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 دهيچك
معایـب و مزایـاي ، روش، تکنیـک، قلمـرو، هـاویژگی، این پژوهش با رویکرد نظري و تحلیل اسنادي به بررسی جایگـاه

 يهـامحققـان روشتـا موجب شده است ، در تحقیقات اجتماعی تنوع موضوعات و مسائل پردازد.هاي کیفی میپژوهش
بوجود آمـده  یمختلفپژوهش  يهاروشرو، ازاین. جربه کنندت، هاوهشي این پژخطاضریب کاهش گوناگونی را با هدف 

ا بـمقالـه، ن یـاهاي پژوهش، پژوهش کیفـی اسـت. روشیکی از این قات کاربرد دارند. یاز تحق یک در نوعیهر  واست 
هـاي از روشگیـري اي جـز بهرهچاره، بر این باور است که در بسیاري از موضوعات و مسائل، کیفی هايبررسی پژوهش

گیـري از اي جـز بهرهنـد، امـا در موضـوعات بسـیاري چـارهدارکـاربرد هاي کمی پژوهش، کیفی نیست. در برخی موارد
مزایاي بسیاري است، امـا داراي معـایبی نیـز هسـت. ایـن برخوردار ها وجود ندارد. هر چند این پژوهش هاي کیفیروش

  پردازد.بی آن میمقاله، به بررسی روش هاي پژوهش کیفی و ارزیا

  .آوري اطالعات، جمع، قلمرو پژوهش کیفی، تکنیکروش کیفی، پژوهش ها:کلیدواژه
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  مقدمه
پاسـخ و کشـف روابـط علـی میـان متغیرهـا و پژوهش، فعالیتی است نظامند که با هدف تولید دانش و 

پژوهش در هـر گیرد. از آنجایی که رشد شاخص علم و موضوعی خاص سامان میهایی پیرامون پرسش
اي، رابطــه مســتقیم بــا میــزان و کیفیــت پــژوهش و پژوهشــگران آن جامعــه دارد، ســاماندهی و جامعــه

یافتـه اسـت. در تعریـف  ،ناپـذیر در فراینـد توسـعهها، اولـویتی اجتنابروشمندي تحقیقات و پژوهش
رة خاصـی از پژوهش، پردازش اطالعات است با فراینـد نظامنـد، متعلـق بـه گسـت«پژوهش آمده است: 

اي از علـوم هـر شـاخه. امـروزه، )29، ص1385(قراملکـی، »علوم، داراي هویت جمعی و متضمن نـوآوري
اهداف مورد نظر آن علم را دنبال کـرد. ، نیازمند روش و شیوة خاصی است که بتوان مطابق آن، گوناگون

» تحقیـق روش«اسـت. ها و تحقیقات امري ضروري و بایسـته روش تحقیق در بسامان رساندن پژوهش
واقعیـات مـورد ها را براي دستیابی به بتواند این روشمحقق اي دارد؛ زیرا اگر علوم جایگاه ویژههمه در 

اما اگـر بـراي  .دست یابدظر ناهداف مورد تواند به میو بهتر تر سریع، درست شناسایی کندوجو، جست
آن ا اند متناسـب بـنتویا ، و نداشته باشد »روش«عمل نکند و یا » روشمند«مجهول مورد نظر، دستیابی به 

خـود واقعیـات را کشـف  هـايدر طـی پژوهش تنها، نـهرا شناسایی و انتخاب کندمناسب روشی ، علم
  .ممکن است از مسیر درست منحرف شود بساچهبلکه نخواهد کرد، 

جهـان بهتـر شـناخت  يبـرافـراد اسـت کـه ا يمنـدنظام یشناخت يابزارهامجموعه » روش«اصوالً، 
روش سـازوکارهایی اسـت کـه ، . در یک معنـاي عـامرندیگیخود به کار مو کشف مجهوالت  یرامونیپ

ابتـدا طـرح ، گیرند. عموماً ما در انجام کارهاي روزه مره خودافراد براي نیل به هدفی مشخص به کار می
را آن کارهاي عملـی نیـل بـه راهکارهـا و سـازور، پیرامون آن اندیشیده، و قالب کلی کار را ترسیم کرده

چگونـه ، یمکنـ رچگونـه رابطـه برقـرا، کنیم؛ اینکه چگونه باید رفتار کنـیمآن عمل می براساسترسیم و 
بنـابراین، تحقیـق  .کنـد، امـور را روشـمند و نیـل بـه اهـداف را آسـان مییمم کنیتنظرفتارهاي خود را 

  م، امري ضروري و بایسته است.روشمند، انتخاب روش، و نیز انتخاب روش متناسب با عل
ویژه علوم انسانی امروزه به یک فرهنگ تبدیل شده، و اساسـاً، در همه علوم، به »روش«گیري از بهره

به سامان رساندن تحقیقات، بدون اتخاذ روش مناسب عمـالً تحقیقـات را بـا مشـکالتی فـراوان مواجـه 
ین و نگارش مقاالت و آثار علمی، اولین سـؤالی کـه تدودر سازد. براي نمونه، ساخته، غیرقابل اعتماد می

قرار است چه چیزي را بنویسید و به اصـطالح بسـازید؟ طراحـی اولیـه آن بایـد  شمامطرح است اینکه 
ابتدا در ذهن سـاخته شـود. شـما بـه عنـوان یـک محقـق، قـرار اسـت پایـان نامـه بنویسـید، یـا مقالـه 
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نگـارش و از اینهـا، ک یـهـر یا یک مقاله علمی پژوهشـی. مصاحبه و از یک  گزارش ، یاينگارروزنامه
: فـرق وجـود داردکتاب و رساله تفـاوت ، ن مقالهیز بینمراکز علمی در  .طلبدیخاص خود را م يمحتوا

ن یم بـیاگر بخـواه .ییهم محتوا، است يهم صورها، ن تفاوتیا مختلف است: يهانها مانند ساختمانیا
محتواي غنی و ناب و پرمایه را بایـد  .ت باشدید صورت در اولویبا، میصورت و محتوا تفاوت قائل شو

در شکل و قامت و قالب خوب، شکیل و زیبا قرار داد. عالوه بر این، از چه ابزاري بهره گیریم تا کشـف 
گیـري از متـد خـاص بهـره، سانبدین عت و اطمینان کامل به دست آوریم.مجهول خود را، با دقت، سر

  ی بایسته است.براي هر پژوهش
روش کمـی و در تحقیقـی دیگـر روش ، و به تناسـب موضـوع، گاهی اقتضاي تحقیقیاین حال،  اب

اي چـاره، ضرورتاً باید از روش کمی پژوهش بهره برد و در برخی دیگـر، کیفی است؛ برخی موضوعات
یـت محقـق رمـز و راز موفق، هاي کیفی نیست. انتخاب روش مناسب با موضـوعگیري از روشجز بهره
اند، بسیاري از مردم، بـۀ ویـژه محققـان مبتـدي هاي کیفی در بردارنده مفاهیماز آنجایی که بررسیاست. 

کنند که این روش آسانتر از روش کمی است. به خصوص اینکه روش کیفی نیاز بـه یـادآوري تصور می
توانـد حقیقـات کیفـی، میهاي ریاضی و آمارهاي پیچیده ندارد. اما درواقع، این صحیح نیسـت؛ تفرمول

آوري اطالعـات در هـاي جمـعاي اسـت. روشواقعاً دشوار باشد؛ زیرا مستلزم شرح موضوعات پیچیده
(جـی اسـتریک، هاي تحلیلی خود را توسعه دهندتر است و محققان باید مهارتهاي کیفی طوالنیپژوهش

ها کشور ما، علومی وارداتی است، و سـال. با این وجود، باید اذعان کرد که علوم انسانی در )17، ص1384
گرایی و بـا روش تحققـی خـود، کـه و از بدو تولد تاکنون این علوم با رویکـرد پوزیتیویسـتی یـا اثبـات

نظرانه و یک جانبه است، بر تاروپود جامعه تحقیق و علمی کشور ریشه دوانیـده رویکردي به غایت تنگ
که سایه سنگین آن را در جامعـه علمـی و تحقیقـی کشـور، بـه اي گونهو همه جا را درنوردیده است، به

  کنیم. خوبی مشاهده می
هـاي کیفـی و تأکیـد یادآوري این نکته نیز ضروري است که یک سـونگري و غفلـت از روش

توان تحقیقـی را یافـت هاي کمی و یا کیفی، مشکل آفرین است. به راستی مگر میافراطی بر روش
هـا، براسـاس خواسـت پژوهشـگر، کـه دو، نباشد. تنها در برخی پژوهشکه در آن کم و کیف، هر 

بهره نیسـت. شود، اما در همان حال از کیف بیمتأثر از خود تحقیق است، بیشتر به کمیت توجه می
گویـد: در این زمینه می هگل درمقابل، در تحقیقات کیفی ناگزیر به مقادیر کمی هم باید توجه کرد.

رو، غفلـت از . ازایـن)102، ص1355(اسـتیس، سـازندکم و کیف با هم هستند و درنهایت اندازه را می
  دهد.این موضوع محقق را به بیراهه سوق می
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هاي کیفی، ویژگی، مزایا و یا معایـب آنهـا این مقال، با این رویکرد، و با هدف معرفی قلمرو پژوهش
ها، رسـد، مجموعـه فرهنـگ دینـی حـاکم بـر جامعـه اسـالمی، و پدیـدهت. به نظـر میتدوین یافته اس

موضوعات و مسائل نوظهور در جامعه اسالمی، بویژه پس از پیروزي انقالب اسالمی جایگـاه تحقیقـات 
هاي کیفی را دوچندان کرده است. اصوالً، بررسـی و واکـاوي بسـیاري از موضـوعات، بـدون و پژوهش

  هاي کیفی میسور نیست.روشگیري از بهره

  بحث شناسيمفهوم
  »روش.«۱

تعیـین ، سـتنیابـزار کـار پژوهشـگر ، روش به چارچوب عملیاتی یا اقدامات جستجوگرانه اشـاره دارد
نامیـده  »تکنیـک«گیرنـد میاما ابزارهایی که مورد استفاده محقق قرار ، کننده چارچوب کار تحقیقی است

راهگشـاي محقـق درطـول پرداختـه و چـارچوب کلـی به ارائه تحقیق  روشبه عبارت دیگر،  شوند.می
امـا ، باشـدمیتجزیه و تحلیـل و حتـی ارائـه نتیجـه تحقیـق ، بنديدسته، هاتحقیق اعم از گردآوري داده

 کنـد.اطالعات مورد نیاز خود را گـردآوري مـی، کارگیري آنهاه ها ابزارهایی هستند که محقق با بتکنیک
، 1379(هالـت، کنندمعلومات راهبري میمجموعه ابزار و فنونی که آدمی را از مجهوالت به درواقع، روش، 

و ، قـوانین و قواعـد مشـخص، اصـول براسـاس هاي درست انجام کارروش عبارت از شیوهو یا  )5ص
 .)10، ص1385(میرزائی اهرنجانی، به صورت آگاهانه براي دستیابی به حقیقت است  وسیلۀ مناسب

  يفيروش ك .۲
اي خـاص در پـژوهش تـا آن حـد شـناخته شـده باشـد، امکـان در صورتی که زمینه«از نظر پاول 

تـوان از الگوسازي مقدماتی، تنظیم فرضیه یا ارائه نظریه در خصـوص آن وجـود داشـته باشـد، می
پذیر از آن استفاده کرد. اما اگر اطالعات موجـود گرایی(پوزیتیویستی) و روش کمیترویکرد اثبات

خـود ها کـدام هسـتند در یک زمینه خاص چنان اندك باشـد کـه حتـی تشـخیص اینکـه نادانسـته
  .)211، ص1379(پاول، »هاي کیفی بهره جستگرایانه و روشساز باشد، باید از رویکرد طبیعتمسئله

هـایی همچـون مصـاحبه، توان گفت: پژوهش کیفی عبـارت اسـت از: مجموعـه فعالیتمیدرواقع، 
.. که هر یک به نحوي محقق را در کسب اطالعات دست اول، دربارة موضـوع تحقیـق یـاري مشاهده، و

بنـدي شـده ادراکـی و طبقههاي تحلیلـی، آوري شـده، توصـیفترتیب، از اطالعات جمعدهند. بدینمی
شود. در این روش، دسترسی به اطالعـات یعنـی زنـدگی کـردن بـا مـردم مـورد پـژوهش و حاصل می
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زبـان و تـالش بـراي درك احساسـی، ـ  ازجمله مبانی ارزشی، عقیدتی و رفتاريـ  گ آنهایادگیري فرهن
کنـد کـه خـود را بـه هاي آنها. محقق کیفی، رفتار اجتماعی را به این دلیل ادراك میها، و هیجانانگیزش

  .)255، ص1374(دالور، دهدجاي دیگران قرار می
هـاي حاصـل روش، هاي آنپژوهش کیفی نوعی پژوهش است کـه یافتـه کوربینو  اشتراوسازنظر 

پـژوهش کیفـی را  گـراوو  برنز .)1998، (ر.ك: اشتروس و کوربین سازي نیستهاي کمیآماري یا سایر شیوه
، نگرانـهدانند که بـا اسـتفاده از رویکـرد کلها میروشی براي کسب معرفت ازطریق کشف معانی پدیده«

در مجمـوع پـژوهش کیفـی رو، ازاین. )64، ص1385(عابدي، »شودهاي پیچیده میدیدهموجب فهم عمیق پ
اي چرخـه فراینـد مثالً .ها از منظر خود آنهاستبارة تجربیات مختلف انسانشناختی و فراگیري درروش

و سـازماندهی ، هاعنوان یک روش تحلیل کیفی و مشتمل بر سه مرحله تقلیل دادهبه، سارانتاکوستحلیل 
و  نلسـون. امـا از نظـر )1388زاده، (ر.ك: تـركهاي کیفی مورد استفاده قرار گیردتواند در پژوهشتفسیر می
اي رشـتهو گاه ضد، ايرشتهفرابین، ايرشتهپژوهش کیفی خود یک حوزه دانش و پژوهش بین، همکاران

حتـی برخـی از علـوم طبیعـی  علوم اجتماعی و، هاي علوم انسانیتوان آن را در انواع رشتهاست که می
  .)1390پور، (ر.ك: شکاري و حسینکار بردبه

  كيفيپژوهش روش 
معمـوالً بـه ، ردیگیق مشاهده صورت میده و آن هم از طریک پدیف یشتر توصیکه ب، یفیکهاي پژوهش

تحـت مطالعـه و  »مـورد«ابعـاد  یلیمشاهده تفصـ، يمورد اتهدف مطالع. است يصورت مطالعه مورد
 د بـریـو بـا تأک یفـیشتر بـه روش کیب يمطالعه مورد، روازایندگاه کل گرا است. یها از دمشاهدهر یتفس

بـه سـبب  یکمـ يهـاروشاما  .)89، ص1382، (سرمد و دیگـرانشودیر آنها انجام میها و درك و تفسفرایند
ن یتـریکننـد. عـالیممعموالً از اعداد استفاده ، ج استیافتن نتایو شمول عام  يریپذمیکه تعم، اهدافشان

از ابـزار پرسشـنامه اسـتفاده  یشـیمایدر مطالعـات پ ش اسـت.یمایپ، ن هدفیل به این يها برانوع روش
را بـه  ياعـداد درمقابـلدهنـد و یان قـرار مـیپاسـخگو يش رویرا پـ یواالتئسـ، هاشود. پرسشنامهیم

 یجیسـه و بـه نتـایها را مقاداده، ه خودیاول يهاهیدهند و پژوهشگر متناسب با فرضیل میپژوهشگر تحو
 یاجتمـاع یاز زنـدگ ییهـاجنبـه يریـگبا شمارش و انـدازه »یکم« يهاروشکه، درحالیابد.ییدست م

 يرهـاییو کشـف معناهـا و تغ یاسـتدالل يهـافید توصـیشتر با تولیب »یفیک« يهاروش، سروکار دارند
ی، تصـادف يهـاشیزمـا، آیکم يهااز روشراد م .)310، ص1384، (بلیکیسروکار دارند یکنشگران اجتماع

و ي، انمونـه يهاشیمایپي، ریچند متغ يآمار يهالیتحلي، قلم و کاغذ »ینیع« يهاآزمون، شیشبه آزما
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ي، مطالعــات مــورد يشــامل قــوم نگــار یفــیک يهــاروشدرمقابــل، باشــد. دســت مین یــاامــوري از 
  .)302همان، ص(باشدمی مشارکتهمراه با ژرف و مشاهده  يهامصاحبه
دهـد کـه بـا هـایی را بـه دسـت مـیهر نوع تحقیقی که یافتـه :تحقیق کیفی عبارت است ازاما 

شیوه ممکن اسـت بـه این اند. هاي آماري یا هرگونه کمی کردن کسب شدههایی غیر از روششیوه
رباره کـارکرد سـازمانی رفتارها و همچنین دها، منوگرافیها، لتحقیق درباره زندگی افراد، شرح حا

هـا بـه شـیوه آمـاري یعنی ممکن است داده ؛الملل معطوف باشندهاي اجتماعی یا روابط بینجنبش
 .)66، ص1385(ر.ك:عـارف، صـورت گیـردکیفـی  لیاما خود تجزیه و تحلیل به شک، کمی شده باشند

  ن فنـون معمـوالًکننـد. ایـها را از طریـق مصـاحبه یـا مشـاهده گـردآوري مـیمحققان دادهرخی ب
  کننـد کـهاي کدگـذاري مـیگونهها را بهبا این حال، آنها بعداً داده همراه هستند. هاي کیفیبا روش

  کننـدهـاي کیفـی را کمـی مـیبه آنان امکان تجزیه و تحلیـل آمـاري را بدهـد. آنهـا در اصـل داده
  .)17، ص1385، (استراس و کوربین
دهـد کـه در نمیرا اجازه این به محقق ، محدودیت تحقیق کیفیپذیر و بدون انعطاف، ماهیت خالق

، عمـل کنـد. در تحقیـق کیفـی، بردبا همان دقتی که در تحقیق کمی به کار می، هاگردآوري و تفسیر داده
هـا وجـود نـدارد. قواعد چندان مشخصی براي تعیین نحوه اجراي مناسـب و مطلـوب آن و تفسـیر داده

گیـري فکـري ناسی کیفی غالباً تحقیق کیفی را یـک هنـر یـا نـوعی جهـتشهاي مربوط به روشکتاب
همان پرداختن به چنـدین تحقیـق کیفـی ها، اجراي آنو کنند که بهترین راه فراگرفتن دانند و اشاره میمی

  .)624، ص1388، (ببیمتفاوت است

  هاي كيفيويژگي پژوهش
پژوهش کیفـی اغلـب از تبیـین اسـتقرایی در پژوهش کیفی، پژوهشگر کمتر نگران آزمون فرضیه است. 

نگرد تا مشاهده کند که اگـر کند و به جهان تجربی میجوید؛ یعنی از یک فرضیه ویژه شروع میبهره می
 .)22، ص1384(اسـتریک، توانید جهان اجتماعی را به امتحان بگذاریدفرضیه با حقایق حمایت شود، شما می

کنـد. هـر تحقیقات کیفی را از تحقیقات کمی متمـایز مـیکه  تندهایی هسداراي ویژگیگرا محققان کیفی
  عبارتند از: هایک از این ویژگی

موضـع اتخـاذ شـده از سـوي  درمقابـل، این موضعاستفاده کنندگان از دیدگاه کنشگران اجتماعی: .1
که پژوهش را از دیدگاه خودشان نسبت بـه چیسـتی واقعیـت اجتمـاعی  داردپژوهشگران کمی قرار 

بـاال بـه «یا رهیافت از ، »بیگانه«و  »خودي«ضع چون مومهدهند. این تفاوت تحت عناوینی انجام می
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از هـم تمییـز  »پـایین«و  »باال«موضع ، »دهمآن طور که من ترجیح می«و یا  »از پایین به باال«و  »پایین
  .)324، ص1384، (بلیکیداده شده است

از  »فربـه«هـاي اهمیتـی اسـت کـه بـه تولیـد توصـیف، دومین ویژگی پژوهش کیفـیتوصیف فربه: .2
ایـن دیـدگاه را دارنـد کـه ، شود. برخی پژوهشگران کیفیهاي اجتماعی تحت مطالعه داده میمحیط

پذیر یـا ضـروري انامک، اي از زندگی اجتماعیتوصیف همه کاري است که براي تأمین فهم هر جنبه
یـات یهـا یـا جزکـاريکنند کـه ممکـن اسـت ریـزهمیاموري است. آنها توجه بسیاري به توصیف 

هـا و اي کـه کـنشپس زمینـه و اهمیت فعالیت اجتماعی به نظر آیند. چنین استدالل شده که ارائهبی
توانـد تولیـد مـیضرورتی حتمی است. اما ایـن توصـیف ، توان در متن آن درك کردها را میتعامل

  .)325، ص(هماني زندگی اجتماعی را تسهیل کندهابرخی جنبه ازشرح و تعبیرهاي رضایت بخش 
 پویـا و فراینـديپژوهشـگران کیفـی دنیـاي اجتمـاعی را ، کلیطوربههاي اجتماعی: فرایند تمرکز بر.3

نـه اسـت،  تمـاعیهـاي روابـط اجتمـاعی کنشـگران اجمربوط به پویاییکه امري  ؛نگرند نه ایستامی
هاي افراد و روابط میان مفاهیم انتزاعی. استدالل آنها این است کـه چـون مشـارکت کننـدگان ویژگی
خواهنـد دیـدگاه ایـن افـراد را بـه واقعیـت پژوهشـگرانی کـه مـی، شونداجتماعی می فرایند درگیر

ت اجتمـاعی را نیـز بـه باید واقعی، و دیدگاه افراد خودي و داخلی را بدست آورند، اجتماعی بپذیرند
  .)326، ص(همانهمان شیوه بنگرند

نیافتـه و هاي کیفی اغلب با پـذیرش رهیـافتی سـاختاستفاده از روشپذیر: پذیرش رهیافت انعطاف.4
انجام پژوهش همراه است. عدم تمایل نسبت به تحمیل مفاهیم و روابط میان آنها بـر در پذیر انعطاف

ش از کاوش باز و آزاد در آن وجود دارد. برخـی پژوهشـگران کیفـی پی، هر بخش از دنیاي اجتماعی
هـاي پـژوهش یا بدون پرسـش، ايبندي شدهممکن است حتی بدون داشتن موضوع صریحاً فرمول
ها همراه با جلوتر رفتن کار میدانی پدید آینـد. وارد میدان شوند و ترجیح دهند که موضوع و پرسش

اشتیاق به دیدن جهـان از دریچـه چشـمان کنشـگران اجتمـاعی تاحدي ، نیروي محرك این رهیافت
است. همچنین این رهیافت مبتنی بر این دیدگاه است که پژوهشگر احتماالً درك کـافی از وضـعیت 

مـوارد خـالف انتظـار احتمـاالً ، هاي مشابه دیگـریا روش، مشاهده مشارکتی فرایند ندارد و در طول
  .)326، ص(همانپیش خواهد آمد

بـه ایـن ، کننـدپژوهشگران کیفی که با استراتژي پژوهش استفهامی کار مـیراندن مفاهیم و نظریه: پرو.5
بلکـه همچنـین ، کنـدپژوهشگر را محدود می تنهانهنکته توجه دارند که پذیرش پیشاپیش یک نظریه 
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مفـاهیم و  این پژوهشـگران بیشـتر بـه پرورانـدن، درمقابلدارد. او را از اتخاذ دیدگاه کنشگران بازمی
ها عالقمندند. اگر مفاهیم فنی از همان آغاز در پژوهش مـورد اسـتفاده ها در طول گرآوري دادهنظریه

عنوان مرجع و راهنما و نه از پـیش تعیـین ه یعنی ب، کنندساز ایفا میصرفاً نقشی حساس، قرار گیرند
  .)326، ص(همانکننده پدیده مورد کاوش 

  يفيکپژوهش قلمرو 
آید و بیشـتر بـراي به دست نمی يآمارکمی و  يهاق دادهیاز طر هاي تحقیق کیفیروش يهاافتهعموماً ی

 يبـراتالش  و، اتییتوجه به جز بای، کوچک اجتماع يهاگروه حوادث و، هاتیموقع یرکمیف غیتوص
حـوادث  خـود و یبه زنـدگ يعاد و یعیطب يهاتیدر موقع هاکه انسانی است معان ریتفس ر ویارائه تعب

(ر.ك: ی عبارتنـد از:فـیق کیـطه روش تحقیدر ح یپژوهش يهاتیفعالقلمرو  ترینمهم ازجمله بخشند.یم
  .)56ص، 1387همتی، 

، اعـم از فـرد، شـهر، ک مـوردیـهمه جانبه راجع بـه  و، گسترده، ژرف قیل عمیتحل . مطالعات موردي:1
 ک مـوردمعمـوالً همـه ابعـاد و جوانـب یـمطالعات موردي، ر د ، نژاد، قوم و...گروهکشور، فرهنگ، 

، اسـناد یبررسـ، قیـمصاحبه عماین نوع پژوهش، فنون  ابزار ومورد مطالعه عمیق قرار گیرد.  خاص
  باشد.می مشاهده همراه با مشارکتو  روزانه يهاادداشت، یهانامه

ر یو مشـارکت بـا سـا مشـاهدهي، در قوم نگـارنگاري، مردم نگاري و یا مشاهدة همراه با مشارکت: . قوم2
شـود و محقـق می ا آشـکار)یـمدت محقق(پنهـان  یاند و شامل مشارکت طوالنق شدهیها تلفروش

عمومـاً بـراي  .گویا خود جزیی از همه جامعـه آمـاري اسـت، ق داشتهیدان تحقیدر م مستمر حضور
و ، شـارکت داشـتهم، مشاهده همراه بـا ر بهره گرفتهیپذانعطاف يهاياز استراتژ، گردآوري اطالعات

  کند.دان به صورت متمرکز فعالیت مییات خود در میبرنگارش و گزارش تجرب
و محتـوا ل یـتحلهـاي ازجمله پرکاربردترین موضوعات مورد مطالعه است. اساساً، روش. تحیل محتوا: 3

گیـرد. صـورت می مخاطـب اثر آن بر ام ویفرستنده پ يهایژگیو، امیپ يبه منظور درك محتوا اسناد
و خاطبـان م رفتـار میمشـاهده مسـتق ياست که به جا يارمداخلهیغي هاروش ازجملهل محتوا یتحل

توجـه و ، انـدکـردهبا یکدیگر مبادله که  ییهاامیکه آنان بوجود آورده و پ یبه ارتباطات، پرسش از آنها
د آورنـده یـپدهاي پیـام، یژگیو یابیارزدر واقع، هدف اصلی در این پژوهش،  کنند.یل میتحلرا آن 

  باشد.میام االقاء شده بر مخاطب یپ تأثیرمطالعه  و امیپ
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ط یل کالم با توجه بـه شـرایو تحل يسخن کاواین عرصه نیز بسیار پرکاربرد است.شیوة .تحلیل گفتمان: 4
توجـه دارد و  یمعناشـناخت يل گفتمـان بـه سـاختارهایـحل.ت..یفرهنگي، اقتصادی، اسیسی، اجتماع
ا و یـ ياعـم از گفتـاری، قطعـه زبـان؛ سـازدیها و راهبردهـا را روشـن مـداللت، هاارتباط، هافرض
بلکـه ، کنـدیبه عوامل درون متن اکتفا نمآن، ل یتحل يبرافته، ک متن در نظر گری انرا چون ينوشتار

در متن مورد نظـر  یاجتماع ياساختاره ییو بازنما تأثیربه ، عوامل خارج از متن تأثیربا مطرح کردن 
  .)42- 33، ص1381(ر.ك: حقیقت، پردازدیم

  كيفيپژوهش  هايروشو  هاتكنيك
  هاي جمع آوري اطالعاتالف. تكنينك
اي گونـهبههـا مفهومی و تفسیر رفتـار انسـان، دنبال مطالعه کلیه ب روش تحقیق کیفیاز آنجایی که 
صـورت نـرم و ه بـبایـد روش آن ، گیـردتصرف صـورت مـی و که بدون دخالت و دخل طبیعی است

صـورت پرسشـنامه و پیمایشـی ه بـکـه روش کمـی برخالف ، در این روش صورت گیرد. پذیرانعطاف
توصـیف و ، براي اکتشـاف هاست ک يفرایند .باشدمیدر ارتباط مستقیم با موضوع  حققم، گیردانجام می

مطالعـه و  مصـاحبه، عمدتاً مشـاهده که هاي کیفیهاي روشتکنیکدر اینجا ابتدا گیرد. صورت می تبیین
شناسـیانه و اي، پدیدارشناسـانه، نشانهکه عمـدتاً زمینـههاي تحقیق کیفی، ي است، طرح و سپس روشاسناد

  معناشناسانه است، مطرح خواهند شد.

  مشاهده.الف
 رد.یـگمـیآشکار و پنهان صورت به دو صورت است که » مشاهده«کیفی، ق یتحق مهم درهاي تکنیکاز 

مشـارکت همـراه بـا «، ممکن است محقق خـود نیـز جـزو جامعـه آمـاري باشـد کـه در صورت آشکار
نـام » مشاهده بدون مشـارکت«نام دارد. اما اگر محقق در بیرون نظاره گر رفتار کنشگران باشد، » مشارکت

ر یسـا باه، و ق وارد شدیدان تحقیز در میمحقق به صورت مداخله آم، مشارکتهمراه با در مشاهده دارد. 
کـرده، دان اجتنـاب یـمحقق از مداخله در م، در مشاهده بدون مشارکت، اما شودیکنشگران وارد تعامل م

  کند.جویی میپیع را یان وقایجر صرفاً

  . مصاحبهب
 ن نـوعیـاغلـب ا، اسـت یفـیق کیـاطالعـات در تحق ين روش گـردآوریترعام، که مصاحبه ییاز آنجا

ا گفـت و شـنود یـ وگوگفت«مصاحبه را  .اندهدینام »ياق مصاحبهیتحق يهاروش« قات را اصطالحاًیتحق
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خـاص بـا مصـاحبه  یکه محقق با هدف کسب اطالعات درباره موضـوع ین معنیبد ؛انددهینام »هدفمند
ده و یـچیپار یامـا در اصـل بسـ، ساده به نظر رسـد ظاهربه ن کار ممکن است یا .کندیشنونده صحبت م

ش از آنچه که از مطالعـه یب، ن بارهیدر ا يریگمیمصاحبه و تصمانجام  یچگونگ تنوع فراوان است. يدارا
 يحقق بـرااز سوي دیگر، م ط ملموس قابل حصول است.یدر شرا یات عملیاز تجرب، دیدست آه متون ب

را از مقوالت مختلـف شنوندگان مصاحبه ف ید ابتدا تعریبا، ل مناسب از آنیو ارائه تحلافراد درك رفتار 
ر یامکـان پـذ يادیـق تا حد زیعم يهاق مصاحبهین کار از طریا .بشناسد، که در آن قرار دارند یطیو شرا
 .)1376(سرمدي و دیگران، است

 ومدارک اسنادج. مطالعه 

یـا بـه نـوعی و »روش مسـتقل« کیـتـوان بـه عنـوان یمـدارك را مـ اسـناد و استفاده از، روشاین  در
ي، مـورد يهـاگـزارش، هـانامـه، هـاادداشـتیاسـناد شـامل  .ها به کاربردروشسایر مکمل » ياستراتژ«

 .(همان)شودیخاطرات و مانند آن اطالق م يهادفترچه، اظهارنظرها

  كيفيپژوهش هاي ب. روش
  اي. روش و نظريه زمينه۱

ک روش یـ، اياسـت. نظریـه زمینـه يانـهیه زمینظرو یا  يگراندد تئور، هاي تحقیق کیفیروش ازجمله
ن یـا .شـودین میتدو یواقع يهاداده براساسمند و است که به شکل نظام یو اکتشاف ییاستقرا یپژوهش

در سـال  نیاسـتراوس و کـورباسـت.  ها محـدودنهیکاربرد دارد که دانش ما در آن زم يروش در موارد
ک روش یـ، يانـهیه زمیـنظر :انـدن کـردهیـیتب ن گونـهیرا ا يگراندد تئور، ف مشابهیک تعریدر ، 1994

اسـت کـه  ییهـاه برگرفته از دادهینظري، انهیه زمیمنظور از نظر.است يد تئوریتول يبرا یپژوهش عموم
و  يگـردآور، ن راهبـردیـانـد. در ال شـدهیـو تحل يمند گردآوربه صورت نظام، پژوهش ی فراینددر ط
گر قـرار دارنـد. یکدیک با یدر ارتباط نزد، شودیها استنتاج ماز داده درنهایتکه  ياهیها و نظرل دادهیتحل

ک حـوزه یـکـار را بـا ، آغاز کنـد ياش تصور شدهیه از پینکه مطالعه خود را با نظریا يپژوهشگر به جا
ه یـنظر، به عبـارت دیگـر دار شود.یها پده از دل دادهیدهد که نظریاجازه م، خاص شروع کرده یمطالعات

 يهـاش فـرضیاسـتنتاج از پـ يا را بـه جـایها و قضاهیفرض، میمفاه، هاهیاست که نظر یروشي، انهیزم
 یژگـیکنـد. ویها کشـف مـم از دادهیمستقطور، بهموجود ينظر يهاا چارچوبیها ر پژوهشیسای، قبل

  .)1386(ر.ك: منصوریان،  عبارت است از:، ايهاي کیفی نظریه زمینهروش
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 يرخـدادهابینـی شیو امکـان پ، ختهح موضوع مورد مطالعـه سـایح و تشریبه توض پژوهشگر را قادر .1
  .سازدمیق را فراهم ینه تحقیممکن در زم

   .داردو در آن مشارکت وده موضوع مورد مطالعه مؤثر ب ينظر یشرفت مبانیدر پ. محقق 2
از شـناخت نسـبت بـه  ياهبه مرحلرا پژوهشگر ، به موضوع مورد مطالعه فراهم آورده ياکرد تازهیرو. 3

  .شده معنا و مفهوم ببخشد يبتواند به داده گردآور، هداده رساند
 يماننـد دفترهـا یاسناد و مـدارک، یدانیمشاهدات م، مصاحبهطریق ها از منابع داده، يانهیزمروش در  .4

صـوتی و... بـه و  ییویدیـو ينوارهـا، هاروزنامـهی، خیتار منابع، هانامهیزندگ، ادداشت و خاطراتی
  آید.دست می

تنهـا بـه ، فتهریپذ یبه خوب، ها بر عهده دارندر دادهیرا که در تفس یت و نقشیمسئولی، فیپژوهشگران ک .5
، هـادهیـر دیت تفسـیبلکه مسـئول، کنندیها اکتفا نمها و سازمانگروه، افراد يهادگاهیان دیگزارش و ب

 .)http://searches.blogfa.com/post-98.aspx(رندیگیعهده مز بر یخود را ن يهاها و خواندهدهیشن

  شناسيروش نشانه .۲
مند و در جستجوي معناهـاي هاي ساختهاي تحلیل متون در حکم کلیتشناسی یکی از روش. نشانه1

  پنهان و ضمنی است؛
هاي درگیر در متون حـاکم هسـتند و ختی بر نظام قواعدي تمرکز دارد که بر گفتمانشنا. مطالعاتِ نشانه2

  کند؛می تأکیددهی معنا شناختی در شکلبر نقش بافت نشانه
ها و آموزد چگونه معانی به وسـیله متـون و از طریـق چینشـی خـاص از نشـانهشناسی به ما می. نشانه3

  شوند؛رمزگان فرهنگی تولید می
بلکه نمادهاي گویایی نیـز هسـتند کـه بـه عنـوان ، ها تنها به صورت اصطالحات نمادین نیستندنشانه. 4

اي ابـزار نشـانهدرحقیقـت، ها شـوند. نشـانههاي اجتماعی به کار بـرده میفرایند ابزاري براي تسهیل
  شوند؛هستند که جایگزین محیط تقابل اجتماعی می

اي اي تـاریخی اسـت و ترکیـب دال و مـدلولی خـاص در برهـهژهسـو، . نشانه به دلیل اختیاري بودن5
ها در خالل نوعی توالی مبتنی بر قراردادهـاي ي تاریخی است. نشانهفرایند نتیجۀ تصادفی، مشخص

  شوند.خلق می، فرهنگیِ کاربردشان و در شرایطی خاص
هـان سیاسـت و تواند به مثابـه یـک روش بـراي شـناخت چگـونگی معنـادار شـدن جشناسی مینشانه

، چگونگی تثبیت تصورات و ذهنیت ما دربارة امور و پدیدارهاي سیاسی تعریف شود. به عبـارت دیگـر
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و دریچۀ آنان به روي تفسـیرهاي گونـاگون گشـوده ، نهایت معنا هستندها حامل بیتوان گفت: نشانهمی
هاي ایـدئولوژیکی و معرفتـی و هپسین، هاي فرهنگیرساند تا به گنجینهشناسی به ما یاري میاست. نشانه

رهنمـون ، انـدموقت معناي را براي مقاصد خـاص تفسـیر و تثبیـت کرده طوربهاي که رمزگان اجتماعی
 .)14، ص1389(تاجیک، بر ما مکشوف شود» تفسیر«و رمز و راز چگونگی تثبیت یک ، شویم

 يدارشناختيپد روش .۳

را چنـدان در فضـاي  توان آننمی، هاي کمیبیشتر روشی کیفی است و بر خالف روش، این روش
هاي پدیدارشناسان آنقدر متفاوت و متنوع اسـت کـه رهیافت، و آماري ارائه داد. عالوه بر اینکمی 
هـاي از روشسـخن امـروزه ، توان همه را در یـک الگـوي واحـد جمـع کـرد. بـراین اسـاسنمی

، »پدیدارشناسـی«مقصـود از واژة  شناسی و فلسفی،مطرح است. در اصطالح معرفتپدیدارشناسی 
گـذاري شـده اسـت و در پـی پایه )1938ــ 1859(مکتب و روشی است که توسط ادمونـد هوسـرل

دیگـر، نسـبت بـه  پژوهش و آگاهی مستقیم نسبت بـه تجربیـات و مشـاهدات اسـت. بـه عبـارت
  شوند.واسطه در تجربۀ ما ظاهر میپدیدارهایی است که بی

شـود واسطه تجربه مـیخواهد بین آنچه بی، می»شیء فی نفسه«درمقابل » پدیدار«کانت با طرح 
آید، جدایی افکند. به این ترتیب، ظاهراً ناخواسته موجود است، اما به تجربه در نمی و آنچه درواقع

، مشکل فلسفه را در همین تمایز وجدایی و هوسرل شود. امابه یک رهیافت نیمه شکاکانه منجر می
ند؛ زیرا تمایز میان پدیدار(فنومن) و واقع(نومن) وقتی است که ما به تجربیات خـود دادوگانگی می

، با در پرانتز نهادن عامـل واقع(نـومن) و بـه تعبیـري، بـا کانتبرعکس  هوسرلکنیم. پس شک می
خواهد از راه شناخت پدیدارها به یک یقین کامـل و تردیدناپـذیر دسـت مسکوت گذاشتن آن، می

  .)74، ص1381یگران، (بیات و دیابد
کوشد تا ساختارهاي ماهوي یا ذاتی این پدیدارها را توصیف کند تـا خـود را محقق پدیدارشناس می

اي براي شـهود معـانی ذاتـی ها آزاد کند و روشی براي توصیف پدیدارها و شیوهها و تبیینفرضاز پیش
، اخـالق، هـایی ماننـد دیـندرحوزه، سفهشناسی و فلافزون بر حوزة معرفت، شناسیتدارك ببیند. پدیدار

 ویژه، بـهشناسی نیز کاربرد پیدا کرده است. جالـب اینکـه در علـومهنر و جامعه، حقوق، نقد ادبی، تاریخ
و شـناخت و » برداشـت توصـیفی«مقصودشـان ، شناسـیدانشمندان معموالً از اصـطالح پدیدار، فیزیک

، پدیدارشناسـیرو، ازایـن. )72- 3(همـان، صهاان چراییو بی» برداشت تبیینی«نه ، هاستتوضیح چگونگی
 گیرد.در زمره روش توصیف و تبیین کیفی قرار می
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  معناشناسي .روش۴
، نیاســت. بنــابرا یفیو توصــ یخیدو حــوزه تــارو واژگــان کلمــات در مفــردات ، یمــراد از معناشناســ

شـناخت ، »یخیتـار یمعناشناسـ«مـراد از گیـرد. صورت می یفیو توص یخیارت به دو روشعناشناسی م
د بـه دو یـبا، یخیتار یات لغت است. در معناشناسیخ حیدر طول تارواژگان  يبعد یه و معانیاول يمعنا

 خیدر طـول تـار یی. لغت چه تطـورات معنـا2د آمده است؟ ی. لغت چگونه پد1داد:  پاسخ یسؤال اصل
؛ .اشـتقاق2وضـع؛ .1: دیـآید مـیـپد اشکالاین از  یکیبه ، ک لغت حسب موردی دا کرده است؟یپ خود

. توسـعه 1کنـد:یمـ دایـپ ییاشـکال تطـور معنـااین از  یکیک لغت به ی. همچنین . اقتباس4 ب؛یترک.3
 .ییت معنای. مهجور4؛یی. تجوز معنا3؛یی. تعدد معنا2؛يمعنا

، »یاسـیق  یمعناشناس«مراد از گیرد. صورت می یاستقرای و یاسیبه دو شیوه ق نیز یخیتار یمعناشناس
مـراد از  اسـت. کـودك يآمـوزمشتقات آن بر قواعد حاکم بر رشـد زبـان و لغت استعمال موارد عرضه

خ یتـار یعنـی یخیب تـاریـبـه ترت، در آن به کار رفته که لغت ین است که متونیا »ییاستقرا یمعناشناس«
 .)102، ص1390(رك: مصالیی پور و دیگران، شود خ مؤلف مرتبیا تارین یتدو

آن اسـت.  ياهاله یز معانیمراد متکلم و ن یعنی، یاصل يشناخت معنا، »یفیتوص یمعناشناس«از  مراد
که در آن بـه کـار رفتـه  يا. مراد متکلم از لفظ در جمله1: شودمی طرحمنجا یدو سؤال مهم در ا، نیبنابرا

 يشناخت معنـا يبرا شود؟یبه ذهن مخاطب متبادر م یمیچه مفاه، آن لفظهنگام استعمال . 2ست؟ یچ
. يو قـرائن معنـو یاند: قـرائن لفظـن قرائن دو نوعیکالم توجه کرد. ا د به قرائنیبا، ا مراد متکلمی یاصل
 یچـه مشـتقات ی. لغت مورد بررس1سؤاالت پاسخ داد:  نیب به اید به ترتیبا ياهاله یشناخت معان يبرا

 ییهر وجـه معنـا ی. حوزه معناشناخت3است؟ به کار رفته  یاز معان یوجوه . هر مشتق آن به چه2دارد؟ 
توصـیفی و تـاریخی ، معناشناسی ست؟یچ، مورد بحث اسناد داده شده که در لغت یمی. مفاه4 ست؟یچ

 گیرد.در حوزه روش تحلیل کیفی قرار می، با قلمرو آن

  تحليل محتوايروش . ۵
تحلیـل محتـواي کمـی و کیفـی ها ازجمله از نوع تحلیل محتوا، معموالً به دو روش برخی پژوهش

گیرد و محقق باید براساس طرح موضوع و با توجه به نوع اسـتفاده از تحلیـل محتـوا و صورت می
کارگیري آن، از این دو نوع روش سود ببرد تا بتواند از سردرگمی و ابهام کـاربرد میـان دو روش به

  روش دوري گزیند.
  عبارتند از: کیفی  هاي تحلیل محتوايفرضپیش با این وجود، برخی
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  ؛هاپردازند تا به پیامدها یا فراوردهمی فرایند هبیشتر ب. محققان کیفی 1
تجربیـات و سـاختارهاي ، اینکه چگونه افراد به زنـدگی، هستندبخشی مند به معنا. محققان کیفی عالقه2

  دهند.جهانِ اجتماعی معنا می
هـا بـه وسـیله همـین ابـزار داده .تحلیـل آنهـا اسـت ها وخود ابزار اصلی گردآوري داده، . محقق کیفی3

  شود.محقق) گردآوري می(انسانی
ارتبـاط برقـرار کـرده و ، محقق مستقیماً با افراد مـورد بررسـی، . تحقیق کیفی مستلزم کار میدانی است4

  یابد تا در محیطی طبیعی به مشاهده و ثبت رفتار بپردازد.عمالً در محیط حضور می
درك و فهمـی کـه از طریـق کلمـات یـا ، معنـا فراینـد جنبۀ توصیفی داشته و محقق بـه . تحقیق کیفی5

  مند است.عالقه، آیدتصاویر به دست می
، سپس به سـاختن مفـاهیم، یات آغاز کردهیها و جزتحقیق کیفی جنبۀ استقرایی داشته و از داده فرایند .6

  .)145(ر.ك: جان، بی تا، صپردازدها میها و نظریهفرضیه
 :ازند عبارتتحلیل محتوا ی یفهاي کشیوه ترینمهماما 
بـه نـوع گـرایش و  بتـوان، مـتن یفـیهدف این است که با تحلیـل ک، در این روش :تحلیل ارزشیابی. 1

 ؛تحلیل محتـواي مـتن عبارت است از:این روش  فرایند .برد متن پیصاحب اثر و هاي گذاريارزش
  .رزشیا رتعیین شدت با و ؛آنها ارزش رتعیین جهت با

سنجش گـرایش بیـان شـده در یـک مـتن ، هدف از تحلیل احتمال وقوع: روش تحلیل احتمال وقوع. 2
  ، از چه واژگان با بار ارزشی مثبت و یا منفی و یا خنثی بهره برده است.براي نمونهاست. 

فرسـتد و می ...وید ه سوي تحلیل شونده سئوال، تمجبتحلیلگر  ارسال محرك و تحلیل عکس العمل:. 3
فرستد هاي نامحسوسی میطور غیرمستقیم محركبه، گرتحلیلو یا  کندعکس العمل فرد را بررسی می

 کند.ها را تحلیل و تفسیر می. سرانجام محقق این عکس العملماندمیمخاطب و منتظر عکس العمل 
یا یک فرد مهم از نظر اجتمـاعی ، رتحلیل سخنرانی یک سیاستمدا: با و یا تصویر تتحلیل بیان و صو. 4

، زده هیجـان مطـالبیموضـوعات و  چـهاز  توان پی برد کـهمی، لحن وي، گفتار و بیان و با دقت در
مشـخص فـرد کـري ف، خط مشی سیاسی، و در این شیوه. غمگین یا عصبانی بوده است، خوشحال

ن، کـرد اخـم، ییجابجـا، نفـس کشـیدن، ، تغییر رنگ چهرهلرزش دستهمچنین با ردیابی  .شودمی
، و در نتیجه، موضع و گرایش مثبت و یـا منفـی فـرد و... هاي روانی و پرش بخشی از عضالتتیک

  گیرد.مورد ارزیابی قرار می
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  بررسيو گيري و نقد نتيجه
تواند متفاوت باشـد. نوع و روش پژوهش، با توجه به نوع نگرش محقق، نوع موضوع، و اهداف وي می

هایی از پـژوهش را تعیـین کنـد. پردازد. محقق پیش از هر چیز، باید جنبهه پژوهش کیفی میاین مقال، ب
  ها عبارتند از:این جنبه

  شناختی و روش شناختی متفاوتی دارند.هایی که مفروضات هستیها یا دیدگاهرهیافت ها:. پارادایم1
  ها است.شامل فنون گردآوري و تحلیل داده ها:. روش2
  رود.یکی از دو روش کمی و یا کیفی در آن به کار می :. پژوهش3
  شود.توسط یکی از این دو روش تولید می ها:. داده4

، »روش«تفسیري و انتقـادي اسـت. گرا، هاي کیفی، ذهنیدر روش» پارادیم«بنابراین، باید توجه داشت که 
هـاي کیفـی، در روش» تکنیـک« باشد. امـاهاي کیفی، مطالعات میدانی و گاهی هم آزمایش میدر روش

شناسـی، اي، نشانههاي کیفی، بیشتر زمینـهمشاهده، مصاحبه، و مطالعه اسناد، مدارك و روش در پژوهش
  پدیدارشناسی، معناشناسی، و تحلیل محتوا است.

  توان بدین شرح بیان کرد:هاي کیفی را میبا این حال، روش
رو، هـا وجـود نـدارد. ازایـنها و تحلیل دادهگردآوري داده. در روش کیفّی، امکان تفکیک میان مرحله 1

هـاي پیشـین زند و با افـرایش اطالعـات جدیـد، تحلیلها میپژوهشگر همواره دست به تحلیل داده
  کند.تر ساخته، و یا در آنها تجدید نظر میخود را عمق بخشیده، غنی

اي بهـره زنـد و از شـیوهوري و ابـداع میهاي کیفی محقق معموالً به سادگی دست بـه نـوآ. در تحلیل2
تر سود جوید. هرچند این بـدان معنـا نیسـت کـه قواعـد هاي خود راحتگیرد که در تحلیل دادهمی

  .)491، ص1387(سیدامامی، کلی بر فرایند تحقیق را نادیده بگیرند
ریـف شـده آغـاز هـاي از قبـل تعبینی. در روش کیفی، معموالً محققان پژوهش را بـا فرضـیه یـا پیش3

بندي و تبیـین آوري اطالعـات صـورتهاي تحقیـق معمـوالً در حـین جمـعکنند، بلکه فرضـیهنمی
شود کـه محققـان تحقیقـات کیفـی، اعتقـادي بـر عـام بـودن شوند. این تفاوت از آنجا ناشی میمی

  ها در شرایط مختلف ندارند.پدیده
شـوند، در گـردآوري داده، متغیرهـا تعریـف می. برخالف تحقیقات کمی، که پیش از ورود به مرحلـه 4

ها یا متغیرها داراي تعاریف متعـددي هسـتند کـه بـا توجـه بـه موقعیـت و هاي کیفی، سازهپژوهش
شرایط گوناگون، تعاریف متفاوتی دارند؛ یعنی تعریف هر متغیر از یک موقعیت، ممکن است نسـبت 

  به موقعیت دیگر متفاوت باشد.
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طرح تحقیق از پیش تعیین شده و استانداردي براي تحقیق وجود نـدارد. در هـر مرحلـه  . در تحقیقات کیفی،5
ـاي کیفـیشود. محققان پژوهشاز تحقیق، مطابق آنچه رخ داده، مرحله بعد تعیین می ـاز  ه معتقدنـد کـه آغ

اي آورد کـه متغیرهـننمودن تحقیق با یک طرح از پیش تعریف شده، این امکان را براي محقق فـراهم مـی
  بینی نشده را در هر مرحله از تحقیق، که ضرورت آنها را احساس کند، وارد طرح نماید.پیش

هاي کمی، محقق به دلیل حجم گسترده افراد یا پدیـده مـورد بررسـی خـود، بـه گـردآوري . در روش6
هـاي ، دادهتواند با به کارگیري افراد دیگر و یا تلفن یا پرسشنامه پسـتیپردازد، بلکه میاطالعات نمی

کند. امـا در روش کیفـی، کـه بیشـتر بـه صـورت مصـاحبه و مشـاهده اسـت، خود را گردآوري می
نیاز تحقیق از طریق ارتباط مستقیم بین پرسشـگر یـا محقـق بـا پاسـخگو گـردآوري  مورداطالعات 

گر به منظـور کسـب شود. در واقع، مصاحبه یک مکالمه دوطرفه است که با طرح سئوال مصاحبهمی
  .)199، ص1387(حافظ نیا، شوداطالعات مربوط به تحقیق آغاز می

. برخالف تحقیقات کمی، که تعمیم دادن نتایج تحقیق به سایر جوامع مشابه است، در تحقیقات کیفـی، 7
هـاي خـاص گیري جنبه قضاوتی دارد؛ چرا که اعتقاد بر این است که هر فرد آزمـودنی، ویژگینمونه

تـوان چنـین ها باشد، از طریق نمونه گیري تصـادفی نمیف بررسی آن ویژگیخود را دارد و اگر هد
  افرادي را انتخاب نمود.

بـا یکـدیگر » حفظ یکپارچگی پدیده مورد مطالعه«هاي تحلیل کیفی از جهت میزان تالش براي . روش8
ان تفاوت دارند؛ یعنی از این جهت که پژوهشگر تـا چـه حـد بـه زبـان و مفـاهیم و معـانی کنشـگر

(بلیکـی، هاي خود را بـر تعـابیر عامیانـه تحمیـل کنـدماند، نه اینکه مفاهیم و مقولهاجتماعی وفادار می

  .)312، ص1384
شـود، نتـایج حاصـل بیشـتر در قالـب ها اسـتفاده می. در نتایج یک پژوهش کیفی، کمتر از ارقام و داده9

هـاي جـداول، نمودارهـا، خروجی شود. امـا در تحقیقـات کمـی ازشرح وقایع و توصیفات بیان می
  شود.اي استفاده میآماري و رایانه

هاي خـود اجمـاع ندارنـد. برخـی . پژوهشگران کیفی دربارة نیاز به محرز ساختن اصالت یافتـه10
کنند و تأیید و تکرار غیـرممکن معتقدند که پژوهشگران تعابیر منحصر به فرد خود را تولید می

اي عمل شده و تبیین شده باشد که چگونه پـژوهش انجـام حرفه است. اگر این کار به صورت
یافته است، باید به تعابیر آنها اعتماد کرد. اما سایر پژوهشـگران کیفـی معتقدنـد کـه کنشـگران 

دهـد، اجتماعی مورد نظر، باید همه تعابیري را که پژوهشگر از زندگی اجتمـاعی آنهـا ارائـه می
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یر پژوهشگر، باید تناظر نزدیـک بـا تعـابیر کنشـگران اجتمـاعی تأیید کنند. به عبارت دیگر، تعب
  .)320(همان، صداشته باشد

هاي کمی، بـه سـبب اعتبـار و منطقـی بـودن آن هاي کیفی درمقابل روش.هر چند به کارگیري روش11
است، اما مسئله تعمیم دهی موضوعی است که برخـی پژوهشـگران را نسـبت بـه آن دلسـرد کـرده 

گیري احتمالی و تصاذفی در ایـن میم در پژوهش کیفی، دو جنبه دارد: نخست، نمونهاست. مسئله تع
هـاي کیفـی پـذیراي آن قسـم تعمـیم کـه در ها کمتر کاربرد دارد و معمول نیست. دوم، دادهپژوهش

  .)328(همان، صپژوهش کمی رواج دارد، مثل فنون آماري مبتنی بر نظریه احتماالت، نیستند
گیرد: تأکیـد بـر  هاي زیر باشند، باید از روش کیفی پژوهش بهرهتی که داراي ویژگی. موضوع تحقیقا12

هاي غیرقابـل تعمـیم، پذیر بـودن فرضـیه)، ژرفـانگر، یافتـهتوصیف وتفسیر، تأکید براستقراء(انعطاف
گیري تاحد رسـیدن شناسی خرد، نمونههاي هرمنوتیکی و تفسیري، متناسب با جامعهمتکی بر دیدگاه

  ه اشباع نظري، انتخاب نمونه به شکل هدفمند.ب
. در تحقیق کیفی، مشاهده مهم است، کشف و اکتشـاف مطـرح اسـت، پـژوهش نـه در محـیط 13

گیرد و بـا جامعـه آمـاري درگیـر اسـت. آزمایش و کتابخانه، بلکه در محیط طبیعی صورت می
ه دنبال اگاهی، تفهم و فهم سخن از مباحثه و مذاکره است و به دنبال فهم عمیق و تفهم است. ب

نیت کنشگر به صورت همدالنه است. چون روش کیفـی بـا ذهـن فـرد سـرکاردارد، روایـی و 
. 1پایـــایی در آن مطـــرح نیســـت. بنـــابراین، در روش کیفـــی مشـــکل در دو چیـــز اســـت:

اینکـه  )Validity(. روایـی2هاي تحقیق پایدار باشد. ؛ یعنی اینکه پاسخ پرسش)Reliability(پایایی
  وسیله اندازه گیري مناسب و روا باشد.

. به علت حضـور مسـتقیم محقـق، 1هاي کیفی برخوردار از این نقاط قوت هستند: . هر چند پژوهش14
دهـد کـه یابد. این امر بـه محقـق ایـن امکـان را میوي به نگرش یک فرد در مورد مسئله دست می

هـا، بینی روابـط، علتفی نقش مهمی در امکان پیش. توصیفات کی2تر بیابد؛ مسائل گمشده را راحت
. محقـق کیفـی همـه وجـود خـود را وقـف تحلیـل اجتمـاعی 3تأثیرات و فرایندهاي پویا ایفا کنند؛ 

هـا، . میـدان، جایگاه1ها و نقاط ضعف آنها چشم پوشـی کـرد: توان از برخی کاستیکند. اما نمیمی
تواننـد بـا همـان اطمینـان یـک اره تکرار شوند و نـه میتوانند همورخدادها، شرایط و تعامالت نمی

هـا، بسـیار زمـان بـر . گردآوري، تحلیـل و تفسـیر داده2تر عمومیت یابند؛ پژوهش در سطح گسترده
. حضور محقـق 4آورد؛ ها، مسائلی را بوجود می. گمنامی و جلب اعتماد هنگام گزینش یافته3است؛ 

  .)2006(ر.ك: هاکز،گذارده میتأثیر عمیقی بر موضوعات مورد مطالع
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هاي کیفی، دلبخواهی و نیز تفسیرپذیري بودن بیش از انـدازه ایـن . از جمله اشکاالت مطرح در روش15
توان تعمیم داد. اما پاسخی که طرفـداران ایـن هاي را نمیها است. عموماً نتائج این روشگونه روش
ده براسـاس عملـی دلبخواهانـه انجـام دهند این است که هر چنـد واحـدهاي انتخـاب شـروش می

کنـد: بـه ها تاکید میاند، اما این امر داراي منطق علمی خاص خود است که بر گویا بودن نمونهگرفته
ها، اصـول علمـی را رعایـت خـاب نمونـهتهمین دلیل، پژوهشگر مسلماً بایـد در روش کیفـی، در ان

دهـد: انجام شود، اعتبـار خـود را از دسـت می هاي صرفاً تصادفیها، براساس روشنماید. اگر نمونه
گیري کیفی، باید نمونـه گویـاي معـدل و ربط است. در نمونهگیري کیفی، اتفاق کامالً بیاما در نمونه

  ها باشد.میانگین شرایط همه نمونه
رغم نقاط ضعف، تنها روش منحصر به فرد و مورد تیـاز در بسـیاري از تحقیقـات . روش کیفی، علی16

ت؛ روشی است که محقق به شدت درگیر جامعه آماري است. محقق خود وارد گـود اسـت و از اس
رو، روش کیفـی، در نیست. ازایـن )context(کند، محقق جدا از متن نزدیک همه وقایع را مشاهده می

ها تر و ژرف نگرانه، پدیـدهطور عمیقنتیجۀ ناکارامدي روش کمی بوجود آمده است و تالش دارد به
ا مطالعه کند. باید در این روش، از چهاردیواري تنگ ذهن و کتابخانه خارج و وارد عرصـه جامعـه ر

رو، محقـق در روش متقابل و تفکر انتقادي داراي اهمیت است. ازاینشد. در این روش، تعامل، کنش
 اي وارد ذهـنگونـهکیفی، کاشف، ارزشگر، درون نگر، فعال، خالق و ذهـن خـوان اسـت؛ یعنـی به

  کند.شود، گویا اینکه مثل او فکر میطرف مقابل می
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