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 چکیده

فلسفی با نوع دیدگاه های خاص خود  مکتب بعنوان یک روش و سپسپدیدارشناسی در ابتدا به صورت 

توسط ادموند هوسرل ارائه شد. گرچه پدیدارشناسی به مثابه نوع نگاه فلسفی تا پیش از این نیز در فلسفه آلمانی حضور 

بطور نظام مند در قالب یک جریان فلسفی و فکری آغاز گردید.  است که دارد اما با اندیشه های هوسرل و هایدگر

مقام استراتژی پژوهش در علوم اجتماعی ابزارهای خاص خود و نیز روش ویژه خود را داراست که با  پدیدارشناسی در

انسان شناسی همخوانی دارد. این روش که با الهام گرفتن از برخی مهم  تحقیقات کیفی درروح تحقیقات اجتماعی بویژه 

برای  شده گام بندی بصورته است بعدها ترین مضامین فلسفه هوسرل یعنی اپوخه، ایدیسیون و همدلی شکل گرفت

که در این نوشتار به آن اشاره خواهد شد.  گردیدهفت مرحله ارائه  در قالبتوسط موستاکس کیفی استفاده در تحقیق 

بدیهی است برای روشن شدن مباحث و برخی روش شناسی ها در ابتدا به طرح مهم ترین مضامین در اندیشه فلسفی 

ه خواهد شد و در ادامه به نزدیکی روح پدیدارشناسی با تحقیقات کیفی و در ادامه آن روند و ناسی پرداختپدیدارش

 مراحل انجام یک فرایند تحقیق پدیدارشناختی اشاره خواهد شد.

 

 پدیدارشناسی. هوسرل. تعلیق. ذات باوری. تجربه زیسته. استراتژی تحقیق کیفی. انسان شناسی. کلیدواژه ها:

 

 سفه پدیدارشناسیای بر فل مقدمه

حقیق یا بعنوان یک نگرش که در آن)مجموعه نظام خاصی که پدیدارشناسی می تواند بعنوان یک استراتژی ت

در این میان بهتر است در آغاز  (.0931بتوان یک موضوع را در چارچوب آن تحقیق کرد( مطرح شود)اعرابی و بودالیی 

نگاهی داشته باشیم به بنیان های تفکر پدیدارشناختی و نیز مهم ترین مضامین مطرح شده در این مکتب فلسفی که 



اما باتوجه به اینکه پدیدارشناسی بعنوان یک نوع نگاه در فلسفه آلمانی پیش از هوسرل  توسط هوسرل ارائه شده است.

 الزم است تا نگاهی اجمالی بدان صورت پذیرد.نیز در جریان بوده، 

 

 پدیدارشناسی پیش از هوسرل

سابقه کاربرد واژه پدیدارشناسی در تاریخ فلسفه به پیش از هوسرل باز می گردد. از این رو می توان 

(. 0930پدیدارشناسی را به لحظا مفهومی به دو دوره تاریخی پیش و بعد از هوسرل تقسیم کرد)سیگارودی و دیگران 

پدیدارشناسی پیش از هوسرل عمدتا به معنای فهم و ادارک، هستی را مورد توجه قرار می داد. اما بعد از هوسرل 

پدیدارشناسی با نوعی تکثر مفهومی مواجه می شود. با این تقسیم بندی پدیدارشناسی دو تعریف توصیفی و 

 معناشناسی)تفسیری( پیدا می کند)همان(.

و دیگران  مثابه یک مکتب فکری با روش های خاص خود توسط هوسرل و سپس هایدگر اما پدیدارشناسی به

 (:0933بسط و گسترش یافت. بطور کلی می توان رویکرد های مهم در پدیدارشناسی را به سه دوره تقسیم کرد)عابدی 

(دوره فرانسوی با آرای 9هایدگر (دوره آلمانی با آرای ادموند هوسرل و مارتین 2(دوره مقدماتی با آرای فرانتس برنتانو 0

 موریس مرلوپونتی و ژان پل سارتر

را با  ها از همین رو و با این طبقه بندی از مهم ترین رویکردهای پدیدارشناسی می توان انواع پدیدارشناسی

 (:0931توجه به فحوای روش شناختی و مضمونی آن به پنج نوع تقسیم بندی اشاره داشت)اعرابی و بودالیی 

(پدیدارشناسی وجودی یا اگزیستانسیالیستی)مارتین هایدگر( 2پدیدارشناسی استعالیی و تجربی)ادموند هوسرل( (0

میشل فوکو( -(پدیدارشناسی زبان شناختی)ژاک دریدا4(پدیدارشناسی هرمنوتیک یا تاویلی)هانس گئورگ گادامر( 9

 (پدیدارشناسی اخالقی)ماکس شلر(5

همان دو نوع پدیدارشناسی تجربی، متعالی یا روان شناختی ه در پدیدارشناسی آغازین مهم است؛ بطور کلی آنچ÷

 هایدگری است.  یهوسرل و دیگری پدیدارشناسی وجودی یا هرمنوتیک

 

 پدیدارشناسی  آغاز فلسفه

 Logyبه معنای پیدایش و نمود و واژه  Phainomenonاز دو واژه  Phenomenology اصطالح پدیدارشناسی

در معنای سخن گرفته شده است که به امری به ظهور رسیده و پدیده ای به و به معنای شناخت از لوگوس یونانی 



رویت درآمده اشاره دارد. پدیدارشناسی به دنبال مطالعه پدیده انسانی بدون در نظر گرفتن دالیل علّی آنها و نیز واقعیت 

شناسی می کوشد تا حیطه به شناخت درآمدن یک پدیده را در گستره پدیدار های عینی یا حتی تظاهرات آنها است.

چگونه در آگاهی و شناخت شناخت و فرایند ادراک انسانی به منزله یک روند پویا بررسی کند. اینکه یک پدیده انسانی 

 :(31و  93؛ 0930)کرسول شود. پدیدارشناسی در ابتدا با در نظر داشتن چهار نوع نگاه شکل گرفت تجربه می

در اواخر قرن نوزدهم فلسفه محدود به کاوش عالم با ابزارهای تجربی  :بازگشت به وظایف سنتی فلسفه(0 

شده بود که به نوعی تسلط علم گرایی و نگاه پوزیستویستی حاکم بر آن را نشان می داد. پدیدارشناسی در این نگاه 

 فراچنگ آوردن حکمت بپردازد.جست و جو برای تا به وظیفه اصلی فلسفه یعنی  تالش دارد

هوسرل در این نگاه یکی از مهم ترین انگاره های خود را مطرح می کند. واژه  :فلسفه ای بدون پیش انگاره(2 

اپوخه یا به تعلیق درآوردن تمامی پیش فرض ها و ذهن انگاشت های پیشین در ارتباط و رویارویی با پدیده. هوسرل 

اری از پیش فرض به خود پدیده در معنای ذاتی آن و آنگونه که این امر بر شناخت انسانی می کوشد تا با با این نگاه ع

اقعیت را تا زمانی باور هوسرل می بایست تمامی قضاوت ها و پیش داشته هایمان درباب و به تجربه می شود نظر افکند.

این اصل پدیدارشناختی هوسرل در ادامه  درباره تری برای آن بدست نیامده است به حالت تعلیق گذارد. که مبنای محکم

 اشاره بیشتری خواهد شد.

به . هر نوع نگاه و یا اندیشه مربوط : به باور هوسرل آگاهی همیشه معطوف به چیزی استمندی آگاهی یتن(9 

وی واقعیت یک ابژه را جداناشدنی از آگاهی فرد از آن ابژه می  ،روی می کند. بدین معنا پدیده ای است و امری را نشانه

 داند، به عبارتی آگاهی نه چیزی در خود بسته که در ارتباط و تعامل با امر مورد شناسایی قرار دارد. 

: همانگونه که اشاره رفت قصدمندی و نیت مندی آگاهی و شناخت باعث شد تا رد دوگانگی سوژه و ابژه(4 

 ،ابژه یا شناخت از آن بعنوان یک امر یک سویه و برتر در نظر گرفته نشود؛ از همین رو هوسرل با این نگاه واقعیت یک

دوگانگی موجود در فلسفه تا پیش از پدیدارشناسی را رد می کند. هوسرل تقسیم واقعیت مبتنی بر دو ساحت ابژه و 

 نمود آن در آگاهی است. سوژه را باور ندارد، مگر در قالب ماهیت دوگانه ای که حاصل

 

 پدیدارشناسی نزد هوسرل

هوسرل بنیانگذار روش پدیدارشناسی درصدد بود تا به معنای چیزها آنگونه که در آگاهی انسان جای می  

گیرند دست یابد، وی سعی داشت تا مسائلی چون تجربه و قصدیت انسانی، اولویت ادراک و رسیدن به اصل اشیاء و 

یرند. مجموع نظریات وی نه آنگونه که در بیرون از ما جای می گ ؛در ذهن پدیدار می گردند بشناسد جهان را آنگونه که



ترین وجوه هستی شناختی و معرفتی ادراک انسانی داللت دارد سبب شد تا بر دیگر دانش و رویکردهای  که بر مهم

ه این نکته سازد که چیزها حضوری مستقل و موجود نیز تاثیرگذار باشد. پدیدارشناسی هوسرل سعی دارد تا ما را متوج

خارج از انسان ندارند. در چنین نظامی، مفهوم واقعی چیزها تابع دریافتی است که در عمل ارتباط از آنها اخذ می شود. 

درصدد بر می آید تا بگذارد  وینظام پدیدارشناختی هوسرل درصدد است تا ما را متوجه اصل چیزها سازد. بدین معنا 

یعنی بازگشت به نوعی جهان پیشاتأملی و پیشاگزاره  ، بررسی شوند؛آنگونه که خود بر آگاهی ما پدیدار می شوند جهان

ریخته گران «)نخستین و بنیادی ترین قاعده روش مبتنی بر پدیدارشناسی است»بنابراین اصل برگشت به خود چیزها ای. 

ی سازد و این الزمه ن ها، آن چیزی که معنای چیزها را مرجعت به اصل چیزها یعنی رسیدن به وجه ذاتی آ(. 0931

غرضانه و فارغ از هر گونه پیش داوری و برنامه مداری در نحوه و زمان نگریستن به جهان است، چیزی  نوعی نگاه بی

 می نامد.  اپوخهکه هوسرل آن را 

ه آنها در پی تحلیل کنترل عقل پدیدارشناسی تالشی است برای گریز از سازه های نظری علم و فلسفه که بوسیل

بر تجربه است و بازگشتی به توصیف ساده پیشاتأملی با جهان و به این معنا الزمه ادراک در اپوخه نهادن تجربه است. 

)قصدیت( مشتق از فعل  intentionalityقصدیت تجربه است. کلمه  ؛آنچه پدیدارشناسی می کوشد تا توصیفش کند

 است به معنای نشانه رفتن یا هدف گرفتن، گستردن یا کشیدن.  intendoالتین 

بطورکلی پدیدارشناسی نزد هوسرل به معنای توصیف، اکتشاف و تجزیه و تحلیل پدیده هاست. پدیدارشناسی 

برخالف دیگر مکاتب فلسفی که به ذهنیت بیشتر اهمیت می دهند درصدد نیست تا نگاهی یک سویه به فرایند شناخت 

ود پدیده ها در داشته باشد بلکه می کوشد تا ارتباط میان پدیدارهای ذهنی در مقام شناخت از چیزها را با خ و ادراک

با زیستی قرار دهد. هوسرل تالش دارد تا چگونگی شناخت ذهنی را در ارتباط با پدیدارهای عینی  حسی و هم اصلی هم

س در تفکر مرلوپونتی نقطه این الگوی حسی و بدنی سپ واسطه الگوهای حسی و بدنی بعنوان یک میانجی بهره گیرد.

پدیدارشناسی هم توصیف ذهن است، هم تفسیر و محتوا و نیز »شود. از این رو  می تفکر وی در شناخت از جهان عطف

 .(0931)اعرابی و بودالیی «موضوع ذهن

ن یف پدیده و شناخت آبطورکلی می توان مراحل روش شناختی فلسفه هوسرل را که به نوعی به دنبال توص

 )همان(:ل برشمردل ذیودر حیطه آگاهی است را در اص

هدف در این مرحله آن است تا اجازه دهیم پدیده ها خود درباره خود سخن  :ها انگاشت اپوخه یا تعلیق پیش(0

بگویند بدون برداشت مشخصی از سوی ذهن قبل از رویارویی با پدیده. اپوخه این امکان را فرامی نهد تا هستی چیزها 

گران بتوانند نگاهی نو چیزی که خود را در تجربه شکوفا می سازد. کرسول این مرحله را برای اینکه پژوهش ؛هدف باشد



جنبه استعالیی فلسفه هوسرل در این  (.32؛ 0930نسبت به پدیده مورد بررسی بدست آوردند مهم می داند)کرسول 

 مرحله نمایان است یعنی اینکه اشیاء و پدیده ها خود را از نو نشان دهند و محقق بتواند جنبه نوینی از آن را درک کند.

پنداری گذار از مرحله  بخشی یا ماهیت مرحله ذات :برای رسیدن به ماهیت و ذاتایدسیون و تقلیل گرایی (2

 برای رسیدن به ذوات پدیده ها و شناخت تجربی و ذهنی از آنها (که در مواجهه با پدیده مدنظر است)پدیداری محض 

پدیدارشناسی  اصلی هدفاست. و ساخت مفاهیم کلی از تجربه مهم  ای . این مرحله برای رسیدن به درک زمینهاست

 .(91)همان، تقلیل تجارب افراد از یک پدیده در قالب توصیفی از ذات فراگیر یا ماهیت واقعی آن پدیده است

یابی به معنای تجارب زیسته افراد متعدد از یک  هدف پدیدارشناسی دست :بخشی از طریق همدلی آگاهی(9

دهند. در این  رار مییک پدیده را مدنظر ق تجربهکنندگان در  ت. پدیدارشناسان اشتراکات مشارکتپدیده یا مفهوم اس

تجربه یک امر مشترک با یکدیگر سهیم هستند. سپس این تجربه در روش گردآوری داده ها از افرادی شکل می گیرد که 

امر موردنظر نگر که ماهیت  نها از تجربه در قالب مفاهیم ذاتاز طریق ارائه توصیف و بسط ترکیبی از جوهره مشترک آ

بدست می آید. از این رو برای رسیدن به این هدف می بایست این سوال مطرح شود: امور چگونه در  ،را شکل می دهند

آگاهی شکل می گیرند؟ عینی یافتن آگاهی برای هوسرل تنها در روابط بین االذهانی یا درون سوژه های آگاه یا 

 . (0931)اعرابی و بودالیی گیرد می صاحب توجه و براساس روش همدلی صورتکنشگران 

وجود یا ساختار که در هر تجربه، یک  دانست را اینگونه در پدیدارشناسی بطور کلی می توان فرض نهایی

ا در هکه این تجربه تن پدیدارشناس بر چگونگی تجربه افراد از یک پدیده خاص متمرکز می شودحقیقی وجود دارد و 

زیرا افراد تنها د همدالنه بدست می آید؛ ین تجربه ها در بین افراد و تنها براساس رویکربستری ترکیبی از ذات مشترک ا

با اصل اپوخه و  یاساس نگاه همدالنه ارتباط مستقیم اقعی تجربه خود را نشان می دهند.در این بستر است که ماهیت و

د داده می شود تا ماهیت واقعی تجربه شان از این فرصت به افراتأملی  انگاری نادیدهچراکه با دارد؛ تعلیق انگاشت ها 

 .پدیده را ارائه دهند

 

 مبانی فلسفی تحقیق پدیدارشناسی

معرفت شناختی و  های هستی فرض م اجتماعی نیازمند تحلیلی استوار بر پیشهرگونه تحقیق در حوزه علو

ی تحقیق شناخت مفروض هستیای است که تحقیق بر رویه آن انجام می گیرد.  شناختی در خصوص فلسفه علمی

تنها از طریق ایجاد و  امر جهان اجتماعی بیش از ساخت تک تک انسان ها نیست؛ اینکه اینپدیدارشناختی این است که 

تحقیق پدیدارشناسی ذاتا استقرایی . )همان(ممکن است یبکارگیری زبان مشترک و تعامالت زندگی روزمره این جهان



در مورد تجربه است و  توصیفی از موضوع نگرانه است و به دنبال ارائه اتژی پژوهش کلقیاسی و در کل استرنه  ؛است

(. این تحقیق 0939بجای تالش برای اثبات یا رد یک نظریه، به توسعه نظریه تفسیری می پردازد)پردنجانی و صادقی 

دنبال توصیف و رمزگشایی از بطور ذاتی رویکرد کیفی دارد و دربردارنده مجموعه ای روش های تفسیری است که به 

 تجربه است.

پدیدارشناسی هوسرل تحقیقی توصیفی است که نه صرفا بر شواهد تجربی و نه بر استدالل های منطقی متکی 

که به جهان زندگی شکل و معنی  بلکه بر ساختار تجربه توجه می کند و اصولی را سازماندهی می کند ؛است

ه حقیقت پدیده های ذهنی پدیدارشناسی تنها در مقام آن نیست تا باز همین رو  .(0939)سیگارودی و دیگران دهند می

بلکه می خواهد بداند این پدیدارها چه رابطه ای با ارگانیسم حسی، بدنی و عوامل محیطی دارند. دست یابد، 

را درک می کنند. در پدیدارشناسی به دنبال این توصیف از این پدیده ها در موقعیتی خاص از سوی افرادی است که آن 

واقع پدیدارشناسی به دنبال توصیف معانی یک مفهوم یا پدیده از دیگاه عده ای از مردم و برحسب تجارب زیسته شان 

می پردازد. برای نیل به این هدف پدیدارشناسی در مقام روش با دو پرسش اساسی در ارتباط با تجربه و پدیده ها روبرو 

تجربه شده است؟ سوال نخست به چیستی و بر نوعی تحلیل  چگونهچیزی تجربه شده است؟ و این امر  چهاست: 

شرایط و موقعیتی که بر چگونگی این تجربه تاثیرگذار هستند  متمرکز است و سوال دوم بر زمینه، توصیفی از تجربه

 توجه دارد.

ان، تجربه با معنا و آگاهی او ادی به آزادی انسمدار اهمیت زی دیدارشناسی بعنوان رویکردی انساناستراتژی پ

، Nominalismانگارانه  عیت اجتماعی مبتنی بر رهیافت نام. این استراتژی درباب واق(0931)اعرابی و بودالیی دهد می

قد به دیدگاه اختیارگرا و ، به لحاظ طبیعت انسانی معتAntipositivismگرا  باب موضوع معرفت شناختی غیراثباتدر

به منزله بنیادهایی در جهت تحقیق اجتماعی استفاده می  Ideographical انگارنه شناسی از شیوه های ایده روش در

 کند.

 

 پدیدارشناسی به مثابه روش

هوسرل خود پدیدارشناسی را بعنوان یک روش توصیف از ساختارهای تجربه و ادارک معرفی می کند. برای 

عینی که در رویکردی دیالکتیکی صورت می گیرد. با توجه به مفروض هستی  وی تجربه نه درساحت صرفا ذهنی و نه

 شناختی پدیدارشناسی که تجربه و معنا را در بسترهای بین االذهانی و در گرو ارائه تجربه توصیفی در ارتباط با عده ای

رد بُ گام مهمی را در پیش انجه زیستداند، از همین رو هوسرل با ایجاد واژه  میافراد مشترک در تجربه یک پدیده  از



بصورت طبیعی تجربه می شود نام می  هواسطه، دنیایی ک تجربه فوری و بیاو این واژه را بعنوان دنیای این نگاه ایفا کرد. 

 جهان بر اهمیت موجودیت و هستی در جهان تاکید دارند.  پدیدارشناسان با توجه به ایده زیست برد.

امیت روابط بشر و جهان را در چارچوب تجربه عینی فردی مورد بررسی قرار این ایده امکان می دهد تا تم

مورد مطالعه قرار  ،زندگی می کنند و واقعی عینی که در آن تعامل دارندرا جدای از عرصه  ها دهند و نمی توان انسان

نی پیشاتأملی و زها در جهابا توجه به اصل اولیه پدیدارشناسی یعنی بازگشت به خود چی (.0939داد)پردنجانی و صادقی 

خود آن جهانی است که تجربه ها به ماهوی تجربه زیست می شوند. با توجه به  ،جهان زیست هفرض اید بدون پیش

برداری می  نام هایی در زبان از آن ها بهره بندی می کند و تحت عنوان شناخت که ادراک را مقولهساختار ذهن و فرایند 

رسیدن  های ذهنی شاخته نشده اند. هوسرل برای های زبانی و مقوله است که هنوز این انگاره ن دنیاییجهان آ کند، زیست

جهان را شرط اولیه و ساختار بنیادین حیات تجربی می داند، رسیدن به ذات تجربه ها در  به ذات این تجربه ها زیست

شده است و در شناخت  گونه که تجربهگرو دریافت ماهیت اشتراکی افراد از پدیده در شرایطی است که تجربه همان

، بررسی گردد. از همین رو است که هدف پدیدارشناسی توصیف تجربیات زندگی به همان صورتی است که نمود یافته

 (.0939تجربیاتی است که معنای هر پدیده را برای فرد می سازد)عبدی  ،در زندگی واقع شده اند و کانون این توجه

 

 تحقیق پدیدارشناسی کیفی ماهیت

جهان به شکل روزافزونی محققان را با زمینه های اجتماعی و  اجتماعی و در نتیجه آن تنوع زیستتغییر سریع 

قدری برای آنان نوظهور و متنوع اند که روش های سنتی برای  هدیدگاه های جدیدی مواجه ساخته است. این مسائل ب

در دانشگاه ها آغاز شد. این پژوهش  0391گرایانه از سال  جنبشی اصالح. پژوهش کیفی بعنوان شناخت پاسخگو نیست

برای  را و ابعاد پژوهش کیفی یک عملکرد تلفیقی ،و کوششی است اندیشمندانه برای معنادار کردن واقعیات تالش

. پژوهش پدیدارشناسی یکی از پرکاربردترین سنت های پژوهش کیفی است. می دهدپژوهشگران به دست 

نکه درباره آن ارشناسی مطالعه دنیاهای فردی است. دنیا بعنوان اینکه ما آن را چگونه تجربه می کنیم قبل از آپدید

و دنیا را نشان می دهد. پدیدارشناسی  انسان سازی کنیم. پدیدارشناسی ارتباط جدایی ناپذیر میان بیاندیشیم و مفهوم

شده می  ربه زیستهمتای هر انسان، آنچه بدان تج بیاره دارد در حقیقت به موجودیت اغلب به خود فرد اش

 (. 0932گویند)کشتی آرای 

پدیدارشناسی از طریق تحلیل توان به منزله روش پژوهش بکار برد.  میمانن، پدیدارشناسی را  به باور ون

که تمرکز  وی بر این باور استدرباره پدیده است.  شان آنها از تجربههای افراد، به دنبال کشف و درک  توصیف



که افراد پدیده موردنظر را چگونه تجربه کرده اند و جوهره  امر قرار داردپدیدارشناسی در جایگاه روش پژوهش بر این 

 (.0934معینی  نهفته در این تجربه چیست)مرآتی و

و پژوهش کیفی ماهیتا چندروشی است و متضمن رویکردی تفسیری  و لینکلن پیشنهاد کردند که دنزین

پدیده ها را در موقعیت های  ان معناست، که پژوهشگران کیفیاین بد به موضوع مورد مطالعه است.گرایانه  طبیعت

سازی و یا  که مردم بدان ها می دهند، مفهوم طبیعی آن مطالعه می کنند و سعی دارند تا پدیده ها را برحسب معناهایی

ی چون کنش متقابل نمادین و پدیدارشناسی وجود دارند دیدگاه های نظری چند .(0939)عبدی دنکنند، بشناس تفسیر می

ند و وی را بعنوان عاملین دارای اندیشه و توانا برای تعریف موقعیت ها و ا که با توجه به ماهیتی که برای انسان قائل

فی مطرح باعث شده است تا در انجام تحقیق های اجتماعی گرایش به انجام تحقیقات کی ،ایجاد معانی در نظر می گیرند

باشد. که بطور عمده این نگاه کیفی در مقابل و در انتقاد به رویکردهای پوزیتیویستی و تحقیقات کمی می باشد. بلومر 

ی می کند)همان(: معرف ،دهی تعامالت انسانی نقش دارند دین دو مفهوم اساسی را که در شکلدر مکتب کنش متقابل نما

تعریف (2ونه ما را می بینند. گشی از این است که فکر می کنیم دیگران چعنی درک ما از خود نا: یخودآینه سان(0

 : یعنی درک مشخص از وضعیت اجتماعی تعیین کننده پدیده های اجتماعی است. وضعیت توسط عامل

به عامل انسانی می دهد و بطور کلی می توان در نگاه پدیدارشناختی به دلیل آزادمنشی و وجه اختیارگرایی که 

تفسیرگرایانه و روش تحقیق پدیدارشناسی را  ، دارای روحمعنا را از توانایی های بالقوه وی برمی شمارد دگیبرسازن

با این رویکرد می توان پدیدارشناسی را  که اساسا در تحقیقات کیفی مهم شمرده می شوند. دانستدارای ویژگی هایی 

ایی چون مصاحبه عمق، بحث های گروهی، مشاهده نوعی روش تحقیق کیفی محسوب کرد که با استفاده از ابزاره

مشارکتی و تحلیل داده های حاصل از این فرایندها از منظر فرد به دنبال آن است که چگونه افراد معانی را برای پدیده 

 های مختلف ایجاد می کنند. 

 آلفرد شوتزدر بحث از روش شناسی تحقیق پدیدارشناسی نمی توان از یک روش غالب و مشخص نام برد. 

بلکه  ؛معتقد است دانشی که فرد در زندگی روزمره خود بر مبنای آن فکر و عمل می کند موجودیتی منسجم نیست

روشن و گاها متناقض)همان(. پدیدارشناسی معتقد به یک روش ثابت  ست ناپیوسته و دارای وضعیتی سایهدانشی ا

اناتی در اختیار محقق و در جهت کیفیت آزمودنی ها و دیگر امک ،بلکه معتقد است با تناسب موضوع و موقعیت ؛نیست

شده نیستند بلکه باتوجه به  شده و تعیین قرار می دهد. این روش ها از ابتدا تعریفمتغیرها برای جمع آوری اطالعات 

یش موقعیت و مطالعات اولیه به تعریف مفاهیم اساسی خود می پردازند. در این روش محقق فرضیه و تئوری از پ

پردازی و  ؛ بلکه در حین تحقیق است که نظریهندارد در دست مشخصی را که طرح تحقیق را هدایت می کند

 استنشده  تعیینشود. در این روش تعداد نمونه ها، کیفیت آنها و نحوه انتخاب داده ها از پیش  پردازی انجام میفرضیه



ت گزینش می کند. روش تحقیق پدیدارشناسی با توجه به ماهیخود و محقق در هر مرحله با توجه به یافته ها افراد را 

، امکان ی های قطعی در ذهن محققا توجه به عدم وجود فرضیات و تئورها و ب خود در زمینه روش گردآوری داده

یک روش نه  در پدیدارشناسیفراهم می آورد.  از این رو  ویپردازی بیشتری را برای  خالقیت و نوآوری و تئوری

که متناسب با  یافته ای برای تحلیل وجود دارد ارروش های خاص و ساختکه  و خاص و از پیش تعیین شدهمشخص 

 روشنه از و پدیدارشناسی  های روشو باید از  دنرو شکل می گیر وع و نیز شرایط و موقعیت های پیشروح هر موض

 صحبت کرد. پدیدارشناسی

توان با توجه به مطالب گفته شده میان دو دسته از تحقیقات پدیدارشناختی تمایز قائل شد؛ یکی  بنابراین می

فلسفی هوسرل و هایدگر است که منبعث از  است که نمونه آن آثار استفاده از روش پدیدارشناسی در تحقیق فلسفی

با زمینه تحقیق در مطالعات تناسب استفاده از روش پدیدارشناسی مشناسی فلسفی پدیدارشناختی است و دیگری  روش

ارشناختی نوربرگ شولتز در معماری است که در آن روش پدیدارشناختی با روح و شرایط مانند مطالعات پدیدمختلف 

 مطالعه در زمینه های مختلف تغییر می یابد.

روش د: ذیل نام برروش های پدیدارشناسی اما در تحقیقات کیفی در حوزه علوم اجتماعی می توان از 

. که هر یک با توجه به مراحل اجرایی دارای گام بندی های / روش کوالیزی / روش کین / روش موستاکساستویک

یعنی روش کوالیزی و  غالب در مطالعات علوم اجتماعیخاص خود است که در ادامه به دو روش مشخص و 

 اشاره خواهد شد. موستاکس

 



 

 

 مراحل اساسی در تحقیق پدیدارشناسی

تمرکز بر  با از میان تجارب افراد و همانگونه که در بحث های پیشین اشاره شد شیوه پژوهش پدیدارشناسی

و نیز در ادامه برای رسیدن به ذات و جوهره نهفته در تجربه این افراد بر چگونگی  شکل می گیرد فردیت هر یک افراد

می پردازد. بنابراین می توان دو سوال  ،ل گرفته استشک در آن این تجربه در بستر شرایط و موقعیتی که این تجربه

اصلی در روند پژوهش یعنی چیستی تجربه؛ اینکه در این ادراک چه چیزی تجربه شده است؟ را توصیفی و متمرکز بر 

هر فرد خاص دانست و سوال دوم یعنی چگونگی تجربه، اینکه این تجربه چگونه حاصل شده است؟ را ساختاری و 

کرسول توصیف نخست . ترکیبی از توصیف ها و ساختارهای موجود در بستر و موقعیت تجربه افراد دانست دربردارنده

دوم را توصیفی  توصیفو  رده اندکنندگان تجربه ک رکتیعنی آنچه مشا Textual descriptionای  را توصیف زمینه

وضعیت ها و  چگونگی تجربه آنان براساس شرایط، از تجارب افراد می داند؛ Structural descriptionساختاری 

استفاده بافت که در نهایت با ارائه ترکیبی از توصیف متنی)زمینه ای( و ساختاری برای نشان دادن ذات فراگیر آن تجربه 

 .(32؛0930)کرسول می شود

شود که به نوعی  اما همین روند سه مرحله ای که تحلیل نهایی از طریق دو توصیف اولیه و ثانوی حاصل می

 (:0939مراحلی است؛ این مراحل اساسی در تحقیق پدیدارشناختی عبارت است از)عبدی خود دارای  ،سنتز آن است



عنوان یا موضوع مورد عالقه است که تحقیق حول آن  منظور انتخاب یک هدف، :ایجاد یک پارادایم تحقیقی(0

بخشی به موضوع مورد مطالعه است تا آن محور کلیدی که تحقیق با هدف آن  کز بیابد. هدف از این مرحله وضوحتمر

بررسی می شود از دست نرود. پدیدارشناسی بعنوان یک پارادایم نظری، روش شناسی خاص خود را ارائه می دهد که 

 بر درگیری محقق در فرایند تحقیق است. مبتنیهمانا 

تعددی برای نمونه گیری در روش پدیدارشناسی وجود دارد اما روش های م :انتخاب نمونه یا مورد مطالعاتی(2

نمونه گیری هدفمند بهترین روش محسوب می شود. در این نمونه گیری کسانی باید  ،باتوجه به ماهیت این روش

انتخاب شوند که تجاربی دررابطه با موضوع مورد مطالعه داشته باشند. چون هدف این نوع تحقیق، شناخت تجربیات و 

. نوع دیگر نمونه گیری ررسی نحوه شکل گیری شناخت در فرایند تجربه موقعیت های متفاوت توسط انسان هاستب

گیری گلوله برفی یا انباشتی است؛ یعنی محقق با استفاده از افرادی که می شناسد به شناسایی نمونه های  روش نمونه

  مبادرت می ورزد. ،مشارکت کنندگان هستندبیشتری از افراد که در زمینه خاصی دارای تجربه مشترک با 

کنندگان در رابطه با موضوع  ه با توجه به بررسی تجارب مشارکت: روش پدیدارشناسانمالحظات اخالقی(9

که در برخی از مسائل  شوند. چرا لحاظلذا مسائل اخالقی می بایست  ؛افراد را به تصویر می کشد زندگی هایی از تکه

ضوع همانند نمونه های تجاوز یا تعرض جنسی حفظ شأن و کرامت افراد مهم است و می با توجه به حساسیت مو

بایست هویت این افراد محرمانه باقی بماند. برای این موضوع بهتر است تا شیوه مشارکت آنها، هدف از نتایج تحقیق، 

بودن مشارکت آنان در  دواطلبانهفرایند مراحل تحقیق و نیز نحوه کسب اطالعات، سود و زیانی که متوجه افراد است، 

. چراکه در این اختیار این افراد گذارده شود تا هرگاه مایل به ادامه این مشارکت نبودند بتوانند این همکاری را قطع کنند

بلکه  ؛د این افراد نمونه نام نمی گیرندز طریق خود افراد مطلع بدست می آیاینکه مهم ترین اطالعات ا تحقیق با توجه به

 د.نو یا همکار تحقیقاتی خطاب می شو رسان اطالعنها آ

 ده نفر می تواند دتعداد نمونه ها از قبل مشخص نیست اما حداقل با تعدا: ها کردن تعداد نمونه مشخص(4

توجه به نیاز بیشتر به نمونه ها می توان آنها را افزایش داد که در صورت افزایش  آغاز شود و با پیشرفت کار و با تحقیق

بندی در نمونه گیری هم سود برد که کمک می کند تا داده های بدست آمده در گروه های  توان از روش مثلث داد میتع

حاصل شود. روند نمونه  یشناخت بهترچگونگی شرایط موثر بر درک پدیده،  مختلف بطور تطبیقی سنجیده شوند تا بر

یم ادامه می یابد. با به مرحله اشباع داده برس عبارتیاید یا به گیری و مصاحبه ها تا زمانی که داده های جدیدی بدست نی

 چراکه داده های جدیدی حاصل نمی آید و داده ها تکرار می شوند. ؛ها نمونه گیری پایان می یابد اشباع داده

مهم ترین ابزار در روش پدیدارشناسی بدست آوردن داده ها و اطالعات از خود  وری داده ها:روش گردآ(5

رسان در تحقیق به شمار می آیند از طریق انجام مصاحبه های  است. این افراد که اطالعافراد مرتبط با پدیده تجربی 



یادداشت برداری میدانی است.  عمیق غیرسازمان یافته و باز مورد مطالعه قرار می گیرند. روش دیگر جمع آوری داده ها،

اد را مشاهده و یادداشت می کند. محقق هرچیزی در محیط پژوهش اعم از حرکات، اشارات، ژست ها و احساسات افر

ها در کنار داده های بدست آمده از طریق مصاحبه در فرایند نهایی تحلیل داده ها و ارائه نتایج یافته ها بصورت  این داده

 و به سنجش آزمون ها کمک می رسانند. ه می شوندبکار گرفتتکمیلی 

 

 گام های اجرایی در تحقیق پدیدارشناسی

کار برد. وی معتقد است تمرکز  همانن پدیدارشناسی را می توان به منزله روش پژوهش ب به باور ون

جوهر نهفته در این پدیدارشناسی در جایگاه روش بر این است که افراد پدیده موردنظر را چگونه تجربه کرده اند و 

اجرایی معرفی می کند)عبدی  تجربه چیست. از این رو وی مراحل انجام رویه یک تحقیق پدیدارشناختی را در شش گام

0939:) 

در این گام محقق می کوشد تجربه های انسانی را در بافتی بررسی کند که : آوری به ماهیت تجربه زنده روی(0

 پرورش می دهد.  را نیزتجربه از آن بدست آمده است. در این مرحله محقق سوال پژوهش 

یابی به مستنداتی شامل  این گام مستلزم دست: وجوی تجربه به همان شکل که زندگی و تجربه شده جست(2

پدیده مطالعه شده است. در این مرحله نمونه ها بصورت هدفمند انتخاب می شوند. این دو گام تجربه محققان درباره 

 مربوط به سوال پژوهش، انتخاب نمونه ها و گردآوری داده ها است.

: سوال مطرح در این گام این است که چه چیزی اند مل بر مضمون های ذاتی که مشخص کننده پدیدهتأ(9

 می دهد؟ هدف محقق در این مرحله بیرون کشیدن معانی اساسی از دل تجربه ها است. ماهیت این تجربه را شکل

محقق با استفاده از مفاهیم تفسیر شده، یادداشت های ثبت شده در حین تحلیل داده ها : نوشتن و بازنویسی(4

 و توصیف ها را تدوین می کند.

طرفی  بندی محق به سوال پژوهش و حفظ بی این گام متضمن پای: حفظ ارتباط قوی و جهت دار با پدیده(5

 او، دوری از تفاسیر سطحی و حفظ اشتغال ذهنی به پدیده مدنظر در مراحل تحلیل داده ها است.

محقق طرح کلی مطالعه و مستندات انتخابی را : همخوانی بافت پژوهش با در نظر گرفتن اجزاء و کل(1

نظر می گیرد. محقق با مرور و ر کلی روش پیشنهادی داشته باشند، در براساس اهمیتی که اجزا و بخش ها باید در ساختا

 به مستندات مطالعه شده می پردازد.داشت مراحل پژوهش به نحوه انجام روش با توجه  نظر



نگر داشته باشد.  ز به بخش خاصی می بایست نگاهی کلمحقق بجای تمرکموستاکس بر این باور است که 

گیری و تعیین دقیق الگوها به روش کمی  هره های ذاتی تجربی در پی اندازهمعانی وجومحقان به دلیل جست و جوی 

نیستند. محقق توصیفاتی از تجربه ها را از طریق مواجهه با افراد کسب می کند و داده های تجربی را عنصری ضروری 

شمول نیازمند  ن در نگاهی جهانان ساختارهای کالدر درک رفتارهای انسان ها می داند. این توجه به رفتارها و همزم

اصالح همخوانی مالحظاتی بطور همزمان در اجزاء و کل روند تحقیق است. موستاکس پس از بررسی چند رویکرد، با 

ترین گام های رویه تحلیل که  . عمده(0931)اعرابی و بودالیی می کند معرفیترین روش  روش کوالیزی آن را کاربردی

 ده عبارت است از:از سوی موستاکس ارائه ش

در این گام می بایست یک سوال که ریشه در معانی و ارزش های فردی  :کشف یک موضوع و ایجاد پرسش(0

یا اجتماعی دارد ایجاد شود. سوالی که محقق می بایست با خود مطرح کند این است که آیا مسئله تحقیق با بکارگیری 

مشترک  روش پدیدارشناسی بهتر بررسی می شود یا خیر؟ مسائلی که مستلزم فهم مشترک یا در پی شناخت تجربه

 ای درباب یک پدیده باشند با این روش قابل بررسی هستند. عده

سوال بعدی در این گام این است که پدیده مدنظر برای گروه های متفاوت دارای چه معنایی  :معنای پدیده(2

که در این میان می بایست به طرح پرسش و بررسی میان گروه های مختلف در جهت کشف تفاوت ها،  است؟

 ها و ارائه الگوهای موثر در این اختالف نگاه و تجربه پرداخت. همسانی

اقدامات مهم ی گسترده پیرامون پدیدارشناسی از تشخیص و تعیین مفروضات فلسف :تعیین مفروضات فلسفی(9

یابی به آگاهی تجارب زیسته و توصیف های کامل  ین مرحله محقق می بایست برای دستدر روند پژوهش است. در ا

 در روند تحقیق دخیل نسازد.های خود را  فرض بگذارد و پیشرش افراد، تجربه های خود را به حالت تعلیق از نگ

مر با هم اشتراک دارند. این که همگی در تجربه یک ا آیندداده ها از افرادی بدست می  :گردآوری داده ها(4

تی و نیز اشکال مختلف هنری و نیز رفتاری منبعث برداری، استفاده از مشاهده مشارک ها از طریق مصاحبه، یادداشت داده

 از افراد بدست می آید.

در روند گردآوری داده ها در جهت هرچه بهتر تحلیل کردن یافته ها و نیز به منظور نزدیکی  :پرسش از افراد(5

د و چه زمینه و به درونیات و ذهن افراد می بایست پرسش هایی درباب اینکه درمورد پدیده مدنظر چه تجربه ای دارن

عواملی بر تجربه افراد موثر بوده است، پرسیده شود. این دو سوال متمرکز بر گردآوری داده ها است که به توصیف 

یابی به جوهره نهایی پدیده می  گی( از تجارب افراد به منظور دستمحتوایی)چیستی( و توصیف ساختاری)چگون

 پردازد.



می بایست با مرور مصاحبه ها و برجسته ساختن گزاره های مهم،  در این مرحله محقق :تحلیل داده ها(1

می نامد.  سازی افقیآورد. موستاکس این مرحله را گیری تجربه را بدست  ه چگونگی شکلجمالت و عبارات فراهم کنند

م صورت تِسپس محقق با توسعه دسته ها بصورت خوشه هایی از معانی در درون گزاره های مهم و با معنا و در نهایت ب

 یا مضمون می پردازد. 

گزاره های بدست آمده که به شکل  :نگارش توصیفی)توصیف محتوایی و توصیف ساختاری( از تجربه ها(9

تم هستند در نگارش توصیفی از تجارب)توصیف محتوایی( استفاده می شوند. نگارش توصیفی از متن و محتوای موثر 

صیف ساختاری نامیده می شود. در این مرحله است که بنابر نظر موستاکس بر چگونگی شکل گیری تجربه افراد نیز تو

. محقق می بایست صحبت کند نیزو زمینه و موقعیتی که بر تجربه اش اثر گذاشته  دتجربه خو محقق می بایست درباب

 نیز بپردازد.تکوین نظرها و تجربیات خود پیش، حین و بعد از انجام تحقیق  بر تحول و

محقق با ادغام توصیف های محتوایی  :سازی در جهت نگارش ساختار الزامی یا جوهره ای یکپارچهادغام و (3

 ،های محتوایی و ساختاری که جوهره پدیده را عیان می سازند ه قبل به نگارش جامعی مرکب از تمو ساختاری در مرحل

ذات تجربه است، چیزی که در میان تمام تجربه های افراد از  ؛. ساختار نهایی که ساختار الزامی نامیده می شودپردازد می

 داللت دارد. مشترک یک امر

 

 

 ساختار عمومی نگارش تحقیق پدیدارشناختی



برای ارائه نتایج و نیز روند انجام تحقیق می بایست یک شکل مدون و دارای مراحل  ها پس از تحلیل داده

را از  داشته باشد. موستاکس روش اصالح شده ای وجودبرای نگارش ترتیبی مشخص با الگوی ساختاری دقیق 

کام و کوالیزی ارائه می دهد که می توان آن را ساختار غالب در نگارش تحقیق  الگوهای معرفی شده توسط ون

 پدیدارشناختی دانست که با توجه به توضیحات پیشین می توان بطور خالصه چنین برشمرد:

  پرسش اصلی و سوال های فرعی تحقیق آورده می شود.در این قسمت  :پرسش ها(مقدمه)بیان مساله و  

 مراحل و رویه ای که تحقیق در بستر آن شکل گرفته و انجام شده از خالصه ای  :فرایند و رویه تحقیق

 است در این قسمت آورده می شود.

 و دانسته ها، محقق به  با کنار نهادن تجارب :مفروضات فلسفی و پدیدارشناختی، گردآوری داده ها

 گردآوری داده ها از طریق مصاحبه و دیگر منابع موجود می پردازد.

 در این قسمت می بایست با تحلیل داده ها مهم ترین گزاره ها که به  :احصاء گزاره های مهم و معنادار

 آورده شود. ند از طریق تحلیل و تفسیر داده هانوعی معنادارترین آنها نیز می باش

 محقق می بایست در این قسمت معنایی که این گزاره ها برای افراد مطالعه شده دارند را  :ی گزاره هامعنا

 توضیح دهد.

 ذات تجربه مورد نظر است ارائه ای که به نوعی  ساختار الزامی و جوهره :های مستخرج از گزاره ها تم

کنندگان درباره آن  ه مشارکتترک تمام تجربیاتی است کد، جوهره ای که به عبارتی مخرج مشنشو می

 اتفاق نظر دارند.

 محقق در این مرحله سیمایی کلی از پدیده را رسم می کند که شامل توصیفی عینی  :توصیف کامل پدیده

است. این مرحله به نوعی سنتز نهایی از  آناز پدیده و تحیلی محتوایی و در نهایت ارائه ساختار غایی از 

 است.روند تحقیق و تحلیل داده ها مراحل تمام 

 خالصه ای از روند تحقیق، تطبیق نتایج و یافته ها با تحقیقات در این قسمت می بایست  :نتایج و تلخیص

 ارائه گردد.نیز  در جهت تحقیقات آتی هاییو پیشنهاد آورده شود پیشین

 



 

 و اعتبار در تحقیق کیفی اعتماد

می بایست همواره پرسش هایی  قضاوت درباب کیفیت انجام یک تحقیقدر پایان انجام تحقیق و نگارش آن برای 

بصورت بازاندیشانه و انتقادی صورت گیرد. بدیهی است این پرسش ها نه در پایان تحقیق که پیشنهاد می شود محقق 

ه از خود پرسش کند تا از سوال اصلی پژوهش خارج خود در حین انجام تحقیق، گردآوری داده ها و تحلیل آنها هموار

نگردد و نیز با توجه به استراتژی پدیدارشناختی و همچنین درنظر داشتن مهم ترین مفروضات هستی شناختی آن تحقیق 

ند می توابار و اعتماد یک تحقیق ارائه کرد، را به سامان رساند. پرسش هایی که می توان آنها را درباب قضاوت برای اعت

تحلیل نتایج و یافته ها بر صحت و  بواسطهاما مهم ترین آنها به قرار زیر است که پاسخ گویی مناسب  ؛گسترده باشند

 اعتبار آن می افزاید.

  آیا توصیف ساختاری کلی، تصویری صحیح و دقیق از ویژگی های مشترک و پیوندهای ساختاری متجلی در

 ؟نمونه های گردآوری شده را ارائه می دهد

 گر بر محتوای توصیفی به گونه ای اثر گذاشته تا توصیف ها به درستی تجربه واقعی افراد را نشان  مصاحبه

 دهد؟

 آیا متن مصاحبه ها دقیق بوده و معنای سخنان افراد در مصاحبه را آشکار می سازد؟ 

  آیا پژوهشگر این  است؟در تحلیل مصاحبه ها، نتیجه گیری هایی غیر از آنچه محقق ارائه کرده وجود داشته

 ها را شناسایی کرده است؟ بدیل

  مصداق  نیزآیا توصیف ساختاری مختص همین شرایط است یا بطور کلی برای این تجربه در دیگر شرایط

 دارد؟

 آیا محقق فهم فلسفی از مضامین پدیدارشناسی داشته است؟ 

  دقیق و مشخص بیان کرده باشد؟آیا محقق پدیده روشنی را برای مطالعه داشته که آن را بصورت 

  آیا محقق ذات فراگیر تجربه مشارکت کنندگان را بیان داشته است؟ آیا این ذات شامل توصیف تجربه و بستری

 شود؟ که در آن رخ داده است، می

 آیا محقق بصورت بازاندیشانه در سرتاسر مطالعه حضور دارد؟ 

 و ... 

 



 یهای تحقیق پدیدارشناس ها و محدودیت چالش

ای که در نظر دارد امکانات و  شناختی ه استراتژی خود و نیز معرفت هستیبدیهی است که هر تحقیقی با توجه ب

خود را موظف به انجام آن کند.  پژوهشگرچارچوب های مشخصی را در اختیار محقق قرار می دهد که می بایست 

برخوردار است که خط تمایز میان مسیر قطعی تحقیق خود از انعطاف  گرچه تحقیقات کیفی به دلیل عدم تعیین نمودن

عدم وجود یک نظریه مشخص در آغاز تحقیق از یک سو مسیر حرکت را باز می اما تحقیقات کیفی و کمی است. 

گذارد که این خود ممکن است باعث سردرگمی محقق شود و از سوی دیگر این آزادی به محقق داده می شود تا خود 

آنچه افراد از و تحقیقات پدیدارشناختی  مسیر به دست این مسیر پویای تحقیق گذارده و با توجه به داده ها و در را

ی در خود فرصت سیق پدیدارشناخود را پیش برد. بطور کلی تحقنظر دارند، تحقیق و امکانات نظری و عملی  مدپدیده 

 ود.ها و چالش هایی دارد که بطور خالصه بدان اشاره می ش

 .ارائه مقدار زیادی از یادداشت ها و توضیحات مربوط به مصاحبه ها که همگی باید تحلیل و بررسی شوند 

 ی منظم و عادی قرار ندارند و تحلیل و بررسی داده ها سخت و نامرتب است، زیرا داده ها در مقوله ها

 ت وجود دارد.های زیادی برای ایجاد ارتباط میان بخش های مختلف بررسی با مشاهدا روش

 .ایجاد جامعه آماری از نظر تعداد زیاد است 

 .دسترسی منظم و از نظر زمانی گسترده با افراد باید وجود داشته باشد 

 توان همه پدیدارهایی که آمیخته با اهداف،  از منظر پدیدارشناسی همانگونه که هوسرل نیز در نظر داشت؛ می

 است را بررسی کرد. امیدها، آرزوها، تخیالت و تمایالت انسانی

 

 گیری نتیجه

پدیدارشناسی به مثابه روش متضمن رویکردی تفسیری است که روش شناسی خاص خود را داراست. 

استراتژی پژوهش پدیدارشناسی خود منبعث از مهم ترین مفروضات هستی شناختی و فلسفی است. هوسرل واضع 

که در شناخت و ذهن ه پدیدارشناسی در موضع یک مکتب فلسفی براین باور بود که برای رسیدن به ذات اشیاء آنگون

واقعیت نه دوگانگی سوژه و ابژه را نفی کرد؛ چراکه در این نگاه،  شناختی یابند می بایست با نگاهی هستی افراد نمود می

است. اپوخه یا به تعلیق درآوردن  ساحت الکتیکی از هردوکه دیچیزی در جهان و نه صرفا حاصل اندیشه و ذهن 

مسیر رسیدن به ذات چیزها که یکی از مهم ترین مراحل پدیدارشناسی هوسرلی  فرض های ذهنی و تجربی در پیش

. شده استدن به همان شرایطی است که جهان در آن تجربه یاست به این امر اذعان دارد که این ذات تنها در گرو رس



هیت تفسیری و نیز دد. ماجهانی است که تجربه در آن به وقوع می پیون انگاره و زیست لی همان جهان بدونجهان پیشاتأم

رشناسی به انسان دارد وی را عاملی آزاد و دارای اختیار می داند که خود معنای زیسته و تجاربش را رویکردی که پدیدا

ت کمی که گرایانه در مقابل با روش ها و تحقیقا روح انسان ایجاد می کند. پژوهش کیفی نیز با برخورداری از چنین

روش انگارانه به انسان دارند بسیار تحت تاثیر دیدگاه های فلسفی پدیدارشناختی است. در  ءنگاهی پوزیتویستی و شی

آنچه اهمیت دارد شرایط زیسته و تجربی متمرکز است؛  ف و ماهیت پدیده ها در یکتحقیق پدیدارشناسی که بر توصی

 معانی و ارزش هایی است که در تجربه زیسته افراد حاصل می شود.

رشناسی در پی آن است تا این معانی را از طریق افرادی که در تجربه یک پدیده با هم اشتراک تحقیق پدیدا 

دارند کاوش کند. محقق پدیدارشناس می کوشد تا ابتدا تجارب و انگاره های ذهنی خود را کنار نهاده و با افراد 

بر زیست آنها را از طریق تحلیل موردمطالعه طوری مواجه شود که در یک مواجهه همدالنه و مشارکتی روح حاکم 

که همگی در یک امر  . در این مسیر آنچه محقق در فرایند گردآوری داده ها از طریق افرادیرا فهم کندتجربه هایشان 

آن تجربه مشترکشان از یک پدیده است، دو سوال مطرح می کند؛ اینکه این افراد چه تجربه ای را از  ومشترک هستند 

به عبارتی آن پدیده دارای چه معانی برای آنها است و سپس این پرسش که چگونه این تجربه حاصل  یک پدیده دارند و

شده است یا به نوعی چه شرایط و موقعیت هایی درنحوه تجربه افراد از پدیده دخیل بوده است. محقق سپس با ارائه 

ند تا تحلیلی از مقوله ها و مفاهیم توصیف محتوایی)چیستی تجربه( و توصیف ساختاری)چگونگی تجربه( سعی می ک

تجربه موردنظر است در یک  معنادار را اخذ کند که در نتیجه آن ساختار الزامی یا جوهره نهفته که همان ذات پدیده یا

ه مثابه شود. تحقیق پدیدارشناسی با توجه به اهمیتی که به فرد، تجربه زیسته و فرایند تجربه ب مینگر ارائه  شکل کل

ی تحقیق کیفی است که هدف از انجام آن نزدیکی هرچه بیشتر به افراد مورد مطالعه برای آن دارد یک استراتژماهوی 

 و مشارکتی در رویکردی همدالنهعیان ساختن ماهیت تجربه و ذهن آنها)ایجاد واقعیت در یک شکل بین االذهانی( 

 است.
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