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بهکارگیری روش پژوهش اســنادی یکی از ویژگیهای عمده روششــناختی در
پژوهشهای علوم انسانی ،بهویژه مطالعات جامعهشناختی با ب ُرد کالن ،بهشمار میرود.
استفاده نظامیافته و هدفمند از روش اسنادی ،مستلزم آگاهی از زمینه معرفتشناختی
و جنبههای تکنیکی آن است .منابع و اسناد مطالعاتی بهمثابه ابزاری برای پی بردن به
معانی ،مقاصد و انگیزههای کنشهای عامالن اجتماعی و اطالع از پدیدههای اجتماعی
تلقی میشوند .این مقاله تالش میکند تا امکان معرفی روش اسنادی را فراتر از یک
تکنیک صرف با شفافســازی جایگاه این روش در میان روشهای پژوهشی مشابه
فراهم نماید .از اینرو ،عالوه بر بیان انواع ،ویژگیها ،کاربردها ،شاخصههای تکنیکی
و اعتبار روش اســنادی ،نحوه اجرای آن در پنج مرحله نظاممند با ارائه مثالی درباره
تأثیرات مدرنشــدن بر تغییرات خانواده ایرانی ،بهعنوان مــورد مطالعاتی و بهمنزله
راهنمایی عملی ،معرفی شده است.
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مقدمه

تتبعات و نظریات علوم انســانی بهدلیل ارتبــاط با مفاهیم و اصطالحات ،بهطور مضاعف

نیازمنــد اعتبار و تدقیق روششــناختیاند .در گرایشهای علوم اجتماعی و بهطور ویژه

جامعهشناسی ،میتوان پژوهشها را بهلحاظ سطح و درجه برخورداری از دو ب ُعد نظری و

انضمامی ،به سه دسته یعنی پژوهشهای دارای ب ُرد کوتاه ،1متوسط 2و کالن 3تقسیمبندی
کرد .هر اندازه که به پژوهشهای کالن نزدیک شــویم ،ســهم مفاهیم و مباحث نظری
افزایش مییابد و از وجه انضمامی آنها کاسته میشود .با عنایت به این مشخصه ،پژوهش

باید توســط راهبرد روششناختی معینی هدایت و کنترل شــود تا کیفیت و اعتبار آن

تضمین گردد .پژوهشهای دارای برد کوتاه ،متوسط و کالن دارای ویژگیهای زیر هستند:
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 )1پژوهشهــای برد کوتاه ،مطالعه خود را معطوف به بررســیهای موارد تجربی با

دامنه محدود میکنند .این دســته از پژوهشها بهدنبال نظریهآزمایی و آزمون فرضیات
در گروه یا اجتماعی با قلمروی کوچکاند و وارد مباحث نظری صرف نمیشــوند .برخی

ال اســتفاده از روش آزمایش) و
از این پژوهشها با اســتعانت از پارادایم رفتارگرایی (مث ً
اثباتگرایی انجام میشوند.

 )2نظریهآزمایی و آزمون فرضیات در پژوهشهای دارای برد متوسط نیز مطرح است

اما وظیفه این پژوهشها ،ارائه مفاهیمی اســت که بهاندازه کافی انتزاعی باشند تا اجازه

دهند واقعیتهای اجتماعی مختلف بهلحاظ تحلیل ساز و کارهای اجتماعی ،مورد بررسی

قرار بگیرند و در عین حال ،بهاندازه کافی تجربی و انضمامی باقی بمانند آنچنانکه صرفاً
روابط داخلی یک واقعه اجتماعی خاص و محدود دیده نشود .پژوهشهای امیل دورکیم

و رابرت مرتن نمونه بارزی از بررسیهای با برد متوسط است.

 )3در پژوهشهــای با برد کالن ،محقق در اوج نظری قرار گرفته و به مباحث عمده

و روندهای اجتماعی ـ تاریخی میپردازد .نظریاتی که در جامعهشناســی به تقسیمبندی

تاریخ اجتماعی جوامع پیش یا پس از مدرن شــدن اشــاره کرده و مختصات اجتماعی

هر دوره را مطرح کردهاند ،مصداق بارزی از پژوهشهای با برد کالن هســتند .بهعنوان
مثال ،فردیناند تونیس به دوگانه اجتماع و جامعه ،گئورگ زیمل به دوگانه گمنشــافت و

گزلشــافت ،دنیل بل به جوامع پیشاصنعتی ،صنعتی و پساصنعتی اشاره کردهاند( .توکل،
1. Micro
2. Meso
3. Macro
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 )46-47 :1990این دسته از پژوهشها بیش از پژوهشهای دارای برد کوتاه و متوسط،
با مفاهیم و نظریات سر و کار دارند.

پژوهشهای با برد کالن و با برد متوســط در ارائــه نظریات و گزارش پژوهش خود

عمدتاً از روش پژوهش اسنادی استفاده میکنند.

روششناســی را میتوان منطق کار پژوهش تعریف کرد که در برگیرنده تکنیکها،

شــیوههای نمونهگیری ،نوع مواجهه و تعامل بــا دادهها و تحلیل آنها با توجه به پارادایم

مورد نظر پژوهشگر است .روششناسی در جامعهشناسی عموماً منتهی به گمانهزنی ،تأیید،
رد ،تقویت یا تولید نظریه (بعضاً موقت) میشود .مسیری که نظریه در آن تولید میشود،

«روششناســی بنیادین» نام دارد که مقدم بر نظریه اســت( .پارسانیا)10-12 :1392 ،

بنابراین ،اهمیت روششناســی بنیادین ،اقتضا میکند تا محقق نسبت به اهمیت مسیر

شکل دادن به یک نظریه ،واقف بوده و در مبادی روششناسی خود بهطور مضاعف مداقه

نموده و بینش علمی خود را تعمیق نماید .ایجاد تحول در روش یا علوم انسانی اجتماعی

نیز از رهگذر آگاهی به چشماندازهای روششناختی تحصیل میشود .معالوصف ،شفاف
کردن و آشکارســازی ابعاد روششــناختی روش اسنادی ،هم در وجه معرفتشناختی و

هم در وجه تکنیکی ،ضروری و حائز اهمیت است.
طرح مسئله

روش پژوهش اسنادی هم بهمنزله روشی تام و هم تکنیکی برای تقویت سایر روشهای
کیفی در پژوهشهای علوم اجتماعی مورد توجه بوده اســت .در این روش ،پژوهشــگر

دادههای پژوهشــی خود را درباره کنشــگران ،وقایع و پدیدههای اجتماعی ،از بین منابع
و اســناد جمعآوری میکند .بخش قابل توجهی از پژوهشهای نظری در جامعهشناسی،

خواسته یا ناخواســته ،از روش اسنادی بهره میبرند .چنین روشی میتواند تکنیکهای
الزم برای بررسی پیشینه پژوهشها را فراهم آورد( .نک :استیوارت و کمیس11 :1984 ،

و احمد )8 :2010 ،بخش قابل مالحظهای از دا دهها در سنت نظریهپردازیِ جامعهشناسان

کالســیک و معاصر نیز بر مبنای اتخاذ روش اســنادی اســتوار بوده است( .مککالوک،

 )18 :2005علیرغم تالش برخی از پژوهشها ،کتب و پایاننامههای جامعهشناختی در
ایران در جهت بهکارگیری روش اسنادی ،مشی منسجم و نظاممندی در استفاده از این

روش اتخاذ نشــده است .گرایش پژوهشگران و دانشــجویان گرایشهای علوم اجتماعی
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به اســتفاده از روشهای کیفی ،پژوهش آنها را نیازمند برخورداری از پیشــینه پژوهشی

مدون و اصولی میســازد .اســتفاده غیرنظاممند از روش اسنادی ،معرفی نادرست آن و

بالتبع بهکارگیری غیرهدفمند این روش ،اعتبار و کیفیت پژوهشها را در معرض آسیب
و خدشه قرار میدهد.

ممکن اســت این ســؤال بــه ذهن خطور کند کــه با توجه به اینکــه پژوهشهای

جامعهشناســیِ دارای برد کالن از مطالعه تجربــی و انضمامی فاصله گرفته و به مباحث
نظری و غور در اندیشههای انتزاعی نزدیک میشوند ،آیا این فاصله بهمعنای دور شدن از

«عینیت» 1است؟ برای پاسخ به این سؤال باید میان مطالعه انضمامی و تجربی با عینیت
تمایز قائل شد .عینیت در پژوهش از طریق مطالعه تجربی حاصل نمیشود و پژوهشهای
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با برد کالن نیز باید ناظر به عینیت باشــند؛ به این دلیل که اساســاً پژوهش علمی در
جامعهشناســی نمیتواند فارغ از عینیت باشد اما این عینیت متناظر با «عینیتگرایی»

2

نیســت .عینیت ناظر به این امر است که پژوهشگر با واقعیتهای عینی سر و کار دارد و
فرآیند پژوهش ،او را وا میدارد تا به صداقت ،شفافیت ،تعهد به هنجارهای علمی و روند

تحلیلی پایبند باشــد .چنین رویکردی را میتــوان عینیتباوری قلمداد کرد .در مقابل،
عینیتگرایی متناظر با نوعی هستیشناسی است که قائل به وجود جهان واقعی مستقل
از ذهن بوده و بهلحاظ معرفتشــناختی دارای مواضع اثباتگرایانه است .روش اسنادی،

عینیت الزم را برای پژوهشهای دارای برد کالن فراهم میآورد .پژوهشگر با پایبندی و
اســتفاده نظاممند از وجوه تکنیکی مندرج در روش اسنادی میتواند کیفیت پژوهش را
ارتقا داده ،به انســجام فکری خود یاری رسانده ،طی کردن گامهای پژوهش را شفافتر

کرده ،قابلیت اجرایی کردن را افزایش داده و گزارش نهایی پژوهش خود را شاکله بخشد.

هدف مقاله :برخی از دانشــجویان و پژوهشگران علوم اجتماعی مدعی استفاده از سنت

پژوهشــی مطالعه موردی یا روش تاریخی در پژوهش خود هستند ،بدون اینکه به مبانی
معرفتشناختی یا روششناختی آن سنتها آگاه بوده یا پایبند باشند .این مقاله بررسی
روششناســی اسنادی را در دســتور کار قرار داده تا پژوهشگر بتواند به چارچوب نظری

مرتبط با پژوهش خود وفادار مانده و در عین حال ،پژوهشی منسجم و روشمند انجام دهد.

سؤاالت اصلی :سؤاالت اصلی این مقاله عبارتاند از .1 :پشتوانه معرفتشناختی روش
1. Objectivity
2. Objectivism
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اســنادی چیســت؟؛  .2چگونه میتوان ضمن توجه به عینیت ،روش اسنادی را در یک

پژوهش بهکار گرفت؟ بهنظر میرســد بحث نظریِ صرف درباره روش اســنادی ،چندان
ثمربخش نیســت .از اینرو ،نویســندگان با ذکر یک مثال درباره «تأثیرات مدرنشدن بر

تغییرات خانواده ایرانی» (نک :عرفانمنش ،)1392 ،به کاربردیشدن و نحوه عملیاتیکردن
مراحل پژوهش اسنادی کمک کردهاند.

در ادامه ،مراحل زیر دنبال خواهد شد:

 .1زمینه معرفتشناختی و توسعه تکنیکی روش اسنادی؛  .2تعاریف و کاربردها؛ .3

مراحل اجرای روش اسنادی.

 .1زمینه معرفتشناختی و توسعه تکنیکی روش اسنادی

پارادایمها و مکاتب پژوهشــی متعددی در علوم اجتماعی با بررســی متون و اسناد سر و

کار دارند و روش اسنادی ،بهمنزله کانون روشی مشترکی ،در میان آنها قرار گرفته است.
بهعنوان مثال ،اصحاب پارادایمهای هرمنوتیک ،تفسیرگرایی و روششناسی مردمنگارانه

در مطالعات و تحلیلهای خود از اسناد و مدارک استفاده میکنند .در این بین ،برخی از

پارادایمها سهم بیشتری در بهکارگیری و توسعه تکنیکی روش اسنادی داشتهاند.

روش اسنادی یعنی تحلیل آن دسته از اسنادی که شامل اطالعات درباره پدیدههایی

اســت که قصد مطالعه آنها را داریم( .بیلی )1994 ،روش اسنادی مستلزم جستوجویی

توصیفی و تفسیری اســت .در روش اسنادی ،پژوهشگر بهدنبال واکاوی مقاصد ذهنی و

ادراک انگیزههای پنهان یک متن نیست .بههمین دلیل ،نمیتوان توسعه تکنیکی روش
اسنادی را چندان به سنت هرمنوتیک متصل کرد .در روش اسنادی ،عالقه پژوهشگر این

اســت که از فهم مقاصد و انگیزههای اسناد و متون یا تحلیلهای تأویلی یک متن خارج
شــده و آن را بهعنوان زبان مکتوب و گفتمان نوشتاری نویسنده ،پذیرفته و مورد استناد
قرار دهد( .نک :مگاالکوی )222 :2006 ،بنابراین ،بســتر معرفتشناختی و تکنیکی در
روش اسنادی بیشتر به پارادایم تفسیری نزدیک است.

پارادایم تفســیری در علوم اجتماعی عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم بهطور گسترده

مطرح شــد .در این پارادایم ،واقعیتهای اجتماعی ساخته انسان هستند .پس ،توجه به

معانی کنشــگران اهمیت دارد زیرا انســان موجودی خردورز ،برخوردار از زبان ،قادر به

برقراری ارتباط ،اجماعکننده ،اندیشهســاز و معناساز بوده و باید به بافت تعامالت پویای
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اجتماعــی ،امور بیناالذهانــی ،فرهنگ ،نظام باورها و ارزشها توجه کرد .از نظر بنتون و
کرایب ،پارادایم تفســیری سهم عمدهای را به برســاختن معانی نزد کنشگران در قالب

واژگان اختصــاص میدهــد( .بنتون و کرایب )149 :1386 ،پژوهشــگران برای مطالعه
پدیدههای اجتماعی نیازمند مفاهیم و نظریهها هســتند( .بلیکی )163 :1392 ،نظریه و

مفاهیم در پارادایم تفســیری ،اگر بهدرســتی صورتبندی شوند ،عینیت کار پژوهشی را
نیز افزایش میدهند .در روش اســنادی ،استفاده پژوهشگر از سنخشناسیهای متنوع و
ایجاد طبقهبندی بین نظریات و رویکردهای متعدد جایگاه ویژهای دارد.

متن بهمنزله نوعی زبان و ابزار نگریسته میشود که بازگوکننده واقعیتها و پدیدههای

اجتماعی است( .نک :وبر )122-124 :1390 ،متن ،رسانهای بین نویسنده و خواننده است.
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گاسفیلد معتقد است نگریستن به اسناد همچون نگرش از درون شیشه پنجرهای 1است

که پژوهشگر از طریق آن ،افراد ،کنشها و واقعیتها را نظاره میکند( .فلیک و دیگران،

 )285 :2004اسکات نیز بر این باور است که سند باید بهعنوان محصولِ بهطور اجتماعی
واقع شده ،2مورد بررسی قرار گیرد( .اسکات )34 :1990 ،متن بهطور غیرمستقیم درباره
جهان اجتماعیِ کنشــگرانی که آن را خلق کردهاند ،میگوید( .پین و پین )2004 ،یک

ســند برخالف گفتار ،میتواند تجربهای مستقل ورای منظور نویسنده و زمینه آن داشته
باشد( .جری و جری)1991 ،

ســنت روش کیفی ،بهویژه در مکتب شیکاگو ،سنتی شفاهی بوده و بررسی مکتوبات

بیشتر مربوط به یادداشتهای شخصی بوده است( .فلیک و دیگران)285-286 :2004 ،
عمدتاً روش اســنادی در کنار سایر روشهای کیفی ،از دهه  1960رواج یافت( .فلیک و

دیگران )285 :2004 ،داگالس معتقد است یکی از اولین زمینههای روش اسنادی ،انگیزه
تبدیل اقرارات مجرمین به اسناد رسمی در پژوهشهای جامعهشناسی انحرافات با استفاده

از رویکرد برچسبزنی بوده است .همچنین بهکارگیری برخی از تکنیکهای پژوهشی در
سنت روششناسی مردمنگارانه ب ه توسعه تکنیک اسنادی کمک کرده است .بهعنوان مثال،
تحقیقات گارفینکل در بررسی بیماران و رفتار کارکنان کلینیکها ،این واقعیت را آشکار

کرد که فهم نظم در بین بیماران پیششرط فهم اسناد ضبط شده است( .فلیک و دیگران،
 )286 :2004توســعه تکنیکهای اسنادی را نمیتوان تماماً معطوف به بررسیهای دهه
1. Window-Pane
2. Socially Situated Product
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 1960دانست( .نک :احمد )2 :2010 ،پیشتر ،کالسیکهای جامعهشناسی نظیر دورکیم
(با اســتفاده از آمارهای رســمی مدارک خودکشی) و مارکس (با استفاده از گزارشهای
بازرسان کارخانهها ،سرشماریها ،گزارش بانکها و روزنامههایی مانند (تایمز ،1اکونومیست

2

و نیویورک دیلی تریبیون )3از روش اسنادی بهره بردهاند( .احمد 8 :2010 ،و مککالوک،

 )18 :2005مککالوک معتقد است یکی از اولین کاربردهای روش اسنادی در پژوهشهای

اجتماعی مربوط به تحقیق توماس و زنانیکی درباره روستاییان لهستانی در اروپا و آمریکا
بود( .مککالوک)12 :2005 ،

برخــی از مهمترین تفاوتها میان روش اســنادی با مطالعه مــوردی ،مردمنگاری،

روششناسی مردمنگارانه و روش تاریخی ـ تطبیقی عبارتاند از:

الف) موضوع و تکنیکها :مطالعه موردی ،مردمنگاری ،روششناسی مردمنگارانه و روش

تاریخی ـ تطبیقی از بررســی اسناد و مدارک بهصورت یک تکنیک و نه روشی مستقل،

استفاده میکنند .آنها براساس عالیق معرفتشناختی و روششناختی خود ،بر موضوعاتی
خاص متمرکز میشوند .مطالعه موردی به پدیدههای منحصر بهفرد ،مردمنگاری به فرهنگ،

روششناسی مردمنگارانه به نظم در زندگی روزمره و روش تاریخی ـ تطبیقی به مضامین
تاریخی عالقهمند اســت .روش اسنادی میتواند موضوعات متنوعی را در مطالعات با برد

کالن یا متوسط علوم اجتماعی پیگیری نماید.

ب)پژوهشگر بهمنزله مشــارکتکننده و ابزار پژوهش :تمامی پژوهشهای مردمنگاری،
مطالعه موردی هستند .از نظر همرسلی« ،4مورد» پدیدهای است که در زمان و مکان واقع

شده و درباره آن ،دادهها از طریق مشاهده ،مصاحبه و بررسی مدارک گردآوری و تحلیل

میشــوند( .همرسلی )184 :1992 ،در مطالعه موردی ،نمونهای از یک پدیده در کانون
توجه و بررسی قرار میگیرد .مطالعه موردی در مردمنگاری ،با کشف مورد یا مواردی که

بهطور طبیعی در میدان رخ میدهد ،با حضور و مشــارکت مســتقیم پژوهشگر در آن ،از
سایر مطالعات موردی متمایز میشود( .بروئر )66 :2000 ،در روششناسی مردمنگارانه نیز

پژوهشگر ،ابزار پژوهش است و این ویژگی را میتوان در آزمایشهای نقضکننده مالحظه
کرد .بنابراین ،تفاوت عمده روش اســنادی با مطالعه موردی ،مردمنگاری و روششناسی
1. The Times
2. Economist
3. New York Daily Tribune
4. Hammersley
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مردمنگارانه در این اســت که روش اســنادی یک بررسی میدانی یا مشارکتی نیست؛ در

حالیکه ســه روش دیگر ،بر مدار کنش پژوهشگر در صحنه شکل گرفتهاند و پژوهشگر،
خود ابزار تحقیق محسوب میشود( .نک :گلد)393 :1997 ،

ج) نگرش ترکیبی ،مدلسازی و واحد پژوهش :تفاوت میان روش اسنادی و روش تاریخی

ـ تطبیقی در سه جنبه برجسته میشود :نخست ،روش تاریخی بهدلیل تعلق به مؤلفههای
معرفتشناختی مکتب آنال ،از نگرشــی ترکیبی (جغرافیایی ،اجتماعی ،مردمشناختی،
اقتصادی ،فرهنگی ،جمعیتشــناختی ،حقوقی و سیاسی) در بررسی موضوعات تاریخی

بهره میگیرد .دوم ،دستآورد پژوهش در یک مدل علّی متبلور میشود .این مدل براساس

علیت مشــروط ،ترتیب زمانی ،پیوســتگی و حذف بدیلها استوار است( .نیومن:1997 ،

68

 )400سوم ،واحد پژوهشهای تاریخی ،تک ـ ملیتی یا چند ـ ملیتی هستند و بر دولت ـ
ملت تأکید دارند .در روش اسنادی ،ویژگیهای مذکور یا موضوعیت ندارند یا یک ضرورت

نیستند .همچنین ،روش تاریخی بهشیوهای دقیق و موشکافانه بهمداقه در اسناد میپردازد
اما چنین امری یک ویژگی دائمی برای روش اســنادی در استفاده از متون نیست .البته
روش اسنادی میتواند از حساسیتهای روش تاریخی بهره ببرد.

بنابراین ،پژوهشگر میتواند پژوهشی را با استفاده از روش اسنادی سامان دهد ،بدون

اینکه سنت پژوهشــی یا زمینه معرفتشناختی پژوهش او مطالعه موردی ،مردمنگاری،
روششناسی مردمنگارانه یا روشتاریخی باشد.

 .2تعاریف و کاربردها

 .2.1تعاریف ســند :لینکلن و گوبا میان «سند» 1و «مدرک» 2تمایز قائل شدهاند .آنها سند

را بهعنوان هر چیز کمّ ی یا ضبطشــده که برای مقاصد ارزیابی یا سایر اهداف تهیه شده
باشــد ،تعریف کردهاند و مدرک بهمعنای هر بیان نوشته شده ،تعریف میشود( .لینکلن

و گوبا )1985 ،پریور معتقد اســت ســند ،مصنوعی ایســتا و از پیش تعریفشده نیست

بلکه آن را باید براســاس میدان و شــبکههای کنش مربوط به آنها تعریف کرد( .پریور،

 )2 :2003این تعریف به مبانی پارادایم تفســیری نزدیکتر است .همچنین وُلف سند را
متن نوشتهشــدهای که ضبطشده یا بخشــی از واقعه یا واقعیت را در برمیگیرد ،معرفی
1. Document
2. Record
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میکند .ســند ،مصنوعی استاندارد شده محسوب میشود .ولف برای نشان دادن اهمیت
روش اســنادی ،آن را به بررســیهای دقیق قاضی در دادگاه تشبیه میکند( .نک :فلیک

و دیگران )284 :2004 ،در پژوهشهایی که از روش اسنادی استفاده میکنند ،مفاهیم
و واژگان رکن اصلی برای نمایاندن تفســیری اســت که محقق از پدیدهها و موضوعات

اجتماعی بیان میکند؛ لذا دقت مفهومی و انتخاب واژگانِ متعلق به یک سنت و پارادایم
فکری حائز اهمیت است( .نک :برایمن)68 :1988 ،

با توجه به نقطهنظرات سودمند در تعاریف مذکور ،سند را میتوان متن نوشته حاوی

دادهها یا اطالعاتی درباره یک موضوع یا پدیده دانســت و انواع و اقســام اسناد را حداقل
میتوان براســاس پنج مؤلفه تقســیمبندی کرد :الف) غیرشخصی /شخصی (نک :هومن،

153-154 :1389؛ اســکات 4 :1990 ،و لی)2000 ،؛ ب) دســت اول /دست دوم (نک:

بلیکی)240 :1387 ،؛ ج) اولیه /ثانویه (نک :بیلی194 :1994 ،؛ مککالک25 :2005 ،؛
اســکات 1990 ،و استیوارت و کمیس)1 :1984 ،؛ د)نوشــتاری (چاپی /الکترونیکی) /
غیرنوشتاری (شنیداری /دیداری) هـ) محرمانه  /عادی.1

 .2.2ویژگیها و کاربردها :روش اسنادی روشی کیفی است که پژوهشگر تالش میکند تا

با استفاده نظاممند و منظم از دادههای اسنادی به کشف ،استخراج ،طبقهبندی و ارزیابی
مطالب مرتبط با موضوع پژوهش خود اقدام نماید .روش اســنادی دارای ویژگیهای زیر

است:

 -روشی غیرمزاحمتی است و پژوهشگر را درگیر میدان نمیکند؛

 هنگامــی که نمیتوان در جمعآوری دادهها مســتقیماً به میدان وارد شــده و بهمصاحبه یا مشــاهده پرداخت ،روش اســنادی میتواند بخشی از دادههای پیشین را
در اختیار ما قرار دهد؛

 -بهعنوان تکنیک مکمل برای برخی از روشها و بسیاری از پژوهشها تلقی میشود؛

 -در بخش «مرور پژوهشهای پیشین» و «چارچوب نظری» پژوهشها (نک :استیوارت

و کمیس 11 :1984 ،و احمد )8 :2010 ،میتوان از تکنیک اسنادی استفاده کرد؛

 -در بررســیهای جامعهشناختی که پژوهشــگر بهدنبال یافتن خط سیر یا فرآیند

ال تقلیلگرایانه
 .1گفتنی است که استفاده از اصطالح «روش کتابخانهای» بهجای روش اسنادی ،کام ً
است زیرا اوالً ،در روش اسنادی میتوان از اسناد غیرکتابخانهای بهره برد و ثانیاً ،تکنیکهای متعددی
در روش اسنادی بهکار گرفته میشوند که بسیار روشمندتر از صرف خواندن چند متن قابل دسترس
در کتابخانه است.
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تکوینی پدیدههای اجتماعی است ،کاربرد دارد؛

 صرفاً با مفاهیم ســر و کار نداشــته و تفســیر آمارها بهلحاظ نظــری (نه بهلحاظشاخصههای آماری) نیز مورد توجه است؛

 -کمهزینه و سهلالوصول است.

از نظر دورکیم و وبر (دورکیم 141 :1385 ،و وبر ،)121 :1390 ،پدیدههای اجتماعی

دارای ســیر تکوینی و تاریخی هســتند و همین موضوع در نوع تحلیل جامعهشناســی
تأثیر دارد .در برخی از موارد الزم اســت تا ســیر تکوینی موضوع مورد بررسی را از سیر

پژوهشهایی که در یک دوره زمانی درباره آن انجام شده ،مطالعه کرد .همچنین ،گاهی
نمیتوان به کنشگر یا پدیده اجتماعی دسترسی مستقیم داشت .در این صورت ،میتوان
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با رجوع به اســناد مرتبط تحلیل اجتماعی را انجام داد .لذا ،روش اســنادی امکان فراتر
رفتن از بازه زمانی پژوهشــگر را میسر ساخته و کاوش تفسیری پیرامون وقایع اجتماعی

پیشین را نیز فراهم میآورد( .دایمون و هالووی)217 :2005 ،

یک پژوهش میتواند تماماً براســاس مراحل اجرای روش اسنادی طراحی شود و یا

صرفاً در بخشــی از تحقیق بهویژه «مرور پژوهشهای پیشین» و «چارچوب نظری» مورد

اســتفاده قرار گیــرد( .نک :دایمون و هالــووی )218 :2005 ،در حالت اخیر ،با تکنیک
اســنادی مواجهه هستیم که بهتقویت سایر روشها از جمله مطالعه موردی ،مردمنگاری

و روشهای مردمنگارانه کمک میکند .در علوم اجتماعی ،عموماً روش اسنادی بهعنوان
تکنیکی برای یافتن اطالعات مکمل اســتفاده میشــود (احمد )9 :2010 ،و از آن برای

تکمیل پیمایشهای اجتماعی و مصاحبههای عمیق استفاده میشود( .مگاالکوی:2006 ،
 )222روش اسنادی ،در مقام یک روش مستقل ،میتواند از تکنیکهای پژوهشی متعددی

از جمله فراتحلیلهای کیفی ،تحلیل محتوا ،تحلیل مجدد آمارها ،تحلیل ثانویه ،کدگذاری

و طبقهبندی بهره بگیرد.

آنچه در بخش بعدی مقاله آمده اســت ،اســتفاده از روش اســنادی بهعنوان روشی

مســتقل را پیشنهاد داده است .البته دانشجویان یا پژوهشگران میتوانند بنا به اهداف و

روش پژوهشی خود ،برخی مالحظات تکنیکی را نیز (در جهت استفاده تکنیکی از روش
اسنادی) اخذ نمایند.
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 .3مراحل اجرای روش اسنادی

 .3.1انتخاب موضوع ،تعیین اهداف و سؤاالت :برخی از موضوعات متناسب با روش اسنادی

عبارتانــد از :نقد نظری (مثال :نقد نظریه دیــن دورکیم) ،جمعآوری نظریات متفکران

اجتماعی یا مکاتب (مثال :نظریه اجتماعی فارابی) ،مقایسه تطبیقی رویکرد نظریهپردازان

یــا مکاتــب (مثال :مفهوم جامعه از نظر دورکیم و وبر یا بررســی تطبیقی مردمنگاری با

روششناســی مردمنگارانه) ،تحلیل روندهای کالن اجتماعــی ـ تاریخی (مثال :فرآیند
تدریجی تأثیرات مدرنشــدن بر خانواده ایرانی) ،گزارشهای ســاده درباره یک مسئله

اجتماعی (مثال :طالق در ایران) .پس از انتخاب موضوع ،باید سؤاالت (اصلی و جانبی) و
اهداف پژوهش را تعیین کرد که پژوهشگر را بهطور هدفمند برای بررسیهای اکتشافی

که مرحله دوم در اجرای روش اســنادی اســت ،آماده میسازد .سؤاالت مرتبط با روش
اسنادی ،با توجه ب ه نوع موضوع و سطح بررسی میتوانند سؤاالت «چیستی»« ،چرایی» و

«چگونگی» را در بر بگیرند .البته در این روش ،ســؤاالت چرایی از نوع تبیین تفسیریاند
(همچون روششناسی وبر) ،نه تعلیل اثباتگرایانه 1.همچنین ،سؤاالت چگونگی در سطح
نظری ،نه سطح اقدامی (مانند اقدامپژوهشی) ،قرار دارند .با روش اسنادی پژوهشگر میتواند

از سطح توصیف فراتر رفته و به تفسیر و تحلیل پدیده یا موضوع نائل آید.
در بررسی تأثیرات مدرنشدن بر خانواده ایرانی سؤاالت عبارتاند از:

جدول :1سؤاالت مربوط به تأثیرات مدرن شدن بر خانواده ایرانی
سؤال اصلی ابعاد و عوامل تغییرات خانواده ایرانی پس از مواجهه با مدرنشدن کداماند؟ چیستی و چرایی

سؤاالت
جنبی

مؤلفههای نوع ،کارکرد ،تقســیم کار ،توزیع قــدرت و اوقات فراغت در
خانــواده ،نگرش به مرد ،زن و فرزند ،قواعد همســرگزینی و طالق چه
تغییراتی کردهاند؟

چیستی

چگونه تفاسیر از وضعیت کنونی خانواده ایرانی در پژوهشهای اجتماعی
بازتاب یافتهاند؟

چگونگی

 .3.2بررســیهای اکتشافی و پیشینه پژوهش :پژوهشگر برای بسط دیدگاه خود و تعیین
دامنه پژوهش به بررسیهای اکتشافی میپردازد .کارکرد این بررسی ،گسستن از قضاوتهای

 .1چرایی در پژوهش کیفی ،با تحلیل کمّی تناســب ندارد و ســر و کار روش اسنادی با آمارها ،نه
براســاس تبیین شــاخصهای آماری ،بلکه برای ارائهای توصیفی و همچنین ،تفسیری نظری است.
همچنین ،هدف از ارائه آمار ،تفسیر آنها در پرتو بینش نظری پژوهش است.
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شخصی یا پیشفرضهای نظری و آماده شدن برای دریافتن دیدگاههای متعدد است (نک:

ص شدن آینده مسیر مطالعه خواهد
کیوی و کامپنهود )61 :1389 ،و هدف اصلی مشــخ 

بود( .پرایس )513 :1965 ،1بررسیها شامل مطالعات اولیه (یافتن منابع اصلی و عمده) و

مشورت با متخصصان است .پس از جمعبندی مطالعات اولیه و مشورتهای علمی ،پژوهشگر

چند مهارت را کســب میکند :آشنایی با ادبیات و واژگان تخصصی موضوع ،ترسیم کلی

حوزههای مطالعاتی و دامنه آنها ،جهت دادن بهمسیر پژوهش ،یافتن پایگاههای علمی یا
مراکزی که باید برای کسب دادهها به آنها رجوع کند .محل دسترسی به دادهها و اطالعات

شامل میدانهای زیر اســت :کتابخانهها (دسترسی عمومی یا محرمانه مانند وزارت امور

خارجه) ،مراکز و سازمانهای پژوهشی بهویژه برای اخذ آمارها (مانند یونسکو ،بخش امور
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اجتماعی و اقتصادی ســازمان ملل ،مرکز آمار ایران ،ثبت احــوال) ،پایگاههای دادههای

علمی (مانند ابســکو ،2نورمگز ،مگ ایران ،مرکز اطالعات علمی جهاد دانشــگاهی ،پرتال

جامع علوم انســانی) ،سایتهای مرتبط با انتشارات آثار پژوهشی (مانند جهاد دانشگاهی،

انتشارات پژوهشگاهها و دانشگاهها ،انتشارات معتبر مانند سیج 3یا آکسفورد )4آرشیوهای
الکترونیکی مجالت و روزنامهها .یکی از گامهای اساســی در بررسیهای اکتشافی ،دست

یافتن به «پیشــینه تحقیق» است .الزم است تا محقق به طبقهبندی پژوهشهای پیشین

بپردازد و جایگاه پژوهش خود را برجســته نماید .البته پیشــینه پژوهش هیچگاه مرحله
آغازین یا ایستایی نیست و با مطالعه منابع بیشتر و بازخوانی آنها دقیقتر و کاملتر میشود.

در بررسی تأثیرات مدرنشدن بر خانواده ایرانی ،سه دامنه مطالعاتی یعنی مؤلفههای

ساختاری و کنشی خانواده ایرانی پیش و پس از مدرنشدن ،مهمترین تأثیرات مدرنشدن

و عوامل و دالیل مؤثر در تغییرات قابل شناسایی است .مشخص شد که مطالعات درباره

الگوی خانواده در حال گذار ایرانی ،برای اولین بار توســط مردمشناسان ،جامعهشناسان
و جمعیتشناســان در سال  1337آغاز شد و روش بررســی آنها آماری بود .همچنین،
آنچه در بسیاری از پژوهشها دیده میشود ،غلبه رویکردهای کارکردگرایی ساختاری و

اخیرا ً رویکردهای جنسیتی و مطالعات فرهنگی است .با مروری بر این آثار میتوان گفت

پژوهشهای خانواده عموماً در سه جهت حرکت کردهاند:

1. Price
2. Ebsco
3. Sage
4. Oxford

مبانی روششناختی روش پژوهش اسنادی ...

جدول :2جهتگیری سهگانه در پژوهشهای مربوط به تغییرات خانواده ایرانی
دسته اول بر کارکردها و مؤلفههای ساختاری خانواده متمرکز بودهاند.

1

با نگرشــی آسیبشــناختی به مســائل خانواده اهتمام داشــتهاند .برخی از آنها دارای رویکرد
فمینیســتی و برخی دیگر ،حقوقیاند .مضامینی همچون جایــگاه و هویت زنان و کودکان در
دسته دوم خانواده ایرانی و نگرشی نقادانه به وضعیت کنونی آن ،وضعیت تقسیم کار و رابطه همکاری زن
و مرد در امور داخلی و خارج از خانواده ،انواع خشونتهای آشکار و پنهان خانگی (مردان علیه
2
زنان ،علیه سالمندان و نظایر آن) غالباً پیگیری شدهاند.
تغییرات و تحوالت خانواده در ابعاد مختلف از جمله شــیوههای همســرگزینی ،علل فروپاشی،
دسته سوم ســاختار اقتدار ،نوع خانواده و ب ُعد خانواده را بررســی کردهاند .در برخی از این آثار ،از تحلیل
3
ثانویه و تحلیل نتایج سرشماریها و آمارهای موجود استفاده شده است.

 .3.3انتخاب رویکرد نظری :روش اســنادی فارغ از سنت فکری و نظری پژوهش نیست.
(احمد )2 :2010 ،اساســاً مطالعه منابع نیازمند وحدت پارادایمی اســت و اتصال فکری

پژوهشــگر به رهیافت نظری معیّن ،باعث جهت دادن به مســیر مطالعه و انجام پژوهش
میشــود .در مرحله بررسیهای اکتشافی ،پژوهشگر انواع زوایا و چشماندازها به موضوع
نظری خود را استخراج کرده و پس از مشورتهای الزم و مطالعات اولیه ،میباید موضع
نظری خود را اتخاذ نماید.

در بررســی تأثیرات مدرنشــدن بر تغییرات خانواده ایرانی ،از چند رویکرد و نظریه

استفاده شد .براساس «دیدگاه تعاملی دیالکتیکی» میتوان به تأثیر و تأثّر متقابل تغییرات

خانواده و ســایر نهادها و جریانهای اجتماعی در ایران اشــاره کرد .همچنین ،از دیدگاه
جامعهشــناختی به مسائل اجتماعی ،رویکرد «نوســازی» (نظریات اسملسر و ایزنشتاد)،

نظریههای کونیگ ،شلسکی و گیدنز استفاده شد.

 .3.4جمعآوری منابع ،نمونهگیری و تکنیکهای بررسی منابع :جمعآوری منابع مرحلهای

جدا از مطالعه آنها نیست زیرا با مطالعه بیشتر و عمیقتر است که زوایای آشکار و پنهان

موضوع مشخص شده و پژوهشگر را بهسمت بررسیهای عمیقتر رهنمون میسازد .خواندن

متون بیشــتر ،پرداختن به ابعاد گوناگون یک موضوع را افزایش میدهد .در این مرحله

پژوهشگر ،براســاس اهداف و جهتگیری مطالعهاش ،به دستهبندی منابع میپردازد .او
باید توجه داشته باشد که همه منابع دارای ارزش علمی و محتوایی یکسانی نیستند و به

برخی از آنها ممکن اســت یکبار و برخی دیگر ،چندین نوبت مراجعه شود .الزم است تا
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از بین منابعی که در مرحله بررسیهای اکتشافی بهدست آمده است ،دست بهگزینش یا

نمونهگیری زد .اســکات چهار معیار برای گزینش منابع معرفی میکند (اسکات:1990 ،
 :)6داشتن اصالت ،اعتبار ،نمایا بودن و معنادار بودن .در روش اسنادی ،عمدتاً نمونهگیری
به دو شــیوه انجام میشــود .1 :اکثر نمونهگیریها بهشیوهای «تعمدی» و «نظری» انجام
میشود (فلیک)279 :1392 ،؛ یعنی با توجه به محورها و اهداف پژوهش و با عنایت به

رویکرد نظری خاص ،پژوهشــگر دست به انتخاب از بین منابع میزند .2 .در مواردی که
منابع معدودی در مرحله بررســیهای اکتشافی شناسایی شده باشد ،باید از نمونهگیری

«انباشتی» (گلولهبرفی) استفاده کرد؛ یعنی با استفاده از فهرست منابع و مآخذ پژوهشهای
مشابه ،محقق بهسمت منابع بیشتر هدایت میشود.
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با توجه به معیارهای اسکات ،در بررسی تأثیرات مدرنشدن بر خانواده ایرانی ،منابع

ال «تمامشماری» پژوهشها
گستردهای جمعآوری شد و در برخی محورهای پژوهش ،عم ً
انجام شد .در ارتباط با پایاننامه ،با استفاده از نمونهگیری نظری ،چند دانشگاه مهم ایران

انتخاب شدند و در بین پایاننامههای تحصیالت تکمیلی ،مرتبطترین آثار ،بررسی شدند.

از منابع غیرشــخصی ،دست اول ،اولیه و ثانویه ،نوشتاری و عادی استفاده شد .منابع

علمی دســت اول در تحلیل تأثیرات مدرنشــدن بر خانواده ایرانی شامل کتاب ،مقاله و
پایاننامــه بودنــد .همچنین برخی از آمارهای متعلق به ثبــت احوال ،مرکز آمار ایران و
معاونت زن و خانواده نهاد ریاست جمهوری نیز مورد توجه بودند.

 .3.5مهمترین تکنیکهای بازخوانی متون و مطالعه منابع

الف) تعیین واژگان کلیدی :هر مطالعه اســنادی نیازمند تعیین واژگان کلیدی اســت که

دامنه محتوایی آن ،با توجه به گســتره ،محورهای موضوع تحقیق و عمق مطالعه ،متغیر

اســت .واژگان کلیدی بهمثابه راهنمایی هســتند که پژوهشــگر را در رویارویی با منابع

بهســمت مطالعه هدفمند و مرتبط جهت میدهد .کارکرد اصلی واژگان کلیدی ،پاسخ
به این سؤال است که چه باید خواند؟ در منابع الکترونیکی نیز جستوجو بهسرعت و با
کمک رایانه انجام میشود.

در بررسی تأثیرات مدرنشدن بر تغییرات خانواده ایرانی ،مهمترین واژگان کلیدی عبارت

بودند از :مدرنیته (و مشتقات آن) ،تغییرات و تحوالت خانواده (و مصادیق آن) ،تغییر ساختار
و کارکردهای خانواده (و مصادیق آن) ،تاریخ خانواده ایرانی (و عبارات مشابه آن) ،سطوح

مبانی روششناختی روش پژوهش اسنادی ...

و ابعاد تغییرات ،دالیل و عوامل تغییرات ،تأثیر ارزشهای غربی (و عبارات مشابه آن).

ب) استفاده از فهرست مطالب و فهرست اعالم (اشخاص ،اصطالحات و واژگان تخصصی):
در فهرســت مطالب باید بهدنبــال واژگان کلیدی مرتبط با پژوهــش بود .با توجه به
اینکه همه منابع دارای فهرســت مطالب نیستند یا برخی از فهرستهای مطالب بیش

از حــد کلیاند و نمیتوان براســاس آن به محتوای فصول کتــاب پی برد ،مراجعه به
فهرســت اعالم به پژوهشگر یاری میرســاند .این تکنیک در مطالعه کتابهای التین

بسیار راهگشاست.

در بررسی تأثیرات مدرنشدن بر تغییرات خانواده ایرانی ،بهعنوان مثال ،میتوان واژه

«درونهمسری» را از فهرست اعالم پیدا کرده و سپس ،بهتمامی صفحاتی که این واژه در
آن آماده است ،مراجعه کرد.

ج) فیشبرداری و انواع آن :فیشبرداری بهمعنای استخراج عبارت ،جمله یا پاراگرافی از یک

متن و نوشتن آن در فیش مطالعه است .فیشهای سنتیِ مطالعه شامل اجزایی همچون
نام کتاب ،شماره جلد ،شماره فصل ،شماره صفحه ،نویسنده ،مترجم ،ناشر و تاریخ بودند.
(نک :کوپر )48 :1385 ،در عوض امروزه ،فیشبرداری الکترونیکی جایگزین شــده است.

در این شیوه ،پژوهشگر برای هر منبع ،یک فایل متنی در رایانه باز کرده و در سطر اول

هر پاراگراف شــماره صفحه را نوشــته و در سطر پایین مطلب استخراج شده از محتوا را
مینویسد .او میتواند فایل منابع مشابه را در یک پوشه قرار دهد .فیشبرداری الکترونیکی

چند مزیت مهم دارد :حذف کاغذ ،تجمیع مراحل یادداشــتهای جداگانه و تایپ ،امکان

جستوجوی رایانهای برای یافتن واژگان خاص ،ایجاد نظام یکپارچه در یادداشتبرداری.
همچنین ،میتوان از تکنیک «خواندن موجیشکل» استفاده کرد .در این تکنیک ،بهجای
فیشبرداری از هر منبع ،پس از مطالعه چندین منبع ،پژوهشگر برداشتهای نظری خود

را یادداشــت کرده و درباره آنها تأمل میکند( .کیوی و کامپنهود )42 :1389 ،نقل قول
مستقیم در جمالت دارای عالمت «» (گیومه) قرار گرفته و بالفاصله به منبع اصلی ارجاع
دادهمیشود .در نقل قول غیرمستقیم ،ایده مرکزی یک مبحث بازنویسی شده و سپس،
ارجاع انجام میشود .شیوهنامههای ارجاع مختلف هستند.

در بررسی تأثیرات مدرنشدن بر خانواده ایرانی ،از فیشبرداری الکترونیکی و تکنیک

خواندن موجیشکل استفاده شد.

د) مرور نظاممند (مرور سیستماتیک) :در مرور غیرنظاممند ،پژوهشگر منابعی را که براساس

75

راهبرد فرهنگ /شماره بيست و نهم /بهار 1394

آنها نظر یا نتیجهای بیان شده ،بدون دخل و تصرف ذکر کرده و از اعمال نقطهنظر شخصی

اجتناب میکند .از اینرو ،فرآیندی ذهنی شکل میگیرد که در آن ،پژوهشگر آرای موافق

بــا خود را جمعآوری کرده و امکان تــورش را بهوجود میآورد .در مقابل ،با کمک مرور
نظاممند میتوان بهدقت شــواهد را بررسی و ارزیابی کرد .در مرور نظاممند ،با شناسایی

دقیق ،منظم و برنامهریزیشــده تمام مطالعات مرتبط میتوان نقد عینیتری انجام داد.
بهعبــارت دیگر ،نوعی دیالوگ با مهمترین آثار یا مؤلفان در یک موضوع تخصصی برقرار

میشود که به پویایی و خصلت نقادانه متن کمک میکند .در این مرور ،آرای ناهمخوان
معرفی شــده و دلیل ناهمخوانی ذکر میشــود و به هر یک از منابع پیشین وزن خاصی

داده شــده و کیفیت آنها ارزیابی میشــود .مرور نظاممند مانند یک غربال عمل میکند.
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بیان منطقی و روشمند مشــکالت پژوهش نیز در پرتوی مرور نظاممند بیان میشود .با
مرور نظاممند ،موضوع و ســؤاالت پژوهش نیز مجددا ً بازبینی و تدقیق میشــوند( .نک:
هال)92-98 :2003 ،

در بررســی تأثیرات مدرنشــدن بر خانواده ایرانی ،تالش شد تا در سراسر پژوهش

از روش مرور نظاممند اســتفاده شــود .نمونهای از این کار را میتوان در ادامه مقاله ،در

برداشتهای سهگانه از وضعیت خانواده مالحظه کرد.

هـ) طبقهبنــدی و جداول مفهومی :باید مطالب یک مبحث را تــا حد امکان با «جداول
مفهومــی» تلخیص نمود .اســتراتژی ایجاد چنین جداولی ،طبقهبندی و دســتهبندی

نظــرات ،دیدگاهها ،راهکارها ،عوامل ،مؤلفهها ،بازههای زمانیِ ارائهشــده از پدیدهها و

مفاهیم اجتماعی است .کارکرد چنین جداولی ،یافتن «نشانههای ساختاری متن» است

که از ایدههای مندرج در متن اســتخراج شــدهاند .در این خصوص ،مطالعه مؤلفهها،

بازتعریــف پدیده و تجدید روابط احتمالی انجام میشــود تا رابطهای عام و کلی محرز

گردد( .برگس )179 :1984 ،برای نیل به این هدف ،باید «واگراییها» و «همگراییها»ی
مندرج در ایدهها را دســتهبندی نمود .با ایــن کار ،ایدههای تلفیقپذیر خود را نمایان
میســازند .یکی از راههایی که به طبقهبندی و ایجاد جداول کمک میکند ،ســؤاالتی

اســت که پژوهشگر باید از متن بپرسد( :فلیک )277-278 :1392 ،متن چه میگوید؟

چرا میگوید؟ چگونه میگوید؟ برای چه کسی میگوید؟ له یا علیه چه یا که میگوید؟
در چه شرایطی میگوید؟ .پاسخ به این سؤاالت برای تحلیل محتوای اسناد نیز کاربرد
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دارد .روش اســنادی از تکنیکهای تحلیل محتوا و تحلیل عام 1بنا بهضرورت استفاده
میکند.

در طبقهبندی ابعاد تغییرات خانواده ایرانی ،پس از اســتخراج گزارههای گوناگون از

بین نتایج پژوهشها ،نخســت ،آن نتایج در هشــت موضوع عنوانبندی شد و سپس ،به
ســه دسته اصلی یعنی خُ رد ،میانه و کالن تقسیم گردید تا متناسب با اهداف پژوهشی،

بتوان بهشیوهای کارآتر و مؤثرتر تحلیل و تفسیرهای مربوط را انجام داد:
جدول :3ابعاد و مصادیق تغییرات خانواده ایرانی
ابعاد تغییرات
خُ رد :روابط فردی

مصادیق تغییرات

امکان انتخاب فردی و زندگی خصوصی  /مسائل حمایت و تأمین عاطفی

توزیع قدرت در خانواده :تضعیف پدرســاالری ســنتی  /توجه به حقوق اجتماعی
میانه :روابط میانفردی
زنــان  /توجه به حقوق اجتماعی و جامعهپذیری فرزندان  /تغییرات کمّ ی و کیفی
و نقشها
در مناسبات بین نسلی
کالن :ساختاری

غلبه خانواده هســتهای و کاهش باروری  /اساس شکلگیری یا فروپاشی خانواده
(مسائل ازدواج و طالق)

و) فنون تقلیل دادهها :تقلیل داده به وا-زمینهمندســازی متن 2و زمینهمندسازی مجدد
متن 3مربوط میشود .این مراحل شامل ویرایش اطالعات ،تجزیه کردن و خالصه کردن
متون فاقد ساختار است( .ت ِش )97 :1990 ،در روش اسنادی ،فنون تقلیل دادهها شامل

انواع کدگذاری و سنخشناسی است .برای اجرای این تکنیک میتوان از نرمافزا ر �MAX

 QDAنیز اســتفاده کرد .این نرم افزار از منطق کدگذاری ،اســتفاده میکند .کدگذاری
هم در مرحله مطالعه و هم در مرحله نگارش قابل اجراست .در روش اسنادی ،کدگذاری

بهمعنای یافتن واژگان کلیدی پژوهش در هر متن و ســپس ،تجمیع آنها در قالب یک
محــور اصلی (مفاهیم کلیدی) در مرحله نگارش اســت .کدگذاری خود میتواند همان
تحلیل یا مرحلهای از تحلیل تلقی شــود( .پانچ )204 :1998 ،واحد کدگذاری سطوحی

مانند کلمه ،عبارت و جمله را شامل شود .سنخشناسی با طبقهبندیهای معمول متفاوت

است .در سنخشناســی تالش میشود تا امکانهای عینی توسط محقق برساخت شوند
1. Global Analysis
2. De-Contextualization
3. Re-Contextualization
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یعنــی حاالت عقالنی ممکن که میتواند بهوقوع یــک پدیده اجتماعی بینجامند( .وبر،

)76-78 :1390

کدگذاری کیفی پیشــنهادی این مقاله برای روش اسنادی ،مستلزم محدود کردن و

تنقیح واژگان بوده و شامل مراحل زیر است:

اول) خالصهسازی :صرفاً ایدههای مرکزی فیشها با یک واحد تحلیلی مانند «عبارت»
تلخیص میشود.

دوم) اســتخراج مفاهیم کلیدی :مفهوم ،تصوری اســت کــه در قالب کلمات یا نماد

بیان میشــود .مفاهیم نقش برقــراری پیوند با جهان اجتماعی را دارند .در ســنت

هستیشــناختی 1مفاهیم ،با مفاهیمی ســر و کار داریم که خصائص اساسی جهان
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اجتماعی را بازتاب و تعریف میکنند( .نک :بلیکی)170-174 :1387 ،

سوم) مقولهبندی :فرآیند مقولهبندی به خالصه کردن مفاهیم در قالب مفاهیم عام و

آشکار کردن روابط میان آنها با مفاهیم مافوق اطالق میشود( .فلیک)330 :1392 ،

بهعبارت دیگر ،با پاالیش ،ادغام و مقایســه تفاوتها و شباهتها ،ارتباط بین مفاهیم
کلیدی در هر مبحث شناســایی شده و پراکندگی مفاهیم در قالب مقوالت تنظیم و

تنسیق میشوند.

در بررسی تأثیرات مدرنشدن بر خانواده ایرانی ،پس از مرحله خالصهسازی ،ابعادی

برای خانواده سنتی مشخص شد و مفاهیم کلیدی هر یک استحصال شد:
جدول :4خالصهسازی ابعاد خانواده سنتی پیش و پس از تغییرات
ابعاد

مفاهیم کلیدی
در گذشته

امروزه

نوع خانواده

خانــواده گســترده  /واحــدی اجتماعــی
خانواده هســتهای  /مصرفکننــده  /روابط
اقتصــادی  /تولیدکننــده و مصرفکننده /
خویشاوندی کمتر  /واحدی اجتماعی
خویشاوندمحوری

کارکردهای
خانواده

تولید نســل  /جامعهپذیری  /حمایتگری /
تولید نسل  /سهم محدود در جامعهپذیری /
کاریابی  /هویتدهی  /تنظیم روابط جنسی
کمتر شدن حمایتگری  /تنظیم روابط جنسی
 /کنتــرل اجتماعــی  /تــداوم نابرابریهای
 /تداومدهنده بخشی از نابرابریهای جنسیتی
جنســیتی  /ب ُعد خانواده بــاال (عدم کنترل
 /کنترل باروری  /عدم شباهتسازی نسلها
باروری)  /شباهتسازی نسلها
1. Ontological Tradition
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ابعاد

مفاهیم کلیدی
در گذشته

امروزه

تقســیم کار مبتنــی بــر ســن و جنس /
ســهم کمتر فرزندان در فعالیتها  /مردانه
الگوپذیری پســر از پدر و دختــر از مادر /
بــودن بیرون خانه  /زنانه بودن درون خانه /
تقسیم کار در
مردانــه بودن بیرون خانه  /زنانه بودن درون
خانه
امکان محدود اشتغال زنان و دختران  /تربیت
خانه  /تربیت فرزندان وظیفهای زنانه  /ثابت
فرزندان وظیفه مشترک والدین
بودن تکالیف و انتظارات نقشی  /اصالت جمع
توزیع قدرت

تصمیمگیری توســط پدر  /قدرت یکطرفه تصمیمسازی مشارکتی نسبی  /وظایف نسبتاً
 /پدرســاالری  /قدرت پنهــان زن  /افزایش متناسب با تکالیف و حقوق  /مرکزیتزدایی
از قدرت پدر  /افزایش نسبی قدرت فرزندان
قدرت پسران

عقالنی  /شــاغل و نانآور  /افزایش ســهم
عقالنی  /شاغل و نانآور  /ضرورت قدرتمندی وظایــف داخل خانه  /کم شــدن بــاور به
نگرش به مردان
بدنی  /ترجیح جنسی پسر  /متصدی سیاست قدرتمندی بدنی  /ترجیح جنســی اندک
برای پسر  /متصدی سیاست
حضور نسبی درون خانه  /موظف به بچهداری
حضــور درون خانه  /موظــف به بچهداری /
نگرش به زنان
 /امکان نســبی حضور بیرون خانه  /بیشتر
احساساتی  /غیر عقالنی
احساساتی  /کمتر عقالنی
نگرش به
فرزندان

قادر به تحــرک اجتماعی  /عدم الگوپذیری
نیروی کار  /الگوپذیری از والدین  /استقالل
کامــل از والدیــن  /ســوادآموز و محصّ ل /
در جوانــی  /ســوادآموزی محدود با اولویت
وابستگی نسبی به والدین  /نیروی کار نبودن
پسران  /آزادی بیشتر پسران
 /افزایش آزادی و عمل

درونهمســری  /ازدواج خویشــاوندی /
همسرگزینی توسط والدین  /همسانهمسری
قواعد
همسرگزینی و  /سن ازدواج پایین  /همسریابی داللهها  /فشار
ازدواج
اجتماعی  /فقدان نسبی حق انتخاب جوانان
 /برگزاری مراسمهای متعدد

حق انتخاب جوانان  /همسریابی نسبی توسط
جوانان  /همسرگزینی توسط والدین  /اهمیت
مشــورت  /کاهش نقــش داللهها  /درون و
برونهمسری  /سن ازدواج نسبتاً باال  /تعدد
مالکهای انتخاب همســر  /ترجیح مراسم
ساده  /افزایش نسبی مهریه

نگرش بسیار سختگیرانه  /قبح اجتماعی باال افزایــش تبعات روانــی و اجتماعی  /اغلب
 /تبعات روانی و اجتماعی باال  /اولویت سازش ناشی از تقسیم کار و توزیع قدرت  /تضعیف
نگرش به طالق
بر طالق  /حقی مردانه و تا حدی زنانه  /انگ سازگاری  /نگرش کمتر سختگیرانه  /دارای
قبح اجتماعی  /حقی مردانه و تا حدی زنانه
و برچسب اجتماعی
نسبتاً مبتنی بر سن و جنس  /فراغت نسبی
مبتنی بر سن و جنس  /فراغت خانگی زنان
خانگی زنان  /تنوع فراغت زنان  /امکان فراغت
اوقات فراغت  /امکان فراغت بیرونی مردان  /فراغت بیشتر
بیرونی مردان  /افزایش فراغت والدین  /تفاوت
اعضای خانواده کــودکان  /غلبه فراغت جمعــی  /ضرورت
و تنــوع فراغت فرزنــدان  /افزایش فراغت
صله رحم
انفرادی پسران  /ضرورت صله رحم
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در گام بعد ،جدول مربوط به مقولهبندی خانواده سنتی استخراج شد:
جدول  :5مقولهبندی ابعاد خانواده سنتی پیش و پس از تغییرات
مقوله

مجموعه عناصر مقوله
گذشته

اصالت جمع

خانــواده گســترده  /واحــدی اجتماعــی اقتصــادی  /تولیدکننــده و مصرفکننده /
خویشاوندمحوری  /تولید نسل  /جامعهپذیری  /حمایتگری  /کاریابی  /هویتدهی  /تنظیم
روابط جنســی  /کنترل اجتماعی  /ب ُعد خانواده باال (عدم کنترل باروری)  /شباهتسازی
نســلها  /الگوپذیری پســر از پدر و دختر از مادر  /درونهمسری  /ازدواج خویشاوندی /
همسانهمســری  /فشــار اجتماعی در ازدواج  /برگزاری مراسمهای متعدد برای ازدواج /
قبــح اجتماعی باال برای طالق  /تبعات روانــی و اجتماعی باال برای طالق  /طالق انگ و
برچسب اجتماعی  /غلبه اوقات فراغت جمعی  /ضرورت صله رحم

پدرساالری
و بیعدالتی

تداوم نابرابریهای جنسیتی  /تقسیم کار مبتنی بر سن و جنس  /مردانهبودن بیرون خانه
 /زنانهبــودن درون خانه  /تربیت فرزندان وظیفهای زنانه  /ثابت بودن تکالیف و انتظارات
 /تصمیمگیری توســط پدر  /قدرت یکطرفه  /قدرت پنهان زن  /افزایش قدرت پسران /
مردان عقالنی ،شاغل ،نانآور ،دارای قدرت بدنی ،متصدی سیاست  /ترجیح جنسی پسر
 /زنان حضور درون خانه ،موظف به بچهداری ،احساســاتی ،غیرعقالنی  /فرزندان بهمثابه
نیروی کار  /ســوادآموزی محدود با اولویت پســران  /آزادی بیشتر پسران  /همسرگزینی
توســط والدین  /همســریابی داللهها  /فقدان نســبی حق انتخاب جوانان  /نگرش بسیار
ســختگیرانه به طالق  /طالق حقی مردانه و تا حدی زنانه  /اوقات فراغت مبتنی بر سن
و جنس  /اوقات فراغت خانگی زنان  /امکان فراغت بیرونی مردان
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امروزه

خانواده هستهای  /مصرفکننده  /روابط خویشاوندی کمتر  /واحدی اجتماعی  /تولید نسل
 /ســهم محدود در جامعهپذیری  /کمتر شدن حمایتگری  /تنظیم روابط جنسی  /عدم
شباهتسازی نسلها  /کنترل باروری  /سهم کمتر فرزندان در فعالیتها  /فرزندان قادر به
تحرک اجتماعی  /عدم الگوپذیری کامل فرزندان از والدین  /سوادآموزی و تحصیل فرزندان
پراکندگی و
تنش بین اصالت  /وابســتگی نسبی فرزندان به والدین  /نیروی کار نبودن فرزندان  /افزایش آزادی و عمل
جمع و فرد فرزندان  /حق انتخاب جوانان در ازدواج  /همسریابی نسبی توسط جوانان  /همسرگزینی
(اصالت ناقص توسط والدین  /اهمیت مشورت در ازدواج  /کاهش همسریابی داللهها  /درون و برونهمسری
جمع و فرد)
 /ســن ازدواج نسبتاً باال  /تعدد مالکهای انتخاب همسر  /ترجیح مراسم ساده  /افزایش
نســبی مهریه  /افزایش تبعات روانی و اجتماعی طالق  /تضعیف اهمیت ســازگاری زن و
مرد  /نگرش کمتر سختگیرانه به طالق  /طالق دارای قبح اجتماعی  /تنوع فراغت زنان
 /افزایش فراغت والدین  /تفاوت و تنوع فراغت فرزندان  /ضرورت صله رحم

مبانی روششناختی روش پژوهش اسنادی ...

مقوله

مجموعه عناصر مقوله

پدرساالری
ناقص

تداومدهنده بخشی از نابرابریهای جنسیتی  /مردانه بودن بیرون خانه  /زنانه بودن درون
خانه  /امکان محدود اشــتغال زنان و دختران  /تربیت فرزندان وظیفه مشــترک والدین /
تصمیمسازی مشارکتی نسبی  /وظایف نسبتاً متناسب با تکالیف و حقوق  /مرکزیتزدایی از
قدرت پدر  /افزایش نسبی قدرت فرزندان  /مردان عقالنی ،شاغل ،نانآور ،سهیم در وظایف
داخل خانه ،کم شدن باور به قدرتمندی بدنیشان ،متصدی سیاست  /ترجیح جنسی اندک
برای پســر  /زنان حضور نسبی در خانه ،موظف به بچهداری ،امکان نسبی حضورشان در
بیرون خانه ،بیشتر احساساتی ،کمتر عقالنی  /افزایش طالق ناشی از تقسیم کار و توزیع
قدرت  /طالق حقی مردانه و تا حدی زنانه  /اوقات فراغت نسبتاً مبتنی بر سن و جنس /
فراغت نسبی خانگی زنان  /امکان فراغت بیرونی مردان  /افزایش فراغت انفرادی پسران

ز) تفسیر نظری آمارها :از نظر گیدنز یکی از انواع فرعی پژوهش اسنادی عبارت از تحلیل
مجدد مجموعه دادهها و نتایج پژوهشهای گزارش شــده اســت .سازمانهای دولتی یا

پژوهشــگاهها بهطور منظم ،آمارهایی درباره پدیدههای اجتماعی مانند جمعیت ،جنایت،
ازدواج ،طالق و بیکاری منتشر میکنند که در سایر منابع پژوهشی بازتاب مییابند( .گیدنز،

 )734 :1382از نظر ببی ،باید تحلیل مجدد دادههای موجود از دو مشــخصه اســتدالل
منطقی و تکرار برخوردار باشــند .پژوهشگر میتواند دادههای برگرفته از اینگونه آمارها
را اســتفاده کرده یا مجددا ً تحلیل کند؛ مشــروط بر اینکه بر استنتاجهای نظری قوی و

واقعیتهای تجربی استوار باشند( .ببی)670-671 :1388 ،

در بررسی تأثیرات مدرنشدن بر خانواده ایرانی ،یکی از ابعاد تغییرات در سطح کالن

(ســاختاری) ،غلبه خانواده هستهای و کاهش باروری بود .نخست ،آمار زیر از مرکز آمار
ایران استخراج و تحلیل شد:

جدول  :6تغییر بعد خانواده طی چهار دهه
سال

ب ُعد خانواده

1355

5

1365

1/5

1375

8/4

1385

4

1390

5/3
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افــول اقتصاد خانوادگی در نتیجه صنعتیشــدن ،شهرنشــینی و رشــد ارزشهای

فردگرایانه ،احتمال شکلگیری خانوادههای گسترده را کاهش داده است .امروزه ،میتوان
طیفی از انواع خانواده بین گســترده و هســتهای مانند خانواده زن و شوهری ،خانواده
زن و شــوهری با ملحقات ،خانواده پدری توســعهیافته یا خانواده زن و شوهری مهاجر

را شناســایی کرد .از ســال  1355تاکنون ،کاهش جمعیت جوانان روستایی و افزایش

ســالمندان ،مهاجرت بیشــتر از روستا به شهر را در پی داشته زیرا نیروی کار در روستا

کاهش یافته اســت .از سال  ،1370کاهش ب ُعد خانواده روستایی سرعت بیشتری گرفته

اســت .سیاســتهای دولت ،بهویژه پس از انقالب ،در راستای کنترل و تنظیم جمعیت
(کنترل باروری) یکی از دالیل رواج خانوادههای هستهای بوده است .همچنین در گذشته،
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هزینههای زندگی پایین بود و مسائل اجتماعی ناشی از افزایش جمعیت ،از جمله مسکن
و آپارتماننشینی ،مطرح نبود اما امروزه ،افزایش هزینههای زندگی و کاسته شدن از متراژ

مســکن در تصمیم خانوادهها برای فرزندآوری کمتر نقش دارد .افزایش تحصیالت زن و
شوهر نیز یکی از عوامل مهم در تصمیم برای کنترل موالید است .برخی از پژوهشگران

خانواده محدود شدن تعداد فرزندان را ناشی از رواج ارزشهای لیبرالیسم غربی همچون

«فرزند کمتر زندگی بهتر» میدانند زیرا براساس منفعتطلبی فردی برآمده از ارزشهای
مدرنیته ،فرزندآوری بیشــتر چیزی جز هزینهآوری تلقی نمیشود .نوع نگرش متفاوت
به فرزندان در شــهر و روســتا نیز بر تصمیم به فرزندآوری مؤثر است؛ والدین روستایی

بیشــتر بر منافع اقتصادی و عملی فرزندان و والدین شــهری بر جنبههای احساســی و
روانشناختی فرزندان تأکید دارند .با کوچک شدن ابعاد خانواده ،پس از مدتی میانگین
و توزیع سنی جمعیت بهسوی افراد میانسال حرکت خواهد کرد و با افزایش سن ازدواج

و عواملی همچون ناباروریهای ناشــی از افزایش ســن ،زمینه برای تثبیت هرم ســنی

مبتنی بر میانســالی فراهم میشود .تحقق چنین وضعیتی در آینده ،میتواند خانواده و
جامعه ایرانی را با چالشهای جدی از جمله کاهش روابط عاطفی میان اعضای خانواده

و کمبود نیروی کار جوان مواجه سازد.

 .3.6پردازش ،نگارش و گزارش پژوهش :در پژوهشهای اســنادی ،مطالعه و نگارش دو

فرآیند در همتنیده و رفتوبرگشــتیاند اما پردازش و نگارش نهایی مســتلزم رعایت
تکنیکهایی متمایز است که نتیجه آن ،گزارش پژوهش را شکل میدهد:

الــف) پردازش :ارزیابی مجدد و رعایت ادبیــات پارادایمی .ارزیابی مطالب و گزینش آنها
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مطالب با ربط و بیربط
ِ
اهمیت وافری دارد؛ گزارش نهایی صرفاً شامل کنار هم قرار دادنِ

نیست .در مرحله پیشین ،پژوهشگر تالش کرده تا مرتبطترین مطالب را انتخاب کند و
در این مرحله نیز ،او اقدام به پاالیش و تنقیح موضوعات میکند .داشتن رویکرد نقادانه

در وارســی مطالب به پژوهشــگر کمک خواهد کرد .نقد به دو شیوه مثبت و منفی ارائه

میشــود؛ نقد مثبت یعنی رویکرد همدالنه با یک نقطهنظر و نقد منفی بهمعنای آشکار

کردن سازههای مفهومی ،اســتداللها و صورتبندیهای سست است .بازخوانی مجدد

مطالب و تجدید نظر در عنوانبندیها یا کدگذاریها و مقولهبندیها در این مرحله انجام

میشود .پژوهشگر باید بهدنبال الگویابی از بین مطالب باشد .همچنین ،در جمعبندی و

نگارش نهایی پژوهشگر به سؤاالت پژوهش مراجعه کرده تا قوت اقناعکنندگی پاسخهای
خود را مورد ارزیابی انتقادی قرار دهد تا مشــخص شــود تا چه اندازه توانســته اهداف

پژوهش را محقق ســازد« .اشــباع مطالعاتی» زمانی حاصل میشود که سؤاالت و اهداف
اصلی پژوهش بهطور قانعکنندهای پاسخ داده شده باشند .باید بازنویسی یک پژوهش با

ادبیات نظری و ســنت پارادایمی پژوهشگر همخوانی داشته باشد .چنانچه پژوهشگر در

چارچوب نظری از یک پارادایم یا نظریات مرتبط (بهلحاظ پشتوانههای معرفتشناختی)
اســتفاده کرده ،باید اصطالحات و مفاهیم برآمده از همان ســنت پارادایمی یا نظریات

در نگارش او رعایت شــده باشند .بنابراین ،یکسانبودگی ادبیات نگارش با شاکله نظری

پژوهش حائز اهمیت است.

ب) نگارش :ایدههای مستخرج در قالب هیئتی از جمالت و پاراگرافهای جدید بههمراه

نقطهنظرات پژوهشگر بازنویسی میشوند .ارتباط جمالت باید از منطقی نظاممند تبعیت
کند .ســاختمان هر پاراگراف متشــکل از صرفاً یک ایده اصلی (مرکزی) و در مواردی

یک ایده کمکی اســت و سایر جمالت توضیحدهنده ایده مرکزی هستند .یک پاراگراف

ممکن اســت به شیوه «استقرایی» 1یا «قیاسی» 2نوشته شود .در حالت اول ،ابتدا جمالت
توضیحی آورده میشــوند تا در انتها ،به ایده مرکزی برســیم .در حالت دوم ،برعکس
شــیوه اول عمل میشود .از آنجا که واژگان کلیدی راهنمای تحقیق هستند ،از آنها در

عنوانبندی و فصلبندی استفاده میشود .ساختار بخشها و فصلها باید مخاطب پژوهش
را از سیر مباحث آگاه نماید .فرآیند پژوهش در بخش «مالحظات روششناختی» بهطور
1. Bottom Up
2. Top Down
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قانعکنندهای تشــریح میشود .با توجه به اینکه روش اسنادی از مفاهیم و واژگان برای

توضیح مطالب اســتفاده میکند ،تشــریح گامها و سیر پژوهش از ابتدا تا نائل آمدن به

نتایج ،اهمیت مضاعفی دارد.

ج) گزارش و خاتمه :جمعبندی و ارائه نقطهنظر .نتیجه هر پژوهش اسنادی به یک «نقطهنظر»

منتهی میشــود .این نقطهنظر بنا به تعدد منابع مورد بررسی و قدرت تحلیلی پژوهش،

ممکن است به شکلگیری نوعی «نظریه» منتج گردد (نک :ببی )687 :1388 ،اما عمدتاً به

«گمانهزنی نظری» دست مییابد .از نظر وبر دو معیار مهم در تبیینهای تفسیری عبارتاند
از :اول« ،بسندگی معنایی» یعنی روایتی معقول ،باورپذیر ،قابل اعتماد؛ دوم« ،بسندگی علّی»

یعنی شناســایی پیششرطها ،دالیل ،ویژگیهای تعیینکننده و پیامدهای متنوع( .نک:
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بنتون و کرایب )157-158 :1386 ،پژوهشــی به نظری ه دست مییابد که چشماندازهای
نظری گوناگون را یافته ،طبقهبندی کرده و آنها را مورد نقد و ارزیابی قرار داده باشد.

در بررسی تأثیرات مدرنشدن بر خانواده ایرانی ،سه نقطهنظر (سناریو) درباره خانواده

ایرانی استخراج شد که برداشت سوم با گمانهزنی پژوهش یکسان است:
جدول :7برداشتهای سهگانه از تغییرات خانواده ایرانی

آنها وضعیت خانواده ایرانی را تماماً بحرانی ارزیابی میکنند؛ بهگونهای که این نهاد از مرحله
بهنجار و طبیعی خارج شده ،دچار ضعف و تنش شده و در نهایت به بحران رسیده است .از
نظر آنها ،در هم تنیده شدن مسائل خانواده با برخی از مسائل اجتماعی خارج از خانواده از
برداشت اول
جمله بزهکاری ،اعتیاد و روابط جنسی نامشروع به پیچیدگی وضعیت بحرانی خانواده افزوده
است .آنها معتقدند بحران خانواده ایرانی به وضعیتی رسیده که شتاب در اقدام جمعی برای
حل آن ضروری است .یکی از راهکارهای آنها ضرورت اتخاذ الگویی مطلوب از خانواده است.
آنها معتقدند فرآیند صنعتیشــدن و مدرنشــدن جامعه ایران ،تداوم خانواده را با مشــکل
مواجه نکرده و حداقل تا آیندهای نزدیک نیز مواجه نخواهد کرد زیرا نفوذ و رسوخ ارزشهای
دینی در مردم زمینه گسترش ارزشهای متضاد با تداوم حیات خانواده را از بین برده است.
البته از نظر آنها ،در درازمدت ،مســئله نفوذ فرهنگی (غرب) و چگونگی مقابله با آن ،نقش
تعیینکننــدهای در تداوم وضعیت خانواده خواهد داشــت .بنابراین ،اگر چه خانواده ایرانی
برداشت دوم
دستخوش تحوالتی از جمله تغییر نقشهای جنسیتی و مسائل طالق و ازدواج شده است
اما چنین نشــانههایی دال بر بحران نیست زیرا اساساً تغییرات خانواده نمیتواند از تغییرات
جامعــه جدا باشــد .پس ،تغییرات را نباید تماماً بدبینانــه و بحرانی ارزیابی کرد .همچنین،
نبایــد غافل بود که امروزه ،خانوادههای مبتنی بر اقتدار دموکراتیک و متوازن در نقشهای
جنسیتی در حال افزایشاند.

مبانی روششناختی روش پژوهش اسنادی ...

آنها بر این باورند که نمیتوان درباره برخی از روندهای کنونی خانواده ایرانی خوشبین بود.
بهعنوان مثال ،مســائل مرتبط با ازدواج و طالق نیازمند راهکارهای فوری و پیشگیرانه است.
از نظر آنها ،برای کاســتن یا رفع مسائل خانواده باید با رویکردی آسیبشناسانه تصمیماتی
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت اتخاذ کرد .تدوین الگوی مطلوب از خانواده یکی از راهحلهای
برداشت سوم
مهم تلقی میشود .البته در میان این دسته از پژوهشگران ،اختالفات پارادایمی و نظری وجود
دارد .بهعنوان مثال ،عدهای از آنها یکی از موانع تحقق نظام مطلوب خانواده را حرکتهایی از
سوی طرفداران حقوق زنان در جهت تمایزهای جنسیتی در زمینه حقوق ،نقشها و مسئولیتها
میدانند .در مقابل ،برخی دیگر چنین پویشهای زنانهای را یک فرصت ارزیابی میکنند.

عوامل و دالیل تغییرات خانواده ایرانی عبارتاند از:
جدول :8عوامل تغییرات در خانواده ایرانی
روحیــه فردگرایی ،خودمحوری ،خودخواهی ،طرز تفکر ســودگرایانه ناشــی از عقالنیت ابزاری،
نظمپذیری ،آزادی عمل و بیان ،برابری زن و مرد ،اســتقالل فکری ،انتخاب شخصی ،لذتگرایی،
آمادگی ذهنی برای پذیرش تغییر ،آیندهنگری ،وقتشناســی ،برنامهریزی شخصی ،هدفمندی،
احترام به حقوق دیگران ،اعتقاد به علم و تکنولوژی ،قانونپذیری ،پذیرش اجتماعیشدن ،اعتقاد
عوامل
به پلورالیســم فکری و فرهنگی ،انتقادپذیری ،بینش انتقادی ،مســئولیتپذیری ،توجه به رفاه و
خُ رد
آســایش ،خوشبینی ،روحیه مشارکت ،ملّیگرایی ،عالقهمندی به کار و فعالیت ،مشارکت هنری
و فرهنگی و سیاســی ،عالقه به مطالعه ،مصرفکنندگی ،میل به پیشرفت ،تفکر درباره سرنوشت
خود ،برتریطلبی ،میل به تحرک اجتماعی ،عالقه به نوآوری و خالقیت ،اعتمادپذیری و داشتن
آرزو ،پذیرش هویتهای متنوع ،خطرپذیری
اســتقرار صنایع و کارخانهها ،ورود تکنولوژیهای زیرســاختی ،تغییرات در بافت و نمای شهری،
رونق گرفتن شــهرها ،گرایش به شهرنشــینی ،مهاجرت از روستا به شهر یا از شهرهای پیرامونی
به مراکز شــهرها ،تقویت بنیه نظامی حکومت (ارتش) ،اســتبداد سیاســی ،تغییرات حقوقی و
قانونی ،تغییر در ساختار شغلی ،سرمایهداری و نظام اقتصادی پولی ،استقرار نظام آموزشی مدرن
(اهمیت دارالفنون و بازگشت تحصیلکردهها از غرب) ،گسترش راههای ارتباطی و مواصالتی ،ورود
عوامل
وســایل حمل و نقل جدید ،تأسیس سینما ،اصالحات سیاسی و تغییرات الگوی دولت و کابینه،
کالن
تحوالت سیاسی دوران مشروطه ،استقرار امکانات و تسهیالت در شهرها ،کابلکشی و برقرسانی
به شــهرها ،بهبود نســبی امنیت (بهویژه در آغاز دوره پهلوی اول) ،استقرار نهادهای بهداشت و
ســامت (درمانگاهها) ،تحوالت کشــاورزی ،افزایش بازرگانی و تجارت ،پیدایش طبقه متوســط
شهری ،شکلگیری شــرکتهای بانکداری ،اصالحات اداری و بوروکراسی شهری ،تکنوکراسی،
گسترش روابط خارجی ،ورود مستشاران غربی ،انقالب سفید (بهویژه اصالحات ارضی) ،سپاه دانش

د) مالحظاتــی درباره اعتبار :یکی از راهبردهای تقویت اعتبار در روش اســنادی ،ســه
سویهسازی 1است .اعتبار در گرو استفاده از منابع معتبر (بهویژه دست اول) ،ایجاد تنوع

در منابع ،بررســی منابع متعدد ،کیفیت خواندن و انجام پژوهش ،مشورت با متخصصان
و رعایت موازین اخالقی است.

1. Triangulation
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بررســی دیدگاهها ،نقد نظری ،جمعآوری
آرای متفکران اجتماعی ،مقایسه تطبیقی
رویکرد نظریهپردازان ،تحلیل رویدادهای
اجتماعــی ـ تاریخــی ،بازنمایی رویرکرد
نظری مکاتب و پارادایمها ،تحلیل مقایسهای
روندهای اجتماعی مانند توسعه یک جامعه،
تحلیل پدیدههای اجتماعی کالن

انتخاب موضوع

تعیین اهداف و سؤاالت

ـ مطالعات
ـ مشورت با متخصصین

ـ رجوع به مراکز و سازمانها
ـ کتابخانهها
ـ پایگاههای اطالعات

بررسیهای اکتشافی

پیشینه تحقیق
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انتخاب رویکرد نظری

جمعآوری اسناد
ـ تعیین واژگان کلیدی
ـ استفاده از فهرست مطالب و
فهرست اعالم

نمونهگیری از منابع

تکنیکهای بررسی منابع

ـ فیشبرداری
ـ طبقهبندی
ـ تقلیل دادهها :کدگذاری و سنخشناسی

پردازش:
ـ ارزیابی مجددو رعایت
ادبیات پارادایمیک
ـ اشباع مطالعاتی

نگارش

گزارش

نقطهنظر:
گمانهزنی ـ نظریه

نمودار  :1خالصه فرآیند و مراحل روش پژوهش اسنادی

مبانی روششناختی روش پژوهش اسنادی ...

نتیجه و جمعبندی

این مقاله ،براســاس پایش و شناســایی نیاز علمی برخی از دانشــجویان و پژوهشگران

علوم اجتماعی بهاجرای پژوهشهای اســنادی نظاممند بر پایه اصول معرفتشــناختی
و روششــناختی مستحکم ،پیشنهاد روش پژوهش اسنادی ،بهعنوان یک روش مستقل

و همچنین ،یک تکنیک برای روششناســیهای متناظر ،را مطرح کرد .این پیشــنهاد با
مثالی درباره تأثیرات مدرنشدن بر خانواده ایرانی ارائه شد .در مجموع ،مهمترین نتایج،

ارزیابیها و دستاوردهای روششناختی مقاله عبارتاند از:

 .1پژوهشهای علوم اجتماعی ،بهویژه مطالعات با برد کالن و متوسط که با سازههای

مفهومی و نظری ســر و کار دارند ،نیازمند راهبردی روششــناختی برای تأمین کیفیت

و عینیتاند .روش اســنادی میتواند بهطور منســجم چنیــن پژوهشهایی را بهلحاظ
روششــناختی راهبری کند .بهلحاظ معرفتشــناختی ،روش اســنادی ریشه در سنت

پارادایم تفســیری دارد .مفاهیم و نظریات درباره پدیدههای اجتماعی در اســناد و متون
بازتاب مییابند.

 .2روش تاریخی ،مطالعه موردی ،مردمنگاری و روششناسی مردمنگارانه در استفاده

از تکنیک مکمل اسنادی با یکدیگر و با روش اسنادی اشتراک دارند .البته روش اسنادی

میتواند بهطور مستقل اجرا شود .عالقههای نظری و موضوعی روشهای مذکور با روش
اسنادی متفاوت اســت .همچنین ،پژوهشگر اسنادی بهمنزله ابزار پژوهش تلقی نشده و
به مشارکت و تعامل در میدان پژوهش با دادهها نمیپردازد .روش تاریخی نیز ،علیرغم

برخی همپوشانیها با روش اسنادی ،بهلحاظ داشتن نگرشی ترکیبی ،عالقه به مدلسازی

علّی و واحد پژوهش دارای برخی تفاوتهاست.

 .3روش اســنادی بهعنوان روشی غیرمزاحمتی میتواند در طراحی پیشینه پژوهشی

و چارچوب نظری علوم اجتماعی مؤثر باشــد زیــرا مراحل اجرایی آن بهطور نظاممند و

معتبر طراحی شــدهاند .این روش میتواند از تکنیکهای پژوهشــی متعددی از جمله
فراتحلیلهای کیفــی ،تحلیل محتوا ،تحلیل مجدد آمارهــا ،تحلیل ثانویه ،کدگذاری و

طبقهبندی بهره بگیرد.

 .4مراحل اجرای روش اسنادی عبارتاند از )1 :انتخاب موضوع ،تعیین اهداف و سؤاالت

 )2بررسیهای اکتشافی و پیشینه پژوهش  )3انتخاب رویکرد نظری  )4جمعآوری منابع،

نمونهگیری و تکنیکهای بررسی منابع (تعیین واژگان کلیدی ،استفاده از فهرست مطالب
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و فهرست اعالم ،فیشبرداری الکترونیکی ،مرور نظاممند ،طبقهبندی و جداول مفهومی،
فنون تقلیل دادهها ،تفســیر نظری آمارها)  )5پــردازش (ارزیابی مجدد و رعایت ادبیات

پارادایمی) ،نگارش و گزارش (جمعبندی و ارائه نقطهنظر).

 .5روش اســنادی در نقد مکاتب و نظریهها و همچنین ،بســط مفاهیم و گزارههای

اساسی نظریات قابل استفاده است .نباید روش اسنادی را روشی درجه ـ دوم تلقی کرد زیرا

بسیاری از مناقشات پارادایمی و روشی ،کشاکش میان نظریات و نقد مکاتب جامعهشناسی

از طریق مطالعهای منسجم حاصل میشود که نیازمند بررسی منابع و اسناد مربوطه است.

بخشی از پیشرفت یا تحول و ارتقای هر علمی از جمله علوم اجتماعی ،بر محور مباحث

نظری و بینشی روشمند دائر است.

88

 .6در مثال تأثیرات مدرنشدن بر خانواده ایرانی ،نویسندگان تالش کردند تا عمدهترین

نکات روشی مرتبط را با رعایت حجم مقاله بیان کنند .در این خصوص ،مهمترین توضیحات

روششــناختی زیر بهمثابه راهنمایی عملی ارائه شــد :چگونگی طراحی سؤاالت ،منطق
و شــیوه گردآوری دادهها ،دستهبندی نظری پیشــینه پژوهشی ،تعیین واژگان کلیدی،

نحوه طبقهبندی و جدولبندی ،اجرای فنون تقلیل دادهها براســاس گامهای سهگانه در
کدگذاری کیفی ،چگونگی مواجهه انتقادی و تفسیری با آمارهای موجود در جهت تحلیل
مجدد آمارها براســاس محورها و مضامین پژوهش ،چگونگی جمعبندی و ارائه نقطهنظر

از وضعیت کنونی خانواده ایرانی پس از فرآیند مدرنشدن.
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