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مبانیپارادایمیروشهای
کمی و کیفی تحقیق در علوم انسانی
ّ
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■■دکتر یزدان منصوریان

استاديار دانشگاه تربیت معلم تهران

آن دارد .در نتیجه ،بس��یاری از آنان پس از اشارهای مختصر به
مبانی و کلیات ،بحث خود را با ارائه تعریفهای کالس��یک نظیر
تعری��ف جامعه پژوهش ،نمونه ،و متغیرهای مس��تقل و وابس��ته
ش��روع کرده و ب��ا چگونگی گ��ردآوری و تحلی��ل دادهها ادامه
میدهند .از طرفی تاکن��ون تأکید اغلب این آثار بر رویکردهای
ک ّمی و پوزیتویس��تی بوده اس��ت .در نتیج��ه برآیند این دو نگاه
به تدوین کتابهای روش پژوهش در علوم انس��انی و اجتماعی
ام��روز بازار کتابهای روش تحقی��ق تقریب ًا با منابع «روشمدار
و ک ّمی» اش��باع ش��ده اس��ت .از همین رو ،نیاز به انتشار آثاری
که به معرفی «پارادایمه��ای تحقیق و رویکرد کیفی» بپردازند،
مدتهاس��ت که احس��اس میشود .خوش��بختانه انتش��ار کتاب

مبان�ی پارادایم�ی روشهای تحقی�ق ک ّمی و کیف�ی در علوم
انسانی گام مثبتی در پاسخ به این نیاز است.
■ ایم�ان ،محمدتقی .مبانی پارادایم�ی روشهای ک ّمی و کیفی
تحقی�ق در عل�وم انس�انی .قم :پژوهش�گاه حوزه و دانش�گاه،
 473 .1388ص .شابک.978-600-5486-27-8 :
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آش��نایی دانش��جویان تحصی�لات تکمیل��ی و پژوهش��گران با
رویکرده��ا و روشهای نوین پژوهش��ی ،یک��ی از پیشنیازهای
اساس��ی در موفقی��ت پروژههای تحقیقاتی اس��ت .این آش��نایی
معم��و ًال با گذران��دن دروس روش تحقی��ق و مطالعه کتابهای
منتشرشده در این زمینه حاصل میشود .تاکنون در علوم انسانی
و اجتماع��ی آثار فراوانی با موض��وع روش تحقیق و پژوهش به
بازار آمده ،که اغلب آنها با س��اختاری کم و بیش مشابه معمو ًال
به آم��وزش گام به گام مراحل تحقی��ق پرداختهاند ،که البته در
جای خود بس��یار سودمند است .ا ّما اساس ًا تأکید اغلب این آثار بر
«روش اجرای تحقیق» اس��ت و کمتر به «مبانی و رویکردهای
پژوهش» میپردازند .ش��اید نویسندگان این منابع بر این باورند
که مخاطبش��ان بی��ش از آنکه در جس��توجوی مبانی نظری و
فلس��فی تحقیق باش��د ،نیاز ب��ه یادگیری عمل��ی مراحل اجرای

درباره نویسنده

مؤل��ف این کتاب آق��ای دكت��ر محمدتقي ايم��ان ،دانشآموخته
دوره دکتری جامعهشناس��ی از دانش��گاه «نیو ساوت ولز» استرالیا
و دانش��یار جامعهشناسی در دانشگاه ش��یراز است .ضمن ًا براساس
آنچه در وبگاه دانشگاه شیراز آمده است ،ایشان ریاست پژوهشکده
علوم اجتماعی این دانش��گاه را نیز برعهده دارند .پژوهش��کدهای
که با هدف س��اماندهی مراک��ز تحقیقاتی در زمینه علوم اجتماعی
نظیر مرکز جمعیتشناس��ی ،مرکز مطالعات اجتماعی زنان و مرکز
منطقهاي مطالعات اجتماعی ـ روانش��ناختی جوانان فعال ش��ده
اس��ت .زمینههای پژوهش��ی آقای دكتر محمدتق��ي ايمان عالوه
ب��ر روش پژوهش و ارزیابی روشهای ک ّمی و کیفی در پژوهش،
مباحث مختلف جامعهشناسی است .از آن جمله میتوان به «آگاهی
طبقاتی»« ،مهاجرت در کش��ورهای جهان سوم»« ،جامعهشناسی
سیاس��ی» ،قومنگاری ،مش��ارکت عمومی در آموزش و پرورش،
توسعه صنعتی و تغییر طبقه اجتماعی ،بیگانگی سازمانی و توسعه
صنعتی اش��اره کرد .ایش��ان در کارنامه علمی خود انتشار چندین
مقال��ه در مجلههای مختلف و ارائه آثار متعددی در کنفرانسهای
داخلی و خارجی را به ثبت رساندهاند.

مبانی پارادایمی روشهای ک ّمی و کیفی تحقیق در علوم انسانی

گویی در پایان
خواننده در حالی که
انبوهی از آموختهها
از فصول گذشته را
به ذهن سپرده ،در
جستوجوی یک
سخن پایانی همراه با
یک تفسیر مختصر و
نهایی است
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روش��ن باشد .مث ً
ال نباید روششناس��ی را با روشهایی که صرف ًا به
معرفی و توصیف کتاب
کتاب حاضر از  10فصل تش��کیل شده اس��ت .فصل اول با عنوان تکنیکها و ابزارهای گردآوری دادهها مربوطند ،مترادف دانس��ت؛
«چیس��تی تحقیق و معرف��ت علمی» ،به تبیی��ن مؤلفههای اصلی چرا که معادل دانس��تن این دو بهمنزله تنزل مرتبه روششناس��ی
در فرآین��د تحقیق علمی و مس��یر تولید معرف��ت علمی میپردازد .است و این خود از مشکالت آموزشی برخی از دروس روش تحقیق
نویس��نده با اس��تناد به نیومن ( ،)1997علم را ی��ک نهاد اجتماعی است.
فصل دوم ادامه منطقی مقدمات مطرحشده در فصل نخست
معرف��ی میکند ک��ه نظام تولید معرفت علمی در درون آن ش��کل
میگیرد ،و این معرفت با اتکا به مبانی فلس��فی و پارادایمی درصدد اس��ت .این فصل با عنوان «پارادایمه��ای علم و تحقیقات علمی»
ورود به واقعیت تجربی و ش��ناخت آن اس��ت .از طرفی ،هر معرفت از پنج قس��مت اصلی تشکیل ش��ده ،که عبارتند از :هستیشناسی،
علمی در چارچوب هستیشناسی و معرفتشناسی خاص خود شکل معرفتشناسی ،روششناسی ،روش و جایگاه ارزش در علم .در این
میگیرد و محصول روششناس��ی ویژهای است .این روششناسی فصل نویسنده هر یک از این مقولهها را در سه رویکرد اثباتگرایی،
مس��ئولیت روایی و پایایی معرفت بهدست آمده را برعهده دارد .به  تفسیرگرایی و انتقادی بررسی میکند .براساس آنچه در این فصل
س��خنی دیگر ،روششناس��ی مدلی اس��ت که در آن اصول نظری میخوانی��م (ص��ص  53ـ  )51از منظر هستیشناس��ی ،در پارادایم
و چارچوبی یک تحقیق در یک بس��تر پارادایمی اس��توار میش��ود .اثباتی دنیای اجتماعی ش��بیه دنیای طبیعی است و به همان روش
همانطور که در عنوان منعکس ش��ده است ،مفهوم «پارادایم» 2در میتوان��د مطالعه ش��ود .در این پارادایم در مطالع��ه رفتار اجتماعی
این کتاب جایگاهی محوری دارد و الزم اس��ت به تعریف آن اشاره  امکان ارائه روابط علت و معلولی بهصورت روشن وجود دارد و رفتار
انسان تحت روابط نهادی در جامعه تعیین میشود .در پارادایم دوم
شود.
براس��اس آنچه در کتاب آمده ،منظ��ور از پارادایم ،مجموعه که تفسیرگرایی است دنیای اجتماعی با دنیای طبیعی تفاوت دارد و
پیشفرضهای فلسفی در علم است که براساس آنها هویت نظری رفتار انسان محصول روشی است که در آن ،مردم دنیای اجتماعی
و عملیاتی علم تعیین میش��ود .پارادایم یک جهتگیری و راهبرد را تفس��یر میکنند .س��رانجام در پارادایم انتقادی دنیای اجتماعی و
پای��ه و بنیادین به تئوری و تحقیق اس��ت .ه��ر پارادایم یک نظام طبیع��ی متفاوتند ولی این امکان وجود دارد که اصول اساس��ی در
فکری ویژه ایجاد میکند که در آن نظام پیشفرضهای اساس��ی مطالعات آنها مش��ابه باش��ند .در این پارادایم رفتار انسان براساس
و پرس��شهای بنیادین که باید به آنها پاسخ داده شوند ،و همچنین روابط علّی قابل توضیح اس��ت ،ولی این توضیح معمو ًال محدود به
فصل مفصل ،نویسنده تأثیر
روشهایی که برای این منظور باید بهکار گرفته ش��وند ،مش��خص زمان و مکان خواهد بود .در ادامه این ِ
ش��دهاند (نیومن  .)1997به سخنی دیگر ،پارادایم یک مدل فکری این پارادایمها را بر شکلگیری روششناسیها و روشهای تحقیق
اس��ت که بهعنوان محمل ش��کلگیری و توسعه نظریههای علمی نش��ان میدهد .در صفحات  57و  58ایش��ان ویژگیهای کلیدی
نگ��رش خاص��ی در اختیار محقق ق��رار میدهد ،ک��ه این نگرش اثباتگرایی را در  17گزاره جمعبندی نمودهاس��ت .مش��ابه همین
جمعبندی در بخشهای دیگر این فصل برای پارادایم تفس��یری و
چگونگی مواجهه وی را با پدیدههای مورد مطالعه تعیین میکند.
س��ه پارادایم اصل��ی مطرحش��ده در این کت��اب عبارتند از :انتقادی دیده میشود.
5
فصل س��وم با عن��وان «رویکردهای تحقی��ق» به معرفی و
«پارادایم اثبات��ی»« 3،پاردایم تفس��یری» 4و «پارادایم انتقادی».
همانطور که مؤلف اثر در مقدمه اش��اره میکند ،اگر از این منظر به مقایس��ه دو رویکرد «ک ّمی و کیفی» 7اختصاص یافته که این بحث
هویت علم و مس��یر علم در حوزه علوم انسانی توجه کنیم ،خواهیم در فصل چهارم با جزئیات بیشتر دنبال میشود .این دو فصل نمونه
دید که در این حوزه صرف ًا با یک علم مواجه نیس��تیم ،بلکه «علم موفقی از مرور نوش��تارها در زمینه روش تحقیق اس��ت که در آن
اثباتی»« ،علم تفس��یری» و «عل��م انتقادی» داریم که هر یک در اس��تنادهای فراوان به آثار موجود ،تصویر دقیقی از ویژگیهای این
س��ایه یکی از پارادایمها و از زاویه روششناسیهای خاص خود به دو رویک��رد در اختیار خواننده قرار میدهد .حاصل این مقایس��هها
تحلیل و تفسیر دنیای اجتماعی میپردازند.
در صفح��ات  216تا  225در قالب چند جدول مفید خالصهس��ازی
در ادامه این فصل ،نویس��نده مؤلفههای اساس��ی در سلسله شده است .مرور این جدولها نشان میدهد که پژوهشهای ک ّمی
مرات��ب معرفتی توضیح واقعیت را ـ نظی��ر پارادایم ،نظریه 6،مدل ،عمدت�� ًا عینی ،همراه با آزمون نظریه و مبتنی بر تحلیلهای آماری
روششناس��ی و روش ـ تعری��ف میکن��د و رابط��ه می��ان آنها را هس��تند .در مقابل ،پژوهشه��ای کیفی معمو ًال ذهن��ی ،همراه با
مش��خص میسازد .تبیین این رابطه سلسلهمراتبی برای رسیدن به توس��عه نظریه و مبتنی بر گزارشهای تفس��یری هستند .از سویی
درک بهت��ری از فرآیند تحقیق ضروری اس��ت؛ چرا که هر یک از دیگر ،مبانی استدالل در پژوهشهای ک ّمی منطقی و قیاسی است
ای��ن اجزاء نقش وی��ژهای در فرآیند تحقیق دارن��د .مث ً
ال پارادایم با و با هدف تعمیم یافتهها و در راس��تای تبیین و پیشبینی پدیدهها
توجه به جایگاه بنیادی خود مس��یر حرکت را نشان میدهد ،نظریه انج��ام میش��وند .در حالیکه مبن��ای اس��تدالل در پژوهشهای
راهنمای این مسیر است و روش ابزار حرکت در این مسیر بهشمار کیفی اس��تقرائی اس��ت و یافتههای آنها معمو ًال تعمیمپذیر نیست؛
میآید .از این رو ،باید رابطه سلسلهمراتبی این مؤلفهها برای محقق چرا که ماهیت واقعیت در پژوهشهای ک ّمی عینی ،س��اده ،یگانه،
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ملموس و قابل جداسازی تلقی میشود .در حالیکه این ماهیت در
پژوهشهای کیفی ذهنی ،پیچیده ،کلنگر ،یک س��ازه اجتماعی و
چندگانه است.
فصلهای پنجم تا ده��م هر یک به معرفی و توصیف یکی
از روشه��ا در رویکرد کیفی اختصاص یافته اس��ت .فصل پنجم با
عنوان «پدیدارشناسی» 8از چهار بخش تشکیل شده ،که عبارتند از:
رهیافتهای پدیدارشناس��ی ،زمینههای نظری ،تکنیکها و فرآیند
تحقیق در پدیدارشناس��ی .پدیدارشناسی ریش��ه در دیدگاه فلسفی
«ادموند هوس��رل» 9دارد و درصدد پاس��خ به این پرسش است که
افراد در تجربه زیسته خود بهلحاظ ذهنی چگونه پدیدهها ،کنشها
و رخدادها را تفسیر میکنند.
10
فصل شش��م درباره روش تحقیق «مردمنگاری» اس��ت و
ویژگیه��ا و مراحل انج��ام آن را توضیح میده��د .مردمنگاری یا
قومن��گاری بهمعنای توصی��ف «مردمان» یا «فرهنگها» اس��ت.
تمرک��ز این روش بر یک گروه فرهنگی و تعامل افراد در این گروه
و در یک دوره زمانی اس��ت .محقق مردمنگار به توصیف و تفس��یر
نگرشها ،ارزشها و رفتارهای افراد یک گروه فرهنگی و تعامل آنان
با یکدیگر میپردازد .مث ً
ال باورها و رفتارهای معلمان یک مدرسه یا
کارگ��ران یک کارخانه در یک دوره زمانی میتواند موضوع تحقیق
مردمنگاری باش��د .در صفحات  314تا  ،306نویس��نده  11ویژگی
پژوهشهای مردمنگاری را توضیح داده ،که از آن جمله میتوان به
اهمیت مفهوم فرهنگ ،دیدگاه کلگرایانه ،توجه به روابط اجتماعی
و زندگی روزمره ،و موردی بودن این مطالعات اشاره کرد.
فصل هفتم با عنوان «نظریه بنیادی» 11درباره «نظریهپردازی
دادهبنیاد» یا «گراندد تئوری» اس��ت .در این فصل ویژگیهای این
روش و فرآیند تحقیق برای س��اخت نظریه مطرح میشود .گراندد
تئ��وری یکی از روشهای پژوهش��ی کیفی و با رویکرد اکتش��افی
اس��ت ،که طی آن پژوهشگر بهجای اتکا به نظریههای موجود خود
به تدوی��ن نظریه میپردازد .نظریه حاص��ل از این روش از طریق
گردآوری و تحلیل س��ازمانیافته دادهها در یک دوره زمانی نس��بت ًا
طوالنی تدوین میش��ود .در این فصل نویسنده ابتدا تاریخچه ابداع
و تکامل این روش را بهاختصار بیان میکند و س��پس به تش��ریح
مراح��ل اجرای آن میپردازد .در صفح��ه  353در جدول  17که از
پندیت ( )1996اقتباس ش��ده است ،فرآیند تدوین نظریه بنیادی در
نُه گام خالصهس��ازی شده اس��ت ،که عبارتند از :مروری بر متون
تخصصی ،انتخاب موردها ،تدوین پروتکل دقیق گردآوری دادهها،
ورود به میدان تحقیق ،تنظیم دادهها ،تحلیل دادهها (کدگذاری باز،
محوری و گزینش��ی) ،نمونهگیری نظری ،پایان فرآیند ،و سرانجام
مقایسه تئوری در حال ظهور یا شکلگیری با متون موجود.
فصل هش��تم با عنوان «تحقیق اقدامی» 12به معرفی روش
«اق��دام پژوهی» اختصاص دارد .ویژگیه��ای این روش چگونگی
انج��ام آن و مزای��ا و محدودیتهایی که به هم��راه دارد ،از جمله
مباحث مطرحش��ده اس��ت .در این فصل نویسنده تحقیق اقدامی را
وسیله یا مدلی برای اجرای رویکردهای تحقیقات محلی و معطوف

به عمل معرفی میکند ،که نظریههای س��طح خرد را برای مسائل
خاص و در موقعیتهای ویژه بهکار میبندد.
فصل نهم با عنوان «روششناس��ی تاریخی ـ مقایس��های»
توضیح نسبت ًا جامعی درباره اهمیت و چگونگی انجام پژوهشهای
تاریخی اس��ت .در این روش محقق در بررس��ی رخدادهای گذشته
بهدنبال دس��تیابی به موارد مش��ترک و یافتن قاعده یا مدلی است
ک��ه بتواند به توضی��ح آن رخدادها بپ��ردازد .در این فصل مؤلف با
اس��تناد به نیومن ( 16 ،)1997نوع از این مطالعات را معرفی کرده
که مس��تخرج از ماتریسی اس��ت که آنها را براساس واحد تحقیق،
مقطع زمانی و نوع دادهها تقسیم میکند .واحد تحقیق در مطالعات
تاریخ��ی میتواند پژوهشهای مربوط به ی��ک ملت ،چند ملت یا
ملتهای مختلف باش��د .از نظر مقطع زمانی نیز میتواند مربوط به
زمان حال ،معاصر یا گذش��ته باشد .به اعتبار دادههای مورد استفاده
نیز میتواند ک ّمی یا کیفی باشد .در نتیجه ،مث ً
ال یک تحقیق تاریخی
ممکن است «تک ملتی ،گذشتهنگر و ک ّمی» و تحقیقی دیگر «چند
ملتی ،زمان معاصر و کیفی» باشد.
س��رانجام ،فصل دهم با عنوان «روششناس��ی فمینیستی»
کتاب به پایان میرس��د .این فصل ش��امل مباحثی از جمله تعریف
این روششناسی و سابقه تاریخی آن است .این روششناسی نوعی
نقد به پژوهشهای معمول و مرس��وم در علوم اجتماعی اس��ت که
در آن همه محققان مرد بودند و بهعلت برخورداری از موقعیتهای
کلیدی بهنوعی مانع از رش��د زنان نظریهپرداز ش��دهاند .قومنگاری
فمینیستی ،پیمایش فمینیستی ،و تاریخ شفاهی فمینیستی از جمله
روشهای مورد بررسی در این فصل است.
به این ترتیب متن اصلی کتاب به پایان میرسد ،در حالی که
فصل
جای یک فصل پایانی برای ارائه جمعبندی نهایی از این ِ 10
مفص��ل خالی اس��ت .گویی در پایان خوانن��ده در حالی که انبوهی
از آموختهها از فصول گذش��ته را به ذهن س��پرده ،در جستوجوی

مبانی پارادایمی روشهای ک ّمی و کیفی تحقیق در علوم انسانی
یک س��خن پایانی همراه با یک تفس��یر مختصر و نهایی است .ا ّما
احتم��ا ًال حجم زی��اد کتاب مجال نگارش آن را از نویس��نده گرفته
اس��ت .در پاسخ به این نیاز ،امید اس��ت ویرایش دوم کتاب حاوی
فصل یازدهمی با عنوان «جمعبندی و سخن پایانی» باشد.
امتیازها و کاستیها

نتیجهگیری
در مجموع ،کتاب مبانی پارادایمی روشهای ک ّمی و کیفی تحقیق
در علوم انس�انی اثری جامع و ارزش��مند است .بهویژه تأکید آن بر

رویکرد کیفی از یک سو و عدم وجود منابع فارسی کافی در این زمینه
از سوی دیگر ،سودمندی آن را مضاعف خواهد ساخت .دانشجویان و
پژوهشگرانی که عالقهمند به یادگیری اصول و مبانی رویکرد کیفی
هس��تند میتوانند از مطالعه این کتاب بسیار بهرهمند شوند .با توجه
به کاربرد این رویکرد در بس��یاری از عرصههای علمی ،دانشجویان
تحصیالت تکمیلی رشتههای متعددی میتوانند از این کتاب استفاده
کنند .مث ً
ال جامعهشناس��ی ،جمعیتشناس��ی ،م��ددکاری اجتماعی،
مدیریت ،کتابداری و اطالعرسانی ،پرستاری ،و گرایشهای مختلف
علوم تربیتی جزئی از فهرست این رشتهها هستند.

کتاب حاضر خود را به
روشها و تکنیکهای
گردآوری و تحلیل
دادهها محدود نساخته
و با پرداختن به
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افق دید بسیار
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امتیاز ویژه این کتاب نسبت به سایر کتابهای روش تحقیق در علوم
انسانی ،نگاه نظری و بنیادی نویسنده به فرآیند تحقیق است .برخالف
بسیاری از منابع موجود ،کتاب حاضر خود را به روشها و تکنیکهای
گردآوری و تحلیل دادهها محدود نساخته و با پرداختن به پارادایمهای
پژوهشی افق دید بسیار وسیعتری در اختیار خواننده قرار میدهد.
امتی��از دیگ��ر این اثر در انس��جام منطقی فصله��ا و اجزاء
آن نهفته اس��ت ،که این انسجام نش��انهای از انعکاس تجربه غنی
نویس��نده در امور پژوهشی و تدریس در حوزه روش تحقیق است.
همانطور که ایشان در پیشگفتار اشاره کرده ،کتاب حاضر محصول
 13سال تدریس روشهای تحقیق ک ّمی و کیفی در مقاطع مختلف
اس��ت .یکی دیگ��ر از ویژگیهای ارزنده و مثب��ت این اثر جامعیت
تحس��ینبرانگیز آن اس��ت .در متن کتاب به آثار مرتبط فراوانی در
زمینه روش تحقیق اس��تناد ش��ده که نش��ان از احاطه نویسنده بر
این حوزه مطالعاتی دارد .در فهرس��ت مناب��ع و ماخذ آن اطالعات
کتابش��ناختی  508منبع دیده میش��ود که  26مورد آن فارسی و
بقیه انگلیسی اس��ت .البته ،مرور این منابع نشان میدهد که اغلب
آنها در فاصله بین دهههای  1970تا  1990منتشر شدهاند؛ بهنحوی
که در این فهرست طوالنی تعداد آثار منتشرشده پس از سال 2000
بهمراتب کمتر از آثار قدیمیتر اس��ت .بر این اس��اس ش��اید الزم
باش��د که در ویرایش دوم عالوه بر اس��تناد به آثار قدیمی ،به آثار
جدیدتر نیز بهای بیشتری داده شود .بهویژه آنکه پژوهش کیفی که
محور اصلی بحث این کتاب اس��ت ،پس از س��ال  2000گسترش
چشمگیری داشته و از محبوبیت بیشتری برخوردار شده است.
در کنار تمام امتیازهای این کتاب موارد معدودی وجود دارد که
توجه به آنها میتوانست بر سودمندی اثر بیافزاید .از این رو این نکات
میتوانند در ویرایش دوم کتاب مورد توجه قرار گیرند .مث ً
ال ویرایش
فعلی فاقد نمایه است و برای اثری با  473صفحه متن و موضوعی با
چنین گستردگی و تنوع ،وجود نمایه موضوعی ضروری است .عالوه
بر این ،با توجه به رویکرد آموزشی کتاب که آن را بهعنوان یک منبع
درس��ی بسیار پرخواننده خواهد ساخت ،اتخاذ تدابیری میتوانست به
تحقق اهداف آموزش��ی آن کمک کند .بهعن��وان مثال کافی بود در
اهداف یادگیری آن فهرس��توار بیان شود .در پایان
ابتدای هر فصل
ِ
هر فصل نیز با ارائه چند پرسش یا تمرین میتوان خواننده را به تفکر
بیشتر در مورد مباحث مطرحشده رهنمون ساخت .همچنین ،تدوین
یک واژهنامه تخصصی در انتهای کتاب میتواند بهنحو چشمگیری
در ارتقاء س��ودمندی آن مؤثر باش��د؛ چرا که ممکن است خواننده در
خ�لال مطالعه اثر ب��ا مفاهیمی برخورد کند ک��ه تعریف عملیاتی یا
معادل انگلیسی آن را نداند .وجود یک واژهنامه در انتهای کتاب برای

پاس��خ به چنین پرسشهایی بسیار راهگشا خواهد بود .ضمن ًا نظر به
تجربه طوالنی نویس��نده محترم این کتاب در انجام پژوهش ،ایشان
میتوانس��ت مثالهای بیشتری از پژوهشهای واقعی به متن کتاب
بیافزاید و مباحث ارائهش��ده را از ن��گاه نظری مطلق ک ّمی به عرصه
کاربردی بیشتر سوق دهد .یک نکته کوچک دیگر نیز تفاوت جزئی
عنوان روی جلد و صفحه عنوان است که ممکن است در استنادهای
بعدی به این کتاب مشکالتی ایجاد کند  .

41

