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 مقدمه
یاالتدنلتؤیپرلیمحققبهجایگاه

امتالالًاگتریکنندیمانند:مردمبهچهفکرم

خواهدافتتادیچهاتفاق،مشودفالنکارانجا

کشتخ بتایتبتهیقتیخواهدنگتاهعمیم

 لؤالیمحققایعن،یندازدیژهبی ویموقع

ایتکنندیکهمردمچگونهعملمپرلدیرام

یابیدلتتیبرا.ردیگیاتفاقاتچگونهانجامم

 ازیمحققتتی، لتتؤاالتیبتتهپالتت چنتت

کننتتدکتتهبتتهآن تتایالتتتفادهمتتییهتتاروش

.شودیگفتهمیفیقکیتحق

 روشیبهچنتدیفیقکی حتحقاصطال

،1یدانیتقمیتتحقلیازقبهادادهیآورجمع

3قیتعمیهتاومصاحبه2امشارک یمشاهده

 یبتیاقابلمالحظتهیهاتفاوت.اشارهدارد

اماهمه،وجودداردیقیتحق4ی راهبردهایا

"هتاکشتدنبتهدادهیتنزد"بر اآن
دیتتأک5

«تجربته» مف ومالتوارندکتهیاوبر.دارند

 .ال یدركرفتاراجتماعی راهبرایب تر

ماننتدیقتیتحقیبهراهبردهتا6تدلسیف

،قیتتمصتتاحبهعم،مشتتاهدهبتتامشتتارک 

کتار،قیت موردتحقیشارک کاملدرفعالم

                                      
1.Field Research 

2.Participand Observation 
3.In-Depth Interviews 

4.Strategies 

5.Getting Close to Data 
6.Filstead 

اجتازهاشارهداردکهبتهمحقتق...و7یدانیم

ددرمتوررالدهدتتااطالعتاتدلت اومی

.دلت آوردهبتیموردبررلیج اناجتماع

دهدتامیبهمحققاجازهیفیکیشنالروش

قیتتآنطرکشتتودوازیتتنزدهتتابتتهداده

ختتودرااز9یومف تتوم8یستیتحسهتتایجنبته

نکتتهازیایبتتهجتتا).دلتت آوردهبتتهتتاداده

شیپتازیکمّت10ریناپتذانعطتافهایکیتکن

یاجتمتاعکهج تانشدهالتفادهکند ییتع

کتتهختتود11یاتیتتفعمسیصتتورتتعتتارهبتترا

 .(آورددر،محققلاختهال 

تعامتلیبهمعناهاکشدنبهدادهینزد

،فرهنتت یریادگ،یتتبتتامتتردممتتوردمطالعتته

وآن اوزبانیرفتاریالگوها،هاارزش،دیعقا

وهتتازهیتتانگ،دركاحلتتا یبتتراتتتالش

رفتتتاریفتتیقتتقکمح، التت جانتتاتآنیه

چتتوناوادراك،کنتتدیرادركمتتیعاجتمتتا

ارتباطی وچگونگیراوازواقعیتعب،شخ 

وباقراردادنکندیآن ابارفتارشراکشفم

 دركیتگتربتهایشتخ دیخودبتهجتا

لیتبتهدلیفتی کیازمحققتیبعض.رلدمی

عستتومیقتتیتحقیازراهبردهتتادیتتنکتتهتقسیا

یکمّتیروشعسم،دانندیرااشتباهمیکیزیف

                                      
7.Field Work 
8.Analytical 

9.Conceptual 

10.Rigid 
11.Operational Definition 
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 ارفتارانلتانچونبهنظرآن،کنندیراردم

،دانانیمیموردمطالعتهشتمتفاوتازموضوع

بتهنظتر.کتدانانالت یزیشنالانوفل یز

هتایرفت روشیپذی،فی کیازمحققیبعض

واداررایدانشتمنداناجتمتاعی،عتیعسومطب

امتا،کنندیریگزرااندازهیکههمهچکندیم

 اتولتعهبهنظرآن.کنندیمرادركنیزیچ

فادهازبتاالتتیانتزاعتیهتاوننظریتهوآزم

لوفاداربتودنمحقتقیبهدلیکمّیهاروش

برداشت ازلتو موجبی،بهچارچوبنظر

ریتغیهتادرروش.شودیمی اجتماعیواقع

بتهعنتوان12کتردنیتوجتهبتهکمّتی،فیک

شتتوندکتتهازمتتیدرنظتترگرفتتته13یمتتوانع

اتیاتجربیرقابلمشاهدهیاتغیجربمطالعهت

بتهنظتردرواقتع.کنتدیمتیریجسوگیدرون

قابتتلیدادهایتتدبتتررویتتتأک،یفتتیمحقتتقک

راازآنچهکتهاویدانشمنداجتماع،مشاهده

.لازدمیدور،دارددركکندیواقعاًلع

نظتر یچنتیفتی کیهمهمحققتالبته

مشتاهدات تاازآنیاریندارند؛بلتاییافراط

لتازمانیرلمیهاهیخودراباتوجهبهنظر

یفتیقتاتکیازتحقیادیتدهندوتعدادزیم

زیتدادهانیتقرویتثبت دقشاملشتمارشو

فیتوصتت،هتتدفوجتتودایتت بتتا.باشتتدیمتت

،هالت یدآزمودنیازدیاجتماعهای یقعوا

                                      
12.Quantification 
13.Impediments 

 یتفموقعیتتعر.کننتدهدمشتاهدهیتنهازد

اررفتتالت بترملتشتممردمموردمطالعه

جاناتیهواحلالات،هازهیانگ،قابلمشاهده

دهیتفای،فذهنتیتوجهبتهتعتار.آنانیذهن

،دهتدیهاراکتاهشمتیریگهاواندازههیرنظ

یدادهایترو» الت کتهیاکهاعتقادبرچرا

یقتجربتتهشخصتتیتتفقتتطازطر14«یدرونتت

ختودراچگونتهینکهزندگیادرموردمحقق

.قابلدركال ،دکننیمرینندوتفلیبیم

عتقدنتتدمیفتتی کیازمحققتتیبعضتت

گترانیدیهتانگترشقی راهدركدقیب تر

حتداقلل کهمحقتقتتاحتدامکتانا یا

شتصتوریازپتیریگداندازهیاعقایهایتئور

درعتو .واردشرایطتحقیقبنمایدشدهرا

 الت کتهمحقتقدریتا15دهآلیکردایرو

طیقوشتترایتتتحقیهتتایامتتلبتتاآزمتتودنتع

واجتازهدهتد16زدیامیتخودراب، اآنیزندگ

قیتتتازطریاجتمتتتاعیازالگوهتتتایآگتتتاه

ختودههاخودبیباآزمودن17قیمشارک عم

ی آگتاهیتهدلت آوردنابالبته.دیآدیپد

ادراکتاتو،هادارزشیمحققبا.ل یآلانن

کندیراکنارگذاردولعیاحلالاتشخص

.منتخبتجربهکنددادافریراازدایدن

                                      
14.Inner Events 

15.Ideal Approach 

16.Immerse 
17.Deep-Involvement 
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 یفیق كیطرح تحق -1

ی(دوهتتدفالالتت1986)18نجتتریکرل

انکردهالت :یربیرابهشر حزقیطر حتحق

وقیتفراهمآوردنپال بتهلتؤاالتتحق.1

.انسیکنترلوار.2

جیرنتتتایر حختتوببتتهدركوتفلتتطتت

رایاجقابتتلالتتتفادهیطالعتتهکمتتکونتتتام

درمتورد اهتدافهتمیتا.دکنتتضمی می

انسکنترلویواریوهمکمّیفیقاتکیتحق

یفتیقکیتامتادرتحق.شتودیمتیریگاندازه

دهمتوردمطالعتهرایتکندپدیمیمحققلع

ریفلتازتیقشترحیانسازطریهمراهباوار

هویتتوج،شتودیآنچهکهمشاهدهمیمنطق

. کندییتب

قرادریتتتحق،نوعتتاًیفتتی کیمحققتت

رایزیت اچآن.دهندیجاممانیعیطبطیشرا

20یگونهدختالتچیوهکنندینم19یدلتکار

 طتر حیبنتابرا.نماینتدیجادنمتیاطیدرشرا

وتحملیریپذملتسزمانعطافیفیقکیتحق

 وگستتسیالتتم.قالتت یتتدرطتتولتحق

انتدکتهرابهکاربتردهییطال حنقشهاجرااص

الت کته21«نتدهیطتر حبرآ»هاصطال حیشب

                                      
18.Kerlinger 

19.Manipulation 

20.Intervene 
21.Emergent Design 

ازدرواقتع.انتدبردهکارهکربیمکمس وشوم

ددریتقبایتملئسهتحقییزمانشنالاهمان

و.گرفتتهشتودیماتیقتصمیدآغازتحقمور

پتتژوهشیاانت تتاازابتتتداتتتیتتینقشتتهاجرا

ییهابخش،(1شماره)شکلدر.دارداهمی 

22یکههمپوش
نشتاندادهشتدهوبته،دارند 

یکههنگتاماجترادشویدمی موضوعتأکیا

طتورهبتیپژوهشیها یفعالی،فیقکیتحق

 .ختهال یهمآمهعبیول

 یینقشه اجرا -1-1

ال 23یطر حمقدماتکییینقشهاجرا

 نقشهیدرا.شودمیکهباآنپژوهششروع

کهقترارییهاامحلیهایدرموردنوعآزمودن

متتدتزمتتان،شتتودانجتتامالتت مطالعتته

هممکت کتییرهتایهتاومت دادهیآورجمع

یماتیتصتتم،رنتتدیالتت متتوردتوجتتهقتترارگ

کمحققممک الت یمالالً.شودیرفتهمگ

ضبرالتا رنت یتجربهتبعتنکهیبهدركا

؛مندباشدهعالق،امذهبچگونهال یپول 

 یاولت،نکهموضوعانتختابشتدیبهمحضا

اگتروهیتینتهاجتمتاعیکزمیتقدمانتخاب

.مطالعهال یبرایاجتماع

                                      
22.Overlap 
23.Preliminary 
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قدریتطتر حتحقیاجتزات(1شماره)کلش

یفیقاتکیتحق

24هدفمنتدیریگنمونهیفیقکیتحقدر

کتهواحتدهای معنیبد،شودمیبهکاربرده

بتتاتوجتتهبتتهیانتختتابتصتتادفیجتتاهبتت

دهموردمطالعتهی انلب بهپدآنیهایژگیو

نکهچهیموردا دریمچنه.شوندیانتخابم

امصتاحبهقتراریتدموردمشتاهدهیبایکلان

ادامتهیچتهمتدتیمطالعهبرانکهیوارندیگ

.شتودمتیگرفتتهیماتیتصتم،خواهدداش 

موردطولمتدتهدریماولیکتصمیحداقل

ممکت هابعداگرچه.دگرفتهشودیمطالعهبا

اام،جادشودیادرای خصوصیراتییال ت 

مورددریواطالعاتهاباتوجهبهمرورنوشته

هآغازمطالعتهبتدریدبرآوردخوبیباموضوع

.دیآعمل

25یالتتتنتاجیازالگتتویفتتیمحقتتقک

 یبتدیکندکهازلحتا مف تومیالتفادهم

                                      
24.Purposeful Sampling 
25.Induction Model 

چیهابتدونهتدادهیآورال کهجمعیمعن

آغتاز26شتدهتصتورشیهازپتیافرضیهینظر

ریهمتتهتحتت تتتأثمعمتتوالًامتتا،شتتودیمتت

یقتدارختودهلتتندواحتمتاالًمیهانهیزم

قممک الت یموردملئسهتحقاطالعاتدر

هیانتتاتفرضتتی بیتتچتتهااگتتر،مطتتر حشتتود

27یاناتی ابآن،لتندین
دیتموردآنچهکهبادر 

.کننتدیانمتیب،قجلتجوشوندیهنگامتحق

ولتتؤاالتاصتتطالحاًملتتا لانتتاتی بیتتا

ملتتا ل.انتتدافتتتهخوانتتدهشتتدهیبازتتتاب

بسکته،لتتندیهنی فرضتیافتهجانشتیبازتاب

ملتتا ل.کننتتدمتتی یتتیقراتعیتتج تت تحق

جمتوردانتظتاررامشتخ ینتتاافتتهیبازتاب

آنالال.کنندینم محقتقیرابترایعوامس ااً

طتولدردیتکنندکهمحقتقبایمییشنالا

.قمشاهدهکندیتحق

 ها داده یآور جمع -1-2

یآور جمعیحآمادهشدنودرهنگام

یادیتبتاموضتوعاتزیفتیمحقتقک،هاداده

کتهممکت الت الزمباشتد.شودیمواجهم

یهتادلترلتبتهدادهیهطوررلتممحققب

ردنقشخودموددریبا اویهمچنداکند.یپ

گترخواهتدمشتاهدهیامتیآکهردیمگیتصم

.گربامشارک امشاهدهیصرفباشد

                                      
26.Preconceived Theories or Hypotheses 
27.Statements 
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را28چ اردرجهازمشارک ،مونگسدیرا

،29گترصترفاهدهشن ادکردهال :مشیراپ

هکننتدهبتشترک ،30گربامشتارک اهدهمش

.32وشتترک کامتتل31گتترمشتتاهدهعنتتوان

عنتوانهتوانبی مشارک محققرامیبنابرا

مشارک کاملنظرگرف کهازدرفیکطی

گربدونمشاهده.عدممشارک امتدادداردتا

اما،کندمیال کهمشاهدهیکل،مشارک 

.کنتدیاهدهشترک نمتدادموردمشتیدررو

ارک رامنالتتبمشتت عامتتللتتط یچنتتد

منتدبتههعالقتیفتیمحققک.کندی مییتع

اتیتتازجز یحتتداکالردركممکتت وآگتتاه

کنتدومتیقی مشتارک راتشتویتال وا

لتتتندیلنیتتهتتاماازگتتروهی بعضتتیهمچنتت

رنتتدکتتهمتع تتدبتتهیرابپذیانتتگرمشتتاهده

ی اراهبترالتندوتنیگروهخودنیهاارزش

ایتمشتارک ،قیدقهایدل آوردندادههب

.عنوانعضوآنگتروهالت هتظاهرنمودنب

هرابت33قیت عواملمشتارک عمیایهردو

ازیگتتربعضتتیطتترفداز.آورنتتدمتتیوجتتود

دیدهندکهازدیانجاممییها یفعالهاگروه

ایتتت34یرقتتتانونیمحقتتتقممکتتت التتت غ

                                      
28.Degree of Participation 

29.Complete Observer 

30.Observer as Participant 
31.Participant as Observer 

32.Complete Participant 

33.In-Depth Involvement 
34.Illegal 

 یتتفعالدراگترمحقتق.باشتد35یاخالقتریغ

خطتربازداشت و،مشتارک کنتدیرقانونیغ

راگرمحققد.کندیدمیرات داو36یزیآبرور

رفتتار تاشرک کندکهبتهنظترآنیتیفعال

داعمتالختودرابتهی اباآن،ال یاخالقریغ

کننتدوبته37هیتگترانتوجیخودشانوبهد

هوازیتداحلا گناهختودراتوجیباینحو

نکهتتایامورددریریگمیتصمدر. ببرندیب

یدبررلتیمحققبا،چهاندازهمشارک بکند

بته39هاکشدنبهدادهینزد38 یکندکهمز

.حاصلخواهدشدیمتیچهق

هتتاشتتاملدادهیآورجمتتعیهتتاروش

ومتتروریآورمصتتاحبهوجمتتع،مشتتاهده

یفتیقکیتتحقدر.باشتدمیمربوطه40الناد

اریشدهبلتیجمعآورهایممک ال داده

بوگتتدانکتتهیطتتورهمتتان.مباشتتندیحجتت

دشر حویبا یمحقق،دکنمیهی(توص1982)

آنچهدرموردراازتفکرخود41ی کتبیتوض

 یتتا؛دارنتتدنگتته،شتتودیمتتیآورکتتهجمتتع

حاتممک ال شاملهرگونهتعصتبیتوض

ویتتتیراتنقشتتتهاجراییتتتت ،42یشخصتتت

باشتدکتهتولتطختودیدیتجدیهاهیفرض

                                      
35.Immoral 
36.Stigmatization 

37.Justify 

38.Getting Close to Data 
39.Relevant Documents 

40.Written Account 

41.Personal Bias 
42.Degree of Secrecy 
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 یگتال والتم.شتودیشن ادمتیپهادهدا

یآورجمتعیهاکهدادهاندخاطرنشانلاخته

.ل یرمعمولنیغ،شازهزارصفحهیشدهب

دیتکتهمحقتقبایگتریمم تمدیکتصتمی

قیتتحقهتاییل کهباآزمودنا یا،ردیبگ

درجته.تاچهانتدازهصتداق داشتتهباشتند

ال که44فیکطیصورتهزبین43یدارراز

ییکامل)جالو (گرفتهتاشنالایدارازراز

در.کمحقتقادامتهداردیعنوانهب45آشکار

محققبهگروهمسحتق،فی طیایاکانت ی

کعضتویتکتهکنتدیشتودووانمتودمتیم

گتروهمتوجتهیاعضا.آنگروهال یمعمول

قهلتتندویتتحقیهتایلتندکهآزمتودنین

انجتتام46یطتتورپن تتانهثبتت مشتتاهداتبتت

.ردیگیم

محقتتق،ینلتتبیطرازداریتحتت شتترا

موردرادرگروهیازاعضایممک ال بعض

کتهیااشخاصتیدربانان.علازدقمطسیتحق

ممکت ،دهندیعضااجازهورودبهگروهمبها

قآگاهباشندوازآن تاخوالتتهیال ازتحق

 اجتازهورودیمحققتبرختیدکهبتهشویم

متورددررایعاتاطال،عو محققدر.دهند

آنهملا لمشخ کهممکت الت درادار

آشتکار.دهتدمتی ابهآن،مؤللهکمککند

                                      
43.Continuum 

44.Open Identification 

45. Covertly 
46.Partial Secrecy 

یکیکهبدانندیال کههرقدرتعدادافراد

داردیترشتیاحتمتالب،ازاعضامحققالت 

ماتیتصتم.ندیرفتارنمایطورلاختگهکهب

رازداریزانمشتتارک ودرجتتهیتتمتتوردمدر

امتادر،شودیملتقلگرفتهمهطوربموالًمع

ارتبتتاط،ماتی تصتتمیتتقتتاتایتحقیبعضتت

گانتهیکبیبههاازگروهیبعض.دارندیکینزد

اراموردمشاهدهقترار دهندکهآنیاجازهنم

یاصولاخالقبهبندی پایمحققامروزه.دهد

کنتدمتی تارامجبتورهلتندکهآنیاحرفه

یبتاآزمتودنهتادادهیآورازجمعحداقلبعد

47بیترفهرگونته.صداق داشتهباشند،خود

یتسقتت49ییگتتوودروغ48عنتتوانالتتتالمارهبتت

مطالعتهیایمزادیدبرخی،ازاگرچه،شودیم

یگتاهیترلترقابتلدلیتطغیرفتاردرشرا

.ال 50یاخالقیها ی محدودیترازام م

 ها ر دادهیل و تفسیتحل -1-3

الفاصسهبیفیقکیهادرتحقلدادهیتحس

.شتودیشروعمهادادهیآوربعدازآغازجمع

هویتتوتجزهتتادادهیآورجمتتعقتت یدرحق

هطتورهمزمتانانجتام امعمتوالًبتلآنیتحس

یکمتتریهتاداده،قیتباادامهتحق.ردیگیم

لیتتهوتحسیتتامتتاتجز،شتتودیمتتیجمتتعآور

                                      
47.Deception 

48.Exploitation 

49.Dishonesty 
50.Eethical 
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 دوی ایدرعملب.پذیردمیانجامیترشیب

وجتودیاهظتبتلمالحقا51یمرحسههمپوشت

.دارد

یتیاجراهتای یروندفعال-(2شماره)شکل

یفیقکیتحق


ملتتتتسزمیفتتتیکیهتتتالدادهیتتتتحس

تقس52یلازمانده و .ل هاداده53لیاطالعات

مشتخ یبرایهاممک ال بهطبقاتداده

هتتالتتهیمقا.نمتتودناطالعتتاتاشتتارهکنتتد

یهتاهیافرضتیتهیتاولهایهیتوانندبانظریم

شتدهیآورجمعیهاداده.ردیانجامگییاجرا

شتن ادیراپایهیکفرضتیهممک ال یاول

ممکت الت یشتریبهایکندولپسداده

ایرد،دییهراتأیشودکهآنفرضیجمعآور

هتایفیتوصت.تولعهوگلترشخواهتدداد

امتدهاممکت الت یعستلوپدرموردهیاول

قیتتتحقلدریتتهوتحسیتتتجز.مطتتر حشتتوند

                                      
51. Overlap 

52.Organization 
53.Reduction 

هال کهبت54یمتوالیبیکروندتقرییفیک

یدهمنت تیتقپدیتردقیفوتفلیصتویلو

یفیقتوصتیت گتزارشتحقیتماه.شتودیم

.باشتدینمیکیال وشاملاصطالحاتتکن

دیتتکتأیعتتیططبیدرشتترادهیتتفپدیتوصتت

.شوندمیریتفلهاشودوبرالا آندادهمی

(2شتماره)درشتکلیفتیقکیتتحقیاجزا

هتمه مراحلبتیاماا.نشاندادهشدهال 

قیتتحق56انتدگروابلتتهیکتدیوبته55دهیتن

شودمیگفته.ال 57وابلتهبهمحققیفیک

یعنتی، هالتدادهیآورکهمحققابزارجمع

ال یکروندجاریهادادهیآورنکهجمعیا

میقمحقتتقتصتتمیتتدرطتتولرونتتدتحقو

یآورمتعدجیتباهتاییردکهچتهدادهیگیم

.رهیتمصتاحبهشتودوغیبتاچتهکلت،شود

یهتاچنتدانلتاختارومشتاهدههامصاحبه

قیتمحقتقدرتحق58 نگرشیبنابرا،لتندین

.ارمؤثرال یبلیفیک

و  یفیق كیتحقشناسی  روش -2

   یكمّ
شتاملینتهعستومرفتتاریقدرزمیتحق

اگرچتته،باشتتدمتتییوکمّتتیفتتیقتتاتکیتحق

 یتا. دووجتودداردیت ایدربییهاتفاوت

                                      
54.Successive Approximations 
55.Integrated 

56.Interdependent 

57.Researcher-Dependent 
58.Perspectives 
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.فمطر حال یکطیصورتهتربشیزبیتما

الت وطیمخصتوصبتهشترایفیقکیتحق

ختتتهی متتوردمشتاهدهآمیتمحقتقدرموقع

،کندی اشارهمیکهالمیطورهمان.ال 

التتواری محتتویبرحلالتیفیقکیتحق

دهالت کتهی عقیانگرای مف ومبیا.ال 

بتریادیترزیتتأثیواجتمتاعیکیزیطفیمح

یرکسّتیتفلیفی کیمحقق.رفتارانلاندارد

قویدآن تتاحقتتایتتازد.نتتدنکیدمتتیتتراتأک

هتمکبتهیترقابتلتفکیتطتورغههابارزش

ی کمّتیمحققت،گتریازطترفد.انتدختهیآم

طیملتتقلازشتراهتایمیتعمیشتردرپیب

یهاوعواملفردریشتربرمت یآن اب.هلتند

ی.رکستیکتفلتیتشتوندتتابترمیتمرکزم

هتاراازقوارزشیحقتایفیقکیمعموالًتحق

.کندیهمجدام

ازشتتتریبی کمّتتیمحققتتیهطتتورکسبتت

ازهتایقوطتر حیتالتتانداردتحقیهاروش

یحتالدر،کننتدیشدهالتفادهم ییتعشیپ

نکتتهواردیبتتهمحتتضایفتتی کیکتتهمحققتت

وندرهلتتیشترانعطافپتذیب،قشدندیتحق

هبت.کننتدیالتفادهمتیمتعددهایازروش

تفتاوت ی(آشتکارتر1989الن)ینظرمکم

قیتتحق.هالت نحوهارا هدادهدر آندویب

کهبهصورتاعدادارا تهیجآمارینتابریکمّ

قیتکتهتحقیحالدر؛هلتندیمتک،شودیم

.دداردیتأکیفنقسیشتربرتوصیبیفیک

یفیقکی تحقیبیهاتفاوت،درالا 

قمطتر حیتتفاوتازلحا هدفتحقی،وکمّ

بتتتهمنظتتتوردركیفتتتیقکیتتتتحق.التتت 

قیاماتحق،شودمیانجامیاجتماعهایدهیپد

عستلاثتراتو، روابتطییبهمنظورتعیکمّ

دوهترینهعسومرفتتاریزمدر.شودمیانجام

تواننتتدیقبتتاارزشهلتتتندومتتیتتنتتوعتحق

.کنندلیگرراتکمیهمد

ق ی  تحق یعموم یها یژگیو -3

  یفیك
اما،وجودداردیازمتدلوژیانواعمختسف

.کنندمیرامشخ  اآنیعمومیژگیچندو

رورتاًتمتامضیفیقاتومطالعاتکیهمهتحق

.دارنتدکلاننشاننیطورههارابیژگی ویا

بتاهتمدرنظترگرفتتهیوقتت،حتال یتابتا

 یتازآنچهکهدرایرکسیکتصو،یشوندیم

در.کندیفراهمم،شودمیقمطر حینوعتحق

فیتوصبهشر حزیریژگیپنجوکیفیتحقیق

:شودمی

میمنبتتعملتتتتقیعتتیططبیشتترا(1

قیتدرتحقیسهاصتسیل ومحققولهاداده

یعتیططبیدرشرایفیقکیتحق.ال یفیک

،دهتدمتیمحقتقآنچتهرار .شودمیانجام

دریریتمت .کندیمشاهدهمهنگاموقوعآن

ازیچلاختاریاهیشودینمینجادلتکاریا

یبترا.شتودیلنمتیتتحم یرونبهموقعیب
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امصتاحبهافترادبتههنگتامانجتامیمشاهده

ایمالحظتهمحققزمانقابتلی،عادیکارها

 افقتطبتاکاغتذوآنیگاه.کندیراصرفم

ادداشت واردصتحنهیبرداشتت یمدادبترا

ویزاتضتبطصتوتیوندواغسبازتج شمی

 یازچنتیقتویحت.کنندید والتفادهمیو

یهتتاداده،شتتودیالتتتفادهمتتیزاتتتیتج 

یهتانشیتشدهبتامشتاهداتوبیآورجمع

لیتتکم،آنچهر دادهالت درموردمحقق

.شودمی

طموردعالقتهیواردشرایفی کیمحقق

ویکتهآن تابتهمحتتوچترا،شتوندیخودم

دهآن تایتعق.مندندهنهموردپژوهشعالقیزم

دركی راهبتترای التت کتتهب تتتریتتابتتر

وقتوعیطواقعیمطالعهآن ادرشراها یفعال

 تامعتقدنتدکتهرفتتار آنیهمچنت. ال آن

یطیرشترایتحت تتأثیادیاندازهزهانلانب

 یتدو.دهدمی رفتارر یا،ال کهدرآن

 ال کتهتمتامیانهملتسزمیوزمیمحتو

یطتیامحیت یتفقطباتوجهبهموقعهاداده

.رشتوندیتفلت،انتدشدهیآورآنجمعکهدر

دادهیریپذمیاغسبنگرانتعمیفی کیمحقق

قوکامتلیتفدقیتوصتآن تایبترا،لتندین

. الت یتحتا زاهم، موردمطالعتهیموقع

 یبتیبتههمختوان،جینتایریپذمیالبتهتعم

یبلتگها یرموقعیدمطالعهولانهموریزم

.دارد

ایتبهشتکلکسمتاتیفیکیها(داده2

.نهبهصتورتاعتداد،شوندمیرمطر حیتصاو

قیتشتدهدرتحقیآورجمتعیهتاانواعداده

هتایادداشت ،یشاملثبت مصتاحبهیفیک

یی،ویدیتنواروی،ضبطصوت،عکس،59یدانیم

ی،نظتتراتشخصتتی،شخصتتیهتتاادداشتت ی

وهتریمتونکتبدرلتی،رلمهایپرونده

یااعمتالواقعتیتواندکسماتیمیگریزدیچ

یفتی کیمحققت.شدبامی،انکندیمردمراب

ختودهایدادهکهکنندینمیدركلعیبرا

؛انکننتدیب60یعددهایصورتلمبلهراب

ی غنتفوانعکتای اج  توصعو آندر

تتالش،انتدآنچهکتهمشتاهدهوثبت کترده

کتهیزیتآن تاازهترچ،جتهینتدر.کنندیم

فتراهمینشتیب، یتدربارهموقعممک ال 

دینما ی،حرکتاتبتدن.کنندینمیپوشچشم،

ایتتیهنتتریکارهتتا،هتتامکالمتته،هتتاوكجتت

کیتیبرا.شوندیاتاقهمهثب میدکورها

ارزشیبتاییجز ،یاچدادهیهیفیمحققک

قبتاممک ال مطابیفیکیهاداده.ل ین

لیتهوتحسیتوتجزیآورقجمعیهدافتحقا

یفیصورتکهبیفمحتویامابرتوص،شوند

                                      
59.Field Notes 
60.Numerical Symbols 
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خودمحقتق61یلتمارزشیوبدونتحملل

قیت تحقیبنتابرا.شتودمیدی تأکیموقعبر

داریتتتپد-یفتتتیکتتتردکیرویدارایفتتتیک

مطالعتتهیشنالتتداریپد.التت 62یشتتناخت

درهتادهیتقپدیفدقیهال وبرتوصدهیپد

.دداردیتتتتجربتتتهتأکیهتتتانتتتهیمتتتهزمه

کنندکهازهرآنچهیانفر نمشنالداریپد

بسکته.اطالعدارنتد،افتدمیمردماتفاقیبرا

دیترفتتارمتردمتأکیذهنتیهاآن ابرجنبه

محقتق،ثبت رفتتاریهجتا بیبنابرا.دارند

پدیتدهمتوردپتژوهشراکندیمیلعیفیک

پژوهشموردرکهرفتابهای معنا.دركکند

 یتا.داردیافرادموردمطالعهچهمعنتیبرا

بهآنیفیکی ال کهمعنیدركملتسزما

.دادهشودرفتارنلب 

 یوهمچن63بهروندیفی کیمحقق(3

بتتهیفتتی کیمحققتت.مندنتتدهعالقتت64امتتدیپ

.دارنتدیوقوعاتفاقاتعالقتهخاصتیچگونگ

کننتد احتمالداردکهآنانمشتاهدهیبنابرا

65یهتانگترش،دارنتدیکهمردمچهمف توم

،نتدیآیصتورتاعمتالدرمتهمردمچگونهب

حرکتات،ررفتاریانچگونهتح تأثیدانشجو

                                      
61.Value Systems 
62.Qualitative-Phenomenological Approach 

63.Process 

64.Product 
65.Attitudes 

لیت قبیترندوازایگیانظراتمعسمقرارمی

.لؤاالت

ختتودرایهتتادادهیفتتی کی(محققتت4

لیسهوتحیتجز66یشتربهصورتالتنتاجیب

راایهیفرضتمعموالًیفی کیمحقق.کنندیم

آنتانمتدت.کنندیمنمیآزمونآنتنظیبرا

یآورراصترفجمتعایهزمانقابتلمالحظت

رنتدیمبگینکهتصمیقبلازا.کنندیمهاداده

آن تا،موردنظترباشتدیکهچهلؤاالتم م

بلازندکتهشتکلآنیریکنندتفلیمیلع

دیتپدهتادادهیوبررلیمعآوربههنگامج

.دیآیم

الت یالتنتاجهادادهلیهوتحسیتجز

کندهرگونهیمیلعیفیمحققکی.الینهق

.کنتاربگتذاردارشتصتورشتدهیدازپتیعقا

جتهینتنتهتمرکتزداردودریمحققبرکلزم

بترنکتهیکندتاایراحفظمیکنگرشکسی

یآورازجمعیاهیاگرفرض.اجزامتمرکزشود

نگتهیمتدتیبترا تاآن،هاحاصتلشتودداده

یهتادادهیآورامااگرجمتع،شوندیداشتهم

حاضتریفیمحققک،دنکندییآن اراتأیبعد

.شودکهآن اراکناربگذاردیم

قیتتحقی،کسویکردعمومی رویباچن

رودیشنمیپیقو67یهنظریکپایبایفیک

                                      
66.Inductively 
67.Theoretical Base 
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.لت ینمنتدهزعالقتیتن،هینظر68وبهآزمون

 یبنتابرا،هالت هدادهیتهبترپایتتولعهنظر

بته.الت یادیتبنهتایهیهدفاصطال حنظر

.داردهتاشتهدردادهیهریتکتهنظری معنیا

مگر،شوندیرفتهنمیپذیقبسهایهیرجنظینتا

 یت آنبهموقعینکهمحققدرمورداهمیا

.موردمطالعهقانعنباشد

یفتیمحققکیکهبرایگری(لؤالد5

خودیمردمزندگ»که ال یا، داردیاهم

بتهیفتیمحقتقک.کننتدیرمیچگونهتفلرا

کمطالعتهییهایآزمودن69دگاهیازدیآگاه

یفتتتی کیمحققتتت.دارنتتتدیعالقتتتهخاصتتت

بهچتهفکترهایخواهندبدانندکهآزمودنیم

کنندوچگونتهیچراآنطورفکرم،کنندمی

،لیتدال،هتازهیتانگ،70هافر .کنندیعملم

موردعالقتهمحقتقیهمگ،هازشاهدافوار

قتراریبودهواحتمالداردموردبررلتیفیک

بتاییویدیتاحتمالداردمحققنتوارو.رندیگ

نشتانیکآزمتودنیخودرابههایادداش ی

ختتودیهاریصتتح تفلتتمتتورددهتتدتتتادر

 یتگترمحقتقن ایعبارتدهب.مطمئ شود

هتتایتتتالشراج تت دركکامتتلنگتترش

.آوردیملمهعبیآزمودن

                                      
68.Theory-Testing 

69.Perspective 
70.Assumptions 

کلتازمان)معمتوالًیتبریفیقکیحقت

ازآنمتمرکتزیابخشتیت(یجتماعلازمانا

کلتازمانیتکتهشتودیمتتصتور.شتودیم

ازمتردمالت کتهبتهییهتامتشکلازگروه

.کننتدیتعاملمیمنظمولاختارهایوهیش

وجتودداردکتهیجمع71یکعملاجتماعی

ضتاموافقت اعکهبایوروابطینیهقوانیبرپا

رفتتتار.کننتتدیرفتتتارمتت،انتتدافتتتهیگلتترش

گتریدهتایرتعاملباگروهیهرگروهتح تأث

نمعموالًمانندکلازمایعالوهافرادهب.ال 

،کهبهآنتعسقدارنتدییهاگروهیراعضایلا

.کنندیرفتارم

مختستفهایکلازمانشاملفرهن ی

رهنت فیی،مالالفرهن دانشجویبرا،ال 

فرهنت کارمنتدانوفرهنت ی،ئ عسمتیه

و72هتایمجموعهآگتاه،فرهن .هاینظافتچ

ژهختودیتآنگروهازنقشویاطالعاتاعضا

73یکفرهن وابلتتگیی اجزایب.باشدمی

.دارد74وثباتوجود

رفتتارافترادو،هتادگاهیتود75هتانگرش

دویتمجموعتهعقا.کنندی میهداراهاگروه

وکارداشتت لریکهتولطفردبرایاعمال

.اولت دگاهیتد،شتودمتی التفادهیباموق

                                      
71.Collective Social Action 
72.Collective Understanding 

73.Coherence 

74.Consistency 
75.Perspectives 
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هتامخصتوصبتهونگترشهادگاهی دیبنابرا

شتاملیکنگترشگروهت.یتطهلتندیشرا

هلتندکتهتولتطآنگتروهیواعمالهادهیا

افتتهیگلترش،درمواج هباملئسهمشترك

هتتاین تتاطتتر حیگتترایعبتتارتدهبتت.التت 

کیتبتاهمقابستیچگتونگدرمورد76یریتصو

ایتکلتازمانیتج ت درك.ال  یموقع

ازداختلبتهیفیقکیتحق،ازلازمانیبخش

هتایدگاهیمحققبادیعن،یرونانجامشودیب

 تاکندوآنیچندگروهمشخ آغازمایکی

اچنتدفرهنت متوردیتکیفیتوصیرابرا

قممکت یتهتدفتحق.دهتدمیالتفادهقرار

ازایاجنبتهیکفرهن یففقطیتوصال 

قیتتحقباشد.ندفرهن درلازماناچیکی

راهاشودوفرهن یآغازمهادگاهیازدیفیک

ایتنوبهختودلتازمانهکندکهبمیفیتوص

.کندیفمیراتوصازآنیبخش
  یفیق كیروند تحق -4

بتاانتدازهیفتیقکیتتحقیمراحلاجرا

 تاآن،لتتندیانمشخ ومجتزیقکمّیتحق

طورهمزمتانهبیدارندوگاهیاغسبهمپوش

یفتیقتاتکیتحق، یباوجودا.شوندمیاجرا

محققیوقت.انداردینقطهمشخ آغازوپا

،کندیمییهموردمطالعهخودراشنالادیپد

جهیکهمحققنتیووقت.شودمیازمطالعهآغ

                                      
76.Conceptual-Schemes 

.رلتدمتیانیتمطالعهبهپا،ردیگمیرایین ا

ا،یتمشخ یفیهمراحلمطالعهکهرچندک

امتاچنتدمرحستهرا،لتتندینیتیضرورتاًترب

کرد:ییتوانشنالایم
قبتلاز.دهموردمطالعهیپدییشنالا.1

دهیتدپدیتمحقتقبا،شروعهرگونهمطالعته

ییشنالتا،راکهمتوردعالقتهاولت یخاص

دهممک ال بهصتورتیلپسآنپد.کند

بتاتوجتهبته.انشتودیرتباعبایکلؤالی

ازیادیتتتعتتدادز، وولتتع مطالعتتهیتتماه

یبرا.اف ممک ال مطر حشودیملا لباز

قدربتارهیتمندبهتحقهمالالاگرمحققعالق

،کدانشتتکدهباشتتدیتاندریتعامتلدانشتتجو

:رمطر حشودیزملا لممک ال 

 ینلتتانی دانشتتجویالتتف(تعامتتلبتت

؛مختسف

انجتتنسینشتتجو دایب(تعامتتلبتت

مخالف؛

درتعامتتلیج(نقتتشانجمتت التتالم

؛انیدانشجویاجتماع

رایکتهتعامتلاجتمتاعییهاال ید(ل

.کنندیهمیاتنبیقیتشو

فراهمکتردن،اف شدهیهدفملا لباز

 هرگتتتزیبنتتتابرا،قالتتت یتتتتحقج تتت 

متتالالًدرمالتتالبتتاال.لتتتندیمحدودکننتتدهن

ممکتت التت آشتتکارشتتودکتتهعتتالوهبتتر



ش
رو


ی
یف
ک
ی
ال
شن



 

 

320

ختارجهایبرنامه،دروندانشکدههای یفعال

در.شتوندیدبررلتیتزبایتنیازبرنامهدرلت

افتتتهیملتتا لبازیفتتیکمطالعتتهکیتتطتتول

.شوندمیدنظری بارتجدیچند

شتتترک کننتتتدگاندرییشنالتتتا.2

کهموردال ازافرادایشاملنمونه.مطالعه

.قرارخواهندگرف رهیمصاحبهوغ،مشاهده

.مطالعههلتتندیهایآن اآزمودن،یعبارتبه

نمونتتهدریفتتیقتتاتکیدرهمتتهتحقبتتاًیتقر

معمتوالًیتصادفینمونهبردار.دلتر ال 

چتتونمحقتتق،لت یدنیتتامفیتریپتتذامکتان

هرابتایخواهدمطمئ باشدکهاونمونتهیم

 یمعتتهتتاییژگتتیویدلتت آوردهکتتهدارا

دومرحسهبراینمونه.مربوطبهمطالعهال 

 :شودمیشن ادیپزیربهشر ح

قابلدلتر محققتتاهای یموقع.1

.هال  یتمامموقعفچهحدمعرِ

کهمحققانجتامیمشاهداتواقعایآ.2

.معرفتماممشاهداتممکت الت ،دهدیم

،ل ینجینتایریمپذی امربهمنظورتعمیا

موضتوعفیتحرحداقلرلاندنبرایبهبسکه

 .دعالقهال مور

ههنگتامیکتردنفرضتیصورتبنتد.3

هتاییهیفرضت.هتادادهیآورشرف وجمتعیپ

ایتاصتال حشتوند،شتودنممک ال مطتر ح

یفتیکمطالعتهک.یکنارگذاشتهشوندیحت

ابتاامت،هآغتازشتودیممک ال بدونفرض

هی فرضتیشرف مطالعهممک ال چندیپ

 روندیا.اکنارگذاشتهشودییبررل،میتنظ

دهیتقپدیفدقیهبهمنظورتوصیاصال حفرض

یبتیکرونتدتقریتصورتهموردمطالعهوب

.شودیانجاممیمتوال

کمطالعتهیتدر.هتادادهیجمعآور.4

ااجترایتیدلتتکاریرییچگونهت یهیفیک

یفتیکنندگاندرمطالعتهکشرک .شودینم

یطورهب.شوندنمیمیتقلیصورتگروههب

ردیتکروشقرارگیکگروهدرمعر یکه

درهاداده.شودگیریاندازهولپساثراتآن

بسکتته،شتوندینمتتیآورانمطالعتتهجمتعیتپا

یرونتدیفتیقکیتدرتحقهادادهیآورجمع

همتردموولتیطورپهمحققب.ال 77یجار

تکندواغسبمشاهدایرامشاهدهمهادادیرو

کننتدگانرک قبتاشتیعمهایرابامصاحبه

دهیتبطبتاپدمترت78التنادیمنتخبوبررل

.کندیلمیموردعالقهتکم

هویتتتجز.هتتالدادهیتتتحسهویتتتجز.5

الالتاًیفتیکمطالعتهکیتهادرلدادهیتحس

اطالعتتاتحاصتتلازمنتتابع79بیتتشتتاملترک

از80ولتتهیفپیکتوصتیصورتهمختسفب

،اکشتفکتردهالت یتآنچهمحققمشاهده

                                      
77.Ongoing 

78.Document Analysis 

79.Syntheesis 
80.Coherent Description 



ره
ما
ش

ار
چ 

و
جاه

پن


م
ده

وز
لن

لا


 ار
ب


13

89


  

 

321

معمتتوالًبتتاالتتتفادهازهتتاهیفرضتت.شتتدبامتتی

؛شتوندنمتیآزمونیآمارالتنباطهایروش

ایتهتاماننتددرصتدییآمارهتایاگرچهگتاه

روشت کتردنیممک الت بترا81هانلب 

بکتتترو.اتختتتاصالتتتتفادهشتتتوندیتتتجز 

بنتدیطبقتهی روشبترایشچنتدهمکاران

.اندشن ادکردهیپهاداده

ماننتتدیتاصتتطالحایفتتیقکیتتدرتحق

«عینلتبتاًلتر«»یمتدتطتوالن»،«بزرگ»

یبترا.شودیهاالتفادهمدهیفپدیتوصیبرا

،هتتتاماننتتتدطتتتولمتتتدتدهیتتتپدیبرختتت

والتفادهازوجودداردیکمّیهایریگاندازه

.شدهدیفراافزایتوص82توانددق یآن ام

یفتتتیقکیتتتدرتحقی.ریتتتگجتتهینت.6

شودیانجاممدرلرتالرمطالعهیریگجهینت

نتیفیک یامحققی درآن ایریگجهیمعموالً

یفتی کیمحقق.دهندمیقانجامیانتحقیپا

قانجتتامیتتهنگتتامتحقختتودرایرهایتفلتت

بتاآن تایهایریگجهینت،جهینتدر.دهندیم

امامحقتق.ختهال یآمقیرمراحلتحقیلا

طتورهرابتیین تایهتایریتگجتهینتیفیک

(1971وکتتس).دهتتدیامنمتتانجتتزودهنگتام

لیتتحسهویتشن ادکردهال کتهدرتجزیپ

کتهدرمشتاهدهیادبااندازهیجمحققباینتا

                                      
81.Proportions 
82.Precision 

آنچتهکته.آوردنمیوجودهفرابیوق توص

ف تتومم،اانجتتامگرفتتتهالتت یتتگفتتتهشتتده

،نتدارد...ویاجتمتاعی،شتناختروانیآموزش

 مف ومتولطمحقتقبتاآننلتب یبسکها

یفتیگتزارشکیلتازفراهم.شدهباشدداده

.شهمحققال ینشواندیملتسزمب

م ورد اس تفاده   های  كیتکن -5

  یفین كیمحقق
کتتهبتتهطتتورمتتتداولدریکتتیلتتهتکن

انتدعبتارت،شوندیالتفادهمیفیقاتکیتحق

.لالنادیمصاحبهوتحس،مشاهده:از

 مشاهده -5-1

هتتوانبتیقرامتیتلتؤاالتتحقیبعض

ایتوقتوعاطالعتاتیسهمشاهدهچگتونگیول

لت  نحوپایعمسکردمردمبهب تریچگونگ

بتاتواننتدی متیبهعنوانمالتالمحققت.داد

آمتوزانرفتاردانشیموردچگونگ دریمعسم

موضتتوعاتدریکاللتتهتتایهنگتتامبحتتث

تترقیردقیکتصویاما. مصاحبهکندحلا

هقمشتتاهدیتت آنتتاناحتمتتاالًازطریتتازفعال

.حاصتلخواهتدشتدهایی بحثیچنیواقع

مشتاهدههایانواعروش(3شماره)درشکل

.ارا هشدهال 
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موردالتفادههایکیتکن-(3شماره)شکل

یفیقاتکیدرتحق


راهتاییادداش ،یمحققهنگاممشاهده

و،نتدیبمتی،شتنودمتیموردآنچهکهاودر

یهاادداش ین ایا.داردمیبر،کندیتجربهم

اتیتتتمحتو.انتتتددهشتتتدهیتتتنام83یدانیتتتم

ممکتتت التتت یدانیتتتمهتتتایادداشتتت ی

صتتسهبعتتدازابالفاامتت،نباشتتدیافتتتهلتتازمان

رایدانیتمهایادداش یدیمحققبا،مشاهده

کتهرایالؤالیریوهرگونهتفلخالصهکند

 تا وقوعآنیوقعباذکرم،رلدمیبهذهنش

شتاملیدانیتمیاهادداش .ینمایدادداش ی

:دوموردال 

:84یفیتوصهایادداش یالف(

یتوص.1 ظتاهرتفافرادمتوردمطالعته

اعمالوطترزیچگونگ،حرکات،آنانیکیزیف

؛رهی اوغصحب کردنآن

 افترادیگفتگتوبت-ادداش گفتگتو.ی2

کتهبتهییهتا حرفیوهمچنموردمشاهده

هبتیلتتیژهبایتاظ تاراتو.ندیگویمحققم

.دومنوشتهشیصورتنقلقولملتق

                                      
83.Field Notes 
84.Descriptive Notes 

، اتاقیطر حوضع- یفموقعیتوص.3

ره؛یا وغیاشیریمحلقرارگ

یچتهکلت-ژهیتگزارشازحواد و.4

چگونه؛چهموقعو،کجا،شرک داش 

لازفمفصّتیتوصت-هتا یشر حفعال.5

؛ ابوقوعآنیهمراهباترت،آنچهکهر داد

عمتالوپوشتشا-گتررفتارمشاهده.6

،کننتتدگانبتتاشتترک مکالمتته،گتترمشتتاهده

.رهیغویالعملوعکس

85یفکریهاادداش یب(

یهتاشتهیاند–لیموردتحسافکاردر.1

،ردیتگیادمتیتآنچتهکتهاودرموردمحقق

الگوهتتاو،دیتتآیهوجتتودمتتکتتهبتتیدیتتعقا

.شودیکهمشاهدهمیارتباطات

وهتتتاروش-متتتوردروشافکتتتاردر.2

محققبههنگاممطالعهالتفادهکهییهاابزار

طتتر حمطالعتتهومتتوردنظتتردر،کنتتدیمتت

.شوندیکهمطر حمیمشکالت

یماتوتضتادهایموردتصمافکاردر.3

کهممکت الت دریهرگونهنگران-یاخالق

کتتهمحقتتقنلتتب بتتهیتیمتتوردملتتئول

.مطر حشود،داردهایآزمودن

-گترمشتاهده یتافکاردرموردذهن.4

گترودمشاهدهینظراتوعقا،دیعقا،هانگرش

.رآن ابرمطالعهیتأثیچگونگ

                                      
85.Reflective Notes 
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-دارنتد86ازبهرفعاب تامیکهنینکات.5

کتهبعتداًییزهتایچدرمتوردییهتا ادداشی

.رهیوروش شوندوغیبررلیلتیاب

محقتقیدانیتمهتایادداشت ی یفیک

راتاوواعتبتارمشتاهدا87ییایتپاتواننتدمی

یهتاادداشت یلیت دلیبتههمت.انکنندیب

انگرتتالشمحقتقج ت کنتترلیتبیدانیم

.ال 88گرمشاهدهیاخط

 89مصاحبه -5-2

یبررلتتیبتترایروشم متت،مصتتاحبه

هتدف.هالت حاصلازمشتاهدهایبرداش 

چهکهدرذه متردمبردنبهآنیمصاحبهپ

ال  بترا»د:یتگویپتاتونمت.باشدمی، یمتا

مقابلمشتاهدهیطورملتقه آنچهکهبافتی

متتا.میکنتتیبتتامتتردممصتتاحبهمتت،لتت ین

متا.میزرامشتاهدهکنتیتهمتهچمیتوانینم

مقصتودهاراافکتارو،ماحلالتاتیتتوانینم

راکتهییمرفتارهایتوانیمانم.میمشاهدهکن

،ابمتار دادهالت یتغادریتدرگذشتهو

میتتوانیمتبنی ترتیههمموبیمشاهدهکن

ارادرذه ختودیدن،مکهمردمیمشاهدهکن

ن تامتایاهمهدرمورد.کنندیچگونهتصورم

«.میازآن الؤالکنیلتیبا

                                      
86.Points of Clarification 

87.Reliability 

88.Observer Effect 
89.Interview 

متوردالتتفادهچ تارنتوعهایمصاحبه

90یلتتاختارهتتایمصتتاحبه،اولباشتتند:متتی

کتهبعتتداًیهدلتت آوردناطالعتاتج ت بت

درا تاینب تترالت .لهشوندیتوانندمقایم

هیفرضتتزج تت آزمتتونیتتانمطالعتتهونیتتپا

موردالتفاده،کهمحققدرذه داردیخاص

.رندیقرارگ

هیشتب91یررلتمیتغیهامصاحبه،دوم

قمحقتقوینعالال کهدرآیمکالمهعاد

 نتوعمصتاحبهیتا.شتودیدنبالمیآزمودن

الت ویفتیقکیت نتوعدرتحقیترمتداول

 کتهمتردمالت یتارلتیدنبتههدفآن

گترانیباافکتاردراکنندوآنیچگونهفکرم

اری نتوعمصتاحبهبلتیانجاما.مقایلهکند

 حمطتریراموضتوعاتاخالقتیز،دشوارال 

یهتایریگمیدتصمیشودومحققاغسببایم

کلتباطالعتاتیبرا.راانجامدهدیحلال

واحتترامیهمکار،اعتمادکجوّیدیقبایدق

.جادکردیمتقابلراا

کتتهتولتتطوولکتتاتیگتتریکدیتتتکن

.الت یدیتکاطالعاتکسیتکن،فشدهیتعر

رلدمینظرهکهبیشخصمحققبانجایادر

یدادهایروروابطودرموردیاطالعاتمفصس

وقابتتل92انیتتبختتوش،گذشتتتهوحتتالدارد

                                      
90.Structured Interview 

91.Informal Interview 
92.Articulate 
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 افترادیا.کندمیمصاحبه،ال 93یدلترل

گرانیدکهدرافراهمکننیتواننداطالعاتمی

کتهیااطالعتاتیترنتدویگیدهمینادمعموالً

از.کننتدیرافتراهممتیارزشبا94یهانشیب

حاصتلهایددادهییتأیبرا،اطالعاتحاصل

،لالتتنادیتتاروشتحسیتتازروشمشتتاهدهو

.شودیالتفادهم

:95گذشتهنگرانتههایمصاحبه،وچ ارم

مصتتاحبهالتت کتتهدرآنمحقتتقازینتتوع

ادیهکاتفاقگذشتهرابیخواهدمیطبمخا

توانتتدی روشنمتیتتامتاا.انکنتتدیتآوردوب

یانواعلتؤاالت.فراهملازدیمعتبرهایداده

هنگتامهبت،ددرمصاحبهمطر حشتوندیکهبا

رارا تهیتمصاحبهوهمراهبارفتارمحققدرز

.شدهال 

لتتتتتتاختار(1:انتتتتتتواعمصتتتتتتاحبه

متتهین(2(؛یرلتتمیکالمتتیهتتا)پرلشتتنامه

؛یدیت(اطالعاتکس4؛یرلمریغ(3؛لاختار

یگذشتهنگر(5

 احبهانواع سؤاالت مص -5-2-1    

،التیتحصتتک:یتتگرافلتتؤاالتدمو.1

درآمد؛،ل ی،قبسهایش ل

یدرلتهتایواحد:یلؤاالتاطالعات.2

انتتواعی،سیطفتتارغالتحصتتیشتترا،موجتتود

                                      
93.Approachable 

94.Insights 
95.Retrospective Interview 

ی،دانشتگاه یقتوان،فوقبرنامتههای یفعال

؛طثب نامیشرا

ارفتتتار:یتتتجربتتهدرمتتوردلتتؤاالت.3

اگذشتتهیکهدرحالییها یفازفعالیتوص

.انداماموردمشاهدهقرارنگرفته،اندر داده
هتا:اارزشیتدیتعقادرموردلؤاالت.4

؛هاارزش،هانگرش،دیعقا،اهداف
:متتتتورداحلالتتتتاتلتتتتؤاالتدر.5

مردمنلتب بتهیجانیوهیعاطفهایپال 

؛تجارب
آنچتتهکتتهدرمتتورد:یلتتؤاالتحلتت.6

شتدهالمسیدهوییابویدهیچش،دهشدهید

.ال 
كنن ده ب ه    رفتار مص احبه  -5-2-2

 هنگام مصاحبه 
:دیکنندهبامصاحبه

بهفرهن گروهموردمطالعهاحتترام.1

.کندیابیاارزیدانتقادینباوگذارد

.احترامبگذاردبهفردموردمصاحبه.2

دوانمودینبا.رفتارکندیعیطورطبهب.3

.بدهدیکندوفر

همانلتؤاالترابتهطترقمختستف.4

نش(یابی)ج  دركب تر.مطر حکند

ازشخ موردمصاحبهبخواهتدکته.5

متورداناتخودراهنگامشتکدریابیپال 

.دیتکرارنما،آن
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انصحب راتح کنترلشخ یجر.6

زقراردهدتااحلا اعتمادیموردمصاحبهن

درمراحتل)خصوصتاً.جادشتودیایوهمکار

 ه(یاول

شخ یوقت.صبوروباحوصسهباشد.7

گرمصاحبه،دهدیپال نمموردمصاحبهفوراً

.دفرص فکرکردنبهاوبدهدیبا

 ل اسنادیتحل -5-3

هویتلالنادعبتارتالت ازتجزیتحس

ی،ریاتصتتویتتیتنوشتتتارایتتولمحتیتتتحس

،هامقاله،روزنامهها،انشاهای،درلهایکتاب

نتتتوعاتهتتریتت تتاتومحتویتبس،ریتصتتاو

طترقمختستفهتواننتدبتیجاتکهمهنوشت

وهتانگترش،دیتعقا.لشتوندیتسهوتحیتجز

،شتخ کیتآگاهانتهوناآگاهانتهیهاارزش

دیتتتول تتاکتتهتولتتطآنیاغستتبدرالتتناد

ی اصتسیتکمز.یتشتودیمآشکار،شودمی

گونهدخالت چی ال کههیلالنادایتحس

ک.یل یمحققمطر حنیازلویومزاحمت

نکتهیبتدونا،تواندمشتاهدهکنتدیمحققم

هدلت کهبیاطالعات.هابگذاردبردادهیاثر

ایتتمیمشتتاهدهملتتتققیتت تتاازطرآوردنآن

،رممک الت یاغیگرمشکلویدیهاروش

عتالوه.رال یپذکامکانی تکنیهاسیولهب

کیتسهیولتهبتیلمحتویتکرارتحس، یابر

.ل یرنیپذامکانیگربهآلانیمحققد

  یفیق كیو اعتبار تحق ییایپا -6
یبلتگ96یدرونییایپایفیقکیدرتحق

اچنتتدیتتکتتهتتتاچتتهحتتددودارد یتتبتتها

ریاندوتفلدهیگردرموردآنچهکهدمشاهده

شدادنیافتزایبرا.بهتوافقبرلند،ندکنیم

یهتاازروشی، اعتمادواعتبتاردرونتیقابس

التتفاده97گانتهگوناگونکتنشمتقابتللته

فازکتنشمتقابتلیتعر یترجامع.کنندیم

.شودمیتقلیمنوعکنشچ اربهگانهله

ثبتاتیبهجلتجولازیمالسثدرواقع

حاصتتتلازیهتتتاافتتتتهی یبتتتینوهمختتتوا

،مختستفیابزارهتا،مختستفیگرهتامشاهده

،هتتاهدهدرزمتتانمختستتفمشتتایهتتاروش

کند.اشارهمیمختسفیها یوموقعهامکان

لتهاطالعتاتیعبارتال ازمقالازیمالسث

کیتمتورددرییهمگراآیانکهی اییتعیبرا

.انهیافتهوجودداردیایمف وم

)یالتهلتویهلتازی(لازیمالسثانواع

عبارتال از:

یآورجمتتعدادههتتا:لتتازیمالستتث.1

.زافرادمختسفواهامکان،هادرزمانهاداده

یشخصج(یمکانب(یزمانالف(

التتفادهازکننده:یبررللازیمالسث.2

؛گرامصاحبهیگر مشاهدهیچند

                                      
96.Internal Reliability 
97.Triangulation 
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هتاازدادهیابیتارز:ینظرلازیمالسث.3

؛مختسفیهادگاهید

:التفادهازیروششناختلازیمالسث.4

.هادادهیآورمختسفجمعیهاروش


 یتمتورداهم،یاعتباردرونتهمچنی 

نانیمبااطمیاگرنتوان.ل ینیفی کیمحقق

 مطالعتتهفاقتتدیبنتتابرا،میکنتتیریتتگجتتهینت

ریتحت تتأثیاعتباردرون.ال یاعتباردرون

هتایریتت گترومتعصبوانتظاراتمشاهده

یفیقکیکهتحقییجاازآن.ارداردقریخارج

،شتودیانجاممینلبتاًطوالنیهامدتیبرا

زیتمتزاحمنیرهتایمت یاحتمالاثرختارج

قیتطولمدتتحق، یاباوجود.شترال یب

کنتدویلمیعس ومعسولراتل یجلتجو

متزاحمب تتریرهتای مت یاباگذش زمان

هبتتیرونتتیموضتتوعاعتبتتارب.شتتوندیدركمتت

قیتدرتحق.شتودیمتمربتوطیریپتذمیتعم

التتتفادهیتصتتادفیریتتگازنمونتتهیفتتیک

 یمچنتتیهنگتتامتعمتت یبنتتابرا.شتتودیمتتن

دمشتتخ یتتآنبایشنالتتروش،یامطالعتته
طگونتاگونیدرشترابتاانجتاممطالعته.شود

.شدادیآنراافزایرونیتواناعتباربیم

 یفیق كیم در تحقیتعم -7
درالت کتهیانیتابیاادعیمنوعیتعم

 صدقیاموقعی یش،کفردیازشیبمورد

 الت کتهیتدرامیکتعمیارزش.کندیم

نتدهیدرموردآییهاینیبشیپتوانمییگاه

،دیتنتهتن تاعقا یفتیقکیدرتحق.دادانجام

میتوانندتعمیزمیوتصوراتنهام ارتبسکه

درمحقتتق،درایتت مرحستته.کننتتددایتتپ

 یطمعی درشرایمعیاهیژگیویجوجلت

طمشتابهبتهکتاریتوانددرشترایال کهم

قیتبترخالفتحقیفیقکیتحقدر.بردهشود

تلری موردنظریمونهبهجمعکنی،یکمّ

جختودیمحققنتایفیقکیتحقدر.یابدنمی

یریپتذمینتوعتعمتهتر.دهتدنمتیمیراتعم

طیشتودکتهدرشترایانجاممیتولطافراد

بتهنظتر.ققتراردارنتدیتطتحقیمشابهشترا

یدیتآن افقتطعقایاهافتهی،یفی کیمحقق

 .گذارندیانمیگراندرمیهلتندکهآن اباد

ق ی  ك ه ب ا تحق   یموضوعات -8

 اند:  بل مطالعهقا یفیك
رقابتتتلیتتتکتتتهغیموضتتتوعات-التتتف

انی)تعاملدانشتجو.هلتندیکمّیریگاندازه

 (یوالتاددربحثکالل

یعتیططبیکتهدرشترایموضوعات-ب

 .شوندیدركمب تر

کتتتهشتتتاملمطالعتتتهیموضتتتوعات-ج

.باشتتندمتتییوگروهتتیفتتردیهتتا یتتفعال
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آمتوزاندردانشیهاکهدرنگرشیراتییت )

 (.دهدمیمعر خطرر 

کهشتاملمطالعتهنقتشیموضوعات-د

 . ال یموتربی تعسیمتخصص

وهتتا یتتلکتتهشتتاملفعایموضتتوعات-ه

.کواحتدالت یتعنتوانهبتهتارفتارگتروه

 (یورزشهایمی)ت

کتتتهشتتتاملمطالعتتتهیموضتتتوعات-و

مؤللات،)مدار .ال یرلمهایلازمان

 ره(یوغ

 فرجام
فیقتوصتتیتترازطیفتتیقتتاتکیتحق-1

شیبتتهافتتزایدبتترمحتتتویتتوتأکیتجربتت

یاجتمتاعیهتادهیتوردپدمتمعسوماتمتادر

کندیمشخ میفیکقیتحق.کندیکمکم

دیتبایچتهلتؤاالتیکهدرمطالعتاتتجربت

ابت.شتودددنبتالیتبایمطر حوچهموضوعات

،هتتا یتت موقعیتتفیوکیتوجتتهبتتهچگتتونگ

کمتتکیگلتتترشتئتتوربتتهیفتتیقکیتتتحق

.کندیم

محال تحقیقکیفی-2

ی،قتیگترتحقیدیهاشازروشیب-الف

ترازیتروغنقیدركعمیفیقکیروشتحق

.کندیرافراهممیرفتاراجتماع

قابتتلیکتتهبتتهآلتتانرایموضتتوعات-ب

یفتیتوانبتهطتورکیم،لتندینگیریاندازه

 ویمالتتالافکتتارمعسمتتیبتترا.مطالعتتهکتترد

فیتظرهتایتفتاوتدرخصتوصانیدانشجو

قابتلمطالعتههتایرمتدلوژیکهبالایرفتار

.لتندین

مطالعتتتهیبتتترایفتتتیقکیتتتتحق-ج

یعیططبیال کهدرشرامنالبییارفتاره

یزنتتدگ،مالتتالیبتترا.شتتوندمتتیب تتتردرك

.کلالیدرطولیدانشگاه

هایتحقیقکیفیمحدودی -3

اروابلتهبهمشاهداتمحقتقیبل-الف

هکتارندرتبهبیعددهایال وچونداده

حقتتقرامیریتتگجتتهیاعتبتتارنت،رونتتدمتتی

.توانکنترلکردینم

کبتهیتگرنزد مشاهدهحذفغر-ب

.رممک ال یغ

، یتکموقعیتکتهفقتطییجاازآن-ج

امکتان،میتعمت،ردیتگمیموردمشاهدهقرار

.ل یرنیپذ

.ارمشکلال یانجامآنبل-د

وجودمالشدنحقوقبشریامکانپا-ه

دلت هبتیمحققممک ال اطالعاتدارد.

یوهتمبتراهتایآزمتودنیاوردکههمبرایب

.داشتهباشدیجدیامدهایخودمحققپ

ی،اخالقتی،خطراتقانونممک ال -و

.محققمطر حشودیبرایوذهنیکیزیف

.رال یگوق -ز
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