته بـراي   بهنظير طالق ازمنظر فمينيسم و  ؛باشد داشتهبه آن موضوع 
ايـران بـا    ةجامعـ در شـرايطي كـه    .صرف نامي را يدك بكشـد  هاي فمينيستيِ انتقال انديشه
 ،كنـد  مي پنجه نرم و دستقوانين  و طالق و ارتباط آن با خانواده ةزمين سياري درمشكالت ب

و به موضوع  ندپرهيزبطالق درمورد  نظري اين رشته از امور صرفاً گران پژوهش بايست مي
  .كنندصورت كاربردي توجه  بهطالق 
  
  محوري موضوع ها درقبال زن نامه گيري پايان جهت 8.8
 يتگرفته با محور صورت يها پژوهششود كه  پرسش پاسخ داده مياين قسمت به اين در 

(زن) از چــه  يمحــور يتجنســ يــدگاهددرمــورد  يــرانتــاكنون در ا 1349طــالق از ســال 
   .برخوردارند يريگ جهت

  هاي مرتبط با طالق با تمركز بر زنان  نامه گيري پايان فهرست جهت .5 جدول
  ترتيب توزيع و درصد فراواني  به

  ايشگر  رشته
ها و  فراواني رشته

ها با تمركز  گرايش
  بر محور طالق

ها با محوريت  نامه فراواني پايان
طالق در هر رشته و گرايش 

  با تمركز بر زنان
  درصد فراواني

الهيات و 
  معارف اسالمي

فقه و مباني حقوق 
  اند پرداخته 97/5  4  60  اسالمي

  0  2  اديان و عرفان
  0  2  يفقه شافع  اند نپرداخته03/94

  0  3  قرآن و حديث
 اند پرداخته 33/33  2  9  حقوق زن در اسالم مطالعات زنان
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  5  12  زن و خانواده

  2علوم تربيتي 

  2  29  شناسي تربيتي روان
  2  5  يينما راهمشاوره و   اند پرداخته 28/19

مشاوره (مدرسه، شغلي، 
 اند نپرداخته 81/71  12  49  بخشي) خانواده و توان

  شناسي روان
  2  16  عمومي

  اند پرداخته 67/16
  1  4  باليني
  اند نپرداخته 33/83  2  10  درماني خانواده

  علوم اجتماعي

  9  32  شناسي جامعه
  2  4  پژوهش علوم اجتماعي  اند پرداخته19/26

  0  2  مطالعات فرهنگي
 اند نپرداخته 81/73  0  3  شناسي جمعيت

  0  1  ريزي رفاه اجتماعي برنامه

درصـد را  تـرين   بـيش  درصـد  33/33مطالعات زنان با  ةرشتدهد كه  نشان مي 5جدول 
، درصـد  19/26 بـا  و علـوم اجتمـاعي   داردمحوري  زنمنظر پرداختن به طالق با رويكرد  از

 بـا  الهيات و معارف اسـالمي  درصد، 67/16 با شناسي ، رواندرصد 28/19 با 2 علوم تربيتي
هـا   ها و گـرايش  ساير رشته كه قرار دارند. الزم به ذكر استهاي بعدي  در ردهدرصد  97/5

  . نداشتندمحوري  زنبا محوريت طالق با رويكرد  اي نامه پايان

  
  محور زنشده با محوريت طالق با رويكرد  هاي انجام نامه گيري پايان جهت .2نمودار 

فراوانـي بـا   تـرين   بـيش  از 1400 - 1391 هاي هاي سال نامه ، پايان2براساس نمودار 
، 1380 - 1371، 1390 - 1381 هـاي  در سال ،ازآن محور برخوردارند و پس زن رويكرد

را  يفراوان ينتر يشب 3، 26، 30ترتيب با  به 1350 -  1340، 1370 -  1361 ،1360 - 1350
  اند. دادهبه خود اختصاص 
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براسـاس   ،يرندگ شناختي قرار مي خانواده در يك پيوستار ازمنظرِ ،زن، طالقكه  جا آناز
از دو جنبـه   مقالـه ) را در ايـن  محـوري  (زن محـوري  جنسـيت  توان مي هاي پژوهش، يافته

از سه  نبردن بهره نداشتن و نشان داد كه آگاهي اين پژوهشهاي  يافته نخست،. بررسي كرد
هـا بـا رويكـرد     نامـه  اين پايان پارادايمي و كاربردي توسط محققانِ و شناسي بنيادين روش

 ويژگـي ميداني مذكور توجهي بـه  هاي  نامه پايان(زن) باعث شده كه برخي  محور جنسيت
بـا زنـان بـوده اسـت و     ها  نامه پايانوكار اين  سركه  جا ازآن .لوگوس و اروس نداشته باشند

برخالف مردان، كالمشان نشاني از دروني رمزآلود اسـت كـه بـا سـكوت خـود       ،زنان نيز
 تكنيكـي در  يرند، اين دانشجويان سـكوت زنـان را مشـكل   دا چيز را در تعليق نگه مي همه
 هـايي كـه    توانسـتند از نظريـه   مـي  كـه  درحالي اند، گرفتهنظر  آوري اطالعات در جمع ةزمين

شـكل گرفتـه    ها ي آنزندگ ةشيوفكري و  بستر  دركه  ،هاي پنهان سخنان افراد اليهدرمورد 
مـرد اسـت كـه اصـرار دارد بـا        يژگيوگفتن،  معناي سخن به ،لوگوس .كننداست، استفاده 

از آن مفهومي بسازد و ابـرازش كنـد.    و وردآاش را به زبان  انديشه و صداي بلند فكر كند
 و را در تعليـق نگـاه دارد   يچيزهايتواند  مي است،اروس ويژگي  داراي كه ،كه زن حالي در

ـ  در او چيز الزم نيست همه سـخنان مردانـه    هـدفي متفـاوت از   هبه زبان درآيد. سخن زنان
 هــم مربــوط كنــد بــهرا هــا  آن هــا را بپوشــاند يــا دارد. بــراي زن مهــم اســت كــه تفــاوت

  ).198 - 197 :1387 (يونگ
مطالعـات   موضـوعات  محـور تر  بيش زن موضوع ،پژوهشاين  هاي يافتهبراساس  ،دوم

 ربـوط م طالق به الهيات و معارف اسالمي ،شناسي روان ،زنان، علوم اجتماعي، علوم تربيتي
در اين سـه   هاي آنان با محوريت طالق است. نامه هايي كه پايان رشته تمامي محور نهاست 
در محـور   زن بر ابعاد عملكردي و عاطفي زنان توجه شده است. قرارگـرفتن تر  بيش ،رشته

طالق در اين مطالعه وجود نـدارد و    مبحث درهاي حقوق و علوم سياسي  پژوهش  موضوع
 ةمسـئل  در چـه  آن .ها اندك است ساير رشته در مقايسه بامعارف اسالمي  الهيات و ةرشتدر 

 وهـا   آن حقـوقي و فقهـي از   پشـتيباني  ،باشد زنان پذيري آسيب برايمانعي تواند  مي طالق
  ست.ها آن حقوق به پرداختن

  
  گيري نتيجه .9

 ةجامعـ  طالق در وضوعم به شده كه سبباجتماعي  اي پديده مثابة رشد روزافزون طالق به
ها كاركردهاي آموزشـي و   . آموزش عالي و دانشگاهشودتوجه  ،از سطح كالن تا خرد ،ايران
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ي هـا  و پـژوهش ها  نامه پايانهستند كه بررسي  گراني پژوهش ،ميان  اين  در دارند وپژوهشي 
 ةدهنـد  نشـان بـا محوريـت طـالق    ها  نامه پايانست. ها آن يپژوهش كاربخشي از  دانشجويي
  ست. ها يكي از اشكال پژوهش منزلة ها و به وهشي دانشگاهكاركرد پژ

 شناسـي را  شـود. روش  مطـرح مـي   گونـاگون  شناسي در سطوح موضوع روش و روش
مـؤخر از   شناسي روش ،هاست. پس نظر گرفت كه متأخر از برخي دانش توان دانشي در مي

 شناسي روش به تفاوت بين روش و ،روش است. اگر به چيستي روش عميق نگريسته شود
شود، ولـي غيـر از    طي مي يروش مسيري است كه براي كسب معرفت ؛توان دست يافت مي

شناس  روشآن روش است. اين  معرفتي است كه موضوعِ شناسي شناسي است. روش روش
نظرش دمـ علـم   ةدامنـ كـه در   ،شـناختي  معرفـت  و شناختي مباني هستي بر تكيهاست كه با 

 و بنيـادين شناسـي   روش .)1388 (پارسـانيا كند  ميشناسايي پذيرفته است، روش خاصي را 
حـال بـا    ند كه درعـين ا متفاوتشناسي  روش ، سهريك پيوستا ةمثاب بهپارادايمي و كاربردي، 

پارادايمي و كـاربردي همـاهنگي و    و بنيادينشناسي  روش . اگر مياناند ديگر در ارتباط يك
  وارد خواهد بود.بدان شناختي  روش نقد ،تطابق برقرار نباشد

از اشـتباه و  ها  با محوريت طالق همانند ساير پژوهشها  نامه پايان ،تاكنون 1349از سال 
بـين   اسـت كـه بـه گسسـت    شـناختي   روش يكي خطاهاي ،اند نبودهخطاهاي مختلف مبرا 

بايسـتي از اصـول   هـا   نامـه  پارادايمي و كـاربردي اشـاره دارد. پايـان    و شناسي بنيادين روش
ارچوب هـ گيـري چ  كـه در شـكل   ،شناسـي  انسـان  ،شناسي شناسي، معرفت هستي يموضوع
شناسي بنيادين است كه درقبال  و اين روش بهره ببرند سهم مهي دارند،شناسي بنيادين  روش
(بنيـادين،   شـناختي  ارچوب روشهـ چبراسـاس   درنتيجه و شناسي كاربردي قرار دارد روش

 و تحليـل  طـور علمـي بررسـي    موردتحقيـق بـه   ةدپديابعاد گوناگون  ،كاربردي) ،پارادايمي
بـا محوريـت    يها نامه پايانرايج در برخي از  خطاهايرسد يكي ديگر از  مي نظر به .شود مي

انتخاب  نيازهاي جامعهبراساس  و روش ،شناسي روش طالق اين است كه ازنظر موضوعي،
 ي موضـوع و روش، سـنج  امكـان  و تحقيق ةپيشينجاست كه اهميت  اند. اين نشدهطراحي  و

  .شود نمايان مي ،بيش از پيش
شناسي فلسفي مدنظر داشتند اين بـود   انساندر طرح  مقالهاين  گران پژوهشكه اي  نكته

گرايي، آمار و ارقام  كليگرايي،  اثبات پارادايم بر مبتنيهاي  صرف به روش كه عالقه و دانشِ
يعنـي   ،رفتـاري هـاي   مـق پـژوهش  از توجـه بـه ع  هـا   نامه پاياندر برخي از  تا شده موجب
افكـار خـود و ديگـران غفلـت      و ني رفتارهااگران از مع يافتن به تعابير گوناگون كنش دست
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ـ   ةپديـد را شناسايي نظم روابط  گر پژوهشو نقش  ندورز تظـاهرات   وسـيلة  هموردمطالعـه ب
 نشان داد كها ه نامه پاياناز آن  حاصلو نتايج مسئله  درمل أتكه  بيروني آن بدانند. درصورتي

  گيرند. تفسيري بهره پارادايمبر  مبتني هاي از روشها  نامه پايانبايست اين  مي
پذيري زنان باشد، پشتيباني حقـوقي   مانعي براي آسيبتواند  مي طالق وضوعمچه در  آن

 ةمسـئل  در  زنان  زيرا در برخي مواقع حقوق ،ستها آن و پرداختن به حقوقها  آن و فقهي از
برخي از زنان از حقوق خـود  چنين  هم شود و نمي  داشته  پاس  است  شايسته  كه نانطالق، چ

بـا افـزايش    كـه  شـود  مـي  نهـاد  بـراي رفـع ايـن مشـكل پـيش      ،پس .چندان آگاهي ندارند
كوشش بر آن  الهيات و معارف اسالمي و حقوق،هاي  در رشته علمي و معتبر،هاي  پژوهش
  فاهـد او  پايـه بايـد بـر     تالش  اين ثمر نشيند، البته به  امعهدر ج  زنان  حقوق  احقاق  باشد تا
  باشد.   بنا شده  اسالمي

را  هـايي كار راه هـا  نامه ي اين پايانها يافته و ماهيت سرگردان سطوح نظري ،درنهايت
بنيـادين،   شناسيِ از سه روش نبردن بهره درستي به يا نداشتن آگاهي ةنتيج دهند كه ارائه مي
بايسـت   هـا مـي   نامه اين پايان غلباهدف  .گران است پژوهشكاربردي توسط  ،پارادايمي

ها و مؤسسـات مـرتبط    حقوقي و اجرايي براي سازمان و گيرانه ي پيشيكارها منجر به راه
گران مقالة حاضـر   پژوهش است. شده  ها ناديده گرفته پژوهش غلبابا طالق باشد كه در 

شـناختي   ازمنظـر فقـدان روش   هـا  نامـه  ب اين پاياناغل كه كشند  نقد مي اين موضوع را به
كننـد و غنـاي    نمـي برطـرف   راپيشين هاي  هاي پژوهش و حتي نقص اند سان يك صحيح
از  يدور بـاطل  كـه  سـرانجام ايـن  و  را ندارنـد  شناسي الزم بـراي تحقيقـات بعـدي    روش

 اغلـب كـه   ،گـران بعـدي   پـژوهش  ،انـد. درنتيجـه   گرفتـه قـرار  شـناختي   روش اشكاالت
شـناختي   روشنـواقص   بـه ممكـن اسـت    ،اهـ  نامـه  پايـان بـا تكيـه بـر ايـن      يند،دانشجو
بـدون   شـده،  دفـاع هـاي   نامـه  پايـان به  زيرا دانشجويان معموالً ،شونددچار  هاي نامه پايان

 راها  آن و كنند مي، اعتماد ها آن صحت محتوايدرمورد  صحيح ةنقادان ةمطالعشناسايي و 
كنـدوكاو   ،. پـس شناسـند  مـي برد كار پژوهشي خـود   ي براي پيشمبناي شمرند و معتبر مي

توانـد   مـي  آمـوزش دانشـگاهي   نظامبراي ها  نامه پايانشناختي  روش كيفيت ةدربارنقادانه 
جاست  . آنكند ميكمك ها  نامه پايانشناختي  روش كيفيت افزايشزيرا به  ،اهميت باشدپر

افزايش ها  آن ارهاي تحقيقاتي تلقي شوند كه هدفابز ةمثاب بهد نتوان مي ها نامه پايانكه اين 
از آشـنايي   تواننـد  هـم مـي   دانشـگاه  باشد و متوليان ابتكار و قدرت ابداع و نفس به اعتماد
تحقيـق و آخـرين    ةپيشرفتهاي  و آگاهي از روششناختي  روش دانش باآموختگان  دانش

  .  كننداطمينان حاصل  دستاوردهاي علمي
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 نامه كتاب
 .، تهران: كيهانهاي كاربردي تحقيق روش ،)1382( آستانه دربان عليرضا طفي وازكيا، مص

: قـم ، هـاي تحقيـق كمـي و كيفـي در علـوم انسـاني       مباني پـارادايمي روش  ،)1390( ايمان، محمدتقي
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 

 انساني علوم در يشناس معرفت زيربنايي فلسفى يها دگاهيضرورت توجه به د«، )1385( بازرگان، عباس
مجموعه  ، در:»يابي آموزشي ارزش و پژوهش كيفي يها روش بر ديتأك با تحقيق روش انتخاب براي

 سمت: تهران.، مقاالت علوم تربيتي

پرسـت و محمـود متحـد،     مسميشهناز  ةترجم، علوم اجتماعي ةفلسف ،)1384بنتون، تد و يان كرايب (
 تهران: آگه.

در علوم  پژوهش اريع ةنام فصل ،»شناسي علوم انساني با رويكرد اسالمي شرو« ،)1388( پارسانيا، حميد
  .2 ش، 1 ، سانساني

 كتاب فردا.  :، قمشناسي انتقادي حكمت صدرايي روش ،)1390( ، حميدپارسانيا

، راهبـرد فرهنـگ   ةنامـ  فصـل  ،»هاي علمـي  شناسي بنيادين تكوين نظريه روش« ،)1392، حميد (پارسانيا
  .23  ش

سعيد زيباكالم،  ةترجم، شناسي فلسفي درآمدي بر مكاتب علم ؛چيستي علم ،)1378(. اف ز، آلن.چالمر
 .علمي و فرهنگي تهران:

 .17، ش علوم اجتماعي ةنام فصل ،»نظريه و روش در تحقيقات كيفي« ،)1381( ، محمدسعيدييذكا

، شناسـي ايـران   انجمن جامعـه ، »طالق و طالق توافقي ةدر زمينپردازي  نظريه« ،)1394( باقر ،يساروخان
>http://www.isa.org.ir<. 

 .سمت ، تهران:روش تحقيق در علوم اجتماعي ،)1387ساعي، علي(

 .نور پيامدانشگاه  :تهران، روش تحقيق نظري ،)1381( محمودسيدطالقاني، 

 .نينشر تهران:  ،شناسي آشنايي با مفاهيم اساسي جامعه ،)1388( عضدانلو، حميد

 تهران: ،ديهيمي خشايارة ترجم، فرهنگي چند ينگرش ؛اجتماعي علوم امروزينة فلسف ،)1381( انبراي ،في
 طرح نو.

سـطح، رونـد و    ةنـ يزم در شده انجام مطالعات ليتحلفرا« ،)1392( سيخوشنواعظم  پور، شهال و يكاظم
مطالعـات   ةنامـ  فصل، »1365- 90هاي  هاي طالق در ايران و كشورهاي منتخب طي سال كننده تعيين
 .1 ، شيتيجمع

عليرضا كيـامنش   ةترجم، طرح پژوهش: رويكردهاي كيفي، كمي و تركيبي ،)1393( كرسول، جان دبليو
 .طباطبايي ةعالمو مريم داناي طوس، تهران: جهاد دانشگاهي 

زند،  نجفيپاشا شريفي و جعفر  حسن، ترجمه مباني پژوهش در علوم رفتاري. )1380(ريك كرلينجر، فرد
 .آواي نور ان:تهر
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هاي تحقيق كمي و كيفـي در علـوم تربيتـي و     روش ،)1383( ، والتر بورك، و جويس گالگال، مرديت
 سمت. ، تهران:2 و 1ج  احمدرضا نصر و ديگران، ةترجم، شناسي روان

شناسي پژوهش  بررسي آموزش روش« ،)1386(نرگس حسيني و ، وحيده نوروزي، ، حسينيآباد لطف
 .21ش  ،6س  ،هاي آموزشي نوآوري ةنام فصل ،»علوم تربيتي در ايران شناسي و در روان

  .شناسان جامعه، تهران: يانسان علوم در معرفت ساخت ةدربار ؛روش درروش  ،)1389( محمدپور، احمد

  .نو طرح تهران: ،نگاري تاريخ و شناسي روش تاريخة فلسف ،)1387( حسينعلي نوذري،
چيستي و  ؛پژوهي امنيتپژوهى در  آميختهرويكرد « ،)1390( پوراسدي محمد ياورى بافقى، اميرحسين و

 .4، ش 6 س ،مطالعات مديريت انتظامى ةنام فصل ،»چرايي

 ؛مسـائل فرزنـدان طـالق در ايـران و مـداخالت مربوطـه      « ،)1394( حامد محبوبه حسين و زاده، يحيي
 .2ش  ،3س  ،مطالعات زنان و خانواده، »فراتحليل مقاالت موجود

  سپيده حبيب، تهران: كاروان. ةترجم، چهيزرتشت ن يونگ دربارة ناريسم ،)1387(وستاو گ ارليونگ، ك
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