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یکی از  .در همه تحقیقات اجتماعی از روش های علمی استفاده می شود: چکيده

تحقیق میدانی بر پایه طبیعت گرایی استوار  است. روش های کیفی روش میدانی

است که برای مطالعه پدیده ها دیگر به کار می رود. طبیعت گرایی در محیط های 

وقایع عادی می پردازد، نه در محیط های تصنعی و ایجاد شده بر طبیعی به مشاهده 

اندازهای پردازد و چشمبه بررسی معانی اجتماعی میروش میدانی  مبنای تحقیق.

دهد. محقق های اجتماعی و طبیعی را مورد درک و فهم قرار میچندگانه در محیط

 .رودمحقق میبه درون نظام معنایی افراد وارد شده و به فراسوی دیدگاه 

 تحقیقات اجتماعی، روش میدانی، طبیعت گرایی، روش های کیفی :يديکل واژگان

 

 
وم

ل د
سا

ی )
الم

 اس
نی

سا
م ان

لو
ی ع

ص
ص

تخ
ی 

علم
له 

مج
)

 

ره 
ما

ش
91 

د 
جل

 /
9

  /
ی

د
  

99
11

 
ص 

 /
94

1
- 

99
1

    
    

 
 

mailto:Fatememohamady90@yahoo.com
mailto:Fatememohamady90@yahoo.com


 991-941، ص   9911 دی،  9، جلد 91علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

531 
 

 مقدمه

روش میدانی را برخی معادل تحقیق کیفی می دانند؛ چرا که مشاهدات معموالً به زبان عادی و روزمره مانند روزنامه ها بیان   

مشاهده جهان براساس چارچوب مرجع افراد مورد بررسی انجام گیرد. از می شود. در واقع، هدف روش میدانی اغلب آن است که 

ممکن است محققان میدانی به گونه ای فعال در زندگی افراد و موقعیت های مورد مطالعه، شرکت »این رو، رویس معتقد است:

نیست. از این رو، یونکر می  البته یافتن فرمولی مناسب در مورد نحوه انجام این تحقیق چندان آسان .(Royce,1999)«جویند

محقق در صورتی می تواند به اطالعات الزم دسترسی پیدا کند که صادقانه بخواهد از منظری تازه به دیگران بنگرد و »گوید: 

. از همین روست که بسیاری از دانشجویان مجذوب روش میدانی می شوند؛ (Junker,1967)«مطالبی را درباره آن یاد بگیرد

 روش میدانی مستلزم برقراری ارتباط با مردمان غیر از جامعه محقق است. در این باره نویمان می گوید: چون انجام 

ه در این روش بلک های قیاسی انتزاعی کاربردی ندارد،آمارهای پیچیـده و فرضـیه ، روح بی ،کدر این روش علم ریاضی خش   

 .(Neuman,1997)می شودبـا محیط اجتماعی برقرار  ارویییک تعامل اجتماعی مسـتقیم و رو

روش میدانی بیشتر مورد توجه کسانی است که به مشاهده مردم با اتخاذ رهیافتی انعطاف پذیر در زمینه انجام تحقیق      

کند که شامل عالقمند هستند. افزون بر آن، گزارش های روش میدانی می تواند تفهیم های جالبی درباره دنیای اجتماعی ارائه 

افراد بی خانمان، گروه های پلیس، اتاق های انتظار و مجموعه های هنری نظایر آن باشد. در روش میدانی، محقق در طی سال 

ها و ماه ها با این افراد رابطه دارد، در زمینه های گوناگونی به یادگیری می پردازد؛ از جمله: تاریخچه زندگی افراد، سر گرمی ها 

دت ها، امید ها، هراس ها و رویاهای آنها. محقق ضمن آنکه افراد جدیدی را مالقات می کند که می تواند سرگرم و عالیق، عا

کننده و آموزنده باشد. البته در عین حال، روش میدانی مستلزم صرف وقت زیادی است. از نظر عاطفی، بر فرد فشار می آورد و 

 .طره آمیز باشدگاهی اوقات نیز می تواند به لحاظ جسمانی مخا

انجام روش میدانی زمانی مناسب است که سئواالت تحقیق مستلزم فهم و درک و توصیف گروهی از مردم باشد که با یکدیگر    

در حال تعامل هستند. از این رو، محققان میدانی افراد را در محیط طبیعی شان مورد مطالعه قرار می دهند. می توان گفت که 

محقق طبیعت گرا در پی آن است »است. هدستین در این باره معتقد است:  اي جامعه شناسی کيفیطبيعت گرایی سنگ بن

. (Hedstein,1997)که با توصیف دقیق و عمیق واقعیات بپردازد، بی آنکه به گسیختگی / تحریف این جهان مبادرت ورزد

توصیف قرار می دهند و شیوه های مختلف زندگی محققان از آغاز محیط های گوناگون روزمره، چه رسمی و غیر رسمی را مورد 

افراد را آشکار شکل می دهند. هدف آن است که با مشاهده مردم و مشارکت در تعامل و رویداد ها، شیوه های زندگی افراد را 

 شوند نشان دهند. در این تحقیقات، مکان هایی که در آنها تحقیقات انجام می گیرد، به عنوان مکان های طبیعی تلقی می

 (.9831)ایمان و غفار نسب،

 

  تاریخچه مختصر روش ميدانی

در مورد تاریخچه روش میدانی می توان گفت که گزارش های میدانی و توصیف رسوم، تمایالت و عملکردهای مردمان سایر     

ونانی آثار خود را حکایت سرزمین ها تقریباً به اندازه خود خط قدمت دارد. در قرن پنجم پیش از میالد هرودوت خوانندگان ی

داستان هایی از ایران و سرزمین های دیگر آموزش می داد و سرگرم می ساخت. وی در ضمن این گزارش ها، یونانی ها را برتر از 

دیگران جلوه می داد سپس رومی ها این عمل را ادامه دادند، اما مواضع عاقالنه و جدل آمیزتری را اتخاد کردند. از جمله 

، توصیفات و شرح های قابل مالحظه ای از رسومات قبایل به رشته تحریر درآورد. در قرن پنجم یک زائر بودیست توسیدید
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چینی مشاهدات گسترده خود را درباره هند ثبت کرد. وقایع نگاران چینی این توصیفات دقیق از فرهنگ مادی، آداب و رسوم 

ان به سرزمین های دیگر سفرکرده و شنیده ها و دیده ها خود را به نگارش نگاشتند. با امپراطوری اسالمی، تجار و سفرای مسلم

درآورند؛ از جمله احمد بن فضالن که از بغداد به بلغارستان مسافرت کرد و توصیف های گسترده ای از وایکینگ ها سوئدی به 

 دست داد.

ت داد. در قرن دوازدهم میالدی، کاشفان اروپایی کار میدانی را می توان به گزارش های مسافران به سرزمین های دور بازگش  

دیگران نیز  )مبلغان مذهبی( به توصیف فرهنگ ها و مردمانی می پرداختند که به زم خود، آنها را عجیب و غریب می انگاشتند.

بعد ها، در قرن  برای یاد گرفتن و کسب اطالعات درباره فرهنگ های خارجی و بیگانه به خواندن این نگاشته ها روی می آورند.

نوزدهم، هنگامی که تجارت و امپراتوری های اروپایی به سرعت گسترش یافتند، سیاحان هم از میزان سواد و فرهیختگی 

 بیشتری برخوردار بودند، بر میزان این گونه گزارش ها افزوده شد. 

. اولین انسان شناسان گزارش های کاشفان، روش میدانی آکادمیک در اواخر قرن نوزدهم با ظهور انسان شناسی آغاز گردید    

مقامات دولتی و / مبلغان مذهبی را مورد مطالعه قرار می دادند و ارتباط مستقیمی با مردمان مورد مطالعه نداشتند. این گزارش 

ار به گفته های ها شدیداً جنبه نژاد پرستانه و قوم گرایانه داشتند. سیاحان به ندرت زبان محلی را یاد می گرفتند و به ناچ

هیچ انسان شناس اروپایی برای یادگیری و آموختن به سرزمین های دیگر مهاجرت نکرده  9311دیگران تکیه می کردند. تا دهه 

 بود.

( انسان شناس انگلیسی، اولین محققی است که به زندگی با 9111-9311واکس همچنین معتقد است که مالینوفسکی)    

گروهی از مردمان بومی پرداخته است. این مدت طوالنی است و در طی آن، به نگارش مشاهدات گردآوری شده پرداخته می 

 شود.

عنوان روش جدیدی معرفی نمود و مشاهده مستقیم را به عنوان روشی  ، وی روش میدانی ژرفانگر را به9111در دهه     

جداگانه مطرح کرد. او بر آن بود که محققان اجتماعی باید به گونه ای مستقیم با مردمان بومی تعامل برقرار کرده و با آنها 

ین بر آن بود که روش میدانی باید در زندگی کنند. بدین گونه رسوم، باورها و فرآیند های اجتماعی را یاد می گیرند. وی همچن

طی یک تا دو سال صورت گیرد و با استفاده از زبان بومی انجام شود و محقق ضمن مشارکت در فعالیت ها، براساس مقوالت 

 بومی به اندیشه بپردازد )همان(.

غاز گردید. تأثیر مکتب شیکاگو روش میدانی جامعه شناختی در ایاالت متحده و از بخش جامعه شناختی دانشگاه شیکاگو آ    

، این مکتب مجموعه ای از روش های متنوع را بر 9181تا  9191بر تحقیق میدانی در دو مرحله صورت پذیرفت نخست، از سال 

مبنای مطالعه موردی / تاریخچه زندگی به کار گرفت، که مشاهده مستقیم، مصاحبه های غیر رسمی، خواندن اسناد / اسناد 

بر می گرفت. الگوی ژورنالیستی و انسان شناختی در مراحل اولیه با هم درآمیخته بودند. به هر روی، تا پیش از  رسمی را در

مکتب شیکاگو مشاهده مشارکتی را به عنوان یک تکنیک مجزا و متمایز  بسط و  9191تا  9111جنگ جهانی دوم از دهه 

 گسترش داد )همان(.

 

 ویژگی هاي تحقيق کيفی

کیفی، هم در پیوند های فلسفی بنیادین خود و هم در رویکرد خود در بررسی واقعیت اجتماعی، با روش تحقیق کمی تحقیق     

متفاوت است. و می توان گفت که تحقیقات کیفی رویکردی میدانی دارد. در مطالب ذیل ویژگی هایی خاص برای تحقیق کیفی 

 بیان می شود.
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 نگریستن از منظر .1

ی تحقیق کیفی تعهد صریح آن نسبت به نگریستن به رویدادها، کنش ها، هنجارها، ارزش ها و... از دیدگاه اساسی ترین ویژگ    

افرادی است که مطالعه بر روی آنها صورت می گیرد. راهبرد اتخاذ دیدگاه افراد مورد مطالعه غالباً در قالب اصطالحاتی مانند: 

شود. چنین رویکردی به روشنی مستلزم نوعی آمادگی به منظور همدلی)و بیان می  «نگریستن از منظر افراد مورد مطالعه»

نه لزوماً همدردی( با افرادی است که مطالعه بر روی آنها صورت می گیرد؛ اما این رویکرد همچنین مستلزم نوعی توانایی در 

م می تواند نیاز به فهم زبانی درک عمیق چارچوب های معنایی است که افراد با آنها دست به عمل می زنند. این الزام دو

تخصصی شده و یا حتی یک زبان جدی را مطرح کند؛ چنان که در مورد یک انسان شناس اجتماعی این یک مورد معمول است. 

به منظور دست یابی به نقطه اشرافی که از آن نقطه همدلی مقدور و میسر باشد. دوره های مستمر مشارکت الزامی است. در 

به نظر می رسد که این تمایل به معنای دوره های طوالنی مشاهده مشارکتی است، اما چنان که در باال اشاره حالی که چنین 

شد، سایر روش ها که مصاحبه عمیق و آزاد مهم ترین آن ها است نیز به کار گرفته می شوند. این جنبه از تحقیق کیفی یعنی 

 (. 9831رد مطالعه یکی از ارکان این روش تحقیق است )برایمن،هدف صریح آن به منظور نگریستن از دیدگاه افراد مو

 

 توصيف .2

این مسئله به روشنی در میان قوم نگاران پذیرفته شده است که یکی از اهداف عمده تحقیق آنها ارائه توصیف های دقیق از     

محیط های اجتماعی است که آنها مورد بررسی قرار می دهند. برای مثال، آدلر تحقیق خود را در زمینه قاچاقچیان مواد مخدر 

. محققان کیفی بر (Adler,1985)نگارانه از یک محیط اجتماعی منحرف معرفی می کندبه عنوان یک توصیف و تحلیل قوم 

این عقیده اند که چنین توصیفی می بایست دست کم با دیدگاه های شرکت کنند گان در آن محیط اجتماعی سنخیت داشته 

راً سطحی و دقایق و ظرایف زندگی باشد. این تأکید بر توصیف، مستلزم توجه به جزئیات معمول است و مسائل کم اهمیت ظاه

روزمره نیز به دلیل قابلیت شان در کمک به ما در راستای درک آنچه در یک پس زمینه خاص در حال وقوع است و نیز در به 

چنین نوشته (Rist)برای مثال، ریست دست دادن سرنخ ها و راهنماهایی به سمت سایر الیه های واقعیت ارزش توجه دارند.

دن این سئوال که در این جا چه می گذرد در عین آن که به گونه ای آرامش بخش ساده است، به گونه ای باور است: پرسی

نکردنی نیز پیچیده است. این گزاره در بر گیرنده عنصری از حالت تدافعی است؛ زیرا خصایص علمی که بر بخش عمده ای از 

تبیین را به عنوان بدنه تحقیق و اصلی تحقیق قلمداد می کند و از این اندیشه ها در علوم اجتماعی سایه گسترده است تحلیل و 

 (.9831رو، توصیف صرف، غالباً کوچک و کم اهمیت شمرده شده، و همچنین کاری فاقد انسجام فکری تلقی می شود)برایمن،

 

 متن گرایی .3

رفتارها و غیره در زمینه بافت خود نشان می تحقیق کیفی تمایلی را برای متن گرایی در تعهد خود نسبت به درک رویدادها،     

دهد. متن گرایی امری تقریباً تفکیک ناپذیر از یکی دیگر از مسائل مربوط به تحقیق کیفی یعنی کل گرایی است که مستلزم 

طرحی به منظور بررسی واحد های اجتماعی یعنی مدارس، قبایل، شرکت ها، محله های فقیر نشین، گروه های بزه کار، 

تماعات و یا هر چیزی دیگری است که به عنوان یک کل باید در کلیت خود درک و تبیین شود و محور های متن گرایی و کل اج

گرایی به ویژه در ارتباطی که سایرین تاکنون ترسیم کرده اند روش تحقیق را ایجاد می کند که در آن معانی که افراد به رفتار 

پس زمینه ارزش ها، روش ها و ساختار بنیادین قرار گیرند )خواه واحد اجتماعی متناسب  خود و دیگران نسبت می دهند باید در

 )همان(. یک مدرسه / محله فقیر نشین( و / برداشت های متعددی باشد که برآن هویت سایه گسترده اند
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 فرآیند .4

ه و هم علت تالشی در جهت یک عنصر تلویحی مستمر در بخش عمده ای از پژوهش های کیفی نهفته است که هم نشان    

نگریستن به زندگی اجتماعی است که جنبه فرآیندی به جای جنبه ایستایی است. مشاهده گران مشارکتی هماهنگی بسیاری با 

بر تأکید بسیار بیشتری اندیشه نگریستن به زندگی اجتماعی به عنوان مجموعه های مرتبط و درگیر از رویدادها داشته اند و 

ند که به دست فرآیندهایی صورت می گیرند که بستر های زندگی اجتماعی را ایجاد می کنند. تأکید بر فرآیند را تغییراتی دار

می توان به عنوان واکنشی در ارتباط با تالش محققان کیفی به منظور انعکاس واقعیت زندگی روزمره تلقی کرد که به باور آنها 

را به خود می گیرد. از این گذشته، محققان کیفی چنین استدالل می کنند که  شکل زنجیره هایی از رویدادهای مرتبط با هم

افراد نیز دقیقاً به حدی حاصل تعهد محققان کیفی نسبت به دیدگاه های شرکت کنندگان است. تصویر کلی که تحقیق کیفی از 

مثال، تحقیق کیفی برای مطالعه کنندگان  نظم اجتماعی ارائه می کند تصویری متشکل از ارتباط متقابل و تغییر است. به عنوان

در امر سیاست جذاب بوده است؛ زیرا این نوع تحقیق قادر است به جای توجه صرف به برونداد آن، بیشتر به فرآیند به کارگیری 

بدین ترتیب، یک رویکرد مربوط به تحقیق کیفی، واکنش ها و پاسخ های مختلف هم از طرف کسانی  .(Finch,1986بپردازد)

سیاست گذاری، نحوه واکنش آنها نسبت به گیرند. تفاسیر آنها از این ابتکار که اجرا گرند و هم کسانی که تحت تأثیر قرار می 

 (.9831ا مورد تأکید قرار می دهد)برایمن،دیدگاه های یکدیگر، نحوه تغییر دیدگاه ها و از این قبیل ر

 

 انعطاف پذیري و فقدان ساختار .5

عالقه محققان کیفی جهت نگریستن به پدیده های اجتماعی از منظر افراد مورد مطالعه شان منجر به نوعی احتیاط در زمینه     

العه شده است. از این رو، آنها بیشتر هوادار تحمیل چارچوب های از پیش تعیین شده و احتماالً نامناسب مرجع بر افراد مورد مط

استراتژی پژوهشی هستند که نسبتاً آزاد و بی ساخت است و نه استراتژی ای که درآن پیشاپیش دقیقاً درباره آنچه باید مورد 

ی آزاد بررسی قرار گیرد و نحوه انجام این بررسی تصمیم گیری شده است. اغلب اینچنین استدالل می شود که یک استراتژ

پژوهشی، شانس برخورد با موضوعات کامالً پیش بینی نشده ای را افزایش می دهد که می توانند برای قوم نگار جالب توجه 

باشند. مشاهده مشارکتی به ویژه برای این جهت گیری مناسب است؛ زیرا محقق در یک پس زمینه و بافت اجتماعی کامالً 

 )همان(. ل آشنایی کامل با آن تحلیل را به تأخیر بیندازدجذب شده است و می تواند تا زمان حصو

 

 نظریه و مفاهيم  .6

محققان کیفی در راستای جست و جوی خود برای یافتن یک استراتژی پژوهشی که چارچوبی بالقوه متفاوت را برای افراد     

نی خود رد می کنند. آنها به ویژه تحمیل یک مورد مطالعه تحمیل نکند، غالباً طرح نظریه ها و مفاهیم را پیش از شروع کار میدا

چارچوب نظری از پیش تعیین شده را مضر می دانند، زیرا این امر ممکن است محقق را بسیار محدود کرده و تناسب اندکی با 

ها  دیدگاه های شرکت کنندگان داشته باشد. محققان کیفی به طور کلی طرفدار رویکردی هستند که درآن طرح و آزمون نظریه

 و مفاهیم، همراه با گردآوری داده ها پیش رود. 

( پیرامون مفاهیم از سوی بسیاری از محققان کیفی مورد ارجاع و پذیرش است. او به شدت 9191به طور کلی نوشته بلومر )    

ل کرد. این راهکار علیه تفسیر مفاهیم با توجه به مدلول تجربی ثابت که در مورد جهان واقعی به کار گرفته می شوند استدال

اساسی، بخش اعظم تحققیات کیفی است که تعاریف عملیاتی دقیقی را  ارائه می کند که براساس آن می توان واقعیت را 
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سنجید. در مقابل این رویکرد، او پیشنهاد تلقی مفاهیم اجتماعی علمی را تحت عنوان مفاهیم حساسیت زا مطرح کرد که 

 .(Blumer,1954)را در مواجهه با نمونه های تجربی ارائه می کنند معنایی کلی ارجاع و راهنمایی

 تحریر ميدانی

نوع مشاهده ها و صحنه واقعی تحقیق، شکل تحریر میدانی را تشخص می سازد. محقق به هنگام تحریر میدانی باید نکات    

 ذیل را رعایت نماید:

 ثبت داده های حاصل از مشاهده ها در اولین فرصت ممکن؛ .9

 اجتناب از بحث کردن پیرامون مشاهده ها قبل از ثبت آنها؛ .1

 تعیین یک محل مخصوص و خلوت با تجهیزات الزم برای ثبت مشاهده ها؛ .8

ساعت زمان نیاز داشته  9اختصاص زمان کافی برای ثبت داده ها )برای مثال ممکن است ثبت یک ساعت مشاهده بیش از  .1

 باشد(؛

 (.1119؛و مورس،1119شرح مشاهده ها )برنز،اجتناب از ویرایش؛ هنگام نوشتن  .9

 روش هاي کار ميدانی 

هیچ معمای بزرگی در مورد روش های کار میدانی وجود ندارد. یک روش فکر کردن به آنها بسان تجربه کنترل شده ی شوک     

ر کلی متفاوت است، فرهنگی است که همان احساسات قابل پیش بینی سردرگمی است که طوری تنظیم شده که بر آنچه به طو

گری رخ می دهد، این به شما یادآوری می کند که توجه دوچندانی  تمرکز نماید. به عنوان مثال، هر زمان که احساس ناشی

قرار  وضعیتیستاده اند، حرکت می کنند و در هنگام صحبت کردن خود را در چه یداشته باشید بر اینکه میزبانان شما چگونه ا

 ه یک مطالعه ارزشمند است، و به سرعت به شما اجازه می دهد تا عملکرد بهتری ارائه دهید.می دهند. آن فی نفس

 به طور مختصر، سه عنصر اساسی کار میدانی عبارت هستند از:

مالینوفسکی به شکلی جالب چادر خود را در وسط روستای کیریوینا در جزایر تروبراند مستقر  :اقامت طوالنی مدت .9

واند وجود تیمات مسکونی در سراسر جهان بسیار متنوع است که یک راه برای انجام دادن کارها نمی ظکرد. اما تن

داشته باشد. در بسیاری از مناطق در یک چادر زندگی کردن غیر ممکن یا حداقل بسیار غیرعادی خواهد بود. گاهی 

چند حتی با چنین قوانین مناسبی  ند. هره چیز را راحت تر می کماوقات قوانین روشن مهمان نوازی وجود دارد که ه

هم معایبی می تواند وجود داشته باشد. برای مثال، اگر رسوم مستلزم آن باشد که شما با یک رهبر اجتماع بمانید، 

مردم  شما ممکن است به عنوان متحد یا موکل دیده شوید، همینطور بازدارنده ارتباطات با جناح های دیگر. متقابالً

ه در یک مزرعه پراکنده زندگی کنند و شما نیاز دارید تا یک خانواده میزبان پیدا کنید که همین می ممکن است ک

تواند مشکل باشد. با این همه، این چیز کوچکی نیست تا از مردم بخواهید که یک فرد کامالً غریبه را برای ماه ها 

زدیک نیست ورود به یک خانه وجهه شایسته ای بپذیرند. در برخی نقاط، برای هر کسی که به هیچ وجه خویشاوند ن

جایی که ممکن است با مردم بیرون  ندارد و انسان شناسان باید یک خانه خالی پیدا کنند تا در آن زندگی کرده و تا

 9181و  9111در دهه  پریچاردخانه شان تعامل داشته باشند. هنگامی که انسان شناس معروف بریتانیایی ادوارد اوانز 
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در بین آزانده "ارش می دهدزودان کار میدانی انجام داد قبول وی از یک قوم به قوم دیگر کامالً متفاوت بود. او گدر س

در میان نوئره من مجبور شدم تا عضوی از آن باشم. آزانده ها  اما ;من مجبور شدم تا بیرون از جامعه زندگی کنم ،"ها

در واقع پیچیدگی ها و سازش های  (.9111) "ئرها مثل یک فرد برابربا من مثل یک فرادست برخورد می کردند، اما نو

 ممکن شیوه ترین مستقیم به وبی شماری وجود دارد. اما هدف حداقل روشن است تا تعامل با مردم به صورت روزانه 

 .یابد تحقق

مؤثر نمی تواند از طریق یک : گزاره های یکسانی درمورد تعامالت زبانی به کار می رود. کار میدانی قابلیت زبان  . 1

آشفتگی و به هم  قابلیتترجمه معانی  مترجم انجام شود. دالیل آن نسبتاً واضح هستند. صرفاً به این دلیل که در

ریختگی بسیار باالیی دارند. عالوه بر این، ممکن است ایده های وجود داشته باشند که اصالً قابلیت ترجمه شدن 

، امکان انواع مکالمات بی انتهای غیر مهم را که کلیدی برای کار میدانی ارزشمند هستند از نداشته باشند. بدتر از همه

مسافران ممکن . بین ببرد. در نتیجه، کار میدانی معموالً نیازمند یادگیری یک زبان و یادگیری دقیق و عمیق آن است

هتل کافی است. انسان شناسان نیاز دارند است چند عبارت پیدا کنند که برای پرسیدن مسیرها، رزرو کردن یک اتاق 

که به اندازه کافی روان و سلیس باشند تا در فعالیت های اجتماعی روزمره شرکت کنند، و همین ماه ها کار مداوم می 

طلبد. این نیاز به خودی خود روشن می سازد که چرا کار میدانی نیاز دارد که طی یک مدت زمان طوالنی توسعه یابد. 

خیلی کم  ن یک قاعده کلی، جایی که ممکن است یک زبان مربوطه را پیشاپیش یاد بگیرید، یک سال تقریباًبه عنوا

است. که در حقیقت به معنای یکی از چند ده زبان بسیار فراگیر در جهان است که به احتمال زیاد در دانشگاه ها هم 

ی زمان خواهد برد تا عملیاتی شدن آن در بستر آموزش داده می شوند. حتی با وجود مزیت چنین آموزشی، این مدت

جدید کامالً تحقق بپذیرد. اما هزاران زبان دیگر در جهان وجود دارد که حتی ممکن است فاقد بنیادی ترین اصول 

یادگیری از قبیل واژه نامه ها )کتاب های لغت( و دستور زبان باشند. در نتیجه، انسان شناسان، اغلب خودشان را در 

ه با زبان نانوشته ای می یابند که اصالً پیشتر در معرض آن نبوده اند. سپس آنها چاره ای جز ساختن اصول مواجه

زبانی برای خودشان نداشتند و با یک امال که شامل حروف و نماد های الزم برای نگاشتن صداهای زبان است شروع 

. بکشد طول بیشتر یا و سال دو است ممکن موفق میدانی کار برای زمان حداقل است ن زبان الزمکردند. جایی که ای

زدیک با زبان شناسی داشته است ن ارتباط یک همیشه نظم چرا اینکه دارند زبان گوناگونی با شناسان انسان که آشنایی

 هایی زبان در هستند مجبور شناسان انسان بگوید که ندارد وجود قانونی هیچ را ساده می کند، ما نیاز است که بدانیم

 مرزهای از عبور اما باشد داشته وجود لغت یا لهجه تغییرات است ممکن اگرچه. کنند کار است بیگانه آنها برای که

بدون تغییر دادن زبان کامالً محتمل است. برای مثال، به مرزهای طبقاتی، یا جوامع مهاجر در شهرهای بزرگ  فرهنگی

 جای در شناسی انسان آموزش از بعد که کنند انتخاب است ممکن سانشنا انسان این، بر عالوهرا در نظر بگیرید. 

انسان شناس هندی خواهد بود که در ایاالت متحده  یک مثال یک. بازگردند کشورشان به میدانی کار برای دیگر

یک رفت و آمد مکرر در  آمریکا یا بریتانیا آموزش دیده بود، کسی که سپس به هند برگشت تا تحقیق انجام دهد.

 مجموعه کامل مرزهای فرهنگی، تجربه شوک فرهنگی او را پیچیده خواهد کرد.

به طور اساسی، این به این معنی است که انسان  .این ویژگی کار میدانی مهمترین تعریف است( مشاهده مشارکتی: 8

و آنچه که آنها شناس در زندگی بومیان محلی شرکت می کند، همان طور که آنها زندگی می کنند زندگی می کند 
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انجام می دهند را انجام می دهد. در عمل، هرچند، این یک هدف است که تنها می تواند تا حدی برآورده شود. به 

 صالحیت ندارد تا آنچه را که بومیان محلی انجام می دهند را انجام دهد. احتمال زیاد، انسان شناس حقیقتاً

اشاره کرد اما او به ما نمی گوید چند تا ماهی گرفت. عالوه بر  تروبرایند شمیزبان با رفتن ماهیگیری به مالینوفسکی    

این، انسان شناس به عنوان مثال، نمی تواند مدت زمانی را که برای ایجاد مزرعه الزم است را بگذراند. انسان شناس 

شناسان وجود  ه برای انسانمجبور است تا با پژوهش پیش برود. در نهایت، این احتمال وجود دارد که فعالیت هایی ک

خواهد داشت به دلیل جنسیت یا موقعیت کنار گذاشته خواهد شد. ممکن است آداب یا مکالمات زنانه وجود داشته 

باشد که اگر یک مرد، انسان شناس یا غیره حضور داشته باشد هرگز اتفاق نخواهد افتاد. از سوی دیگر، یک انسان 

محدود شود یا در گرفتن اطالعات در مورد امور سیاسی مشکل داشته باشد. شناس زن ممکن است در حرکات خود 

 بعالوه، ممکن است حلقه هایی هایی وجود داشته باشد که به روی هرکسی غیر از بنیانگذاران آن بسته است.

مشابه بومیان محلی است. با این وجود تالش برای انجام  آنچه که مطرح است همان امکان زیاد زندگی کردن دقیقاً    

در حال تالش برای ماهی گرفتن نبود. در عوض، او  این مهم است. هنگامی که مالینوفسکی به ماهیگیری رفت، او واقعاً

این افسانه ها و روایت های قومی اش. در حقیقت،  ،تکنیک ها، زبان تخصصی .در حال یادگیری اصول ماهی گیری بود

تمایل به شرکت کردن به عنوان بهترین شخص حاضر در هرچیزی که در حال وقوع است می تواند به عنوان شمول 

نیازمندی های دیگر، سکوت طوالنی مدت و شایستگی زبان دیده شود. در نتیجه، تکنیک های کار میدانی اغلب توسط 

 (.Metcalf,2005) خالصه می شود "مشاهده مشارکتی"اصطالح 

  

 روش ميدانی

در ابتدا برای روشن شدن مطلب از مثالی ملموس استفاده می کنیم برای کسب اطالع از یک موضوع بهتر است به محل واقعه     

 شود میرفته و به تماشا مشغول شد. یا برای سر درآوردن از یک مسأله طبیعی است که الزم باشد از نزدیک کسب خبر کنیم. 

 .همان طور که پیش تر در مورد تحقیقات کیفی اشاره شد .کرد اطالق روش میدانی حادثه وقوع محل از خبر کسب همین به

مشاهدۀ میدانی با دیگر روش های مشاهده از آن رو متفاوت است که تنها به جمع آوری داده ها منحصر نمی شود، بلکه در 

  .(9831درون آن نظریه سازی نیز صورت می گیرد)ارل ببی، 

 

 روش ميدانیمزیت هاي 

 .گیرد می قرار مطالعه مورد طبیعی موقعیت در رفتارها    .9

 عث افزایش عمق شناخت پژوهشگر از پدیدۀ مورد مطالعه می شود.با    .1

 .آید می پدید است، نشده توجه آن به مطالعه، شروع از قبل که موضوع از هایی جنبه به توجه امکان    .8
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جامعیت چشم اندازی است که در اختیار محقق قرار می دهد. در این نوع تحقیق، محقق با رویارویی نقطۀ قوت روش میدانی،    

مستقیم با پدیدۀ اجتماعی مورد مطالعه و مشاهدۀ هر چه کاملتر آن، می تواند درک عمیق تر و کامل تری زا آن پدیده به دست 

 (933آورد. )همان، 

هایی مناسب است که نگرش ها و رفتارها از طریق آن به بهترین نحو در درون محیط روش میدانی، اساساً برای مطالعۀ موضوع 

سرانجام روش میدانی، بخصوص برای مطالعۀ فرآیندهای اجتماعی که در طول زمان کامل  های طبیعی آن ها شناخته می شوند.

تواند نکاتی را آشکار کند که آشکار در همۀ این روابط و محیط ها، روش میدانی می . (933می شوند، مناسب است )همان، 

 کردنشان از راه های دیگر ممکن نیست.

کار میدانی محدودیت های خود را نیز دارد ، تنها گروهها یا اجتماعات نسبتاً کوچک را می توان با این روش مطالعه کرد و 

د . بدون آن به هیچ وجه ممکن نیست موفقیت آن تا حد زیادی به مهارت پژوهشگر در کشف اعتماد افراد مربوطه بستگی دار

 تحقیق پیشرفت کند .

 

 مشاهدات ميدانی

 قرار مطالعه تحت که دانند می هم مطالعه مورد افراد و شده شناخته محقق تحقیق هنگام در موقعیت این در: آشکار مشاهدۀ  .9

 .دارند

 مطالعۀ مثالً. کند می هم مشارکت تحقیق در اول، موقعیت از فراتر و شده شناخته محقق موقعیت، این در: آشکار مشارکت  .1

 د فوتبالیست ها و بازی کردن خود محقق.عملکر

 قرار مطالعه تحت که دانند نمی مشاهده مورد افراد اما است، گری محقق، مشاهده نقش موقعیت، این در: پنهان مشاهدۀ  .8

 .کنند نمی عبور پیاده عابر کشی خط از که افرادی گرفتن نظر زیر مثالً. دارند

در فرآیند بررسی شرکت دارد، اما محقق شناخته نشده است. مثالً مطالعۀ عملکرد  محقق موقعیت، این در: پنهان مشارکت  .1

 .(9839والیبالیست ها و مشارکت محقق اما بدون معرفی خود )بیابان گرد،

  

 مطرح شدن بحث اخالق

آنست که آیا اخالقاً صحیح است که محقق با معرفی نکردن خود، اطمینان سؤال اساسی ای که در این میان مطرح است،     

و باألخره مصلحت داشتن علم این گونه اعمال غیر اخالقی را  جلب کرده و برای کسب اطالعات مورد نظر فریبشان دهد؟ مردم را

ی تحقیقی است، طبیعی تر و ساده اگر افراد مورد تصمیم گیری و آزمون ندانند که محقق سرگرم اجرای طرح توجیه می کند؟

 تر عمل می کنند و اگر بدانند یا موضع می گیرند یا طور دیگری وانمود می کنند.
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ازآن طرف مشاهده گر اگر در تحقیق حضور داشته باشد در روند تحقیق تأثیر می گذارد. اگر در مورد تصمیم گیری یک گروه 

نظر نکند، یک تأثیر می گذارد، اگر پیشنهادش دنبال شود، یک نحو تأثیر می  اظهار نظر کند، یک تأثیر می گذارد، اگر اظهار

 .(9831گذارد، اگر پی گیری نشود یک نوع تأثیر می گذارد )ارل ببی، 

پس این نتیجه قابل توجه است که این امور، غیر قابل اجتناب است. به این دلیل محققان میدانی، غالباً نقشی متفاوت با شرکت 

 مل انتخاب می کنند.کنندۀ کا

 

 نوع ارتباط

 .ارتباط به دو نوع اصلی تقسیم می شود

 واقعی پیوستن    .9

 کردن وانمود    .1

 وانمود اگر و است طور یک تحقیق روند بپیوندد گروه، آن به واقعاً اگر نوپیدا و مذهبی ای فرقه یک بررسی برای محقق مثالً 

 .(913، همان)است  دیگری طور تحقیق روند است پیوسته که کند

  

 مراحل مشاهدۀ ميدانی

ها و  داده تحلیل و تجزیه (9ها،  داده آوری جمع (1 گیری،  نمونه (8محل،  در حضور و دستیابی (1 تحقیق، محل انتخاب (9

 تحقیق از شدن خارج (9

 انتخاب محل تحقيق -1

یا پدیدۀ مورد مطالعه، با فراوانی کافی در آن جا بروز یا تجلی بعد از تعریف موضوع، محقق باید مکانی را انتخاب کند که رفتار 

 داشته باشد و بتوان مشاهدات ارزشمندی را به عمل آورد.

 مکان می تواند با استفاده از 

 شخصی های تجربه        ·

 گفتگو        ·

 و بررسی معایب و محاسن انتخاب شود. محققان دیگر با مشورت        ·

 .الزم است محققان، از این دو پرهیز کنند دو نکتۀ مهم:

 شده شناخته های مکان        •

 دارد. مراوده ها آن با که اشخاصی        •
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پیش پنداشته های او در روند تحقیق تأثیر می گذارد. و اشخاص برای آن ها مشکل است که با او به عنوان  ،زیرا در مورد مکان

 .(9839،دوست و همکارشان در نقش جدید وارد تعامل شوند )بیابان گرد

  

 دستيابی به محل-2

 .عامل بستگی دارد دومیزان مشکالت محقق جهت ورود به مکان مورد مطالعه به 

 .باشد عمومی حد چه تا مکان آن    ·

 ه قرار گیرند.مشاهد مورد که باشند مایل حد چه تا شوند، می انتخاب مکان آن از که هایی آزمودنی   ·

هرچه مکان ها عمومی تر باشد )مثل فرودگاه ها،کافه ها( آسان تر می شود در آن حضور یافت و هر چه خصوصی تر باشد )مثالً 

 .(111در یک بانک( کار سخت تر است )همان،  بررسی رفتار گروگان گیران

  

 در مورد آزمودنی ها

یک گروه ممکن است به گرمی از شما استقبال کنند چون معتقد اند یک محقق آن قدر برایشان اهمیت قائل شده که در    

له بستگی به رفتار محقق و نوع و یا یک گروه اصالً شما را راه ندهد، یا برخورد بدی بکند. این مسأ مورد آن ها تحقیق می کند.

اگر در مورد یک گروه سازمان یافتۀ غیر قانونی، تحقیق می کند نباید صراحتاً بگوید دربارۀ فعالیت مجموعه  برخورد او نیز دارد.

 .(9831های سازمان یافتۀ غیر قانونی تحقیق می کند )ارل ببی، 

 نمونه گیری-8

 الف( مصاحبۀ میدانی

  مشاهدات ثبتب( 

 لم است که روش میدانی مستلزم کاوش فعاالنه تری است.مس

 مشکالت نمونه گیری میدانی:

 ا گروه ها مورد مشاهده قرار گیرند؟ی افراد از تعداد چه  -

 گیرد؟ قرار مطالعه مورد نمونه در رفتارهایی چه -

می شود تا حدودی به بعضی از فاکتورها پر واضح است که راه های مشخصی برای پاسخ دهی به این سؤاالت وجود ندارد. اما     

شاخص های تعیین کنندۀ اندازۀ نمونه مناسب هستند. مثالً اگر قرار است نتایج  مورد بررسی و اهداف مطالعه، همسأل اشاره کرد

 .(9839،حاصله، به جامعه تعمیم داده شود؛ یک آزمودنی یا یک گروه کافی نخواهد بود. )بیابان گرد
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 ميدانیالف(مصاحبۀ 

در پیمایش ها همواره پرسش نامه ساخته می شود. اما در روش میدانی  برای مصاحبۀ میدانی بهترین کار نمونه گیری است.

 .(9831معموالً مصاحبه مناسب تر است )ارل ببی، 

مصاحبه ها این )مصاحبۀ کیفی، کنش متقابلی بین مصاحبه گر و پاسخگو است.( فرق مصاحبۀ کیفی با بقیۀ  الزم است بدانیم:

جلب کند. و در طول مسیر تحقیق، سؤالی را  است که مصاحبه گر، اوالً باید تالش کند به آزمودنی نزدیک شده و اعتماد او را

ال های پیش ساختۀ صرف، در این تحقیق بی ئواالت را از جواب های آزمودنی انتخاب کند؛ زیرا پرسیدن سئوس همطرح و بقی

را بر این مصاحبه می  گفتگوی هدایت شدهبدانید بعضی از دانشمندان مثل )هربرت و رین رولین( نام  فایده است. که خوب است

 نهند.

 تقسم بندي فرآیند مصاحبه کامل

 .کواله فرآیند مصاحبۀ کامل را به هفت مرحله تقسیم می کند

 (مصاحبه هدف کردن روشن: )بندی موضوع    .9

 (سازد می محقق را خود هدف آن طریق از که است فرآیندی ریزی طرح: )طراحی    .1

 : )اجرای مصاحبه های واقعی(مصاحبه    .8

 ( ها مصاحبه از مکتوب متن یک تهیۀ: )نگارش    .1

 (شده گردآوری مطالب معنای تعیین: )تحلیل    .9

 (مطالب اعتبار و اعتماد قابلیت بررسی: )تأیید    .9

 .(9831) ارل ببی،  (مصاحبه از نهایی گزارش تدوین: )گزارش    .1

  

 ب( ثبت مشاهدات

یادداشت  ه رخ می دهد، امری مهم و اساسی است.چآن  در مشاهده مستقیم و مصاحبه، یادداشت برداری کامل و دقیق از    

ربی و مشاهدات تجیادداشت ها باید شامل . (9839،)بیابان گرد های میدانی بخش بنیادی هر مطالعۀ میدانی را تشکیل می دهد

به »نزد شما با پیشنهاد یک گروه مخالفت کرده است  xمثالً یاداشت بر می دارید که شخص  تفسیرهایتان از آن مشاهدات باشد.

مضمون اظهار « به نظر شما»می کوشد رهبری گروه را به دست گیرد و  xاین امر حاکی از آن است که شخص « نظر شما

 اسخی به آن فرد مخالف بوده است.نظرهایی که از رهبر گروه شنیده اید پ

 در پایان نکات مهمی را در مورد یادداشت برداری یاد آور می شوم: 

 .نکنید اعتماد خود حافظۀ به ضرورت حد از بیش     -

 بردارید. یادداشت مرحله به مرحله    -

 الف(یادداشت های سردستی

 .(9831،)ارل ببی  ب ( یادداشت های مشروح تر
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 ميدان تحقيقپایایی در 

پایایی داده های میدانی به این معناست که آیا مشاهدات محقق درباره یک عضو یا رویداد در میدان به لحاظ خارجی و     

داخلی دارای انسجام است؟ منظور از انسجام درونی این است که آیا اطالعاتی که داده ها درباره یک شخص یا واقعیت می دهند، 

ل های مشترک فریب انسان را حذف می کند؟ برای مثال، آیا کنش هایی که از یک فرد مورد بررسی درخور پذیرش است و شک

 در طی زمان و در زمینه های اجتماعی مختلف سر می زند دارای انسجام است؟

انسجام بیرونی حاصل صحت یا ارزیابی و مقایسه مشاهدات با سایر منابع متنوع داده هاست. به دیگر سخن، آیا آن متناسب با    

زمینه کلی است. به عنوان مثال، آیا دیگران می توانند به ارزیابی صحت آنچه محقق در مورد یک شخص مشاهده نموده، 

 محقق را تأیید می کنند؟ بپردازند؟ آیا شواهد دیگر نیز مشاهدات

پایایی در پایایی در روش میدانی همچنین آنچه گفته یا انجام نشده ولی مورد انتظار و یا پیش بینی است در بر می گیرد.     

وی به اعضا و رویدادها از زاویه  روش میدانی به بصیرت و دیدگاه، آگاهی، سوء ظن ها و سئواالت محقق بستگی دارد.

نی، سیاسی و شخصی( می نگرد. محقق میدانی وابسته به آن چیزی است که افراد و اعضا گروه به او می گویند. متفاوتی)قانو

میزان قابلیت اطمینان اعضا و نظرات آنها بخشی از پایایی را تشکیل می دهد. محقق میدانی برای ارزیابی میزان اعتبار گفته های 

یرد. سایر موانع دست یابی به پایایی عبارتند از رفتارهایی که می تواند سبب افراد، هم ذهنیت و هم محیط را در نظر می گ

 گمراهی محقق گردد؛ مانند دادن اطالعات غلط، گفتن دروغ و نظایر آن.

 

 

 روایی در روش ميدانی

ر جهان واقعی بدانیم. روایی در روش میدانی عبارت است از اطمینان به اطالعات و تحلیل محقق به گونه ای که دقیقاً نمایانگ     

در اینجا تکرار پذیری مهم تلقی نمی شود. چرا که در روش میدانی تکرار عمالً ناممکن است. چند نوع روایی / سنجش آزمون 

 .طبیعی و قابلیت اعتماد اعضا میزان دقت تحقیق وجود دارد و روایی اکولوژیکی، تاریخ

اجتماعی ارائه می کند تا چه حد با جهان افراد مورد بررسی همخوانی دارد؟ آیا اعتبار اکولوژیکی: توصیفی که محقق از جهان     

محیط اجتماعی مورد بررسی با حضور / به کارگیری روش های محقق دستخوش تغییر نمی گردد؟ یک طرح دارای روایی 

 اکولوژیکی است، اگر وقایع بدون حضور محقق هم به همین نحو اتفاق بیفتد.

 

گونگی انجام طرح تحقیق را به دقت مورد توصیف قرار می دهد. بر پایه تاریخ طبیعی، در صورتی یک طرح تاریخ طبیعی: چ

 معتبر است که یک ناظر طبیعی نیز مکان میدان و اعمال محقق را مورد تأیید قرار دهد.

ای گروه مورد بررسی تلقی شود. این قابلیت اعتبار اعضا: توانایی فرد غیر عضو به گونه ای کارآمد که به عنوان یکی از اعض    

توانایی شامل بیان و درک طنز هایی نیز هست که افراد گروه برای یکدیگر بازگو می کنند. یک طرح میدانی معتبر کیفیت 

مطلوب و کافی را به زندگی اجتماعی در میدان می دهد و جزئیات به نحوی چندان دقیق رعایت می شود که یک فرد خارج از 

ز می تواند به عنوان یکی از اعضای گروه عمل کند. محدودیت در آن است که شناخت قواعد اجتماعی برای هر وضعیت گروه نی

 امکان پذیر نیست.
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منظور از روش میدانی، تحقیقاتی است که موضوع مورد مطالعه در اختیار محقق قرار داشته باشد. اطالق اصطالح میدانی به     

هایی مناسب های مورد مطالعه است. تحقیق میدانی اساساً برای مطالعه موضوعمفهوم ارتباط مستقیم و رویارویی محقق با پدیده

شوند. تحقیق میدانی به های طبیعی آنها شناخته میطریق آن به بهترین نحو در درون محیطاست که نگرشها و رفتارها از 

شوند مناسب است. برای یک محقق میدانی، معموالً خصوص برای مطالعه فرآیندهای اجتماعی که در طول زمان کامل می

-یک فرایند در حال پیشرفت به شمار میبندی قضایای نظری، مشاهده رویدادهای تجربی و ارزیابی نظری همگی جزء فرمول

آزمایند و های نظری قیاسی جلوتر از مشاهدات واقعی قرار گیرند، معموالً یک نظریه را کمتر میروند. اگر چه ممکن است فرمول

 .آورندمی یافته را در جریان مشاهدات به وجودهای تعمیمها یا شناختتر تا نظریهگذارند. به بیان دقیقمبنا را بر آن می
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