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تاملی در باب روش تحقیق میدانی در پژوهش کیفی
شهاب الدین عالمی
چکیده
در اهمیت روش تحقیق همین بس که برخی براین باورند که علم همان روش است.روشی که اگر صحیح و هماهنگ با هدف
پژوهش گزینش گردد  ،می تواند صحت و کارآمدی پژوهش را تضمین نماید.هر پژوهشگر پس از نیازسنجی و شناسایی مساله ،
در اولین گام به نحوه انجام تحقیق خواهد اندیشید.از دیرباز تنها این تحقیق کمی بوده که اولین انتخاب تمامی محققین را به
سرانجام میرسانده اما بشر به نقطه ای رسید که در تحقیقات پیچیده و خاص  ،همچنین برخی مطالعات تطبیقی و تحقیق روی
افراد  ،نتوانست از تحقیقات کمی استفاده نماید.لذا تحقیقات کیفی متولد گشت.در این پژوهش برآنیم به معرفی گونه ای از
پژوهش کیفی  ،بطور اخص پژوهش میدانی بپردازیم.در ابتدا با تعریف و پیشینه پژوهش کیفی به بررسی نقاط ضعف و قوت آن
پرداخته و سپس تاریخچه ای از تولد تحقیق میدانی بیان میداریم.سرانجام به معرفی پژوهش میدانی  ،ویژگی ها  ،نقاط ضعف و
قوت و در نهایت فرآیند انجام یک پژوهش میدانی بیان خواهد گردید.
واژههای کلیدی :پژوهش کیفی،پژوهش میدانی،ویژگی ها  ،فرآیند
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 .1مقدمه
تولیدد داندش ی دی از ویژگدی هدای اصدلی تحقیددق بده سداب آمدده (گدروت و واندگ )1: 6930،و بسدتر در

قددایق

و اندیشه است .دانش بشدری در پایدان قدرن ندوزدهم نسدبت بده ابتددای تداری  2برابدر و از سدا  6330تقریبدا هدر  4سدا
 2برابدددر و بر بدددق پدددیش بیندددی هدددا در سدددا  2024روندددد افدددزایش یافتددده هدددای بشدددری هدددر  61روز 2برابدددر
میگردد(.سنجری )61 : 6911،ایدن تولیدد و توسدعه هدر سداله درصدد قابدت تدو هی از سدرمایه هدای هدر کشدور را بده خدود
اختصدداص میدهد.لددذا روش صددحیح و هماهنددگ بددا هدددف پددژوهش بددا تو دده بدده نیدداز هددای تحقیقدداتی مختلددف در صددحت
پددژوهش و کارآمدددی آن دارای اهمیددت بسددیاری اسددت (دوالنددی و دیگددران .)6911،الزامددا پددس از نیازسددنجی و شناسددایی
مسددهله  ،نخسددتین تصددمیم هددر پژوهشددگر انتخدداب نحددوه انجددام تحقیددق بددرای رسددیدن بدده نتیجدده مطلددوب  ،تحددت عنددوان
روش تحقیددق اسددت(تیموری .)6932،آبراهددام کددپون روش تحقیددق را مطالعدده فرآینددد سددت و ددو تعریددف کددرده
اسددت(گروت و وانددگ)1: 6930،و اهمیددت آن تا ددایی پددیش رفتدده اسددت کدده برخددی بددراین باورنددد کدده علددم همددان روش
ا ست.این باور از آنجا نشات گرفته کده هدیع علمدی فاقدد روش نبدوده و دسدتاورد هدر تحقیدق علمدی بده تناسد روشدی کده
با آن بدست آمده  ،اعتبار می یابد(ساروخانی .)11: 6932 ،

 .2پیشینه روش های تحقیق:
در ددو سددالیان دراز پژوهشددگران فراوانددی از روش تحقیددق کمددی و یددا تجربددی بدده دالیددت آسددانی  ،تعمددیم پددذیری و
زود بدده نتیجدده رسددیدن اسددتفاده کددرده انددد .ایددن روش کدده سددابقه ددوالنی دارد  ،همددواره مددورد تاییددد برنامدده ریددزان و
مجریددان قددرار داشددته و تددی در تحقیقددات ا تمدداعی و فرهنگددی نیددز از آن بدده ک ددرت اسددتفاده گردیددده اسددت.با گسددترش
علم پژوهشدگران دریافتندد کده نمیتدوان از ایدن روش در تحقیقدات پیچیدده و خاصدی کده بصدورت ناشدناخته و مدبهم بدوده
و برخددی مطالعددات تطبیقددی و تحقیددق روی افددراد  ،نمیتددوان از روش هددای کمددی اسددتفاده کددرد و اگددر ازیددن رو ش هددا
استفده شدود  ،بده نتدایق دقیقدی نخواهندد رسدید.لذا بدا و دود گسدتردگی و تعمدیم پدذیری کمتدر در کندار سدختی و زمدان
زیداد  ،در کندار شددیوه هدای تجربدی اسددتفاده از روش تحقیدق کیفدی هددت انجدام تحقیقدات عمیددق روندق گرفدت (صددالحی
امیددری و فتحددی  .)6936،بدده پددژوهش کمددی از آنجددا کدده فددرا بددر نابددت بددودن لددوه هددای ا تمدداعی در ددی زمددان و
موقعیددت هددا دارد و توسددن همگددان دیددده شددده و توسددن مشدداهده گددران سدداخته نمیشددود"،انبدداتگر "و بدده پددژوهش
کیفی ،از آن هت کده واقعیدت یگانده ای و دود نداشدته و مشداهده گدری براسداز بخشدی از فرآیندد پژوهشدگری و مبتندی
بددر نهددن بددوده و بدددون و ددود پژوهشددگر داده ای و ددود ندددارد ،پددژوهش "مابعددد انبدداتگرا" گفتدده میشددود( .ر مددان زاده،
)2003اگرچدده انتخدداب روش مناس د  ،تددابت مفروضددات شخصددی محقددق از ماهیددت واقعیددت هددا و چگددونگی در

آنهاسددت

(گدروت و وانددگ )26: 6930،امددا قرید بدده سدده دهده اسددت کدده روش کیفدی روش مددورد عوقدده قرید بدده اتفدداا اروپاییددان
بوده و در صورت خوب انجام گرفتن توانسته به تبیین نظریه ای دید نائت شود ( منادی)6911 ،

 .3پژوهش کیفی:
بدده مجموعدده فعالیتهددایی از قبیددت مشدداهده ،مصددا به و ..کدده محقددق را در کس د ا وعددات کمددک می ننددد  ،تحقیددق
کیفدی گوینددد.این ا وعددات بصددورت توصدیف هددای تحلیلددی کدده توسدن خددود محقددق از قددرار دادن خدود بدده ددای دیگددران
اصددت شددده و بطددور خوصدده نتیجدده زندددگی کددردن بدا مددردم مددورد پددژوهش اسددت(.دالور 213: 6911،بدده نقددت از ر مددان
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زاده .)2003 ،میسددون( )6331روش کیفددی را تعبیددری منعطددف نسددبت بدده محتددوای ا تمدداعی ا وعددات میدانددد کدده هدددف
آن در

همدده انبدده موضددوه همددراه بددا آرافددت هددای آن اسددت (.محمدددی)6936،آنسددلم اسددتراز ()6911تحقیددق کیفددی

را تحقیقددی میدانددد کدده کدده بددا شددیوههایی غیددر از روشهددای آمدداری یددا هرگوندده کمددی کددردن یافتدده هددایی را کسدد
کنددد(ر مان زاده.)2003 ،زلدددیع (  ) 6312تحقیددق کیفددی را بددر مبنددای دو معیددار شایسددتگی ا وعدداتی و کددارایی مددورد
قضدداوت قددرار میدهددد و عقیددده دارد ددرا تحقیقددی بایددد بتوانددد پرسددش هددای پژوهشددگر را بط دور عمیددق پاس د داده و بددا
تو دده بدده زمددان و هزیندده هددا ،بطددور مناس د

مددت آوری شددده باشددند (صددالحی امیددری و یدددری زاده.)6939،در تحقیددق

کیفددی زندددگی مردمددی کدده در ایجدداد آن مشددارکت دارنددد را از درون توصددیف می نددد و سددعی در فهددم بهتددر واقعیددت هددای
ا تماعی بدا تو ده بده فرآینددها و الگوهدا و م شخصده هدای سداختاری دارد.بطدور خوصده در تحقیدق کیفدی مسدائت عمیدق
در دنیای واقعی مدورد شناسدایی قدرار میگیرندد و بدا اسدتفاده از ایدن روش میتدوان شدراین واقعدی زنددگی مدردم را بدا تمدام
پیچیددگی هدای ا تمداعی و بدددور از شدراین غیدر واقعددی بده تصدویر کشدید.این گسددتردگی در دامنده ارزش میتواندد دربدداره
نظدام هدای ندوآور و پدیدده هدای ناشدناخته ،علدت متفداوت بدودن سیاسدت و نبده هدای ا رایدی،روابن غیررسدمی و بددون
ساختار،علت مغدایر بدودن هددف هدای اعدون شدده و واقعدی و در کدت  ،دربداره تمدامی متغیرهدای کمتدر شدناخته شدده یدا
آنهدایی کدده بده سددب مشد وت ا رایدی یددا اخوقددی  ،نتدوان آنددرا بدده روش هدای تجربددی مددورد بررسدی قددرار داد ،در رشددته
های مختلفدی چدون علدوم ا تمداعی  ،تربیتدی  ،برنامده ریدزی  ،مددیریت و بطدور کلدس در علدوم کداربردی اسدتفاده نمدود .
(صددالحی امیددری و فتحددی )6936،امددا خاسددتگاه اصددلی تحقی دق کیف دی را علددوم ا تمدداعی میداننددد(گروت و وانددگ: 6930،
)613مسیر در انجام تحقیق کیفدی بصدورت غیدر خطدی و چرخده ای اسدت.این مسدیر چرخده ای بده محقدق کمدک می ندد
که بدا عبدور از مر لده ای متدوالی  ،دوبداره بتواندد بده عقد بدازگردد و بدا تداملی بیشدتر بده پدیش رود.ایدن روندد مدارپیچی
اگرچدده آهسددتگی در صددعود را در پ دی خواهددد داشددت امددا بددا هددر چددرخش و ت ددراری ،زمیندده ا سدداز و در

کلدی و فهددم

پیچیده معانی را از ریق درکنار هم قرار دادن ا وعات پراکنده  ،میسر می ند(ایمان و غفاری نس .)6913،

 .4اجزای عمدهی تشکیل دهندهی تحقیق کیفی:
تحقیقات کیفدی را میتدوان در  9بخدش کلدی تقسدیم بنددی کدرد کده هدر بخدش شدامت مرا دت و فعالیدت هدایی اسدت
که در هر تحقیق کیفی باید انجام بپذیرد:
ددز او مربددوط بدده داده هددای تحقیددق هسددتند کدده عمومددا از ریددق مصددا به و مشدداهده و مشددارکت  ،از منددابت مختلددف
بدست می آیند.
ز دوم روش های تحلیت است.در این بخدش کده بدرای دسدت یدابی بده یافتده هدا ب دار مدی رود  ،محقدق از ریدق مفهدوم
پددردازی د اده هددا کدده از آن بدده کدگددذاری تعبیددر مددی کنددیم  ،بددا اسددتفاده از شددیوه هددایی نظیددر نموندده گیددری غیرآمدداری ،
یادداشددت بددرداری و ارائدده دیدداگرام مفهددومی  ،بددرای رسددیدن بدده یافتدده هددا یددا نظریدده هددا بدده تحلیددت میپددردازد.
ز سوم که آخدرین بخدش از هدر تحقیدق کیفدی اسدت  ،محقدق گدزارش هدای نوشدته شدده و شدفاهی را بصدورت ارائده در
مجامت و کنفرانس های علمی ارائه می دهد (استراز و کوربن 20-63 : 6911،به نقت از ر مان زاده.)2003 ،
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 .5نقاط ضعف و قوت تحقیق کیفی
دربدداره ویژگددی هددا  ،نقدداط ضددعف و قددوت پددژوهش بدده روش کیفددی  ،محققددین بسددیاری اآهددار نظددر نمددوده انددد.این
ویژگددی هددا باعددپ شددده پژوهشددگران هریددک بددا تو دده بدده آنهددا روش مددورد نظددر خددود را در پددژوهش برگزیننددد.در دددو
شددماره  6برخددی ویژگددی هددای تحقیددق کیفددی آورده شددده اسددت .از نقدداط قددوت پددژوهش کیف دی در وهلدده او میتددوان از
واقعددی و بیعددی بددودن پددژوهش نددام بددرد .در پددژوهش کیفددی رفتددار در دنیددای واقعددی و ندده سدداختگی مددورد بررسددی قددرار
میگیرد.عمق ادرا

و انعطداف پدذیری نیدز از بر سدته تدرین نقداط قدوت در پدژوهش کیفدی بشدمار مدی آیندد.در ایدن ندوه

پددژوهش  ،نظرهددایی کدده در ارتبدداط و ناشددی از زندددگی هسددتند  ،نمددود پیدددا کددرده و میتددوان بدده سددواالت از قبددت تعیددین
شده در زمان ا رای تحقیق پاس داد.امدا مسدلما ایدن روش نیدز بدا تمدامی ویژگدی هدا و نقداط قدوت ،میتدوان صدعف هدایی
را برای آن در نظر گرفدت.بطور م دا میتدوان بیدان داشدت در پدژوهش کیفدی ،مم دن اسدت بددون رضدایت و ا دوه قبلدی
از نمونه یا امعه  ،ا وعات مت آوری کدرد کده ایدن عمدت را برخدی تجداوز بده قدوا انسدانی آزمدودنی هدا نامیدده اندد.در
عین دا از مخا دات قدانونی  ،اخوقدی و دانی نیدز نمدی تدوان صدرف نظدر کدرد زیدرا در برخدی تحقیقدات محقدق بطدور
م ا در تحقیقات ندایی  ،میتواندد بده خدود یدا دیگدران آسدی وارد کند.اگرچده ایدن نقداط ضدعف را میتدوان بدا تددابیر از
پیش تعیدین شدده بده دداقت رسدانید و یدا تدی از بدین بدرد ولدی همیشده ایدن مشد ت در کمدین تحقیقدات کیفدی قدرار
دارد کدده مم ددن اسددت گددزارش بدسددت آمددده  ،از ددوادق نددادر بددوده و قابلیددت پایددایی نداشددته باشددد(.دالور-212 : 6911،
 211به نقت از ر مان زاده.)2003 ،
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دو شماره  – 6ویژگی های تحقیق کیفی تلخیص از صالحی امیری و فتحی6936،

 .6پیش فرض های تحقیق کیفی:
در تحقیقیات کیفدی نیدز بسدان روش هدای دیگدر پدژوهش  ،پدیش فدرا هدایی و دود داشدته کده محققدین را در راه
رسددیدن بدده اهددداف خددود یدداری میرسددانند.این ویژگددی هددا از ویژگددی هددای کلددی دربدداره محققددین کیفددی شددروه شددده و بدده
ویژگی هایی مختص تحقیدق کیفدی میرسدد.از ایدن ویژگدی هدا میتدوان بیدان داشدت کده محققدین کیفدی از آنجدا کده خدود
ابزار اصلی گردآوری و تحلیت داده هدا هسدتند  ،بده پیامدد هدا تو ده دارندد و عمددتا بده فرآیندد هدا میپردازندد ،از ایدن رو در
پی معنادهی به مسدهله هسدتند .ایدن معندا و در

و فهدم  ،نبده توصدیفی داشدته و بده وسدیله کلمدات یدا تصداویر بدسدت

مددی آیددد .همددانطور کدده بیددان گردیددد تحقیددق کیفددی از داده هددا و زئیددات آغدداز گشددته و در راسددتای اسددتقرایی بددودن ،بدده
سدداختن مفدداهیم میپددردازد .در ایددن راه محقددق بددا برقددراری ارتبدداط بددا افددراد مددورد بررسددی  ،عمددو بدده تحقیددق میدددانی
پرداخته و با ضور در محین  ،به مشاهده  ،تحلیت و نبت رفتار می پردازد (ایمان و غفاری نس .)6913،
تحقیق میددانی ،بطدور اخدص بده منظدور مطالعده فرآینددهای ا تمداعی وابسدته بده زمدان ،مناسد اسدت و نقطد قدوت آن،
ددامعیتی اسددت کدده بواسددطه آن در اختیددار محقددق قددرار میگیددرد .ایددن امعیددت نتیجدده رویددارویی مسددتقیم بددا پدیددد
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ا تماعی مورد مطالعه و مشداهد کامدت آن توسدن محقدق اسدت کده مدی تواندد در

عمیدق تدر و کامدت تدری از آن پدیدده

به دست آورد( .ار ببی )111 : 6911،

 .7مطالعه میدانی
بدده نظددر کددر لینجددر ( )6311مطالعددات میدددانی  ،بررسددی هددای علمددی غیرآزمایشددی اسددت کهدددر سدداختار هددای
ا تماعی قیقی ،بده دنبدا کشدف روابدن و تعامدت بدین متغیرهدای امعده شناسدی ،روانشناسدی و آموزشدی اسدت .محقدق
در ایددن نددوه مطالعدده  ،روابددن بددین نگددرش هددا وارزش هددا و غیددره را در وضددت مو ددود و بددا تو دده بدده موقعیددت ا تمدداعی
مطالعده کدرده و هدیع متغیدری را از روی عمدد و بددون تو ده دسدت اری نمی ندد (پاشدا شدریفی ونجفدی زندد 3 : 6914 ،
بدده نقددت ازهدددایت پندداه)6931،فرهددادی ( )6916از دو اصددطوا کلیدددی "مشدداهده مسددتقیم" و "رویددداد بیعددی در ددا
بددروز" را اسدداز تحقیددق میدددانی دانسددته و بیددان مددی دارد ،تحقیددق میدددانی را بررسددی و مشدداهده مسددتقیم رویدددادی کدده
بطور بیعی در ا بدروز اسدت میداندد .مشداهده مسدتقیم بده ایدن معندا کده محقدق رویدداد را در هنگدام اتفداا ،بررسدی
مدی کندد و رویدداد بیعدی بددین معندا کده محقدق در خلدق  ،ادامده ،و قطدت بیعدی رویدداد ،دخدالتی نددارد ( .فرهدادی ،
 622: 6916بدده نقددت ازهدددایت پندداه )6931،وان مددنن  ،تحقیدق میددانی را دارای معددانی مختلددف دانسددته و کلمددات متضدداد
زی دادی را دربدداره مفهددوم آن بی دان می ددارد.او معتقددد اسددت کدده  :مشددارکت و عدددم مشددارکت ،وفدداداری و ب دیوفددایی ،آش د ار
بودن و سری بدودن دربداره آن صدادا اسدت.او نکدر ایدن ن تده را دربداره تحقیدق میددانی مهدم تدرین ن تده دانسدته کده در
این نوه پژوهش  ،محقق بدا و دود پدرورش یدافتن در فرهنگدی خداص  ،بده عضدویت گروهدی کده مشدغو مطالعده آن اسدت
در آمده و در آن فرهنگ امعده پدذیر میگدردد.این امعده پدذیری متعاقبدا تدانیر عدا فی نیدز بدر او خواهدد گدذارد  ،تدا بده
دی که میتواند زندگی خصوصدی محقدق را نیدز تحدت تدانیر قدرار دهدد.این تدانیر اگرچده گداهی سدرگرم کنندده و هیجدان
انگیددز اسددت امددا ام ددان دارد بدده امنیددت سددمانی و روانددی او نیددز خدشدده وارد کند.لددذا انجددام ایددن تحقیددق  ،مشدد ت و
مسددتلزم داشددتن دو نددوه زندددگی آنددی اسددت(.ایمان و غفدداری نسدد )6913،صددبری ()6911روش میدددانی را بعضددا روش
خیابانی نامیده و آنرا روشی نداگزیر از مرا عده مسدتقیم مدی داندد کده پژوهشدگر بایدد بده محدین بیدرون رفتده و بدا مرا عده
مستقیم و ارتباط با افدراد یدا محدین مدورد مطالعده  ،اعدم از انسدان  ،موسسدات ،سد ونتگاهها ،مدوارد وغیدره ،ا وعدات مدورد
نظددر خددودرا گددردآوری کنددد و انددواه آنددرا بدددین گوندده بیددان میدددارد:روش مشدداهده ،روش مصددا به  ،روش پرسشددنامه ای ،
روش آزمون وروش های صوتی وتصویری ویا ترکیبی از اینها( صبری  31: 6911 ،به نقت ازهدایت پناه)6931،
سددن زاده ()6911تحقیددق میدددانی را غالبددا زیرمجموعدده تحقیقددات کدداربردی دسددته بندددی کددرده و آنددرا تنگاتنددگ
موقعیت واقعدی و روزمدره زنددگی میداندد کده نتدایق آندرا را دت تدر از تحقیدق آزمایشدگاهی تعمدیم داد( سدن زاده:6911
 640به نقت ازهدایت پناه)6931،

 .8مختصر تاریخچه تحقیق میدانی
از آنجاکدده مشدداهدات بطددور معمددو بدده زبددان عددادی بیددان میگددردد  ،برخددی تحقیددق میدددانی را همددان تحقیددق کیفددی
می انگارند امدا در واقدت هددف تحقیدق میددانی مشداهده بدر اسداز چدارچوب مر دت اسدت.این مشداهده و گدزارش میددانی
قدمت این روش را به قددمت خدود خدن نزدیدک مدی کندد.بطور نمونده هدرودت در قدرن پدنجم پدیش از مدیود ،
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را بصددورت گددزارش بددرای سددرگرمی مردمددان بیددان مددی داشددت.رومیان ایددن نددوه گددزارش نویسددی را ادامدده دادنددد از ملدده
توسیدید که شدر ی از رسدومات قبایدت را نگاشدته اسدت.در روزگداران پسدین ،از چینیدان نیدز نوشدته هدای بسدیاری و دود
داشددته مددن ملدده فددردی کدده بددرای زیددارت بدده هنددد رفتدده و مشدداهدات گسددترده خددود را بدده رشددته تحریددر درآورده
است.مسلمانان نیز در زمینه کدار میددانی و یدا بطدور صدحیح تدر گدزارش نویسدی بسدیار نوشدته اند.بایدد البتده ایدن ن تده را
بیان داشدت کده ایدن گدزارش نویسدی مردمدانی کده بده سدرزمین هدای دور میرفتندد  ،عمددتا فرهندگ و مردمدان عجید و
غری از نگاه خود را سدوهه نگدارش خدود قدرار داده و عمددتا دربداره آندان نوشدته اندد.با افدزایش هدانگردی سدیا ان  ،ایدن
روا بدین گونه گسدترش پیددا کدرد تدا تحقیقدات میددانی بصدورت آکادمیدک در پایدان قدرن ندوزدهم مدیودی و بدا بدروز و
آهور علم انسان شناسی که در ابتددا صدرفا مدو اردی خداص را مدورد تو ده قدرار میدداد  ،بده مر لده ای دیدد پدای نهداد و
بدده مددرور زمددان  ،مشدداهده مسددتقیم بددا خواندددن اسددناد و  ...بسددن پیدددا کددرده و بدده مددرور بدده رونددد ت دداملی خددود
پرداخت(.ایمددان و غفدداری نس د  )6913،همددان ددور کدده بدده اختصددار بیددان گردیددد  ،مبلغددان مددذهبی و هددانگردان  ،ی ددی
ب رای تبلیغ آیین مسدیح و دیگیدری بدرای ارضدای دس کنج داوی  ،بده ناچدار مخدا ره سدفر را بده دان خریدده و زنددگی
در میان اقوام ناشدناخته را برمیگزیدندد.این افدراد اگرچده بدرای پدژوهش بده زنددگی در ایدن ا تماعدات نمدی پرداختندد امدا
پژوهشددگران بسددیاری چددون دورکددیم و تددایلر از مشدداهدات و شددهادت هددای غیر رفدده ای آنددان بددرای تحقیقددات خددود
اسددتفاده می ردنددد( .صددالحی امیدری و فتحدی )6936،در بدداب پیشددینه پددژوهش میدددانی  ،از اولددین پددژوهش هددای هدفمنددد
و با روش تحقیدق مددون در ایدن دوزه میتدوان بده مطلد برونیسدوو مالینوسد ی ،انسدان شدناز ا تمداعی اهدت انگلدیس
اشاره داشدت.او در دهده  6320بده مددت زمدان دوالنی بدا گروهدی از افدراد بطدور مسدتقیم زنددگی کدرده و سدپس دربداره
نحددوه گددردآوری داده هددای خددود مطددالبی نگاشددته و کددار میدددانی خددد را بدده شددیوه ای دیددد بددا دددا سددازی مشدداهده
مسددتقیم  ،اسددتنباط هددای محقددق و اآهددارات اعضددا بدده پددیش بددرد.او اعتقدداد داشددت کدده ایددن تعامددت مسددتقیم بدده واسددطه
زندگی بدا بومیدان ،میتواندد محقدق را در در

و فراگیدری عقایدد  ،عدادات و فرآیندد هدای ا تمداعی آندان بیددار کند.اگرچده

این روند پس از نگ هدانی دوم بده دلیدت رقابدت و پیشدینه قدوی پدژوهش هدای کمدی تدا دهده  6310رو بده افدو نهداد
امددا امددروزه محققددین  ،بیشددتر دو شدداخه قددوم نگ داری و روش شناسددی قددومی را بددا و ددود قددرار نگددرفتن در هسددته پددژوهش
میدددانی بیشددتر مددورد بهددره بددرداری قددرار میدهنددد ( دانددایی فددرد وکدداآمی  232-904: 6934 ،بدده نقددت از هدددایت
پندداه)6931،الزم بدده یددادآوری اسددت مدده در دهدده  6390کدده اوا انجددام ایددن نددوه پددژوهش در م تدد شددی اگو بددود ،
پژوهشگران این م ت به ای مطالعه دیگدر اقدوام  ،متو ده شدیوه زنددگی خدود شدده و بده گفدت و شدنود بدا انسدان هدای
پیرامون خود و نبت سرگذشت آنان پرداختند ( .صالحی امیری و فتحی)6936،
 .9مزایا و معایب تحقیق میدانی
معای

مزایا

نزدی ی بده شدراین هدان بهتددرین راه بددرای کشددف رابطددده علدددت و معلدددولی ام ددان اخددتو در رونددد
بددین پدیددده هددا قطعددی بیعی با ضور محقق
ا وعات خاص
واقعی
نیست
ا وعددات بدده دسددت آمددده ام ان محرمانه بودن
به روز

هزینه و وقت زیاد

ام ان استخراا فرضیه ها و آزمایش

تعمیم پذیری محدود
ت رار سخت تحقیق

دو شماره  – 2مزایا و معای تحقیق میدانی تلخیص از صالحی امیری و فتحی6936،
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.11ویژگی های تحقیق میدانی
به عبارت دقیق تر میتوان اینگونده اسدتنباط کدرد کده پدژوهش میددانی ندوعی هدت گیدری نسدبت بده پدژوهش بدوده
و در آن فنددون نابددت  ،مشددخص و مدددونی و ددود ندددارد و شددیوه هددای مختلددف و متعدددد میتوانددد محقددق را بددرای کس د
ا وعات یداری رساند.شداتزمن واشدتراوز()6319در ایدن بداره میگویندد  « :شدیوه میددانی بیشدتر شدبیه چتدری از فعالیدت
است که زیر آن از هرفنی می تدوان بدرای کسد داندش مطلدوب وبدرای فرایندد هدای تف در درمدورد ایدن ا وعدات اسدتفاده
کرد»( داندایی فدرد وکداآمی  901: 6934 ،بده نقدت از هددایت پنداه)6931،در ددو زیدر ویژگدی هدای تحقیدق میددانی را
به اختصار بیان داشته ایم:
ویژگی های تحقیق میدانی
را میدانی آزاد

محددین معددرف مددوردی خدداص و توصددیف کننددده بسددیاری از مت ددی بددر خصوصددیات
محققان
این دست

پیشبرد تحقیدق برنامده ام ددان انتخدداب شددیوه هددای خدداص گددردآوری ا وعددات محقددق مخددت و انرگددذار
بر محین نیست
باتو ه به محین
مند
ام ددان مطالعدده محددین ناتوانی در دست اری محین بدلیت مسائت اخوقی
ساخت یافته یا نیافته

مطالعدددده متمرکددددز و
موش افانه

دو شماره  – 2ویژگی خای تحقیق میدانی تلخیص از صالحی امیری و فتحی6936،
 .11فرایند تحقیق میدانی
نویمان مرا ت ورود به میدان تحقیق و انجام یک پژوهش میدانی را ی  60مر له زا بقه بندی کرده است .به
اعتقاد او در یک پژوهش میدانی در ابتدا محقق با خواندن نگاشته ها و ادبیات  ،آماده ورود به تحقیق می شود.سپس م ان
و میدان تحقیق را مشخص کرده و به برقراری ارتباط با اعضای محیطی که سعی در مطالعه آن دارد  ،میپردازد.
ا او باید مشخص کندد کده چگونده بده م دان تحقیدق دسدت خواهدد یافدت.در ایدن مر لده او آمداده پدذیرش نقدش تدازه
خویش در میددان تحقیدق اسدت.او در ایدن مر لده یداد میگیدرد چگونده ارتبداط نزدی دی بدا اعضدای و افدراد میددان تحقیدق
برقرار نمایدد.در دی ایدن ارتبا دات  ،او بده مشداهده  ،شدنیدن و بطدور کلدی گدردآوری داده هدای کیفدی میپردازد.بدا مدت
آوری داده ها  ،پدژهش بده مر لده دیددی وارد خواهدد شدد.در ایدن مر لده محقدق داده هدای مدت آوری شدده را تحلیدت
و بدده فرض دیه سددازی خواهددد پرداخددت.او در ای دن مر لدده ت دی فرض دیات خددویش را مددورد آزمددایش قددرار میدهد.سددپس از
آنجا که نبه هدای محدین کدامو بدرای محقدق روشدن گشدته اسدت  ،او بده نمونده گیدری نظدری میپردازد.انجدام مصدا به
های میدانی با افراد مطلت در ایدن بخدش کارگشدا خواهدد بود .دا محقدق بده پایدان مرا دت تحقیدق میددانی خدود رسدیده
است.او میدان و نقش دید خدود را تدر

و بده ت میدت گدزارش هدای خدود و ارائده آنهدا خواهدد پرداخدت (ایمدان و غفداری

نس د .)6913،اگرچدده ایددن سددیر بطددور خوصدده و مجددزا بیددان گردیددد ولددی دربدداره فرآینددد و نحددوه انجددام تحقیددق میدددانی
مرا ددت زیددر را بدده ترتی د گددام هددای یددک پددژوهش میدددانی دانسددته اند.مشخصددا برخددی از ایددن مرا ددت مخددتص تحقیددق
میدانی است و برخی دیگدر از ایدن مرا دت بدا تو ده بده ماهیدت پژوهشدی تحقیدق میددانی  ،در فرآیندد پد وهش هدای ندوه
دیگر نیز ب ار میرود:
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 .6گام او  :انتخاب موضوه و بیان مسهله
در تمامی پژوهش ها اوین مر لده بدرای شدروه پدژوهش تعریدف مسداله اسدت.این تعریدف درسدت مسداله اسدت کده میتواندد
زیرساخت فراهم کدردن ا وعدات را بسدازد.در بیدان مسداله اهدداف را مشدخص و بده دنبدا نگدارش درا تحقیدق خدواهیم
رفت .دراین میان نکر این ن ته ضروری اسد ت کده درا تحقیدق بدا مندابت ا وعداتی بسدیار رابطده نزدی دی داشدته و نبده
توصیفی یا اکتشافی مساله را روشن خواهد نمود.
 .2گام دوم تعیین گزاره های پژوهش
از آنجا کده در تحقیقدات کیفدی اهدداف و فرضدیات نابدت و الیتغیدر نیسدتند  ،میتدوانیم در ریدات تحقیدق  ،ایدن فرضدیات
را دچار تغییر و تحو کنیم.
 .9گام سوم تعیین مورد تحقیق
در ایدن مر لده بدا تو ده بده پرسدش هدای نخسدتین تحقیدق  ،وا دد تجزیده و تحلیدت را مشدخص نمدوده و از بدس مشد ت
ترین مر له تحقیق میدانی برآییم.
 .4گام چهارم گردآوری داده ها
از آنجددا کدده دو روش مشدداهده و مصددا به منددابت اصددلی در گددردآوری داده هددای تحقیددق کیفددی بشددمار مددی آینددد  ،در ایددن
مر له محقق با اعتماد و تردید نظم و ارتباط میان این داده ها برقرار مینماید.
 .1گام پنجم تجزیه و تحلیت ا وعات
در ایددن مر لدده محقددق از میددان انبددوهی از داده هددا  ،بددرای هددر هدددف تحقیددق و پرسددش ،گددزینش هددای تحلیلددی معددین را
انتخاب کرده و با تو ه به هدف  ،سطح و گسترش تحلیت ا وعات را مشخص مینماید.
 .1گام ششم تهیه گزارش تحقیق
در ایددن مر لدده پژوهشددگر بسددان دیگددر گوندده هددای روش تحقیددق  ،نتددایق بدسددت آمددده از تجزیدده و تحلیددت را بصددورت
گزارشی کتبی یا شدفاهی  ،بطدوری سداده و در خصدوص نیازهدای ا وعداتی مربدوط بده موقعیدت تصدمیم گیدری ارائده مدی
نماید(.صالحی امیری و فتحی)6936،

منابت:
ببددی ،ار  .)6911(.روشددهای تحقیددق در علددوم ا تماعی( لددد دوم ) .تر م د رضددا فاضددت.تهران :سددازمان مطالعدده و تدددوین
کت علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)
تیموری،شددراره .)6932(.تبیددین و بررسددی شاخصددهای روشددهای تحقیددق کدداربردی در را ددی صنعتی.نشددریه هنرهددای
زیبا-هنرهای تجسمی.دوره  ، 61شماره ، 4صص .14-11
دوالنی،عباز .سددینی نس ،سددید داود.نیددک نفس،بهددروز .)6911(.روشددهای تحقیددق مددورد اسددتفاده در پایددان نامدده هددای
فددار التحصددیون دانشددگاه علددوم پزشدد ی تبریددز در سددالهای  11تددا . 14فصددلنامه علمددی پژوهشددی علددوم وفندداوری
ا وعات.دوره  ، 21شماره  ، 2صص .611-613
ر مان زاده،مهدی .)2003(.درآمدی بر روش تحقیق کیفی.پژوهش ده باقرالعلوم .پایگاه مقاالت علمی مدیریت.
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ساروخانی ،باقر .)6912( .روشهای تحقیق در علوم ا تماعی.تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اقتصادی.
صددالحی امیددری ،رضددا ،فتحددی ،سددروش .)6936(.مجموعدده مقدداالت روشددهای تحقیددق کیفددی در پددژوهش هددای ا تمدداعی،
تهران :مجمت تشخیص مصلحت نظام ،مرکز تحقیقات استراتژیک.
گروت،لیندا.وانگ،دیوید.)6930(.روش های تحقیق در معماری.تر مه علیرضا عینی فر.تهران:دانشگاه تهران.
محمدددی  ،سددیدبیو  .)6936(.شناسددایی شاخصددهای قدددرت در خددانواده بدده روش تحقیددق کیفددی  .نشددریه امعدده پژوهددی
فرهنگی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .سا سوم ،شمار او  ،صص .611-693
هدددایت پناه،ا مددد .)6931(.گفتددار بیسددتم و دوم از سلسددله مطالدد تعلددیم و تربیددت و روش تحقیددق .پددژوهش هددای
پیمایشی ومیدانی در پروپزا نویسی .پایگاه خبری تحلیلی روشن خبر.
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