
  30ـ  5، صفحه 1389 پاییز و زمستان، دومسال دوم، شماره ، 
Pazhuhesh, Vol.2. No.2, Fall & Winter 2010-11 

  
  
  

  چگونگی انجام آنتحقیق میدانی و شناختی  مبانی روش
  **اسفندیار غفاري نسب/  *محمدتقی ایمان

  كيدهچ
هاي  ه مطالعه جامعه انساني با شيوهكصورت گرفته  باره ايناز قرن هفده مناظره شديدي در 

ـ گرايانه درست نيست. از ديـدگاه وي  علوم طبيعي و با استفاده از روش اثبات ويژگـي  و، ك
وي روش  جمعي ايجاد گرديده است.اي  به گونهه نظام معاني آن كاصلي جامعه آن است 

ـ  مـي  علوم طبيعي ارائههاي  تفسيري را در مقابل روش ـ رد. از ديگـر پيشـگامان روي  ك رد ك
طبيعت و فرهنگ اموري ذاتاً متفـاوت  ، اموري مانند ذهنديلتاي است. به نظر او، ، تفسيري

ديـدگاه  ، دست يابدها  پديدهنترل فني بر كوشد تا به ك مي گرايي ه اثباتكهستند. در حالي 
گردنـد.   مي دار معنيمتقابل ها به طور  نشك ه چگونهكاين است  كبه درمند  عالقه تفسيري
اي  علوم اجتماعي به صورت فزاينـده هاي  يفي در رشتهكتحقيق هاي  نوني روشك ةدر دور

و  ۱۹۲۰اگو در دهـه  كتب شـي كار مكيفي به كگيرد. سابقه تحقيقات  مي مورد استفاده قرار
ـ پـردازد   ميهايي  يفي به توليد يافتهكگردد. تحقيق  مي باز ۱۹۳۰ هـاي   ه از طريـق روش ك
به مسئله معنا مند  عالقه يفيكقابل دسترسي نيست. محققان هاي كمي  يا ساير روش آماري

، افـراد چگونـه بـه زنـدگي     ؛ اينكـه رد تفسيري استكتحقيق مبتني بر روي اينگونههستند. 
ـ يفـي مسـتلزم   كتحقيق  دهند. مي تارهاي جهان اجتماعي معناتجربيات و ساخ ميـداني   ارك

رده و عمالً در محيط كمحقق مستقيماً با افراد مورد بررسي ارتباط برقرار ، رو . از ايناست
  تا در محيط طبيعي به مشاهده و ثبت رفتار بپردازد. يابد مي حضور

، نظام معـاني ، تحقيق ميداني، تفسيريشناسي  روش، گرايي اثبات، يفيك: تحقيق ها كليدواژه
  مشاهده.
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  مقدمه
شدیدي در هاي  از قرن هفده مباحث و مناظره، گرایی هاي اندیشه اثبات با توجه به خاستگاه

توانـد درسـت    نمـی  ه مطالعه جامعه انسانی به شیوه علـوم طبیعـی  کصورت گرفت  باره این
توسـعه و تحـول    2،دیلتايو  1ویکوهمچون اي  برجستههاي  چهره، باشد. در علوم اجتماعی

این سنت به گسترش را مد نظر قرار دادند و پس از آن نیز پدیدارشناسان  کفلسفه هرمنوتی
ه تـاریخ انسـان را بـه عنـوان     کـ بـود   ویکـو ري کف ،. از پیشگامان این نحلهپرداختندري کف

سرشت و ذات خداوند  خواهد بلوغ ذهن انسان است و میه نمایانگر کفرایندي تلقی نمود 
  3.نماید كرا در
است ریاضیات و تاریخ انسان موضوعاتی هستند که ما نوع خاصی از دانـش دربـاره   معتقد  ویکو

 تواند نوعی دانش را درباره اموري که خود آن را برساخته و به وجود آنها داریم و انسان می
  4.نیست پذیر امکانطبیعی هاي  هپدیددرباره  دانشی آورده کسب نماید که رسیدن به چنین

جمعـی ایجـاد   اي  ه نظام معنایی آن به گونهکویژگی اصلی جامعه آن است ، ویکواز دیدگاه 
ه رشـد  کـ نظـام نمـادین اسـت     کگسترش ریخت شناسی ویکوشف اصلی کگردیده است. 

هـاي   نظـام فعاالنـه بـه ایجـاد    اي  دهد. جوامع به گونه می یلکواحد اصلی آن را تش، فرهنگ
روش تفسیري خود  ویکوپردازند.  می معانی پرداخته و از طریق آن به فهم و شناسایی خود

ه مطالعـه  کـ ورزیـد   مـی  یدکاو تأ، انگاشت. بنابراین می علوم طبیعیهاي  را در تقابل با روش
ویژه از ه انسان و جامعه در تاریخ بسیار متفاوت از طبیعت است. این مضمون و درونمایه ب

هرمنوتیک  5شالیرماخر اینکهي اندیشمندان آلمانی قرن نوزدهم گسترش یافت. از جمله سو
دانش تـاریخی  شناسی جدا کرد وآن را در مورد مسائل  و علم تفسیر را از زمینۀ اولیه آن در لغت

بـه مطالعـه    آورد. علم هرمنوتیک به طور اعمتاریخی دربه کار برد و آن را به صورت مسئلۀ 
راه ، بـه هـر روي   6.ان فهم تفسـیر پرداخـت  کبه بررسی ام انسان و به طور اخص هاي فعالیت

 شـالیرماخر گرفتنـد.   مـی  ان آلمـانی آن را در پـیش  زپـردا  ه تقریبـاً نظریـه  کتفسیر راهی بود 
، ه قادر است علوم انسانی را وحـدت بخشـد  که این روش را به مقامی کسی بود کنخستین 

ـ در پایـان قـرن نـوزدهم و آغـار قـرن بیسـتم وارث تف      می اتب مختلف تفهکارتقا داد. م ر کّ
  اند. همبسته ه اندیشه و هستیکمعقتد است  شالیرماخر 7.تفسیري هستند
ه هرچه بتواند موضوع تفسیر قرار گیرد در حیطه تأویل است و کمعتقد بود  شالیرماخر

ند و در ک نمی ذاتآً تغییر، ستماه فهم آن مورد نظر کحسب علوم یا موضوعی  این روش بر
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بـه طـور    یعنی چه در مورد خواندن روزنامه و چه در مورد شناخت دیگـران و ۀ موارد، هم
ایـن روش ماننـد هـر    رو،  از ایـن شود.  می تفسیر مطرحمسئله  لی در مورد هر زبانی نوعیک

  8.روش علمی دیگر عبارت از نوعی بازسازي است
تفسـیر)  ک (در علـم هرمنوتیـ   یلتـاي داست.  دیلتايرد تفسیري کاز دیگر پیشگامان روی

ه حیـات  هایی کـ  یعنی رشته؛ مبادرت به مالحظه مبنایی براي علوم انسانی و اجتماعی نمود
اداها و اطوار آدمی و افعال تاریخی و قوانین ها،  چه این بیان، نندک می درونی انسان را تفسیر

یـابی بـه    دسـت هـاي   وشتوسـعه ر  دیلتايو چه ادبیات. مقصود  اساسی و آثار هنري باشند
نسـبت بـه   ، حیـات درونـی بـود. او در عـین حـال     هاي  عینی و معتبر از بیانبه طور  تفسیر

ـ تفهاي  گرایش موجود در علوم انسانی در خصوص اتخاذ صرف معیارها و شیوه ر علـوم  کّ
ظـر او سـنت   نش نشـان داد. از ن کـ بـراي مطالعـه انسـان شـدیداً وا    آنهـا   اربستنکطبیعی و 

  9.آلیستی نیز انتخاب پایداري نبود ایده
ه در کـ سـت  مندي وجود ما یابی آگاهی از تاریخمسئله باز دیلتايمسئله فهم انسان براي 

 ی قـدرت تجربـه  کانیکـ مقوالت ایستاي علم گم شده اسـت. مـا زنـدگی را در مقـوالت م    
نـدگی  مسـتقیم ز هـاي   تجربههاي  ده و خاص معنا و سویهیپیچهاي  ه در سویهکبلکنیم،  نمی

این واحدهاي معنا مستلزم زمینـه  . نیمک می ی و خاص تجربهئامر جز كدر تمامیت آن و در
حیات درونی انسـان  هاي  ه پویاییکمعقتد بود  دیلتاي 10.گذشته و افق انتظارات آینده است

تـوان تـابع معیارهـاي     نمـی  راها  اینرو،  از اینیبی از شناخت و احساس و اراده هستند. کتر
ري کـ ساخت. سپردن وظیفه فهـم انسـان بـه مقـوالت ف    کمی  ی وکانیکم ت شبهدقّیت و علّ

از مقـوالت انتزاعـی از بیـرون    اي  تحمیـل مجموعـه  ، در واقـع،  محـض  مستنبط از نقد عقلِ
ه در علـوم انسـانی   کـ رد کـ ادعـا   دیلتـاي ه به هیچ وجه مأخوذ از آن نیست. کزندگی است 
انسانی ساخته است. این الگوهـا از خـود خصـلت    براي تأویل پدیدارهاي اي  الگوهاي تازه

آنها به جاي مقوالت قدرت، بر مقوالت معنـا، و بـه جـاي     تجربه زندگی گرفته شده بودند.
، امـا نـه از   نیمکما قادریم به جهان انسانی و درونی نفوذ اند.  تاریخ مبتنی شده برریاضیات، 

بـه عبـارت   . زنـدگی هـاي   و جلـوه ها  یعنی فهم بیان؛ ه از طریق تأویلکبل، بینی طریق درون
  11.از طرق گشودن مهر انسان بر زندگی، دیگر

 علـوم انسـانی   پس تفاوت میان علوم انسانی و علوم طبیعی در نوع متفاوت موضوع در
ه در آن موضوع کماهوي در متنی قرار دارد هاي  متفاوت قرار ندارد. تفاوت كیا در نوع در



۸      ، ۱۳۸۹سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

 ةتفاوت میان علوم طبیعی و انسانی با توجه بـه نحـو  ، ساساین ا شود. بر می فهمیده كادرا
  12.ندک می ه از حیث محتوا تفاوتکبل، شود نمی خاص شناسایی از بنیاد تعیین

 »تبیـین «و براي علوم طبیعی  »فهم«، لیدي براي علوم انسانیکلمه که کمعتقد بود  دیلتاي
فهم اسـت. علـوم   ، ندک می یکه پدیدارهاي جهان درون و بیرونی را یکردي کاست. اما روی

 دیلتايفهمد.  می زندگی راهاي  وجلوهها  و علوم انسانی بیان ندک می طبیعت را تبیین، طبیعی
؛ تالشی وشدکفهمی بشناسی  بندي روش باید براي ضابطه می ه علوم انسانیکشود  می مدعی

 تجربه انسانی رجوعرود و به غناي زندگی و غناي  می گرایانه علوم فراتر ه از عینیت تقلیلک
سان را باید بفهمیم. پس فهـم  اما اندهیم،  می ما طبیعت را توضیحگوید:  می دیلتاي 13.ندک می

 بـه هـر   14.نـیم ک ك مـی ه به وسیله آن تجربه زندگی انسـان زنـده را در  کذهنی است علمی، 
بخشی از سازد و نظرگاه او  می استوار شالیرماخرار کدیدگاه خود را بر مبناي  دیلتاي، روي

گـرا   اثباتشناسی  ه روشکگرایی است. او معتقد است  گسترده علیه اثبات کنش رومانتیکوا
و  و مخلوقـات انسـان هسـتند   ها  ه جامعه و تاریخ فراوردهکگذارد  نمی جایی براي این باقی

تاریخ انسان باید مبتنی بر این واقعیت  ۀالت اجتماعی است. مطالعکاین امر اساس تمام مش
 ه بـراي کـ در واقعیتی پیچیده شـده  آنها  مخلوقاتی هدفمند هستند. زندگیها  ه انسانکباشد 
از درون زندگی ها  رویدادها و فراوردهها،  نشکروش باید به شناخت  داراي معنا است.آنها 

 تواند از طریق روش می نه به عنوان مشاهده واقعیت خارجی. دانش فرد فقط، انسان بپردازد
تجربیـات دیگـران    ه این روش تفسیري ریشه در بـازآفرینی تخیلـی  کید آبه دست  تفسیري
مستلزم وجود تجربیات زیسته دیگـران اسـت   ها  و فهم این پدیده كدر، این اساس دارد. بر

 کرد. جهان اجتمـاعی و تـاریخی یـ   ک كرا درآنها  توان ، میه از طریق فهم معناي درونیک
را صـرفاً رابطـه   آنهـا   تـوان  نمـی  ذهن انسان تولید شـده و  ۀه به وسیلکجهان نمادین است 

امـوري   و فرهنگ طبیعت، اموري مانند ذهن دیلتايبراي رو،  از این 15.چیزهاي مادي دانست
ه کـ باشند. علوم طبیعی  می مطالعهبراي متفاوتی نیز هاي  ذاتاً متفاوت هستند و مستلزم روش

جـان و   بـی ، شود بـه مطالعـه جهـان عینـی     یك میی درگرا هاي اثبات اساس روش عمدتاً بر
، ه جامعـه محصـول ذهـن انسـان و داراي جنبـه ذهنـی      کـ در حـالی  ؛ پـردازد  می غیرانسانی

عجـین و  هـا   ري و عقلـی اسـت. رفتـار اجتمـاعی انسـان همـواره بـا ارزش       کاحساسی و ف
از طریـق  ، پردازد ها می سایر انسانبه مطالعۀ ه کگر به عنوان انسانی  درآمیخته است. مشاهده

 16.آیـد  مـی  جهان اجتماعی دیگران نایل كال بازسازي تخیلی یا همدلی به درکبرخی از اش
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با این  17.ه مبنایی جدید براي علوم انسانی فراهم آوردکدر پی آن است  دیلتاي، روي به هر
ماننـد  هـایی   الؤرو سـاخت. سـ   الت متعددي روبهکاو را با مش دیلتاياین طرح اولیه ، همه

آیا تالش ذهن براي عینیت بخشیدن به معانی درونـی خـود موجـب دگرگـونی ایـن       اینکه
دربـاره دوگـانگی    دیلتـاي دیدگاه  18ریکرتل گرفت. دیگران از جمله کش، شود نمی معانی

 بـرخالف  ریکـرت ناپذیر اسـت. امـا    ه واقعیت تقسیمکواقعیت را نپذیرفتند و اذعان داشتند 
، توان در مـورد جهـان اجتمـاعی    می علوم طبیعی رااي ه ه روشکآن نیست  یان برگرا اثبات

یا فرهنگی مبتنـی بـر منطـق     میان علوم اجتماعیهاي  ار گرفت. تفاوتکفرهنگ و تاریخ به 
علیـت  ، یـان گرا اثبات برخالف نظر، استوار باشد. بنابراینشناسی  پایه هستی بر اینکهاست تا 

ذهنـی داشـته و بـه وسـیله      ۀ میـان نبـ ه واقعیات جکبل، حاصل انطباق با جهان خارج نیست
اگر دانش قـوانین  ، این اساس ند. برک می واقعیت پیدا، عالقه دارندآنها  ه به دانستنکسانی ک

، شـود  مـی  تشـاف که منجر به اکروش مشروعی ، ه افراد بخواهندکطبیعت تنها دانشی باشد 
پـس  ، باشـد ق معطـوف بـه دانسـتن چیزهـاي متفـاوتی      یروش علوم طبیعی است. اگر عال

شناسـی   اربرد روشکبراي  دالیل متفاوتی را ریکرتو  دیلتايمتفاوت خواهند بود. ها  روش
ه کدر صدد فهم این است  دیلتاي 19.نندک می مورد جهان اجتماعی و طبیعی ارائه مختلف در

با روش علوم طبیعی تفاوت ، ذهن و روح استآنها  ه موضوعکچرا روش تفسیري علومی 
کامـل  تواند به دانش  گرا نمی اثبات ه علوم طبیعیکهر دو بر این نظرند این،  دبا وجو 20.دارد

  و رسا دست یابد.
قرار گرفت. او ویژگی متمـایز علـوم    ریکرتبیشتر تحت تأثیر گزینشی، اي  به شیوه وبر

تواننـد   نمـی  غیرعلمـی هسـتند و  آنها  هکوي با این نظر موافق نیست پذیرد.  می اجتماعی را
ـ   دیلتاي ةبه شیو وبردقیق عینیت را برآورده سازند. معیارهاي  م تفسـیري را بـه   اهمیـت تفه

دانـد و آن را فقـط بـه عنـوان      مـی  لی متمایز و ویژه علـوم اجتمـاعی و تـاریخی   کعنوان ش
 از این دیـدگاه حمایـت   ریکرتنماید. او به شیوه  می یابزارهایی در جهت دانش علمی تلقّ

 اینکهدارد تا شناختی  روش ۀعلوم طبیعی و علوم اجتماعی جنبه تمایز اساسی میان کند ک می
 در علـوم اجتمـاعی  » تفهم تفسـیري «ان کام ،وبرداشته باشد. از دیدگاه شناختی  جنبه هستی

تواند با عمق بیشـتري مطالعـه    می نش انسانیکه کفرصت عظیم است. منظور آن است  کی
اند در جهان غیرمـادي رسـوخ و نفـوذ    تو می دانشمند طبیعی که یکنسبت به میزانی ، شود

  21.ندک
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 ه به تفسیر و فهـم جهـان اجتمـاعی   کعلمی است شناسی  جامعهمعتقد است:  ماکس وبر
مابیش معنایی را بـه عمـل   که کمندانه است  نشی نیتک وبرپردازد. رفتار انسان از دیدگاه  می

داراي بیشترین ارتباط و ه کاست اي  اجتماعی، ویژگی رفتارِ منديِ نیت 22.دهد می فرد نسبت
ه معنـا همیشـه از سـوي    کـ بـر آن اسـت    ماکس وبراست. شناختی  تناسب با تحلیل جامعه

شف معنا هدف اصلی تحقیـق اجتمـاعی اسـت. هـدف     کشود و  ك نمینشگر به آسانی درک
ه کضروري دانست  دیلتاينیز مانند  وبرآن است.  كفهم و در، رفتار انسان ۀاصلی از مطالع

از  علوم طبیعی قرار دهـد. شناسی  متفاوت از روشاي  شناسی د را بر مبناي روشتحلیل خو
ن کـ ست و این معنا ممکنش اجتماعی بر مبناي سطح معنا كم به معناي درتفه، وبردیدگاه 

کـنش و  میـان   ۀیا اهداف ذهنی بسـتگی داشـته باشـد. بـا برقـراري رابطـ      ها  است به ارزش
نش اجتمـاعی بـا   کـ ید بر کضمن تأ وبر 23.سازیم ك میره آن را براي خود قابل دکست معنا

چگونگی نگرش مـردم در خلـق    ةدهند اسکه انعکم به بررسی مفهوم تفهنگر،  معنا یا هدف
شناسـی   جامعـه کـه گفتـه شـد،     چنان 24.پردازد ، میباشد هاي آنها می معنا و دالیل و انگیزش

 لحـاظ اي  هچـون ذر همخود و هاي  تفسیري فرد و عمل او را به عنوان واحد اساسی بررسی
 ۀمعنـادار اسـت. پـس وظیفـ     فرد حد غـایی و تنهـا حامـل رفتـارِ    ، ند. در این رهیافتک می

را اهد. ابزارها یا فرایندي کقابل فهم فرو  ه این مفاهیم را به عملیکاین است شناسی  جامعه
  25.نامند می» متفه«، یابند می نش انسانی دستکتفسیر از  ه از طریق آن محققان به این نوعک

 از، دست یابـد ها  نترل فنی بر پدیدهکوشد به ک می ییگرا اثبات هکه در حالی خالصه آنک
ل فنـی اسـت. امـا از دیـدگاه     نتـر کعالقـه بـه    بینی پیشوجه مشخص گرایی،  اثبات دیدگاه

ـ ها بـه طـور    نشکه چگونه کاین است  كتابع نیاز به در بینی پیشعالقه به تفسیري،  ل متقاب
ه دریـابیم چگونـه   ، مگر آنکنیمکتوانیم با افراد دیگر ارتباط برقرار  نمی گردند. ما دار می معنا

 تفسـیرگرا  کبفرسـتیم. یـ  آنهـا   ه ما قصد داریم بـراي داد کآن افراد به پیامی پاسخ خواهند 
قـادر باشـد امـور را از دیـدگاه      اینکهمگر کند، تواند با افراد مورد مطالعه ارتباط برقرار  نمی
  26.ن استکطرفانه نامم ببیند. اتخاذ دیدگاه بیآنها  خود

صـورتی   نش درکـ  کنش نهفتـه اسـت. یـ   کـ از  وبراین مسائل در تعریف ، به هر روي
اسـاس   بـر و  معناي معینی را به عمل خود نسبت دهداجتماعی،  نشگرکه کاجتماعی است 

ی مبتنـی بـر   کانیکـ به صورت مها  نشکرد متقابل کند. رویکاین معنا با دیگران رابطه برقرار 
پردازند و به رفتار خـود و دیگـران معنـا     می نشگران به تفسیرکه کبل، و پاسخ نیست كمحر
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داراي حیـاتی روحـی   ها  ه انسانکترین واقعیت این است  در مورد معنا مهم. دهند می نسبت
، ننـد ک مـی  ه در آن زندگیکو نهادهایی ها  ساخته ه در تمامکغنی و بسیار گوناگونی هستند 

  27یابد. می بازتاب

  يفيكروش تحقيق 
 مورد استفاده قراراي  علوم اجتماعی به صورت فزایندههاي  یفی در رشتهکتحقیق هاي  روش

علوم انسانی است.  یفی داراي تاریخ طوالنی و مشخصی درکتحقیق ، به هر روي 28.گیرد می
موجـب روشـن شـدن     1930و  1920اگو در دهـه  کشـی تب کار مشناسی ک است. در جامعه
یفـی بـراي مطالعـه زنـدگی گـروه انسـانی گردیـد. در همـین زمـان نیـز           کاهمیت تحقیـق  

یفی روي آوردند و براي مطالعه و بررسی رسـوم  کبرجسته به انجام تحقیقات شناسان  انسان
  29.به جوامع بومی غیرغربی رفتندهاي دیگر،  و عادت جوامع و فرهنگ

پـردازد   هایی می ه به تولید یافتهکهرگونه تحقیقی است ، یفیکر از اصطالح تحقیق منظو
هاي  پذیر نیست. روش سازي دسترسی هاي کمی آماري یا سایر روشهاي  ه از طریق روشک
اطالعـات  درباره آنها  هکار برد کاساسی و بنیادي به هاي  شف حوزهکتوان براي  می یفی راک

، سـب اطالعـات تـازه و بـدیع اسـت. از ایـن گذشـته       ک هـدف  اینکهیا ، ی وجود داردکاند
هـایی   پدیـده دربـاره   یئسب اطالعات دقیق و جزکتوان براي  می یفی راکتحقیق هاي  روش

دربـاره   سـب اطالعـات  کیادگیري و ، ه فهمکار برد کر به کمانند احساسات و فرایندهاي تف
هـایی   یفی دادهکؤلفه اصلی در تحقیق دشوار است. ممرسوم تحقیق، هاي  از طریق روشآنها 

گردآوري ها  و فیلم كاسناد و مدارها،  همشاهدها،  ه از منابع گوناگونی مانند مصاحبهکاست 
  30.شده است

  يفيكطرح تحقيق 
  امـا در ، تفـاوت دارنـد   دیگرکـ مختلفـی بـا ی  هاي  به شیوهکمی  یفی وکتحقیق هاي  اسلوب

ه محقـق بـه   کو آنچه را ها  شوند. ماهیت خود داده می دیگر محسوبکمل یکسایر جهات م
منظم اي  منابع تفاوت است. تمام محققان اجتماعی به گونه ی ازکی، ندک می عنوان داده تلقی

یفی هاي ک داده 31.پردازند می به گردآوري و تحلیل شواهد براي فهم و تبیین جهان اجتماعی
عمـوالً بنـا بـه ماهیـت سـاخت نیافتـه       یل شده و مکتصاویر و صداها تش، لماتکاز واژه و 

  32.است
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هایی درباره  فرض یفی پیشکیفی مربوط است. تحقیق کتحقیق گیري  جهت بهتفاوت دیگر، 
ه اغلـب بـا   کـ رده کـ انتخـاب  هـا   بررسـی داده هاي  اهداف تحقیق و شیوه، زندگی اجتماعی

اشـاره  فـی  یکتحقیـق  هـاي   فـرض  پیشبرخی از در ذیل، به  33.ناسازگار استکمی  رهیافت
  شود: می
توجـه داشـته   هـا   به پیامدها یا فـراورده  اینکهپردازند تا  می به فرایند یفی عمدتاًکمحققان . 1

  باشند.
تجربیـات و  ، چگونه افراد به زنـدگی  ، اینکهبه مسئله معنا هستندمند  عالقه یفیکمحققان . 2

  دهند. می اجتماعی معنا ساختارهاي جهانِ
بـه وسـیله   هـا   داده، اسـت آنهـا   و تحلیـل ها  ابزار اصلی گردآوري دادهخود ، یفیکمحقق . 3

  شود. می همین ابزار انسانی( محقق) گردآوري
ارتبـاط  بـا افـراد مـورد بررسـی،     مسـتقیماً  محقق ، میدانی است ارکیفی مستلزم کتحقیق . 4

 تا در محیطی طبیعـی بـه مشـاهده و ثبـت     یابد می رده و عمالً در محیط حضورکبرقرار 
  رفتار بپردازد.

ه از طریـق  کـ و فهمـی  ك معنا و در توصیفی داشته و محقق به فرایند ۀیفی جنبکتحقیق . 5
  است.مند  ، عالقهآید به دست می لمات یا تصاویرک

رده و سـپس بـه   کـ یات آغاز ئو جزها  استقرایی داشته و از داده ۀیفی جنبکفرایند تحقیق . 6
  34.پردازد میها  و نظریهها  فرضیه، ساختن مفاهیم

  ييگرا اثبات يفي و نقدكتحقيق 
هـاي   فـرض  پـیش یفی بـا  کردهاي تفسیري است. تحقیقی کی بر رویکمت یفی بیشترکتحقیق 

هـا،   اسـتعاره ، تعاریف، یفی بر معانی ذهنیکرد تفسیري سازگاري بیشتري دارد. محقق کروی
رد کـ ه رویکـ د گفـت  تحقیق بایفنون ند. در مورد ک می یدکنمادها و توصیف موارد خاص تأ

ردهـاي  کبـا روی  36دیدگاه اسـتعالیی و  خوانی بیشتري دارد گرایی هم با اثبات 35کراتیکنوکت
آنهـا   از خـارج  اینکـه نه ، ت تحقیق ریشه در دیدگاه افراد مورد مطالعه دارند. سؤاالتفسیري

 یفی افـراد را کزدودن باورهاي غلط در ضمن مطالعه است. تحقیق آنها  نشأت بگیرد. هدف
روابط اجتمـاعی  و  دهد می پویا و فعال مورد بررسی قرار، بیشتر به عنوان موجوداتی خالق

شـان را بـر    ، خود بار مسئولیت و زندگیردهکجویانه تلقی  هاي اراده نشکرا بیشتر به عنوان 
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ه بایـد از شـرایط   کـ بـدین معنـا   ، جوینـد کت در تغییـر اجتمـاعی مشـار   گیرد. نیز  میعهده 
  37.رده و برگذرندکاجتماعی موجود عبور 

یفی بیشـتر  کنند. تحقیق ک می مسیري را طی کمحققان معموالً در مراحل انجام تحقیق ی
، گذرد می اگرچه از مراحل متوالی اي تحقیق چرخه دارد. مسیر 38اي ۀ غیرخطی و چرخهجنب

ـ   می عقب باز گاه به، ندکت کخط مستقیم حر که در یاما به جاي آنک ل گردد و پـس از تأم
رده کهرچند به آهستگی صعود ، مارپیچی دارد ۀرود. این روند بیشتر جنب می دوباره به پیش

چـرخش یـا    نـد. بـا هـر   ک نمـی  تکخط راست و مستقیم حر کاما در ی، رود می و به پیش
 نـد. ک مـی  سـب کبیـنش جدیـدي را   ، تـازه پرداختـه  هـاي   راري محقق به گـردآوري داده کت

یفـی در  که تحقیـق  کـ بل، ارایی نیسـت کـ یفی به معناي آَشفتگی و ناکبودن تحقیق اي  چرخه
نـار هـم قـرار دادن اطالعـات     کدر ، فهم معنـاي پیچیـده  ، لیک كزمینه ایجاد احساس و در

ردي در جهـت سـاختن و   کـ نـد و روی ک مـی  سایر علوم انسانی اقتباسهاي  نده از روشکپرا
 هـاي داللت پیچیده یا تمایز، معانیها،  براي ترجمه این زباناي  ایجاد معنا دارد. مسیر چرخه

  39.تواند مهم باشد می مبتنی بر متن

  منطق تحقيق ميداني
: ننـد ک مـی  انجام تحقیق اجتماعی از دو منطـق پیـروي  ها درباره  گزاره، کاپالناساس نظر  بر

، آمیزنـد  مـی  اگرچه معموالً تحقیقات هردو را در هم .و منطق عملگرا 40شده منطق بازسازي
کیفـی،  تحقیق و در  نندک می شده پیروي کمی، بیشتر از منطق بازسازي در تحقیقها  اما گزاره

  41.منطق عملگرااز 
، لی آرمـانی کتـوان تحقیـق را بـه شـ     مـی  ه چگونهکست شده به این معنا منطق بازسازي

کـه بـه لحـاظ منطقـی     و آن را در چارچوب قواعد و اصطالحاتی ، صوري و منظم درآورد
ه کـ نـد  ک مـی  ارائـه  بـاره  ایـن ناب و خالص در الگویی رد. این منطق کبازسازي ، اند منسجم

گیري تصادفی از روشی بسیار  توان انجام داد. مثالً، در قواعد نمونه می تحقیق را کچگونه ی
  د.شو می گام استفاده به مستقیم و گام، واضح

ایـن  . توان عمالً به انجام تحقیق پرداخت می ه چگونهکدر منطق عملگرا مهم این است 
ب بـه هنگـام   ه در میان محققـان مجـرّ  کیا هنجارهایی استوار است ها  منطق بر پایه قضاوت

منطق مبتنـی بـر عقـل     ، اینگونهنحوه انجام تحقیق وجود دارد. به عبارت دیگردرباره  بحث
  تجربیات محققان است.ناشی از  ،غیرصوري
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  تاريخچه مختصر تحقيق ميداني
ه مشـاهدات معمـوالً بـه زبـان     ک چرا؛ گیرند می یفیکتحقیق میدانی را برخی معادل تحقیق 

هـدف تحقیقـات میـدانی اغلـب آن     ، شود. در واقع می بیانها  عادي و روزمره مانند روزنامه
رو،  از ایـن اساس چارچوب مرجع افراد مورد بررسی انجام گیرد.  ه مشاهده جهان برکاست 
فعـال در زنـدگی افـراد و    اي  بـه گونـه  محققـان میـدانی   ن اسـت  کمم« :معتقد است رویس

البته یـافتن فرمـولی مناسـب در مـورد نحـوه       42».ت جویندکشرمورد مطالعه، هاي  موقعیت
تواند  می محقق در صورتی: «گوید می یونکررو،  از اینانجام این تحقیق چندان آسان نیست. 

ه صادقانه بخواهد از منظري تازه به دیگـران بنگـرد و   کند کبه اطالعات الزم دسترسی پیدا 
مجـذوب   ه بسـیاري از دانشـجویان  کـ سـت  از همین رو 43».یاد بگیردآنها  مطالبی را درباره
تباط با مردمان غیر چون انجام تحقیق میدانی مستلزم برقراري ار؛ شوند می تحقیقات میدانی

  :گوید می نویمان باره ایناز جامعه محقق است. در 
قیاسـی  هـاي   یا آمارهاي پیچیـده و فرضـیه  ، روح ک و بیعلم ریاضی خش، در این روش

تعامل اجتماعی مسـتقیم و رویـاروي بـا     که در این روش یکبل، اربردي نداردکانتزاعی 
  44.شود می محیط اجتماعی برقرار
ده مـردم یـا اتخـاذ رهیـافتی     ه بـه مشـاه  کـ سـانی اسـت   کتحقیق میدانی بیشتر مورد توجه 

تحقیـق  هـاي   ، گـزارش هسـتند. افـزون بـر آن   مند  عالقه پذیر در زمینه انجام تحقیق انعطاف
کـه شـامل افـراد    نـد  کدنیاهـاي اجتمـاعی ارائـه    دربـاره   جـالبی هاي  تواند تبیین می میدانی

نظـایر آن باشـد. در    هنـري و هـاي   انتظار و مجموعـه هاي  اتاق، پلیسهاي  گروه، خانمان بی
پـردازد. در ضـمن تعـاملی     وگو و مشاهده افراد می محقق به طور مستقیم به گفت، تحقیق میدانی

هـاي گونـاگونی بـه یـادگیري      ها با این افـراد دارد، در زمینـه   ها و ماه که محقق در طی سال
هـا   ها، امیدها، هراس ها و عالیق، عادت افراد، سرگرمیاز جمله: تاریخچۀ زندگی  پردازد؛ می

هایی را گسترش  کند، دوستی آنها. محقق ضمن آنکه افراد جدیدي را مالقات می و رؤیاهاي
کننـده و آموزنـده    تواند سرگرم کند که می دنیاهاي اجتماعی جدیدي را کشف می دهد، و می

بر رف وقت زیادي است. از نظر عاطفی، صتحقیق میدانی مستلزم ، عین حال باشد. البته در
  آمیز باشد. واند به لحاظ جسمانی مخاطرهت می آورد و گاهی اوقات نیز می فرد فشار
ت مناسب براي تحقیـق میـدانی چیسـت؟ شـما در چـه      سؤااله کاین است  سؤالحال 

ه کـ سـت  نید. انجام تحقیق میدانی آنگاه مناسب اکتوانید از تحقیق میدانی استفاده  می زمانی
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دیگر در حال که با یکو توصیف گروهی از مردم باشد  كت تحقیق مستلزم فهم و درسؤاال
 شـان مـورد مطالعـه قـرار     ن میدانی افراد را در محیط طبیعـی محققارو،  از اینتعامل هستند. 

 یفی است. این رهیافت فـرض را بـر ایـن   شناسی ک بناي جامعه گرایی سنگ طبیعتدهند.  می
پویـا در مـتن و محـیط طبیعـی جهـان اجتمـاعی قـرار دارد.        اي  واقعیت به گونهه کنهد  می

هـا   نشکـ جویان است.  تکردهاي مشارکل از رویکزندگی روزمره متش دار هاي معنی ویژگی
 گرا طبیعتمحقق «باره معتقد است:  ایندر  هدستیندهند.  می در درون این جهان طبیعی رخ

یـا   ه به گسـیختگی ، بی آنکو عمیق واقعیات بپردازد ه تا به توصیف دقیقکدر پی آن است 
چـه رسـمی   ، گوناگون روزمرههاي  تحریف این جهان مبادرت ورزد. محققان از آغاز محیط

کارا مختلـف زنـدگی افـراد را آشـ    هـاي   دهند و شیوه می غیررسمی را مورد توصیف قرار و
، مـل و رویـدادها  ت در تعاکه بـا مشـاهده مـردم و مشـار    کـ دهند. هدف آن است  می لکش

ه در آنهـا تحقیقـات   هـایی کـ   انکـ م، زندگی افراد را نشان دهند. در این تحقیقاتهاي  شیوه
  45.شوند می طبیعی تلقیهاي  انکبه عنوان م، گیرد می انجام

طبیعی اتفاق افتـاده اسـت و چیـزي    به طور  دهد می یلکه مبناي تحقیق را تشکموردي 
اسـت  اي  مورد پدیده، تحقیق ایجاد شده باشد. بنابراینتصنعی براي هدف به طور  هکنیست 

از انجام تحقیق وجود داشته و پس از آن نیـز وجـود   پیش یعنی ؛ طبیعی رخ دادهبه طور  هک
  46.خواهد داشت

  میــدانی وهــاي  ه گــزارشکــتــوان گفــت  مــی در مــورد تاریخچــه تحقیقــات میــدانی
  بـه انـدازه خـود    تقریبـاً هـا   ینردهاي مردمان سـایر سـرزم  کتمایالت و عمل، توصیف رسوم

  خواننـدگان یونـانی آثـار خـود را     هـرودت از مـیالد  پـیش  خط قدمت دارد. در قرن پنجم 
سـاخت.   مـی  داد و سـرگرم  می دیگر آموزشهاي  از ایران و سرزمینهایی  ایت داستانکبا ح

  هـا  داد. سـپس رومـی   مـی  را برتـر از دیگـران جلـوه   ها  یونانیها،  گزارشاین  وي در ضمنِ
ــد  ــه دادن ــن عمــل را ادام ــا مواضــع، ای ــه و جــدل ام ــري را اتخــاذ  عاقالن ــد. ازکآمیزت   ردن

از رسومات قبایل بـه رشـته تحریـر    اي  قابل مالحظههاي  توصیفات و شرح توسیدیدجمله 
دربـاره   زائر بودیست چینی مشاهدات گسـترده خـود را   کدرآورد. در قرن پنجم میالدي ی

چینی نیز توصیفات دقیقـی از فرهنـگ مـادي و آداب و رسـوم      نگاران کرد. وقایعهند ثبت 
دیگـر  هـاي   تجار و سفراي مسلمان بـه سـرزمین  ، مردم نگاشتند. با ظهور امپراتوري اسالمی

ه ک احمد بن فضالناز جمله ؛ خود را به نگارش درآوردندهاي  و دیدهها  رده و شنیدهکسفر 
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بـه   سـوئدي هـاي   نیگکاز وایاي  گستردهي ها رد و توصیفکاز بغداد به بلغارستان مسافرت 
  47.داددست 
دور بازگشـت داد. در  هـاي   مسافران بـه سـرزمین  هاي  توان به گزارش می ار میدانی راک

 و مردمـانی هـا   به توصیف فرهنـگ  )مبلغان مذهبی، (اشفان اروپایی، کقرن دوازدهم میالدي
 انگاشـتند. دیگـران نیـز بـراي     مـی  را عجیـب و غریـب  ، آنهـا  ه به زعم خـود کپرداختند  می

هـا   خارجی و بیگانه به خواندن این نگاشـته هاي  فرهنگدرباره  سب اطالعاتکیادگرفتن و 
اروپـایی بـه   هـاي   ه تجارت و امپراتوريکهنگامی ، در قرن نوزدهم، آوردند. بعدها می روي

، بودنـد از میزان سواد و فرهیختگی بیشتري برخـوردار  هم احان سی، سرعت گسترش یافتند
  .افزوده شدها  شگزار گونه این بر میزان

آغـاز گردیـد.   شناسـی   در اواخر قرن نوزدهم با ظهور انسـان  کادمیکتحقیقات میدانی آ
غان مذهبی را مورد مطالعـه  مقامات دولتی و یا مبلّ، اشفانهاي ک شناسان گزارش اولین انسان

شـدیداً  هـا   گـزارش  نداشـتند. ایـن   دادند و ارتباط مستقیمی با مردمان مورد مطالعـه  می قرار
گرفتنـد و بـه    می ندرت زبان محلی را یاده گرایانه داشتند. سیاحان ب جنبه نژادپرستانه و قوم

شـناس اروپـایی بـراي     هـیچ انسـان   1890ردند. تا دهه ک می یهکدیگران تهاي  ناچار به گفته
  48.رده بودکدیگر مهاجرت نهاي  یادگیري و آموختن به سرزمین

اولـین  شناس انگلیسی،  انسان) 1942ـ1844(مالینوفسکیه کهمچنین معتقد است  واکس
. ایـن مـدت طـوالنی    ه به زندگی با گروهی از مردمان بومی پرداختـه اسـت  کمحققی است 

، 1920شـود. در دهـه    مـی  شده پرداختـه  به نگارش مشاهدات گردآورياست و در طی آن، 
و مشاهده مستقیم را بـه  معرفی نمود جدیدي  وي تحقیق میدانی ژرفانگر را به عنوان روش

مستقیم اي  ه محققان اجتماعی باید به گونهکرد. او بر آن بود کعنوان روشی جداگانه مطرح 
باورهـا و  ، گونـه رسـوم   ننـد. بـدین  کزنـدگی  آنهـا   رده و بـا کبا مردمان بومی تعامل برقرار 

ه تحقیق میدانی باید در طی کود وي همچنین بر آن ب 49.گیرند می فرایندهاي اجتماعی را یاد
ت کو با استفاده از زبان بومی انجام شود و محقق ضمن مشـار  تا دو سال صورت گیرد کی

  50.اساس مقوالت بومی به اندیشه بپردازد برها،  در فعالیت
دانشـگاه  شـناختی   در ایـاالت متحـده و از بخـش جامعـه    شناختی  تحقیق میدانی جامعه

اگو بر تحقیق میدانی در دو مرحله صورت پـذیرفت.  کتب شیکر ماگو آغاز گردید. تأثیکشی
مبنـاي   متنـوع را بـر  هـاي   از روشاي  تب مجموعـه کاین م، 1930تا  1910از سال ، نخست
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هـاي   مصـاحبه ، ه مشـاهده مسـتقیم  ، کـ ار گرفـت کـ مطالعه موردي یا تاریخچه زنـدگی بـه   
ژورنالیسـتی و  الگوهـاي  گرفـت.   مـی  خواندن اسناد یـا اسـناد رسـمی را در بـر    ، غیررسمی

پـیش از جنـگ دوم:   تـا  ، به هر روي 51.آمیخته بودندشناختی در مراحل اولیه با هم در انسان
تـا   1940از دهـه   53،در مرحلـه دوم  52.تحقیق غلبه داشتهاي  تحقیق میدانی بر سایر روش

مجـزا و متمـایز بسـط و     کنیـ کت کتی را به عنوان یـ کاگو مشاهده مشارکتب شیکم 1960
  54.ش دادگستر

  تحقيق ميداني ويژگي
ردي به تحقیـق  کزیرا این روش روی؛ تعریف خاص از تحقیق میدانی دشوار است کارائه ی

هـاي   اربرد باشـد. تحقیـق میـدانی از روش   بـراي کـ  ثابت فنون  اي از است تا اینکه مجموعه
  :گویند می استروسو  شاتسمنه ک چنان؛ ندک می سب اطالعات استفادهکمختلفی براي 

ی بـراي  کنیکن است از هر تکه ممکست ها از فعالیتاي  تحقیق میدانی بیشتر شبیه مجموعه
اطالعات استفاده نماید. محقق درباره  یابی به دانش مورد نظر و فرایندهاي اندیشیدن دست

ـ فردي اسـت  ، استشناختی  ه فردي طرفدار پراگماتیسم روشکمیدانی  ه از خالقیـت و  ک
  55.مسائل در میدان برخوردار استه دربار توانایی اندیشیدن

 ارکـ دیگـر بـه   هـاي   ه براي مطالعه پدیدهکیی استوار است گرا طبیعتپایه  تحقیق میدانی بر
نـه در  ، پـردازد  مـی  طبیعـی بـه مشـاهده وقـایع عـادي     هاي  یی در محیطگرا طبیعترود.  می

  گوید: می رایسشده بر مبناي تحقیق. هاي تصنعی و ایجاد محیط
ـ هاي  یم وقایع در محیطمشاهده مستق علـم ضـروري    کطبیعی توسط محقق براي پایگاه ی

این پایگـاه علمـی مـورد    ، یی دوري گزیندگرا طبیعتاز این شناسی  است و چنانچه جامعه
  56.گیرد می تهدید قرار

هـاي   اندازهاي چندگانه در محیط پردازد و چشم می محقق میدانی به بررسی معانی اجتماعی
دهد. محقق به درون نظام معنایی افراد وارد  می و فهم قرار كرا مورد دراجتماعی و طبیعی 

تحقیـق  گفتـه اسـت،    57وان مـنن ه کـ گونـه   رود. همـان  می شده و به فراسوي دیدگاه محقق
، تکت و عـدم مشـار  کمشـار : ه از جملـه عبارتنـد از  کـ میدانی داراي معانی متعددي است 

مال عشـق و تنفـر اسـت.    و به بیشترین احت، نبود يار بودن و سرّکآش، وفایی وفاداري و بی
پـردازد و بـه    مـی  به مشاهده محـیط ، ندک می متفاوتی را اتخاذهاي  ه دیدگاهمحقق ضمن آنک

ند در اینجا محققان ضمن حفـظ عضـویت   ک می مختلفی استفادههاي  طور همزمان از دیدگاه
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باشـند،   مطالعه آن میل ه مشغوکعضویت گروهی ، به اند آن پرورش یافته ه درکدر فرهنگی 
  58.گردند می پذیر آنها در فرهنگ دیگري نیز جامعه هکبه این معنا آیند؛  نیز در می
 اغلـب داراي تـأثیر عـاطفی اسـت. تحقیـق میـدانی      ، ت مستقیم محقق در میـدان کمشار

، تواند زنـدگی خصوصـی محقـق    می انگیز باشد. اما همچنین کننده و هیجان تواند سرگرم می
تحقیق میدانی ، نی و یا سالمت روانی وي را دچار مخاطره سازد. در عین حالامنیت جسما

هویـت  ، زندگی خانوادگیها،  گیري مجدد دوستی کلموجب شها  بیش از انواع دیگر روش
امـا نـه در   ، ستکار میدانی بسیار باالگردد. ارزش و اعتبار  می خاصهاي  یا ارزش شخصی

گیـرد. انجـام    می ه صورتکجسمانی و روانی هاي  وششکه در کبل، ماديهاي  صرف هزینه
ـ    فرسا ل و طاقتکتحقیق میدانی بسیار مش  طـور ه ست و مستلزم داشـتن دو نـوع زنـدگی ب

  59.همزمان است

  فعاليت محقق در تحقيق ميداني
 زیـر را بـه صـورت هدفمنـد و دقیـق انجـام      هاي  محقق در تحقیق میدانی مجموعه فعالیت

  دهد: می
 طبیعـی رخ هـاي   ه در محـیط اي کـ  روزمره بـه گونـه  هاي  ادي و فعالیتمشاهده وقایع ع. 1

  گیرد. می وقایع غیرعادي نیز مورد مشاهده قرار، دهد. افزون بر آن می
ورزد و شخصـاً فراینـد    می تکمستقیم در زندگی افراد مورد مطالعه مشاربه طور  محقق. 2

  ند.ک یم زندگی اجتماعی روزمره را در محیط و میدان تحقیق تجربه
دیـدگاه  ضمن،  ولی درنماید،  میفرد و دیدگاه وي رسوخ  محقق میدانی به دنیاي درونی. 3

 رده و یا فاصله خود را از شخص بیگانه و مورد مطالعه رعایـت کتحلیلی خود را حفظ 
  ند.ک می

اجتماعی به روشی قابل انعطاف و متناسـب بـا موقعیـت    هاي  گوناگون و مهارتفنون از . 4
  ند.ک می استفاده

، همچنـین اخـذ نمودارهـا    گیـرد.  مـی  مفصل صورتهاي  ل یادداشتکبه شها  تولید داده. 5
  شود. می ار گرفتهکبسیار دقیق به هاي  و یا تصاویر براي ارائه توصیفها  نقشه

 فرد و در زمینه اجتمـاعی ه ب یت منحصرئو هم در جزآنها  لیتکهم در ها  مشاهده پدیده. 6
  .گیرد می صورتآنها 
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عـدم   وآنهـا   محـیط میـدانی و گسـترش روابـط همدالنـه بـا       کو فهم افراد در یـ  كدر. 7
  پذیرد. می روح انجام و بی کیادداشت واقعیات خش

  .شوند می ثبت و یادداشت ار و پنهان فرهنگکآشهاي  جنبه. 8
بروز آَشفتگی و یـا تحمیـل   ، اجتماعی بدون ایجاد ناراحتیهاي  مشاهده روندها و جریان. 9

  گیرد. می صورتآنها  دیدگاهی خارجی بر
وجـود  ، عدم قطعیت، تحقیق میدانی در عین حال با سطوح باالیی از تنش روانی فردي. 10

  60.رو است همسائل اخالقی و ابهام روب

  مراحل انجام تحقيق ميداني
پـذیري   که میزان انعطـاف ست م در مطالعه میدانی بدان معنات مستقیکیی و مشارگرا طبیعت

یافتگی و آمادگی مداوم  و این عدم سازمان، متر استکاما میزان ساختارپذیري آن ، بیشترآن 
طـرح   که مراحـل یـ  کست وري است. این همچنین به این معنادر تحقیق میدانی امري ضر

 که طرح تحقیـق میـدانی همچـون یـ    کبل، امالً مشخص نشده استکتحقیق میدانی از قبل 
  ند.ک می عمل نقشه جاده کراهنماي تقریبی و ی

پـذیري مزیـت    کنـد. در واقـع، انعطـاف    مـی  ندرت از مراحل معینی پیرويه محقق میدانی ب
ه در طی تحقیق تغییر جهـت  کدهد  می ه به محقق این اجازه راکاصلی تحقیق میدانی است 

را شناسـایی  هـا   تازه استفاده نماید. محققان میدانی به خوبی فرصـت هاي  بدهد و از راهبري
  ند.ک می ایفا نقش مهمی را شنونده بودن، که در این میان، نمایند می استفادهآنها  ازرده و ک

، نـد ک نمی آغازها  از ارزشاي  ارگیري مجموعهکار خود را با به کمحقق میدانی ، بنابراین
را فنـون  ار بپردازد. او بیشـتر  کآشهاي  از فرضیهاي  ه به آزمون مجموعهکو در پی آن نیست 

نتـرل  کمحقـق  گزیند. در آغاز،  میبر، ه براي فراهم آوردن اطالعات دارندکاساس ارزشی  بر
دارد و هنگـامی بـر    می رواآنها  ی را در موردکز اندکند و یا تمرک می اعمالها  ی بر دادهکاند

پـذیر شـده و مـورد     جامعـه ، ه در محـیط کنماید  می یدکتأها  نترل بر دادهکپژوهش و اعمال 
  ردیده باشد.قبول واقع گ

مـدت و   کوتـاه حافظـه  ، شـنودن ، مشـاهده  ۀدقیقی در زمینهاي  محقق میدانی از مهارت
یـات  ئمحقق جدید به مشاهده جز کی، از ورود به میدانپیش . استنوشتن منظم برخوردار 

مـدت   وتـاه کیات و حافظه ئپردازد. چگونگی توجه به جز آنها می و ثبت و ضبطها  موقعیت
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تواند بهبود و اصالح گردد. همچنین استفاده از دفترچـه یادداشـت روزانـه     می در طی عمل
میـدانی اسـت. در تحقیـق میـدانی نیـز همچـون       هـاي   روش خوبی براي نگارش یادداشت

دوري از ، در یـادگیري مفـاهیم  را محقق ، علمیهاي  خواندن نوشته، دیگر تحقیقهاي  روش
نـد.  ک ک مـی مـ کحل تعارضات فنون و ها  ادهگردآوري دهاي  اربرد روش، و کبالقوههاي  دام

ه آشنایی و آمادگی روانـی الزم بـراي ورود بـه میـدان     براي آنک یمحقق میدان، افزون بر آن
مجالت و زندگینامه خودنوشـت  ها،  رمان، یادداشت روزانه هاي ، باید از دفترچهتحقیق بیابد

  ند.کمفید استفاده 
ق نـه بـا فرضـیات خـاص. محقـ     کند،  می زمحقق میدانی با موضوعات محلی و عام آغا

سب کگردد. او نیازمند  نمی گونه سوء تفاهم و سوء برداشت میدانی از همان ابتدا دچار هیچ
جدید پرداخت. ایـن امـر   هاي  توان به طرح ایده می تحقیق اطالعات است. اما در هر مرحله

  گیر است. وقت سب براي پرسش در میدان تحقیقت مناسؤااله یافتن کبدان خاطر است 
بینـی محقـق داشـته باشـد.      تواند تأثیر قوي بـر هویـت و جهـان    می تحقیق میدانی همچنین

خـوش تغییـر گـردد.     واسطه تجربـه میـدانی دسـت   ه ن است بکشخصیت محقق میدانی مم
اي را بپذیرنـد.   هـدات اخالقـی تـازه   و تع هـا  هقـ عالها،  ارزشبرخی از محققان ن است کمم

  :ندک می تحقیق را به شرح زیر بیان مراحل ورود به میدان نویمان
  

  ؛و ادبیات تحقیقها  خواندن نگاشته، آماده شدن محقق. 1
  روابط اجتماعی با اعضاي آن جامعه؛ان و میدان تحقیق و برقراري کانتخاب م. 2
  به آن؛ یابی ان و میدان تحقیق و نحوه دستکانتخاب م. 3
بـا اعضـا و افـراد     کي شیوه آزادي عمل و برقراري رابطه نزدییادگیر، پذیرش نقش تازه. 4

  ؛در آنجا
  ؛یفیهاي ک شنیدن و گردآوري داده، مشاهده. 5
  ؛هاها در ضمن تحقیق و آزمودن آن طرح فرضیهها،  شروع به تحلیل داده. 6
  ؛گیري نظري مونهاربرد نکویژه محیط و هاي  ید بر جنبهکتأ. 7
  ؛با افراد مطلع میدانیهاي  انجام مصاحبه. 8
  ؛محیط كبه پایان رساندن حضور در میدان تحقیق و تر. 9

  61.و ارائه گزارش تحقیقها  میل تحلیلکت. 10
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  راهبرد ورود به ميدان تحقيق
ره بـه  کمـذا ، پـذیر  شتن راهبرد یا برنامه عمل انعطافراهبرد ورود به میدان تحقیق مستلزم دا

تعیـین ایـن   درباره  گیري رابطه با اعضا و تصمیم ، برقراريان تحقیقکیابی به م دست منظور
  62.ردکسب اطالعات کبانان  افراد یا دروازهدرباره  توان حد میه تا چه کاست 

 رد. محقـق از پلـه اول آغـاز   کـ نردبان تشـبیه   کتوان به ی می یابی را ورود و دست ةشیو
در  هکـ خـارجی اسـت    کیـ  ه ويکـ گونـه   ؛ بـدین ه دسترسـی بـدان آسـان اسـت    کند ک می

مستلزم افزایش میـزان دسترسـی اسـت.    ، جوي اطالعات عمومی است. مرحله بعدو جست
ه کند ک می فعال عملگر غیر مشاهده کوي مانند ی، شود می ه محقق به میدان واردکهنگامی 

ه کـ اسـت  اي  مرحله، دهد. مرحله دیگر نمی مورد چون و چرا قرار، گویند می اعضارا آنچه 
ه بالقوه حساس کپردازد  می خاصیهاي  محقق به مشاهده فعالیت، نبا گذشت زمان در میدا

بیند و  می هکهر آنچه چیزي است درباره  است و یا در پی دست یافتن به وضوح و بداهت
دادن  کلتواند در پـی شـ   می محقق، شنود. رسیدن به این مرحله دشوار است. سرانجام می یا

تواند به اطالعات بسیار  میار نماید و کی را آشه اطالعات خاصک باشداي  هبه تعامل به نحو
اسـت و   پـذیر  امکـان به نـدرت  ، ند. رسیدن به این باالترین مرحلهکحساسی دسترسی پیدا 

  سب اعتماد عمیق است.کمستلزم 

  ها چگونگي مشاهده و گردآوري داده
را بایـد  هـایی   و شیوههاي  ه چه راهکشود  می پرداخته باره ایندر اینجا به بحث و بررسی در 

ه قابـل تجزیـه و تحلیـل    ک هایی ؛ دادهردکیفی دست پیدا هاي ک ار گرفت تا بتوان به دادهکبه 
هـاي   دادهگفـت:  تـوان   رو، مـی  از ایـن قرار بوده و از اعتبار علمی الزم نیز برخوردار باشند. 

میـدان انجـام   ه در هایی ک یادداشت طی رده و درکه محقق تجربه ک هستندهایی  داده، میدانی
نـد و  م نظاماي  ه به گونهکاین قابلیت را دارند بنابراین، را ثبت و ضبط نموده است. آنها  داده

مرحلـه تحقیـق   تـرین   اساس چارچوب علمی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرنـد. جالـب   بر
  گوید: می موره کست رو ست. از همینها گردآوري داده، میدانی

ق مشاهده دقیـق و مطالعـه مبتنـی بـر چـارچوب معـین و       در طی این مرحله فقط از طری
و ، ردهکتواند الگوهاي موجود در روابط اجتماعی را مشخص  می ه محققکمشخص است 

  63.مقاومت و ایستادگی است، بخشی ، تعینآنها را نشان دهد. این امر مستلزم صرف زمان
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ارقـام و اعـداد بیـان     رده و به صورتکه محقق گردآوري هستند کیفی اطالعاتی هاي ک داده
یفـی شـامل اطالعـاتی بـیش از آن     هاي ک دامنه دادهباشند. اگر این تعریف را بپذیریم، نشده 
هـاي   تصـاویر نیـز جـزو داده   رو،  از ایـن شود.  می بیانها  لمات و واژهکصورت  ه بهکاست 

  64.آوردیفی به حساب هاي ک توان جزو داده می یفی هستند. حتی موسیقی و آوازها را نیزک
 ه روش مشـاهده را بـه آسـانی   کـ واردان به میدان تحقیـق معتقدنـد    اگرچه برخی از تازه

انجـام مشـاهده   ؛ گونه نیست ه اینکشود  می اما در نگاه اول مشخص، ار گرفتکتوان به  می
. با توجه به هدف تحقیق و روابط قبلی محقق با افـراد  است میدانی به لحاظ تحلیلی دشوار

تی مستلزم صرف وقـت زیـاد و گذرانـدن اوقـات زیـادي در      کشاهده مشارم، مورد بررسی
هـا   یبـی از روش کتی به ترکمشاهده مشار ه هرکحالی  با افراد مورد بررسی است. در، میدان

میـدان بـا افـراد مـورد      مستلزم میزانی از تعامل اجتماعی خالقانـه در ، ندک می اشارهفنون و 
 ۀاخـص جنبـ   تی بـه طـور  کعام و مشـاهده مشـار  ر به طو ست. تحقیق میدانیبررسی نیز ه

یـب  کتحقیق میدانی مستلزم نگرش مجزا و متمایز به تحقیق و تر، تلفیقی دارند. به هر روي
  65.ستها از روشاي  مجموعه

پردازد و از این طریـق سـعی در    می ی تحقیقکمحقق میدانی دقیقاً به بررسی محیط فیزی
ف یـا  کند عبارتند از: رنگ ک می ه وي مطرحکتی سؤاالنماید.  می فضاي آن كشناخت و در

سقف اتاق چگونه است؟ اندازه اتاق چقدر است؟ اسباب و اثاثیه داخل منزل چگونه تنظیم 
و گیاهانی وجود ها  نقاشی، شده است و وضعیت نور اتاق چگونه است؟ آیا در آنجا عالیم

هـر  ، یکـ فیزیهـاي   رسی محیطبر دارد؟ چه صداها و بوهایی در آنجا وجود دارد؟ افزون بر
جسمانی قابل هاي  به یادداشت ویژگیهاي آنها و نیز  نشکمحقق میدانی به مشاهده مردم و 

  66.پردازد آنها می جنس و نژاد و ظاهر، مشاهده شخصی مانند سن

  يادداشت مشاهدات
هـاي   یادداشـت . میـدانی وجـود دارنـد   هاي  ل یادداشتکتحقیق میدانی به شهاي  بیشتر داده

، نـوار ویـدئویی  هـا،   مصـاحبه ، سکـ ع، نمودارهـا هـا،   ن است شامل نقشهکامل ممکمیدانی 
از  ه خـارج کل و دقیقی شود مفصهاي  اشیاي متعلق به میدان تحقیق و یادداشت خاطرات و

ه محقـق صـرف نوشـتن    زمانی را کن است کمیدان تحقیق به رشته تحریر درآمده است. مم
ه در میدان حضور داشته است. برخی از محققـان  کی باشد زمانند بیشتر از ک ها می یادداشت
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 صـفحه  40براي ـ فرضاً ـ سه ساعت کـه در میـدان حضـور دارنـد، ممکـن اسـت حـدود          
ها متضمن توصیفات دقیق و جزئـی اسـت کـه برآمـده از      برداري کنند. نوشتن یادداشت یادداشت

که ممکن است محقـق نیـاز بـه     اشد؛ چرایافته ب ها باید دقیق و سازمان حافظه است. این یادداشت
دقیـق برخـورد   اي  بـه گونـه  آنها  ند. محقق باکرر بدان مراجعه کمبه طور  این داشته باشد که

شـان   ه اسـامی کـ  دارد. افراد مورد تحقیق ایـن حـق را دارنـد    می را محرمانه نگهآنها  رده وک
  67.ندک می استفادها آنه محفوظ باقی بماند و محقق نیز اغلب از اسامی مستعار براي

  در ميدان تحقيقها  انواع يادداشت
هـاي   پردازد. یادداشت می هاي میدانی مختلفی به نوشتن یادداشتهاي  محقق میدانی به شیوه

میدانی هاي  سطح از یادداشتچهار ه کامل داراي انواع و سطوح گوناگونی هستند کمیدانی 
  توان به توصیف درآورد: می را
 ن اسـت. کمنظم در میدان تحقیق تقریباً ناممهاي  نوشتن یادداشت ري سریع:بردا . یادداشت1

بـه طـور    محـیط عمـومی   که در یکب و مشهور نیز هنگامی گر مجرّ ک مشاهدهی حتی
    ن است عجیب به نظر آید.کار او مم، کندک می مفصل و دقیق شروع به نوشتن

در میدان تحقیق بخواهد هم و غـم  اي که باید بدان توجه داشت این است که اگر محقق  نکته
خود را صرف نوشتن و یادداشت مشاهدات کند، این امر سبب غفلت و نادیده گـرفتن نحـوه   

شود و بسیاري از مسائل، رویدادها و رفتارهـا از چشـم وي پنهـان مانـده و او      انجام امور می
بایـد گفـت کـه     تواند تصویري دقیق و کامـل از محـیط مـورد بررسـی ارائـه کنـد. البتـه        نمی

  .یادداشت در میدان تحقیق جزئی از تحقیق است، اما نباید جاي مشاهده مشارکتی را بگیرد
ه ک هستندهایی  یادداشت، میدانیهاي  منبع اصلی داده هاي توأم بامشاهده مستقیم: . یادداشت2

 بـر بایـد  ها  آورد. این یادداشت می میدان به رشته تحریر در كمحقق بالفاصله پس از تر
لی هسـتند از  توصیفات دقیق و مفصآنها  ان ورود تنظیم شوند.کتاریخ و م، اساس زمان

ه کـ تـا آنجـا   ، دیده استیا خاص و ملموس شنیده هایی  واژه ۀه محقق به واسطکآنچه 
  عبارات و اعمال خاص باشند.، لماتکدقیقی از هاي  ن است یادداشتکمم

افـراد در  هـاي   محقق میدانی از آن رو به گفتـه  کیهاي مبتنی بر استنباط محقق:  . یادداشت3
نـد. ایـن امـر مسـتلزم     کنفوذ آنها  دهد تا به تعبیري به درون می میدان تحقیق گوش فرا

  است:اي  فرایند سه مرحله
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  ند.که از مقوالت تحلیلی استفاده دهد بی آن ک می محقق گوش. 1
افـراد دیگـر   هـاي   یـا گفتـه  دیگـر  هاي  شنود با شنیده می هکن است وي آنچه را کمم. 2

  ند.کمقایسه 
 ند تا به اسـتنباط و فهـم آنچـه معنـا    کن است از قوه تفسیر خود استفاده کمحقق مم. 3

 همزمـان انجـام  به طور  از ما این سه مرحله را کهری، دهد نایل آید. در تعامل عادي می
قق میدانی نیم. محک هاي شخصی خود جهش می له بعد استنباطدهیم و سریعاً به مرح می

ه بـه اسـتنتاج یـا تحمیـل     کـ ه کـ بی آن، دادن را یاد بگیرد باید چگونگی مشاهده و گوش
  68.تفسیري خاص بپردازد

ه کـ پـردازد   مـی  شخصی خـود هاي  محقق میدانی در بخشی جداگانه به نگارش استنباط
، گـاه روابـط اجتمـاعی    براي مشاهده مستقیم امري اساسـی و مهـم اسـت. محقـق هـیچ     

 لمـاتی را کبینـد و   می ی خاصی راکبیند. او صرفاً اعمال فیزی نمی معانی رااحساسات و 
محیط و از آنچه گفته هاي  سرنخ، از دانش فرهنگی پیشین خود، اما پس از آن، شنود می

، مثـال بـراي  نایـل آیـد.   آنها  تا به دریافت معناي اجتماعیکند  میاستفاده ، یا انجام شده
 ه صـرفاً اعمـال خاصـی دیـده یـا شـنیده      کـ بل، ردکـ ده توان مشاه نمی عشق یا خشم را

  69.پردازد می ه به استنباط (مثالً خشم)کشوند و از این طریق است  می
ه کنند کاتخاذ  باره اینن است تصمیمات زیادي را در کمحققان ممهاي تحلیلی:  . یادداشت4

براي ( شود می ریزي ام تحقیق از قبل برنامهنند. نحوه انجکدر میدان تحقیق چگونه عمل 
هـاي   فعالیـت خـاص). محققـان میـدانی ایـده      کمصاحبه یا مشاهده ی کانجام ی، مثال

و هـا   کتیـ کتا، تحلیلی براي ثبـت برنامـه  هاي  ضمن یادداشت خود را درشناختی  روش
در تحقیـق   70.دهنـد  مـی  رده و مـورد اسـتفاده قـرار   کتصمیمات اخالقی روشمند حفظ 

ه محقـق از  کـ ظهور نموده و به هنگام بازنگري ها  میدانی نظریه در ضمن گردآوري داده
تحلیلی بخشـی از  هاي  . یادداشتیابد می شفافیت، آورد میدانی به عمل میهاي  یادداشت
هـا بـه طـور     گونه محقق ایده یابی به نظریه هستند. بدین دستبراي نظري هاي  یادداشت

دهـد و در   مـی  را بسطها  ه هنوز در میدان است ایدهکند و هنگامی ک یم ژرفایی تشریح
بـه اصـالح و بسـط    دربـاره آنهـا    و اندیشـه و تأمـل  هـا   ضمن دوباره خواندن یادداشت

  پردازد. تر می پیچیدهاي  نظریه
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  مصاحبه
 شخصـی از افـراد  بـه طـور    مصاحبه دومین روش مهم در تحقیق میدانی است. در مصاحبه

اجتمـاعی  ـ   اقتصـادي هـاي   شود. در مصاحبه پس از تعیین ویژگـی  سؤال میمسائل درباره 
 یـد کار و رفتـار دیگـران تأ  کـ افآنهـا دربـاره    اتکـ احساسـات و ادرا ، بر دانشگویان،  پاسخ

ه معطوف بـه  کویژه هدفی ه ب، نامند می ي هدفمنديوگو گفتمصاحبه را معموالً  71.شود می
  72.گردآوري اطالعات است

  در ميدان تحقيقپايايي 
هاي میدانی به این معناست که آیا مشاهدات محقق دربـاره یـک عضـو یـا رویـداد در       پایایی داده

میدان به لحاظ خارجی و داخلی داراي انسجام است؟ منظور از انسجام درونی این است کـه آیـا   
هـاي   لدهند، در خور پذیرش اسـت و شـک   ها درباره یک شخص یا واقعیت می اطالعاتی که داده

هـایی کـه از یـک فـرد مـورد       کند؟ براي مثال، آیـا کـنش   مشترك فریب انسان را حذف می
  زند داراي انسجام است؟ هاي اجتماعی مختلف سر می طی زمان و در زمینه بررسی در

انسجام بیرونی حاصل صحت یا ارزیـابی و مقایسـه مشـاهدات بـا سـایر منـابع متنـوع        
 آیـا دیگـران  ، لی است. به عنـوان مثـال  کمتناسب با زمینه آیا آن دیگر سخن، ست. به ها داده
بپردازند؟ آیـا  ، شخص مشاهده نموده کتوانند به ارزیابی صحت آنچه محقق در مورد ی می

  کنند؟ می شواهد دیگر نیز مشاهدات محقق را تأیید
یـا   یـا انجـام نشـده ولـی مـورد انتظـار و      پایایی در تحقیق میدانی همچنین آنچه گفتـه  

، آگـاهی  ،گیرد. پایـایی در تحقیـق میـدانی بـه بصـیرت و دیـدگاه       می است در بر نیبی پیش
متفـاوتی   بـه اعضـا و رویـدادها از زاویـه     يت محقـق بسـتگی دارد. و  سـؤاال و ها  سوءظن
ه افـراد و  کـ  قق میدانی وابسته به آن چیزي اسـت محنگرد.  میسیاسی و شخصی) ، (قانونی

از پایـایی را   بخشـی آنها  قابلیت اطمینان اعضا و نظراتمیزان . گویند می اعضاي گروه به او
هـم ذهنیـت و هـم     هاي افراد، دهد. محقق میدانی براي ارزیابی میزان اعتبار گفته می یلکتش

توانـد   می هکاز رفتارهایی  یابی به پایایی عبارتند گیرد. سایر موانع دست می محیط را در نظر
  73.دروغ و نظایر آن گفتن، عات غلطمانند دادن اطال؛ سبب گمراهی محقق گردد

  روايي در تحقيق ميداني
اي کـه   در تحقیق میدانی عبارت است از اطمینان به اطالعات و تحلیل محقـق بـه گونـه    74روایی
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کـه در   شـود؛ چـرا   نمـی  مهـم تلقـی   75در اینجا تکرار پـذیري  دقیقاً نمایانگر جهان واقعی بدانیم.
ت. چهار نوع روایی یا سنجش آزمون میـزان دقـت تحقیـق    تحقیق میدانی تکرار عمالً ناممکن اس

  76.وجود دارد: روایی اکولوژیکی، تاریخ طبیعی، قابلیت اعتماد اعضا، و اجراي درونی مناسب
با جهـان  حد ند تا چه ک می ه محقق از جهان اجتماعی ارائهکتوصیفی  اعتبار اکولوژیکی:

آیـا محـیط اجتمـاعی مـورد بررسـی بـا حضـور یـا بـه          ؟ افراد مورد بررسی همخوانی دارد
ی کولـوژی کطرح داراي روایـی ا  کگردد؟ ی نمی محقق دستخوش تغییرهاي  ارگیري روشک

  بیفتد.اتفاق  اگر وقایع بدون حضور محقق هم به همین نحو، است
 دهـد. بـر   مـی  چگونگی انجام طرح تحقیق را به دقت مورد توصیف قـرار  تاریخ طبیعی:

ان میـدان و  کـ ناظر طبیعی نیز م که یکطرح معتبر است  کی در صورتیطبیعی،  پایه تاریخ
  اعمال محقق را مورد تأیید قرار دهد.

ی از اعضـاي  کبه عنوان یکه ارآمد اي ک توانایی فرد غیرعضو به گونهقابلیت اعتبار اعضا: 
ه افـراد  کـ ست هطنزهایی نیز  كگروه مورد بررسی تلقی شود. این توانایی شامل بیان و در

افی را بـه  کـ یفیـت مطلـوب و   کطرح میدانی معتبـر   کنند. یک می دیگر بازگوکی گروه براي
 که یکشود  می یات به نحوي چندان دقیق رعایتئدهد و جز می زندگی اجتماعی در میدان

ند. محـدودیت در آن  کی از اعضاي گروه عمل کتواند به عنوان ی می فرد خارج از گروه نیز
  نیست. پذیر امکانه شناخت قواعد اجتماعی براي هر وضعیت کاست 

  گيري نتيجه
شدیدي در هاي  از قرن هفده مباحث و مناظره، اندیشه پوزیتویستیهاي  با توجه به خاستگاه

توانـد درسـت    نمـی  ه مطالعه جامعه انسانی به شیوه علـوم طبیعـی  کصورت گرفت  باره این
ویژگی اصلی جامعه ایـن اسـت   ، ري بود. از دیدگاه اوکاز پیشگامان این نحله ف ویکوباشد. 

فعاالنـه بـه   اي  جوامع به گونـه نیز جمعی ایجاد گردیده است. اي  ه نظام معنایی آن به گونهک
گفـت:   مـی  پـردازد. او  مـی  معانی پرداخته و از طریق آن به فهم و شناسایی خودنظام ایجاد 

ه کـ راهـی بـود   یر، ز طبیعت است. راه تفسـ مطالعه انسان و جامعه در تاریخ بسیار متفاوت ا
ه ایـن  کسی بود کنخستین  شالیرماخرپردازان آلمانی نیز آن را در پیش گرفتند.  تقریباً نظریه

اتـب مختلـف   کارتقـا داد. م ، ه قادر است علوم انسانی را وحدت بخشدکروش را به مقامی 
ر تفسـیري هسـتند. از   کـ تفتفهمی در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیسـتم مسـتقیماً وارث   
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در علم تفسـیر مبـادرت بـه مالحظـه      دیلتاياست.  دیلتايدیگر پیشگامان پارادایم تفسیري 
بایـد   مـی  ه علوم انسـانی کبر آن بود  دیلتايمبنایی براي همه علوم انسانی و اجتماعی نمود. 

 علوم فراتـر گرایانه  ه از عینیت تقلیلکوشد؛ تالشی کفهمی بشناسی  بندي روش براي ضابطه
ه کـ نـد. او معتقـد اسـت    ک مـی  رود و به غناي زنـدگی و غنـاي تجربـه انسـانی رجـوع      می

و هـا   تـاریخ فـراورده   ه جامعه وکگذارد  نمی پوزیتویستی جایی براي این باقیشناسی  روش
در  دیلتاي، عجین است. به هر رويها  مخلوقات انسان هستند. رفتار انسان همواره با ارزش

  ه مبنایی جدید براي علوم انسانی فراهم آورد.کپی آن است 
 قرار گرفت. او ویژگی متمـایز علـوم اجتمـاعی را    ریکرتبیشتر تحت تأثیر  ماکس وبر

توانند معیارهاي عینیت  نمی غیرعلمی هستند وآنها  هکاما با این نظر موافق نیست پذیرد،  می
لی متمـایز و  کي را بـه عنـوان شـ   اهمیت تفهم تفسیر دیلتاي ةبه شیو وبررا برآورده سازند. 

ه تمایز اساسی میـان  کمعتقد است  ریکرتند. اما او به شیوه ک می یویژه علوم اجتماعی تلقّ
داشـته  شـناختی   جنبه هستی اینکهدارد تا شناختی  روش ۀعلوم طبیعی و علوم اجتماعی جنب

م است. رفتـار  فرصت عظی کان تفهم تفسیري در علوم اجتماعی یکام، وبرباشد. از دیدگاه 
 مـابیش معنـایی را بـه عمـل فـرد نسـبت      که کـ مندانه است  نشی نیتک وبرانسان از دیدگاه 

دسـت  هـا   نترل فنی بـر پدیـده  کوشد به ک می ه پوزیتویسمکحالی  در، هدهد. خالصه آنک می
نترل فنی اسـت. امـا دیـدگاه    کعالقه به  بینی پیشیی وجه مشخص گرا اثبات از دیدگاه، یابد

  گردند. معنادار میمتقابل ها  نشکه چگونه کبه این است مند  عالقه تفسیري
اي مورد اسـتفاده   هاي علوم اجتماعی به صورت فزاینده کیفی در رشتهتحقیق هاي  روش
ه بـه تولیـد   کـ یفی هرگونه تحقیقـی اسـت   کمنظور از اصطالح روش تحقیق  گیرد. قرار می

ی    یـا سـایر روش   اريآمـ هـاي   ه از طریـق روش کـ پـردازد   هایی مـی  یافته سـازي  هـاي کمـ
از جملـه  هـایی خـاص خـود اسـت،      فرض پیشیفی داراي کپذیر نیست. تحقیقات  دسترسی

و  به مسئله معنـا هسـتند  مند  ، عالقهمعطوف به فرایند است یفی عمدتاًکتوجه محققان  اینکه
یفـی  ک دهنـد. تحقیـق   مـی  تجربیات و ساختارهاي جهان معنـا ، چگونه افراد به زندگی اینکه

رده و عمـالً  کـ ار میدانی است. محقق مستقیماً با افراد مورد بررسی ارتباط برقـرار  کمستلزم 
تا در محیطی طبیعی به مشاهده و ثبـت رفتـار بپـردازد. همچنـین      یابد می در محیط حضور

لمـات یـا   که از طریـق  کـ توصیفی داشته و محقق به فرایند معنا و فهمی  ۀیفی جنبکتحقیق 
  است.مند  ، عالقهآید ست میبه د تصاویر
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