
  
  
  
  
  
  

روش تحقيق کيفي*  
سردار خالدي  

  
15 صفحه ابتدايي اثر به صورت حروف الفبا نوشته شده که از مطالب پژوهشي کتاب کامالً جـدا
221 صـفحه نيـز اثـر و در قالب «پيشگفتار»، «يادداشت» و فهرست مطالب گنجانـده شـده اسـت،
نگارشي ـ تحقيقاتي نويسندگان است که در مجموع با احتساب هر دوي آنها، تعـداد صـفحات کتـاب

236 صفحه است.  
دارا بودن نمودار يا تصوير: در اثر پيشرو 6 نمودار، 11 جدول و 26 برگزيدة پژوهشي، طراحـي و

گردآوري شده است.  
ب ـ معرفي مندرجات و مباحث اثر:  

کتاب «روش تحقيق کيفي» شامل هفت فصل است: فصل نخست با عنوان «کليات» به محتـوا
«چـالشهـا»،  و ماهيت تحقيق کيفي ميپردازد، در اين فصل هشت موضـوع بـه ترتيـب بـا عنـوان
«تحقيق بايد انجام شود»، «تحقيق ميتواند انجام شود»، «تحقيق انجام خواهد شـد»، «اسـتدالل»، 
«چارچوب نظري»، «معقول بودن طرح»، «شايستگي با صالحيت پژوهشگر»، «مروري بـر کتـاب» 
دو برگزيدة پژوهشي به ترتيب «توجيه يک پژوهشگر در بررسي يک فرهنگ سـازماني» و «متقاعـد

ساختن سياستگذاران در مورد مفيد بودن روشهاي کيفي» به نگارش درآمده است.  
«محتـواي در فصل دوم دربارة ارائة يک چارچوب نظري که کاري سخت و پيچيده اسـت، بـا عنـوان

«شـيوة  شـش موضـوع بـا تيترهـاي تحقيق: طرح پرسش تحقيق» مطالبي ارائه شده است، اين فصـل از
آغاز»، «مقدمهاي بر تحقيـق: مسـئله و اهميـت آن، توجـه بـه پرسـشهـا و محـدوديتهـاي تحقيـق»، 

                                                 
کيفـي تحقيق روش اجتماعي، ش 14، ارديبهشت 1388، صص 68ـ75. نوشتار حاضر نقدي است بر کتاب علوم ماه * کتاب

1386 از  236 صـفحه در سـال نوشتة گاترين مارشال و گرچن ب. راس من، ترجمة علي پارسيان و سيدمحمد اعرابي کـه در
سوي دفتر پژوهشهاي فرهنگي منتشر شده است. 
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«مقدمه»، «تعريف مسئله و اثبات اهميت آن»، «محدود کردن تحقيق و طرح پرسشها و مروري بر 
«الگـوي چرخـة تحقيـق»، «قيـف تئوريـک يـا نظـري» و  ادبيات ذيربط»، سه نمودار بـه ترتيـب
برگزيـدة پژوهشـي: «اهميـت تحقيـق»،«  «چارچوبي براي تصميمگيري مبتني بر مشـاهده» و سـه
ادبيات خالق»، «استفاده از مفاهيم» تشکيل شده است، هدف اصلي از اين فصل بيان چيستي طـرح 

تحقيق و مروري بر ادبيات موضوع روش تحقيق کيفي است.   
فصل سوم دربارة روش يا چگونگي انجام تحقيق است، در ايـن فصـل بـه چگـونگي جمـعآوري 
دادهها، استدالل براي موضوع و پرسشهاي تحقيق اشاره شده است. اين فصل با عنوان «چگـونگي
انجام تحقيق: طرحريزي تحقيق» از 9 موضوع به ترتيب «رويارويي با چالشها»، «استراتژي کلـي و
استدالل»، «استراتژي کلي»، «استدالل»، «توجه به مکان، جامعه يا پديده»، «نمونهگيري از مـردم،
رفتارها، رويدادها و (يا) فرآيندها»، «نقش پژوهشگر: مسئلههايي در زمينـة ورود بـه ميـدان تحقيـق،
زندگينامة شخصي و اصـول اخالقـي»، «مالحظـات فنـي» و «مالحظـات انسـاني»، سـه جـدول: 
«هماهنگي پرسشهاي تحقيق با اسـتراتژي تحقيـق»، «مشـاهده و بـه رمـز در آوردن (کدگـذاري)
پرسشها براي تعيين قدرت بيان و مقامي که زنان در سازمان شايستة احراز آن هسـتند» و «نمونـه-
گيري براي جمعآوري دادهها» و12 برگزيدة پژوهشي با عناوين «ارائـة دليـل بـراي تحقيـق کيفـي:

ديدگاهي فرهنگي دربارة برنامههاي اصالح مدرسههاي دولتي»، «نمونـهگيـري و انتخـاب مکـان»،  
«انتخاب مکان جهت افزايش توان دسترسي به افراد جامعه»، «توجه به افراد و رويـدادها»، «نمونـه-
گيري از افراد و رفتارها»، «اتخاذ تدبير براي ورود بـه جامعـة مـورد تحقيـق»، «پافشـاري»، «جلـب
اعتماد»، «مديريت امور سياسي»، « پايداري»، «نقش پژوهشگر و رابطهي متقابل (تفاهم)»، «اصول 

اخالقي و تحقيقي در زمينة مردمنگاري»، «رعايت اصول اخالقي تشکيل» يافته است.  
در فصل چهارم، روش جمعآوري دادههاي دست اول و دوم با ذکر نقاط قوت و ضعف هـر کـدام
مورد بحث قرار گرفته است. عنوان اين فصل «روش جمعآوري دادهها» است که با ايـن موضـوعات
به ترتيب «مشارکت در تحقيق»، «مصاحبة عميق (جامعه)»، «بررسي اسناد»، «روشهـاي تکميلـي

جمعآوري دادهها»، «داستان سرايي»، «تجزيه و تحليل تاريخي»، « فيلم، ويديو و عکس»، «مطالعه 
حرکت اندام»، «مطالعة شيوة استفاده از فضا»، «روش نامرئي»، «پرسشـنامه و تحقيـق پيمايشـي»، 
«روش تصوير و آزمون روانشناسي»، «ترکيب از روشهاي جمعآوري دادهها»، «اصول کلي براي تـدوين
استراتژيهاي جهت جمعآوري دادهها» فصل را تشريح کرده است. عناوين جداول اين فصـل بـدين روال
است: «نقاط قوت روشهاي جمعآوري دادهها»، «نقاط ضعف روشهاي جمعآوري دادهها»، «شيوههـاي
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دو برگزيـدة  جمعآوري دادهها در مورد انواع مشاهده»، «انواع روش جمعآوري اطالعات». همچنـين
پژوهشي «انتخاب روشي براي جمعآوري دادهها» و «انعطافپـذيري طـرح تحقيـق» در ايـن فصـل 

گردآوري شده است.  
فصل پنج دربـارة مـديريت فرآينـد جمـعآوري دادههـاي کيفـي، ثبـت، تجزيـه و تحليـل آنـان
ميباشد و بيشتر توجه خود را به مرحلة ارائة طرح تحقيق معطوف مينمايد. موضـوعاتي کـه در ايـن
فصل بيان شدهاند، عبارتنداز: «ثبت و مديريت دادهها»، «استراتژيهايي براي تجزيه و تحليـل داده-
ها» و «روشهاي تحليلي». نمودارهاي اين فصل به «طبقهبندي تجربي، نقش آموزگـار و اخراجـي-
هاي دبيرستان» و «سه روش مطلوب براي آموزش دادن» پرداختهاند. تنها برگزيـدة پژوهشـي ايـن

فصل نيز در رابطه با «مديريت دادهها» است.  
فصل ششم، برنامهريزي منابع الزم (انساني، مالي، زمان) را در جهـت انجـام تحقيـق بـا عنـوان
«مديريت منابع و زمان» مورد توجه قرار ميدهد. موضوعاتي که در اين فصل مطـرح مـيشـود، بـه

ترتيب: «برنامهريزي منابع براي يک تحقيق بزرگ»، «تحقيق موردي»، «جمعآوري دادهها در سطح 
ناحيه»، «جمعآوري دادهها در سطح مدرسه»، «استراتژي در مورد انتخاب مدرسـه»، «اصـالح طـرح
تحقيق»، «مديريت دادهها»، «تجزيه و تحليل دادهها»، «گزارش»، «نيروي انساني»، «منابع مالي»، 
در يـک مقيـاس کوچـک» و  «برنامهريزي براي تحقيق پاياننامه»، «استادان و همتايـان»، «زمـان
«تأمين مالي» هستند . سه برگزيدة پژوهشي راجعبه «برنامهريزي منابع»، «امکانپذير بودن و برنامهريزي 
تحقيق کيفي»، «تجزيه و تحليل مجدد دادهها» در اين فصل تنظيم و گزارش شده است، همچنين نمودار 
اين فصل به «مسير زماني و جريان فعاليتها» پرداخته و جدول آن نيز به ترتيـب: «منظـور کـردن زمـان
کارکنان به کارهاي مورد نظر»، «تعداد نيروي کار و زمان مصرف شـده بـراي انجـام کارهـا»، «خالصـه

بودجه به دالر» و «اصول اجرايي از دنياي مفروض» را نشان داده است.  
نهايتاً در فصل پاياني (7) معيار ارزيابي و شايستگي موضوع تحقيق براي پاسخگويي به پرسشها 
و انتقاد منتقدان به شيوههاي معقول با اين عنوان «دفاع از ارزشها و منطـق تحقيـق کيفـي» ارائـه 
شده است. موضوعات اين فصل عبارتند از: «معيار معقول بودن (صحت)»، «دفاع از تحقيق کيفي» و 
«فرجام سخن». دو نمونه برگزيده پژوهشي نيز با عناوين «توجيه مصرف زمان» و«دفـاع از انعطـاف

پذيري طرح تحقيق» به فصل پاياني اضافه شدهاند.  
نقد اثر  

پس از معرفي کتاب براي نقد آن نيز بايد به 3 شکل عمل کرد:  
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نقد صوري 
اثر مورد نظر با سبک و سياقي خاص به نگارش در آمده است، به طوري که در پيشـگفتار کتـاب
نيز سعي شده به اين موضوع پرداخته شود. «اين کتاب به گونهاي سازمان يافته است تا پژوهشـگران
بتوانند يک طرح تحقيقي کيفي تهيه کنند و پس از ارائـه، آن را بـه اجـرا درآورنـد.» (مارشـال وراس

من،1386: 13) 
نويسندگان کتاب سعي کردهاند در آغاز مباحث، کلياتي راجع به محتواي اصلي بحث ارائه دهنـد، 
سپس به چگونگي سپري شدن مراحل يک تحقيق کيفي بپردازند. قواعدي که يـک طـرح تحقيقـي
کيفي بايد طي نمايند را ذکر کرده و در پايان نيز به دفاع از اين روش به عنـوان تحقيقـي مبتنـي بـر

منطق، همت گماردهاند. 
«برنامهريزي تحقيقي کيفي، مسيرها و مراحل مشخصي که بايـد طـي شـود، اصـولي کـه بايـد
رعايت گردد و نقاط قوت اين روش، از جمله مطالبي است که به آن پرداختـه شـده اسـت.» (همـان، 

ص 13) 
شيوة نگارش اين مجموعه طوري است که شايد تنها پژوهشگران يا عالقهمندان به اين حوزه در 
صدد خواندن يا بررسي مطالب آن باشند. زيرا به نظر ميآيد به کار بردن اصطالحات تخصصي که در 
ادامة مباحث به آن اشاره ميکنيم و به کارگيري زبان فني و بسيار خاص در کتاب ايجـاب مـيکنـد،
حتماً خواننده از آگاهي، دانش و تواناييهاي قبلي برخوردار باشد تا بتواند از موضـوعات داخـل کتـاب
بهرهاي ببرد. «اين مجموعه ثابت خواهد کرد که پژوهشـگر يـا پژوهشـگران، دربـارة موضـوع مـورد
تحقيق و روشهايي که به کار خواهند برد، آگاهي، دانش و تواناييهاي الزم را دارند. در ايـن کتـاب

گاهي ما اصطالحات فني خاص به کار ميبريم.» (همان، ص 21) 
از سوي ديگر بايد گفت ارائة يک يا چند «برگزيدة پژوهشي» بـه عنـوان نمونـههـاي واقعـي يـا
گاهي اوقات غير واقعي از سوي مؤلفان در پايان هر موضوع، نکتة مثبتي  براي ارائـة شـيوة نگـارش
نويسندگان ميتواند  باشد. به طوريکه اين شيوه سبب ميشود خواننده با تعمق و تأمل بيشتر خود را 

با مباحث درگير سازد. 
«در سراسر کتاب، ما نمونهها يا مثالهايي را با عنوان «برگزيـدة پژوهشـي» ارائـه مـيکنـيم تـا
مطالب عرضه شده را مستند نماييم.» (همان، ص20) همچنين ذکر جدول و نمودارهـا در کمـک بـه

تفهيم مطالب را نيز در همين راستا بايد پنداشت. 
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در نگارش اين مجموعه همواره بر دو موضوع در کنار هم در طـي ارائـة مباحـث اشـاره و نـوعي
پيوستگي بين مباحث را ايجاب کرده است. «در سراسر اين کتاب، دو موضوع اصلي مورد توجه است: 
انعطافپذيري طرح تحقيق که يکي از جنبههاي بسيار مهم تحقيق کيفي است... و دومـين موضـوع

مهم اين است که طرح تحقيق به خودي خود يک دليل و استدالل است» (همانجا) 
اما در مورد ميزان مطلوب بودن چاپ اثر بايد گفت، هر چند براي اينکه از مناسب بـودن کيفيـت
چاپ يک اثر مطلع شويم، بايد يک مجموعه معيارها و اصول مشخصي داشته باشـيم، امـا چـاپ اثـر
عاليـق يـک خواننـده را برطـرف مورد نظر از لحاظ رنگ، شکل، نمودار يا ساير موارد توانسته اسـت

نمايد. 
«برگزيـدة  جدا کردن مباحث مختلف با رنگ و شکلهاي مختلف از اين مـوارد مـيباشـد، ذکـر
پژوهشي» داراي عنوان و فضاي مناسب براي چينش نمودار و جدولها از ديگر نمونههاي گفته شده 
است. با توجه به اينکه در شناسنامة کتاب که در صفحة ابتدايي کتاب قرار دارد، نسبت به نوع چـاپ، 
اندازة حروف متن و نوع کاغذ اشارهاي نشده، بيشتر از اين نميتوان راجع به کيفيت چاپ اظهـار نظـر

کرد.  
در مورد قواعد نگارشي و اماليي بايد گفت، غلطهاي اماليي يا نگارشي در هر اثـري وجـود دارد. 
به طبع در اين اثر  نيز اشتباهاتي همچون تکرار کلمات، جمع بستن برخي واژهها که نبايد جمع بسته 
شود و پيروي نکردن از قواعد نگارشي و اماليي در اين کتاب ديده ميشود. به طور مثال، در صـفحة 
14 کتاب سطر هشتم، واژة «براي» دو بار تکرار شده است يا اينکه در صـفحة 58 در سـطر چهـارم، 

براي واژة «تحقيق» نيز همين اتفاق تکرار شده است. 
نکتهاي که بايد گفته شود اين است که همان مطالب عنوان شده در بخش «مروري بـر کتـاب» 
فصل «کليات» در صفحة 18 تا 20، خالصهوار در «پيشگفتار» صفحات 13 تا 15 تکرار شده اسـت . 
به عنوان نمونه در صفحة 13 چنين نوشته شده است: «فصل دوم بـه يـک چـارچوب نظـري بسـيار

پيچيده و سخت تعلق دارد و در مورد آن مطالبي ارائه شده است...» و در صفحة 18 کتاب چنين آمده 
است: «...در فصل دو دربارة ارائة يک چارچوب نظري که کاري بسيار پيچيده و سخت است، مطالبي 

ارائه خواهيم کرد...» 
«در سراسـر کتـاب چنـدين برگزيـدة پژوهشـي جهـت يا اينکه در صفحة 14 گفته شـده اسـت :  
مستندسازي مطالب، از کارهاي پژوهشگران و انديشمندان جمـعآوري و عرضـه شـده اسـت...   » و در 
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صفحة 20: «در سراسر کتاب، ما نمونهها يا مثالهايي را با عنوان «برگزيدة پژوهشي» ارائه ميکنـيم
تا مطالب عرضه شده را مستند نماييم...». 

«در سراسـر کتـاب، دو موضـوع مـورد توجـه اسـت: همچنين در صفحة 14 نوشته شـده اسـت :  
«انعطافپذيري طرح تحقيق که يکي از جنبههاي بسيار مهم تحقيـق کيفـي اسـت و ارائـة داليلـي
محکم و موجه در مورد تحقيق...» و در صفحة 20 «... در سراسر اين کتاب دو موضوع اصـلي مـورد

و  توجه است: انعطافپذيري طرح تحقيق که يکي از جنبههـاي بسـيار مهـم تحقيـق کيفـي اسـت.. .      
دومين موضوع مهم اين است که طرح تحقيق به خودي خود دليل و استدالل است...». 

و مواردي ديگر نيز در همين صفحات به چشم ميخورد که به خاطر نبود جـا و فضـاي کـافي از
ارائة آنها چشمپوشي ميکنيم. شايد بهتر بود مترجمان زحمـتکـش ايـن مجموعـه بـه جـاي تکـرار
مباحث به مطالب ديگري چون شرح چگونگي سختيهاي ترجمة کتاب ميپرداختنـد تـا خواننـده بـا

دشواريهاي راه آشنا شود و با جديت بيشتري به خواندن مطالب بپردازد. 
نحوة صفحهبندي و نحوة چينش مطالب نيز به گونهاي بوده است که توانسته تا حدودي رضـايت
خاطر خوانندگان را به همراه داشته باشد. در مورد صفحهبندي کتاب بايد گفـت، جلـد کتـاب و نحـوة 
آرايش آن ميتواند فرد را براي نگاه کردن به صفحات داخلي تشويق نمايد. اما تکرار مطالب در برگة 
اول و دوم کتاب، نوعي بيتوجهي به اصول صفحهبندي را خاطرنشان ميکند، اگر برگـة اول بـا نـام
خدا يا به صورت «بسم اهللا الرحمن الرحيم» و برگة دوم با ذکـر عنـوان، نويسـنده و مترجمـان و بـه
صورت کوچک نام انتشارات نوشته و در پشت اين برگه شناسنامة کتاب بـا شـلوغي کمتـري معرفـي
ميشد، مثالً در باالي صفحه پشت برگة دوم، اطالعات شناسنامهاي و فهرستنويسي و در پايين بـه
«يادداشـت» بعـد از شناسنامة کتاب پرداخته ميشد، مناسبتر به نظر ميآمد. بهتر بـود کـه مطلـب

«فهرست مطالب»، جداول و نمودارها ميآمد تا جدايي بين مطالب به وجود نيايد. 
اگر ابتداي هر فصل نيز کادري بسته با اين عنوان «پس از مطالعة اين فصـل شـما مـيتوانيـد» 
اختصاص مييافت تا خواننده با ذهنيتي آشنا به مطالعة موضوع بپردازد و در پايان هـر فصـل هـم بـا
«جمعبندي» و يا «مروري بر فصل» خاتمه مييافت، مطمئناً انسجام بيشتري در آرايش صفحات بـه

وجود ميآمد. 
همچنين اگر در پايان هر فصل، منابع و مراجع مربوط به آن فصل گنجانده ميشـد، هـم از نظـر
صفحهآرايي وزينتر ميبود و هم اينکه خواننده براي مطالعة منابع، الزم نبود که به جسـتجوي آن در
پايان فصل بپردازد. قرار دادن جداول کتاب در يک کادر بسته سبب مـيشـود خواننـده بـه فضـاهاي
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ديگر صفحه توجه نکند و تمرکز بيشتري روي مطالب انجام دهد. در صورتيکه در اثـر پـيشرو ايـن
نکته رعايت نشده است. همچون جداول 6ـ2 در صفحة 181 يا جدول 6ـ4 در صفحة 192 که بيشتر 

به متن کتاب شبيه است تا جدول. 
در صفحات پاياني کتاب پس از ذکر منـابع و نمايـه، 19 جلـد کتـاب منتشـر شـدة انتشـارات آن
مجموعه نام برده و معرفي شده است، اما شايد تنها معرفـي چنـدين کتـاب اصـلي حـوزة پـژوهش و

معرفي کاملتر آنها در صفحات جداگانه ميتوانست براي صفحهآرايي مجموعه بهتر باشد. 
  

نقد ساختاري  
درباره آنچه نويسندگان اثر چگونه با موضوع روبهرو شدهاند، در صفحة 13 به طور کلي اشـارهاي 
کوتاه شده است. «در کتاب روش تحقيق کيفي، انسجام و يکپارچگي بين دو بخش اصلي (محتـوايي
و شکلي) هر تحقيق را تنظيم ميکند و محتواي هر تحقيق و چارچوب نظـري آن را مشـخص مـي-

سازد.» (همان، ص 13) 
در شيوة برخورد صاحبان اثر با موضوع بايد اشاره کرد که در ابتداي آغاز مباحـث، آنـان بـا طـرح
کلياتي دربارة موضوع، مقدماتي را براي خواننده شرح دادهاند تا خواننده با آشنايي بيشتري به موضـوع
اصلي بپردازد. سپس در پايان  فصل «کليات» به مروري بر کل کتاب پرداختهاند تا انسـجام و تـداوم

بيشتري را با خواننده همراه سازند. 
در فصل دو به اساس موضوعات و مسائل «روش تحقيق کيفي» به عنوان روشي منطقي اشـاره
ميشود. نويسندگان پس از معرفي کتاب و آشنايي خوانندگان با موضوع به ذکر اساسيتـرين پرسـش

روش تحقيق کيفي يعني چارچوب نظري يا همان محتواي تحقيق (طرح پرسش تحقيق) ميپردازند. 
«در فصل دو دربارة ارائة يک چارچوب نظري که کاري بسيار پيچيـده و سـخت اسـت، مطـالبي

ارائه خواهيم کرد.» (همان، ص 18) 
نيـز روش چهـار در فصل سه دربارة روش يا چگونگي انجام تحقيق، بحث کردهانـد و در فصـل
جمعآوري دادههاي دست اول و دست دوم را بيان کردهاند، در فصل پنج به فرآينـد جمـعآوري داده-
هاي کيفي ثبت، تجزيه، تحليل و مديريت اين امور پرداختهاند و در فصول شش و هفت به ترتيب به 
برنامهريزي منابع الزم (انساني، مالي، زمان) جهت انجام تحقيق و ارزيابي معقول بـودن و شايسـتگي

طرح تحقيق کيفي اشاره ميکنند. 
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سؤالي که مطرح ميشود اين است که آيا اين نوع طرح شيوة مباحث ميتواند به صورتي بنيـادي
يا اساسي موضوعات را براي خواننده قابل فهم سازد؟ در وهلة اول پاسخ به پرسـش مـذکور نيـاز بـه
مطالعة خود کتاب دارد. اما در وهلة دوم در پاسخي کلي به پرسش پيشرو بايد گفت، در اثر مورد نظر 
ارائة نمونهها يا مثالهايي با عنوان «برگزيدة پژوهشي» براي استفادة مطالب مواجهة جديدي از ارائة 
شيوة مطالب است؛ زيرا با مملوس شدن موضوعات براي خواننده، ترغيب او براي خواندن را هـم بـه
دنبال دارد. راجع به اينکه مباحث با چه محتوايي رو به رو بودهاند، در صفحات ديگـر بحـث خـواهيم
کرد. اما تأکيد و تکرار دو موضوع اصلي نشان از آن دارد که نويسندگان سـعي در تـداوم و پيوسـتگي

ذهن خواننده با مباحث را دارند. 
در جاي جاي کتاب با پيوستگي مطالب به انعطافپذيري تحقيق و اينکه طرح تحقيق به خـودي
خود يک استدالل است، سعي شده تا از شيوة روش تحقيق کيفي به عنوان روشي که سبب ميشـود
تا «محصول نهايي که به دست ميآيد، به گونهاي باشد که مخاطبان را متقاعد سازد و دليلي محکـم

براي راهي که پژوهشگر در پيش گرفته است، ارائه کند.» (همان، ص 208) ياد شود. 
شيوة دستيابي به مقصد براي انجام رساندن مباحث مورد تأکيد دفاع از اصول روش تحقيق کيفي 
است که با تأکيد و تکرار بر دو موضوع گفته شده، انعطافپذيري و استدالل در تحقيق کيفـي همـراه
است. به عنوان مثال نويسندگان در صفحة 56 «پژوهشگران چگونه ميتوانند طرح تحقيـق انعطـاف
پذيري الزم را حفظ کنند...»، در صـفحة 38 «...موضـوع تحقيـق از انعطـافپـذيري الزم برخـوردار
باشد... در واقع معما همينجاست»، در صفحة 150«...  در واقع نقطة قوت تحقيـق کيفـي انعطـاف-
پذيري آن است...» يا در صفحة 208: «ارائة طرح تحقيق کيفي... باعث خواهد شد تا... دليلي محکم 
براي راهي که پژوهشگران در پيش گرفتهاند ارائه کند.» بـا تکـرار و پيوسـتگي ايـن دو موضـوع بـا
مباحث روش تحقيق کيفي، خواستار آن بودهاند که از  اين روش به عنوان روشي بنيادي و اساسي به 

منزلهي به انجام رساندن تحقيق ياد کنند. 
هر چند ميتوان گفت نويسندگان در نوع التزام و پيوستگي مطالب موفق بـودهانـد، امـا در نحـوة 
چينش و ترک مباحث به لحاظ تقدم و تأخر نتوانستهاند انسجام ذهني خوانندگان را به دست بياورنـد . 
اگر در فصل اول به جاي پرداختن به «چارچوب نظري» ابتدا به فصل هفتم يعني «دفاع از ارزشهـا

و منطق تحقيق کيفي»، سپس به فصل ششم «مديريت منابع و زمان» ميپرداختند، در نحوة چينش 
تقدم و تأخر مباحث به چارچوب تخصصيتري دست مييافتند. همچنـين اگـر فصـل سـوم مباحـث
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«رويارويي با چالشها»، «استراتژي کلي» يا «استداللها» با فصل هفتم ترکيب ميشد، نويسندگان 
بهتر ميتوانستند به دفاع از اصول و منطق تحقيق کيفي بپردازند. 

بهطور کلي صاحبان اثر با تکرار استداللهايشان در دفاع از منطق تحقيق کيفـي سـعي در تأييـد
موضوع خود داشتهاند، آنان با ارائة نمونههاي «برگزيدة پژوهشي» به عنوان نمونههايي که بازتـابي از
زمينة تحصيلي آنان (علوم تربيتي) ميباشند، به شـرح تفضـيلي الزم بـراي تأکيـد نکتـة مـورد نظـر

پرداختهاند. 
  

نقد محتوايي  
پيامي که اثر براي آن طراحي و تدارک ديده شده باشـد، در واقـع همـان هـدفي اسـت کـه توسـط

صاحبان اثر پيگيري و دنبال ميشود، همچنان که در صفحة دو کتاب به اين موضوع اشاره شده اسـت: 
«مقصود يا هدف کتابي که پيشرو داريد، اين است که به پژوهشـگراني کـه مـيخواهنـد بـا اسـتفاده از
روش کيفي در صدد درک و حتي تغيير يک پديدهي بسيار پيچيدة اجتماعي برآيند، راههايي ارائه دهد.» 
اگر بخواهيم به جنبة محتوايي اثر بپردازيم و اينکه آيا پيام اصلي اثر توانسته مخاطبـان را قـانع و 
راضي نگه دارد، بايد پيشاپيش به اينکه در محتواي اثر چـه چيـزي نوشـته شـده و ارتبـاط محتـواي

مطالب را با هدف اصلي درک کنيم. 
«روش تحقيـق کيفـي» و  نويسندگان در فصل اول کتاب با عنوان «کليـات» بـه شـرح کلـي از
مطالبي که در کتاب گفته ميشود پرداختهاند. در اين اثر در صفحة هفت، براي روش تحقيـق کيفـي
چنين تعريفي آمده است: «اين تحقيق هم حالت توصيفي دارد و هم تبييني و سـرانجام اينکـه بـراي
جمعآوري دادههاي اصلي به گفتهها و رفتارهاي قابل مشاهدة افراد تکيه ميکنند.» تعريفـي کـه بـه

صورت کلي چشماندازي از اين روش را براي خواننده ترسيم مينمايد. 
صاحبان اثر با بيان مشکالت پيش روي روش تحقيق و شرح استداللهـا بـراي اسـتفاده از ايـن
روش، با استفاده از برگزيدة پژوهشي واقعي و غير واقعي توانستهاند کلياتي از اهداف و محتواي کتاب 

را براي خواننده يا پژوهشگر مشخص نمايند. 
در فصل دو، نويسندگان در پي ارائة تعريف و شرح چارچوب نظـري و مـروري بـر ادبيـات بـراي
کتمـان کـرد، امـا روش تحقيق کيفي هستند، هر چند ارتباط بين مطالب و محتواي آن را نمـيشـود
استفاده از واژههاي نامشخص و بدون تعريف، خواننده را با سر درگمي مواجه ميکند. به عنوان مثـال
در صفحة 28 سطر پنجم معلوم نشده که عبارت«تئوري رسمي و تئوري ابـراز نشـده» يـا در همـان
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صفحه سطر يازدهم واژة «تئوري شخصي» به چه معني است و اين موضوع خواننده را بـا واژههـاي
بيگانهاي آشنا ميسازد که ميتواند انسجام ذهنيت او را با مطالب از بين ببرد. 

يا اينکه آيا به کار بردن عبارتي که در صفحة 31 نوشته شده اسـت: «چـارچوب درهـم و بـرهم
است،... بايد از نظر قدرت مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان به طرح تحقيق رسيد.» معناي نامفهومي را 
براي پژوهشگر تداعي نميکند؟ در اينجا قدرت چگونه معنا و تعريف ميشود؟ و چگونه بايد چارچوب 
را از نظر قدرت مورد بررسي قرار داد؟ و اينکه اصالً معناي آن چيسـت؟ در کتـاب پاسـخي بـه ايـن

سواالت داده نميشود. 
در صفحة 38 راجعبه انعطاف پذيري الزم موضوع تحقيق صحبت بـه ميـان آمـده اسـت، اينکـه
موضوع تحقيق هم بايد مشخص و روشن باشد و هم انعطاف پذير. آيا همچنان که خـود نويسـندگان
از آن به معما ياد ميکنند، براي خواننده نميتواند اين مسئله معما باشد؟ صاحبان اثر بـه بيـان اينکـه
«از يک سو موضوع تحقيق بايد به حد کافي روشـن و مشـخص باشـد... و از سـوي ديگـر موضـوع
تحقيق بايد انعطاف پذير باشد...» (همان، ص 38) بسنده کردهاند و راجعبه اينکه چگونه بايد موضـوع
در پايـان ايـن تحقيق هم روشن و مشخص و هم انعطافپذير باشد، هيچگونه پاسخي روا نداشتهانـد . 
فصل نيز در صفحة 52، صحبت از «مجموعهاي از فرضيههاي (اثبات نشده) راهنما» به ميـان آمـده، 
اما توضيحي براي آن داده نشده است، تنها در صفحة 53 با بيان اينکه «ايـن» فرضـيههـاي (اثبـات
نشده) راهنما «ميتواند مشخص کنندهي مسيري باشد که پژوهشگر طي خواهد کرد» به کليگـويي

در اين زمينه پرداختهاند. 
فصل سوم صحبت از چگونگي انجام تحقيق است، اينکه استراتژي تحقيق در ابتدا بايـد چگونـه
ـ ابراز ميدارد کـه اسـتراتژي باشد، نويسندگان در اينباره ميگويند: «اگرچه پژوهشگر ـ ين (1984)
تحقيق، به خودي خود نميتواند شيوة جمعآوري دادههاي خاص را مشخص کنـد، ولـي مـا بـر ايـن
باوريم (به تجربه به چنين نتيجهاي رسيدهايم) که در روش کيفي، اسـتراتژي خـاص مشـخص مـي-
شود.» (همان، ص 58) اينکه تجربة نويسندگان در چيست؟ و چه تجربهايي در اين زمينه دارند؟ خود 
سؤالي است که به آن پاسخ داده نشده است تا خوانندگان نيز همچون نويسندگان به قطعيـت نسـبي

در اين زمينه برسند. 
موضـوع خـود ايـن در فصل سوم نيز که مهمترين بخش کتاب را تشکيل ميدهد، به طوريکـه
ميتوانست در کتابي جداگانه به نگارش درآيد، با نگاهي گذرا و سريع از ديد نويسـندگان اثـر گذشـته
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است، طوري که تنها کلياتي از چگونگي انجام محتواي طرح تحقيق به روش کيفي صحبت به ميـان
آمده است. 

بـا عنـوان «چـالشهـا و در واقع بعضي قسمتهاي اين فصل بايستي از فصلهاي ديگر کتـاب
«چگـونگي انجـام استداللهاي پيش روي تحقيق کيفي» به نگارش در ميآمد نـه اينکـه در فصـل

تحقيق» که هيچگونه ارتباط موضوعي با هم ندارند، نوشته شود. 
در آخر همين فصل نيز نويسندگان با ذکر نکاتي اخالقي براي پژوهشگر در صدد پايـان دادن بـه
موضوع هستند و بدون نتيجهگيري از اينکه چگونه يک تحقيق بايد انجام شـود، فصـل را بـه پايـان

ميرسانند. 
در اين فصل نويسندگان از موضوع به سرعت رد ميشوند و تنها کليـاتي را پـيش روي خواننـده

ترسيم مينمايند، در واقع پژوهشگران را با جزئيات چگونگي انجام تحقيق آشنا نميسازند. 
فصل چهارم کتاب به انواع روشهاي جمعآوري دادهها ميپـردازد.  در ايـن فصـل روشهـاي اصـلي
جمعآوري دادههاي تحقيق کيفي مشخص شده و سپس از روشهاي تکميلي نيز صحبت بـه ميـان آمـده

است. ارتباط موضوع با عنوان فصل و توضيح کافي براي هر روش تاحدودي توانسته رضايت خواننده را به 
همراه داشته باشد و در پايان اين فصل نيز صاحبان اثر سعي کردهاند بار ديگر انعطافپذيري طرح تحقيـق
را با بهانة اينکه يک روش تحقيقي کيفي از روشهاي مختلفي براي جمعآوري دادهها بهره ميبرد، مـورد

تأکيد قرار دهند. 
همچنين در فصل پنجم به طور کلي و بدون ذکر جزئيات، نويسندگان به ذکر اين نکته پرداختهاند که 

پژوهشگر جوان چگونه انبوه دادهها را به ثبت ميرساند و آنها را تجزيه، تحليل و مديريت مينمايد. 
فصل ششم همچون فصول ديگر چشماندازي کلي از فرآيند برنامهريزي و طرحريزي منابع مـورد
«برگزيـدههـاي پژوهشـي» در  نياز طرح تحقيق براي خوانندگان را ترسيم مينمايد. استناد کردن بـه

اين فصل توانسته خواننده را با درک بيشتري نسبت به موضوع ياري نمايد. 
نويسندگان در فصل پاياني نيز با جمعآوري کلياتي از کتاب و تکرار و تأکيد بر موضوعهاي گفتـه
شده در صدد پاسخگويي به دفاع از ارزشها و منطق کيفي برآمدهانـد، آنـان بـا تأکيـد دوبـاره بـر دو
موضوع اساسي تحقيق کيفي يعني «انعطافپذيري طرح تحقيق» و «ارائة داليلي محکم و موجـه در

مورد تحقيق» آن را معياري براي صحت و مقبوليت روش تحقيق کيفي برشمردهاند. 
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بـراي پژوهشـگران در نهايت اينکه نويسندگان توانستهاند تنها به کليتي از روش تحقيـق کيفـي
بسنده نمايند، اما اينکه چگونه آن را به انجام رسانند يا چه تکنيکهايي براي موفقيـت در ايـن روش

مؤثر واقع ميشود را ذکر ننمودهاند. 
ارزيابي 

با دقت نظر و جمعبندي از اثر پيشرو به اين نتيجه ميتوان رسيد که صاحبان اثر بيشتر به دنبال 
دفاع از اصول و منطق تحقيق کيفي بودهاند تا چگونگي و اجراي اين روش. 

در اين کتاب سعي شده است با تأکيد بر دو موضوع اساسي: 1- انعطافپذيري تحقيـق 2- ارائـة 
داليل موجه و محکم براي تحقيق، از روش تحقيق کيفي به عنوان روشـي بنيـادي و اساسـي بـراي

حل مسائل علوم انساني به طور کلي نام برده شود. 
هر چند که شايد اين موضوعات بارها در کتاب تکرار و تأکيد شده است، امـا بـه کـارگيري زبـان
فني و تخصصي و استفاده از اصطالحات جديد، محتواي سنگيني از اثـر را بـراي خواننـدگان ترسـيم
کرده است. همچنين نبايد از اين نکته به راحتي گذشـت کـه نويسندگــان در اثــر پيــشرو، بـدون
نتيجهگيري از هر فصل به پايان مباحث بسنده ميکنند، با سرعت از موضوعات مهم عبور ميکنند و هـيچ

توجهي به جزئيات مباحث کتاب نميکنند، به طوريکه نوعي شتابزدگي را در عمل انجام شده صاحبان اثر 
تداعي ميکند؛ و اما در پايان بايد پرسشي را آغاز کرد: اينکه آيـا تکـرار بـيش از حـد دو موضـوع در طـي

فصول کتاب، خواننده را نسبت به دنبال نمودن مطالب و درستي آن دچار ترديد نميکند؟  


