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ييافت نوييستالي

3و سعید سلطانی بهرام2زاده، دکتر محمد عباس1دکتر صمد کالنتري

10/9/93: تاریخ پذیرش7/4/93:وصولتاریخ 

:چکیده
مدرن، تغییرات هاي نوظهور پستتئوريپژوهش کیفی، متناسب با

سازي دانش، توجه به بازنمایی در عدم تعین.  اي را به خود دیده استگسترده
ابعاد وسیع و استفاده از ژانرهاي ترکیبی از جمله مواردي است که باعث شده 

طرح کریستالیزه شدن است افق جدیدي فراسوي پژوهشگران کیفی با
ي متضاد زي پازل معنی، انعکاس چندین شیوهسافراهم. گشوده گردد

الجمع در کنار همدیگر، از جمله مواردي شناخت به همراه طرح مفاهیم مانعه
در .  توان یافتاست که در پژوهش کیفی با رویکرد کریستالیزه شدن می

با کهاستمدرنیپستکیفیتحقیقرویکردکریستالیزه شدن،واقع، 
برايمیق ژانرهاي چندگانه، روشیهاي عبرجسته کردن توصیف

ي حاضر، حال، مقاله.استزندگیتجاربالگوهايوموضوعاتسازيیکپارچه
در نظر دارد با طرح رویکرد نوین کریستالیزه شدن، کاربرد آن را در ارتباط با 

. هاي انسانی به تفصیل مورد تشریح قرار دهدفهم پدیده

هاي پرمایهمدرن، پژوهش کیفی، کریستالیزه شدن، ژانر، توصیفترویکرد پس:مفاهیم کلیدي
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مسألهیانبمقدمه و 
60و   50هـاي   هـاي اجتمـاعی از دهـه      شناختی در پـژوهش   هاي چرخش روش  زمزمه

تري به خود گرفت، بـه      هاي بعد شکل رسمی   رنگی آغاز شده و در دهه     میالدي، به شکل کم   
تـازي  یکـه آن، ي، و رونـد فزاینـده  جـایگزین هـاي اختیکه، با آغاز تکامل روش شنطوري
تـا  رو به افـول گذاشـت؛   ها کمی شناسی گرایی یا همان رو   هاي متکی به اثبات   شناسیروش

در علوم اجتماعی، حجم وسیعی از اشکال بـدیع          1چرخش تفسیري  1980ياینکه در دهه  
ي شخـصی، عملکردهـا و ژانرهـاي        هاها، شعر، نگارش  هاي کیفی شامل روایت   بازنمایی یافته 

اجتماعی سـنتی   هاي روش علمی  جایگزین سلطه گزارش  را  3ايمتون چندرسانه  /2ترکیبی
گرایـی و   شمندان با آوردن رویکردهاي اثبات    در این دوره، دان   ).  1997،  4دنزین(کرده است 

بـه  ) 6داوممـ ياسـتقرایی، مقایـسه  (5ايزمینـه ينظریـه سنتی مرتبط با  گرایی  مابعد اثبات 
مـدرن  گرایـی اجتمـاعی و پـست      آنها را در چـارچوب برسـاخت       ،پیرامون چرخش تفسیري  

).  2005، 8و چارمز7کالرك(روزآمد کردند
مهم را در تاریخ پیدایش تحقیـق بـه روش ترکیبـی از              يچهار دوره  9دنزین و لینکلن  
).960: 2005دنزین و لینکلن، (اند یکدیگر متمایز کرده

ــاربرد   )1900-1950(ســنتی يدوره) 1 ــه ک ــسبت ب ــه ن ــل اولی ــن دوره، تمای ، در ای
شناختی در ایـن دوره عمـدتاً     هاي ترکیبی در تحقیق ایجاد شد، اگر چه، ترکیب روش         روش

.با یکدیگر بوده استهاي کمیقیاسی یعنی ترکیب روشـهایی ترکیبیدر قالب طرح
هاي اثبـاتی توسـط     ¬، نقد ریشه  )1950-1970(مدرنیستی یا عصر طالیی      يدوره) 2
هـاي بـه اصـطالح      مدرن و پیدایش طرح   هاي انتقادي، تفسیري، فمینیستی و پست     رهیافت

. باشدهاي این دوره میترین مشخصهمهم10چندروشی
بحران ي  هور، د )1970-1986(11ژانرهاي مبهم  يسوم؛ که مربوط به دوره     يدوره) 3

ــایی ــت، در ) 1986-1990(12بازنم ــت، دورهاس ــاخت يحقیق ــالی برس ــد از  تع ــی بع گرای
هـاي کیفـی گـسترش یافتـه و تحقیـق بـا             در ایـن دوره، روش    . اسـت هاي پارادایمی جنگ

1 interpretive turn
2 mixed-genre
3 multimedia texts
4 denzin
5 grounded theory
6 constant comparative
7 Clarke
8 Charmaz
9 Lincoln
10 multi-method
11 blurred genres
12 crisis of representation
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منظـور از ژانرهـاي     . ظهـور یافتنـد    1هاي ترکیبی عمدتاً نیز در قالب چندزاویه نگري       روش
گرایـی نمـادین،    تعامل مبهم، پیدایش طیفی از رویکردهاي متضاد، متنوع و ناهمگون شامل         

انتقـادي،   يشناسـی مردمـی، نظریـه     گرایـی، پدیدارشناسـی، روش    گرایـی، اثبـات   برساخت
.روش کیفی استيساختارگرایی و فمینیسم در حوزه

2پیدایش پراگماتیسم و تز سازگاري     ي، دوره )تاکنون 1990از  (مدرن  پست يدوره) 4

گیري موضعبی، یکی هاي ترکی در رابطه با روش   در این دوره، شاهد دو رویداد عمده        . است
هاي ترکیبـی بعنـوان     پراگماتیستی در مقابل تز سازگاري پارادایمی، و دیگري تثبیت روش         

بـرخالف تـز    ).57: 2010،  3تشکري و تـدلی   (باشیمشناختی می یک موضع جداگانه روش   
تواننـد در یـک   و کیفـی مـی  هـاي کمـی  دارد کـه روش تز سازگاري عنوان مـی   ،ناسازگاري

: 2005دنـزین و لیـنکلن،      (واحد با همدیگر ترکیب شده و به کـار گرفتـه شـوند             يمطالعه
960.(

هـاي اجتمـاعی،    شـناختی در پـژوهش    با توجه به مطالب طرح شده، وقوع گـذار روش         
چنـدان کـرده    گرایانه را در تحقیقات اجتماعی دو     هاي کیفی تفسیري و انسان    اهمیت روش 

ده در شـرایط واقعـی   زنـ يپژوهشگر کمی، پژوهشگر کیفی به دنبال تجربـه خالف بر .است
آوري اي بـه گـرد    کند که بدون برهم زدن صحنه و به صورت غیر مداخلـه           است و تالش می   

ها و تحلیل   ها بپردازد و هدف وي از این تالش، اطمینان یافتن از این امر است که داده               داده
).2: 2006، 4وود(هستندآنها انعکاس درستی از وقایع جاري 

پـست مـدرن، کریـستالیزه       يهاي اعتباربخشی پژوهش کیفی در دوره     یک از رهیافت  
است؛ که بعنوان یک چارچوب تکوینی براي پژوهش کیفی به منظـور تحقـق اهـداف    شدن

کریستالیزه شدن، اشـکال و ژانرهـاي چندگانـه         .چندژانري پژوهش کیفی ایجاد شده است     
اي از متـون مـرتبط ترکیـب کـرده و         ی را در یک متن منسجم یا مجموعـه        تحلیل و بازنمای  

ها و موضع   پذیريدهد، آسیب انگیز به دست می   ي مسئله گزارش پرمایه و کامالً ریز از پدیده      
اجتمـاعی يمعـانی سـاختاریافته  يکنـد، دربـاره   هـاي پژوهـشگران را برجـسته مـی        گیري

در کریستالیزه شـدن، بـه      . کنددانش را آشکار می    پذیريادعاهایی دارد و ادعاي عدم تعین     
یکرد استقرایی پژوهش کیفی، پژوهـشگران از ادعـاي عینیـت بـه نفـع تمرکـز بـر                   مثابه رو 

؛ )1: 2009، 6الینگـسون (کننـد نظـر مـی  و ساخت اجتماعی معنا صرف   5پژوهشگر موقعیتی 
ت کـه کریـستالیزه     ال اصلی پژوهش حاضر، این اسـ      ؤلذا، با توجه به مباحث مطرح شده، س       

1 triangulation
2 compatibility thesis
3 Tashakkori & Teddlie
4 Wood
5 situated
6 Ellingson
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شـناختی  گیـرد و بـه کـدام اشـکاالت روش    در پژوهش کیفی از چه اصولی بهـره مـی   شدن
به عبارت دیگر، نقاط قوت کریستالیزه شـدن در برابـر نقـاظ ضـعف          . دهدپیشین پاسخ می  
تواند باشد؟شناختی پیشین چه مواردي میرویکردهاي روش

یهاي کیفروش2؛ پیوستار1هاي زوجیتقابل
روش  3که پژوهـشگران در کجـاي پیوسـتار       کید بر این نکته است      أدر پژوهش کیفی ت   

هاي کیفی در اینجا، این است کـه در         پیوستار پژوهش  يهدف از ارائه  . اندکیفی قرار گرفته  
.شـناختی مـشخص شـود     اسی، جایگاه رویکردهـاي مختلـف روش      شنابتدا به لحاظ معرفت   

هاي پـژوهش کیفـی   ار این است که توسعه و پیشرفت روشدلیل استفاده از اصطالح پیوست 
گرایـی شـروع   بوده کـه قاعـدتاً از اثبـات    ) طیف(به لحاظ روند تاریخی بر روي یک پیوستار         

هـاي اخیـر    در سده  4و بعد از گذار از رویکردهاي میانه، به رویکردهاي برداشت گرایانه           شده
).112: 2009، 5کنگو و توماس(رسدمی

ظریفـی را بـراي توصـیف        يشناسی کیفی، دامنه  ي روش پیوستاري حوزه دلذا، رویکر 
کیفـی  /نـرم و کمـی    /علـم، سـخت   /ماننـد هنـر   ) 6هاي زوجی الجمع، تقابل مانعه(هایی  دوگانه

ایـن  .هـا بـستگی دارد  زبان و معنـا بـه نظـام تفـاوت    7بنا بر توضیح گرگن   .کندترسیم می 
افته است، کـه همـه بـر اسـاس ویژگـیِ نبـودن،        شکل ی  8دوییها در اصطالحات دوبه   تفاوت

درحتـی . کیفی کامالً اثبات نشده است    /بندي کمی در هیچ جایی تقسیم    . شوندمتمایز می 
گرایـان را مـشخص     هاي بین تفسیرگرایان و واقع    ها، تفاوت بنديکیفی، قطب يداخل حوزه 

و تعریف علـم بعنـوان   "10نبودنعلم"تعریف هنر به بعنوان ).2006، 9آندرسون(سازدمی
از دو سـر     12بـر اسـاس بازنمـایی الـیس        .، مستلزم اندیشیدن خالقانه است    "11نبودن هنر"

پیوسـتار  . طیف کیفی و ترسیم تحلیلی طیف که توسط الیس و الینگسون مطرح شده است       
هایی براي ترکیب و حرکت در میان آنهـا  با قابلیتعمدهيهاي کیفی داراي سه حوزه   روش
. شودبینی میپیش

1 resisting dichotomies
2 continuum
3 continuum
4 impressionist approaches
5 Cugno & Thomas
6 paired opposites
7 Gergen
8 binary
9 Anderson
10 not science
11 not art
12 Ellis
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پیوستار پژوهش کیفی:1جدول 
گرایانهبرداشت/هنررویکردهاي میانهگراییواقع/علم

اهداف

عینیحقیقتکشفبراي
ترجمعیت بزرگبهتعمیم

واقعیتتوضیحبراي
بیرونی

براي تولید معرفت علمی
بینی و کنترل براي پیش

رفتارها

براي ساخت دانش موقعیتی
مولیبراي اکتشاف مع

براي ایجاد توصیف و فهم
به مشکل برخوردن اصول مسلم 

و بدیهی
ایجاد مفاهیم عملی براي 

کارورزان

تشریح حقایق پذیرفته شده
هاي شخصیساختن حقیقت

هاي خاصبررسی
تولید هنر

االتؤس

معناي آن از دیدگاه 
پژوهشگر چیست

روابط بین عوامل چگونه 
است

واند تچه رفتارهایی می
بینی قرار گیرد؟پیشمورد 

کنندگان دنیاي چگونه مشارکت
کنند؟خود را درك می

لف ؤکننده و مچگونه مشارکت
سازند؟جهان مشترکی می

ها مفاهیم عملی پژوهش کدام
هستند؟

توانیم با زندگی چگونه می
کنار بیاییم؟

هاي دیگر قابل کدام شیوه
تصور است؟

من یا دیگران يدر تجربه
به فردي چه چیز منحصر

وجود دارد

هاروش

هاي متنیکدگذاري داده
گیري تصادفینمونه

فراوانی رفتارها
گیرياندازه

هاپیمایش
هاي ساختاریافتهمصاحبه

مصاحبه نیمه ساختاریافته
هاي متمرکزگروه

مردم نگاري/مشاهده مشارکتی
تحلیل موضوعی، استعاري و 

روایتی
ايزمینهينظریه

مطالعات موردي
اقدام پژوهی مشارکتی

آرشیوي/پژوهش تاریخی

نگاريخود قوم
تعاملیيمصاحبه
مشارکتیيمشاهده

عملکرد
شناختینگري جامعهدرون

هنرهاي تجسمی

نگارش

مجهولافعالازاستفاده
"کجاهیچازمشاهده"

)1998هاروي،(
ادعاي تنها تفسیر معتبر
معانی خالصه شده در 

جداول و نمودارها
حداقلبهوینیتع

رساندن
داري برجستهجانب

شخصاولصدايازاستفاده
هاي کوتاه در ترکیب روایت

هاي پژوهشگزارش
واژگان"خرده"ازاستفاده

کنندگانمشارکت
ه به جمعموالً تفسیر واحد با تو

موقعیت و جانبداري ضمنی
مالحظات برخیبهتوجه
پژوهشگر) هاي(نظرنقطه

اولايصدازاستفاده
شخص

هاي ادبیتکنیک
هاداستان

رونویسی /شعر
شاعرانه) بردارينسخه(

متون چندمعنایی، 
چندژانري

هاي چندالیهگزارش
هاي تجربیفرم
هاي شخصیبازتاب

باز بودن به تفسیرهاي 
چندگانه
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1ي جدول ادامه

نامربوط به نتییج پژوهشگرپژوهشگر
شودنشان داده می

اصلی تمرکزانکنندگشرکت
پژوهشگر هستند، اما موقعیت

هاستگیري یافتهکلید شکل

تمرکزبعنوانپژوهشگر
بعنوان تمرکز یااصلی

بعنوان سایرپژوهش
کنندگانمشارکت

واژگان

قیاسی،: گراییاتباث
هاي آزمون شده،¬اگزیوم

گیري متغیرها،اندازه
دستکاري شرایط، کنترل، 

پذیري، بینی، تعمیمپیش
اطمینان،اعتبار، قابلیت

محورتئوري

مابعد /برساختگرایی اجتماعی
:گراییاثبات

استقرایی، پدیدار شونده، 
االذهانی، فرایندي، بین

ها، توصیف موضوعات، مقوله
ساختی معنا، پرمایه، هم

براي مثال؛ (ولوژي ئدنظر، اینقطه
فمینیسم، پست مدرنیسم، 

)مارکسیسم

ستقرایی، ا: تفسیري/ هنري
شخصی، ابهام، تغییر، 

گویی، ماجراجویی، بدیهه
فرایند، جزئیات واقعی، 

انگیز، خاطرهيتجربه
شناسیزیباییخالقیت،

معیارها

قواعد معتبر
معیارهاي خاص براي 

هاداده
شبیه کمی

ممنوع بودن فرایندهاي 
روش شناختی

پذیريانعطافمعیارهاي
فرایندهابودنبازوشفافیت

دالل روشن و بکارگیري است
حمایت

محققپذیريانعطافشواهد

ها درست، آیا حلقه داستان
انداز، متعهد حرکت طنین

کند؟می
قبول،قابلآیا آنها منسجم،

و خوشایند زیباجالب،
هستند؟

)8-9: 2009الینگسون، : منبع(

تمـاعی  نشان داده شده است، با حرکت از موضـع علـوم اج            1جدولدرکهطورهمان
گرایـی اجتمـاعی در   بـه سـمت برسـاخت   گرایی در سمت راست پیوسـتار     اثبات/گراییواقع
االتؤسـ هنري در سمت چپ پیوستار، اهداف،/و سپس به یک پارادایم تفسیري  ي آن میانه

ارزیـابی معیارهـاي وي پژوهشگران )ها(نقشسبک نگارش، واژگان،  ،ها-روششده،مطرح
مزایا و معایبی دارنـد     کدام از این رویکردهاي عمومی    هر .کندر می پیوستار تغیی سراسردر

يبه عالوه، مرزهاي قطعی بـراي تعیـین محـدوده          .الجمع نیستند کدام از اینها مانعه   و هیچ 
آل است، در اینجا،    راست پیوستار وجود ندارد و این صرفاً بازتاب نوع ایده         /میانه/دقیق چپ 

عالوه بر ایـن،     اي غیرمنعطف نیست؛  علم با سیستم سه مقوله    /هدف، جایگزینی دوگانه هنر   
بـراي مثـال،    (اصطالح تعیـین حـدود و توصـیف اسـتفاده شـده در سراسـر ایـن پیوسـتار                    

اصطالحاتازاستفاده .باشندانگیز می برانگیز و جدال  شک) گراییتفسیرگرایی، مابعد اثبات  
رویکردهـا و اجتماعـات     ،هـا رشتهيههمدرگیريچشمهاي کیفی به طرز   روشدرکلیدي
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در حـد ازبـیش کیـد کـه تأ دهـد میهشدار،)2000(1میلر.استشناختی باقیمانده روش
جـاي پیگیـري مـسائل مهـم        تحقیقـاتی، بـه   يهاگیريجهتیاومحققانانواعبنديطبقه

ر ه و عمـل محققـان د      هاي آن، موجب محدود کردن اندیش     بندينظر از دسته  پژوهش صرف 
حرکـت دادن   ایـن پیوسـتار   در نهایـت، هـدف    . شـود تطبیق فهمشان از نوع پژوهشگر می     

هاي کیفی به دوگانه هنـر و علـم اسـت، هـر             سابق روش  يبندي دوگانه خوانندگان از طبقه  
ري تـوافقی یـا تقلیـل    یـا هنـ   معیارهاي علمی  يچند که رویکردهاي میانبرد نیازي به ارائه      

ابتکاري را بـراي درك و فهـم و بازنمـایی           رویکردهايتوانندمینهاآعوض،در یافته ندارند؛ 
).7: 2009الینگسون، (نشان دهند

2کریستالیزه شدن

کالسـیک   يکریـستالیزه شـدن را در مقالـه       مفهـوم شناس،جامعه 3ریچاردسونِالرل
. شناسان کیفـی معرفـی کـرد      روشبه "4تحقیقروشیکبعنواننوشتن"خود، با عنوان،    

بعنـوان ظرفیتـی بـراي نویـسنده بـراي          کیفـی تحقیقکریستالیزه شدن را در   ریچاردسون
).962: 2005، 5ریچاردسون و پییر(بیان کرده استعمومیسنتیيهامحدودیتشکستن 

ارائه کـرده و اغلـب     و علمی هنريدر ژانرهاي ادبی،  راخودمحصوالتمحقق، آزادانه 
اسـت،  ممکـن محقـق در این محصوالت،. هستنیزآنازیکهرمرزهايدر پی شکستن 

ریچاردسون در نقد پست مدرنیستی خـود از         .کارهاي متفاوتی در یک موضوع داشته باشد      
ها بـا اسـتفاده از متـون    کند که پست مدرنیستهاي پیشین اعتباربخشی استدالل می   شیوه

توان گفت نـوعی نگـاه      یمبنابراین،   ؛)270: 2000،  6بلیکی(کنندچندژانري کریستالیزه می  
.کریـستال اسـت    يمدرن به تازگی در باب اعتباریابی مطرح شده و متکی بر اسـتعاره            پست

:کندریچاردسون این برداشت را چنین توصیف می
ـ  مدرن یـک مثلـث نیـست   براي متون پست» اعتباریابی«اصلی يبه نظر من استعاره

اصـلی یـک منـشور اسـت کـه           يسـتعاره بلکه ا  نی یک شی ثابت و غیرمنعطف دوبعدي؛      یع
هـا و زوایـا ترکیـب       تقارن و ماده را با تنوع نامحدودي از اشکال، مواد، تبدیالت، چندبعـدي            

.شکل و نظم نیـستند    شوند، اما بی  کنند و عوض می   منشورها رشد کرده، تغییر می    . کندمی
هـا، الگوهـا و     نـگ کننـد؛ ر  منشورها امور بیرونی را منعکس کرده و درون خـود تجزیـه مـی             

بینیم آنچه ما می   .گیرندکنند که در جهات مختلف قرار می      هاي مختلفی ایجاد می   چیدمان

1 K. I. Miller
2 crystallization
3 Laurel Richardson
4 writing as a method of inquiry
5 Richardson & Pierre
6 Blaikie
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نگري مطرح نیست، بلکه کریـستالیزه شـدن مـد    جانبههمهـ بازتاب دارديبستگی به زاویه
کریـستالیزه شـدن درك   ). 963: 2005، 1؛ ریچاردسـون و پییـر   2007کرسـول،   (نظر است 

.کندموضوع را فراهم میازریزپیچیده، کامالًعمیق، 
دهد که پژوهشگران کیفی در جهت تمایل به سوي کریستالیزه شدن           شواهد نشان می  

هـاي روایتـی و مقاومـت آنهـا نـسبت بـه             کنند، به ویژه استقبال آنها از نمـایش       حرکت می 
ناسـی، مـددکاري   ششناسـی، مـردم  اجتماعی در ارتباطات، جامعهقراردادهاي نگارش علمی  

پـردازان همچنین، نظریه؛کندیید میأاجتماعی بالینی و مطالعات سالمندي این موضوع را ت       
يشناختی مرسوم را بـه عنـوان مداخلـه     هاي روش شناسان، گسست رویه  روشوفمینیست

/ عینیـت بـا اجتنـاب از دوگـانگی   . اندمسلط قلمداد کردهمثبت نسبت به هنجارهاي علمی   
هاي تجربی ترکیـب   اغلب رویکردهاي عینی را با استراتژي     پژوهشگران فمینیست، ذهنیت،

کرده، در ضمن تعادل تجربی با ذهنی، پذیرندگی با اقتدار و قدرت گفتمان را با شواهد غیر                
کریستالیزه شدن ریـشه در کـار خالقانـه و شـجاع             .قابل اجتناب زندگی زنان حفظ کردند     

ها پیش مورد انتقاد شدید قرار      مرزهاي هنر و علم را مدت      شناسان فمینیست دارد که   روش
و راه را بـراي طـرح چنـین          شناسـی شـکل داده    داده و تفکر جدیدي را در ارتباط بـا روش         

).2007، 2رووف(اندموضوعاتی هموار کرده
کریـستالیزه شـدن    ياسـتناداتی را بـراي دیگـران در حـوزه         ریچاردسونکهحالیدر

شـناختی یـا یـک      عنوان یـک چـارچوب روش     کریستالیزه شدن را ب   اما او فراهم کرده است،    
کریستالیزه شدن بعنوان یک چارچوب تکـوینی بـراي پـژوهش            .استندادهفرایند توضیح 

نگارانه و کیفی دیگر ایجاد شـده،       کیفی به منظور تحقق اهداف چندژانري براي کارهاي قوم        
بنابراین، در اینجا مفهوم اصـلی       نیست؛5لیو یا فرمو   4دستوري،3منعطفو یک رویکرد غیر   

هـا،  مفصلی از رویـه    يهاي پژوهش کیفی و مجموعه    ریچاردسون، در چارچوب ظریف طرح    
و ژانرهـاي   کریـستالیزه شـدن اشـکال     : گسترش داده شـده، کـه تعریـف آن چنـین اسـت            

ترکیـب مرتبطمتونازايمجموعهیابازنمایی را در یک متن منسجم     وتحلیليچندگانه
و هـا پـذیري آسـیب دهـد، انگیز به دست مـی    ي مسأله و گزارش پرمایه و کامالً ریز از پدیده       

معـانی سـاختاریافته اجتمـاعی       يکند، دربـاره  پژوهشگران را برجسته می   6هايگیريموضع
).3: 2009الینگسون، (کندرا آشکار می7دانشپذیريتعینادعاهایی دارد، و ادعاي عدم

1 Richardson & Pierre
2 Roof
3 rigid
4 recipe-like
5 formulaic
6 positionality
7 indeterminacy
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انـدازي را   چـشم چنـین محققـان ازکمیبسیار، تعداد )2006(1ه اتکینسون از دیدگا 
پـژوهش  فرآینـدهاي ذهنـی از  تـأثیرات ناممکن بودن حذف  با وجود اینکه به   .قبول دارند 
کریـستالیزه شـدن    اصـول دركازاسـت ممکنکیفیمحققانيهمهتقریباً .اذعان دارند 

يهـا افقیی،هاچنین ایده ازآگاهی .به کار نگیرند  آن را در عمل     شوند، حتی اگر،  مندبهره
را گـسترش داده و موجـب تقویـت درك وسـعت و عمـق               شناختیو روش شناختیمعرفت

اي زمینـه يگردد و یک روش ارزشمند تفکر از طریق ارتباط نظریـه      شناسی کیفی می  روش
. ندکو ژانرهاي بدیع بازنمایی ارائه می) مندي نظامهاتحلیلدیگرو(

شـناختی نـه بعنـوان یـک دوگانـه          ي روش حـوزه  يکریستالیزه شدن مستلزم مطالعه   
بـراي مثـال آن دسـته از        (گرایـی   در امتداد طیفی از اثبـات      2علم بلکه بعنوان هستاري   /هنر

هنـر وعلـم . تـا تفـسیرگرایی رادیکـال اسـت    ) که ادعاي عینیت دارنـد  هاي علمی پژوهش
شناسـی  اهـداف طیـف روش    ) محـل لنگـر انـداختن     (گاه  کیههمدیگر نیستند، آنها ت   مخالف

ــهآنجــااز). 5: همــان(هــستند ــرض درك توضــیحک ــر ف ــستالیزه شــدن ب ــهکری ازاولی
قـرار گرفتـه اسـت، لـذا        طیفسراسرو ژانرها از  هاروشترکیبدرموجوديها¬پیچیدگی

.رسدبحث پیرامون ژانرها ضروري به نظر می

3بررسی ژانر

ژانـر را    5و جمیـسون   4هاي چندژانري است؛ کمپل   شدن مستلزم بازنمایی   کریستالیزه
هاي ها که داراي ویژگی   گروهی از گفتمان   ). 2009کنگو و توماس،    (کنندچنین تعریف می  

ژانـر،  یـک يهاگفتماندردیگر،بیانیا، به . مشترکی هستند  8و موقعیتی  7، سبکی 6ماهوي
گیرنـد  براي احاطه بر شرایطی مورد استفاده قرار مـی ماهوي و ادبی همسانی     يهااستراتژي

توسـط منظومـه    یکپارچـه اعمـال ازژانـر؛ گروهـی    .که از نظر سخنوران مشابه تلقی شود      
ایـن اشـکال، بـه تنهـایی در     .شـود اشکالی است که در هر یک از اعضاي خـود تکـرار مـی         

وقـوع  نر متمایز اسـت، بـاز  آنچه که در مورد اعمال یک ژا . شوندهاي دیگر ظاهر می   گفتمان
). 59: 2009الینگسون، (اشکال با همدیگر در یک منظومه است

1 Atkinson
2 existing
3 genre
4 Campbell
5 Jamison
6 substantial
7 stylistic
8 situational
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گـزارش ژانـر . شـود پدیدار مـی  ژانر گزارش پژوهش  درسنتی،طوربهپژوهش کیفی 
گرایی با تغییراتی ادبی و ماهیتی در طـول زمـان          قراردادهاي اثبات دراصالتاً ریشه پژوهش،

يفرایندها، ارائه  يکنندهاین اشکال همراه با زبان تکنیکی بوده و بیان        به لحاظ ادبی،    . دارد
. باشـد ها و بحث از مفاهیم مـی ادعاهاي تعریف شده مورد حمایت شواهدي از مجموعه داده       

اي مالحظـه قابلژانرهاي هنرمندانه بکار گرفته شده در پژوهش کیفی بطور حاضر،حالدر
يادبی براي استفاده شده جهت ارائـه      وماهوييهاستراتژيامتفاوت از ژانر گزارش است،    

هـا  گزارشآنبهکمیشباهت... ها و شعر، روایتنتایج ژانرهاي خالقانه نظیر نمایش، فیلم،     
هـاي طبیعـی را     بنـدي ژانرهـا، طبقـه    .از آنهـا هـستند    متفاوتتوجهیقابلداشته و بطور  
هـایی بـر اسـاس گفتمـان موجـود ناشـی            عمـیم کنند، اما بطور استقرایی، از ت     منعکس نمی 

انتساب یک کـار بـه   .باشدشوند و ارزش آن، تنها در روشنگري کار و ارزش گفتمان می        می
حـال ایـن و یا کاربرد آن مفید باشـد، بـا         خاص، ممکن است در فهم، ساخت، نقد      یک ژانر   

پژوهـشگران   .نـدارد ودوجـ هاي کیفـی  یافتهيارائهيعاري از ارزش در نحوه    انتخابهیچ
هاي سنتی ژانرهاي پژوهش کیفی مورد تحمیـل قـرار گیرنـد، چـرا کـه،                با محدودیت نباید

بـه  . اسـت کریستالیزه شدن، مسیري براي حرکت دادن یا حتی شکستن مرزهاي عمـومی          
ممکـن اسـت بـه    مانند، ترکیبی از عناصر عمـومی ژانرها ناب و خالص باقی نمی   زمان،مرور

تأکیـد براينظرمورد  ياستعاره". شود، گسترش یابد  نامیده می  1هاي بدیع ترکیبآنچه که   
تا زمـانی کـه     هاي ترکیبی پژوهش  بازنمایی ."ها است ¬ویژگی تولیدي و انتقالی ترکیب    بر

.یابـد هاي ژانرهاي پژوهش سنتی حرکت کنند، ادامه می      پژوهشگران به بیرون از محدودیت    
دمند بوده و نیازي به جایگزینی ژانرهاي مختلف وجود ندارد، اگـر            ها سو به هر حال، گزارش   

چه انتخاب ژانرهایی که بهترین بازنمایی از حقیقت را در پژوهش دارند، بسیار مفید خواهد               
).6: همان(بود

کریستالیزه شدن اصول
در طیـف کیفـی بـه منظـور افـزایش           را  اي  نقاط چندگانه 2هاي کریستالیزه شده  طرح

درکریـستالیزه شـدن     اصـول دهنـد،   پوشش می بازنماییوتحلیلهاي متضاد یاي شیوه مزا
).10: همان(تبه شرح زیر اسکیفیيهاطرح

هاي عمیق و پرمایه و تفسیرهاي پیچیده از معناي یـک پدیـده یـا گـروه                 توصیف
.کندارائه می

1 rhetorical hybrids
2 crystallized
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عموالً شامل تولید دانش در سراسر نقاط چندگانه طیف کیفی، م        يهاي ارائه شیوه
تفـسیري،  دو یـک رویکـر  ) گراییگرایی یا مابعد اثباتبرساخت(حداقل یک رویکرد میانبرد     

چندین کریستالیزه شدن   دیگر است؛ اغلب متون      يهنري، و یا رویکردهاي تحلیلی خالقانه     
.کنندمتضاد شناخت را منعکس میيشیوه

       هـاي  و یـا رسـانه    ) گـزارش  مثالً شعر، روایت،  (بکارگیري بیش از یک ژانر نگارش
).براي مثال، ویدئو، نقاشی، موسیقی(دیگر 

مالحظـات بازاندیـشانه خـود محقـق و نقـش آن در             ازتوجهیمیزان قابل شامل
.باشدآنها میيو ارائهها دادهآوريجمعپژوهش،فرایند طراحی

  تقبال گرایانه عینیت و حقیقت واحد و قابل کـشف و اسـ  اجتناب از ادعاهاي اثبات
یافتـه و گرفتـار در روابـط قـدرت          ، ریز، برساختی، چندگانه، تجـسم     1از دانشی که موقعیتی   

. است
کمتر یا بیـشتر اسـت، هـر    يمستلزم هر کدام از این اصول به اندازه  کریستالیزه شدن 
.گیردالذکر به تفصیل مورد بررسی قرار میکدام از این اصول فوق
فـی، کریـستالیزه شـدن بـه دنبـال تولیـد دانـش              رویکردهاي کی  ينخست؛ مثل همه  

هاي کیفی،  پژوهش يهمه. خاصی از طریق تفسیر پیچیده و عمیق است        يپدیده يدرباره
عیـار  "2توصـیف پرمایـه  "رو، اشـکال    دهنـد از ایـن    فهم عمیقی از یک موضوع به دست می       

امـا کریـستالیزه شـدن     ؛)965: 2005ریچاردسون و پییـر،     (هاي پژوهش کیفی است   روش
نه صرفاً با جزئیـات     ) لیف و تلفیق  أت(دیگري از دستیابی به عمق از طریق گردآوري          يشیوه

. کنـد ها، سازماندهی و تحلیل جزئیات فـراهم مـی        بسیار، بلکه با اشکال متفاوتی از بازنمایی      
پدیـده، فـراهم     دید وسیعی از زمینه یا     يها، زاویه موضوعات و الگوهاي قوي همراه با نمونه      

کند، انتقادات،  شعار، تجارب شخصی، احساسات و بیان را برجسته می        اها یا   کند، داستان می
همچنـین عمـق درك      کنـد؛ هاي فرهنگی متناسـب را مـشخص مـی        فرضها و پیش  ساخت

بـا تلفیـق اشـکال متفـاوت تحلیـل و ژانرهـا،       .یابدافزایش یافته و شکل و صورت تغییر می  
-محققـان، دیـدگاه   بیشتري توانمند ساخته و موقعیت     يبراي پوشش زمینه   پژوهشگران را 

يپیچیدگی بازنمایی بـه واسـطه  . کندهاي مغایر یا مخالف، الگوها و استثناها را ترکیب می  
ثري بـه   کریـستالیزه شـدن رویکـرد مـؤ       حاضـر، حـال در .شودکریستالیزه شدن میسر می   

آشــکار و دقیــق قــدرت در ژانرهــاي تحلیلــی، هــا بــوده و تجلــییافتــهيتوصــیف پرمایــه
.هنري و انتقادي است/روایتی

1 situated
2 thick description
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هـاي تولیـد شـناخت در      شیوهیاتحلیلاشکالازگیريبهرهباکریستالیزه شدن دوم؛
کلی شامل حداقل یک روش تحلیلی میـانبرد        طورکیفی، به نقاط چندگانه پیوستار  سراسر

و یک روش تفسیري، هنري و یا یک    ) گراییاثباتمابعد  (یا میانه به راست     ) گراییبرساخت(
هـا مواجـه   شناخت بـا داده يباید از طریق یک یا چند شیوه    .رویکرد تحلیلی خالقانه است   

هاي متعدد شناخت، مثل دیدن یک شی از طریـق منـشور          شیوه .شده و آنها را ادراك کرد     
ده و در خودشان بازشکن    منشورها، بلورهایی هستند که عوامل خارجی را منعکس کر        : است
هـاي متفـاوتی خلـق کـرده و در جهـات مختلفـی پخـش                ها، الگوها، آرایـه   کنند و رنگ  می
).934: همان(کنندمی

کریستالیزه شدن شامل چندین شکل هنري یا چندین شکل علـم اجتمـاعی نیـست؛               
مختلـف هـاي  نهـادن شـیوه  هـم کنـار .شـود گنجانـده حداقل یک شکل هر نوع کلی باید  

شـود  هایی منجر مـی   کریستالیزه شدن، منجر به موشکافی و تیزبینی داده       طریقازشناخت
هـا توسـط پژوهـشگران پوشـیده     که در هنگام استفاده از تنها یک ژانر براي گـزارش یافتـه         

گرفتار در تحلیـل    انسانیاحساسفقدانبهانگیزخاطرهاحساسیبنابراین، روایت  مانند؛می
تـري در   بـزرگ ها، به رونـدهاي اجتمـاعی       مند اشاره دارد، در حالیکه تحلیل     نظامهاي  داده

هاي فردي و منحصر به فرد اشاره دارد کـه بایـد در معـرض درك و فهـم قـرار                     میان روایت 
و انگیـز بـراي تـسخیر   ساخت موضوعات یا الگوها، جستجوي لحظات مهیج و خاطره       .گیرد

دهنـد؛  را تشکیل می  هاي خوب استراتژيازییهانمونهيهمهگفتمان،درقدرتشناسایی
: 2009کنگو و تومـاس،     (و کریستالیزه شدن مستلزم بکارگیري حداقل دو مورد از آنهاست         

113.(
. کریستالیزه شده، شـامل بـیش از یـک ژانـر نگارشـی یـا بازنمـایی اسـت             متونسوم،

حـال، ایـن بـا . ش دیکتـه کـرد    تـوان از پـی    حداقل یا حداکثر دقیق تعـداد ژانرهـا را نمـی          
هاي دیگري که شامل بیش از      کریستالیزه شدن به مواردي نظیر مصاحبه، ترکیب و یا طرح         

بـراي مثـال؛ بحـث تحلیـل موضـوعات          . یک شیوه بیان داده و یا جهان است، بستگی دارد         
ررسـی  تواند در همان ژانر گزارش بعنوان یک نقد ایدئولوژیکی مورد ب          زمینه اي می   ينظریه

اجتمـاعی صـورت     يفمینیستی براي ساختارزدایی مسلم پدیـده      يقرار گیرد که در نظریه    
ولوژیکی یـدئ نقـد ا  : هاي قابل توجهی بین این دو وجود دارد       از طرف دیگر، تفاوت   . گیردمی

شـود، در حالیکـه     هاي فلسفی کامالً انتزاعی و اغلـب نـامفهوم نزدیـک مـی            آشکارا به رساله  
هایی ي داده مباحثات حود را با تکیه بر گزیده      معمولطوراي به زمینه يیهپژوهشگران نظر 

کننـدگان بـوده و اسـتدالل عینـی، داده محـور و      کنند که نـشانگر صـداي مـشارکت   بنا می 
.کننداستقرایی را منعکس می



19کریستالیزه شدن؛ رهیافت نوین پژوهش کیفی

مـستمر طـور بـه نگـاري خـودمردم نگاري روایتی و  قومبینخطوطترتیب،همینبه
کننده خود پژوهشگر هـستند،    نگارانه همیشه بازتاب و داللت    قومهايروایت. دیابنمیتغییر

نگارانـه بـه طـور      هاي خـود قـوم    داستان .سازندحتی زمانی که آنها تجارب دیگران را برمی       
لـف و   ؤهاي اجتماعی و تعامالتی ارجاع دارد کـه بـه روابـط بـین م              ناپذیري به نقش  اجتناب

شده  ها، اغلب برچسب تعیین   توجه به جابجایی مرزهاي میان طبقه     با   .دیگران داللت دارند  
، )نگـاري روایتـی   نگـاري، قـوم   براي مثال؛ خودقوم  (کننده  لف به بازنمایی مشارکت   ؤتوسط م 

کنـد خاصـی از معیارهـا مـنعکس مـی         يترجیحات پژوهشگر را بیش از انطباق با مجموعه       
).2005، 1الیس و بوچنر(

در ) نفـسه فـی (ذاتاً  نگارشوتحلیلهاي پژوهش کیفی،  روش يهمهدراین،برعالوه
اي زمینـه  يهـاي نظریـه   هـایی در خلـق تحلیـل      به این صورت که، یادداشت     .اندهم تنیده 
نگارانـه بیـشتري را از طریـق برسـاختن          هاي خودقـوم  شود و پژوهشگران، بازتاب   نوشته می 

فراخوانی به اشکال چندگانـه تحلیـل و        دررو،ایناز .کنندها یا عملکردها تکمیل می    روایت
. ژانرها، هیچ معیار مشخصی براي ارزیابی پایبندي پژوهشگران به ایـن اصـول وجـود نـدارد         

هـاي نمـود    شناسـی گیرد که تنـوع معرفـت     هایی انجام می  ها، انتخاب ثباتی طبقه علیرغم بی 
هاي شیوهتوانندمیآنهاندگانخوانکهطوريیافته در متون کیفی را به حداکثر برساند، به        

).12: 2009الینگسون، (کننددرك) هاشیوهبرخیدر(شناخت را يچندگانه
متون کریستالیزه شدن، به میزان قابل توجهی مالحظات انعکاسـی خـود           چهارماصل

انعطـاف  . کنـد آوري داده و بازنمایی را مشخص می      پژوهشگر در فرایند طرح پژوهش، جمع     
پژوهـشگران کیفـی بـه طـور     . ، مستلزم خودآگاهی متفکرانه و هوشیارانه اسـت       در پژوهش 

لف، دیگـري،  ؤهاي میک تمرین ساختارشکنانه براي تعیین تالقی"سنتی، انعطاف را بعنوان     
). 35: 2001،  2مکبـث ("کننـد متن، جهان، و براي نفوذ به خود تمرین بازنمایی تصور مـی           

پـذیري انعطـاف : کنـد ه دو نوع وابسته به هم تقسیم مـی        پذیري را ب  انعطاف،)2001(مکبث
نگارش، نظم، برتـري و مـتن توجـه دارد و برسـاخت              يلف، زمینه ؤکه به هویت م   موضعی،
هـا  دهـد کـه ایـن     میپیشنهاداو.هایی که به ساختار خود اشاره دارند تمرکز دارد        بازنمایی

ار یک گزارش بـا ایحـاد باورپـذیري و        هاي روشنگري خود در افزایش اعتب     هتواند از ریش  نمی
هاي هر نوع احتمال وقوع خودشان را دارنـد کـه           واقعیت .پذیري رهایی پیدا کنند   اطمینان

وتحقیـق، صـداقت   باز بودن فرآیندهاي  حال،اینبا. شودشامل خود انعکاسی انتقادي می    
عاملیـت در پـژوهش     پذیري و   کاربرد انعطاف  يبه واسطه کهدهدمینشانمحقق را آگاهی

.تواند از یک مسئله به یک فرصت براي گفتگو تبدیل شودمی

1 Ellis & Bochner
2 Macbeth
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تواند در متون کریستالیزه شـده گنجانـده       انعطاف می  نشان دادن هاي  شیوهازبسیاري
توانـد در  لـف مـی  پذیري مؤوهشگر دارد، شواهد بیرونی انعطاف   که بستگی به اهداف پژ    شود

ها، یا حتی به صورت مجزا، بـه صـورت   آخر، میان فاصله  هايها و یادداشت  ضمیمه، پانوشت 
ظریـف، يهـا نـشانه ،هـا ایـن بـر عالوه .خود ارجاع یا متون لینک داده شده گنجانده شود        

نظر از ملزومـات  ها صرف لف را در برخی شیوه    سازد تا نقش آگاهی مؤ    نویسندگان را قادر می   
کننـدگان محقق با مـشارکت   تعامالتفتوصیمثال،بعنوان شناختی متن قرار دهد؛   زیبایی

.آشکار کندگووگفتطریقازرااین روابطيهاجنبهتوانندمی
کریستالیزه شدن الینگسون  روش،1گرایانه پژوهش کیفی کرسول   نگرش کل اساسبر

توانـد از ابتـدا بـا قطعیـت         پژوهش نمی "منطبق است؛   نوظهورطرحهاي کلی یک  با ویژگی 
م مراحل فرایند ممکن است بعد از ورود پژوهشگر به میـدان و شـروع بـه                 تجویز شود و تما   

قـوانین "سنتی،رویکرددر). 39: 2007کرسول،  (ها تغییر یا تعویض شود    آوري داده جمع
شـده نیـست، امـا در       رانـده حاشـیه هـاي بـه   یا گروه متناسب افراد ساختارييهانظریهو

بنابراین، قـصد محقـق،    ؛  د دور از دسترس نیستند    ها براي کمک به افرا    پژوهش کیفی، سازه  
."را درك و یا تفسیر کندجهانمورددردیگرانمعانیکهاستاین

گرایـی و حقیقـت واحـد و        کریستالیزه شدن با اجتناب از ادعاي عینیت اثبـات        پنجم،
آن  یافته استقبال کـرده،   یافته، چندگانه و تجسم   از دانش موقعیتی، ریز، ساخت    قابل کشف، 
ها به ارمغـان آورده و      ها و ژانرهاي چندگانه را همزمان با تقویت یافته        روش .کندرا افشا می  
دهـد، هـر گـزارش جزئـی ضـمن تقویـت       ها را نشان مـی    دانش يهاي ذاتی همه  محدودیت

کنـد و نبـود   کند، اما هرگز آن را تکمیل نمـی هایی از پازل معنی را فراهم می دیگري، قطعه 
آن اسـت کـه از   ـ "2فرامکـانی "ادعاهاي قطعـی حقیقـت از   . دهدرا نشان میتصویر کامل

تـسلیم .کنـد اهداف کریستالیزه شدن را منعکس نمیـ  جانبهطرف و همهموضع عینی، بی
در علـم  دیـده آمـوزش محققـان بـراي رامـشکالتی اسـت ممکـن قدرتمندبه یک موضع  

يهـا دانـشکده درکـار مـشغول کـه براي کسانی ویژهبه دنبال داشته باشد، به    گراییاثبات
را "سـخت "عینیـت و علـم    محققـان مکـان، آندرجاهاي دیگري هستند که   یاوپزشکی

: همـان (انـد کـرده بعنوان نه تنها اهداف عملکردي، بلکه بعنوان تنها هدف ارزشمند حفـظ             
21.(

1 Creswell
2 nowhere
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انواع کریستالیزه شدن
2و دنـدریتیک   1یکپارچه: کنندعمده تقسیم می  نوع  دو  کریستالیزه شدن را معموالً به      

کریستالیزه شدن یکپارچه به متونی چندژانري اشاره دارد که اصـول فـوق را در               ). شجري(
کنـد، بـه    منعکس مـی  ) عملکردیککتاب،یک:مثالبعنوان(یک بازنمایی واحد و منسجم      

متشکل از  یا دیداري مستلزم یک متن نوشتاري و      یکپارچه،عبارت دیگر، کریستالیزه شدن   
يهـا تکـه ، کـه  3آمیختـه : یابـد متعدد است و به یکی از دو شکل اصلی نمـود مـی             ژانرهاي
؛ کـه  4بنـدي شـده اسـت، یـا مقطّـع       ژانر در یک ترکیب پیچیده الیـه      چندیادوازکوچکی

. شـوند هاي مشخص کنـار هـم قـرار داده مـی    دو یا چند ژانر در سريتري ازهاي بزرگتکه
به فرایندهاي مداوم و پراکنـده سـاخت معنـا اشـاره            ) شجري(ستالیزه شدن دندریتیک    کری

دارد که معنا را از طریق اشکال چندگانه تحلیل و ژانرهاي چندگانه بازنمایی بـراي کـسانی                 
. خواهنـد ژانرهـا را در یـک مـتن واحـد ترکیـب کننـد         توانند یا نمی  کنند که نمی  تولید می 

گیرد بکار می کیفیيهاپروژهسازيمفهوممنظوربهتی دندریتیک اصطالح عاری الینگسون،
اشـکال  اغلـب وفـرد بـه منحصربینی،پیشقابلغیرالگوسازي شده اما  مستمرطوربهکه

کنگـو و   (کنـد هاي چندگانه را منعکس مـی     شناسیمعرفتاست که هاییبازنماییاززیبایی
).125: 2009توماس، 

تالیزه شدنو ضعف کریسقوتنقاط
هـاي  شـیوه  .گـردد پـذیر مـی   هاي عمیق و پرمایه امکـان     توصیف ،با کریستالیزه شدن  

کنندگان نه تنها توصیفات بیـشتري، بلکـه، نقطـه          متعدد فهم و بازنمایی تجربیات مشارکت     
کریـستالیزه   .کنـد دید در یک موضوع معین فراهم می       يپیوندهاي بیشتري از طریق زاویه    

مـشابه در قالـب شـعر،      يروي در نـشان دادن تجربـه      ل توجهی را در زیاده    شدن، آزادي قاب  
کند؛ ضمن اینکه بـا پوشـش همـان زمینـه از            اجراي زنده، تفسیر تحلیلی و غیره میسر می       

هاي کیفی، به طـور     اهداف پژوهش  .کندمتفاوت، یک موضوع را آشکار و روشن می        يزاویه
ها بـراي ایجـاد     ر بهبود گفتگو میان افراد و گروه      کلی مستلزم افزایش درك متقابل به منظو      

رامـا اسـت کریستالیزه شدن ممکنطریقازیافتهسازيغنی. تغییر مثبت در جهان است  
کریستالیزه شـدن   دیگرمزایاياز ). 15: 2009الینگسون،  (انجام این هدف حرکت دهد    به

تکلـف  هـاي سـاده و بـی      زنماییسازد که کمتر با   این است که، پژوهشگران کیفی را قادر می       
مند، و یادگیري از تولید دانش نظام      با بکارگیري کریستالیزه شدن   توانیممیما .تولید کنند 

1 integrated
2 dendritic
3 woven
4 patched
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کریـستالیزه شـدن،    .مان را ادامه دهیم   هایگرایی، نوشته بدون تداوم بخشیدن به آثار اثبات     
ماهیـت  مـورد ردفعلـی يهـا هاي تـصویري داده و حـساسیت      گزارشبرايبیشتريآزادي

و ما  کندمند منعکس می  هاي پژوهش نظام  ثبات ادعاي دانش را بدون الزام به ترك روش        بی
کریستالیزه شـدن بـه     .توانیم آن را همراه با انتظارات مخالف در یک ژانر خاص بخوانیم           می
یـک  "هاي خود را با نشان دادن اینکـه  و برساختورت مستمر بازگشت به خویشتن دارد ص
انگیـز، متـون   با ساخت و ادعاهاي مـسئله .کندبرجسته می"کند¬انر حقیقت را ارائه نمی ژ

کنگـو و تومـاس،     (آورنـد کریستالیزه شدن شده، سطحی از اعتبار انعکاسی را به دست مـی           
نقاط قوت و نقاظ ضعف استفاده از کریستالیزه شدن ارائه شده            2در جدول   ).112: 2009
.است

وت و نقاط ضعف استفاده از کریستالیزه شدننقاط ق:2جدول 
نقاط ضعف کریستالیزه شدننقاط قوت کریستالیزه شدن

هاي عمیق، پرمایه و ضخیم فراهم توصیف
هاي متعدد مسلط نیستکسی به سبکهرکندمی

هاي متعدد فهم و درك به خواننده شیوه
دهدمی

و بین وسعت ) سنگین کردن،سبک(مستلزم معاوضه 
عمق است

خاصی را در اشکال مختلف تقویت يتجربه
کندمی

چارچوبیکسنخ بعنوانشناخت همعدم
دوامقابلشناختیروش

) عاري از پیش داوري و تعصب(طرف بیبایدمحققاندهدبه پژوهشگر سطح عمیقتري از فهم می
ها باشندبازنماییازوسیعیبه طیفو مشتاق

).112: 2009توماس، کنگو و : منبع(

گیريبحث و نتیجه
"کریـستالیزه شـدن   "حاضـر، تـشریح      يبا توجه به مطالب مطرح شده، هـدف مقالـه         

. بعنوان یکی از موارد اعتبار بخشی پژوهش کیفی در عصر پست مدرن است
گرایانـه و   اثباتهاي  هاي مبتنی بر کاربرد نگرش    هاي اجتماعی از روش   حرکت پژوهش 

هاي مشارکتی و تفـسیري،     کید بر استفاده از روش    أهاي کیفی با ت   طرف روش ه  ب گرایانهعلم
شناســـانه و شناســـانه، هـــستیاي از مجـــادالت روشگیـــري مجموعـــهموجـــب شـــکل

گرایانه از علم مدرن و رویکرد کـاربرد قـوانین   اي شده که بین برداشت اثبات    شناسانهمعرفت
گرایانـه صـرف،   در مقابـل آن نقـد ایـن برداشـت کمیـت     علوم طبیعی در علـم اجتمـاعی و     

گرایانـه و مبتنـی     هاي کیفی نرم انسان   هایی پدید آورد که در نهایت از بطن آن روش         چالش
).148: 1390پور، زاده و حسینعباس(بر کارهاي میدانی شکل یافت 
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ی از شناختی بر این باورند روش کیفی براي حل مسائل و مشکالت ناشـ        محققان روش 
مابعد اثبـاتی تعلـق   يگرایانه در علم اجتماعی بوجود آمده و به دوره     هاي اثبات کاربرد روش 

، معتقدنـد کـه   )2005(هاي نرم، دنزین و لینکلنهاي سخت به روشدر گذر از روش  .دارد
محققان کیفی باید براي رفع مشکالت تحقیقات اجتماعی در سنت اثباتی و مابعد اثباتی، از         

ــد هــا و روشالعملدســتور ــر ســخت اســتفاده نماین ).2003، 1ســوزي و داراچ(هــاي کمت
.شناختی در متون کیفی مطرح شده استکریستالیزه شدن نیز در فرایند گذار روش

يمبتکرانهيهانمایشبااجتماعیي علمی هاتحلیلبرايکریستالیزه شدن چارچوبی  
.دهدمیارائهفیلموتئاتررقص،شعر،توصیفی،يهاروایتمانند،هاداده

بـا برجـسته کـردن      کـه اسـت مـدرنی پـست کیفیتحقیقرویکردکریستالیزه شدن، 
الگوهايوموضوعاتسازيیکپارچهبرايراهیهاي عمیق ژانرهاي چندگانه بعنوان    توصیف
ياجـازه چندگانـه بکـارگیري ژانرهـاي   ).2009کنگو و تومـاس،     (استزندگیيهاتجربه
سـاختگی و غیـر     هـاي توصـیفی و غیـر      گـویی در بدیهه "2صحنهپشتگويوگفت"افشاي
هـاي  اي و تحلیـل   زمینـه  يبه سادگی بـا نظریـه     نوظهورپارادایماین. دهداي را می  افسانه
گرایی تا تفسیرگرایی افراطی وجـود دارنـد، پیونـد    مند دیگر که در طول پیوستار اثبات      نظام
کاربرد ژانرهاي هنري، راهبردهاي ادیبانـه و مقتـضاي ماهیـت         ازتبیین الینگسون    .یابدمی

.کندهایش معرفی میدر یافته
نگـري  جانبـه همـه  يشناسـی سـاده   هـا را بـا یـک روش       دادهمحققانمعمول،طوربه

امـا گیرد،نگري سنتی را بکار می    جانبههمهتنهانهکریستالیزه شدن که،حالیدرکنند،می
بایـد پـذیراي    نویـسنده . کندکدگذاري می وبهبودبیشتر از همه تقویت،   راژانرچندیادو

کننـدگان به مشارکت باشد و خاموش مانده زمانطولدروشدهراندهحاشیهبهيهاگروه
هـاي اجتمـاعی، سیاسـی و دانـشگاهی بدهـد و در      نظر و ابراز وجود در عرصـه  فرصت اظهار 

: 2007کرسـول،   (حیط طبیعی تقویت، ضبط و نشان دهد      نتیجه، عملکرد کنشگران را در م     
37.(

یـک ایـن . استسنتیکیفیروشازعمیقی است که فراتر   فرایندکریستالیزه شدن 
بیـشتر  و ارزیابی  هاتحلیل يشایستهکهاستناشناختهحالعیندروتازهوجدیدرویکرد

ایـن آمیختـه، درهـم ختارسـا وطراحـی هنگـام در.اسـت کیفیتحقیقيدر بین جامعه  
هاي جدید را در کند که معانی و تجربه   به ما درك گسترده و چندسطحی ارائه می       چارچوب

تـر و   تـر، روشـن   سازي ناشی از منشور، تصویر واضح     روشن .کندرفتارهاي متنوع تقویت می   
.دهدآوري شده نمایش میهاي جمعکنندگان و دادهمعتبري از مشارکت

1 Susi & Darach
2 backstage dialogue
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بایـد بـه   کیفیتحقیقاتهنگام انجاممحققان"دهد که پیشنهاد می ،)2007(کرسول  
یـک خوانندگانومطالعهحالدرهاي چندگانه بروند، چنانکه افراد    واقعیت ياستقبال ایده 

هـاي  بازنمـایی الینگـسون از واقعیـت      ). 16-18: همـان ("دهنـد انجـام مـی   کیفـی مطالعه
ب درونــی و برونــی     تــري از تجــاریر بــزرگگرایانــه تــصوچندگانــه بــه لحــاظ نگــرش کــل

خـود  گفتگوهـاي پیچیـدگی بـه توجـه به هر حال، با    .دهدبه دست می  کنندگانمشارکت
يپایـه بـر کننـده مـشارکت / مستلزم ارتبـاط قـوي محقـق      کریستالیزه شدن گزارش شده، 

دركوبازنمـایی سـازي، بـراي روشـن   مـسیري ایجـاد منظوربههمدلیوصداقتاعتماد،
.استآنهايهابینیجهان

در کـاربرد کریـستالیزه شـدن،       جدیـد؛ پژوهشیرویکردمثل هر پایانی اینکه،  ينکته
هاي الزم چندوجهی برخوردار باشد، واال عـدم تـوان بـاالي محقـق در            محقق باید از مهارت   

.تواند به نتایج ناصحیحی منجر شوداستفاده از آن می
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