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 های کیفّی در علوم انسانیهای کمّی به پژوهشگذر پارادایمی از پژوهش

 1مرتضی مرادی

 

 چکیده

امروزه در همه علوم شاهد شتاب علمی باال 

های های علمی خود مرهون روشهستیم؛ پیشرفت

های پژوهش نیز علمی پژوهش هستند. امّا خودِ روش

اند. هدف از بسیاری داشتههای تغییرات و پیشرفت

های های رایج و روشاین پژوهش این است که پاردایم

پژوهش کیفّی همراه با معیارهای ارزیابی کیفی آنها 

مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا اعتقاد بر این است که انجام 

های کیفّی به توسعه مبنای دانش جامع و پژوهش

رد. درک تر در حوزه علوم انسانی کمک خواهد کسالم

تواند مبانی نظری و فلسفی پژوهش کیفّی می

پژوهشگران حوزه علوم انسانی را تشویق به ارزیابی و 

استفاده از روش کیفّی به منظور تحت تأثیر قرار دادن 

عملکرد خودشان کند؛ این امر برای برخی ممکن 

است شامل یک تغییر الگو در تفکر باشد. به همین 

-یم رایج علمی یعنی اثباتمنظور، مبانی دو پارادا

گرایی و تفسیری مطرح شد. سپس گرایی/ فرااثبات

شناسی ارائه شد. ارتباط مبانی پارادایمی و روش

های متداول در پژوهش کیفّی، یعنی شناسیروش

-نظریه داده بنیاد، مطالعه موردی، پدیدارشناسی، قوم

سرایی مورد بررسی قرار گرفت. در نگاری و داستان

ها شامل مصاحبه آوری دادههای جمعروشادامه 

های کانونی، مشاهده و تحلیل اسناد بیان فردی، گروه

شدند. در نهایت، راهبردهای افزایش کیفیّت پژوهش 

                                                           
 نور. عضو هیأت علمی و استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام 1
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کیفّی مورد بررسی قرار گرفت و با راهبردهای پژوهش 

 کمّی مقایسه شدند.

پارادایم، پدیدارشناسی،  واژگان کلیدی:

 نگاری، تئوری داده بنیاد.قومگرایی، تفسیری، اثبات

 مقدمه -1

های گذشته پژوهشگران حوزه علوم طی سال

های شایسته و مناسبی را به صورت انسانی پژوهش

اند که کمک زیادی به کمّی به رشته تحریر درآورده

ها پیشرفت این حوزه کرده است. اگرچه این پژوهش

نقش مهمی در افزایش و شناخت افراد نسبت به این 

رسد توجه صرف به ه داشته است، امّا به نظر میرشت

های رویکردهای کمّی و توجه کم و ناقص به پژوهش

کیفّی منجر به درک ناکافی و محدود دیگران از علوم 

انسانی شده است. پژوهش کیفّی به ایجاد دانش 

های کمّی شود که مکمل پژوهشمتفاوتی منجر می

حوزه علوم  های علمی پژوهشی دراست. بررسی مجله

های کیفّی چاپ دهد تعداد پژوهشانسانی نشان می

دهد ها نشان میشده در آنها محدود بوده و مشاهده

ها بیشتر از آنکه به مفاهیم و کاربردها توجه این مجله

ه اند؛ بشناسی را مد نظر قرار دادهداشته باشند، روش

ای به های تئوریکی قویطوری که حتی اگر پژوهش

ا هدرآمده است چندان مورد استقبال این مجله نگارش

قرار نگرفته است؛ در حالی که پژوهشگران مختلفی 

 اند.های کیفّی اذعان داشتهبه اهمیّت پژوهش
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به اعتقاد نویسنده، پژوهش کیفّی به توسعه 

تر مبانی دانش در حوزه علوم انسانی تر و جامعکامل

قاله حاضر کمک شایانی خواهد کرد. بنابراین هدف م

های فلسفی این دو رویکرد این است که ابتدا پایه

های پژوهش شناسی و روشپژوهشی و سپس روش

کیفّی را مورد بررسی قرار دهد، تا پژوهشگران و 

تری نسبت به پژوهش کیفّی خوانندگان درک عمیق

ارزش جلوه دادن و انتقاد از پیدا کنند. هدف، کم

ویسنده به ارزش و های کمّی نیست، زیرا نپژوهش

ضرورت رویکرد کمّی اعتقاد دارد. در عوض قصد بر 

این است مبنایی برای پژوهش کیفّی ارائه شود تا 

درک مبانی نظری و فلسفی این رویکرد انگیزه و 

مشوقی برای پژوهشگران این حوزه باشد. هدف از این 

مقاله بررسی فلسفه زیربنایی پژوهش کیفّی مانند 

است 9شناسی و روش 2شناسیاختشن1شناسی هستی

ها با پژوهش کمّی و به این منظور بعضی مقایسه

صورت گرفته است. قبل از ورود به بحث ابتدا مطالبی 

 شود.در مورد دانش بیان می

 دانش کاربردی در علوم انسانی -2

وجود دارند که ممکن  9ای از دانشانواع گسترده

یص تشخ است با عملکرد مرتبط باشند. ممکن است ما

تر از انواع دیگر باشند. دهیم بعضی از انواع دانش مهم

برای نمونه آگاهی و دانش ما، از چگونگی انجام بعضی 

 6، از تجربه خود )دانش تجربی(5کارها )دانش عملی(

شود )دانش و یا از دیگران یا از متون درسی حاصل می

که ممکن است سریع خود را نشان دهند.  7ای(گزاره

همچنین ممکن است دانش اخالقی را در عملکردمان 

د شود بهترین برخورمد نظر داشته باشیم که باعث می

را با ارباب رجوع یا مشتریان داشته باشیم؛ با این حال 

شناسی و هنرمندانه استفاده و کاربرد دانش زیبایی

انش مد نظر ما و کمتر قابل مشاهده است. انواع د

تأثیر درک، دیدگاه ارزشی که در عملکرد ما دارد تحت

ها در بعضی از های ما است. مفاهیم اقدامیا مدل اقدام

تا مهارت  8ها بین طیفی از عقالنیت تکنیکیرشته

نشان داده  1که در جدول شماره ، ]1[است  3ایحرفه

 شده است.

 مفاهیم اقدام  (1جدول )

 ایمهارت حرفه عقالنیت تکنیکی 

 کاربرد
های بدون ارزش و دانش تئوریکی و مهارت

 پژوهشی

ر گویی، ابتکاهای خاص از طریق بدیههزمینه و اصول قضاوت

 و آزمون

 هدف
حل به روش مکانیکی ساده، مسائل مدیریتی 

 بینیقابل پیش
 هو پیچیدبینی نشده، نامطمئن ایجاد و حل مسائل پیش

 جاسازی شده، غیرمجزا و غیرقابل تشخیص از اقدام  قابل تشخیص و مجزا از اقدام  هادانش و مهارت

 

-عقالنیت تکنیکی اقدام را به عنوان کاربرد مهارت

های بدون ارزش و دانش پژوهشی و تئوریکی برای 

مورد  مکانیکیبینی به روشی حل مشکالت قابل پیش

ها دهد. با این دیدگاه دانش و مهارتتوجه قرار می

شوند و از اقدام قابل تشخیص مجزا در نظر گرفته می
                                                           

1. ontology 

2. Epistemology 

3. Methodology 

4. Knowledge  

5. Practical Knowledge 

ای از شود اقدام به مجموعههستند؛ این باعث می

ها با چارچوب شایستگی منعکس کننده اقدام قابلیت

تقسیم شود. عقالنیت تکنیکی دانش را به صورت 

بیند و در آن مسائل به خوبی کل میعینی و بدون مش

ای اقدام شوند. از سوی دیگر مهارت حرفهتعریف می

6. Experietial Knowledge 

7. Propositional Knowledge 

8. Technical Rationality  

9. Professional Artistry 
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 ایهای خاص زمینهرا به عنوان کاربرد اصول و قضاوت

از طریق ابتکار، خالقیت و آزمون به منظور حل مسائل 

-بینی در نظر میپیچیده، نامطمئن و غیرقابل پیش

هنرمندی در »، ارزیابی انتقادی و بازتاب آن گیرد.

شود. دانش و مهارت به صورت نامیده می« عمل

ناپذیر و غیرقابل تشخیص از اقدام مورد توجه تفکیک

از  ایتوانند به مجموعهگیرند، بنابراین نمیقرار می

 ها تقسیم شوند. قابلیت

 ایجاد دانش از طریق پژوهش -3

تواند به رویکردهای کمّی پژوهش به طور کلی می

سیم شود؛ انتخاب رویکرد از طریق سوال و کیفّی تق

آوری شود. پژوهش کمّی با جمعپژوهش تعیین می

کند؛ های آماری به توصیف پدیده کمک میداده

کنند، ها را آزمایش و متغیرها را کنترل میفرضیه

دهند و از طریق تحلیل علت و معلول را تشخیص می

ه کمک دبینی وقایع آینهایی برای پیشآماری به یافته

کند. امتیاز اصلی پژوهش کمّی تعیین کارامدی و می

که اثربخشی متغیرهای مورد مداخله است. در حالی

شده تصادفی پژوهش کمّی توسط آزمایش کنترل

شناسی در رابطه شود، ولی این نوع روشمشخص می

هایی است و به طور با علوم انسانی دارای محدودیت

ورد نیاز برای اقدام را تواند همه مدارک مواضح نمی

 ارائه دهد. 

از طرفی پژوهش کیفّی به درک تجربه انسان 

کند و با استفاده از متن به جای اعداد و کمک می

یابد، تجربه ارقام در درون یک زمینه مشخص معنا می

د بخشکند و به درک ایجاد شده معنا میرا تفسیر می

. کندو نقش پژوهشگر را در ساختار دانش مشخص می

شرح مفیدی از پژوهش کیفّی به صورت زیر است: 

نگری و امکان ها، جهانپژوهش کیفی با فرضیه»

                                                           
1. Themes  

2. Positivist  

3. Postpositivist  

4. Critical theory  

استفاده از یک دیدگاه تئوریکی شروع و مطالعه مسائل 

ها به یک مسئله انسانی پژوهش در مورد افراد یا گروه

شود. برای بررسی این یا اجتماعی نسبت داده می

 از یک رویکرد کیفّی موجودمسئله، پژوهشگران کیفّی 

ها در یک جایگاه آوری دادهکنند، جمعاستفاده می

طبیعی حساس به افراد و مکان تحت مطالعه صورت 

ها، استقرایی است و الگوها یا گیرد و تحلیل دادهمی

کند. ارائه یا گزارش نهایی را ایجاد می 1هاموضوع

کنندگان، بازتاب مکتوب شامل صدای مشارکت

هشگر و توصیف و تفسیر پیچیده از مسئله و به پژو

هایی از تقاضا برای عمل دنبال توسعه ادبیات و نشانه

 .]2[است 

 فلسفه زیربنایی پژوهش کیفّی  -4

اند چهار پارادایم ( مدعی1191گوبا و لینکلن )

های علوم اجتماعی را اصلی زیربنای فلسفی پژوهش

-از: اثباتدهند. این چهار پارادایم عبارتندشکل می

-و ساخت 9، نظریه انتقادی9گرایی، فرااثبات2گرایی

ای معتقدند دو . البته از نگاه دیگر، عده]3[ 5گرایی

-گرایی/ فرااثباتپارادایم یا چارچوب تئوریکی اثبات

های معموالً زیربنای پژوهش 6گرایی و تفسیرگرایی

، که در ]4[دهند کمّی و کیفّی را به ترتیب شکل می

یک طیف قرار دارند. از آنجا که در این  دو طرف

پژوهش بیشتر تأکید بر پژوهش کیفّی و مقایسه آن 

با پژوهش کمّی است، مبنای مقایسه را دو پارادایم 

گرایی بر (. اگرچه اثبات2اخیر قرار دادیم )جدول 

 8گرایی بر ابطالو فرااثبات 7تأییدپذیری پژوهشی

، امّا از ]3[دارند تعیین شده تأکید های از پیشفرضیه

جهات مختلف مانند هدف پژوهش، چگونگی انباشت 

ها در پژوهش، معیارهای ارزیابی دانش، نقش ارزش

 کیفّیت پژوهش و غیره مشترک هستند.

5. Constructivism  

6. Interpretivism 

7. Verification  

8. Falsification  
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ها دارای ارکانی هستند. همانطور هر یک از پارادیم

که قبالً ذکر شد، سه رکن مهم هر پارادایم عبارتند از: 

شناسی. شناسی و روششناسی، شناختهستی

شناسی که در اینجا مد نظر است به ماهیت هستی

گردد. این یک ادعا یا فرضیه است که واقعیت برمی

ای درباره ماهیت واقعیت تحت بررسی رویکرد ویژه

کند. ماهیت واقعیت چیست؟ دلیل وجود آن ایجاد می

شناسی به کار برده بیرونی است یا درونی؟ شناخت

کند که در آن احتمال هایی اشاره میشده به شیوه

دست آوردن دانش از این واقعیت وجود دارد. این به

یک ادعا یا فرضیه درباره چگونگی شناخت واقعیت 

شناسی یک تئوری دانش است از آنچه است. شناخت

که قابل شناخت و آنچه که برای تأیید دانش به کار 

نکه شناسی اشاره دارد به ای. شناخت]4[رود می

ماهیت رابطه بین پژوهشگر و پدیده مورد پژوهش 

شناسی به فرایند انجام پژوهش چگونه است؟ روش

 اشاره دارد، فرایند انجام پژوهش چگونه است؟

 ] 3،4،7[های زیربنایی پارادیم فرااثباتگرایی و تفسیری ( مقایسه فرضیه2جدول 

 تفسیرگرایی گراییفرااثبات موارد قابل بحث

 ای اجتماعی استواقعیت چندگانه، واقعیت سازه یک واقعیت عینی شناسیهستی

 شناسیشناخت
طور پذیرد که بهگرایی، فقط چیزهای را میعینیت

 شوندمستقیم به وسیله حواس مشاهده می

های اجتماعی گرایی، درک سازهتبادلی/ ذهن

 چندگانه از معانی و دانش

 هرمنوتیکی، دیالکتیکی و تأویلی آزمایشی و دستکاری تعدیل شده شناسیروش

 ماهیت دانش
آید، امّا دانش عینی از مشاهده و تجربه به دست می

 ناقص است
 مشاهده دربرگیرنده تفسیر است

 ابتیتر تجربه نیتر و دقیقهای آگاهانهبازسازی پذیریافزایش تدریجی بنای دانش، تعمیم انباشت دانش

 معیارهای کیفیّت دانش
های متعارف علمی: روایی دونی و بیرونی، محک

 پایایی و عینیت
 ها )بد فهمی(قابلیت اعتماد و اصالت و سوءتفاهم

 هدف از پژوهش
ر ها ببینی و کنترل، آزمایش فرضیهتبیین، پیش

 اساس استدالل قیاسی

استدالل استقرایی برای بررسی، درک، تغییر، 

 هاو بازسازی سازهارزیابی 

 آوری اطالعات غنیجمع ها و استنتاجفرضیه پژوهش از طریق

 شونددر شروع پژوهش به طور واضح تعریف می ها و سؤال پژوهشفرضیه
ها سوال پژوهش )نه فرضیه( در خالل تحلیل داده

 شونداصالح و تصحیح می

 ابزار پژوهش
پایایی اغلب از ابزارهای بیرونی که دارای روایی و 

 شودهستند استفاده می
 پژوهشگر

 بخشی از سوژه مورد بررسی و مشاهده است باید مستقل باشد پژوهشگر

 های مورد مطالعه منفعل هستندموضوع کنندگانمشارکت
با  "واقعیت"کنندگان در ساخت مشارکت

 پژوهشگر همکاری دارند

رابطه بین پژوهشگر و 

 کنندگانمشارکت
 کنندکنندگان فعاالنه کمک میارکتمش جدا و غیرشخصی

 کلمات و معانی تفسیری برای درک پدیده گیریهای کمی قابل اندازهداده داده

 کنترل نشده کنترل شده متغیرها

 مفاهیم
ای عملیاتی شوند که بتوان آنها را اندازه باید به گونه

 گرفت
 نفع نیز توجه کردباید به دیدگاه افراد ذی

 های کل باشندتوانند شامل پیچیدگی موقعیتمی تر درآیندهایی سادهباید به شکل واژه واحدهای تحلیل

ای نقش زبان غیر حرفه

 )شعور متعارف(

کند، چرا که دقت ها را توصیف میزبان جهانی ابژه

 مهم است

ای به عنوان واسطه مهم زندگی زبان غیرحرفه

 شوداجتماعی پذیرفته می

 شودبرای تکرار مطالعات نمیتالشی  تکرار اعتبار
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 تفسیرگرایی گراییفرااثبات موارد قابل بحث

 مداریارزش عاری از ارزش هاارزش

 فقدان توافق )ناهمسازی( توافق )همسازی( سازگاری

 انتزاع نظری احتمال آماری تعمیم از طریق

علوم طبیعی در مقابل علوم 

 اجتماعی

ها در علوم طبیعی ها و روشامکان استفاده از فرضیه

 و علوم اجتماعی

بین علوم طبیعی و علوم اجتماعی از  تفاوت اساسی

 نظر روش

 تعداد کمی موارد برگزیده به دالیل خاص است های تصادفیتعداد زیادی نمونه گیرینمونه

 باید درک کلی از موقعیت را افزایش دهند باید علل را مشخص کنند توضیحات

 

 گراییگرایی/ فرا اثباتاثبات 4-1

این پارادایم )که اغلب به عنوان روش علمی یا علم 

های قرن تجربی شناخته شده است( طی روشنگری

هجدهم هنگامی که تفکر و دلیل منطقی جایگزین 

ها شد، توسعه مذهب و اعتقادات برای توصیف پدیده

کند یک واقعیت و گسترش پیدا کرد. این فرض می

مند قیق و نظامای بسیار دتواند به شیوهپایدار که می

گیری شود، دانش عینی را توسعه مشاهده و اندازه

شناسی معتقد دهد. این پارادیم به لحاظ هستیمی

است یک واقعیت عینی واحد وجود دارد. واقعیت 

ای از روابط علّی بین رویدادها اجتماعی نتیجه پیچیده

گیرد. دانش این واقعیت را در نظر می

آید؛ شاهده به دست میشناسی( از طریق م)شناخت

هرچه که در جهان طبیعی یا اجتماعی مشاهده 

ر شود. انسان بشود به عنوان واقعیت نگریسته میمی

گرایانه، مشاهده، ارزیابی و آزمایش طبق تفکر اثبات

شود و بر طبق قوانین قابل تعمیم معین رفتار می

گر تجارب و دانش خود را به . مشاهده]6[کند می

دهد، البته مجزا کردن آنها از پژوهش ائه میپژوهش ار

حیاتی است. هدف علم کسب  دانش توصیفی و 

بینی کننده از دنیای بیرون به وسیله توسعه پیش

 ها را از طریققوانین کلی است که روابط منظم پدیده

. اعتبار ]7[کند مند کشف میمشاهده و تجربه نظام

. یابدزایش میها افاین موضوع از طریق تکرار پژوهش

                                                           
1. Max Weber 

2. Wilhelm Dilthey  

های کمّی و این پارادایم زیربنای بسیاری از پژوهش

دهد. در ادامه های کیفّی را شکل میبرخی از پژوهش

های کیفّی شناسیاشاره خواهد شد که چگونه روش

ار گرا یا تفسیری به کتوانند در یک موقعیت اثباتمی

 برده شوند.

 تفسیرگرایی -4-2

 2و ویلهلم دیلتای 1وبردر اواخر قرن نوزدهم، ماکس

شناسی مبتنی بر تفسیر، روش با ارائه نظریه معرفت

را به عنوان روش ویژه در برابر روش تبیینی  9تفهمی

مطرح کردند. آنها معتقد بودند که موضوع مورد 

مطالعه علوم اجتماعی، برخالف علوم طبیعی، ملموس 

ان به تونیست و به همین دلیل تنها از طریق تفهم می

های . یکی از تفاوت]9[مطلوب دست یافت 

گرایی وارد کردن معنا به عنوان تفسیرگرایی با اثبات

عنصر اساسی در تفسیر رفتارهای عامالن اجتماعی 

است. بنابراین رویکرد ذکر شده به رویکرد معناگرا 

معرفی شد. رویکردی که معنا را به عنوان نقطه ثقل 

تماعی قرار مطالعاتی خود در تفسیر عامالن اج

واقعیت ». این پارادایم جایی است که ]1[دهد می

ود شاجتماعی به عنوان محصول فرایندهایی تلقی می

 ها وکه در آن کنشگران اجتماعی درباره معانی کنش

کنند؛ این یک ها با یکدیگر مذاکره میموقعیت

پیچیدگی از معانی ساخته شده اجتماعی است. تجربه 

انسان شامل فرایندی از تفسیر به جای فرایند حسی 

3. Understanding  
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است، درک مادی از دنیای فیزیکی بیرونی و رفتار 

انسان بستگی به آن دارد که چگونه افراد شرایطی را 

کنند. واقعیت اند را تفسیر میکه خود دریافت کرده

های مختلف ممکن است تفسیر به روش اجتماعی که

یکسانی نیست، بلکه تفاسیر مختلف «  1چیز»شود 

 . ]3[« است

تفسیرگرایان اعتقاد دارند افراد به دنبال درک 

ور کنند. معنا به طدنیایی هستند که در آن زندگی می

های اجتماعی به وجود ها یا موقعیتخودکار در ابژه

توسط افراد ایجاد شود  آید، بلکه  باید ساخته یانمی

. معانی متفاوت و چندگانه هستند و افراد معانی ]11[

. ]11[دهند هایشان شکل میذهنی خود را از تجربه

شناسی، واقعیت از لحاظ اجتماعی از نظر هستی

شود. به همین دلیل، جهان اجتماعی ساخته می

تواند به روشی مشابه با دنیای طبیعی مورد نمی

شناسی شامل ی قرار گیرد. شناختپژوهش و بررس

درک دیدگاهای متعدد افراد در یک موقعیت ویژه 

شود است. پرسش پژوهش به صورت ساده حفظ می

تا این تنوع را دریافت کند و پژوهش همچنان که 

گیرد. پژوهشگر بین کند، شکل میادامه پیدا می

ها به عقب و جلو ها و تحلیل دادهآوری دادهجمع

ا هها به طور استقرایی از دادهند، استداللکحرکت می

-های منتج از دادهشود و به تدریج بر موضوعدنبال می

شوند. بنابراین فریند پژوهش ها متمرکز می

کنند که . پژوهشگران بیان می]12[پذیر است انعطاف

 دهد وتجارب آنها، تفسیرشان را تحت تأثیر قرار می

ا و هشود. ارزشی میاین بخشی از فرایند پژوهش تلق

های پژوهشگر به عنوان عواملی گریزناپذیر در تعصب

. دانش با ]3[شوند دهی نتایج پژوهش تصور میشکل

د. شوکنندگان ایجاد میهمکاری پژوهشگر و مشارکت

دانش ایجاد شده قابل تعمیم نیست، امّا ممکن است 

های دیگر انتقال داده شود. سبک نوشتن به موقعیت

و غیررسمی است و ممکن است از ضمیر اول  2یروایت

شخص مفرد )من( استفاده شود و واژگانی از قبیل 

. این ]2[)معنا(، )کشف( و )درک( به کار برده شود 

ها پایه پژوهش کیفّی را تشکیل ها و رویهفرضیه

قیاسی به  دهند. استراتژی استدالل استقرایی و می

استقرایی؛ شوند. پژوهشگر به شکل کار برده می

ها را برای افزایش ها و طبقاتی از دادهالگوها، موضوع

-کند. قیاس شامل ایجاد ایدهسطوح انتزاعی ایجاد می

های جدید برای کمک به توصیف پدیده ها و فرضیه

های استدالل . استراتژی]4[ها است در درون داده

منجر به توصیف مفصل از پدیده مورد عالقه یا یک 

 د.شونظریه می

د دهبررسی مطالعات کیفّی انجام شده، نشان می

شناسانه های شناختکه هر پژوهشگری دیدگاه

متفاوتی دارد. از لحاظ اینکه چه چیزی را برای یک 

دهند، در دانش قابل اعتماد مورد توجه قرار می

هایشان توافق درونی وجود دارد، امّا آنها با دیدگاه

به عبارت دیگر،  یکدیگر سازگار )همساز( نیستند.

شناسانه اقتباس شده به وسیله موقعیت شناخت

ای هشناسی و روشطور مستقیم بر روشپژوهشگر، به

-گذارد. روابط بین شناختمورد استفاده تأثیر می

ها و ایجاد دانش در شکل شناسی، روششناسی، روش

 نشان داده شده است. 1

 

                                                           
1. Thing  2. Narrative  
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 ]13[شناسی و روش برای ایجاد دانش شناسی، روش( رابطه بین شناخت1شکل )

شناسی بر شود، شناختهمانطور که مالحظه می

گذارد و آن نیز به نوبه شناسی اثر میانتخاب روش

کند. سپس از طریق خود، انتخاب روش را توجیه می

شود و بر اساس ها تحلیل میروش پژوهش، داده

 کند.ها، دانش توسعه پیدا میتحلیل داده

 های پژوهش کیفّیها و روششناسیروش -5

مبانی فلسفی و نظری، در این بخش، انواع با طرح 

های کیفّی مورد ها در پژوهشها و روششناسیروش

گیرد. پژوهش کیفّی معموالً به صورت بررسی قرار می

های شناسیای از روشاصطالحی عام برای دامنه

-های شناخترود که با فرضیهپژوهش به کار می

یان شناسی متفاوت است. همانطور که در ادامه ب

های کیفّی توسط شناسیخواهد شد، کلیه روش

 دد.گرریزی نمیشناسی تفسیرگرایان پایهشناخت

 

 شناسیروش -5-1

های تئوریکی، زمینهشناسی اشاره به پیشروش

سیاسی و فلسفی برای پژوهش اجتماعی و پیامدهای 

های کارگیری روشآن برای عملکرد پژوهش و به

ها اشاره سوی دیگر، روش. از ]12[خاص پژوهش دارد 

هایی دارند که برای به دست آوردن و به تکنیک

ها به منظور ایجاد دانش و آگاهی به کار تحلیل داده

شناسی یک استراتژی از شوند. بنابراین، روشبرده می

ها را هدایت ای از رویهپژوهش است که مجموعه

 . ]11،14[کند می

  

 شناسیشناخت

 شناسیروش

 داده و تحلیل

 روش

 دانش

مبنایی  

 هستند برای

توجیه و  

 دکنارزیابی می

توجیه، هدایت و  

 کندارزیابی می
 کندایجاد می

 کندتعدیل می
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 هاشناسی( انواع روش3جدول )

 هاشناسیانواع روش ردیف

 1نظریه داده بنیاد 1

 2مطالعه موردی 2

 9نگاریقوم 3

 9پدیدارشناسی 4

 5سراییداستان 5

 6پژوهش ارزیابی 6

 7پژوهی مشارکتیپژوهی یا اقداماقدام 7

 8هرمنوتیک 9

 3فمنیسم 1

 

ها وجود دارد که در شناسیانواع گوناگونی از روش

اند. در این مقاله درباره پنج داده شده( نشان 3جدول )

 (.4شناسی پر کاربرد بحث خواهد شد )جدول روش

 شناسی آنهاهای مورد استفاده و نوعشناسی( روش4جدول )
 تفسیرگرایی گراییگرایی/فرااثباتاثبات شناسیروش ردیف

 .]15[( 1167گالسر و استراوس ) تئوری داده بنیاد 1
 .]16[( 1119استراوس و کوربین )

 .]17[( 2116ساختارگرایی )چارمز، 

 .]11[( 1115استیک ) .]19[( 2111ین ) مطالعه موردی 2

 پدیدارشناسی 3
شناسی پدیدارشناسی متعالی یا روان

 .]21[ (1114)موستاکیس، 
 .]21[( 1111مانن، پدیدارشناسی هرمنوتیک )ون

 نگاریقوم 4
نگاری رئالیسم )هامرسلی و اتکینسون، قوم

1115 )]22[. 
 .]23[( 2111کال، عملکرد )مک

 .]24[( 2115)الیوت،  .]24[( 2115)الیوت،  سراییداستان 5

 

 نظریه داده بنیاد -7-1-1

شناسی توسط گالسر و استراوس این روش

، و ]15[( از دانشگاه کالیفرنیا شکل گرفت 1167)

، «داده بنیاد»شناسی دارد. نظریه ریشه در جامعه

شناسی استقرایی کشف نظریه است که این روش

آورد تا گزارش امکان را برای پژوهشگر فراهم می

های عمومی موضوع پرورش دهد، در نظری از ویژگی

ه طور همزمان، اساس این گزارش را در حالی که ب

. هدف ]25[کند ها استوار میهای تجربی دادهمشاهده

ای است که فرایند ایجاد نظریه« داده بنیاد»نظریه 

کند. این اجتماعی، کنش یا تعامل را توصیف می

د آیهای مشارکت کنندگانی به وجود مینظریه از داده

                                                           
1. Grounded theory 

2. Case study 

3. Ethnography 

4. Phenomenology  

5. Narrative 

6. Evaluation research 

اند. این نظریه هکه پدیده تحت مطالعه را تجربه کرد

از آغاز توسط تعدادی از پژوهشگران از قبیل چارمز، 

کالرک، گلیزر، استراوس، استرواس و کوربین، 

 داده»که نظریه چاتزمن شکل گرفته است. در حالی

 گراتری را بر اساس ایجاد، رویکرد اثبات«بنیاد گلیزر

کند، دیگران رویکرد ها دنبال میمفاهیم ناشی از داده

نند که کیرگرایان را در نظریه داده بنیاد دنبال میتفس

شود به موجب آن، نظریه توسط پژوهشگر ایجاد می

]17[. 

 ای وبه دلیل ماهیت مقایسه« داده بنیاد»نظریه 

-تطبیقی بودن تحلیل خود، همیشه مالزم با نمونه

« داده بنیاد». در نظریه ]15[است  11برداری نظری

شود، زیرا استفاده می 11هدفمندگیری ابتدا از نمونه

7. Action research and participatory action research 

8. Hermeneutics 

9. Feminism 
10. Theoretical sampling 
11. Purposive sampling 
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تواند قبل از شروع مطالعه گیری نظری نمینمونه

برداری در های خاص نمونهریزی شود، تصمیمبرنامه

-. نمونه]16[گیرند خالل فرایند پژوهش شکل می

برداری نظری در نظریه داده بنیاد به این معنی است 

کند ها را انتخاب میهایی از گردآوری دادهکه شکل

که متون و تصورهای مفیدی در راستای تولید یک 

. ممکن است از مشاهده ]3[نظریه به دست خواهد داد 

-های مربوط به اسناد استفاده شود، ولی رایجو داده

ها از طریق مصاحبه است. آوری دادهترین شیوه جمع

-ها را گردآوری و بالفاصله تحلیل میپژوهشگر داده

ها گردآوری شود؛ د تا همه دادهکند، نه اینکه صبر کن

ای را سپس تصمیم خود را در مورد اینکه چه داده

رد. گذابعدها گردآوری کند، بر این تحلیل بنیان می

ها به منظور رسیدن به فرایند گردآوری و تحلیل داده

 ( نشان داده شده است.2ها در شکل )کفایت مقوله

 

 
 ]3[ها کفایت مقولهها  برای دستیابی به ( حرکت زیگزاگ گردآوری و تحلیل داده2شکل )

ها شامل کدگذاری داده )از قبیل روش تحلیل داده

رونوشت مصاحبه(، به وسیله اختصاص برچسب به 

ها و رویکردها است. همانطور که رویدادها، کنش

یابد، پژوهشگر این کدها را به ها ادامه میتحلیل داده

هایی برای دریافت هتر و دستمفاهیم ذهنی گسترده

کند. این های فرایند اجتماعی خالصه میپیچیدگی

ها در ها و اختالففرآیند با مقایسه مستمر شباهت

شود؛ که به ها تسهیل میدرون و بین مجموعه داده

-ای ثابت تحلیل مد نظر قرار میعنوان روش مقایسه

ها به طور همزمان آوری و تحلیل دادهگیرد. جمع

-شود. در ابتدا نمونهرایند تکراری انجام میطبق یک ف

شود، امّا سپس بر گیری هدفمند به کار گرفته می

اساس ارتباط تئوریکی به منظور توسعه تئوریکی؛ تا 

ابد. یرسیدن به اشباع و کفایت نظری این کار ادامه می

ها را به صورت در کل، پژوهشگر عقاید و فرضیه

تا به ایجاد روابط کند های نظری ثبت مییادداشت

بین کدهایی کمک کند که تشخیص شرایط، کنش/ 

تعامالت و پیامدهای فرایند اجتماعی تحت بررسی را 

کنند. روابط بین کدهای خالصه شده برای تسهیل می

وند شایجاد یک ماتریس یا مدل توصیفی مشخص می

 هد.دو نوشتن این کدها یک تئوری واقعی را شکل می

 هاتحلیل داده هاآوری دادهجمع

 نزدیک به کفایت

 هامقوله
 رتهای بهبود یافتهمقوله

 مصاحبه سوم 

 

 های ابتداییمقوله

 مصاحبه اول

 مصاحبه دوم

 

 های بهبود یافتهمقوله

 

به سمت 

 کفایت

 هامقوله
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 وردیمطالعه م -7-1-2

شناسی از علوم انسانی و اجتماعی و این روش

. ]2[گیرد های ارزیابی نشأت میهمچنین پژوهش

؛ هدف ]26،27[نظیری است مطالعه موردی علم بی

آن درک چیزی است که به عنوان نمونه خاص 

، این مورد ممکن است یک ]11[مشخص شده است 

شخص، یک سازمان، یک کالس درس، یک برنامه، 

. ]26[ست، یک فرآیند یا یک سیستم باشد یک سیا

ها ممکن برای کمک به درک عمیق نمونه، انواع داده

های ها در پژوهشآوری شوند، این دادهاست جمع

کیفّی معموالً شامل مصاحبه، مشاهده و تحلیل اسناد 

ها مخصوص شود. هیچ روش خاصی از تحلیل دادهمی

قادر  شناسی مطالعه موردی نیست؛ پژوهشگرروش

ها را انتخاب کند و با تمرکز بر است انواعی از روش

 مورد مطالعه و پرسش پژوهش به پژوهش ادامه دهد. 

طیفی از اصطالحات برای شرح انواع مختلف 

شوند که شامل موارد مطالعات موردی به کار برده می

و  9یابی، نظریه2و کشیدن تصویر 1گوییزیر است: قصه

؛ منجر ]11[ 6و ابزاری 5رونی؛ د]27[  9سنجینظریه

؛ ]26[نگاری ، ارزیابی و قوم8، ایجاد تئوری7به تئوری

( عالوه 2111. ین )]19[توصیفی، اکتشافی و تبیینی 

، 3بر اشاره کردن به مطالعه موردی واحد یا چندگانه

واحد تحلیل مجزا و چندگانه را مد نظر قرار داد. 

-شناختمطالعه موردی توصیف شده توسط ین از 

کند، در حالیکه گراتری پیروی میشناسی اثبات

دیگران مطالعه موردی را از دیدگاه تفسیرگرایی شرح 

 .]11،27،26[دهند می

                                                           
1. Storytelling  

2. Picture Drawing  

3. Theory seeking  

4. Theory testing  

5. Intrisic  

6. Instrumental  

7. Theory-led 

8. Theory-generated  

توان در بررسی فرایندها و از مطالعات موردی می

رفتارهای جدید یا فرایندها و رفتارهایی استفاده کرد 

 که کمتر قابل درک هستند. در این حالت، مطالعات

سازی ها و نظریهمهمی در ایجاد فرضیه موردی وظیفه

دارد. احتمال ایجاد نظریه جدید به وسیله مطالعه 

موردی زیاد است؛ همچنین نظریه ظهور یافته حاصل 

-توانند اندازههایی که میاز مطالعات موردی با سازه

د، توانند تأیید شونهایی که میگیری شوند و فرضیه

پردازی تا حد ن در اینجا نظریهقابل آزمون است، چو

 زیادی استقرایی است.

 پدیدارشناسی -7-1-3

شناسی با شروع قرن بیستم از آلمان این روش 

شناسی و فلسفه ریشه داشته نشأت گرفت و در روان

، 11است؛ بنابراین با فیلسوفانی از قبیل هوسرل

همراه بوده  19پونتی-و مرلو 19، ساتر12، گادمر11هایدیگر

سال گذشته رشد سریعی از لحاظ کاربرد  11است. در 

در سراسر داشته است به طوری که منجر به توسعه 

شده است.  15های پدیدارشناختیسازمان

پدیدارشناسی از نظر لغوی، عبارت است از مطالعه 

ها از هر نوع و توصیف آنان با در نظر گرفتن پدیده

نحوۀ بروز تجلی آنها، قبل از هرگونه ارزشگذاری، 

. هوسرل نیز که به ]29[أویل و یا قضاوت ارزش ت

عنوان بنیانگذار نهضت پدیدارشناسی معروف است، 

شناسی به طور اساسی روشی بر معتقد است: پدیده

نیم کپایه تجربه ناب جهانی است که در آن زندگی می

و به منظور بازسازی آن در سطحی متعالی پدید 

. نیز هست آید، به یقین یک نظریه و حتی آیینمی

پدیدارشناسی به علت تأویلی که »گوید همچنین می

9. Single and multiple-case study  

10. Husserl 

11. Heidegger 

12. Gadamer 

13. Satre  

14. Merleau-Ponty 

15. The Organisation of Phenomenological 

Organisations 
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دهلیز آن است، علمی است مطلقاً نفسانی و مربوط به 

 .]21[« فاعل حسی و ادراکی...

شناسی بر درک تجربه منحصر به تمرکز این روش

فرد افراد به وسیله کشف معنای یک پدیده است. 

فی یهای توصتفسیر و تحلیل بیشتر بر اساس داده

پدیده را  "ماهیت"شود پژوهشگر شرحی از باعث می

شمول داشته کشف کند؛ که برای افراد معنایی جهان

باشد. برای به دست آوردن این ماهیت، پژوهشگر باید 

توجه خود را به یک طرف از پدیده معطوف کند که 

شود تا بتواند درک به عنوان چارچوب به آن اشاره می

 تواندتصوری که پژوهشگر می تر سازد.خود را عمیق

رایی گخود را به این شیوه جدا کند بازتابی از عینیت

گرایی است. از آنجا که ما به کمک زبان، در تفکر اثبات

 کنیم، پدیدارشناسیمعانی جهانی را تجربه و ایجاد می

غالباً ارتباط نزدیکی با هرمنوتیک )علم تفسیر و 

 تأویل( دارد.

دارشناسی وجود دارد: دو نوع اصلی از پدی

که بر این عقیده  ]21[ 1پدیدارشناسی هرمنوتیکی

ها توصیف خالصی نیستند بلکه بیشتر است یافته

تفسیر پژوهشگر هستند؛ این نوع از پدیدارشناسی به 

شناخته شده  2عنوان تحلیل پدیدارشناختی تفسیری

(. نوع دوم 165: 2111است )اسمیت و همکاران، 

است؛ پدیدارشناسی  ]21[ 9لیپدیدارشناسی متعا

ای همتعالی مستلزم این است که پژوهشگران دیدگاه

خود را به منظور افزایش توصیف از آنچه از پدیده و 

. ]31[بندی کنند اند را دستهچگونگی آن تجربه کرده

 در جستجوی پدیدارشناسی متعالیبه عبارت دیگر، 

 اپیدا کردن ماهیت علوم اجتماعی و فرهنگی است ت

واقعیت مربوط به آن ماهیت را تبیین کند و کارائی و 

 .]31[ های تجربی را مورد سؤال قرار دهدروش

آوری پدیدارشناسی هم به عنوان روش جمع

، و هم به عنوان روش ]2[اطالعات )انواع مشاهده(، 

                                                           
1. Hermeneutical Phenomenology 

2. Interpretative Phenomenological Analysis 

تحقیق )مجموعه نگرش کیفّی و تحلیلی نسبت به یک 

؛ و هم به عنوان یک ]21،21[موضوع پژوهش خاص(، 

نظریه )مجموعه نظام خاصی که یک موضوع را در 

، مطرح است  ]32[چهارچوب آن بتوان تحقیق کرد( 

]33[. 

-در پژوهش پدیدارشناسی، دو پرسش از مشارکت

شود: در مورد پدیده مورد نظر کنندگان پرسیده می

ای دارید؟ چه زمینه یا وضعیتی به نوعی بر چه تجربه

از پدیده مورد نظر تأثیرگذار است؟ که تجربه شما 

شود. در واقع های چه و چگونه میشامل پرسش

ترین سوال هر پدیدارشناس عبارت است از: اصلی

شیوه تجربه کردن یک پدیده چیست؟ جوهره و 

ماهیت پدیده مورد نظر چیست؟ چه احساسی راجع 

به آن پدیده دارید؟ تفکر شما در ارتباط با آن چیست؟ 

ن در پژوهش پدیدارشناسی، پژوهشگر کنترلی همچنی

کند. زیرا به دنبال بر جامعه مورد پژوهش اعمال نمی

آن است تا بدون ایجاد هرگونه حساسیت در جامعه 

شود، به که منجر به مصنوعی شدن رفتار اعضاء می

ثبت رفتار بپردازد. پژوهش پدیدارشناسی از نظر هدف 

ف مناسب است  طور عمومی برای اکتشاف و توصیبه

 هاآوری دادهشناسی، جمع. با تمرکز بر این روش]33[

های انفرادی است. البته بیشتر اوقات شامل مصاحبه

-توان از بررسی اسناد نیز بهره گرفت. تحلیل دادهمی

های های پدیدارشناسی نیز از طریق تقلیل گزاره

ها و سپس نگارش دار به درون موضوعمعنا

 گیرد.و ساختاری صورت میهای متنی توصیف

 نگاریقوم -7-1-4

 شناسی فرهنگیشناسی از مقایسه انساناین روش

 1121در اوایل قرن بیستم نشأت گرفته است. تا دهه 

-شناسان از دانشگاه شیکاگو اصول قومجامعه 1131و 

های فرهنگی در ایاالت متحده به نگاری را برای گروه

3. Transcendental Phenomenology 
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معنای نوشتن درباره نگاری به . قوم]34[کار بردند 

شیوه زندگی یک قوم یا اجتماع یا یک سازمان است. 

شناسی استوار است و به نگاری بر انسانرویکرد قوم

دهد برای تعیین الگوی مشاهده پژوهشگر اجازه می

شده فعالیت انسان از دانش اجتماعی و مشترک 

کنندگان در پژوهش استفاده کند. ویژگی مشارکت

های نگارانه تمرکز بر شیوهومکلیدی رویکرد ق

گرایانه پژوهش، نظیر مشاهده مشارکتی درون طبیعت

-. تمرکز این روش]3[نوعی چارچوب استقرایی است 

شناسی، بررسی الگوهای مشترک رفتار، عقاید و زبان 

در درون یک گروه فرهنگی است که پژوهشگران برای 

 . اغلبانجام این کار به زمان زیادی برای مشاهده دارند

نگاری از طریق مشاهده مشارکتی انجام اوقات قوم

شود که به موجب آن پژوهشگر در کنار می

کنندگان در درون یک فرهنگ زندگی مشارکت

کند و از طریق مشاهده و مصاحبه با آنها فهم خود می

دهد. ممکن است برای کمک به گزارش را افزایش می

ا هی از دادهتوصیفی از گروه با فرهنگ مشترک انواع

. ]34[آوری و سپس تفسیر و تحلیل شوند جمع

بنابراین پژوهشگر معنای رفتار، زبان و تعامل بین 

های . در پژوهش]2[کند گروه را توصیف و تفسیر می

(، با به کارگیری 1173) 1مدیریتی، مینتزبرگ

مشاهده مشارکتی، قادر شد به آنچه که مدیران به 

، در مقابل آنچه که ادعای دهندطور واقعی انجام می

های رسمی انجام آن را داشتند، یا آن دسته از مصوبه

سازمان دست پیدا کند که آنها را وادار به انجام آنها 

 کردند.می

نگاری انواعی از تغییرپذیری وجود دارد، از در قوم

نگاری و قوم 9نگاری، خود قوم2قبیل تاریخچه زندگی

تر یعنی ردی متداولبا دو رویکرد کارب 9فمنیست

وجود دارد.  6نگاری انتقادیو قوم 5نگاری رئالیستقوم

                                                           
1. Mintzberg  

2. Life history  

3. Autoethnography  

4. Feminist ethnography 

 گرایی پیروینگاری رئالیست از سنت فرااثباتقوم

کند که به دنبال دانش عینی است. پژوهشگر می

 نفعانهفرهنگ را بدون در نظر گرفتن ارزش و غیرذی

فرهنگ را به عنوان یک  "حقایق"کند و مشاهده می

د. از آورلث به تفصیل به رشته تحریر درمیشخص ثا

کنندگان در پژوهش درخواست تأثیر بر مشارکت

شود؛ بلکه همه به پژوهشگر واگذار ها نمییافته

شکل  1111نگاری انتقادی که در دهه شود. قوممی

به گروهی از افراد است  7بخشیگرفت، به دنبال آگاهی

ن کار از طریق اند؛ ایکه در جامعه نادیده گرفته شده

گری انجام صحبت از نابرابری، تبعیض و سلطه

شود. در ادامه مطالعات در این زمینه، اتکینسون و می

( 2117( و اتکینسون و همکاران )2117) 8هامرسلی

 مطالبی را به رشته تحریر درآوردند.

 سرایی )روایتی(پژوهش داستان -7-1-7

 نشأت شناسی از علوم انسانی و اجتماعیاین روش

تواند یک رویکرد کیفّی یا کمّی را گرفته است و می

سرایی بر . پژوهش داستان]24[دنبال کند 

های تفصیلی یا تجارب زندگی از یک رویداد داستان

ای از رویدادها برای تعداد کمی از واحد یا مجموعه

سرایی ممکن . پژوهش داستان]2[کند افراد تمرکز می

ای دنبال نامهصورت زندگیاست زندگی افراد را به 

که تاریخ شفاهی به دنبال کشف بازتاب کند، در حالی

شخصی رویدادها از یک یا افراد بیشتری است. 

های تئوریکی از قبیل فمنیسم ممکن است در دیدگاه

 درون این نوع از پژوهش به کار برده شود.

آوری داده شامل های جمعانواعی از روش

کنندگان، های مشارکتنامهمشاهده، خاطرات و 

ها استفاده ها، مصنوعات و عکسمستندها، مصاحبه

ها به ارائه یک داستان متنی مفصل شود؛ این دادهمی

5. Realist ethnography 

6. Critical ethnography  

7. Emancipate  
8. Atkinson & Hammersley 
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ها شامل تشخیص کنند. تحلیل دادهکمک می

یدی های کلها به ترتیب زمانی، تشخیص جنبهداستان

باشد.  1و حتی شامل تفسیر و تحلیل موضوعی

ها با رد معانی داستانپژوهشگر در مو

 کند.کنندگان مذاکره میمشارکت

های دیگری نیز شناسیهمانطور که ذکر شد روش

هایی که در باال به آنها اشاره شناسیوجود دارند، روش

شد، تعدادی از رویکردهای کاربردی رایج را ارائه 

ها از ترکیبی از دهند. در مقابل، برخی از پژوهشمی

نگاری ل تئوری داده بنیاد و قومرویکردها از قبی

که ممکن است دیگران از کنند، در حالیاستفاده می

رویکردهای نامبرده هرگز استفاده نکنند، در عوض از 

. در این ]35[استفاده کنند  2یک رویکرد عمومی

صورت، تعیین کیفّیت پژوهش در این موردها ممکن 

 آفرین باشد.است مشکل

 هاروش -5-2

ها )یا شناسی، روشص شدن روشبعد از مشخ

آوری و ابزارهای( مختلفی ممکن است برای جمع

های ها انتخاب شود. ابتدا روشتحلیل داده

آوری داده در های جمعگیری، سپس روشنمونه

 گیرد.پژوهش کیفّی مدنظر قرار می

 گیریهای نمونهروش -7-2-1

های کیفّی شامل در پژوهش گیرینمونههای روش

و  9گیری هدفمند، نظری، در دسترسهنمون

است که توضیح مختصری از آنها در  9برفیگلوله

( ارائه شده است. روش پرکاربرد، 5جدول شماره )

گیری هدفمند است که به دنبال موردهایی با نمونه

؛ ممکن است پژوهشگر ]36[است  5اطالعات غنی

تر، به طور هدفمند به دنبال تنوع برای درک عمیق

 .باشد

 گیری رایج در پژوهش کیفّیهای نمونه( روش7جدول )

 انتخاب گیریروش نمونه

 شود.نمونه بر اساس ارتباط با مطالعه انتخاب می هدفمند

 شود.یمشود؛ آن چیزی که در تئوری داده بنیاد استفاده نمونه بر اساس درک تحلیلی و توسعه تئوری انتخاب می نظری

 شود.نمونه بر اساس سادگی و سهولت انتخاب می در دسترس

 برفیگلوله
یه )هدفمند یا در دساااترس(، مشاااارکت        بعد از انتخاب تعداد کمی مشاااارکت      یه دیگر     کننده اول کنندگان اول

 .کنندکنندگان بالقوه را معرفی میمشارکت

 

 آوری دادهجمع -7-2-2

های رایج در این بخش، شرح مختصری از روش

شود. های کیفّی بیان میآوری داده در پژوهشجمع

های های فردی، گروهها عبارتنداز: مصاحبهاین روش

 کانونی، مشاهده و تحلیل اسناد.

 های فردیمصاحبه -7-2-3

ها به طور گسترده به در پژوهش کیفّی، مصاحبه

-د استفاده قرار میآوری داده مورعنوان روش جمع

ها ممکن است به صورت ساختاری، گیرند. مصاحبه

                                                           
1. Thematic analysis 

2. Generic approach  

3. Convenience  

نیمه ساختاری یا غیرساختاری باشند. مصاحبه 

ای است که ساختاری مشابه با رویکرد پرسشنامه

شود. انجام منجر به سطح نسبتاً جزئی از پاسخ می

های نیمه ساختاری شامل تعداد اندکی از مصاحبه

شده با به فعالیت ز پیش تعیینهای مورد عالقه احوزه

های ممکن برای کمک به گفتگو است. واداشتن

ای های غیرساختاری شامل حوزه گستردهمصاحبه

ی ابرای کشف است و پژوهشگر به طور قابل مالحظه

4. Snowball  

5. Information-rich cases’ 
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-ها میدهد. مصاحبهکننده را ادامه میمسیر مشارکت

 .توانند رودررو، با تلفن یا از طریق اینترنت انجام شوند

دقیقه برای تکمیل  11تا  31ها در حدود مصاحبه

های فردی هنگامی انجامد. مصاحبهشدن به طول می

شوند که پژوهشگر خواهان کشف مؤثر و مفید واقع می

 های افراد باشد.تجارب یا دیدگاه

 های کانونیگروه -7-2-4

ها در پژوهش یکی از ابزارهای گردآوری داده

های کانونی، است. گروه های کانونیکیفّی، گروه

ای است که در آن دهی شدههای بحث سازمانجلسه

شوند که بتوان به نظر گروهی از افرادی انتخاب می

آنان به عنوان کانون بحث موضوعی متمرکز شد،. 

سپس از طریق مصاحبه گروهی، این افراد نظرها و 

، های کانونیکنند. گروههای خود را بازنمایی میتجربه

از فنون مصاحبه کیفّی است که برای ایجاد  یکی

تعامل بین اعضای گروه طراحی شده است تا انگیزه 

های مختلف و تر را فراهم و جنبهبرای بحث عمیق

جدید موضوع مورد بحث را آشکار کند. یکی از 

های گروه کانونی، تعامل میان های مصاحبهویژگی

ه ب اعضای گروه )مصاحبه شوندگان( است که تمایل

انگیزد؛ در ها را برمیها و ایدهتفکر و تبادل نگرش

های حالی که ممکن است به راحتی طی جلسه

مصاحبه مستقیم انفرادی ظهور نیابد. باید دانست 

ای برای حل مشکل یا تشکیل گروه کانونی، جلسه

گیری نیست؛ بلکه تنها یک جلسه مصاحبه تصمیم

احساسات، ها، است. هدف از این روش، کشف نگرش

ها و واکنش افراد است که در مقایسه با باورها، تجربه

های فردی، پژوهشگر در مدت زمانی روش مصاحبه

 آورد.تر، اطالعات بیشتری به دست میکوتاه

این روش شامل یک مصاحبه گروهی متشکل از 

تواند به نفر درباره موضوعی خاص است و می  11-6

غیرساختاری باشد. ساختاری و صورت ساختاری، نیمه

با توجه به سوال پژوهش، گروه انتخاب شده ممکن 

است متجانس یا نامتجانس باشد، به عبارت دیگر، آنها 

زمینه یا موقعیت ممکن است دارای تجربه، پیش

مشابه یا متفاوت باشند. در این حالت، بحث گروهی 

 1شود و ممکن است بین توسط پژوهشگر تسهیل می

تواند هر کشد. دومین شخص میساعت طول ب 2تا 

آید؛ از قبیل زمانی که فردی موضوعی که به وجود می

باید فوری جلسه را ترک کند، یادداشت برداشتن از 

ارتباطات غیرشفاهی و حمایت از پژوهشگر در بازتاب 

و گزارش پس از آن را مدیریت کند. گروه کانونی یک 

 هاینوار صوتی برای رونویسی بعدی است. گروه

ی هاکانونی یک روش مفید برای کسب انواعی از داده

غنی است، امّا مستلزم تسهیل ماهرانه برای اداره 

های گروه و اطمینان از همه صداهای شنیده پویایی

شده است. زمانی که پژوهشگر خواهان کسب طیفی 

های ها درباره موضوعی خاص باشد، گروهاز دیدگاه

-هکنندگان گروکتانتخاب شرکانونی مفید هستند. 

ند گیری هدفمند تکیه دارهای کانونی، بیشتر بر نمونه

]36[. 

 مشاهده -7-2-7

آوری داده های جمعمشاهده یکی دیگر از تکنیک

در پژوهش کیفّی است که ممکن است رسمی یا 

غیررسمی باشد. ابزار در مشاهده رسمی، یک 

ه کدستورالعمل یا برنامه برای مشاهده است، در حالی

ابزار مشاهده غیررسمی خود پژوهشگر است. به عالوه، 

ممکن است پژوهشگر در موقعیت مشارکت کند و 

کند بخشی از چیزی باشد که آن را مشاهده می

)مشاهده مشارکتی(، یا ممکن است هیچ نقشی در 

گر نداشته باشد )مشاهده موقعیت به جز مشاهده

اهده های کیفّی از مشغیرمشارکتی(. معموالً پژوهش

، جایی که ]12[کنند مشارکتی غیررسمی استفاده می

ر گها، تفسیر آن چیزی هستند که توسط مشاهدهداده

های مختلف ها ممکن است به روششود. دادهدیده می

برداری از زمینه، نوار صوتی و نوار از جمله یادداشت

که مشاهده، پژوهشگر ویدئویی کسب شوند. در حالی

)و شنیدن( دقیق چگونگی عمل و را قادر به دیدن 
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کند، ممکن تعامل افراد در یک موقعیت معین می

است حضور پژوهشگر بر رفتار افراد تأثیرگذار باشد. 

گیر است، حتی برخی موضوع دیگر آنکه مشاهده وقت

انجامند تا پژوهشگر ها به طول میها سالمشاهده

بتواند به طور کامل در موضوع پژوهش مسلط شود. 

گر توصیفی از آنچه که مشاهده کرده را لباً مشاهدهغا

نویسد و سپس چارچوبی تئوریکی برای کمک به می

کند که در آن موقعیت قصد توضیح موردی ایجاد می

انجامش را دارد. این امر منجر به تمرکز بیشتر 

شود. یک مزیت این های خاص میمشاهده بر موضوع

ایی مشاهده های مصاحبه، توانروش نسبت به روش

است، بیشتر از آنکه یک تئوری مورد  1تئوری در عمل

 شود.حمایت قرار بگیرد، ایجاد می

 تحلیل اسناد -7-2-6

 ای داردتحلیل اسناد اشاره به اسناد نوشته شده

ها، های درسی، مقالهکه ممکن است از کتاب

ها گرفته ها و بایگانیای از جلسهها، خالصهیادداشت

ها، حال ممکن است شامل تصاویر، طرح شود، با این

. ]12[های تلویزیون و غیره نیز باشد ها، برنامهعکس

اساس و مقدمات تحلیل اسناد، تشخیص زمینه سند 

ه نویسد و اینکه به چو تعیین کسی است که آن را می

. این اسناد، ]12[دهد منظوری این کار را انجام می

د تفسیرها یا ای از اطالعات را در مورمأخذ غنی

ها در مورد زندگی های کارکنان و گروهبرداشت

دهند، زیرا این اسناد یکی از نتایج سازمانی شکل می

ها در همه فرعی تعامالت و ارتباطات افراد و گروه

 .]3[سطوح در سازمان هستند 

های در هر پژوهشی ممکن است ترکیبی از روش

استفاده قرار آوری داده که در باال ذکر شد، مورد جمع

                                                           
1. Theory-in-action  

2. Verbal protocol  

3. Think aloud  

4. Repertory grid 

5. Critical incident 

6. Vignettes  

7. Visual research 

8. Thematic analysis 

های مشاهده باید گیرند. پژوهشگر با استفاده از روش

های قادر به مرور تئوری توسعه یافته از مصاحبه

پیشین در عمل باشد و همچنین تئوری را بیشتر 

توسعه و درک بیشتری از فرایندهای تحت مطالعه 

های دیگری آوری داده روشارائه دهد. البته برای جمع

توان به موارد زیر که از جمله آنها می نیز وجود دارند

( 9)فکر کردن با صدای بلند 2اشاره کرد: پروتکل زبانی

د؛ کنکه تفکر را در یک موقعیت مشخص دریافت می

های سازی، گروه؛ شبیه9های شبکه خزانهتکنیک

تحرک و اسمی، نرمال و روش دلفی؛ تکنیک رویداد 

پژوهش های و روش 6های توصیفی، نوشته5بحرانی

 .7دیداری

 هاتجزیه و تحلیل داده -6

تجزیه و تحلیل داده در پژوهش کیفّی در مقایسه 

گیر و دشوار با پژوهش کمّی، فرایندی بسیار وقت

ای از داده و است. معموالً پژوهشگر بین مجموعه

-تحلیل داده به طور مداوم به عقب و جلو حرکت می

 دنبال کند،  به عبارت دیگر او فرایندی تکراری را

ها به صورت ترین شکل این دادهکند. متداولمی

ها است که واژگان روی آن نوشته تعدادی از صفحه

شده است و سپس نیاز به تحلیل و تفسیر دارند. برنامه 

 ها در هر شکلی از پژوهش باید در مراحلتحلیل داده

های تحلیل عبارتند ریزی مطالعه رخ دهد. روشبرنامه

، روش مقایسه مدوام 3، تحیل محتوا8از: تحلیل تم

، تحلیل گفتمان 11، تحلیل گفتمان11تحلیل داده

. 19سراییو تحلیل داستان 19، تحلیل مکالمه12انتقادی

اطالعات بیشتر در زمینه تحلیل داده در مطالعات 

 ( وجود دارد.2117) 16( و گربیچ2117) 15گیبز

9. Content analysis 

10. Constant comparison method of data analysis 

11. Discourse analysis 

12. Critical discourse analysis 

13. Conversation analysis 

14. Analysis of narratives 

15. Gibbs  

16. Grbich  
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هایی است که به طور تحلیل تم یکی از روش

شود. در ابتدا پژوهشگر چند بار استفاده میگسترده 

خواند تا با کل متن آشنایی پیدا کند. به ها را میداده

ها کد داده ها یا خطها، پاراگرافها، عبارتجمله

شوند ها مقایسه میشود؛ کدها در میان تمام دادهمی

ها، الگوها و روابط مشخص شوند؛ ها، شباهتتا اختالف

 هایی ازهای مرتبط با بخشها و ایدهپژوهشگر بازتاب

ر تنویسی داده و تحلیل عمیقداده را به منظور خالصه

نویسد )یادداشت نویسی(؛ انجام آزمایش و توسعه می

های بیشتر رخ آوری دادهها از طریق جمعایده

گیری نظری( که در حال دهند )به وسیله نمونهمی

 برای ایجادشود؛ کدها حاضر بیشتر بر آن تمرکز می

شوند تا بندی میها طبقهتعداد کمتری از موضوع

های کلیدی را تشخیص دهد؛ پژوهشگر بتواند موضوع

شود تا یک طرح سپس روابط بین موضوع مشخص می

موضوعی ایجاد شود. این فرایند به صورتی که در اینجا 

ذکر شد؛ فرایندی متوالی خطی نیست، بلکه تحلیل 

ستمر در میان این مراحل شامل حرکت مداوم و م

ها برای انجام تحلیل تم وجود است. تعدادی از روش

( اشاره 2116) 1توان به بروان و کالرکدارند که می

 کرد.

نتایج پژوهش کیفّی با استفاده از تئوری داده 

های روایتی و شناسیبنیاد، پدیدارشناسی، روش

توانند به عنوان ابزار، کاربردهای نگاری میقوم

ی و های سیاسگیریفهومی یا سمبلیک برای تصمیمم

(. برای 3. )شکل ]37[سازی شوند مدیریتی مفهوم

مثال جایی که موانع انجام تمرین مشخص هستند، 

 های پژوهش برایابزار اشاره به کاربرد مستقیم یافته

های سیاسی و مدیریتی دارد. کاربرد گیریتصمیم

دارد که بینشی را  های پژوهشمفهومی اشاره به یافته

دهد. کاربرد سمبلیک به در یک موضوع ارائه می

هایی اشاره دارد که ممکن است خدمت یا یافته

 مشی را اعتبار ببخشد.خط

 

 

                                                           
1. Braun & Clarke 
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 ]33[های پژوهش کیفّی ( چارچوبی برای یافته3شکل )

 کیفیّت پژوهش کیفّی )روایی و پایایی( -7

د، شوای که در آن پژوهش کیفّی ارزیابی میشیوه

که . در حالی]41،41،31[موضوعی قابل بحث است 

ای از معیار یکسان همانند پژوهش کمّی یاد عده

، دیگران در مورد معیارهای متفاوتی ]42[کنند می

ها هر ، با وجود اینهنوز خیلی]43،31[اند بحث کرده

کنند ای را رد میمعیار از قبل تعیین شده

های رسد، فرضیه. به نظر می]41،41،36[

شناسی پژوهش کیفّی متفاوت از معیارهای شناخت

پژوهش کمّی است. زیرا هر رویکرد مستلزم معیاری 

، معیارهای پذیرفته شده در هر دو ]43[متفاوت است 

( به طور خالصه آمده 6ر جدول شماره )رویکرد د

 است.
  

 

معانی                                      

 تئوری

 هاتجربه

   

 

 

 درک                                 ارتباطات   
   فرهنگی                                                         

های یافته

پژوهش 

 کیفّی

 ابزاری
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وم
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 .]47،44[( معیار کیفیّت در پژوهش کمّی و کیفّی؛ 6جدول )

معیار کیفیّت 

 پژوهش کمّی

معیار کیفیّت 

 پژوهش کیفّی
 هااستراتژی گرتوصیف

 عینیت یا

 گراییطبیعت
 تأییدپذیری

مطالعه هستند نه ها محصول حدی که یافته

 .تعصب پژوهشگر
ممیزی فرایندهای تحلیل داده،  کنترل اعضا، 

 .1گراییجانبههای علمی. سهواکنش مجله

 پایایی
پذیری اطمینان

 )سازگاری(

تواند تکرار شود و حدی که مطالعه می

 ها درک شود.اختالف

های ها، واکنش مجلهممیزی فرایندها و رویه

 گرایی.جانبهعلمی،  سه

 اعتبارپذیری روایی درونی

ها مورد اعتماد هستند یا حدی که یافته

کنندگان در مطالعه به آن اعتقاد مشارکت

 دارند.

مدت، مشاهده مستمر، تعداد موارد تعامل طوالنی

گیری همکاران، کنترل اعضا،  ارجاعی، گزارش

های علمی، ، واکنش مجله2تحلیل موارد منفی

 گرایی.جانبهسه

 روایی بیرونی
پذیری انتقال

 )کاربردپذیری(

ها یا با دیگر ها در دیگر زمینهحدی که یافته

توانند به کار برده کنندگان میمشارکت

 شوند.

گیری هدفمند، ها، نمونهتوصیف غنی داده

 های علمی.واکنش مجله

 

، که بستگی دارد 9به اعتبارپذیری 9پذیریانتقال

 6و تأییدپذیری 5پذیریآن نیز به نوبه خود به اطمینان

 (. 4بستگی دارد )شکل 

 

 
 ]47[( سلسله مراتب معیار برای مطالعه طبیعی4شکل )

                                                           
نیز ترجمه شده است. برای اطالعات بیشتر در این زمینه به  "سوسازیسه"، "تثلیث"است؛ که به ( Triangulation)گرایی جانبه. معادل التین سه1

، 31های آموزشی، شماره فصلنامه نوآوری "های آموزشیسوسازی: راهبردی برای نوآوری در پژوهشسه"( تحت عنوان 1399مقاله بروجنی و نصر )

 سال هشتم، مراجعه شود.

2. Negative case analysis 

3. Transferability 

4. Credibility  

5. Dependability  

6. Confirmability  

7. Reflexivity  

 تأییدپذیری -7-1

ها بازتاب تمرکز بر پرس و جو حدی که یافته

. تأییدپذیری به معنای ]46[است، نه تعصب پژوهشگر 

کوشش برای احراز شاخص عینیّت در پژوهش است؛ 

به عبارت دیگر در پژوهش کیفّی این امر بیشتر به 

ها و میزان تأیید معنای قدرت تحلیل و دقت داده

ای که پژوهشگر تفاسیر، مفاهیم . شیوه]47[آنهاست 

کند که به وضوح از طریق بررسی نتایجی را بیان می و

-به دست آمده است. پژوهشگران کیفّی یا طبیعت

کنند که تفاسیر آنها گرایان، تجارب خود را بیان می

تحت تأثیر ذهنیت آنها قرار دارد و این موضوع برای 

شناخته شده  7خواننده از طریق فرایند بازاندیشی

ها عث تغییر در دیدگاهآوری داده که بااست. جمع

شود، ممکن است همچنین برای کاهش تعصب می

 .]46[کننده باشند پژوهشگر کمک

 پذیریانتقال

 اعتبارپذیری

 پذیری و تأییدپذیریاطمینان
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 پذیری )پایایی(اطمینان -7-2

پذیری یا قابلیت وابستگی معادل پایایی اطمینان

پذیری و در پژوهش کمّی است و به درجه بازیافت

 دشوها از سوی سایر افراد اطالق میتکرارپذیری داده

. به دلیل ماهیت تفسیری و تأویلی رفتار انسان ]47[

های های متفاوت و داشتن دیدگاهو وجود برداشت

گران به منظور بررسی و مختلف از سوی مشاهده

های خود، احراز این ها و مصاحبهتفسیر مشاهده

شاخص هم چندان با آسانی میسر نیست. یک پژوهش 

پذیرد و ها را میهای بین افراد و زمینهکیفّی تفاوت

همچنین در گذر زمان امکان تکرار مطالعه در جای 

دیگر وجود ندارد. به عالوه، تحلیل داده یک فعالیت 

د شوپویا و خالق است که توسط پژوهشگر انجام می

یابند و در سراسر فرایند ها توسعه میو در آن دیدگاه

کنند. پیگیری این روندها و فرایندها توسط تغییر می

 ند.کپذیر میپژوهشگر، قضاوت توسط دیگری را امکان

برای اطمینان از پایایی یک پژوهش کیفّی، آزمون 

. ]47[آن امری حیاتی است  1اعتمادپذیری

اعتمادپذیری به اطمینان و اعتماد شخص از پژوهش 

و توسط افرادی  ]12[گردد های آن برمیو یافته

نند )در کشود که تحقیق را ارزیابی میتعیین می

تحقیق کمّی به روایی که توسط پژوهشگر قضاوت 

گردد(. به طور کلی، پژوهشگران کیفّی شده برمی

-های جمعبیشتر به مباحثی چون اعتمادپذیری داده

آوری شده و صحت آنها و همچنین دقت در 

کارگیری روش اجرای پژوهش توجه دارند و بحث به

 ت.ولویت نیسپذیری نتایج به موارد مشابه در اتعمیم

 اعتبارپذیری )روایی درونی( -7-3

های ها و یافتهبه واقعی بودن توصیف اعتبارپذیری

پژوهش اشاره دارد و عبارت است از درجه اعتماد به 

کنندگان پژوهش و ها برای شرکتواقعی بودن یافته

ای که این پژوهش در آن انجام شده است برای زمینه

                                                           
1. Trustworthiness 

ر کنترل تعداد زیادی . یک پژوهش کیفّی سعی د]47[

از عوامل موجود در پدیده تحت بررسی را ندارد، بلکه 

ت. های خود اسبه طور کلی به دنبال کشف پیچیدگی

رانگیز بتفسیر چنین پیچیدگی برای پژوهشگر چالش

های زیادی برای تسهیل این فرایند است و استراتژی

مدت و : تعامل طوالنی]46[شوند به کار گرفته می

ده مستمر پژوهشگر را قادر به درک عمیق از مشاه

کند؛ گزارش همکاران برای پدیده تحت مطالعه می

ها و تحلیل با همکاران خارج ها، ایدهآزمایش دیدگاه

های ها از دیدگاهآوری انواع دادهاز زمینه؛ جمع

-هآوری دادمختلف برای بررسی متقابل تفاسیر؛ جمع

سناد، نوارهای ای مثل اهایی که درک از زمینه

کند؛ آزمایش به هم ویدئویی و تصاویر را غنی می

ی ها و بررسها، جستجو برای تناقضوابستگی یافته

ها و موارد منفی، پاالیش داده و اظهارنظرها در گزینه

 کنندگان. استراتژیمورد تفاسیر با بررسی مشارکت

آخر در ایجاد اعتبارپذیری حیاتی است. چه حد 

های پژوهش اعتقاد دارند؛ ان به یافتهکنندگمشارکت

ها درست هستند؟ با درجه کمتری یک آیا یافته

مطالعه زمانی معتبر است که افراد خارج از مطالعه نیز 

 .]49[ها را درک کنند یافته

 پذیری )روایی بیرونی(انتقال -7-4

پذیری به معنای قابلیت تعمیم نتایج به انتقال

. در یک پژوهش ]47[ست هاها و زمینهسایر حوزه

ها مربوط به زمینه شود که یافتهکیفّی فرض می

ظر ها مدنخاصی هستند و به همین دلیل تعمیم یافته

نیست. به منظور افزایش درک عمیق از پدیده تحت 

ها طیفی از بررسی و به منظور تضمین اینکه داده

گیری هدفمند دهد، نمونهها را پوشش میدیدگاه

های گیرد. به عالوه، دادهه قرار میمورد استفاد

آوری شده تا دیگران توصیفی زیادی از پدیده جمع

ت ها ممکن اسقادر به تعیین میزانی باشند که یافته
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ه پذیری ببرای خودشان به کار برده شود. این انتقال

. ]12[ردد گدیگران به تعمیم تئوریکی یا تحلیلی برمی

ه کسانی است ک پذیری بامسئولیت تعیین انتقال

ها را در محیط خود به کار گرفته ممکن است یافته

. حائز اهمیت است که ارزیابی کیفیّت ]49،46[باشند 

گرایانه یا در واقع پژوهش کمّی، با یا پژوهش طبیعت

بدون معیار ساختاری اجتماعی، در انتهای قضاوت 

. هیچ منبعی که خالف این معیار ]41[اجتماعی است

های توضیح عالوه، استراتژیجود ندارد. بهرا بگوید و

داده شده برای ارتقاء کیفیّت مطالعه، خودشان 

 کنند.اعتمادپذیری را تضمین نمی

 گیرینتیجه -8

پژوهشگران کمّی و کیفّی نقش مهمی در مبانی 

کنند. در گذشته بیشتر از دانش علوم انسانی ایفا می

شد که رویکردهای کمّی در انجام پژوهش استفاده می

توان هنوز آن را رویکرد غالب در پژوهش عنوان می

-کرد؛ در حالی که استفاده از رویکردهای کیفّی می

تواند درک و آگاهی ما از خودمان و عملکردمان را 

های علمی در حوزه علوم افزایش دهد. امروزه در مجله

های کیفّی پرداخته شده انسانی کمتر به پژوهش

وان گفت بر اکثر این تاست، به طوری که می

گرایی حاکم است. در کنار تفکر های تفکر اثباتمجله

 هایگرایی، آگاهی نداشتن پژوهشگران از روشاثبات

پژوهش کیفّی باعث شده است تمایل اندکی برای 

های کیفّی وجود داشته باشد. از آنجا که انجام پژوهش

های فلسفی و های کمّی و کیفّی دارای فرضیهپژوهش

ئوریکی بسیار متفاوت هستند؛ در این پژوهش به ت

ها، فرایندها و رویکردهای دنبال تشریح فرضیه

زیربنایی پژوهش کیفّی به منظور افزایش درک 

پژوهشگران علوم انسانی بودیم. به همین دلیل، 

 گرایی و تفسیریگرایی/ فرااثباتهای اثباتپارادایم

و های این دمورد بررسی قرار گرفتند. مقایسه فرضیه

سازد که پارادایم، ما را به این نکته رهنمون می

اش به پارادایم خاص و پژوهشگر با توجه به وابستگی

-شناسانه و شناختهای هستیبر اساس برداشت

ها و شناسیشناسانه از نوع خاص و متفاوتی از روش

کند. به عبارت دیگر، های کیفّی استفاده میروش

شناسی، شناسی بر روششناسی و شناختهستی

ها اثر روش پژوهش و حتی روش تجزیه و تحلیل داده

گذارد که آن نیز مبنایی برای ایجاد دانش است. می

ی شناسکننده مبنای هستیپارادایم است که مشخص

شناسی پژوهشگر و فهم او از مفاهیم و شناخت

-ها، امکان جمعپژوهش است. بدون توجه به پارادایم

ها و اطمینان از دقت آنها به یل دادهآوری و تحل

پذیر نیست؛ زیرا بدون در نظر گرفتن سادگی امکان

ها تحت تئوری خاصی قرار نگرفته و پارادایم، داده

 شوند.تبیین نمی

همانطور که بیان شد؛ رویکرد کیفّی بیشتر 

ها خود را از پارادایم تفسیری اقتباس کرده فرضیه

ر پژوهش کیفّی عبارت های رایج دشناسیاست. روش

، نگاریبودند از: نظریه داده بنیاد، مطالعه موردی، قوم

-سرایی، پژوهش ارزیابی، اقدامپدیدارشناسی، داستان

پژوهی، هرمنوتیک و فمنیسم. برای آگاهی بیشتر 

خوانندگان، پنج مورد از پرکاربردترین این 

ها به طور مفصل توضیح داده شدند. شناسیروش

های ها و موضوعها نشان داد در حوزهینتایج بررس

ها استفاده مناسب شناسیمختلف از هر کدام از روش

شده است و نتایج خوبی به دست آمده است. برای 

ها توسط سرایی، درک داستانمثال؛ در داستان

شود آنها از طریق داستان بتوانند مدیران باعث می

، ایجاد الگوهایی را ارائه کنند و بر اساس آن الگو

انگیزه، احساس رضایت، افزایش تعهد سازمانی و... را 

 مد نظر قرار دهند.

شناسی پژوهش، بعد از مشخص شدن روش

های مورد آوری داده و تحلیلهای رایج جمعروش

شوند. در استفاده در پژوهش کیفّی انتخاب می

ها و همچنین نوع های کیفّی انواعی از روشپژوهش
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های رایج در ها وجود دارد. روشتفسیرها و برداشت

های فردی، پژوهش کیفّی عبارت بودند از: مصاحبه

های کانونی، مشاهده و تحلیل اسناد. بعد از گروه

های مختلفی از قبیل؛ آوری اطالعات، روشجمع

تحلیل متن، تحلیل گفتمان تحلیل تم، تحیل محتوا، 

روش مقایسه مدوام تحلیل داده، تحلیل گفتمان 

رای سرایی بادی، تحلیل مکالمه و تحلیل داستانانتق

ها وجود دارد، که مورد اشاره قرار تجزیه و تحلیل داده

ها، تحلیل تم بود ترین این روشگرفت. یکی از رایج

ها را مطالعه و پس از که پژوهشگر باید چند بار داده

ها، ها و پاراگرافآشنایی با متن و دادن کد به جمله

ها را استخراج کند و بعد از باهتها و شتفاوت

 .کندنویسی به تحلیل غنی دست پیدا میخالصه

سخن آخر اینکه، هر پارادایمی بر اساس 

شناسی خود انواعی از اعتبار و پایایی را مورد شناخت

دهد. به طور کلی، معیار تعیین توجه قرار می

اعتمادپذیری پژوهش با استفاده از رویکرد کیفّی به 

تصر بررسی شد. برای ارزیابی کیفیّتِ پژوهش طور مخ

هایی کیفّی قاعده کلی وجود ندارد. امّا با ارائه روش

گرایی، تحلیل موارد منفی، تعامل جانبهمانند؛ سه

مدت، مشاهده مستمر، تعداد موارد ارجاعی،  طوالنی

گیری همکاران، کنترل اعضا،  واکنش گزارش

ها، تا و رویههای علمی و تحلیل فرایندها مجله

حدودی این نقیصه قابل جبران است. در بحث روایی 

 هایی چونو پایایی در پژوهش کیفّی بیشتر با واژه

پذیری و پذیری، اطمیناناعتبارپذیری، انتقال

ا هتأییدپذیری مواجه هستیم. با بررسی دقیق این واژه

رسیم؛ تأییدپذیری در پژوهش کیفّی با به اینجا می

 پذیریعینیّت در پژوهش کمّی، اطمینانطرفی و بی

در پژوهش کیفّی با پایایی در پژوهش کمّی، 

اعتبارپذیری در پژوهش کیفّی با روایی درونی در 

پذیری در پژوهش کیفّی با پژوهش کمّی و انتقال

روایی بیرونی در پژوهش کمّی مشابهت و مطابقت 

دارد. امیدواریم پژوهش توانسته باشد مبنای دانش 

 ربنایی را در حوزه علوم انسانی ارتقا داده باشد.زی
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A Paradigmatic Transition from Quantitative Research to Qualitative 

Research in Humanities 

 

M. Moradi 1 

 

 

Recent years have witnessed accelerated scientific progress in all scientific 

fields. The scientific advances are the results of scientific researches. But 

research methods are also experiencing a lot of changes and improvements. The 

purpose of this research is to give consideration to the qualitative research 

methods and common paradigms with their qualitative evaluation criteria; 

because it is believed that the development of quality research will help to 

develop comprehensive knowledge in the field of humanities. Theoretical and 

philosophical understanding of qualitative research can encourage humanities 

scholars to evaluate and use the qualitative methods in order to influence on 

their performances. This may involve a paradigm shift in thinking for some 

people. For this purpose, the fundamental principles of two common scientific 

paradigms namely positivism/post positivism and interpretive paradigm are 

raised. Then, the relationship of paradigmatic foundations and methodology are 

presented. Common methodologies in qualitative research, such as, grounded 

theory, case studies, phenomenology, ethnography and narration are studied. In 

what follows, data collection methods including individual interviews, focus 

groups, observation and document analysis are explained. Finally, the strategies 

of increasing the quality of qualitative research are examined and then 

compared with the quantity research strategies. 
 

Keywords: Paradigm, Phenomenology, Interpretative, Positivism, Ethnography, 

Grounded theory 
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