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 نویسندگان ۀدربار

شناسی دانشگاه آکلند درآئوتروا/نیوزلند است. او  دانشکدة روان ]اکنون استاد[، دانشیار ویرجینیا براون
تنیدة جنسیت، بددن،   های درهم های خود، حوزه روانشناسی فمینیست و انتقادی است که در پژوهش

هايی در ارتباط با گرايش بده جدنس    کند. او روی پروژه رابطه/مسائل جنسی و سالمت را بررسی می
گذاری پیشگیری از سرطان دهانة رحم، مسائل جنسی و تحصیالت  مخالف، سالمت جنسی، سیاست

های جنسی در زنان کار  دانشگاهی، معانی ذهنی و تجربة زنان از اندام تناسلی و جراحی زيبايی اندام
نگداری   گذاری بنیاد مرسددن در زمیندة هدرزه    ای با سرمايه کرده است و در حال حاضر مشغول پروژه

یوی و لیندا تیلِر؛ دانشگاه آکلند(. او همچنین به موضوع تالقی بدین کدار   است )با همکاری نیکوال گ
دربارة جراحی زيبايی « پويش نگاه تازه»مند است و درگیر همکاری با  گرايی عالقه دانشگاهی و کنش

های کیفی دارد، و همراه با ويکتوريدا کدالر     ای مستمر به پژوهش اندام تناسلی زنان است. او عالقه
پذير است. اکنون او )در کنار  ای تدوين کرد که از لحاظ نظری، انعطاف مايه به تحلیل درون رويکردی

 است.  فمینیسم و روانشناسینیکوال گیوی( سردبیر مجلة 

https://www.psych.auckland.ac.nz/people/v-braun 

 

شناسدی دانشدگاه بدرب انگلدیس در      ، دانشیار مطالعات مسائل جنسی در گروه روانا کالرکویکتوری
هدای جنسدی متفداوت،     های او بر والددگری فرزنددان دارای گدرايش    بريستول بريتانیا است. پژوهش

های  روابط جنسی، اعمال جنسی، مسائل جنسی و ظاهر افراد، مسائل جنسی و آموزش عالی و روش
و آکدادمی بريتانیدايی دربدارة روابدط      ESRCگدذاری   هايی با سرمايه ت. او پژوهشپژوهش کیفی اس

های جنسی منتشر  شناسی انواع گرايش جنسی و رابطة مدنی انجام داده است و دو کتاب دربارة روان
ای تدوين کدرده کده    مايه کرده است. همچنین وی همراه با ويرجینیا براون، رويکردی به تحلیل درون

پددذير اسددت. در حددال حاضددر، دو حددوزة پژوهشددی مددورد عالقددة او     نظددری، انعطددافاز لحدداظ 
 های قابل مشاهده و روش تکمیل داستان هستند.  ها/تفاوت افتادگی ازريخت

https://people.uwe.ac.uk/Person/VictoriaClarke  

https://www.psych.auckland.ac.nz/people/v-braun
https://people.uwe.ac.uk/Person/VictoriaClarke
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 شکرتقدیر و ت

برانگیز است که فهرسدت بلنددبااليی از اسدامی را بنويسدیم و سداعتی روی مبدل دراز        بسیار وسوسه
ها را می خوانندد،   بکشیم، اما برای خوانندگان کنجکاوی که مثل ما اول قسمت تقدير و تشکر کتاب

يدم بده   ا تر باشد. پیش از هر چیز از همة کسانی که فرامدوش کدرده   نويسیم که کمی جذاب چیزی می
کنیم. همچنین از همة )فراوان( افرادی که آثارشان بر کاربسدت و   نامشان اشاره کنیم، عذرخواهی می

اند، اما دراينجا نامشان ذکدر نشدده و در کتداب بده آنهدا       های کیفی تأثیر داشته شناخت ما از پژوهش
از شما تشدکر  « لفا»طلبیم. )شمايی که کنجکاويد که چرا تحت عنوان  استناد نشده است، پوزش می
 ايم.(   ايد: ما نام هر کسی را فقط يکبار آورده مورد تقدير قرار نگرفته« ب»شده است، اما تحت عنوان 

گیری اين کتاب، خود نشان از کیفیتی دارد که آرزوی آن را داشتیم، و امیدواريم  نقطة آباز شکل
انگیدز   لیة کتابمان را در شهر حیدرت ، طرح او1114به آن کیفیت نزديك شده باشیم. در تابستان سال 

پاريس نوشتیم، و از اين شهر به خاطر اين که منبع زيبايی و الهام است، ممنونیم. همچندین از همدة   
رسد کده   بذاهای لذيذی که در طول آن سفر شادمانه خورديم، سپاسگزاريم! اگرچه گاهی به نظر می

های مزمن )و ناتوانی  يم، متأسفانه بیماریچهار سال کامل را صرف پژوهش و نگارش اين کتاب کرد
گفتن داشتیم( سرعتمان را بسیار کم کرد. به همین دلیل، پیش از هر چیز، صمیمانه « نه»مزمنی که در 

کندیم.   اش تشدکر مدی   از ويراستار تهیه و پیگیریِ انتشارات سیج، مايکل کارمايکل، به خاطر شکیبايی
های ناب او در تمام مراحل اين فرايندد   به اين پروژه، و توصیههمچنین به خاطر اشتیاق واگیردار او 

 : ممنون و هزار آفرين بر شما! اندرکاران انتشارات سیج و همة دست از او سپاسگزاريم. پیام ما به او

هدای پدژوهش، مقالدة کدوچکی دربدارة تحلیدل        نخستین اقدام ما بدرای نوشدتن در مدورد روش   
به چاپ رسدید، کده    شناسی های کیفی در روان پژوهشدر مجلة  1116ای بود، که در سال  مايه درون

دانیم از برنددن گداف بدرای انتشدار مقالدة       در کمال حیرت ما حسابی معروف شد. بنابراين، الزم می
مذکور تشکر کنیم. همچنین از همة کسانی که نسبت به خود آن مقاله و رويکرد و راهنمايی کده در  

بخش ما برای  اظهار اشتیاق کردند، سپاسگزاريم د شور و اشتیاق شما الهام آن به اختصار بیان کرديم، 
 نوشتن اين کتاب بود! 

وار اسدت؛ بده    داند که نگارش کتداب کداری حماسده    هر کسی که تا کنون کتابی نوشته است، می
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« اوقدات فرابدت  »طوری که يکی از همکارانم زيرکانه گفت: اين کار مثل نگارش رسالة دکتدری در  
اند. از  رسان ما بوده است. بسیاری از افراد، به طور مستقیم و بیرمستقیم، گاهی زياد و گاهی کم ياری

اند و در  بودههای کیفی  بخش عشق ما به پژوهش همة افرادی که با تدريس، نظارت و راهنمايی، الهام
کنیم: نیکوال گیوی، کارن  اند، تشکر می مان نقش داشته های کیفی شدن معلم، ناظر و راهنمای پژوهش

هنوود، برونا سئو، کارين اسکواير، میك بیلیگ، درِ  ادواردز، سدلیا کیتسدینگر، جاناتدان پداتر، سدیو      
، آدريدن کويدل، هاندا فريد  و     ويلکینسون )و ساير اعضای گروه گفتمان و بالبت دانشگاه الفبورو(

کیت گلیسون . . . دوستان و همکاران ما در دانشگاه برب انگلیس و دانشگاه آکلند و جاهای ديگر، 
های تفکربرانگیز دربدارة پدژوهش کیفدی(     های مستقیم و بیرمستقیم )و گاهی بح  در ارائة حمايت
کريندور،   تیم کورز، هلدن مللسدون، تدیم مدك    اند، از جمله دبرا گرِی، آندريا هِیلوود،  بسیار عالی بوده

الیزابت پیل، پاول ردفورد، دمِدیِن ريگدز، ملدرن تدوريِن، لئوندور تدايفر و سدوزان اسدپیر، و همچندین          
کندیم از   ايم. تشدکر ويدژه مدی    شان بوده های ها ناظر پژوهش دانشجويان مختلفی که در طول اين سال

برداشدتند و شدیوة تددريس و نگدارش دربدارة       شدان را مدا   تحقیدق  هدای روش  دانشجويانی که کالس
 های کیفی را به ما آموختند.  پژوهش

ها و مطالبی  توانیم مثال خواستیم تا جايی که می هنگامی که نگارش اين کتاب را آباز کرديم، می
. پژوهش کیفی به چده صدورت اسدت   از زندگی واقعی را ذکر کنیم، تا به افراد ناآشنا نشان دهیم که 

بايت قدردان همة کسانی هستیم که محتواهايی را برای ايدن کتداب فدراهم کردندد، از      ، ما بهبنابراين
جمله نويسندگان معرکة برخی از کادرهای درون اين کتداب، سدونیا الدیس، سدالی ويگیندز و بدرت       

با  بود که به ما اجازه دهد نخستین گروه کانونی را که  اسمیت، و ويلیام )ويل( هنسون که آنقدر بی
اجرا کرده بود، برای عموم منتشر کنیم. )ويل راهبری و اجرای گروه کانونی مدذکور را عدالی انجدام    

آوانويسدی شدده   « ای حرفه»داد، و خیلی خوب به ما کمك کرد تا آوانوشت افتضاحی را که قرار بود 
ندس و جمدا   آ فرَويدد، نیکدی هیفیلدد، نیکدوال ر     باشد، درست کنیم.( سپاس از: باربارا داگالس، پانته

تريکِلبلنك که به ما اجازه دادند از پوسترهای محشرشان استفاده کنیم )و از نیکی تشکر ويدژه داريدم   
مدان را   العاده اش زندگی انگیز و توانمندی فوق های تولید اين کتاب  با نظم شگفت که در آخرين ماه

کاساندرا راجرز و کاترين اسپنس که کنیم از بتانی کوپر، اِلِنی دمیتريو،  تر کرد(؛ تشکر می خیلی آسان
های عدالیِ سدال آخرشدان اسدتفاده کندیم؛ و سدپاس از        به ما اجازه دادند از مطالب موجود در پروژه

پائولت بنتون د گريگ، کیت میشل، الیس اوبرلند و امیلی اُپرمن برای دستیاری پژوهش؛ تشکر مدا از   
مربوط به ديددگاه مدردم دربدارة موهدای ناحیدة      های  دو نفر آخر بابت کارهايی است که برای پروژه

هدا هسدتند، از    کنندده  های کیفی متکی بر شرکت تناسلی و ارگاسم انجام داديد. از آنجايی که پژوهش
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هدای پژوهشدی ذکرشدده در ايدن کتداب بسدیار سپاسدگزاريم. از شدش          کننددگان پدروژه   همة شرکت
ن، و چهار دانشجوی کارشناسی که در گروه کنندة گروه کانونی وزن و چاقی، و دلن، دنی، اوو شرکت

کانونی هنر بدنی شرکت کردند )و سوفی گری که دستیار مدير جلسه بود( تشکر ويژه داريم کده بدا   
ها را به طدور عمدومی منتشدر کندیم.      سخاوتمندی به ما اجازه دادند که مطالب بیان شده در آن گروه

های مختلفی داشدته اسدت، و مدا دوسدتدارانه از      سرانجام، در چهار سال گذشته، اين کتاب دگرگونی
کنیم کده در يدك مرحلده، قصدد داشدت از پدژوهش خدود دربدارة تجربدة           ايرمگارد تیچنر تشکر می

 هايی را برای اين کتاب در ما قرار دهد.  هیکلی داده درشت

کده چقددر    ای داشته باشیم از کتابخانة دانشگاه آکلند، که فدار  از ايدن   دانیم تشکر ويژه الزم می
وقدت مدا را ناامیدد نکدرد؛ از گدروه       رسدیدند، هدی    شان بوديم، گمنام به نظر مدی  مطالبی که به دنبال

هدای مختلدف از مدا داشدتند؛ و از      هايی که از بده شدیوه   شناسی دانشگاه آکلند به خاطر حمايت روان
تصدور کدرد،   هدای کیفدی    مارگارت ساندلوفسکی که دربارة هر موضوعی که بتوان در مورد پژوهش

کنیم. سپاس از سدارا د جدین،     گويی می کم داريم احساس زياده نوشته است. کم ای استادانههای  مقاله
گای، اولیور و رايان و دوستان مختلفی که خارج از دانشگاه داريم که در آخرين مراحل نگارش اين 

و از نائومی مولر به خداطر  کردند،  های الزم و دلپذيری را فراهم می ها و سرگرمی پرتی کتاب، حواس
 داد و چیزهای بسیار بسیار بیشتر.  هايی که می قوت قلب

کنندگان، ناشر و پاريس تشکر کرديم، وقت آن است که از  سرانجام، حال که از همکاران، شرکت
داشتنی اسدت و   مان هم تشکر کنیم. تقديم به توبی که اينقدر دوست حیوان خانگی، همسر و والدين

های شکم اسدت.   اندازد که آشغالی بیش نیستند، و همه چیز پار ، از هوا گرفتن و مالیدن یيادمان م
دهیم کتاب  را تمام کرديم و قول می« آن کتاب لعنتی»تقديم به ديويد: شايد باورت نشود، اما باالخره 

گدويم ...(؛   یای نخريديم، راست مد  ديگری ننويسیم ... البته تا مدتی )و تازه اخیراً هی  کتاب آشپزی
نظیر بودی. تقديم به پِن، که عشق به يادگیری و تفکر نقادانه دربارة دنیا را در ذهنم به وجدود   تو بی

آورد؛ و تقديم به ماريون و رگ به خاطر اين که والدين سربلندی هستند )و به خاطر تمام دفعاتی که 
 به شما است.  مرا به کتابخانه رسانديد د ارزشش را داشت!(: اين کتاب تقديم
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های کیفی بسیار پرطرفدار هستند؛ آنچنان که گداهی بده نظدر     ها، روش امروزه در بسیاری از دانشگاه
های آماری پیچیدده   است که دانشجو از روش« سطح باال»نامه يا رسالة خوب زمانی  رسد که پايان می

ترجمده  هدای کیفدی    کند. اگرچه چندين کتاب در زمیندة پدژوهش   های کیفی استفاده می و يا از روش
اند، اما همچنان در عین جذابیت برای بسیاری از استادها و دانشجوها، تا حدد زيدادی مرمدوز و     شده
هدای   نامه يا رسدالة خدود موضدوع    رسند. دانشجويان بلندهمتی که برای پايان نیافتنی به نظر می دست

اندازندد، و در   مدی  کنند، عمالً خودشان را به دردسر بزرگی های کیفی را انتخاب می متناسب با روش
اندد   آخر هم مشخص نیست که آيا روش درستی را انتخاب کرده و آن روش را به درستی اجرا کرده

 يا خیر. 

رسدد، آن اسدت کده     شايد يکی از داليل اين که انجام پژوهش کیفی تا اين حد دشوار به نظر می
شناسی نسبتاً  شود که روش ه میبنیاد شناخت های کامل نظرية داده گاهی اين نوع پژوهش فقط با نسخه

ام بودم که بخش عمدة آن مسدتلزم   دشواری دارد. زمانی که در حال نگارش طرح اولیة رسالة دکتری
بنیداد نددارد.    ام تناسبی با نظرية داده شناسی کیفی بود، متوجه شدم که موضوع رساله استفاده از روش

هدای اصدلی را از    مايده  ه در ذهن داشتم، درونهايی ک در آن زمان، تنها قصد داشتم، بر اساس پرسش
ای که بدرای ايدن منظدور بده چشدمم       هايم استخراج کنم. با يك جستجوی ساده، اولین مقاله مصاحبه

آن را نوشتند  1116خورد، مقالة مشهور براون و کالر ، يعنی نويسندگان اين کتاب بود که در سال 
د شده است. اين مقاله را کده يدك راهنمدای مختصدر از     هزار بار به آن استنا 001و تا کنون بیش از 
ای است، با دقت خواندم و تصمیم گدرفتم در رسدالة خدودم از همدین روش      مايه روش تحلیل درون

 استفاده کنم. 

پس از مطالعة آن مقاله، احساس کردم که مطالعة يك مقاله برای آشنايی کامل و اجرای دقیق يك 
ترين راهنما برای اين روش را  ا جستجوی بیشتر متوجه شدم که کاملتواند کافی باشد و ب روش نمی

اند که اکنون در پیش روی شما است. خبر خوش اين است کده   خود اين نويسندگان در کتابی نوشته
اندد کده در آن بده طدور ويدژه، روش تحلیدل        اين دو نويسنده بده تدازگی کتداب جديددی را نوشدته     

دهند. اکنون که در حال نگارش اين پیشدگفتار هسدتم،    توضیح میای را به صورت مشروح  مايه درون
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 کتاب مذکور هنوز منتشر نشده است. 

کدردم   خواندم، بیشتر احساس می هنگامی که مطالعة کتاب حاضر را آباز کردم، هر چه بیشتر می 
 که انجام پژوهش کیفی تنها مستلزم شناخت يك روش نیست، بلکه پژوهشگر کیفی الزم است کامالً

ای نسبت به پژوهش پیدا کند. متوجه شدم که اين کتاب در عین سادگی متن، ذهنیدت و   ذهنیت تازه
های اين کتاب لدذت   کند. من از خواندن تمام بخش درکی عمیق را نسبت به پژوهش کیفی ايجاد می

ديگرانی  چرا اين لذت را با»بردم و از آن مطالب زيادی آموختم. پس اين سؤال را از خودم پرسیدم: 
به همین دلیل، به جای اين که فقط کتداب  « خواهند با پژوهش کیفی آشنا شوند، تقسیم نکنم؟ که می

 را بخوانم، آن را ترجمه کردم.  

شناسدی اسدت، و ايدن باعد       رشتة تحصیلی کالر  و بدراون، مثدل خدودم و شدايد شدما روان     
شناسدان   و عالقدة روان  هدای ايدن کتداب بدا تخصدص      خوشحالی من است، چون بخش عمدة مثدال 

ها مناسب است. چده کسدی اسدت کده از      همخوانی دارد. البته اين کتاب برای دانشجويان همة رشته
شناختی دلزده شود؟ کالر  و براون، عالوه بر اين کده نابغدة    های روان هايی از پژوهش خواندن مثال

خوبی را برای معرفی پژوهش ای هم هستند. آنها روش بسیار  شناسی هستند، آموزگاران معرکه روش
اند: نه به صورت يك دستورالعمل، مرحله به مرحله، اجدرای يدك ندوع پدژوهش      کیفی انتخاب کرده

های کیفدی را بده صدورت يدك دانشدنامه       اند، و نه فهرست بلندبااليی از روش خاص را توضیح داده
اند. در بخش اول،  سیم کردههای مرسوم، کتاب را به چهار بخش تق اند. به جای اين روش تنظیم کرده

هدای مهدم    اندد. در بخدش دوم، شدیوه    مبانی اولیه و اصدول اجدرای پدژوهش کیفدی را توضدیح داده     
هدای متندی را معرفدی     ها در پژوهش کیفی از جملده مصداحبه، گدروه کدانونی و داده     آوری داده جمع
ای، نظريدة   مايه لیل دروناند. در بخش سوم، چهار روش معتبر و پرکاربرد تحلیل کیفی يعنی تح کرده
اندد و در بخدش چهدارم،     بنیاد، تحلیل پديدارشناختیِ تفسیری و تحلیل گفتمدان را توضدیح داده   داده

اندد.   های کیفیت و اعتبار و شیوة ارائه و نگارش پدژوهش کیفدی نوشدته    نکات مهمی را دربارة مال 
ه آن را نخوانید و سعی کنیدد، مطدالبش را   خوانید. با عجل لطفاً قول بدهید که اين کتاب را تا انتها می

 آرام آرام مزمزه کنید و بچشید تا به خوبی به دلتان بنشیند. 

توانستیم دقت کرديم. بده طدور مثدال، در طدول      ها تا می يابی ها و معادل در ترجمة ساختار جمله
ندوان معدادل   شدويد کده آن را بده ع    روبدرو مدی  « ای مايده  تحلیدل درون »مطالعة اين کتاب با اصطالح 

Thematic Analysis     انتخاب کرديم. اگر با اين روش، آشنايی قبلی داشته باشدید، احتمداالً آن را بده
، صدفت و  Thematicشناسید، اما اين معادل، نادرسدت اسدت. اصدطالح     می« تحلیل مضمون»عنوان 

شوند، و در آن  ها تحلیل می شود، بلکه داده اسم است. در اين روش، مضمون، تحلیل نمی« مضمون»
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« ای مايده  تحلیدل درون »کندد. بندابراين، معدادل     ها را تحلیل می داده« ای مايه درون»پژوهشگر از لحاظ 
هم استفاده کرد که البته از نظدر مدا خیلدی    « تحلیل مضمونی»توان از اصطالح  صحیح است. البته می

نتقادهدای اسدتادها و دانشدجويان    نامأنوس است. با اين حال، با اشتیاق کامل، پذيرای پیشدنهادها و ا 
 عزيز برای بهبود اين ترجمه هستیم. 

نامدة   دانم از خانم دکتر ماريا يوجینیا آگیالر مرچن کده راهنمدای مدن در پايدان     در پايان، الزم می
های مثبت ديگدر در   کارشناسی ارشد و رسالة دکتری بودند، تشکر کنم. اين کتاب و بسیاری از اتفاق

شناسدی   يون دقت نظر و نگاه علمی ايشان هستم. همچنین از ساير استادان گروه روانام را مد زندگی
و مسئوالن کتابخانة دانشگاه تربیت مدرس صمیمانه سپاسگزارم. ترجمه و ويرايش اين کتاب بیش از 
اندازه به طول انجامید. از اين رو، از صبر و همراهی همیشگی مسدئوالن انتشدارات ارجمندد بسدیار     

کنم. سرانجام، ترجمة اين کتاب، در زمانی انجام شد که همزمان دانشجوی دکتری و متأهل  یتشکر م
داند که ترکیدب ايدن سده بده چده معندا اسدت.         بودم. هر کسی که چنین شرايطی را داشته است، می
کنم، که همواره در دشواری و آسدانی پیشدتیبان و    بنابراين، ترجمة اين کتاب را به همسرم تقديم می

 کنارم بوده است.  در
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 1فصل 

 برخی اطالعات اولیة بسیار مهم

 مروری بر مطالب فصل

 چیست؟ کیفیپژوهش 
 پژوهش کیفی به عنوان یک پارادایم

 شناسی( پژوهش کیفی )در روانظهور پارادایم 
 برای تبدیل شدن به یک پژوهشگر کیفی خوب چه باید کرد؟

 چرا عاشق پژوهش کیفی هستیم؟
 رویکرد ما در این کتاب

 

انگیدز،   کنیم. دنیايی که گسترده و هیجان انگیز پژوهش کیفی آشنا می به زودی شما را با دنیای شگفت
ست. امیدواريم ياد بگیريد که مثل مدا نسدبت بده ايدن ندوع      های جديد برای اکتشاف ا و پر از حیطه

 واقعاًخواهیم  افتد، می دانیم اين اتفاق برای همه نمی پژوهش عشق و حس اشتیاق پیدا کنید. چون می
خواهیم هم هدف و هم مفروضات پژوهش کیفی را  کنید: يعنی می می« در »احساس کنید که آن را 

به ويژه بدانید در عمل چگونه يك پروژة پژوهشی کیفی را آباز کنید. برای تحقق اين  ودر  کنید، 
بده  « چشدمانی بداز  »هايی را که دربارة چیستی پژوهش داريد، کنار بگذاريدد و بدا    امر، بايد تمام ايده

تواندد يدك فرهندگِ کدامالً      سوی اين حیطه روی بیاوريد؛ مانند يك کاشفی که فقط در صورتی مدی 
 های فرهنگ خود نظاره نکند.  ها و ارزش وت را در  کند که آن فرهنگ را با ديدگاهمتفا

 کیفی چیست؟ پژوهش
اسدتفاده   دادهبده عندوان    کلماتترين تعريف پژوهش کیفی اين است که اين نوع پژوهش از  اساسی
تحلیل  آوری يا را مالحظه کنید( و اين کلمات ممکن است به اشکال گوناگون جمع 1کند )فصل  می

کند و اين اعداد را با فندون آمداری    به عنوان داده استفاده می اعدادشوند. در مقابل، پژوهش کمّی از 
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آوری  )فندون جمدع   فندون ای از  کند. اصطالح پژوهش کیفی، هم برای اشاره بده مجموعده   تحلیل می
بده   پاارادای  ژوهش، يا تر برای انجام پ گسترده چارچوبیها(، و هم برای  ها يا فنون تحلیل داده داده

ها و آدابدی اسدت کده میدان يدك       رود. در اينجا منظور از پارادايم، باورها، مفروضات، ارزش کار می
را مالحظده کنیدد( و چدارچوبی فراگیدر      0861جامعة پژوهشی، رايج و مشتر  است )کتاب کوهن، 

فدن نیسدت، بلکده    کنند. بر اساس تعريدف مدا، پدژوهش کیفدی فقدط داده و       برای پژوهش فراهم می
را  0-0کارگیری فنون کیفی در پارادايم کیفی است که با پارادايم کمّی کامالً متفاوت است )جدول  به

پژوهش کیفی با شود که در مقابل  گفته می بزرگ Qپژوهش کیفی با مالحظه کنید(. به اين ديدگاه، 
q (. پدژوهش کیفدی بدا    0834گیدرد )کیددر، و فداين،     قرار می کوچکq     کوچدك عبدارت اسدت از
آوری اطالعات کیفی خاص که )لزومداً( در پدارادايم کیفدی قدرار      های جمع کارگیری فنون و روش به
 را مالحظه کنید(.  0-0گیرند )کادر  نمی

 

 های مهم میان پارادایم کیفی و کمی تعدادی از تفاوت 1-1جدول 

 کیفی کمی
کلمات ـ زبان نوشتاری یا گفتاری ـ )و تصـاوی(  بـه عنـوان      از  شود. از اعداد به عنوان داده استفاده می

 شود.   داده استفاده می
تـ( ـ بـه دنلـا       ها به یـ  اامعـو وسـی     با هدف تعمیم یافته

 بینی کند. شناسایی رابطو میان متغی(ها است تا تلیین یا پیش

هـا بـه    به دنلا  درک و تفسی( معـانی  مللـی و شـنادت داده   
دانشـی را   گاهیاند.  آوری شده یط ام صورتی است که در مل

 کند.  ت( کم  می کند که به درک مفاهیم کلی تولید می
کنــد ـ از هــ(   ، امــا گســت(ده تولیــد مــی«ســطلی»هـایی   داده

آیـد، امـا    کننده ازئیات پیچیدة زیادی به دسـت نمـی   ش(کت
کنند )تا توان آماری مـورد نیـاز بـه     اف(اد زیادی مشارکت می

 دست آید .

کند ـ   تولید می توصیفاتی انبوه، با غنی، اما «ملدود»هایی  داده
کننـده ارائـه    ای از هـ( شـ(کت   یعنی ازئیات زیـاد و پیچیـده  

 کنند.  شود؛ اف(اد زیادی مشارکت نمی می

به دنلا  ااماع، هنجارها و الگوهای کلی است؛ اغلب بـا هـدف   
 گی(د. ها به ی  پاسخ متوسط انجام می کاهش تنوع پاسخ

هـا و   والً به دنلا  الگوها اسـت، امـا در اسـتجوی تفـاوت    معم
هـا تطلیـپ پیـدا     ها نیز هسـت و بـا آن   های درون داده واگ(ایی

 کند.  می
ها  ساز و استق(ایی است )نظ(یه از داده معموالً به صورت نظ(یه معموالً به صورت آزمون ف(ضیه و قیاسی است. 

 شود  تولید می
درگی(ی شخصی و اانلداری )ذهنیـت، دوداندیشـی  را ارزش    داند. عینیت  را ارزش میط(فی )یا  عدم تعلپ و بی

 داند. می
هـا   آوری داده روش ثابت و مقـ(ری دارد )هنگـامی کـه امـ     
 ش(وع شد، تغیی( تم(کز پژوهش دشوارت( است 

تـوان   ت( ثابت و مق(ر است )در همان پژوهش می روش آن کم
 ک(د .تم(کز آن را اصالح و سازگار 

ت(ی نیاز دارد و بـه صـورت    معموالً ب(ای تکمیل، به زمان بیش ممکن است دیلی زود تکمیل شود
 رود. تفسی(ی است و در آن ف(مولی به کار نمی

  3002با تغیی( )و گست(ش  ب(گ(فته از تالیچ، و دیویدسون )
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 کوچک qهایی از پژوهش کیفی با  مثال 1-1کادر 

 افتد.   کوچ   به اشکا  مختلفی اتفاق می qرج از پارادایم کیفی )پژوهش کیفی با استفاده از فنون کیفی دا

هـا و مف(وضـات پـژوهش     گ(ا انجام شود و در آن ارزش گ(ا و اثلات ی  پ(وژة پژوهشی ممکن است با رویک(دی واق 
 بزرگ رد شود. Qکیفی با 

مورد اسـتفاده قـ(ار داد. بـه طـور م ـا ، در یـ        های کمی  پژوهش درآمد پیشتوان به عنوان  های کیفی را می روش
  5991پزشکی و پ(ستاری آم(یکا، ایمز کوین و مارگارت کـاالرکو )  مطالعه در زمینو تأثی(ات افس(دگی، اساتید روان
ای در هشت طلقه ق(ار دادند و بـ(   مایه کنندگان را به صورت درون دو گ(وه کانونی را اا(ا ک(دند و اظهارات ش(کت

هایی اسـتفاده ک(دنـد کـه بعـداً      ای تدوین ک(دند. آنها از این پ(سشنامه ب(ای تولید داده ین طلقات پ(سشنامهاساس ا
 آنها را مورد تللیل ق(ار دادند.  

های کمّی به عنوان بخشی از ی  ط(ح آمیخته مورد اسـتفاده قـ(ار داد )کتـا      روش در کنارتوان  روش کیفی را می
ای گنجانـده شـود    ممکن است مؤلفو کیفی در پ(وژه های آمیخته طرحید . در بسیاری از را مالحظه کن 3001مارتنز، 

بزرگ هستند. به طور م ـا ، در   Qهایی به ندرت پژوهش کیفی با  گ(ا است. چنین ط(ح که در دراو او  کمّی و واق 
کنندگان از غـذا،   ی مص(فها  ، در مورد ب(داشت3002مطالعو پژوهشگ( غذا و زراعت، شارلوت ویت(  و همکارانش )

هـای   های کیفی حاصـل از شـش گـ(وه کـانونی را بـ(ای شناسـایی اولویـت        زراعت و د(ید تولیدات مللی غذا، داده
ها به تولیـدات   ها از زراعت/ تهیو مواد غذایی، و عالقو آن های آن کنندگان هنگام د(ید مواد غذایی، ب(داشت مص(ف

سازی اطالعات اولیه بـه منظـور تـدوین یـ       ها ب(ای ف(اهم دادند و از این داده مللی مواد غذایی مورد استفاده ق(ار
های کمّی ارائه و تفسی( شد. ایـن تللیـل، بـا فـ(و واـود       یابی کمّی استفاده ک(دند. تللیل کیفی در کنار یافته زمینه

 ها را توصیف ک(د.   ملتوای مصاحلهدهند ،  گویند و آنچه باور دارند )و انجام می رابطو مستقیم میان آنچه م(دم می

تللیـل شـوند. بـه طـور م ـا ،       بـه صـورت کمّـی   های عددی تلدیل شـده و   های کیفی ممکن است به بازنمایی داده
ب(نامو تلویزیونی  55های  ای از قسمت   مجموعه5990پژوهشگ(ان سالمت عمومی، م(ی استوری، و پات(یشیا فالکن( )

ها را ب( اساس اشاره به مـواد غـذایی کدگـذاری     آوری و متن این ب(نامه یننده را ام پ(ط(فدار آم(یکا در ساعات پ(ب
های ارائـه شـده دربـارة غـذا و دـوردن در سـاعات        ها به منظور تعیین پیام ک(دند. ف(اوانی کدها مقایسه شد و از آن

ها به مـواد   است، که اک ( آن« گی(ف(ا»ها گزارش دادند که اشاره به مواد غذایی  پ(بیننده استفاده شد. در مجموع، آن
هـا و تللیغـات تلویزیـونی، عـادات      شد. آنها به این نتیجه رسیدند که ب(نامه های غذایی پایین م(بوط می دارای ارزش

های کیفـی بـه صـورت     اا تللیل ملتوا است، که در آن داده کنند. روش معمو  در این غذایی نامناسب را ت(ویج می
شـود یـا    ملسو  مـی  کیفیشوند و در این زمینه مناقشه واود دارد که آیا این روش،  ل میعددی کدگذاری و تللی

کتـا  راهنمـای مطالعـات کیفـی     دهنـد، بـه طـور م ـا ،      تواند باشد یا دی(. بسیاری به این سؤا  پاسخ منفی مـی  می
نیـز در ایـن کتـا ، ایـن     کند؛ ما     دیلی کم دربارة این روش بلث می3001)دنزین، و لینکولن،  Sageانتشارات 

کیفی متم(کز باشیم. تأکید روش تللیل ملتوا ب( کمیـت   کامالًهای  دواهیم ب( روش کنیم، زی(ا می روش را مط(ح نمی
ت( آن تدوین شده است ـ که اغلب بـه       و اشکا  تللیلی3002به طور اساسی مورد انتقاد ق(ار گ(فته است )م(ینگ، 

  کـه مشـابه بـا روش    3002؛ م(ینـگ،  3001شود )م الً سیه، و شـانون،   اشاره می عنوان تللیل ملتوای کیفی به آن
 است.   ای مایه تحلیل درون
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 پژوهش کیفی به عنوان پارادایم
دهد.  گرا را تشکیل می ها و مفروضات، پارادايم پژوهش کیفی بیراثبات ای از ويژگی مجموعة گسترده

فرض  است، آن است که پژوهش کیفی معموالً اين پیشچیزی که در اين نوع پژوهش کامالً اساسی 
که فقط يك نسخة صحیح از واقعیت يا دانش وجود دارد. در عوض، پژوهش کیفی برگرفته  نداردرا 

کند حتی برای يك فرد واحد چندين نسخه از واقعیدت وجدود دارد و    از ديدگاهی است که ادعا می
دهندد.   بافتار و فضايی دارند که ايدن واقعیدات روی مدی   اين واقعیات متعدد ارتباط بسیار نزديکی با 

دانش را در خدارج از محیطدی    نبايدابلب پژوهشگران کیفی بر اين باورند که درست نیست و حتی 
هدا اسدت، مانندد     داده تولیدد در نظر بگیريم که آن دانش ايجاد شده است. منظور از بافتار، هم بافتار 

تر اجتماعی د فرهنگی و سیاسدی پدژوهش اسدت. پدژوهش       ردهو هم بافتارهای گست مصاحبهشرايط 
هدای مربدوط بده     ( دربارة معانی و گفتمان1110شناسان اهل نیوزلند، ماری برنز و نیکال گیوی ) روان

وزن بدن، اندازة بدن، و عادات عملی مربوط به بدن مثال خوبی از در نظر گرفتن بافتار در پدژوهش  
ها از طريق تحلیل  خود اين موضوع را قرار داده بودند(. آن پژوهش طرحها در  است )که در واقع آن

تحلیدل  «( گیری چداقی  همه»)به عنوان پاسخ به « وزن سالم»های عمومی سالمت و مبلّغ  همزمان پیام
های زنانی که عادت به پرخوری عصبی داشتند، در بستر جامعه قرار دادندد و نشدان    خود را از گفته

اندامی وجدود دارد. ايدن معندای عرفدی توسدط       و باريك« وزن سالم»فهومی میان دادند که ارتباطی م
زنانی که عادت به پرخوری عصبی داشتند، به کار رفدت تدا رفتارهدای پاکسدازی و جبراندی )نظیدر       
استفرا  و ورزش بیش از حد( خود را تبیین و توجیه کنند: اين رفتارها به بهانة به دست آوردن بدن 

های زنان در متن جامعه  شد. تحلیل اين دانشمندان با قرار دادن گفته ن البر( انجام می)يا هما« سالم»
کند که چگونه  های جذابی را فراهم می های عمومی سالمت، در اين زمینه بینش و به ويژه تحلیل پیام

 تواندد در  دد در عمدل مدی   « وزن سدالم »رسد د يعنی پیدام    پیامی که در يك حوزه سودمند به نظر می
 به کار رود. « ناسالم»ای ديگر به شکلی بسیار  حوزه

 (:1111اند از )سیلورمن،  ساير عناصر پارادايم کیفی عبارت

 های کیفی و تحلیل کلمات که قابل تنزل به اعداد نیستند؛ استفاده از داده 

  تدر اتفداق افتداده و شدباهت      «طبیعدی »هايی که به صدورت   آوری داده جمع های روشاستفاده از
ها مانند آزمايش(. ايدن روش از ايدن    تری به زندگی واقعی دارند )در مقايسه با ساير روش یشب

 ها معنا بدهیم؛ توانیم در انزوا از بافتار به داده ايده نشأت گرفته است که ما نمی

 های رفتار و شناخت درونی؛ گیری ها و اندازه مندی به معنا به جای گزارش عالقه 

 ساز؛ تقرايی و نظريهاستفاده از پژوهش اس 
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 رد علوم طبیعی به عنوان الگوی پژوهش، از جمله رد ايدة عینیت )سوگیری نداشتن( دانشمند؛ 

   هدای معنابخشدی بده دنیدا،      هدا، چدارچوب   پذيرش اين که پژوهشگر ذهنیت )نظدرات، ديددگاه
 ها، و عاليق( خود را وارد فرايند پژوهش کند. اين کدار نقطده قدوت پدژوهش در نظدر      سیاست
 شود، نه نقطه ضعف.  گرفته می

اسدت. بسدته بده ايدن کده در کجدای        متفداوت بنابراين، پارادايم کیفدی کدامالً از پدارادايم کمّدی     
تان باشید، و در حال مطالعة چه چیزی باشدید، ايدن ديددگاه ممکدن اسدت بدا آنچده فکدر          مطالعات

، روا، کمّی و آزمايشی د در دهد يعنی کنترل شده، دقیق، معتبر را تشکیل می خوبکرديد پژوهش  می
آموزيم که در پاسخ و در تقابل بدا   تناقض باشد. داريم به شما دنیای کامالً متفاوتی از پژوهش را می

 های مدل قبلی پژوهش رشد کرده است. محدوديت

 شناسی( ظهور پارادایم پژوهش کیفی )در روان
ای کده در   اند )بده گونده   خود قرار دادهشناسی را در سیطرة  ، روان«روش علمی»رويکردهای کمّی و 

انگیز است که ظهدور پدژوهش کیفدی را بده دو      ساير علوم اجتماعی اين اتفاق نیفتاده است(. وسوسه
شناسدی   ؛ ب( به صورتی که فقدط بدرای روان  جديدطريق در نظر بگیريم: الف( به عنوان يك تحول 

کند. در برابدر هدر دو    ها پیشنهاد می حلیل آنها و ت آوری داده برای جمع تکمیلیابزار  کمّی يك جعبه
دهیم و برای نشدان دادن علدت ايدن هشددار، تاريخچدة مختصدری از        گیری به شما هشدار می نتیجه

 کنیم. شناسی را ارائه می پژوهش کیفی در روان

شناسی به عنوان يك رشتة علمی در نیمة دوم قرن نوزدهم، اين رشدته محدل    از زمان ظهور روان
پدردازی دربدارة موضدوعاتی اسدت کده در       پدژوهش و نظريده  « مناسدب »هدای   بدر سدر روش  رقابت 
شناسی نیز مورد بحد  و   دهیم. تمرکز، موضوع و هدف خود روان شناسی مورد مطالعه قرار می روان

ها و رويکردهای کیفی از زمدان   پردازيم. ايده جا به اين موضوعات نمی مجادله بوده است، اما در اين
شناسی بوده است. با اين حال، ابتدا رفتارگرايی در اوايدل قدرن بیسدتم و     بخشی از روان گیری، شکل

گرايدی و   های کمّی با پدارادايم )پسدا(اثبات   پس از آن انقالب شناختی در نیمة دوم قرن بیستم، روش
(. چنددین 1101؛ هاويددت، 1118آزمايشددی ايددن رشددته را در سددیطرة خددود قددرار دادنددد )اشددور ،  

نگراندده )کیفی(تددر در  تددر، تفسددیری و درون ی خددود را در تقابددل بددا رويکردهددای ذهنددیرويکردهدداي
بندی کردند د اين انتقداد بده     طبقه« بیرعلمی»ها را به عنوان  شناسی اولیه قرار دادند و آن روش روان

خود پژوهش کیفی از سوی برخی منابع تا به امروز ادامه دارد، البته اين بستگی به نحوة تعريف ما از 
ای کده کدار    شناسدیم و در واقدع نحدوه    شناسدی مدی   روان به عندوان (. آنچه ما 0886علم دارد )کوال، 
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های رفتاری و شناختی شدکل گرفتده اسدت. در     دهید، به شدت توسط سنت شناسی را انجام می روان
ده و شناختی قابل مشداه  شناسی بايد به دنبال در  و شناسايی واقعیت روان چنین رويکردهايی روان
 عینی )عمومی( باشد. 

طدول کشدید تدا     0831گرايی شناختی بدين معنا بود که تا دهة  بلبة رفتارگرايی و سپس آزمايش
شناسی توسدعه   های روان رويکردهای کیفی دوباره جای خود را باز کرده و سپس در برخی از حیطه
شناسی متفاوت است، مانندد   هيافتند )تاريخچة رويکردهای کیفی در ساير علوم اجتماعی، مانند جامع

در علوم  مخالف(. ظهور )مجدد( اين رويکردها تحول تعدادی از رويکردهای 0880ويدي ، و لیمن، 
گدرا و   های پدژوهش تجربده   ها و طرح کند. اين رويکردهای مخالف، با روش اجتماعی را منعکس می

شناسدی و   سدازی موضدوعات روان   پردازی و مفهدوم  نظريه  گرای متداول و همچنین مبانی )پسا(اثبات
 فمینیسا  (. رويکردهايی مانندد  1101؛ هاويت، 1118ساير علوم اجتماعی در ستیز هستند )اشور ، 

(، 0881)گدرگن،   مدرنیسا   پسا  (، 0838)گیدوی،   گرایای  پساسااتتار (، 1110)کراوفورد، و اونگر، 
( بده  1114)النگدريج،   رشناسیپدیدا( و 1111)شوانت،  هرمنوتیک(، 1118)بار،  گرایی اجتماعی سازه

ها بده شدکلی    اشکال مختلف ايدة واقعیتِ قابل مشاهده و مستقل )فردی يا عمومی( که در آن انسان
را مورد ترديد قرار داده و  دهند پاسخ میشوند که به عوامل بیرونی و عوامل درونی  در نظر گرفته می

دنیدای ذهندی و تفسدیر شدده فعالیدت       رد کردند. در عوض، اين نظريه مطرح شد که فرد درون يك
کند که سازماندهی آن يك نسخة خاصی از واقعیت را پیشنهاد کرده است. رابطة میان فرد و بافتار  می

ارزيدابی شدد.    دوسدويه تر از قبل و تأثیر و تأثر اين دوعامل بده صدورت    تر و دوجانبه اجتماعی سیال
هدای   سترسی به دنیا و معانی ذهنی افراد و گدروه های کیفی بدين دلیل طرفدار پیدا کردند که د روش

محروم و در حاشیه )به واسطة جنسیت، تمايالت جنسی، نژاد/قومیت/فرهنگ( و ابلب مخفی از ديد 
هدای   پدردازی دربدارة نسدخه    ها برای شناسايی و نظريه کنند. اين روش شناسی بربی را میسر می روان

شدوند   هايی که افراد هم توسط واقعیت ساخته می شبرساخته شدة مختلف از واقعیت و همچنین رو
را  1-0سازند ضروری تلقی شدند )بدرای مشداهدة يدك مثدال کالسدیك کدادر        و هم واقعیت را می

تلدويحی يدا آشدکار     طدرد مالحظه کنید(. بنابراين، استفاده از پدارادايم کیفدی در بسدیاری از مدوارد     
 1110آزمايشی و کمّی بود )با اين حال، مقالة میشدل،  شناسی  های روان ها، مفروضات و روش ارزش

های تغییر اجتمداعی د    را مالحظه کنید(. اين طرد ناشی از همه چیز از جمله باورهای نظری و برنامه
 سیاسی بود. 
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 شناختی کیفی ای کالسیک از پژوهش روان نمونه 2-1کادر 

   بـا اعاـای گـ(وه راسـت     5991الـف،  5991ب(یتانیا ) شناس ااتماعی  اهل ای  میشل بیلیگ، روان مطالعو مصاحله
هـای معنـادهی و منطقـی فـ(اهم آورد کـه       اف(اطی الهو ملی بینش عمیقی را دربارة ماهیت این سازمان و چـارچو  

بسـتند.   به کـار مـی  « فقط سفید»شان یعنی ب(یتانیای  اعاای الهو ملی در هنگام صللت از نژاد، نژادپ(ستی و آرمان
، «دهنـد، امـا نژادپ(سـت نیسـتند     اعما  نژادپ(سـتانه انجـام مـی   »ری از اف(اد دیگ( که مشخص شده است مانند بسیا

هـا پاسـخی    ک(دند کـه دیـدگاه آن   ک(دند و در عوو، اظهار می اعاای الهو ملی، اغلب نژادپ(ستی دود را انکار می
هـای   بیلیگ همزمان با ایـن کـه بیـنش   منطقی به وضعیت افزایش مهاا(ت غی(سفیدپوستان به ب(یتانیا است. مطالعو 

هـا  بـ(ای    های شنادتی ااتمـاعی )مـ الً نگـ(ش    های چارچو  اذابی دربارة این گ(وه ف(اهم ک(ده است و ملدودیت
شناسـی ااتمـاعی قـ(ار گ(فـت و بـ(ای       به روان ادیدها را نشان داد، در دط مقدم تلو  رویک(دی  تلیین این بینش

  و 5919شناسـی گفتمـانی )پـات(، و وتـ( ،      زی(بناهایی را ف(اهم ک(د که بعـداً بـه روان  انتقاد و رویک(دهای اایگزین 
 را مالحظه کنید .    1  تلدیل شدند )فصل 5919شناسی بالغی )بیلیگ،  روان

 

ای  شناسدی تاريخچده   هدای کیفدی در روان   خواهیم بر آن تأکید کنیم اين است کده پدژوهش   آنچه می
ها در برخی مناطق )مانند انگلستان(  جهی دارند و ظهور قدرتمند اين روشتو طوالنی اما همراه با بی

های اين رشتة علمدی اسدت. ايدن نکتده      ترين پايه های اخیر نشان دهندة دگرگونی در اساسی در دهه
آمیدزی نسدبت بده     هدای خصدومت   دهد که در برخی از مدوارد، واکدنش   علت اين مسئله را نشان می
شود. برای انجام پژوهش کیفی نیازی نیست که چیز زيادی دربدارة ايدن    پژوهش کیفی نشان داده می

تاريخچه بدانید، اما مهم است که در  کنید که پژوهش کیفی تنها يك رويکرد مکمل برای پدارادايم  
 پژوهش کمّی نیست و علت اين موضوع را هم بدانید. 

 فضای آموزش

های کیفدی   شناسی، روش دورة کارشناسی روانای که ذکر شد، در برنامة درسی  هماهنگ با تاريخچه
هدای   اند. اين موضوع حتی در بريتانیدا کده روش   های کمی به حاشیه رانده شده معموالً به نفع روش

( الزامدی اسدت،   BPSشناسی بريتانیا ) شناسی مورد تأيید انجمن روان کیفی در هر برنامة درسی روان
تدری   های کمّی، زمان بسیار کم س شوند، نسبت به روشهای کیفی اگر تدري افتد. روش نیز اتفاق می

« هدای کمّدی   روش»ای به گستردگی  شود و به جای اين که به عنوان حوزه ها اختصاص داده می به آن
هدای   شوند. عدالوه بدر ايدن، روش    در نظر گرفته شوند، معموالً به عنوان يك رويکردِ واحد تلقی می

شوند. در چنین مدواردی،   های آزمايشی تدريس می کمّی و طرحهای  ارائة روش پس ازکیفی معموالً 
(؛ و در 1101شود )هاويت،  در بهترين حالت پژوهش کیفی به صورت يك شو  فرهنگی پديدار می
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شود، زيدرا فاقدد وضدوح و کنتدرل      آور انگاشته می يا اضطراب« بیرعلمی»بدترين حالت، به صورت 
شدوند.   بلب به عنوان نقاط اوج کیفیت پژوهش ارائه مدی پژوهش و آزمايش کمّی است، که اين دو ا

 برای اين که پژوهشگر کیفی خوبی شويم، الزم است به شکلی ديگر دربارة پژوهش بینديشیم.

 برای تبدیل شدن به یک پژوهشگر کیفی خوب به چه چیزی نیاز داریم؟
گیريدد. آيدا    کتاب فرا میواضح است که چیزهايی هست که بايد بدانید د اين چیزها را در طول اين  

گريدز   های فنی نیاز داريد؟ واقعاً نه. اگر کمدی تکنولدوژی   به مجموعة کامل و بسیار زيادی از مهارت
افزارهدای   ايد! اگر در حد مبتدی بدا ندرم   باشید )مانند ويکتوريا(، در پژوهش کیفی جايگاهی را يافته

ا هستید، بعید است که پژوهش کیفی شدما را  و اينترنت آشن ] wordافزار  مانند نرم[پردازش کلمات 
کندد   دوست هستید )که ويرجینا سدعی مدی   با دردسرهای فنی مواجه کند. با اين حال، اگر تکنولوژی
آوری  توان با فدن  کند. پژوهش کیفی را می باشد(، پژوهش کیفی برای شما نیز جايگاهی را فراهم می

آوری پايین اجرا کرد، بنابراين، برای همده مناسدب اسدت. امدا چیدزی وجدود دارد کده در         باال يا فن
 پژوهش کیفی واقعاً ضروری است: به دست آوردن حساسیت کیفی. 

 حساسیت کیفی

هدا   منظور از حساسیت کیفی نوعی گرايش به سوی پژوهش د از لحاظ سؤال پژوهش، و تحلیل داده 
های خاصی کده حساسدیت    ها يا گرايش پارادايم کیفی جای بگیرد. مهارتد است که به خوبی درون 

 اند از: دهند عبارت کیفی را تشکیل می

 تر از علت و معلول؛ عالقه به فرايند و معنا بیش 

 گر نسبت به زندگی و دانش د يعنی موضوعات را با ارزش ظاهری   رويکردی انتقادی و پرسش
گونه که هستند نپذيريد، بلکه در اين باره سؤال کنید کده   آن ها را ها دريافت نکنید و فقط آن آن
 چگونده موضوعات ممکن است اين گونه باشند، در خدمت عاليق چه کسدانی هسدتند، و    چرا
 توانند متفاوت باشند؛ می

 گیری از عضويت فرهنگی خود، تا تبديل به يدك مفسدر فرهنگدی     توانايی خودانديشی و فاصله
هدای مشدتر  کده باعد  عضدويت در يدك        فرض ها و پیش انید ارزششويد د به شکلی که بتو 
شدوند را ببینیدد و مدورد پرسدش قدرار دهیدد د ايدن کدار شدامل شناسدايی             جامعة خداص مدی  

شدود(، تدا    گدذاری گفتده مدی    شود )به اين کار قالب ها می های خود و کنار نهادن آن فرض پیش
نجام اين کار دشوار است، اما بدرای  ها شکل نگیرد. ا توسط آن خودکارپژوهش شما به صورت 
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 های کیفی وارد شويد، اهمیتی حیاتی دارد؛ داده« عمق»اين که بتوانید در 

  تحلیلی، که با آن بتوانید به طور همزمدان  « گوش»يا « چشم»آوردن هشیاری دوگانه يا  دستبه
شود به صورت مفهومی گوش کنید و در عدین حدال بده صدورت انتقدادی در       به آنچه گفته می

آنچده   محتدوای مورد آن فکر کنید )به طور مثال، در يك مصاحبه، توانايی تمرکدز همزمدان بدر    
هدای   کندد تدا داده   احتمالی درون آن( د اين ويژگی کمدك مدی    تحلیلیهای  شود و ايده گفته می

 تری( تولید کنید.   تر و بنی بسیار بهتری )يعنی پیچیده

 يعنی تعمق انتقادی دربارة فرايند پژوهش و نقش خود فدرد بده عندوان پژوهشدگر     توداندیشی :
خودمدان )گدالیز،    بیگانا  و  تودیهای گوناگون  ب(، از جمله جايگاه1111الف، 1111)فینلی، 
گداه  دارای اشدترا  هسدتیم، جاي   کنندگان شرک (. زمانی که در بخشی از هويت گروه بدا  1113

کند، خودی خواهدد   خودی داريم )به طور مثال، پژوهشگر مردی که در مورد مردان تحقیق می
مدان اشدترا  ندداريم،     کننددگان پدژوهش   بود(، و زمانی که در بخشی از هويت گروه با شرکت

پدردازد، بیگانده    مدی  آسیايیکه به مطالعة مردان  سفیدپوستیشويم )مثالً مرد  بیگانه محسوب می
 ود(، اما برای هر پژوهش احتماالً چندين جايگاه خودی و چندين جايگاه بیگانه داريم؛خواهد ب

 دهدد، و   های ارتباطی مناسب و رفتار گرم/ دوستانه که افراد را در حالت راحت قرار می مهارت
گرا و  کند. اين بدان معنا نیست که الزم است واقعاً برون کمك می« اعتماد»و « توافق»به تشکیل 

 شرتی باشید.  معا

برخی از اين موارد ممکن است به نظرتان طبیعی و ذاتی برسند؛ بقیه ممکن است نیاز بده کمدی   
ها، برای تبديل شدن به يك پژوهشدگر کیفدی    ها زمان بدهید. عالوه بر اين تالش داشته باشند. به آن

 زير افزوده شوند: آوريد، بايد موارد خوب، به حساسیت کیفی که دارا هستید يا داريد به دست می

 ها که برای به دست آوردن در  عمیق،  آوری و تحلیل داده های جمع در  اولیه از برخی روش
 سازيد؛ ها را می آن

   .در  مفهومی از رويکردهای کیفی 

آوريد، تنها در همدین زمینده کداربرد ندارندد:      هايی که با انجام پژوهش کیفی به دست می مهارت
اطالعات به صورت انتقادی، يادگیری تشخیص و بیرون کشیدن مطالبی کده در  مطالعه و درگیری با 

جالدب و  « هدای  داستان»حجم زيادی از اطالعات ضروری هستند؛ گوش دادن فعال؛ نگارش و ارائة 
در موقعیدت مناسدبی قدرار    « دنیدای واقعدی  »ها شما را عالوه بر پژوهش کیفی، در  جذاب د همة اين 

 دهند. می



 11       مهم یاربس یةاطالعات اول یبرخ :1فصل  

 

 ش کیفی هستیمچرا عاشق پژوه
انگیددز اسددت، و از بسددیاری جهددات  مددا عاشددق پددژوهش کیفددی هسددتیم: چددون بنددی اسددت، هیجددان

هدای دنیدای واقعدی     برانگیز است. اين نوع پژوهش پیچیدگی، آشفتگی و تناقض کده ويژگدی   چالش
میدت  معنايی را دريابیم. همراستا بدا اه  الگوهایدهد  گیرد، با اين حال اجازه می هستند را در نظر می

 0-0و  8-0را مالحظه کنید(، در کادرهدای   1خودانديشی و بافتارگرايی برای پژوهش کیفی )فصل 
توانید کمی اين موضوع را دريابید که چرا هر يك از ما عاشق پدژوهش کیفدی هسدتیم، و مدا بده       می

 کنیم. عنوان پژوهشگر چه چیزی را وارد پژوهش خود می

 رویکرد ما در این کتاب
شدناس انگلیسدی، جاناتدان     دانند. روان ی پژوهش کیفی را مانند راندن يك دوچرخه میبرخی فراگیر

هدای   مهدارت »را مالحظه کنید( را بده يدادگیری    3( روش تحلیلیِ تحلیل گفتمان )فصل 0884پاتر )
برد، بلکده يدادگیری    های دستی، فقط يادگیری آن زمان نمی تشبیه کرد. مانند يادگیری مهارت« دستی
ها با پیروی از يدك دسدتورالعمل،    گويد اين مهارت به دست به کار شدن دارد. اين تشبیه می آن نیاز

کنند؛  بهبود پیدا نمی« چگونه اين کار را انجام دهیم»شوند، يا با خواندن يك راهنمای  ياد گرفته نمی
لود،  ، مكديگران به طور کلی همین احساس را نسبت به پژوهش کیفی دارند. در مقابل، برخی )مثالً

زدايدی از پدژوهش کیفدی و در دسدترس      کنند وجود راهنماهای واضح برای ابهام ( استدالل می1110
هدای اخیدر تمرکدز و تأکیدد روزافزوندی بدر        ها برای همه ضروری هستند و در سدال  قرار گرفتن آن

هدا   ديددگاه  (. هدر دوی ايدن  1118شود )مثالً، اسمیت، فالورز، و الرکین،  راهنماهای عملی انجام می
پدژوهش کیفدی بده عندوان      اجدرای معتبر هستند: راهنماهای واضح برای يادگیری، اهمیت دارند، اما 

ماند. اين نکته توسدط يدك دانشدجوی انگلیسدی کده       بخشی ضروری از اين فرايند يادگیری باقی می
هدر چده   »کند، به خوبی اظهار شده است:  های کیفی صحبت می دربارة تجربة خود از يادگیری روش

آوريد، اين تمدرين   تر و بهتری به دست می انجام دهید، چیزهای بیش ]های کیفی را پژوهش[تر  بیش
توانیدد فقدط بنشدینید و يدك      است، شبیه به هنر است که برای يادگیری آن بايد انجامش دهید، نمدی 

ور نیسدت کده   طد  طوری بايد انجامش بددم. ايدن   کتاب بخوانید و با خودتان فکر کنید: آهان، پس اين
« بتوانید يك دستورالعمل را برداريد و ببینید چگونه آن را تحلیل کنیدد، مثدل يدادگیری آمدار نیسدت     

 (.034: 1113)اطالعات شخصی، در شاو، دايسون، و پیل، 
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 آشنایی با ویرجینیا براون 3-1کادر 

الوگی(ی از س(طان دهانو رحـم )مـ الً   گذاری   شناسی دربارة موضوعاتی مانند سیاست سا  است که در روان 51بیش از 
دهم. چیـزی کـه      پژوهش کیفی انجام می3001)م الً ب(اون، « دط(پذی(ی»  و سالمت انسی و 5999ب(اون، و گ(یوی، 

م(ا به سوی پژوهش کیفی کشاند، این نلود که از آمار متنف( بودم. من آمار را دوست داشتم و همیشـه ریاضـی و آمـارم    
هـای دوران کارشناسـی،    اولین للظات یادگی(ی دربارة پژوهش کیفـی فقـط در چنـد السـه از کـالس     دو  بود. اما از 

های درک، و غنای زندگی پیچیدة واقعـی را در نظـ(    پژوهش کیفی م(ا اسی( دود ک(د. احساس ک(دم که این روش، شیوه
اهی نداشتم از این که از این روش اسـتفاده  توانند این کار را انجام بدهند و ر گی(د، به شکلی که رویک(دهای کمّی نمی می

توسـط سـؤا     بایـد کنید  هایی که استفاده می کنم روش کنم. این راه ب(ایم بازگشتی نداشت. در حالی که همواره تأکید می
اگ(چـه  ت(ین تناسب را با رویک(دهای کیفی دارنـد ـ    ام که سؤاالتی که معموالً دارم بیش تان تعیین شوند، دریافته پژوهشی

ها، شور و اشـتیاقم بـه پـژوهش کیفـی      ها پس از آن نخستین کالس ام. مدت های کمّی مشارکت داشته گهگاه در پژوهش
 فقط زیاد شده است.

بینیم. بناب(این، عوامـل تأثی(گـذار روی مـن چـه      دودمان می نظ( نقطهکند که ما موضوعات را از  پژوهش کیفی تأکید می
« سـنتی »ای سنتی و هم غی(سنتی هستم. از این نظـ( پیشـینو    نوان پژوهشگ( هم دارای پیشینهاند؟ من به ع چیزهایی بوده

وارد دانشگاه شدم و با اتمام دورة کارشناسی، کارشناسی ارشد )هـ(  « دستگی و پوچی»دارم که پس از ی  فاصلو توأم با 
ان ، مستقیم وارد یـ  شـغل دانشـگاهی شـدم. و     )در دانشگاه الفل(و در انگلست PhDدو در دانشگاه آکلند، در نیوزلند ، و 

ای از مزایای ااتماعی گوناگون بودم: سفیدپوست، طلقو متوسط، دارای سالمت اسم، و الغ(. اما زیـ(   من دارای مجموعه
و التـزام شـدید مـن بـه عـدالت ااتمـاعی و       « چپ»ت( نهفته است که گ(ایش سیاسی  ای پیچیده این الیو سطلی، پیشینه

دهد. والدین من )مادر: معلم؛ پدر: شغل دانشگاهی  زمانی اـدا   فک( من دربارة این مزایای ااتماعی را اهت میآگاهی و ت
شدند که من بسیار د(دسا  بودم؛ به مدت هشت سا  تا ابتدای نواوانی، در ی  اامعو هیپی بسیار دورافتاده با مـادرم  

روی امکان دست(سی بـه اـاده    دار نلود. با نیم ساعت پیاده یفوناا ب(ق و دستشویی س ک(دم. در آن )و دیگ(ان  زندگی می
ای واود نداشت. من دانش ف(هنگـی عمـومی همسـاالنم را     واود داشت، اما ما ماشین نداشتیم و هیچ وسیلو نقلیو عمومی

شـغا   های مزیت ااتماعی و مل(ومیـت را ا  ندارم. من در حاشیو ف(هنگ غ(بی بزرگ شدم و به صورت همزمان اایگاه
هـای ف(اوانـی را از طـ(ف معلمـان و      تـ(ین طلقـو ااتمـاعی بـودم و مل(ومیـت و زورگـویی       ک(دم؛ در دبستان، در پایین

آموزان تج(به ک(دم. تج(بو من از مزیت ااتماعی سفیدپوست بودن، همچنین توسط ملل زندگیم نیز تعدیل شـد:   دانش
چـون   توان ی  طلقه از مزیت ااتماعی بدون دردس( و بی را نمی به عنوان ی  نیوزلندی  پاکاها )سفید ، سفیدپوست بودن

طور است! من بخشی از اماعتی هستم که در نتیجو استعمارزدگی گذشته )و اکنون   نیوزلنـد   و چ(ا دانست: و واقعاً همین
لـت اسـتعمار   هـا )سـاکنین بـومی نیوزلنـد  کـه ت      اند و همچنان هستند، که این روی مائوری دارای مزیت ااتماعی بوده

گذارد. و من ی  زن هستم. با واود این کـه مـادری قـوی،     اند، تأثی(ی به شدت منفی می ق(ار گ(فته« مانند من»اف(ادی 
انگیز و موفپ داشتم، و تلصیالت راهنمایی و دبی(ستانم متفـاوت بـود، تـا دوران دانشـگاه طـو  کشـید تـا         پ(کار، شگفت

شناسـی انتقـادی، بـ(ای مـن چـارچوبی را       تناسلی طلیعی داشت و در کنـار روان فمینیسم را کشف ک(دم. فمینیسم با من 
هـای   هـا و ب(سـادت   توانم تمایلم ب(ای تللیل انتقـادی بازنمـایی   ها را در کنار هم ق(ار دهم. من نمی ف(اهم ک(د تا همو این

ااتماعی ناعادالنه، مل(ومیـت و تلعـی     ها ش(ایط ها و سازه مند و نه انف(ادی را متوقف کنم؛ این بازنمایی ااتماعی و نظام
 کنند. )و امتیازات ااتماعی  را تقویت می

 




