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گاه��ی پژوهش��گران حوزهه��ای علوم انس��انی و عل��وم اجتماعی با
مس��ئلهها و پرسشهایی روبهرو میش��وند که امکان پاسخگویی آنها
ب��ا کمک روشهای معمول پژوهش 2میس��ر نیس��ت .معمو ًال در این
پرس��شها مؤلفهها و مفاهیمی وجود دارد ک��ه نمیتوان بهراحتی آنها
را تعریف کرد ،شمارشپذیر س��اخت و بهسهولت اندازه گرفت .گاهی
نیز پژوهش��گران این حوزهها با پرسشهای نوینی مواجه میشوند که
سابقهای از موارد مشابه آنها در متون قبلی وجود ندارد و بر این اساس
نمیت��وان فرضیهای تدوین کرد و درنتیجه نمیتوان به آزمون فرضیه
پرداخت .همچنین ،در چنین ش��رایطی نمیتوان متغیرهای مشخصی
را ب��ا اطمینان درنظرگرف��ت و در صدد یافتن رابطۀ معناداری بین آنها
برآمد .زيرا در این صورت معمو ًال بررس��ی کلیت موضوع موردمطالعه،
در هم��ان ش��رایط واقعی آن ،اولویت دارد و چهبس��ا متغیرهای اصلی
هنوز برای محقق شناختهش��ده نباش��ند که او در جستوجوی یافتن
ارتباط��ی می��ان آنها برآید .مث ً
ال ،پژوهش��گری میخواهد به بررس��ی
نگرش دانش��جویان ممتاز نس��بت به موفقیتی که در تحصیل کسب
کردهان��د ،بپ��ردازد و عواملی را که از نگاه آن��ان در این موفقیت مؤثر
بودهان��د ،شناس��ایی کند .در این صورت ،چهبس��ا پژوهش��گر نتواند با
اطمینان متغیر یا متغیرهایی را درنظر گیرد و بهتر اس��ت پرسش خود
را بهش��کلی باز مطرح سازد ،و درصدد کشف عواملی باشد که از زبان

جامعة موردمطالعه خواهد شنید.
در مواردی نیز پژوهش��گر از پاس��خهایی که براساس روشهای
معمول ک ّمی و آماری بهدس��ت میآورد ،قانع نمیش��ود ،و احس��اس
میکند پاس��خ پرسشهای او در قالب اعداد و ارقام آزمونهای آماری
نمیگنجد ،و واقعیتی فراتر از آن وجود دارد که او از یافتن آن بازمانده
اس��ت .بهبیان دیگر ،روشهای آماری اغلب پاس��خگوی پرسشهایی
هس��تند که ب��ا «چق��در» و «چه اندازه» ش��روع میش��وند .اما برای
پاس��خگویی به پرس��شهایی که معمو ًال با «چرا» و «چگونه» شروع
میشوند ،همیشه روشهای آماری پاسخگو نیست.
در چنین مواردی پژوهش��گران رش��تههایی مثل جامعهشناسی،
روانشناس��ی ،پرس��تاری ،مدیری��ت ،عل��وم تربیت��ی و کتاب��داری و
اطالعرس��انی به روشهای دیگری نیاز دارند ،که بر آن اساس بتوانند
به ش��ناخت دقیقتری از موضوعه��ای موردمطالعه خ��ود بپردازند ،و
بهشکلی علمی به پرس��شهای پژوهش خود پاسخ دهند .روشهایی
که آنان را در مواجهه با مفاهیم غیرقابل شمارش یاری کنند و امکان
ترس��یم تصویر روش��نی از پدیدة موردمطالعه را فراه��م آورد .درواقع،
در چنین ش��رایطی اس��ت که معمو ًال پژوهش��گران با گذر از مرزهای
روششناسی مرسوم که در سیطره ک ّمیگرایی است گامی فراتر نهاده
و به سراغ روشهای پژوهش کیفی 3میروند.
برای افرادی که با چنین ش��یوة پژوهشی آشنا نیستند ،همواره در
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ابتدا دو سؤال اصلی مطرح میشود .یکی آنکه «پژوهش کیفی چگونه
پژوهش��ی اس��ت و چه تفاوتی با پژوهشهای ک ّمی دارد؟» ،دوم آنکه
«چگون��ه میتوان پژوهش کیفی انجام داد و اجرای آن مس��تلزم چه
مراحلی اس��ت؟» .پاسخ این دو پرس��ش اساسی بهروشنی و بهاختصار
در کتاب درآمدی بر روش تحقیق کیفی آمده اس��ت .مث ً
ال در پاسخ به
سؤال نخست ،در صفحة  16کتاب حاضر ،مؤلف بهدرستی و بهنقل از
(پای��ن ،2005 ،ص  )175روش کیفی را چنین تعریف میکند« :روش
تحقیق کیفی تالش��ی اس��ت جهت توصیف غیرک ّم��ی از موقعیتها،
ح��وادث و گروههای کوچک اجتماعی ،با توجه به جزئیات ،و همچنین
سعی برای ارائة تعبیر و تفسیر معانی[اي] که انسانها در موقعیتهای
طبیع��ی و عادی به زندگی خود و حوادث میبخش��ند .و بر این فرض
استوار است که کنش متقابل اجتماعی کلّیتی درهمتنیده از روابطی را
تشکیل میدهد که بهوسیلة استقرا قابلدرک است».
مابقی کتاب پاس��خ به پرسش دوم است .برای این منظور ،مؤلف
ضمن اش��ارهای گذرا به مبانی نظری پژوهشه��ای کیفی ،چگونگی
اجرای پژوهش با رویکرد کیفی را گامبهگام تشریح كرده است .مؤلف
این اث��ر پيش از اين پژوهشهایی با رویکرد کیفی انجام داده اس��ت
(مثل :محم��دی1375 ،؛ و محمدی )1385 ،و همچنین ترجمة کتاب
مع��روف اصول روش تحقیق کیفی :نظریة مبنایی ،رویهها و ش��یوهها
(اس��تراس و کوربین )1387 ،4به فارس��ی نیز از دیگر آثار وي در این
زمینه محسوب میشود.
این کتاب از سه فصل اصلی تشکیل شده است که عبارتند از« :اصول
نظری روش کیفی»« ،ش��یوة عمل در روش کیفی» ،و «ارائة گزارش
تحقیق» .هریک از این فصلها خود ش��امل زیرمجموعههایی اس��ت

که این دس��تهبندی مطالعة آنها را آس��انتر میس��ازد .درضمن ،این
تقس��یمبندی گواهی بر آگاهی و احاطة کامل مؤلف بر فرایند تحقیق
با رویکرد کیفی اس��ت .زيرا بهرغم تفاوتهای مختصری که بین انواع
روشهای پژوهش کیفی وجود دارد ،همة آنها در س��ه اصل مشترکند.
نخس��ت آنکه همة ای��ن پژوهشها مبتنی بر مبانی نظری و فلس��فی
خاصی اس��ت که آنه��ا را از پژوهشهای ک ّمی متمایز میس��ازد .دوم
آنکه اجرای پژوهشهای کیفی مس��تلزم شناس��ایی دادههای کیفی،5
گردآوری همزمان با تحلیل دادهها 6و مفهومیابی 7در میان این دادهها
و نظریهپردازی 8بر این اس��اس است .س��رانجام در همة پژوهشهای
کیفی محقق باید یافتههای خود را ،که بیش��تر جنبة تفس��یری دارند،
بدون تکیه بر روشهای آماری بهنح��و متقاعدکنندهای گزارش کند.
مطالعة اين اثر نش��ان میدهد که این س��ه اصل بهخوبی در س��اختار
کتاب منعکس شده است.
نخس��تین فصل کتاب ،دربرگیرندة کلیات مربوط به روش کیفی
و معرفی اجمالی آن است .این معرفی در حد نیاز خوانندهای است که
بهتازگی با روش کیفی آشنا شده و در جستوجوی پاسخ پرسشهای
اولیة خود برآمده اس��ت .در مقدمة این فصل ،تعریف روشهای کیفی،
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معرفی کتاب :سه اصل در سه فصل

روش تحقیق کیفی تالشی است جهت توصیف غیرک ّمی
از موقعیتها ،حوادث و گروههای کوچک اجتماعی ،با توجه
به جزئیات ،و همچنین سعی برای ارائة تعبیر و تفسیر
معانی[اي] که انسانها در موقعیتهای طبیعی و عادی به
زندگی خود و حوادث میبخشند .و بر این فرض استوار
است که کنش متقابل اجتماعی کلّیتی درهمتنیده از روابطی
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او ناگزی��ز از یافتن معان��ی و مفاهیم مس��تتری در دل مجموعهای از
دادههای خام اس��ت که در نگاه نخست هیچ نش��انه یا عالمتی برای
کش��ف آنها دیده نمیشود .این مفاهیم تنها زمانی آشکار میشوند که
پژوهش��گر با صرف وقت و انرژی فراوان تعاملی طوالنی و مستمر با
مجموعة دادههای گردآوریش��ده برقرارس��ازد .برای موفقیت در این
فرایند پژوهشگر باید بهروش��نی بداند که چگونه دادهها را طبقهبندی
کن��د و با انواع روشهای طبقهبندی ،اس��تراتژی و ابزار تحلیل آش��نا
باشد .خوشبختانه توضیح نسبت ًا جامعی در این زمینه در این قسمت از
کتاب دیده میشود.
سرانجام در سومین و آخرین فصل کتاب ،مؤلف چگونگی تدوین
و ارائ��ة گزارش پژوهش را در تحقیقات کیفی مطرح س��اخته اس��ت.
هنر متقاعدکردن ،ش��یوة ارائة تحقیق ،و نوشتن بهمنزلة روش تحقیق
س��ه بخش اصلی این فصل را تشکیل میدهند .در ابتدای این فصل
س��ه مفهوم بنیادی «قابلیت اعتماد»« ،13قابلی��ت اعتبار» 14و «تعمیم
پذیری» 15بهعنوان جایگزین «روایی» و «پایایی»  16در پژوهشهای
ک ّمی تش��ریح ش��دهاند .پايانبخش کتاب سخن آخر مؤلف و فهرست
منابع فارسی و انگلیسی است.

اين کتاب نمونهای
موفق از کتابهای
فارسی روش پژوهش
کیفی است که در
سالهای اخیر منتشر
شدهاند
در همة پژوهشهای
کیفی محقق باید
یافتههای خود را ،که
بیشتر جنبة تفسیری
دارند ،بدون تکیه
بر روشهای آماری
بهنحو متقاعدکنندهای
گزارش کند
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مقایسة آن با روشهای ک ّمی ،و مفاهیمی بنیادی نظیر اتیک (نگاه از
بیرون) و امیک (نگاه از درون) 9مطرح ،و ویژگیهای اصلی روشهای
کیفی معرفی ش��ده است .تنوع روشهای کیفی و نکات مشترک آنها،
پای��گاه نظری رویکرد کیفی ،زبان و تحقیق��ات کیفی ،تأثیر فرهنگ،
جامع��ه و نقش پژوهش��گر در این رویکرد از جمل��ه مباحث دیگر این
فصل است.
فصل دوم ،مفصلترین بخش کتاب اس��ت .این فصل خود شامل
سه قس��مت است که عبارتند از :موضوع و مس��ئلة تحقیق ،شناسایی
دادهها و گردآوری آنه��ا و پردازش و تحلیل دادهها .در زمینة موضوع
و مس��ئلة تحقیق ،کتاب حاضر بهخوبی به پرسس��شهای خوانندگان
درخص��وص چگونگی انتخاب موض��وع ،انگیزة تحقی��ق ،زمینههای
فرهنگی و ش��رایط اجتماعی ،طرح مس��ئلة تحقیق ،چگونگی تدوین
پرس��شهای پژوهش و تبیین اهداف پژوهش پاسخ میدهد .در ادامة
ای��ن فصل ،روشهای عملي اج��رای پژوهش کیفی بهتفکیک مطرح
میشوند و خواننده میتواند با دنبالکردن رهنمودهای کتاب به اجرای
پژوهش کیفی اقدام کند.
مباحثی بنیادی مانند معن��ا و مفهوم داده در پژوهشهای کیفی،
چگونگی مش��خصکردن منابع اطالعات��ی ،روشهای نمونهگیری،10
11
همزمانی گردآوری و تحلی��ل دادهها ،ثبت دادهها و اخالق پژوهش
در این بخش تش��ریح شده اس��ت .در سومین بخش فصل دوم ،بحث
چالشبرانگیز «تحلیل و تغییر دادهها» 12ارائه میش��ود .در این بخش
خوانندگان میتوانند پاسخ دشوارترین پرسشهای خود را دربارة مبنای
تحلیل و تفسیر دادههای کیفی بهشکل قابلقبولی بیابند .همة کسانی
ک��ه پژوهش کیفی انجام دادهاند ،بهخوب��ی میدانند که تحلیل دادهها
در پژوهشه��ای کیفی کار دش��واری اس��ت و نیاز ب��ه صرف زمان و
حوصل��ة ف��راوان دارد .معمو ًال پژوهش��گر باید عالوهب��ر دنبالکردن
دس��تورعملهای موجود در این زمینه از خالقیت و نوآوری خود بهره
گی��رد تا بتواند نتیجة قابلقبولی از تحلیل خویش بهدس��ت آورد .زيرا

ویژگیه�ای ارزن�ده اث�ر :تألیفی ،مبتن�ی بر تجربه ،س�لیس و
منسجم

اي��ن کتاب نمونهای موفق از کتابهای فارس��ی روش پژوهش کیفی
اس��ت که در سالهای اخیر منتشر شدهاند .کتاب نسبت به آثار مشابه
چه��ار امتیاز ویژه دارد .نخس��ت آنکه برخالف بس��یاری از آنها ،یک
اث��ر تألیفی اس��ت .اغلب کتابهای فارس��ی موجود در ای��ن زمینه یا
ترجمة مس��تقیم از کتابهای خارجی هس��تند (مثل استربرگ1384 ،
و فلیک )1387 ،یا س��هم ترجمة مس��تقیم در آنها بهقدری زیاد است
که بهدشواری بتوان نام تألیف بر آنها نهاد .اما همانطور که گفته شد
کتاب حاضر یک اثر تألیفی است و سهم قلم و اندیشه نویسنده در آن
بهمراتب بیشتر از مطالب گردآوری شده است.
دوم اینکه ،مطالعة کتاب و مثالهای آن گواه این واقعیت است که
مؤلف خ��ود قب ً
ال پژوهشهایی با رویکرد کیفی انجام داده ،و در عمل
با این ش��یوه و رویکرد بهخوبی آشناس��ت .مروری بر آثار ترجمهشدة
موجود در زمینة روش کیفی و چگونگی ارائة مطالب توس��ط برخی از
مترجمان نش��ان میدهد که اغلب آنان فاقد هرگونه تجربة عملی در
زمینة پژوهش کیفی هستند ،و نوشتههایشان بیشتر جنبة نظری دارد.

درآمدی بر روش تحقیق کیفی
سومین امتیاز این اثر ،نثر ساده ،سلیس و موجز آن است .خواننده
بههیچوجه برای درک محتوای آن با دش��واری روبهرو نیست و مؤلف
بهخوبی از عهدة بیان موضوع برآمده است.
س��رانجام ویژگی چهارم اثر حاضر ،انس��جام مطالب و فصلهاي
آن است .این انسجام بهحدی است که اگر خوانندهای که هیچ آشنایی
قبلی با روشهای پژوهش کیفی نداش��ته باش��د با مطالعة این کتاب
تصویری روش��ن از کلیت روشهای پژوهش کیفی در ذهنش ترسیم
خواهد شد.

روش تحقی��ق معرف��ی میش��وند .روشهایی ک��ه معمو ًال با طرح پرس��ش و تدوین

فرضیه ش��روع شده و با انتخاب جامعة پژوهش ،نمونهگیری ،و گردآوری دادهها ادامه

مییابند ،و س��رانجام با توصیف آماری یافتهها ،آزمون فرضیه و آزمونهای آماری به

پایان میرس��ند .این روشهای ک ّمی برای اغلب محققان شناختهش��دهاند و در اغلب

کالسهای روش تحقیق آموزش داده میشوند.

3.Qualitative Research Methods
4. Strauss and Corbin
5. Qualitative Data
6. Simultaneous Data Collection and Analysis

کاستیهای كتاب :نبود نمایه و واژهنامه و جای خالی یک فصل

اگرچ��ه کتاب از هر جهت نمونة موفق��ی از کتابهای روش پژوهش
کیفی اس��ت ،مواردی وجود دارد که میتوانس��ت موردتوجه نویسنده
قرارگی��رد تا ب��ر ارزش این اث��ر بیفزاید .مث ً
ال ،با توج��ه به جدیدبودن
17
مفاهیم مطرحشده در این زمینه وجود واژهنامهای تخصصی در پايان
کتاب میتوانس��ت برای خوانندگان مفید باش��د ،بهویژه آنکه اگر این
واژهنامه همراه با تعریف مفاهیم مذکور بود ،بر س��ودمندی آن افزوده
میشد.
همچنین جای بخش مس��تقلی در ای��ن اثر که به معرفی اجمالی
ان��واع روشهای پژوهش کیف��ی بپردازد و تفاوتها و ش��باهتهای
آنه��ا را تبیی��ن کند ،خالی اس��ت .البت��ه در جدول��ی در صفحة  25و
توضیحی در صفحة  94به برخی از این روشها ،مانند تحقیق ش��رح
حال ،18پدیدارشناس��ی ،19نظریة مبنایی (نظریهپ��ردازی داده بنیاد)،20
مردمنگاری ،21تحلیل گفتمان و مطالعة موردی 22اش��اره ش��ده است.
اما این اش��اره مختصرتر از آن اس��ت که برای خوانندة ناآش��نا با این
روشها اطالعات کافی فراهم آورد .از اینرو ش��اید بهتر بود در بخش
جداگانهای فهرس��تی از این روشها و وجوه تمایز و تش��ابه آنها ارائه
میشد.
همچنین ،کتاب فاقد نمایه اس��ت ،و بهدلیل رویکرد آموزشی آن،
نبود نمایه برای خوانندگان مشکالتی بههمراه خواهد داشت .مث ً
ال اگر
خوانن��دهای بخواهد بداند آیا دربارة روند تأویلی و تفهیمی هرمنوتیکی
اطالعات��ی در این کت��اب وجود دارد ،ناچار باید  135صفحۀ نخس��ت
کت��اب را ورق بزند تا به آن برخ��ورد کند .از اینرو ،وجود حداقل یک
نمای��ة موضوعی بر ارزش کت��اب میافزود و در ارتق��اي خوانایی آن
مؤثر بود.
نتیجه :کتابی مفید و خواندنی

درمجم��وع کتاب درآمدی ب��ر روش تحقیق کیف��ی را میتوان اثری
ارزش��مند در زمینة پژوهش کیفی به زبان فارسی بهشمار آورد .عنوان
ای��ن کتاب بهخوبی محتوای آن را منعک��س میکند و به همین دلیل
مطالعة آن برای همة کس��انی که قصد آش��نایی مقدماتی با این روش
و رویکرد پژوهش��ی را دارند ،مفید است .متن سلیس ،روان و منسجم
کتاب خواننده را به مطالعة آن عالقهمند میسازد و تصویری کلی و در
عین حال دقیق از رویکرد کیفی را برای او ترسیم میکند.
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پینوشتها:

جای بخش مستقلی در
این اثر که به معرفی
اجمالی انواع روشهای
پژوهش کیفی
بپردازد و تفاوتها و
شباهتهای آنها را
تبیین کند ،خالی است
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