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 مقدمه 
ههای   اخت پدیدهنسان از دیرباز برای هنا

دهنهده دنیهای پیرامهون خهود تهالش       تشكیل

های خود  وده و به مرور زمان توانسته تالشنم

ههایی   بهه روش ، با تكیه بر اصولی مشهتر  را 

ن علمهی اسهت کهه    تبدیل کند که محصو  آ

و البته روز به روز در  مندیم امروزه از آن بهره

 Sinuff, et) .حا  گسترش و دگرگونی اسهت 

al, 2007, pp.104-105) به نوبهه  ها  این روش

خود مورد نقد و بررسی قهرار گرفتهه و نقهاط    

ههده  قوت و ضعف آنها به طور دقیق ارزیابی 

ههای تحقیهق    به طوری که امروزه روش .است

اب ار هناخت مطمئنی برای بسیاری از ، علمی

ن مسهئله  یه و ا ههوند  می دانشمندان محسو 

ر امعههان ن ههر خاصههی بههه   یههان اخیدر سههال

 &Shaker) .فی داههته اسهت  یهای ک پژوهش

Lance, 2009, p. 1059)  مجموعه  به هر حا

امهروزه بهه دنهد دسهته کلهی      را ها  این روش

 :کنند تقسیم می

هههایی کههه تكیههه بههر فلسههفه  روش (الههف

های کمّهی   و به آنها روش پوزیتیویسمی دارند

ن و از طریهق فاصهله انهداختن میها    گویند  می

کوهد تا  ناسایی میموضوع هناخت و فاعل ه

 .بههه هههناختی عینههی از واقعیههت دسههت یابههد

هها   ندان با به کارگیری این قبیهل روش دانشم

به دنبا  یافتن پاسخ سهااتتی از ایهن قبیهل    

 ؟دانستن ده دی ی مورد نیهاز اسهت   :هستند

ده روهی برای تولید این دانش باید بهه کهار   

گیری مورد نیهاز   ده روش اندازه ؟گرفته هود

توان از اثر سهایر عناصهر در    گونه مید ؟است

تحقیق جلوگیری کرد تها اثهر واقعهی متغیهر     

   ؟مورد پژوهش قابل مطالعه علمی باهد

نگههاه ههها  هههایی کههه بههه پدیههده  ( روش

ند و معتقدند دنبا  کهردن  نگر و جامع دار کل

ب آگهاهی از  راهی است برای کسه ، این روش

، 1385، )عابهدی  ها طریق کشف معانی پدیده

 .(62 - 63 صص

ههای   در این مقاله ضمن بررسی ویژگهی 

به دنبها  تبیهین   ، ها کلی هر یک از این روش

اهمیت تحقیق کیفهی در مسهائل سهازمانی و    

   باهیم. مدیریتی می

 له ئبیان مس -1
ههای   امروزه تحقیق و پژوهش در عرصهه 

اهمیههت زیههادی برخههوردار اسههت.  مختلههف از

یهد  کند که محققهان با  مباحث علمی بیان می

دارای انگی ه بهوده و متعههد ههوند تها سههم      

ر تحقیقهات علمهی از خهود نشهان     بیشتری د

 ((Shaker & Lance, 2009, p. 1059. دهند

هههای مختلهههف   دانشههمندان در حهههوزه 

ههای   بها محققهان در ایهده   اندکه بایهد   دریافته

های مختلفهی   بخشسهیم هده و در ، مختلف

اتژی بازاریهابی و اسهتر  ، رفتهار سهازمانی   مانند
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 ,Handfield & Melnyk)مشهارکت نماینهد.   

1998, p. 321)  
امروزه همه ما نیازمند آن هستیم که بها  

. ری با یكدیگر ارتبهاط برقهرار کنهیم   زبان تئو

نیه  بایهد مبنهای علمهی داههته       زبان تئوری

علمهی بایهد بهه     در این راستا اظههارات  .باهد

. مورد آزمایش قرار گیرد، وسیله افراد مختلف

به هواهد ، رات به وسیله محققاناین اظها اگر

در آن صههورت ، مشخصههی دسههت پیههدا نكنههد

ارات مهورد  هواهد مربوط به علمی بودن اظهه 

 ,Piccinini, et al)گیهرد.   تأییهد قهرار نمههی  

2003, p. 597) 
بنابراین انتخا  روش تحقیق و تأکید بر 

 علمی بودن آن دارای اهمیهت زیهادی اسهت.   

 یدو نهوع اصهل  ، همان گونهه کهه مطهرد ههد    

کهار رفتهه اسهت:     بهه  یپژوهش در علوم رفتار

پهژوهش   .2یفه یو پهژوهش ک  1یپژوهش کمّه 

است کهه   ییگرا م اثباتیبر پارادا یمبتن یکمّ

ن یبهر قهوان   یمبتنه  ییها نییبه دنبا  ارائه تب

 یریههگ آن انههدازه یجهانشهمو  و هههدص اصههل 

 هها و  هیآزمهودن فرضه  ی، اجتماع یایند ینیع

ر  رفتهار انسهان اسهت. در    و کنته  ینه یب شیپ

كههرد یشههه در رویر یفههیم کیپههارادا، مقابههل

تههاً یماهو و فردنگههر ، داهههته یرهناسهه دایههپد

ات یاش در  ح یگراست و هدص اصل عتیطب

                                      
1. Quantitative Research 
2. Qualitative Research  

 یاست که افراد بهه زنهدگ   ییو معنا یاجتماع

، 1386، )صههدوقیدهنههد.  یروزمههره خههود مهه

 (4ص

ان یمههدع، بههه گمههان برخههی محققههان  

 یفیروش ک ینیگ یو جا یروش کمّ ینادرست

اند. فهرض او    ه کردهیتك یسه فرض اساس بر

در مقابههل  یفههیو ک یکمّهه یههها نكههه روشیا

ن است که یاند. فرض دوم ا گر قرار گرفتهیكدی

از  یگاه برتهر یدر پژوهش جا یفیک یها روش

نكهه  ینهد. و فهرض سهوم ا   دار یکمّ یها روش

فقهد   یده علهوم انسهان  یچیل پحل مسائ یبرا

استفاده کرد. )عریضی  یفیک یها وشد از ریبا

   (                             3 ص، 1386، سامانی

 را یکمّ قیتحق یها روش که یپژوهشگر

 توان می که است اش این مفروضه، ندیگ  یبرم

 ینیع طور به مطالعه مورد یها دهیپد باره در

 نیه ا دری، وانگهه  .افتی دست تزم هناخت به

 کهه  است آن پژوهشگر گرید مفروضه، دگاهید

 و قیه تحق یها ساا  ای یفرض یبند صورت با

 ایه  و یفیتوصه  قیه تحق یهها  روش از استفاده

 بهه  تهوان  یمه  ههده  کنتر  دیهرا در یشیآزما

 مطالعهه  مهورد  یها دهیپد درباره تزم هناخت

 تمهام  کهه  داههت  توجهه  دیه با امها . آمهد  لینا

 ژهیه و بهه ، تیریمهد  و سهازمان ههای   هدیه پد

 کهار  و سهر  یانسهان  رفتهار  با کها ر ییها دهیپد

 مهورد  ینه یکهامالً ع  وهیه به توان نمی، دارند
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 یرهها یمتغ کنتر ی، وانگه .داد قرار مشاهده

 دههوار  اریبسه  هها  دهیپد نیا باره در ناخواسته

 (20 ص، 1387ی، هرند )بازرگان. است

 ؟چیستپژوهش کیفی  -2
برای توصیف  پژوهش کیفی روش من م

بهههاره  ههههایی در اجههه ای ههههراید و ویژگهههی

انسانی است کهه قابهل تبهدیل بهه     های  پدیده

بهه عبههارتی دیگهر پههژوهش    .کمیهت نیسههتند 

ههای   تحلیل و تفسهیر داده ، آوری جمع، کیفی

ه من ههور در  به ، گونههه اسهت  غنهی و روایهت  

وجود  لیدلهایی که به  عمیق مفاهیم و پدیده

. عامل انسانی در آنها پیچیدگی زیهادی دارنهد  

ه مبتنهی بهر فلسهفه پدیهدار     ها ک این پژوهش

هناختی بوده و در جایگهاه طبیعهی خهود بها     

دربهاره   (و نه در محهید تجربهی  )افراد واقعی 

پهژوهش  ، ههود  می افرادی تحت کنتر  انجام

ی بها  هود. ولهی تحقیهق کمّه    کیفی نامیده می

و کهار   هایی سرگیری متغیر هایی از اندازه داده

رقهم  دارد که به آسانی قابل بیهان بهه عهدد و    

بههوده و بههه جهههت قابلیههت تعمههیم در ابعههاد  

، آمهاری ههای   ی بات به وسیله تكنیهک جمعیت

هها   ئه و نمایش هستند. ایهن پهژوهش  قابل ارا

گرایی و پوزیتیویسهم   مبتنی بر دیدگاه عینیت

 (7 ص، 1388، . )همس معطرباهد می

 

 
های تحقیق انواع روش -( 1) هكل  

 تحقیهق  از است فرایندی یفیک پژوهش

 آن در رویهدادها  کهه  ای زمینه از را ها داده که

 ایهن  کنهد.  می تالش و استخراج دهند، می رخ

 آن در کههه فراینههدی طریههق از را رویههدادها

 هههههای دیههههدگاه و انههههد هههههده جاسههههازی

 ابهه ار از و وصههف آنههها در کننههدگان هههرکت

 بهر  ممكهن،  ههای  تبیهین  ایجاد برای استنتاج

 بهه  نماید. استفاده هده مشاهده  هپدید اساس

 مسههتل م کیفههی پههژوهش دیگههر، عبههارت

 تفسهیر  و سهازماندهی  منهد،  ن هام  آوری جمع

 و ههها مصههاحبه حاصههل کههه اسههت مطههالبی

 نهفته معانی بررسی برای و هستند ها مشاهده

 بهه  اجتمهاعی،  و ههناختی  روان های پدیده در

 طبیعههی موقعیههت در ههها انسههان کههه صههورتی

 مقابهل،  در ههود.  می استفاده د،کنن می تجربه

 مستمر، کوهش از است عبارت کمّی پژوهش

 آزمهایش  و بررسی برای عینی و یافته سازمان

 ارتقهای  و جدیهد  دانهش  تولیهد  بشهری،  علوم

 پژوهش کمّی

 تحقیقهای  روش

 پژوهش کیفی
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 پژوهشهی.  پرتوکار در بشر علمی آگاهی سطح

 (56 ص ،1387 )صدوقی،

کند  می سااتتی را مطرد، تحقیق کیفی

ات مختلهف زنهدگی   عهاد و تجربیه  تا مفههوم اب 

ها و محید اجتمهاعی آنهها بهتهر در      انسان

بهه عنهوان    (Fossey, 2002, p. 717) .ههود 

دهه  » کنهیم کهه    ما نه تنها سهاا  مهی  ، مثا 

بلكهه ایهن پرسهش را ههم     « ؟افتهد  اتفاقی می

مهردم دهه دیه ی را    » کنهیم کهه    مطرد می

درا مهردم ایهن   »  و اینكه«  ؟کنند تجربه می

درا آنها آنچه را » و «  ؟هندد کار را انجام می

انجام ، باهد که مورد انت ار و خواسته آنها می

ههایی را   فرصهت ، ایهن سهااتت  «  ؟دهند نمی

                    فههراهم، بههرای در  بهتههر تحقیههق کیفههی   

-Sinuff, et al, 2007, pp.104) .سهازد  مهی 

105) 

رویهدادها و تجربیهاتی را   ، تحقیق کیفهی 

               بههها، د داردکهههه در یهههک زمینهههه وجهههو   

دشم انهداز تجربیهات فهردی مربهوط بهه آن      

 دههههد. مهههی پدیهههده مهههورد بررسهههی قهههرار

(Thompson & Walker, 1998, p.65)   بهه

بههرای ، هههای کیفههی رسههد کههه روش ن ههر مههی

ودمندی و تحقیقاتی که مبتنی بر نگهرش سه  

 .اهدب می مناسب، کیفیت جهان پیرامون است

(Waysman & Savaya, 1997, p.227)  در

های مختلفی بهرای   واژه، ادبیات تحقیق کیفی

رویكرد کیفی  تعریف آن ارائه هده است که با

 ,Caelli, et al).کنهد  تطبیهق نمهی  ، بناههده 

2003, p.3)  
، اما محققان معتقدند که پژوهش کیفهی 

یک نوع تحقیق و بررسی است که بهه دنبها    

بهه  ، هها  شخص کردن اعما  انسانتوصیف و م

که در زندگی آنها آههكار ههده    صورتهمان 

 ,Polkinghorne, 2005) باهههد. ، مههیاسههت

p.137) بههه ویههژه تحقیقههات ، انجههام تحقیههق

و ههها  ای از مهههارت نیازمنههد مجموعههه، کیفههی

 خههاصههای   درگیهر هههدن در برخهی دههالش  

، زیرا طبیعهت ایهن گونهه تحقیقهات    ، باهد می

 (Bowen, 2005, p. 208) .اسههت نیدنهه

 نیب یلیتحل و یحیتشر هنیزم یفیک پژوهش

 یفه یک پژوهشگر .است قاتیتحق از یا رهته

 یآمهار ر یغ لیتحل و هیتج  یروندها از غالباً

 یآور جمهع  یهها  داده از اطالعات جادیا یبرا

 در را میمفاه و دهیچیپ یعاد لح ات که هده

 اسهتفاده ، دیه نما یمه  فیتوصه  افهراد  سهطح 

 کهه  یزمهان  از، رههته  نیه ا مقدمات .کند می

 مهورد  در را یلیتحل یها ا اس، کنجكاو ممرد

 به وجود، اند کرده مطرد یاجتماع یها دهیپد

 در یاجتمهاع  علوم دانشمندان اما، است آمده

 ریمسه  در را یفه یک قهات یتحق گذههته  قهرن 

 یها دهیپد کاوش انعطاص قابل ریغ و مند ن ام

 ههدص  .انهد  داده بسهد ، قهرائن  در یاجتمهاع 
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 یهها  دهیه پد مفههوم  در  یفه یک پهژوهش 

 ژهیه و بهه ، ههان  یعه یطب گاهیجا دری، اجتماع

، رنهد یدرگ آنهها  بها  که یماسسات و مردم یبرا

 (1 ص، 1385، )میر مالک و دیگران .باهد یم

هبیه کامهل کهردن یهک    ، تحقیق کیفی

تصویر از طریق کنار هم گذاهتن قطعات جدا 

ژوهشگر قطعات در این روش پ .هده آن است

دوبهاره کنهار   ، هناخته تصویری را که قبالً می

بلكهه مشهغو  سهاختن    ، دههد  هم قهرار نمهی  

هایی از آن را بهه   قسمتهود که  می تصویری

وده و مههورد مههههها جمههع آوری ن صههورت داده

محقق در ایهن روش   .تآزمایش قرار داده اس

آوری  ای از اطالعههات را جمههع تحقیقههی پههاره

کند کهه راهنمهای مرزههای یهک مفههوم       می

 (60ص ، 1385، . )عابدیجدید باهند

 و یکمّهای  پژوهش نیادیبنهای  تفاوت

بهه   یفه یک پژوهشگران که اند هده باعث یفیک

 معتهرض  یکم پژوهشگران یابیارز یارهایمع

 تهر  قیعم یسطح در. کنند رد را آنها و باهند

 را ییهها  فرصت یفیک پژوهش که مییبگو دیبا

 به یهناخت پژوهش روان دامنه گسترش یبرا

 فراهم، ستندین یساز یکمّ قابل که ییقلمروها

 (56 ص، 1387، )صدوقی آورد. یم

 کیفی پژوهش تاریخچه  -3
هههامل ، هههای ترکیبههی در تحقیههق روش

دارای پیشهینه و  ، رویكردهای کیفهی و کمهی  

 .باههند  می تاریخی طوتنی در اصو  مدیریت

(Modell, 2009, p.208)   روش کیفههی یهها

یها ژرص نگهر بها وجهود      تفسیری یا توصهیفی 

ها خاموهی در  اش پس از سا  تاریخی قدمت

دو دهههه اخیههر در علههوم اجتمههاعی و علههوم   

 .رفتاری از اقبا  خوبی برخوردار ههده اسهت  

، این روش با فرضیه سهاختارمند آغهاز نشهده   

آزمههایی از اصههو  آن نیسههت.   یعنههی فرضههیه

کنهد و     نمیچنین آزمایش تستی را دنباهم

د از بلكه بعه ، قصد اجرای ن ریه ای را نداهته

هها   ها از ن ریه در تحلیل، آوری اطالعات جمع

ای  کند. اعهداد در آن نقهش ویهژه    استفاده می

میههق ندارنههد و در مقابههل تفسههیر و تحلیههل ع

کنند. در صورت  نقش مهمی را ایفا میها  داده

، نجام یافتن یک تحقیق به روش کیفیخو  ا

تواند به تبیین ن ریه ای جدید  آن تحقیق می

 (80 ص، 1385، )منادیمنتهی هود. 

ه از روش کیفی قهدمتی تهاریخی   استفاد

ولی هاید در رویكرد جدید علمهی و در  ، دارد

حوزه علوم اجتماعی بتهوان کارههای مارسهل    

را آغههازگر  (بنیانگههذار مههردم هناسههی)مههوس 

موس در ابتدای  .استفاده از این روش دانست

ذهههته بهها نگههارش کتهها  راهنمههای   قههرن گ

نههای روش کیفههی بهها سههنب ب، نگههاری مههردم

ری ی کرد. وی  علمی امروزی را پایههای  هیوه

های مشهاهده و   در این کتا  به تفصیل روش
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، انسانیجغرافیای  :تحقیق در اموری همچون

، حقهو  ، اقتصهاد ، تكنیهک ، سازمان اجتماعی

آدا  و هنجارهای جمعهی  ، زبان، علم، مذهب

را مورد بررسی قرار داد. تها اوایهل نیمهه دوم    

بیشترین تحقیقات علوم اجتماعی ، بستمقرن 

و علوم رفتاری در کشهورهای غربهی بها روش    

ن دیک به ، برای مثا  .گرفت ی صورت میکمّ

منتشههر هههده در  هههای  درصههد گهه ارش  90

جامعه هناسهی آمریكها مبتنهی بهر     های  مجله

های آماری بودنهد. امها    ی و بررسیتحقیق کمّ

 در ن دیک به سه دهه است کهه روش کیفهی  

ها در اروپا از اسهتقبا  بیشهتری    ثر پژوهشاک

در حهالی اسهت کهه     برخوردار هده است. این

بسیار های  ما هاهد پیشرفت، در این سه دهه

. ایهم  آمار و کامپیوتر بودههای  ر حوزهزیادی د

 (81 - 82صص ، 1385ی، مناد)

های کیفی در  اهمیت پژوهش -4

 مدیریت 
مباحث مربهوط بهه سهازمان و مهدیریت     

هایی است که توجه بسهیاری از   از زمینهیكی 

محققان را برای انجام پژوهش به خود جلهب  

فراوانهی را بهرای آنهها بهه     های  نموده و دالش

طهور   همان زیرا از یک سو .وجود آورده است

د دانهش  که مراک  علمی رهد سریعی در تولی

مهدیریتی نیه    های  و فعالیتها  سازمان، دارند

مختلف های  عرصهسریعی در پیشرفت بسیار 

و متهههون  (Lemak, p.1309) .انهههد داههههته

از ، مههدیریتی در دوره معاصههرهههای  دانشههگاه

 4بهه سهمت علهوم مهدیریت     3مدیریت علمهی 

 (Dipadova, 1996, p.60) پیشرفت کرده اند.

فاصههله بههین مطالعههات ، از سههوی دیگههر

مههدیران در حهها  هههای  دانشههگاهی و فعالیههت

ز ایهن رو  ا (Lemak, p.1309) .افه ایش اسهت  

های مختلهف تحقیهق    روش، محققان سازمانی

 .انهد  ین زمینهه را مهورد توجهه قهرار داده    در ا

(Paul, et al, 2004, p.1)    بسیاری از آنهها بهر

 نقش و کرده تأکید کمّی های پژوهش اهمیت

 امهها دهنههد. مههی جلههوه مهههم را اعههداد و آمههار

 ههای  روش از اسهتفاده  زیربنهایی  های مفروضه

 مدیریتی های پژوهش در عموتًم کمّی تحقیق

 از یكههی مثهها ، بههرای کننههد. نمههی صههد 

 در را ههها روش ایههن مشههكالت ن ههران صههاحب

 در قومیههت و نههژاد بههه مربههوط هههای بررسههی

 قرار ن ر مورد مدیریت و سازمان های پژوهش

 بها  فقهد  کهه  اسهت  جههت  بهدین  است. داده

 تنههایی  به کمّی تحقیق های روش از استفاده

 بها  مهرتبد  ههای  پدیهده  اقعیهت و به توان نمی

 ایهن  از ههاید  یافت. دست مدیریت و سازمان

 بیههان مههدیران اوقههات برخههی کههه باهههد رو

 ههده  مهنعكس  پژوهشی های یافته کنندکه می

                                      
3. Scientific management 

4. Management sciences 
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 آنهان  مسهائل  بهه  کمتهر  مدیریت مطالعات در

 ،1387 هرنههدی، )بازرگههان دهههد. مههی پاسههخ

 پهی  بهرای  کهه  دارد ضرورت بنابراین (21ص

 واقعیههت در  و مههدیریت مسههائل بههه بههردن

 تحقیهق  های روش از آن دهنده تشكیل عناصر

  هود. استفاده کیفی

یكی از موضوعات سازمانی کهه ضهرورت   

، دههد  مهی  توجه به تحقیقات کیفهی را نشهان  

  است. 5منابع انسانی

ماننهد  ههایی   طراحی و عملكرد سیسهتم 

مربهوط بهه سهازماندهی     به امور، منابع انسانی

، و اینكهه پرسهنل   ههود  یم در سازمان مربوط

مهورد  ، دگونه کهار کننهد و اسهتخدام ههوند    

 ,Willmott, 1995)گیهرد.   بررسهی قهرار مهی   

p.33) هایی که در این حهوزه مطهرد    و ن ریه

 .گذارنهد  اثر مهی ، ها بر افراد و سازمان، هود می

(Chermack, 2007, p.499 & Storberg) 

، برای بررسهی و تحقیهق در ایهن زمینهه    

ههای تحقیهق کمّهی     تنهها از روش ، تهوان  نمی

 6زیهرا توسهعه منهابع انسهانی    ، نمهود استفاده 

(HRD با عملكرد همراه است )  و محققهان در

کننهد تها دریابنهد کهه      تالش مهی ، این زمینه

تری از دیسهتی و   توان در  عمیق می دگونه

 درایههی رفتارهههای ایههن حههوزه ارائههه دهنههد. 

(Lynham, 2000, p.159) 

                                      
5. Human Resource  
6. Human Resource Development 

محققههان حههوزه منههابع انسههانی نیهه      

مفههومی  ههای   و دهاردو   جدیدهای  تئوری

از مفاهیم این  اند که دامنه وسیعی بیان نموده

 ,Torraco, 2004) گیهرد.  حوزه را در بهر مهی  

p.172) ههود  می هایی که انجام در پژوهش و ،

ایهن  مفاهیم مورد توجه قهرار گیهرد.    باید این

وحیهات آنهها در   و رهها   همواره با انسان، حوزه

ارتباط است و از آنجها کهه انسهان موجهودی     

، اجتمهههاعی اسهههت و در مواقهههع مختلهههف  

، دههد  مهی  متفاوتی از خهود بهروز  های  واکنش

بنابراین مدیران باید با نگهاهی همهه جانبهه و    

منههابع ، بررسههی ابعههاد مختلههف هخصههیت او 

   .انسانی را مدیریت نمایند

 اهمیهههت بیهههانگر کهههه دیگهههری مثههها 

 کهه  اسهت  ایهن  باههد،  می کیفی یها پژوهش

 بها  مهرتبد  مسهائل  بخواهد پژوهشگری وقتی

 و کنههد هناسههایی را عههالی آمههوزش مههدیریت

 ههای  روش از اسهتفاده  بهه  اگهر  نماید، تحلیل

 قابهل  های جنبه فقد کند، اکتفا کمّی تحقیق

 نمایههان را مههدیریت پههذیر انههدازه و مشههاهده

 صهورت،  ایهن  در نمایهد.  مهی  تحلیل و کند می

 هههده گرفتههه نادیههده کمّههی غیههر هههای هجنبهه

 توان نمی و (22 ص ،1387 هرندی، )بازرگان

 ن هر  در کامهل  پهژوهش  یهک  عنوان به را آن

همههه اینههها بیانگرضههرورت توجههه بههه  گرفت.

زیهرا  ، باههد  مهی  تحقیقات کیفی در مهدیریت 
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چهون درد و رنه    دقیق هدن در جهوانبی هم 

عواطهف و نگهرش یهک انسهان     ، لهذت ، انسان

.. از پهژوهش  .کیفیاتی این دنهین و نسبت به 

دون ابه ار مطمئنهی بهرای    ، آید ی بر نمیکمّ

. عوامل انسهانی متعهدد   تعمق در اینها نداریم

هامل در  و  ، گیری فرد تأثیرگذار بر تصمیم

ههای   سهازه نیه   .. .اعتماد فهرد و ، احساس فرد

متعدد تشكیل دهنده کیفیت زنهدگی فهرد و   

باهد. )همس  می یادگیری فردعوامل ماثر بر 

 (7 ص، 1388، معطر

 موجااود درهااای  تفاااوت -5

 های کمّی و کیفی  پژوهش
ات قه محققان دربهاره ارزش واقعهی تحقی  

 پردازنهد  می با یكدیگر به بحث، ی و کیفیکمّ

1997, p.47) Hoepfl,)  میهان  ههای   و تفهاوت

   .دهند می آنها را مورد بررسی قرار

 در کمّهی  پژوهش با اغلب کیفی پژوهش

 کمّی، همان گونه گیرد. پژوهش می قرار دتضا

کمیهت، یها    تعیهین  آید، به برمی آن نام از که

 گونهاگون  ههراید  هایی، تحت پدیده همارش

 تعریهف های  فرضیه هود، همچنین می مربوط

براسههاس  را رابطههه یهها علیههت مههورد در هههده

 از کمّی های پژوهش با اغلب که کیفی پژوهش

 نتهای   تهأثیر  هود، بهه  می اهتباه تحلیلی نوع

 عبارت به پردازد. می جامعه کمّی های بررسی

 تأییهد  یها  ردّ بهه  ارقام و اعداد با ارزیابی دیگر

 حاصل نتای  اثرات بلكه پردازد؛ ها نمی فرضیه

 و کوتهاه  زمهانی  در مقهاطع  جامعه به را آن از

)میرمالهک و   کنهد.  مهی  بررسهی  مهدت  دراز

 (1، ص 1385دیگران، 

و  ؟تتی مانند دراتحقیقات کیفی با ساا

در حالی که تحقیقهات  ، هود می دگونه؟ بیان

 ؟ده تعهداد  ؟ی با سااتتی ن یر ده مقدارکمّ

 & Coleman)باهد.  می مرتبد ؟و ده مواقعی

Oconnor, 2007, p.655) 

قصهد تعمهق در یهک    ، پژوهش کیفیاما 

وابد علیتهی را دربهاره انسهان    کالص پیچیده ر

موجههود  از آن ن ههر کههه آدمههی یههک  ، دارد

انههب پیچیههده و مراتههب  ناهههناخته دارای جو

نههه از آن ، هههای پنهههان اسههت مكتههوم و تیههه

ست که بهر  هیمیایی ادیدگاه که یک توده بیو

 از ایهن رو  .گذار استروان و مدنیت او هم اثر

، کنههد مههی ممكههن اسههت دانشههی کههه تولیههد 

تجربه )غیر قابل سنجش و عقالنی های  جنبه

 .  ر ن ر بگیردرا د (در هرایطی خاصپذیر 

توجیههه یههک ، اسهتقرای پههژوهش کیفهی  

دربهاره یهک پدیهده    سطح از علل و عوامهل را  

د که سلسله مشخصهی را  گیر انسانی در بر می

ی پهژوهش کمّه  ، . بر خهالص آن هود می هامل

، قصد تعمق بر تهأثیر عامهل انسهانی را نهدارد    

بلكهه تههأثیر یهک یهها دنهد عامههل مشههخص و    

ی قابهل سهنجش   بیرونی را بر یک پدیده انسان
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دهههد و اسههتقرا  آن  مههی مههورد کههاوش قههرار

علیت خطی و سهاده در  مشتمل بر یک رابطه 

ی بها  قطعاً پژوهش کمّ .تر است ابعادی عمومی

کنهد کهه قهدرت و     هایی هروع می فرض پیش

فلسهههفه و هههها  قهههوت خهههود را از تئهههوری 

گیرد و خهود از مقهوتت    گرایی وام می عینیت

 .  آید ی به دست نمیکمّ

، پژوهش کیفی فضهای فكهری حهاکم   در 

سهیر و رونهد از گذههته تها بهه      ، ها فرض پیش

در  انسان ، انسانیهای  تعمق بر پدیده، حا 

مختلهف  های  انسانهای  نگاه، ذوائق، از محید

 در قالب یکها  از پدیدههایی  و توجیه مجموع

)ههمس  . گیهرد  مهی  .. موضهوع قهرار  .تئوری و

 (7 ص، 1388، معطر

 یبررس را میتعم تیقابل، یکمّ قاتیتحق

 از را مختلف یرهایمتغ ای گرها مداخله و نموده

 کنتهر   قیه دقههای   تیمحهدود  اعما  قیطر

 یهها  یژگیو در  به یفیک پژوهشکنند.  یم

بهه   کمتر و مطالعه تحت دهیپد فرد به منحصر

 .ههود  یمه  مربوط میمفاه ریسا به آنها میتعم

 یرهها یمتغ تمهام  نفهوذ ، یفه یک پژوهشهگران 

 یجها  بهه  و انهد  هرفته یپذ را یعیطب گر لهمداخ

 نفوذ که اند کرده تالش، آنها حذص ای و کنتر 

 یفیک پژوهشگران .کنند در  را رهایمتغ نیا

 و یقاتیتحق مداخالت که رندیپذ می را امر نیا

 بهر  اسهت  ممكهن  نیمحققه  خهود  واقهع  در

 .بگذارنهد  ریتهأث  مطالعهه  تحهت  یهها  دهیه پد

 عنهوان  به را هرات مداخلیتأث، یفیک پژوهشگر

 ن هر  در، دارنهد  یبررسه  بهه  ازین که ییها داده

 (2 ص، 1385، )میرمالک و دیگران .ردیگ یم

های کیفی اکثر پژوهشهگران   در پژوهش

قابل لمس به خصوص در زندگی های  موضوع

. همچنهین نگهاه   کننهد  را انتخا  مهی روزمره 

دههد   مهی  ژرص آنها به هناخت موضوع اجهازه 

، ههها صههلی وجههود پدیههدهاهههای  وتً علههتکههه ا

فتارههای اجتمهاعی را هناسهایی    و رهها   واقعه

یهههاً در پیشهههنهادها بهههه صهههورت ثان، کهههرده

، ی دست به نسخه نویسی ن دههای کمّ تحلیل

، داههتن راه حهل و پیشهنهاد   بلكه در صورت 

، 1385، . )منادیهود منطقی داده میهای  راه

 (91 ص

 کیه  ماننهد  توانهد  یمه  یفه یک پژوهشگر

 بهه  را ههواهد  از یرونهد ، مستعد تاًذا کارآگاه

 بهدون  انهه یگرا لیه تحل و منهد  ن هام  یصهورت 

 یتمهام  دارد ازیه ن که، یکمّ پژوهش یها ال ام

 هها  داده شیآزمها  و یگردآور از شیپ ها ا اس

 بیه ترک قیه طر از .کند دنبا ، هوند مشخص

 و یکمّ قاتیتحق به مربوطه یها کیتكن قیدق

، فاتیتوصه  بهه  تواننهد  مهی  مشهاهدات ، یفیک

 بعهداً  تواننهد  یمه  کهه  ییها هین ر و حاتیتوض

 .ههوند  داده بسهد ، رنهد یگ قرار شیمورد آزما

 (2ص ، 1385، )میرمالک و دیگران
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 یکمّ یها پژوهش تفاوت، طورخالصه به

 آنهها  متفهاوت  یفلسف یمبان در شهیر یفیک و

 تمهام  در، تفهاوت  نیه ا کهه  یا گونهه  دارد؛ بهه 

، هها  هیفرضه  نیهی تع جملهه  از پهژوهش  مراحل

، طرد، نهیزم ای تیموقع، نهیشیپ یبررس وهیه

 یآور جمع اب ار، نمونه انتخا  وهیه، ها روش

 هها  افتهه ی، خرهتبها  وها  داده لیتحل، اطالعات

 نیه ا کهه  است یهیبد .سازد یم انینما را خود

 محصهو   یابیه ارز و قضهاوت  در تواند ینم امر

، )صهدوقی  .هود انگاهته دهیناد پژوهش یینها

 ( 56 ص ،1387

 محتویتحلیل  -6
عرصههه هههای کههاربردی در  یكههی از روش

تحلیهل  ، هش مدیریت و سازمانتحقیق و پژو

روههی   7محتهوی تحلیهل   .باههد  مهی  محتوی

ههای   تهوان ویژگهی   است که بر اساس آن مهی 

زبانی یک متن گفته هده یا نوهته هده را به 

عینی و من م هناخت و نی  ، طور واقع بینانه

ههای   یر زبانی همچون ویژگهی درباره مسائل غ

یا نویسهنده مهتن و    فردی و اجتماعی گوینده

 .نمهود هایی  های وی استنتاج ن رات و گرایش

از هها   کلیهه سهاخت  ، محتویمن ور از متن یا 

تصهویری  ، موسیقیایی، زبانی)عالیم گوناگون 

اسهت کهه از    (حتی جسمی مانند مجسمه ای

                                      
7. Content Analysis 

 )ضهعیمی و  .ههود  می برقرارطریق آن ارتباط 

 (43 ص، 1387، دیگران

ترین روش قابهل   گسترده محتویتحلیل 

باهد که مبتنهی   می یل پیاماستفاده برای تحل

هههای عینههی و تجربههی بههرای انجههام  بههر روش

بهه   محتهوی تحلیهل   .پژوهش اجتماعی است

ههای کیفهی    ی مواد و دادهبررسی علمی و کمّ

منهد   ن هام  آزمهون  محتویتحلیل  .توجه دارد

های ارتباطی پذیر نمادكرارو ت (سیستماتیک)

ددی بر اسهاس  های ع ارزش، است که طی آن

 به متن نسبت داده، گیری قوانین معتبر اندازه

، های آماری . سپس با استفاده از روشهود می

ایهن   .ههود  ها تحلیل مهی  روابد بین آن ارزش

، ی ارتباطهات محتهوی عمل به من ور توصهیف  

ردن استخراج نتیجه درباره معنی آن یا پی به 

به بافت و زمینه ارتباط هم در مرحله تولید و 

، )زکهی  .گیرد مصرص صورت میهم در مرحله 

 (48-49 صص، 1385

  فرجام
امروزه تحقیقات مدیریت بهه فهاز کمّهی    

گرایههی باعههث غفلههت از عمههق  افتههاده و کلههی

هههای رفتههاری و روان هههناختی و    پههژوهش

مدیریتی ههده اسهت. ظهاهراً آمهار و ارقهام و      

مهههورد توجهههه محققهههان و  (spss)مباحهههث 

اما باید بهه ایهن    پژوهشگران قرار گرفته است.

نكته توجه داههت کهه مباحهث مهدیریتی بها      
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، ههها در ارتبههاط اسههت و رفتههار  رفتههار انسههان

ای است بسیار عمیق و نیازمند کهاربرد   مقوله

در ههها  زیههرا انسههان، هههای کیفههی اسههت روش

رفتارههای متفهاوتی از خهود    ، هراید مختلف

دهند و بررسی این رفتارهها نیازمنهد    می زبرو

 باهد.   می توجه دقیق و همه جانبه

بایههد از ههها  بنههابراین در بررسههی روش 

تحقیقات کمّی به سمت کیفی حرکت کهرده  

مشهاهده و  ، و اب ارهای پژوهش مانند مصاحبه

بایهد مهورد اسهتفاده قهرار      محتوینی  تحلیل 

    گیرد.
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