مطالعات تطبيقي درآموزش و پرورش :كاربست روشهای جدید تحقيق

دکتر عباس معدن دار آراني

1

چكيده
اگرچه مطالعه تطبيقي نظامهاي آموزشي داراي پيشينه اي تاريخي در بسياري از جوامع
بشري است ،اما در چند دهه اخير افزايش عالقهمندي پژوهشگران به کسب آگاهي از
وضع و نقش نظامهاي آموزشي در روند پيشرفتهاي اجتماعي – اقتصادي توام با رشد
روزافزون فناوريهاي اطالعاتي – ارتباطي ،گرايش به پژوهشهاي تطبيقي را سرعت
بخشيده است .اين موضوع لزوم آگاهي از تئوريها ،قواعد و روشهاي حاکم بر علم آموزش
است .عدم توجه به اين نياز در ايران سبب شده است که فايده پژوهشهاي تطبيقي به
کسب شناختي سطحي از تفاوتها و شباهتهاي موجود ميان نظامهاي آموزشي محدود شود.
هدف مقاله حاضر تاکيد بر پرهيز از کاربست مداوم و بعضاً نادرست يک روش پژوهش
در مطالعات تطبيقي آموزش و پرورش از طريق معرفي روشهاي جديد است .بخش
نخست مقاله به بررسي جايگاه پژوهشهاي تطبيقي و وضعيت فعلي آن ميپردازد .در
بخش دوم ،ويژگيهاي حاکم بر پژوهشهاي تطبيقي توضيح داده ميشوند .بخش اصلي
مقاله به توضيح سه روش تحقيق تطبيقي يعني روشهاي توافق ،تفاوت و جبر بولي
اختصاص يافته است .مقاله با مرور اجمالي مباحث و ارائه پيشنهادهاي راهبردي براي
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و پرورش تطبيقي و شناخت روشهاي پژوهش در مطالعات تطبيقي را دوچندان کرده

پژوهشگران به پايان مي رسد.
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مقدمه
در سالهاي اخير گرايش پژوهشگران به انجام تحقيقات تطبيقي درحوزه مطالعات آموزش و
پرورش روندي صعودي داشته است .يكي از علل اصلي اين عالقه را ميتوان کسب آگاهي از
وضع ديگر جوامع و نقش نظامهاي آموزشي در روند پيشرفتهاي گسترده اجتماعي – اقتصادي آنان
دانست .تجربه جهاني در سدههاي اخير نشان ميدهد که ملتهاي فهيم در پي درس آموزي از
ديگران ،براي رهايي سريع از مدارهاي توسعه نايافتگي اند .در واقع چالشهاي بشري معموالً جهاني
و ميان ملتها مشترک اند و لذا در بسياري از مواقع ميتوان از راه حلهاي مشترک سود جست .نظام
آموزشي نيز در پيروي از اين قاعده مستثني نيست " .آموزش و پرورش تطبيقي "1همچون ساير
علوم تطبيقي (براي مثال سياست تطبيقي ،حقوق تطبيقي ،مديريت تطبيقي) در پي آن است که نشان
زمانه اي که دنيا به سرعت در حال تغيير است ،نظام آموزشي نميتواند و نبايد گرفتار چنبره اي از
مسائل قديمي باشد .اگر زندگي بدون مسئله لطفي ندارد ،نظام آموزشي ايران بايد مسائل کهنه خود
را هرچه زودتر حل و فصل کند و به استقبال مسائل نو برود .بر بنيان اين تفكر در سالهاي اخير
شاهد رشد صعودي پژوهشهاي تطبيقي در حوزه مطالعات آموزش و پرورش هستيم .دومين عامل
توجه به پژوهشهاي تطبيقي را بايد در پيدايش ،گسترش و کاربست فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي
نوين و به ويژه اينترنت جستجو کرد(محسن پور .)1389 ،بنيان گذاري وب سايتهاي تخصصي از
سوي سازمانهاي بين المللي همچون يونسكو ،يونيسف ،بانک جهاني و صدها موسسه دولتي و
عمومي ديگر ،فرصتي طاليي براي دسترسي آسان پژوهشگران به اطالعات مقايسه اي را فراهم
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دهد ما ناگزير نيستيم براي يک عمر با چالشها و مسائل نظام آموزشي خود بسازيم ،چرا که در

ساخته است تا آنان بتوانند با رويكردي تطبيقي روندهاي حاکم بر نظامهاي آموزشي و مسائل آن را
در سطح جهاني مطالعه و بررسي نمايند.
نگرانيهاي اصلي پژوهشگران است ،چرا که به تعبير بري )5002 ( 5امروزه بهندرت ميتوان
پژوهشي در حوزه علوم تربيتي يافت که جنبه تطبيقي نداشته باشد .در واقع هر سال تعداد بسياري
از پايان نامهها و پژوهشهاي دانشگاهي با رويكرد تطبيقي انجام ميگيرند که از نظر روش تحقيق
نيازمند بازنگري و اصالح جدي هستند .بايد اذعان کرد که با وجود رشد کمّي مطالعات تطبيقي در
ايران ،عدم توسعه رشته آموزش و پرورش تطبيقي در دورههاي تحصيالت تكميلي ،فقدان منابع
1. Comparative education
2. Bray
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علمي جديد و عدم آشنايي پژوهشگران با روشهاي تطبيقي بر پيچيدگي و دشواري انجام اين
پژوهشها افزوده است .ميرزامحمدي ( )1393در بررسي تنگناهاي پژوهش تطبيقي در حوزه تعليم و
تربيت به درستي به عدم آشنايي کافي محققان به روش شناسي پژوهشهاي تطبيقي اشاره ميکند ،در
حالي که نخستين گام محقق بايد آشنايي با اين روشها باشد .يكي از نخستين پيامدهاي اين
موضوع که مي توان آن را ويژگي مشترک بسياري از پژوهشهاي تطبيقي علوم تربيتي در ايران
دانست ،استفاده مداوم و گاهي نادرست از روش تحقيق ناحيه اي -که در ايران به نام روش جورج
بردي 1معرفي شده است  -براي موضوعات گوناگون پژوهشي است (مانند اسماعيل زاده و
همكاران1395 ،؛ تاري1381 ،؛ پاک نهاد1388 ،؛ سرخوش1388 ،؛ گوازي .)1382 ،بر اساس اين
روش ،محقق فقط روي بررسي اعمال و اقدامات آموزشي منطقه يا ناحيه مورد مطالعه متمرکز شده
شناخت دقيق به يک اصل کلي در زمينۀ نظام آموزشي مورد مطالعه برسد(معدن دار آراني و کاکيا،
 .)1394در حالي که در بسياري از پژوهشهاي تطبيقي شاهد هستيم که محققان صرفاً با اتكاي به
منابع کتابخانه اي يا اينترنت و بدون حضور فيزيكي و شرکت در فعاليتهاي مرتبط با موضوع
پژوهش ،بيان مي کنند که از روش تحقيق ناحيه اي يا بردي استفاده کرده اند .در واقع روش مورد
استفاده گروه بسياري از اين محققان ،روش توافق يا روش تفاوت است ،بدون اينكه خود بدان
واقف باشند .بر اين اساس هدف و ضرورت وجودي مقاله حاضر در بدو امر تاکيد بر درک
ويژگيهاي پژوهشهاي تطبيقي و تفاوت آن با ديگر رويكردهاي تحقيق است .به همين منظور ،دو
مفهوم "مورد "5و "متغير "3و جايگاه آنان در پژوهشهاي تطبيقي و سه روش تحقيق تطبيقي توافق،
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است و هم چنين در چندين فعاليت مرتبط با موضوع ،شخصاً حضور پيدا مي کند تا بتواند با

تفاوت و جبر بولي توضيح داده مي شوند.
ويژگيهاي پژوهش تطبيقي
اصطالح " رويكرد تطبيقي "4و " روش تطبيقي "2توجه و اشاره کنيم که هدف مقاله حاضر توجه
به روشهاي تطبيق است .رويكرد تطبيقي که مبتني بر مقايسه براي فهم مشابهتها و تفاوتهاست ،يكي
از قديمي ترين شيوههاي تفكر در انديشه اجتماعي است .براي مثال ارسطو به مقايسه دولت
1. Bereday
2. Case
3. Variable
4. Comparative approach
5. Comparative method
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شهرهاي گوناگون يونان و هرودوت به مقايسه جهان يوناني و غير يوناني پرداخته است (رز،1
 . )5004بر اين اساس ،اين رويكرد مورد توجه بنيانگذاران علم جامعه شناسي قرار داشت ،به گونه
اي که اميل دورکيم آن را نه يک شيوه فكري بلكه برابر با خود جامعه شناسي تلقي مي کرده است.
به بيان ديگرعلوم اجتماعي دربردارنده چيزي جز مقايسه واقعيات اجتماعي نيست .به زعم اسملسر
حتي توصيف نيز متضمن مقايسه است (اسملسر . )5003 ،5وقتي که ما به توصيف ويژگيهاي
ظاهري يک فرد ميپردازيم و او را کوتاه يا بلند ،زشت يا زيبا ،آرام يا پرخاشگر ميناميم ،اين
صفات در خأل شكل نمي گيرند ،بلكه اين فرد با ديگر افرادي که ميشناسيم ،مقايسه مي شود .از
ميان همه نظامهاي اجتماعي ،نظام تربيتي يكي ازقديمي ترين نهادهايي است که اغلب انديشمندان
اجتماعي آن را مورد مقايسه قرار داده اند .لذا بعضي از متخصصان آموزش و پرورش تطبيقي
شباهتها و تفاوتهاي تربيتي در سطح کالن (جامعه و نهادهاي اجتماعي وابسته به آن همچون
خانواده و مدرسه) است .لذا رويكرد تطبيقي اشاره به شيوه شناخت دارد و بايد آن را از روشهاي
تطبيق که هدف آنها کاربست روشها و فنون مختلف تحقيق براي کسب معرفت است ،متمايز
دانست.
به هر حال نخستين موضوعي که دربارۀ روش تطبيقي مطرح مي شود اين پرسش اساسي است
که آيا روش تحقيق مجزايي به نام "روش تحقيق تطبيقي" وجود دارد (اونز .)5003 ، 3در پاسخ
بايد به ويژگيهاي اساسي حاکم بر پژوهش تطبيقي اشاره کرد که سبب تمايز مشخص آن با ديگر
انواع پژوهشها ميشود .اين ويژگيها عبارت اند از :
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معتقدند اين علم را ميتوان يكي از شاخههاي علوم اجتماعي تلقي کرد ،چرا که در پي کشف

 معموالً پژوهش تطبيقي را تحقيقي ميدانيم که از دادههاي قابل مقايسه حداقل دو جامعه
استفاده کند .اين تعريف مبتني بر درک اين واقعيت است که دادههاي آموزش و پرورش
در داخل يک کشور واحد باشند.

 پژوهشهاي تطبيقي از بعد يافتههاي تحقيق ،به طور کلي تفسيري و تبيني هستند .اين
پژوهشها معموالً براي توضيح علل شباهت يا تفاوت ميان دو جامعه ،تفسيرهاي تاريخي،

1. Rose
2. Smelser
3. Evans
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اجتماعي ،فرهنگي يا اقتصادي ارائه ميدهند .همچنين بر اساس اين تفاسير و استفاده از
تئوريها  ،تفاوت و تشابه ميان دو جامعه را تحليل و تبيين ميکنند.
 بررسي شباهتها و تفاوتها نبايد فقط در سطح کالن (مانند مقايسه نظام آموزشي دو کشور
ايران و ترکيه) صورت پذيرد ،بلكه پژوهش بايد دربردارندۀ بررسي پاره اي از ويژگيهاي هر
نظام (مانند مقايسه آموزش شهروندي و جامعه مدني در برنامه درسي دوره متوسطه اول در
ايران و ترکيه) باشد.
 هر پژوهش تطبيقي بايد در بدو امر ،سطوح تطبيق يا مشاهده خود را تعيين کند .رايج ترين
واحدهاي تطبيق  ،تطبيق مكاني و زماني هستند .سطوح مكاني تطبيق عبارت از سطح مناطق
جهان  /قاره ها ، 1کشورها ، 5ايالتها /استانها  ، 3نواحي ، 4مدارس ،2کالسها 1و افراد 2است،
همچون نژاد ،سن ،مذهب و جنسيت براي تطبيق وجود دارد (مانزن .)5002 ،در بسياري از
پژوهشهاي تطبيقي آموزش و پرورش در ايران ،محققان سطح تحليل را به خوبي مشخص
و دالئل خود را براي انتخاب آن سطح بيان نمي کنند.
با توجه به ويژگيهاي باال ميتوان گفت پژوهشهاي تطبيقي که سطوح تطبيق مكاني آنها سطوح
فردي ،کالسي ،ناحيه اي يا استاني است ،معموالً ميتوانند از روشهاي مرسوم تحقيق يا روشهاي
تحقيق متغير– محور همچون روشهاي توصيفي ،آزمايشي ،ناحيه اي يا ميداني استفاده کنند ،ولي
پژوهشهاي تطبيقي که سطوح مكاني آنها کشور ،منطقه جفرافيايي گسترده (مانند خاورميانه) و
بين المللي -قاره اي يا ترکيبي است (مانند بررسي جو سازماني مدارس متوسطه و رابطه آن با
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در حالي که تطبيق زماني شامل گذشته ،حال و آينده مي شود .البته سطوح ديگري نيز

رضايت شغلي دبيران در دو استان سمنان ايران و ماهاراشترا هند) ،به طور کلي از روشهاي تطبيقي
مورد -محور بهره مي برند.
يكي از ويژگيهاي پژوهشهاي تطبيقي قابليت و توانايي گسترده آن براي بهرهگيري از هر سه
روش کمّي ،کيفي و آميخته تحقيق است .با وجود اين به سبب ماهيت مفهوم "تطبيق" ،نگرش

1. World regions/continents
2. Countries
3. States/provinces
4. Districts
5. Schools
6. Classrooms
7. Individuals
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غالب در پژوهشهاي تطبيقي معموالً معطوف به روشهاي کيفي است .دليل اين امر را بايد در توجه
به نقش محوري دو مفهوم " مورد و متغير " جستجو کرد .اگرچه پژوهشهاي تطبيقي را ميتوان به
هر دو گروه مورد -محور يا متغير – محور تقسيم کرد ،ولي پژوهشهاي مورد -محور بيشتر داراي
ماهيتي کيفي و پژوهشهاي متغير -محور بيشتر کمي هستند .همچنين در پژوهشهاي متغير– محور،
پژوهشگر ميتواند به آساني متغيرهاي متفاوت را ناديده بگيرد و فقط رابطه ميان دو يا چند متغير
معين را با هم بررسي کند ،درحالي که در پژوهشهاي مورد – محور ،محقق با مجموعه اي از
موردها سروکار دارد که هريک ميتواند دربردارندۀ متغيرهاي فراواني باشد .پژوهشهاي متغير-
محور ،ارائه تعميم درباره روابط ميان متغيرها را مدنظر قرار مي دهند ،در حالي که پژوهشهاي
مورد– محور در پي فهم و تفسير رخدادهاي مشخص در تعداد اندکي از موارد هستند (ريگين و
پيچيدگي است .تحليل متغيرها عموماً ساده است (مانند رابطه دو متغير شرکت در کالس خصوصي
درس رياضي و افزايش نمره دانش آموز در آن درس)  ،ولي تحليل موارد بستگي به نگاه يا دانش
محقق و تئوري مورد استفاده وي ،ساده يا پيچيده ميشود (مانند رابطه افت تحصيلي با طالق
والدين) .در واقع ،سادگي تحليل متغيرها به سبب برقراري رابطه مستقيم ميان آنهاست (درمثال قبلي
به آساني ميتوان تحليل کرد که چون اکبر در درس رياضي از معلم خصوصي استفاده کرده ،پس
کسب نمره  18او به اين دليل است) ،در حالي که پيچيدگي تحليل موردها ،به علت قابليت
برقراري رابطه غير مستقيم ميان موردها و متغيرهاي متفاوت است (در مثال قبلي ،به سادگي
ميتوانيم بگوييم چون اکبر فرزند طالق است ،پس او افت تحصيلي دارد ،يا با ارائه تحليلهاي
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زارت . )1983 ،1عالوه بر اين تحليل موردها بهعكس تحليل متغيرها ،داراي هر دو جنبه سادگي و

پيچيده و دقيق تر بگوييم ،طالق والدين اکبر به طرق گوناگون سبب شده است که او دچار افت
تحصيلي شود) .بر اين اساس ،پژوهشهاي تطبيقي بيشتر به ارائه تحليلهاي پيچيده تا طرح تحليلهاي
با عنايت به آنچه گفته شد ،پژوهشگران تطبيقي چون معموالً عالقهمند به مقايسۀ نظامهاي
آموزشي دو يا چند جامعه با هم هستند ،بيشتر به ارائه تفسير و تبيينهاي آموزشي يا اجتماعي براي
پديدهها يا رخدادها ميپردازند (کوي . )1981،بنابراين اغلب مطالعات تطبيقي آموزش و پرورش،
پژوهشهايي مورد -محور و تحليلي هستند .هدف اين پژوهشها ،ارائه تعميمهاي محدود در باره
علل گروهي از پديدههاي آموزشي بر مبنايي تاريخي (زمانهاي تطبيق ) ،نظري (تئوريهاي آموزش و
1. Ragin & Zaret
2. Goldthorpe
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پرورش تطبيقي) يا اجتماعي ( عوامل مؤثر بر نظام آموزشي) است  .مثالي ميزنيم تا اين موضوع
بهتر مشخص شود .فرض کنيد که ما پژوهشي تحت عنوان "بررسي علل ناکارآمدي نظام آموزشي
ايران در پرورش افراد خالق در سه دهه  "1310-1390داشته باشيم .تعميمهاي ما ميتواند به اين
صورت ارائه شود" :نظام آموزشي ايران طي سه دهه اخير نتوانسته است افراد خالق و انتقادي
پرورش دهد چون ،الف ) طي سه دهه اخير بودجه وزارت آموزش و پرورش نسبت به دو دهه
قبل از آن اندک بوده است – اين تحليل بر مبناي مقايسه زماني است  ، -ب) چون بر اساس
تئوري نئوليبراليسم ،ايران جزو کشورهاي پيراموني است و نظام آموزشي آن فاقد ويژگي الزم براي
پرورش افراد خالق و منتقد است  -اين تحليلي نظري و تئوريک است  ، -ج ) چون فرهنگ
ايران اجازه پرورش افراد خالق و نقاد را نمي دهد – اين تحليلي اجتماعي است .همانگونه که
آموزشي ايران مطرح و تحليل خود را بر اساس آنها  ،ارائه دهيم .بديهي است که کاربست هر يک
از اين تحليلها تا حد زيادي متأثر از تفكر پژوهشگر و همچنين درجه و ميزان آشنايي وي با
روشهاي تطبيقي گوناگون است .با عنايت به اين نكات در اينجا سه روش تحقيق تطبيقي جديد با
نامهاي روش توافق ، 1روش تفاوت 5و روش جبر بولي 3به اجمال توضيح داده مي شوند.
روشهاي جديد تحقيق تطبيقي
پيش از معرفي اجمالي سه روش تحقيق تطبيقي ،الزم است به کاربست واژه " جديد" براي
روشهاي تحقيق تطبيقي اشاره شود .واقعيت اين است که علم آموزش و پرورش تطبيقي در هر دو
حوزه نظر و عمل تا حد زيادي مديون علوم اجتماعي و به ويژه علم جامعه شناسي است ،به نحوي
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مشاهده شد ما به عنوان پژوهشگر ميتوانيم علل فرضي گوناگوني را براي تبيين وضع نظام

که بعضي از علماي اين رشته اعتقاد دارند اين حوزه از معرفت بشري بايد به عنوان يک زير
مجموعه يا گرايش علوم اجتماعي – و نه علوم تربيتي – شناخته شده و دپارتمان علمي آن بايد در
تحقيق براي انديشمندان و پژوهشگران جامعه شناسي ،روشهايي آشناست و سالهاي بسياري است
که از آنها بهره گيري ميکنند ،در حالي که بسياري از محققان علوم تربيتي با اين روشها آشنا نيستند
و براي آنها جديد است .با عنايت به اين توضيح ،کاربست واژه جديد ميتواند قابليت پذيرش
بيشتري براي خوانندگان پيدا کند.
1. Method of Agreement
2. Method of Difference
3. Boolean Algebra Method
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روش توافق
دو روش توافق و تفاوت از ساده ترين روشهاي تطبيقي هستند که براي نخستين بار فيلسوف
انگليسي جان استوارت ميل 1از آنها استفاده کرده است .استدالل حاکم بر روش توافق اين است که
هرگاه دو يا چند نمونه از يک پديده تحت بررسي تنها در يک عامل علّي  -از ميان چندين عامل
علّي ممكن  -مشترک باشند ،آنگاه آن عامل علّي که همه نمونهها در آن مشترک اند ،علت پديدۀ
تحت بررسي خواهد بود (ريگين . )1989 ،کاربرد اين روش ساده است ،به اين معني که محقق
بايد در پي يافتن علت يا علل مشترک در همه موارد مشترک باشد .در واقع سازوکار اين روش
مبتني بر حذف است .براي مثال فرض کنيد پژوهشگري ميخواهد علت افت تحصيلي در درس
رياضي را در سه کشور ايران ،هند و مالزي بررسي کند .اين علل ممكن است مواردي همچون
انگيزه رواني ضعيف براي يادگيري رياضي باشد .در اينجا ما با  2عامل روبهرو هستيم ،ولي
کداميک عامل اصلي افت تحصيلي در اين کشورهاست .جدول شماره  1به نحو فرضي اين
موضوع را نشان مي دهد.
جدول  . 7عوامل فرضی مؤثر برافت تحصيلی در درس رياضی (روش توافق)
كشور ( نمونه )

ايران

هند

مالزي

عامل
عامل  .1سختي موضوع درس

*

-

-

عامل  .5حجم زياد کتاب

*

*

-

عامل  .3بهره هوشي کم دانش آموزان

-

*

-

عامل  .4انگيزه رواني ضعيف براي يادگيري

*

-

*

عامل  .2روش تدريس سنتي

*

*

*

متغير  .افت تحصيلی در درس رياضی

*

*

*

سه کشور ،فقط عامل پنج (يعني روش تدريس سنتي ) عامل مشترک بين هر سه نظام آموزشي
است .در واقع عامل پنج ،مهم ترين متغير علّي و تبيين کننده افت تحصيلي در رياضيات براي هر
سه جامعه است .بعضي مواقع ممكن است دو يا حتي چند عامل ،عوامل مشترک باشند که در اين
حالت محقق ميتواند نتيجه گيري کند که همه عوامل مشترک ،شروط مؤثر بر تحقق بخشيدن به

1. John Stewart Mill
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همانگونه که در جدول شماره  1مشاهده ميکنيد از ميان  2عامل مؤثر بر افت تحصيلي در اين
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متغير تحقيق (در مثال ما افت تحصيلي در رياضي ) هستند .پژوهشگران تطبيقي معموالً اين روش
را زماني به کار ميبرند که در بدو امر با يک مورد (مانند افت تحصيلي) سروکار دارند .آنان براي
آنكه تفسير خود از زنجيره علّي موجود (پنج عامل افت تحصيلي رياضي) را در يک مورد مشخص
پشتيباني کنند ،دو يا سه مورد ديگر را که در زمينه معلول (افت تحصيلي رياضي) با مورد اول
تشابه دارند ،ذکر مي کنند .جان استوارت ميل معتقد بود اصلي ترين نقص اين روش ،ناتواني آن در
برقراري رابطه ضروري ميان علت و معلول است(کوثري .)1381 ،به عنوان مثال ،اين واقعيت که در
هر سه کشور باال افت تحصيلي در رياضيات توأم با روش تدريس سنتي است ،لزوما به اين معني
نيست که روش تدريس سنتي ،علت افت تحصيلي در رياضيات است .ممكن است هر دو عامل
متأثر از علت سومي (مانند فقدان وسائل کمک آموزشي) باشند و لذا رابطه مشاهده شده ميان آنها،
نظر از دانستن يا ندانستن آن – از روش توافق براي پژوهشهاي تطبيقي خود استفاده ميکنند (براي
نمونه پژوهشهاي امام جمعه کاشان و مالئي نژاد1381 ،؛ بدريان1382 ،؛ صمدي و رمضاني،
.)1395
روش تفاوت
روش تفاوت ،کاربست مضاعف روش توافق است .استدالل حاکم بر روش تفاوت اين است
که هرگاه دو يا چند نمونه (کشور) از يک پديده تحت بررسي تنها در يک عامل علّي  -از ميان
چندين عامل علّي ممكن  -با يكديگر متفاوت باشند ،آنگاه آن عامل علّي که همه نمونه ها در آن با
هم اختالف دارند ،علت پديدۀ تحت بررسي خواهد بود(طالبان .)1384 ،کاربرد اين روش نيز ساده
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واقعي نباشد .شواهد پژوهشي مبين آن است که اکثر پژوهشگران علوم تربيتي در ايران – صرف

است ،به ا ين معني که محقق بايد در پي يافتن علت يا علل متفاوت باشد .براي مثال فرض کنيد
پژوهشگري ميخواهد علت عملكرد بهتر دانش آموزان هلندي را نسبت به دانش آموزان فرانسوي
بودن محتواي کتاب ،حجم کم کتاب ،روش تدريس مدرن ،بهره هوشي زياد دانش آموزان يا انگيزه
رواني قوي براي يادگيري رياضي باشد .در اينجا ما با پنج عامل روبهرو هستيم ،ولي کداميک عامل
اصلي عملكرد بهتر دانش آموزان هلندي نسبت به دانش آموزان فرانسوي است .همانگونه که در
جدول شماره  5مشاهده مي کنيد از ميان پنج عامل مؤثر بر عملكرد بهتر تحصيلي در اين دو کشور،
فقط عامل ( 3بهره هوشي باالي دانش آموزان) عامل متفاوت ميان دو نظام آموزشي است .در واقع
عامل  ، 3مهم ترين متغير علّي و تبيين کننده عملكرد تحصيلي در رياضيات براي هر دو جامعه
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است .گاهي ممكن است دو يا حتي چند عامل ،عوامل متمايز باشند که در اين حالت محقق
ميتواند نتيجه گيري کند که همه عوامل متمايز شروط مؤثر بر تحقق بخشيدن به متغير تحقيق (در
مثال ما عملكرد بهتر تحصيلي در رياضي) هستند.
جدول  : 7عوامل فرضی مؤثر بر افت تحصيلی در درس رياضی (روش تفاوت )
كشور ( نمونه )

هلند

فرانسه

عامل

عامل  .1آسان بودن محتواي کتاب
عامل  .5حجم کم کتاب

*

*

عامل  .3بهره هوشي باال دانش آموزان

*

-

عامل  .4انگيزه رواني قوي براي يادگيري

*

*

عامل  .2روش تدريس مدرن

*

*

متغير  .عملكرد بهتر در درس رياضی

*

-

مهم ترين تفاوت اين روش با روش توافق اين است که اين روش از موارد منفي براي تحكيم
نتايج بهره ميبرد .در واقع در اين روش محقق مستقيماً به يک علت اشاره نكرده است ،بلكه در
بدو امر شباهتها را معين ميکند و سپس عامل مورد تفاوت را مشخص ميسازد .همچنين اين روش
اگرچه بر روش توافق ارجحيت دارد ،ولي مانند آن نمي تواند رابطه علّي و معلولي را نشان دهد.
در اينجا اشاره به سه نكته الزم است .نخست اينكه عليرغم استفاده گسترده از دو روش توافق
و تفاوت ،بندرت شاهد هستيم که پژوهشگران علوم تربيتي در ايران دالئل انتخاب روش خود را
به دقت تحليل و تبيين کرده باشند .دوم بسياري از پژوهشگران همزمان و به صورت تلفيقي از هر
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*

*

دو روش توافق و تفاوت سود مي جويند در حالي که با توجه به موضوع پژوهش بايد تاکيد اصلي
محقق فقط بر وجوه تشابه يا ابعاد تفاوت باشد و تلفيق هر دو حالت بعضاً از بنياني منطقي و علمي
موضوعات پژوهشي توجه به محدوديت اين دو روش را آشكار ساخته است .به همين دليل طي
سالهاي اخير توجه به روشهايي که بتوانند رابطه علّي و معلولي را بهتر تفسير و تبيين کنند در بين
محققان رواج يافته است .يكي از شايع ترين اين روشها  ،روش جبر بولي است.
روش جبر بولي
دو روش توافق و تفاوت داراي معايبي هستند که استفاده از نتايج آنها را براي محقق دشوار
ميسازد .از مهم ترين اين محدوديتها ميتوان از دشواري تعيين علل بالقوه براي بروز يک مشكل
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يا رخداد آموزشي ،مشكل تعميم و مشكل عدم تعيين رابطه علّي ياد کرد(غفاري .)1388 ،براي رفع
اين محدوديتها ،نخستين بار جامعه شناسي به نام چارلز ريگين از قواعد حاکم بر جبر بولي براي
پژوهشهاي تطبيقي در حوزه مطالعات علوم اجتماعي  -که شباهت بسيار با پژوهشهاي آموزش و
پرورش دارند  -استفاده کرد .جورج بول در اواسط قرن نوزدهم جبر بولي را  -که جبر منطق يا
جبر مجموعهها نيز خوانده ميشود  -تدوين کرده است .براي کاربست جبر بولي در پژوهشهاي
آموزش و پرورش تطبيقي ،شناخت کل جبر بولي ضرروت نداشته و اصول آن با منطق حاکم بر

پژوهشهاي تطبيقي در علوم تربيتي سازگار است .پژوهش سامانتا و سرکار )5010( 1مثال جالبي از
کاربست اين روش در پژوهشهاي علوم تربيتي است .اين دو نشان دادند که چگونه ميتوان با
بهرهگيري از اين روش قابليت اعتبار نظام آموزشي را در مدارس هيأت امنايي هندوستان مورد
تطبيقي تهيه کرده است که عالقهمندان ميتوانند براي کسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي وي
مراجعه کنند.5
گامهاي تحقيق بر اساس روش جبر بولي
روش تحقيق جبر بولي ،نظام مند سازي يک پژوهش تطبيقي بر بنيانهايي عيني است ،لذا
کاربست آن به معناي عدم نياز محقق به منابع و شواهد تاريخي و اجتماعي و همچنين تعيين
گامهاي پيش نياز براي استفاده از اين روش تحقيق نيست .بنابراين گامهايي که يک تطبيقگر
آموزشي 3بايد در مطالعه خود انجام دهد ،دربردارنده موارد زير خواهد بود:
 .1تعيين موضوع پژوهش (مشكل  ،پديده يا رخداد آموزشي )،
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بررسي قرار داد .در سالهاي اخير ريگين برنامهها و نرم افزارهاي پيچيدهتري براي مطالعات کيفي

 .5انتخاب يک تئوري يا نظريه راهنما با توجه به موضوع و ماهيت پژوهش،
 .3تعيين علل مشكل يا رخداد آموزشي بر اساس تئوري يا نظريه راهنما،
 .2تشكيل جدول ارزش (يا صحت) بر اساس حضور و غيبت در موارد مختلف (جامعه
تحقيق)،
 .1نوشتن معادالت اوليه،
 .2تقليل معادالت اوليه براي دست يافتن به استنباطهاي اوليه و نوشتن معادله اوليه يا نهايي،
1. Samanta & Sarkar
2. http://www.compasss.org
3. Educational comparativist
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 .8تعيين علل (شرائط) الزم و کافي در معادالت نهايي (گلدتورپ.)1992 ،
 .9تفسير نتايج باتوجه به علل الزم و کافي و تئوري راهنما.
در واقع پژوهشگر از نه مرحله فوق االشاره ،بايد چهار مرحله نخست را پيش از بهره گيري از
روش جبر بولي انجام دهد ،سپس بر اساس دادههاي گردآوري شده ،مراحل پنجگانه بعدي را
براساس اصول حاکم بر اين روش تحقيق انجام دهد .در مرحله نخست پژوهشگر بايد موضوع
مورد پژوهش را تعيين کند .آشكار است که موضوع پژوهش بايد قابليتهاي الزم را براي يک تحقيق
تطبيقي دارا باشد ،يعني بتوان دو جامعه را در سطوح مختلف تحليل براي مقايسه شباهتها يا
تفاوتها در نظر گرفت .به اين ترتيب يكي از مهم ترين تفاوتهاي تحقيقات تطبيقي با ديگر پژوهشها
آشكار ميشود ،يعني وجود "جوامع متنوع" در اين پژوهشها بيش از "مورد يا متغير مورد مطالعه"
موضوع و ماهيت پژوهش بپردازد .در اين مرحله محقق بايد کامالً با تئوريها و نظريات بنيادين
حاکم بر علم آموزش و پرورش تطبيقي ،علوم تربيتي يا روان شناسي آگاه باشد .در مرحله سوم
پژوهشگر به تعيين علل مشكل يا رخداد آموزشي بر اساس تئوري يا نظريه راهنما ميپردازد .در
مرحله چهارم بررسي شواهد اجتماعي و آموزشي براي تعيين حضور يا غيبت علل مورد توجه قرار
ميگيرد .تحقق يافتن اين چهار مرحله مستلزم وجود دانش و بينش عميقي است که بايد به کمک
پژوهشگر بيايد تا بتواند صحت و سقم هر نظريه را مورد بررسي و سنجش قرار دهد .سه گام
بعدي  ،صرفاً مستلزم آشنايي با اصول حاکم بر روش تحقيق بولي است ،اگرچه در هر مرحله
نظارت و راهنمايي به محققان خبره نياز دارد .اين اصول عبارت اند از :
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حائز اهميت است .در مرحله دوم بايد پژوهشگر به انتخاب يک تئوري يا نظريه راهنما با توجه به

 .1استفاده از داده هاي دودويی (دو ارزشی) :در جبر بول هر متغير به صورت دو ارزشي
(وجود يا عدم وجود يک صفت ) معرفي ميشود .براي مثال ،متغير افت تحصيلي به صورت وجود
مجموعه است .پديده ها يا عضو يک مجموعه هستند يا عضو آن نيستند .به وجود متغير (عضويت
پديده در يک مجموعه) عدد صفر و به عدم وجود آن ،عدد يک ميدهيم .بنابراين همه متغيرها
(اعم از مستقل يا وابسته) در اين روش ،به صورت صفر و يک معرفي ميشوند .بديهي است در
اين روش کليه متغيرها در سطح سنجش اسمي يا مقوله اي (با دو مقوله وجود و عدم وجود يا يک
و صفر) هستند .اگر بخواهيم از متغيرهاي فاصله اي استفاده کنيم هر متغير را بايد به يک متغير
اسمي چند مقوله اي تبديل کنيم و سپس به هر مقوله صفر يا يک بدهيم (کوثري .)1381 ،براي
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(بروز افت) و عدم بروز (عدم وجود افت) معرفي مي شود .اين تعبير ديگري از همان مفهوم
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مثال متغير کشورها را بر اساس ساختار تمرکز نظام آموزشي ميتوان به اين ترتيب تبديل به يک
متغير اسمي دو مقوله اي کرد :متمرکز ( =1متمرکز است  =0 /متمرکز نيست ) ،غير متمرکز ( = 1
غير متمرکز است  /صفر = غير متمرکز نيست ) .
 .5استفاده از جدول ارزش براي نمايش دادهها :براي استفاده از جدول بول بايد اطالعات
متغيرها را در جدولي به نام "جدول ارزش يا صحت" درج کنيم .در اين جدول اطالعات مربوط
به هر مورد روي يک سطر جدول درج ميشود .تعداد سطرها در جداول ارزش بر اساس فرمول 5
 n (nتعداد متغيرهاست ) محاسبه ميشود .براي مثال با چهار متغير مستقل جدولي با  11سطر
خواهيم داشت .در جدول شماره  3و با استفاده از يک مثال فرضي ،نحوه کار با جبر بول را
مشاهده مي کنيد .
جدول  . 7جدول فرضی ارزش براي افت تحصيلی در درس رياضی

دانش آموزان

روش تدريس سنتي

سختي محتواي کتاب

B

C

(افت تحصيلي در رياضي)

A
0

0

0

0

2

1

0

0

1

5

0

1

0

1

3

1

1

0

1

1

0

0

1

1

5

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

3
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شرايط  /علل ( متغيرهاي مستقل )
بهره هوشي پايين

پيامد  /متغير وابسته

تعداد موارد

 .3جمع متغيرها :پس از تهيه جدول ارزش ،اکنون بايد معادالت جبر بول را بنويسيم .معادله
اي که ميتوانيم براي متغيرهاي مؤثر در افت تحصيلي بنويسيم به شكل زير خواهد بود :

در اين معادله عالمت جمع به معناي حسابي نيست ،بلكه عالمت منطقي "يا" است و معناي آن
اين است که  Aيا  Bيا  ( Cيا هر دو يا هر سه متغير ) ميتوانند  Fرا ايجاد کنند .اين همان مفهوم
مورد نظر ريگين است که ميگويد در جهان واقعي ترکيبات علّي گوناگون ميتوانند معلول واحد را
ايجاد کنند .نحوه نوشتن حروف در معادله به اين صورت است که اگر متغيري در ايجاد يک
پيامد/معلول حاضر باشد آن را با حروف بزرگ و اگر غايب باشد با حروف کوچک بنويسيم .براي
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A+B+C=F
بايد توجه کرد که در معادله بول عالمت جمع متغيرها با جمع در معناي رياضي تفاوت دارد.
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مثال معناي اين عبارت  A+ b + cاين است که در ايجاد افت تحصيلي فقط متغير  Aحاضر و
بقيه علل غايب هستند .از سوي ديگر جمع متغيرها بدين مفهوم است که اگر حتي يک علت وجود
داشته باشد براي ايجاد معلول کفايت مي کند .براي مثال ،افت تحصيلي ميتواند هم ناشي از
دشواري کتاب درسي باشد و هم بهره هوشي کم فراگير ،ولي وجود يكي از اين دو عامل براي

تحقق يافتن آن کفايت مي کند.
 .4ضرب متغيرها :ضرب بولي نيز همچون ضرب رياضي نيست .در واقع يک حاصل ضرب
مبين ترکيب خاصي از شروط علّي است ،به اين معني که علل فقط به تنهايي روي معلول اثر
نميگذارند ،بلكه بر يكديگر نيز تأثير دارند .اين اثر متقابل به صورت ضرب متغيرها نشان داده
ميشود .در مثال باال  ،با فرض  3متغير  2 ،ترکيب علّي ضرب متغيرها به صورت زير نشان داده
F = Abc + aBc + abC + ABc + AbC + aBC + ABC
هر يک از اين هفت عبارت يک ترکيب خاص از شرايط علّي را که حداقل در يكي از موارد
مشاهده شده است ،نشان مي دهد .در واقع ،اين عبارات همان عبارتهايي هستند که جواب آنها در
جدول ارزش آمده است .توجه کنيد که در اينجا ضرب متغيرها نيز همچون جمع آنها داراي مفهوم
منطقي است .لذا در معادله باال  ،عالمت  +به معناي " يا " و عالمت ضرب ( براي مثال در عبارت
 )Abcبه معناي " و" است .با عنايت به مثال ما ميتوان گفت افت تحصيلي يا (عالمت جمع )
زماني رخ ميدهد که يكي از علل سه گانه ما وجود داشته باشد و (عالمت ضرب ) زماني رخ مي-
دهد که " اين عامل و آن عامل وجود داشته باشد " .
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ميشود :

 .2منطق تركيب :منطق حاکم بر روش بولي  ،اساساً ترکيبي 1است  .در واقع اين اصل به ما
مي گويد که " علل در ترکيب با هم " و به صورت يک کل عمل ميکنند  .پس معناي عبارت
و cنيستند ،به توليد  Fمنجر ميشود  .بنابراين در مقايسه کيفي بر اساس جبر بول ،علل منفک از
علل ديگر در نظر گرفته نمي شود ،بلكه هميشه درون يک زمينه از حضور و غياب ساير شرايط از
نظر علّي مرتبط ،مدنظر قرار ميگيرد .بر اين اساس ،يک پژوهشگر تطبيقي ناگزير است با عنايت به
تئوري مورد استفاده و همچنين شواهد آموزشي و اجتماعي – فرهنگي  ،حضور يا فقدان يک
مشكل يا رخداد آموزشي را در جوامع مورد مطالعه بررسي کند .در مثال ما ،پژوهشگر بايد چرايي
1. Combinatorial
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 Abcاين نيست که فقط  Aمنجر به  Fمي شود ،بلكه به اين معني است که  Aدر شرائطي که b
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حضور يا فقدان عوامل مؤثر بر افت تحصيلي را در جوامع مورد مطالعه نشان دهد و بتواند نقش هر
عامل را در ايجاد معلول مورد مطالعه نشان دهد.
 .1تقليل تركيبها :اينگونه به نظر ميرسد که جبر بولي براي محقق پيچيدگي بيشتري در پي
داشته است ،ولي در واقعيت بايد اذعان کرد که به کسب بينش جديدي براي تحليل علل مؤثر در
تبيين تشابه يا تفاوت ميان پديده هاي آموزشي ياري ميرساند .به هر حال براي کاهش پيچيدگي
ميتوانيم ترکيب متغيرها را کاهش دهيم .در مثال ما  ،با وجود  3متغير 2 ،ترکيب به دست آمد
(برخي از ترکيبات صفر هستند)  .حال اگر تعداد متغيرها افزايش يابد ،تعداد ترکيبات بيشتر خواهد
شد .با  2متغير تعداد ترکيبات ممكن  35و کار تطبيق دشوارتر خواهد شد .اما در جبر بولي راه
براي به حداقل رساندن ترکيبات معنادار از طريق ادغام آنها وجود دارد .براي مثال از ادغام دو
در هم ادغام کنيم  ،ترکيبي مختصر تر از علل به دست مي آيد  2 .ترکيب را مي توان به شيوه زير
به  2ترکيب معنا دار کاهش داد:
ترکيب  ABcبا  Abcميدهد Ac
ترکيب  Abcبا  AbCميدهد Ab
ترکيب  aBcبا  aBCميدهد aB
ترکيب  abCبا  AbCميدهد bC
ترکيب  abcبا  aBCميدهد aC
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عبارت  Abcو  ABcميتوان نتيجه گرفت که  Acعنصر مشترک است  .لذا اگر  2عبارت باال را

اين عمليات را ميتوان باز هم ادامه داد تا به ترکيباتي کمتر دست يافت:
ترکيب  ABcبا  ABCميدهد AB
ترکيب  AbCبا  ABCميدهد AC

در عمل تقليل ،هدف آن است که عامل (علل الزم و کافي) را از عامل خنثي (علل الزم ولي نه
کافي) بازشناسيم .براي مثال در ترکيب  ABCبا  ABcکه ميدهد  C ، ABشرط الزم است نه
کافي ،زيرا در افت تحصيلي برخي موردها حضور داشته است ( )ABCو در افت تحصيلي بعضي
ديگر از موردها بي تأثير بوده است ( .)ABcپس  Cشرط الزم است نه کافي 2 .ترکيب باال را
ميتوان دوباره به صورت زير کاهش داد:
F= AB + AC+ BC
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 .2استنتاج 7و استنتاج اوليه :يكي ديگر از مفاهيم مهم در جبر بولي مفهوم استنتاج و
بهرهگيري از آن است .هنگامي يک عبارت منطقي از عبارت منطقي ديگر استنتاج ميشود که
عضويت در عبارت اول ،زير مجموعه عضويت در عبارت دومي باشد .براي مثال  Abcاز A
استنتاج مي شود ،زيرا  Aدربرگيرندۀ همه اعضاي  Abcاست (به بيان ديگر  Abcزير مجموعه A
است)  .در مثال ما اگر  Aدربردارندۀ نظامهاي آموزشي باشد که در آنها بهره هوشي دانش آموزان
پايين است ،اما روش تدريس مدرن و دشواري محتواي کتاب کم است پس مي توان گفت Abc
از  Aاستنتاج ميشود .مفهوم استنتاج اگرچه آشكار است ،اما ابزاري مهم براي خالصه کردن
عباراتي است که به صورت جمع حاصل ضربها هستند (در مثال باال  2ترکيب که مجموع حاصل
ضرب عبارات را نشان ميدهد) .لذا براي دست يافتن به استنتاج اوليه ميتوان فرمول ( = F
ترکيب  ABبا  ACميدهد A
ترکيب  ABبا  BCميدهد B
ترکيب  ACبا  BCميدهد C
بنابراين استنتاجهاي اوليه ما همان  Aو  Bو Cهستند و لذا معادله ما بدين صورت درمي آيد:
F= A + B+ C
معناي اين معادله اين است که اگر هر کدام از عاملها " به تنهايي " " يا همراه " با ديگر عوامل
(يک يا دو عامل ديگر) وجود داشته باشد ،افت تحصيلي در رياضيات نيز وجود خواهد داشت .اين
موضوع به خوبي از جدول ارزش نيز آشكار است .اگر به جدول نگاه کنيد در مواردي هم (يا
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 ) AB+AC+BCرا به استنتاجهاي اوليه اش تقليل داد :

کشورهايي) که فقط يک عامل حضور دارد (ترکيباتي که داراي يک  1و دو  0هستند) افت
تحصيلي رخ مي دهد .مفهوم اين سخن اين است که در پژوهشهاي تطبيقي اوالً هريک از سه عامل
عوامل با هم نيز همان اثر را خواهد گذاشت .البته اين مثال ما بسيار ساده است ،ولي با وجود
عوامل بيشتر  ،تقليل متغيرها و دستيابي به استنتاجهاي اوليه بسيار حياتي است.
 .8كاربست قانون دو مورگان :براي رسيدن به استنتاجهاي اوليه و کاهش ترکيبات علّي به
روش باال نيز مي توان از قانون دومورگان استفاده کرد  .اين قانون از نام رياضي دان انگليسي
اگوستوس دومورگان ( )1801 -1821گرفته شده است که مبدع آن بود .قانون وي با دو قاعده
1. Implication
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اجرا ميشود .نخست ،معادله را به صورت منفي (براي مثال عدم افت تحصيلي در رياضي)
مينويسيم و در آن علل حاضر را غايب و علل غايب را حاضر ميکنيم (  Aرا به  aو  bرا به B
تبديل مي کنيم) .دوم عالمت منطقي " و " ( ) ANDرا به " يا " ( ( )ORعالمت ضرب به جمع
تبديل مي شود) و عالمت " يا " را به " و " تغيير ميدهيم (عالمت جمع به ضرب تبديل
ميشود) .براي مثال ميتوان دو قاعده را در خصوص معادله  F = AC+Bcبه کار برد و آن را
به صورت زير نوشت :
)F = (a+ c) (b+C
F = ab+ aC+bc
لذا با توجه به مثال فرضي ما  ،افت تحصيلي زماني رخ نميدهد که .1 :بهره هوشي
دانش آموزان پايين نباشد " و " روش تدريس سنتي نباشد " ،يا "  .5بهره هوشي دانش آموزان
محتواي کتاب درسي سخت نباشد .طبيعي است که ترکيب  aCفقط به نظر متناقص مي آيد ،چرا
که وقتي دانش آموزان بهره هوشي بااليي دارند ،حتي اگر محتواي کتاب رياضي دشوار هم باشد،
افت تحصيلي رخ نخواهد داد .بنابراين قانون دومورگان ميانبر قانع کننده اي براي خالصه کردن
موارد منفي است.
 .9علتهاي الزم و كافی :يكي ديگر از ابعادي که بايد در جبر بولي مدنظر پژوهشگران تطبيقي
قرار گيرد ،مفاهيم علل الزم و علل کافي است .اين مفاهيم به شكل زير قابل توضيح اند :

 يک علت الزم و کافي است ،اگر تنها علتي باشد که رخدادي را سبب مي شود و به

] [ Downloaded from qjfr.ir on 2022-07-01

پايين نباشد " و " محتواي کتاب درسي دشوار باشد " يا"  .3روش تدريس سنتي نباشد " و"

تنهايي (نه در ترکيبي از علل) سبب بروز رخداد شود (بهره هوشي پايين فراگير) .
 يک علت کافي و نه الزم است ،اگربتواند سبب بروز رخدادي شود ولي تنها علتي نباشد


يک علت الزم ولي ناکافي است اگر بتواند در ترکيب با بقيه علل سبب پيدايش رخدادي

شود و در همه ترکيبهايي که به پيدايش آن رخداد ختم ميشود حضور داشته باشد (در مثال
افت تحصيلي ،هيچ يک از سه علت " الزم ولي ناکافي" نيستند).
در معادالت آماري (براي مثال در رگرسيون چند متغيره) به سختي مشخص ميگردد که کدام
علت الزم و کدام علت کافي است .اما تفسير اين موضوع در جبر بولي و معادالت آن ساده است،
چرا که پنج حالت در اين معادالت محتمل است.
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الف) هيچ علتي به تنهايي الزم يا کافي نيست .
F= AC+ Bc
ب)  Cالزم است اما کافي نيست.
F= AC+ BC
ج) هم  Aو هم  Cالزم هستند ،اما کافي نيستند.
F= AC
د)  Aکافي است ،اما الزم نيست.
F=A+ Bc
ه)  Bهم الزم است و هم کافي.
F= B
اگرچه اين مثالها بسيار ساده هستند ،اما به روشني نشان ميدهند که روش بولي به شدت با
تحليل تطبيقي افزايش مي دهد ،به ويژه در پژوهشهايي که رخدادهاي يكسان يا مشابهي در
موردهاي آزمودني رخ داده باشند (بروز افت تحصيلي در سه کشور يا چند جامعه مختلف) .
 .10فاكتورگرفتن از عبارات بولی :در معادالت جبر بولي مي توان از عوامل مشترک فاکتور
گرفت تا معادالتي ساده تر به دست آيد .منطق اين فاکتور گيري چندان با فاکتور گيري در جبر
معمولي تفاوت ندارد  .براي مثال  ،معادله زير را در نظر بگيريد :
F = AB+AC+AD
اين معادله را با فاکتور گرفتن مي توان به صورت زير نوشت :
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نظام واژگان علّيت الزم و کافي سازگار است .در واقع اين ويژگي ارزش آن را به مثابه ابزاري براي

)F = A (B+C+D
در معادله باال  C ،Bو  Dاز نظر علّي معادل هستند و در ترکيب با  Aيک نتيجه يا معلول را
به وجود مي آورند ( . )Fفاکتور گيري فقط براي نشان دادن علت الزم نيست ،بلكه نشان ميدهد
با تصرف و تلخيص).
نتيجهگيري
رويكردها و روشهاي پژوهش هميشه يكي از دغدغههاي اصلي محققان علوم تربيتي و حوزه
هاي مطالعاتي وابسته به آن بوده اند .از يک سو ،ماهيت چند رشتگي 1مطالعات آموزش و پرورش

1. Multidisciplinary
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و استفاده آسان و سهل گيرانه محققان علوم تربيتي و روانشناسي از واژه " تطبيق " 1در عنوان
موضوعات پژوهشي خويش و از سوي ديگر دسترسي آسان به منابع علمي به علت گسترش
فناوريهاي ارتباطي ،سبب گسترش روزافزون پژوهشهاي تطبيقي شده است .بر اين اساس بايد
اذعان کرد که امروزه اکثر پژوهشهاي تطبيقي را کساني انجام مي دهند که از حوزه هاي فكري،
تئوريها و عالئق حرفه اي متفاوت فيض مي برند .تنها وجه مشترک اين محققان را ميتوان
عالقهمندي به استفاده از واژه تطبيق در عنوان پژوهش خود دانست .اين موضوع ميتواند
دربردارنده فضل و کمالي ويژه براي حوزه مطالعاتي 5يا علم 3آموزش و پرورش تطبيقي باشد ،چرا
که سبب پيوند دانشمندان حوزههاي گوناگون علمي در حوزه علوم تربيتي و روانشناسي با يكديگر
مي شود (بري . )5002 ،از سويي هم ،کساني همچون آلتابچ و کلي ،)1981( 4روست 2و همكاران

برنميتابند ،چرا که معتقدند بسياري از پژوهشگران بدون آشنايي با رشته آموزش و پرورش تطبيقي
و تئوريها ،مباحث و ابزارهاي روش شناختي آن و صرفاً با به کار بردن واژه "تطبيق" تالش ميکنند
که جلوه و اعتباري مقايسه اي به کار خود ببخشند .مجموع اين مباحث نشان ميدهد که عدم
آشنايي با روشهاي تحقيق تطبيقي مشكلي جهاني است و محدود به جامعه پژوهشي علوم تربيتي و
روان شناسي ايران نميشود .به هر حال به منظور حل اين معضل ،در مقاله حاضر تالش شده است
که ويژگيهاي حاکم بر پژوهشهاي تطبيقي و همچنين سه روش تحقيق معرفي شوند .در روش
توافق ،تاکيد محقق بر " کشف عامل مشترک در ميان عاملهاي متفاوت " و در روش تفاوت ،هدف
وي " کشف عامل متفاوت در ميان عاملهاي مشترک " است .محدوديتهاي اين دو روش توام با
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( )1999و سوتينگ )5001( 6کاربست واژه تطبيق را براي همه پژوهشهاي تربيتي به سادگي

افزايش پيچيدگيهاي حاکم بر پديدهها و رخدادهاي اجتماعي در حال حاضر سبب شده اند که
پژوهشگران آموزش و پرورش تطبيقي به روشهايي همچون روش جبر بولي روي آورند .در واقع
بايد در محيط فيزيكي تحقيق شخصاً حضور پيدا کند ،سبب ابتر شدن روش تحقيق ناحيه اي در
پژوهشهاي تطبيقي در ايران شده است .پيشنهاد ويژه مقاله حاضر بهرهگيري از روش پيشرفته جبر
بولي براي محققان عالقهمند به روشهاي تطبيقي تحقيق در ايران است .ويژگي و مزيت اصلي اين
1. Comparison
2. Field of Study
3. Science
4. Altbach & Kelly
5. Rust
6. Sweeting
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روش توجه به رويكردهاي کل گرايانه و ترکيب عوامل علّي مؤثر بر بروز پديدههاي آموزشي
است .در اين حالت ،نگرش پژوهشگر نگاهي ژرف و توام با بهرهگيري و ترکيب نظريات و
تئوريهاي علوم گوناگون با توجه به ماهيت پژوهش خواهد بود .در پايان نويسنده حاضر بايد اذعان
نمايد که هيچ پژوهش تطبيقي در حوزه مطالعات آموزش و پرورش در ايران مشاهده نكرده است
که با بهرهگيري از روش تحقيق جبر بولي انجام شده باشد .به هر حال معدود پژوهشهايي که در
حوزه علوم اجتماعي و علوم سياسي با بهرهگيري از روش جبر بولي در ايران انجام گرفته است،
نشان ميدهد که تا چه حد اين روش ميتواند بر غنا و کيفيت تحقيقات تطبيقي در علوم تربيتي و
روانشناسي بيفزايد.
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