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مقدمه-1

درعلمیهرپیشرفتواستبودهعلممسئلهتریناساسیهموارهشناختمناسبهایروشیافتن•
زمینهردروشیچهباوطریقچهبهیعنیچگونه،دانشمندانکهداردبستگیآنبهاولدرجه
پنداشتهوهاکاووکند»کتابدرقبالکهچنانروشازمنظور.نمایندکسبشناختنظرمورد

نایمببروطریقچهبهشناختیهایهدفکهاستآن.امکردهاشارهبدان(1360پور،رفیع)«ها
پذیرشمورد(Intersubjective)ذهنیبینطوربهتاآیندمیدستبهقواعدیوضوابطچه

.اندنشدهابطالکهزمانآنتاهمآن.باشدنیزدانشمنداندیگر

بین ذهنی  کسب شناخت



شاگردانکارهایبا1925سالحدوددرخصوصااجتماعیعلومهایروشبهبودبهکوشش•
آمریکاشیکاگودانشگاهدر(Bugardos،1928)بوگاردوسباالخص،(Park)پارکآقای
پور،یعرف)کاوهاوکندکتابدرتحوالتاینبه.استبودهگسترشحالدرهموارهوشدآغاز

نظریهایچهارچوباول،قسمتدرکهآمدعملبهکوششجاهماندروشداشاره(1360
ایبرجووپرسیعنیاجتماعی،علومدرمعمولروشترینمهمدومقسمتدروشناسیروش

.گرددتشریحمبسوطوفهمقابلطوربهدانشجویانودانشگران

بوگاردوس



علوئمدرحقیقتهایتکنیکدیگربامندانعالقهاینکهشودمیاحساسبیشترنیازایناکنون•
باتاشدمآنبرنداردوجودظاهرافارسیزبانبهمنابعیکهجاآنازو.گردندآشنانیزاجتماعی

راراهطریقاینازوآیمبرزمینهایندرکوچکمنبعیکتهیهبهتر،مهمعلمیاشتغاالتوصف
اگردانشهمتبهباالخص،–اهللشاءانپسآنازتانمایمبازعملیتجربیاتوهاکاوشبرای

.گیردانجامزمینهایندرتریعمیقکارهایمکتباینکارپروپرشورعزیز،



روش مشاهده و کاربرد آن در علوم اجتماعی-2

یا«جووپرس»روشاجتماعی،علومروشتریناعتبارپروترینمعمولشد،اشارهکهچنان•
Survey)«مصاحبه» interview)خصشیککهنیستآنجووپرسازمنظورالبته.باشدمی

نظرآقا:ثالمبپرسدنفریکازوبنویسدسوالچندآنرویبروگیرددستدرکاغذبرگیک
چیست؟مسکنمشکلیاوگرانیدربارهشما

بار معمول ترین  و پر اعت
ترین



کنند،ینچنآنهااساتیدوشناسیجامعهدانشجویاناگروآیدمیبرکسهردستازکاراین»•
بعداواشارههادانبهاکاووکندکتابدرکهشرایطیتمامبهبایدبلکهندارند،«امیون»بافرقی

علوممنددانشیکتوجهیقابلموارددراما.نمودتوجهاند،شدهگرفتهنظردرمقالهایندرنیز
روشبهمندنیازبلکهبسنجد،جووپرسروشباراخودبررسیموردمسئلهتواندنمیاجتماعی

:شودمیاشارهموارداینبهمختصراجاایندرکهاستمشاهدهروشجملهازدیگریهای



ن هیچ نوع مثال اگر ما بخواهیم درباره ایل ترکمن  و یا ایل شاهسون تحقیق کنیم و تاکنو•
بعی اطالعای در این زمینه نداشته ایم و همچنین فرض می کنیم که اصال  هیچ گونه من
آن برای مطالعه نداشته باشیم  و ما هم از جای دیگر این کره خاکی کوچک باشیم، در
ای؟ با صورت چگونه می خواهیم تحقیق کنیم؟ درباره چه مساله ای؟ به دنبال چه فرضیه

...؟کدام زبان؟ با کدام آشنایی با آداب و رسوم



ارباولینبرایماکهتحقیقاتیدر:استمعتقد(Kluckhohn)هنکلوکخانمدلیلهمینبه•
مردمرشتهدریعنی)آوریمدستبهناشناختهگروهوقومیکدربارهاطالعاتیخواهیممی

:شودهمقایس)آیدمیکاربه«جدیدهایسرزمینکشف»برایمشاهدهروشهمکارانششناسی
Jajoda et al, و)استقراییتزبه(Kantowski)کانتوسکیآقایکهچندهر(1966:83

(سازیممیوریتئسپسوکنیممیتجربهومشاهدهاولمایعنی).استمعتقدعلم(گرایانهتجربه
شودیمبناقیاسروشپایهبرامروزییشدهپذیرفتهعلمیشناختجریان»کهصورتیدر

تز استقرایی



هایهدفالدنبهتئوری،یکپایهبرامروزیشدهپذیرفتهعلمیشناختجریان»کهصورتیدر•
دیگرجایدرکانتوسکیآقاییعنیخوداما(Kantowski،1969،412)نمایدکاوشمشخص

میهمواجنیزعملیمسایلباگرمشاهدهبرایتحقیقمحلدراقامت»:نویسدمیمقالههمان
.شود



.«جدیدیاتفرضتهیهبرایالزمندجدیدتجربیاتاین»:کندمیتاکیدکانتوسکیسپس»•
نسبتجووپرسروشکهکنیمفرضاگرزیرا.استکردهنفیواقعدرراخودحرفاوبنابراین

آندر(8لفصوبعدمطالببهکنیدنگاه).دادخواهددستبهراتردقیقنتایجمشاهدهروشبه
اتاطالعسوااالتوهامعرفتهیهبرایکهاستپذیرامکانوقتیجووپرسروشصورت

.باشدداشتهوجودمطالعهموردجامعهومحلمورددرکافی

اطالعات کافی



برایراراهوداردمیبرراجدیدهایسرزمینکشفبرایتحقیقاولهایگاممشاهدهلذا•
ریزیطرحنامکامقدماتیتحقیقاتعنوانبهوکندمیبازجووپرسمانندتردقیقتحقیقات

,Lynchهمچنینشودمقایسه)سازدمیفراهمرادقیقپژوهشیک 1976:11)

ن کشف سرزمی
های جدید



آیدمیپیشبسیارگیردقراراستفادهموردبتوانداستممکنجووپرسروشکهنیزمواردیدر•
علتبهترمهمهمهازیاووقتنداشتنیاوحوصلگیکمنظیردالیلیبهومطالعهموردافرادکه

میسربازآنالمقدورحتیودهندنمینشانمصاحبهبهمیلضررهاییازترسیاوبدتجربیات
,PINTHERمثالشودمقایسه)زنند تواندمیمشاهدهروشمواردگونهایندر.(1975:502
.شودواقعمفیداطالعکسببرای

وقتکم حوصلگی و یا نداشتن



:  1مثال 

علتبهر،پژوهشگدانشجویانومحققبهروستاییانصحرا،ترکمنروستاهایازیکیدر-1
.ندادندقتحقیاجازهبود،کردهتصاحبراآنهامراتعکهوقتدولتتصمیماتازنارضایتی

HoffmanT)منهوفآقای-2 کهدهدمیگزارشآفریقادرتحقیقاتشاز(1963:66
.نمودندینمشرکتمصاحبهدرسربازگیریباومالیاتترسازمطالعهموردروستاهایافراد



:1مثال 

گوسفندتاندچ:پرسیدمکشاورزیازوقتی»:گفتمیآبادانیوترویجسپاهیانازیکی-3
کشاورزنهماکنیم،واکسینهرااوگوسفندانخواستیموقتیهابعد.تا20گفتاوداری؟

تا20فقطبودیگفتهاولپسچرا:پرسیدماواز.اوردواکسیناسیونبرایگوسفند300
راسوالاینگرفتنمالیاتبرایشماکردمفکرمن:گفتجوابدراو؟داریگوسفند

(Rafipour،1974:98،)«کردی
.آوردستدبهراصحیحاطالعاتجووپرسبابودنتوانستهترویجسپاهیآنبنابراین



وندنیستبررسیقابلجووپرسشروبااساسامطالعهموردموضوعاتنیزخاصیموارددر•
:نماینداستفادهمشاهدهجملهازدیگرهایروشازبایدمحققین

موارد خاص



:2مثال 

قابلتعداداتی،مقدماطالعاتاساسبر(پایکمیرزانامبه)صحراترکمننشینگوگالنروستاهایازیکیدر
درمحتاطانهواالتیسشد،کوششمعتادیندقیقتعدادبهبردنپیبرایبودند،تریاکبهمعتاداهالیاازتوجهی

دندانیاددرگوشاگرکهخصوصااین)کندمیتریاککشیدنهوسگاهیآدم»مثال.شودطرحزمینهاین
نشدپیداهمنفرکیحتیتا«بزنید؟وافوربهپکییکدالیلیبهشماکهاستشدهحاالتا(...باشدداشتهدرد
داشتعملیتتجربیابیشئوکمزمینهایندرکهدانشجویانازیکیاما.دهدمثبتپاسخسوالاینبهکه

ازاستفادهایلوسخودفدادننشانکیشهمونزدیکترروابطکردنبرقرارباتریاکبویبهبردنپیضمن
.نمودمشاهدهنیزراان



«مشاهده»تعریف و انواع -2

ماوآیدمیودوجبهگانهپنجحواسوسیلهبهجهانبامارابطه»کهنویسدمیکبونیگرنهآقای•
جهانازهتجربکسبنوعیمشاهدهمعنا،بدین.اندوزیممیراخودتجربیاتحواسآنکمکبا

حواسوادراکشدهحسابکردنتیزودادنجالوسیلهبهعلمیطرقتاسادهطریقازکهاست
پنجحواسطریقازشناختمشاهده،روشدردیگرعبارتبهKonig)1967:1،).گیردمیانجام
(شدخواهداشارهآنبه7فصلدرکهاستواردانتقاداتیتعریفاینالبته).شودمیحاصلگانه
.گیرندمیانجامگوناگونطرقبهمشاهداتاین

جال دادن و تیز کردن حساب شده 
ادراک و حواس



: مشاهده می کنیم که ( 1368)ما اخیرا » مثال •
. تعداد گدایان در شمال شهر تهران افزایش یافته است•
. تعداد مغازه ها طال فروشی بیشتر شده است•
تیحوکشندمیسربه(ایبتهگل)خاصروسرینوعیکمقایسهازتوجهیقابلتعداد•

ارخود(زدهمش)کردهرنگنیمهموهایوگذارندمینمایشبهراآنخارجیآنمارکالمقدور
.تابانندمیباالطرفبه



...تعداد زیادی از خانم های محجبه، چادرهای سیاه گلدار به سر می کنند و غیره •
زدهلصیقادراکوتیزحواسوذهنبهکیونیگآقایقولبهکهچندهرمشاهداتگونهاین•

.نمودیتلقعلمیکامالمشاهدهیکعنوانبهصورتاینبهتواننمیراآنهاهنوزاما.دارندنیاز
.شدخواهداشارهآنهابهکهباشندخاصشرایطدارایکهآنمگر

:گیردامانجگوناگونهایشیوهبهشرایطاقتضایوموضوعتناسببهتوانمیمشاهدهروش•
مشاهدات سیتماتیک و مشاهده غیر سیتماتیک -•
مشاهده با ساخت و بدون ساخت-•
مشاهده آشکار و مشاهده پنهانی-•
مشاهده غیر مشارکتی و مشاهده مشارکتی-•



دهمشاهیکشرایطیتحتتوانیممیمامثال.نمودادغامهمهدرتوانمینیزراهاشیوهاین•
.دهیمانجاممشارکتیوپنهانیطوربهساختباسیستماتیک

بدونماکهستاآنسیستماتیکغیرمشاهدهازمنظور.سیستماتیکوسیستماتیکغیرمشاهده•
.غیرهوانفروشطالوگدایانمشاهدهماننددهیمانجامرامشاهداتیتئوریکیزمینهوبرنامههیچ

.برویمپیشمشخصبرنامهیکاساسبربایستمیماسیستماتیکمشاهدهیکبرایاما

تیک و مشاهده غیر سیستما
سیستماتیک



:  معنی که مانند هر تحقیق دیگربدین •
:ما یک مساله داریم که-•
سپسوگردیممیمناسبهایتئوریدنبالبهآنتبیینپیدر-•
مییینتعراآنساختاروتفکیکمشخص،راآنیمحدودهومسئلههاتئوریایناساسبر-•

وکنیم
مهممااصختحقیقبرایتوانندمیکهمتغیرهاییوهاتئوریمطالعهبایعنیطریقایناز-•

آنازپسواوریممیوجودبهراخودهایفرضیهباشند،
ل می کنیم، یعنی به معرف ها و معیارهای قابل سنجش در عم( Operationalise)آنها را عملی -

.  بر می گردانیم

Operationalise



مردمهایآمددرآیاکهببینیمونماییمبررسیراکشوراقتصادیوضعیتبخواهیماگرمثال•
ویازمندینمعرفعنوانبهتواندمیگدایانتعداد.دهدمیراآنهامصرفیفزایندهنیازهایکفاف
قرار(اریادفساداصطالحبهیاو)استفادهسوءنظیردیگرهایمصرفکناردردرآیدکمبود

.گیرد

مصرف



داردیزهاستانغیرصورتبهجووپرسروشمانندنیزمشاهده:ساختباوساختبدونمشاهده-•
(7فصلکاوهاوکند،1360پوررفیع:شودمقایسه).گیردمیانجاماستانداردیزهو

تحقیقاتدرمعموالاستانداردیزهغیرمصاحبهمانند(unstructured)ساختبدونمشاهده•
مناسبهایفمعریافتنوکلیاطالعاتکسبدنیالبهمحققوشودمیگرفتهکاربهمقدماتی

موردجامعهومسالهباهنوزاوکهجاآنازاما.استخودمطالعهموردموضوعسنجشبرای
(operationalise)عملیدقیقطوربههنوزنیزراخودموضوع.ندارندکافیآشناییمطالعه
ساختبدونمشاهدهباخواهدمیواستنگرداندهبرستجشقابلهایمعرفاخرینبهونکرده

.آورددستبهراالزممقدماتیاطالعات
استانداردیزه



ابآنطیکهمقدماتیتحقیقاتیکازپستواندمیفقط(structured)ساختبامشاهده•
کاربهاست،آمدهدستبهآماریجامعهمورددرالزماطالعاتساخت،بدونیمشاهدهروش
به،استآمدهدستبهآماریجامعهمورددرالزماطالعاتساخت،بدونمشاهدهدر.شودگرفته

.شودگرفتهکار



ومتغیرهاها،یهفرضخواهیممیبلکهنیستیم،کلیاطالعاتدبالبهدیگرماساختبامشاهدهدر•
برایلذا.بسنجیمکمیصورتبهراآنالمقدورحتیوکنیمبررسیراخودمشخصهایمعرف

مشخص(Categorias)مشاهدهطبقات.بایستمینظرموردهایمعرفومتغیرهاسنجش
Atteslanderشودمقایسه)شوند مشاهده)بعد،فصلدرروشاینچگونگی(1975:146

غیرنوعدودرهامشاهدهروشجزییاتکهجاآنازوشدخواهدتشریح(مشارکتیغیر
.شدندخواهارائهمجزافصلیکدرانواعازیکهر.گردندمیبررسیمشارکتیومشارکتی

و غیر مشارکتی
مشارکتی



مشاهده غیر مشارکتی-4

هبمطالعهموردافرادشغلوزندگیرویهونحوهدرمحققمشارکتبهنسبتمشاهدهروش•
هردرالندرآتسآقایقولبهکهچندهر).شودمیتفکیکمشارکتیغیرومشارکتیمشاهده
مواردازبسیاریدرمشارکتیمشاهدهکهجاآناز.(داردمشارکتبیشوکممحققایمشاهده

ودگیزنرویهشغل،همانمطالعهموردافرادهمانندتواندنمیمحققیعنی.نیستپذیرامکان
.شودمیاستفادهمشارکتیغیرروشازمواردگونهایندرلذاباشد،داشتهرارفتار

وارد مشاهده مشارکتی در بسیاری از م
امکان پذیر نیست



و اما روش مشاهده غیر مشارکتی به چه صورت است؟-طرز کار-1-4

رچوبچهایکمساله،یکبهمادیگرتحقیقهرمانندابتدادرکهشودمیتاکیدمجددا-1•
متغیربهخودبهنوبهبایستمیهافرضیهاینوداریمنیازآنازشدهمنتجهایفرضیهوتئوریکی

.شوندبرگردانیدهبررسیموردهایمعرفوها
یمبرسواالتبهرابررسیموردمتغیرهایوهافرضیهجووپرسروشدرماکههمچنان-2•

یکبهمهپرسشناجایبهمشاهدهروشدر.کنیممیتنظیمپرسشنامهیکدرراآنهاوگردانیم
.نیازمندیمنامهمشاهدهیامشاهدهطرح

فرضیه ها و متغیرهای مورد 
بررسی



هچکهکنیممیمشخصیعنی.کنیممیآمادهرا(Items)مشاهدهاقالمبانامهمشاهدهایندر-3•
.کنیممشاهدهخواهیممیراهاییرویدادومسایلچهوهاچیز

میمشخصیعنیکنیم،میتقسیم(categorization)مشاهدهطبقاتبهرامشاهده«قلم»هر-4•
ایقهطبچهدرراآنهاوکنیمتوجهچیزهاییبهخواهیممیمشاهده،قلمیکمورددرکهکنیم

.کنیمیادداشت



.ندناممی«مشاهدهواحد»رارفتاردربارهمشاهدهموردنکتهومرحلهترینجزییوآخرین-5•
:گرددمیتشریحذیالمرحلهاینجزییات(Fredrichs,1973:225-276شودمقایسه)



:3مثال 

خود،تئوریکیچهارچوبدرمولف،یزدی،روستاییاننیازهایبررسیهنگام
دریگردمتغیرهایازبرخیوهاارزشآگاهی،اقتصادی،وضعیت:تابعرانیازها

وضعیتبررسیمنظوربه.(94ص:1364پوررفیعشودمقایسه)بودگرفتهنظر
شدهرسیدهپآنهاازپرسشنامهقالبدرسواالتیجانبیکازروستاییاناقتصادی

شدهتهخواسپرسشگرانازمشاهدهبرگهدرپرسشنامه،پایاندردیگرجانباز
:نویسندبارزشیابیطیفیکاساسبرزیرهایزمینهدرراخودمشاهداتکهبود



تعدادمنزل،هیالتتسبنا،زیراندازهمنزل،ساختمانمصالحگویان،پاسخلباسکیفیتونوع
هرتقریبیتقیمهمکارانشومولفسپس...منزلوسایلدیگروهاقالیاندازهوبافت،نوع
هرمنزلوسایلکلارزشطریقاینوگرفتهنظردرراگوپاسخدرمنزلوسائلازیک

تومانبهارگوپاسخهرمنزلوسایلکلارزشطریقاینازوگرفتهنظردرراگوپاسخ
گویانپاسخنزلموسایلارزشنسبی،مقیاسسنجشسطحدرترتیببدینونمودندمحاسبه

.آمددستبه(اقتصادیوضعیتازمعرفیکعنوانبه)



نزلموسایلکلیهومشاهدهواحدیکعنوانبهرامنزلوسایلازیکهرتوانمیمثال،ایندر•
.رفتگنظردرمشاهدهقلمیکعنوانبهرااقتصادیوضعیتومشاهدهطبقهیکعنوانرابه



بیلز-روش تحلیل کنش متقابل2-4

استاد(Bales)بیلزآقایکهاستروشیمشارکتی،غیرمشاهدههایروشترینمهمازیکی•
محققانسویازهموارهپسآنازروشاین.بردکاربه1950دههدرآمریکاهاروارددانشگاه

.گرفتقراراستفادهموردمشابههایزمینهدردیگر

بیلز



ایهکنشازمنظورشاو.بودکوچکهایگروهمتقابلهایکنشبررسیبیلزآقایهدف•
ارتباطیکدیگریامستقیماشخصچندیادوآنطیکهرفتاریباشنودوگفت»:اجتماعیمتقابل
.است«کنندبرقرار

بیرونطرفازکهبودکردهدرستالبراتواریکاومسالهاینبررسیمنظوربه:تحقیقمحل•
رویتابلقایشیشهتوسط(کنندمطالعهراافرادبخواهندهمکارانشومحققکهجاییازیعنی)

انستندتونمیمطالعهموردافرادکهطوریبه.بودآیینهصورتبهداخلازشیشههماناما.بود
.ببینندراگرانمشاهدهدیگرومحقق



هکبود،شدهتعبیههاییمیکروفونمحوطهاینداخلدرهمچنین•
وقمحقلذا.کردندمیمعکسبیرونبهرامطالعهموردافرادصدای

وفتگهمهوببینندراحرکاتهمهتوانستندمیگرانمشاهدهدیگر
.بشنوندراهاشنود

کهبودآنواقعدربیلزآقایتحقیقاصلیهسته:تئوریکیچهارچوب•
درمتقابلرفتارهایجریانوکندبندیطبقهرامطالعهموردافرادرفتار
.اسدبشنگذارندمیتاثیرجریاناینرویبرکهعواملیوگروه

نظردرراممکنرفتارهایاز(category)طبقه12اومنظوربدین•
ایاعضازیکهررفتارکهخواستمیگرمشاهدهازوبودگرفته
.ایندنمبندیطبقهطبقاتازیکیدردیگریبهنسبتراگروه



.  هر یک از طبقات با مثال های دقیق مشخص شده بودند-•
رتیب منطقی به طوری که در مشاهده  نامه ضمیمه مالحظه می شوند، ترتیب طبقات بر اساس یک ت•

.  رت در نظر بگیردخواننده تفاوت این ترتیب را با ترتیب گویه ها در طیف لیک. )است و نه اتفاقی
طبقات فرض بر آن است که هر رفتار از سوی هر یک از اعضای گروه را به عنوان در یکی از این•

.  طبقه بندی نمود
.  تمام طبقات به صورت مثبت جمله بندی شده اند•
. هر رفتار فقط در یک طبقه، طبقه بندی می شود•
:  برگه مشاهده یا مشاهده نامه  و طبقات مشاهده به شکل جدول زیر تنظیم شده اند•



طبقات مشاهدهرفتار

A
احساسی -اجتماعیزمینه

عکلس العمل های مثبت

مک دیگران را تقویت می کند، ک: همراهی و دوستی نشان می دهد-1
می کند، تشویق می کند

د نشان شوخی می کند، می خندد، رضیات از خو: فضای باز رفتاری -2
می دهد

ند، از می فهمد، توافق می کمنفعالنه می پذیرد،: تایید می کند-3
خودگذشتگی نشان می دهد

B
کوشش در جهت پاسخ :زمینه وظایف

راهنمایی می کند و در عین حال: پیشنهادات مختلف می کند-4
. دیگران را حفظ می کنداستقالل

د را ازرشیابی و تحلیل می کند و آرزوهای خو: اظهار نظر می کند-5
. بیان می کند

اطالع می دهد، تکرار می کند، توجیه می کد، : آگاهی می دهد-6
تایید می کند



•

مشاهدهطبقاترفتار 
C

پرسش ها: زمینه وظایف
ایید می کسب اطالع می کند، تکرار می کند، ت-7

. کند
حلیل، نظرات دیپران را می پرسد ، ارزشیابیف ت-8

بیان احساسات
مایی و تقاضای راهن: تقاضای پیشنهاد می کند-9

. طرز کار می کند



طبقات مشاهدهرفتار
D

احساسی عکس العمل های –اجتماعی زمینه
منفی

ایراد . ندمنفعالنه نفی می ک:تایید نمی کند-10
نددرباره شکل کار  می گیرد، کمک نمی ک

ی و درگیری به وجود مفضای کشاکش-11
تقاضای  کمک می کند خودش را عقب: آورد

. می کشد
دیگران را تحقیر: خصومت نشان می دهد-12

می کند، از خود دفاع می کند، خود را جلو می
اندازد



گروهیکردافرادسویازممکنهایالعملعکستمامتقریبابیلزشودمیمالحظهکهطوریبه•
مشاهده،روشآموختنازگذشتهآنمطالعهواستگرفتهنظردرجالبیشکلبهطبقاتایندررا
مشاهدهتراسقسمتدراست،اموزندهوجالبنیزیکدیگربارابطهدرهاانسانرفتارطرزنظراز

نشانواستشدهمشخصتئوریکیچهارچوبدرطبقههرمحلDوCوBوAقسمتدرنامه
یکدوهر12و1طبقهواقعدرکهدیدخواهیمکنیم،دقتخوبطبقاتازیکهرکهدهدمی

خصومتیعنیآنعکسو(1طبقه)=همبستگی.ووحدتدوستی،یعنیسنجند،میرامفهوم
ذیالهکسنجندمیرامفهومیکزوجیطوربهکدامهرنیزطبقاتبقیههمچنین(12طبقه)=

:شودمیدادهنشان



مساله آگاهی دادن: 7و 6طبقات •
مسئله ارزشیابی: 8و 5طبقات •
مسئله کنترل: 9و 4طبقات •
مسئله تصمیم گیری: 10و 3طبقات •
مسئله حل مسائل و درگیری: 11و 2طبقات •



طرز مشاهده

.شنودمیراآنهاهایصحبتومطالعهراافرادرفتارگرمشاهده•
میتیاداشنظرموردطبقهدررارفتارآندهدتشخیصرارفتاریکگرمشاهدهکههنگامی•

شخصدومعددباوکندمیصحبتکهراشخصیآناولعددباعدد،دوباهمآنکند،
.سازدمیمشخصرامخاطب

.  با هم صحبت می کنند2و 1مثال فرض کنیم که اشخاص •
«ساعت چند است؟»: می گوید 1شخص •
جای7هطبقدرلذاواستاطالعکسبنوعیکواقعدرصحبتکهشودمیمتوجهگرمشاهده•

یک2شخصیا1شخصیعنی)1-2:نویسدمیآنخالیمحلدر7طبقهدربنابراین.گیردمی
.کندمیبرقراراطالعکسببرایارتباط



«  است12ساعت من «:در پاسخ می گوید 2شخص •
2-1: می نویسد6بنابراین مشاهده گر در طبقه •
«خیلی متشکرم»: می گوید1سپس شخص •
1-2: می نویسد 1مشاهده گر در طبقه •
.  بدین ترتیب مشاهده گر هر گونه رفتار را تا پایان مشاهده ثبت می کند•
کهشدهولهلهایکاغذرویبررامشاهداتتوانمیزمانگرفتننظردروتردقیقثبتمنظوربه•

.نوشتچرخشندحالدرمحوریکدوربه
منساعت»:بگویدمثالکند،صحبتاینازبیشترمشاهدهموردافرادازیکیاستممکنگاه•

ساعتآیاکهدانمنمیمنلذااست،خوابیدهمیگاهیاواخراینمنساعتامااست،12دقیقا
«.باشددقیقمن



سهجاایندرواقعدرزیرا.نویسدمیوکندمیتجزیه«واحد»3درراصحبتاینگرمشاهده•
.استشدهبیانمتفاوتاطالعنوع

: به طوری که از مثال آقای بیلز مشخص می شود•
توانند هر طبقات مشاهده باید برای مشاهده گر قابل فهم باشند و مشاهده گران مختلف، همواره ب•

.  رفتار را بدون شک و تردید در یک طبقه وارد کنند
(طبقه کافی است10برای هر قلم مشاهده حداکثر  )تعداد طبقات نباید زیاد باشد•



اعدادبارچندطبقههردردیدبایدکهاستصورتاینبههانامهمشاهدهاستخراج:استخراج•
.استشدهنوشته(باشدکردهصحبتهشتمنفرباسومنفرکهصورتیدر)3-8یاو1-2(مثال)

همبستگییعنیاولطبقهدرمشاهده246فقط(23000)=مشاهداتکلتعدادازاستممکنمثال
.باشدشدهواردوحدتو



حال باید دید که . درصد می شود1لذا درصد مشاهدات در طبقه وحدت و همبستگی در حدود •
روش تعیین بدین منظور آقای بیلز از. قرار می گیرند یا نهیک محدوده قابل قبولی این درصد در 

مقایسه شود )استفاده می کند ( Snedecer)از اسندکر تپیروی محدوده اطمینان بی نومینال  به 
(bales ،1966 :161 )جدول زیر نتیجه استخراج مشاهدات بیلز را نشان می دهد  .





مانندبستهمحیطیکدریاوالبراتواردرشودگفتهکهچنانبیلزمشارکتیغیرمشاهدهروش•
عملییهامحیطدررامشارکتیغیرمشاهدهروشاما.گیردمیانجاممشابهجلساتیاوکالس

پلیسرفتار،کشاورزانوضعیتو«مشاهده»مثال.گرفتکاربهتوانمینیز«میدان»اصطالحبهیا
.غیرهوکارخانهدرکارگریاهاکالنتریدر



نمونه گیری3-4

اید،نمثبتراهارویدادتمامنتواندگاهگرمشاهدهاستممکنمشارکتیغیرمشاهداتدر•
مکانچندیا2درهارویدادکهانباوباشدسریعالعادهفوقهارویدادسرعتکهوقتیخصوصا

ونهگایندر.باشدنداشتهراهامکاناینتمامردرحوضامکانگرمشاهدهکهگیرندانجام
.نمودگیرینمونهگونهدوبههارویدادازمواقع



میانجامساعتیکطولدرفرضاکهرارفتاریگرمشاهدهکهطوریبه،زمانیگیرینمونه-1•
.کندمشاهده(دقیقه5فقطربعیکهرازپس)مثالخاصیهایمقطعدرگیرد،

حقیقتضوابطاساسبرمختلف،هایمکانازگرمشاهدهآنطیکه:مکانیگیرینمونه-2•
میانتخابراهاییمکاگیری،نمونهضوابطاساسبرو(کندمیاقتضاتحقیقکهآنطوریعنی)

چندتواندمیکند،مشاهدهتهرانالمللیبیننمایشگاهدررامردمرفتاربخواهداگرمثال.نماید
غرفهچندهاهغرفکلتعدادبینازکهانباو(...آسیایییکواروپاییغرفهیکمثال)مهمغرفه

.Scheuch:شودمقایسه)کندانتخابگیرینمونهروشاساسبررا 1969:211)



مشاهده مشارکتی-5

مورداجتماعیهایرویدادجریاندرکارمشاهدهآید،میبرروشاینعنوانازکهطورهمان•
Nayners)داردمشارکتشخصامطالعه et al, درتحقیقبرایدیگرعبارتبه(1972:100

اءاعضجانبازوداشتخواهدعهدهبهنقشیگروهآندرخودگرمشاهدهاجتماعی،گروهیک
بهرانقشدوروشایندرگرمشاهدبنابراین.شودمیدیدهگروهازحزبییاعضوعنوانبهگروه
.گروهعضوعنوانبهدیگریومحققعنوانبهیکیدارد،عهده



بلکه،البراتواریکدرمصنوعیصورتبهنهراگروهیکمحققکهساتانروشاینازهدف•
موردگروهیزندگیشیوهورفتارجزییاتبتواندونمایدمطالعهطبیعیوواقعیمحیطیکدر

AtteslanderT).کنددرکخوبولمسعملیصورتبهراآنومطالعهنزدیکازرانظر
1975:152, KluckhohmT 1966: شد،اشارهنیزاغازدرکهطورهمانروشاین(97

استکمسیارببازهاندرقبلیاطالعاتکهشودمیگرفتهکاربهموضوعاتیمطالعهبرایعموما
هازمینسرمرددرمثال.نمودکسببهترینحوبهراالزماطالعاتتواننمیهمدیگرطرفازو
.(زمینیرزیهایگروهمثال)ناشناختههایگروهیاو(شناسیمردمزمینهدر)دیگرهایفرهنگو



یاوکارآشصورتبهتواندمینیزمشارکتیمشاهدهروشغیرمشارکتی،مشاهدهروشهمانند•
آنربارهدخواهدمیکهبگویدآشکاراگروهاعضایبهتواندمیگرمشاهدهیعنیباشدپنهان
یخارجمحققیکاگرمثالسازد،پنهانآنهاازراخودهدفکهاینیاوکندتحقیقگروه

هدفتواندمی،کندزندگیایلاینباسالیکحدودوتحقیقشاهسونایلمورددربخواهد
ودوجبهاوتحقیقراهدرمانعینیزعموماونمایدبیانآشکاراایلایناعضایبرایراخود

.بپذیرندگروهازجزییعنوانبهرامحققگروهاعضایکهآنبرمشروطآمد،نخواهد



ند،کتحقیقارتشیاوگانگستریگروهیککارطرزمورددربخواهدمحققیکوقتیاما•
نهانپمحققعنوانبهراخودنقشوهویتکهرسدمینظربهالزماطالعاتکسببرایعموما
ضوعشخصاخودگانگسترها،رفتاردربارهتحقیقبرای(Therasher)تراشرآقایمثال.سازد
ScheughTشودمقایسه)ساختپنهانرانقشاینوشدشیکاگوشهرگانگستریباندیک

1989:210( .

هویت و نقش خود



: مسئله قابل اتشقاق استچند از این نکات 
وردمگروهبرایراخوداهدافتماممحققاستممکننیزآشکارمشارکتیمشاهدهیکدر-1

.شداهندخوگرفتهکاربهاهدافیچهبراینهایتااطالعاتاینکهنگویدونکندبیانمطالعه
میپیشدرراقبولیقابلغیرشیوهاخالقی،نظرازمحقق،پنهانیمشاهدههمانندصورتایندر-2

تکتکبهراجعثانیاوباشدموجودوضعیکبهبودصرفاتحقیقازهدفاوالآنکهمگرگیرد،
.نگذارددیگریشخصاختیاردراطالعیافراد،

کامالحالتازرفتارشانکند،میمطالعهآنهارویمحققکهبدانندگروهیکاعضایوقتی-3
PintherTشودمقایسه)شدخواهدخارجطبیعی 1975: 503)



:  دچیزندو اساسی در راه به کار گیری مشاهده مشارکتی در یک گروه، در ابتدامشکالت 
اتی و یعنی اعضای گروه باید اجازه دهند که محقق وارد حوزه عملی: ورود به گروه مورد مطالعه -1

. زندگی آنها شود



مثال.نمایدقتحقیآنهادربارهتاشود،گانگستریگروهیکواردتواندمیمحققیکچظورمثال•
مناطقدرفعاتدبهوبودپاسدارانسپاهعضوخودکهشناسیجامعهالتحصیلفارغازیکیوقتی

اوبهند،کتحقیقسپاهبهمربوطمسئلهیکدربارهآشکاراخواستمیداشت،حضورجنگی
کنند،میحقیقتارتشوسپاهدربارهپنهانیروشباکهافرادیگونهآنالبتهندادند،تحقیقاجازه

:Friedrichs:1973شود،مقایسهگروهبهورودمسالهمورددر).دارندکمتریمانع 289)



جودوخالیجاییاوخالینقشیکطالعهمموردگروهدربایدکهاستآندیگرمسئله-2•
راخودتمشاهدانقش،آنایفایهنگامیوکندایفاءرانقشآنبتواندمحققکهباشدداشته
آنمنشیحداقلبایدمحققوزیر،یکرفتارمشاهدهبرای»:مانیتسخانمقولبه»مثال.دهدانجام
Mayntz)شودوزیر et , 1972:101)



خواهندشکوشسازمانباگروهیکدرگرفتنجایبرای(آنانحامیانو)گرانمشاهدهبنابراین•
:کهنمود

دکهورنداوجودبهجدیدنقشیکحتییاوبیابندخالینقشیکگروهباسازمانآندراوال•
.دهدانجامراخودمشاهداتبتواندگرمشاهدهنقش،رآن

نقشآنایفایبرایاوبودنمناسبوگرمشاهدهدادنجلوهمهمدرزیادضوابطومدارکثانیا•
بهودوربرایمثالدهد،انجاماحسننحوبهرامحولههاینقشبایدگرمشاهدهلذا.نمایندارائه
نقشووظایفونمایدمشارکتدزدیهایبرنامهدرجدینحوبهبایدگانگستریگروهیک
.دهدانجاماحسننحوبهرامحولههای



:4مثال 

دستگیررادزدنفردو(؟)1980دههاوایلدرغربیآلمانپلیسکههنگامی
دیگریوشناسجامعهآنهاازیکیکهشدمعلومهویتتعیینازپسنمود،
ودند،بشدهگروهآنعضوهادزدگروهمطالعهبرایکهبودندشناسروان

بایدداران،پاسسپاهدرکلیدیهایپستبهدستیابیبرایمثالهمچنین
.باشدکردهشرکتجنگدرنظرموردشخص



طرز کار1-5

مانندققمحیعنینداردتفاوتیچندانمشارکتیغیرمشاهدهبامشارکتی،مشاهدهدرکارطرز•
وضیاتفروتئوریکیچهارچوبیکاساسبرکهاستنامهمشاهدهدارایغیرمشارکتیروش

شاهدهمماننددقیقاتواندمینامهمشاهدهاین.استشدهطرحریزیآن،ازشدهمشتقمتغیرهای
.باشددیگریصورتبهیاوبیلزآقاینامه

یر طرز کار در مشاهده  مشارکتی، با مشاهده غ
مشارکتی چندان تفاوتی ندارد



:  5مثال 

,Raise)رایسآلبرتآقای• Jr.)انجامپلیسدربارهمشارکتیمشاهدهروشباکهتحقیقاتیدر
ردهکتنظیمجووپرسروشهماناساسبررامشاهدهروشاو.بردکاربهرازیرروش.بودداده

هآوردعملبهمشاهدهموردافرادومحلدربارهسواالتیگر،مشاهدهازنامهمشاهدهدرآنطیو
ویدنمامشاهدهمطالعهموردمحلدرسواالتاینبهپاسخبرایبایستمیگرمشاهدهوبود

هباونامهمشاهدهازقسمتی.بنویسدسواالتآنجوابدرپاسخصورتبهراخودمشاهدات
استزیرشکل





.استشدهمتنظیپرسشنامهیکماننددقیقارایسآقاینامهمشاهدهشودمیمالحظهکهطوریبه•
تاداردیموارااووآیدمیعملبه(گویانپاسخازنهو)گرمشاهدهازسواالتکهتفاوتاینبا

,Reise:شودمقایسه).نمایدمشاهدهراخاصیمسایل Jr:1971-11)کهاستتذکربهالزم
.استاستانداردیزهوساختبانامهمشاهدهیکمذکورنامهمشاهده

یک مشاهده نامه با ساخت و 
استانداردیزه



مشاهده گر فردریشز نیز برای مشاهده یک دارالتادیب، مشاهده نامه ای  تهیه کرده بود که در آن از•
:  گاه سواالت کاملی به عمل آمده بود مانند

(و یا زیر چشمی همدیگر را زیر نظر داشتند؟ )افتاد؟ Bچشمش به آقای Aآیا آقای : 9سوال •





روش بدون عکس العمل(: Excurse)حاشیه -6

قرارتوجهموردبیشتراجتماعیعلومتحقیقاتدر1960دههاواسطازکههاییروشازیکی•
(unobscursive)مزاحمتبدونیا(nonreactive)العملعکسبدونروش.استگرفته
شدهمیتهگرفکاربهپلیسیکارهاینظیرهاییبخشدراالیامقدیمازعمالگرچهکهاست،
webb)همکارانشووبآقایکتابچاپبااما.است et al. بیشوکمطوربه(1966

ازجزییونوعواقعدرتکنیکایناما.گرددمیمطرحتحقیقتکنیکیکعنوانبهرسمی
..گرددمیتشریحاینجادرروشاینقالبدرلذاواستمشاهدهروش



افرادابمحققآنطیکهگیردمیبردررااطالعکسبممکنطرقازایمجموعهتکنیکاین•
جامعهافرادهکاستآنبرتکنیکایناساس.نداردگووگفتباتماس(مستقیمطوربهحداقل)

خودکاروزندگیحیطهدروکنندمیاستفادههاییمحوطهیافضاازجمعییافردیصورتبه
ازبرخیهبمستقیمغیرطوربهتوانمیهااثرآنرویازکهگذارندمیباقیآثاریوهابازتاب
بردپیهاواقعیت

واقعیت ها



منظوربهثالم.نموداستفادهمتغیرهاازبرخیبرایمعرفعنوانبهآثاراینازدیگرعبارتبهیا•
هنگاماواهدهمشامکاننهوکردسوالپاسخگوازتوانمینهگاهالکلیمشروباتمصرفبررسی

زبالهلسطکهاستآنمسالهاینبررسیهایراهازیکی.داردوجودالکلیمشروباتنوشیدن
باتنهاکهتدانسبایداما).نمودوارسیمشروببطرینظیرآثارییافتنپیدررانظرموردشخص

کهبساچهزیرا.نمودویسکینوشیدنبهمتهمراشخصیکتواننمیویسکیبطرییکیافتن
وسایلوساختماناندازهبهتوجهباتوانمیطریقهمینبه(.باشندرختهلیموآببطریآندر

تواندمیاستگارخوپسریادختریکنظمبررسیمنظوربهیاو.بردپیاقتصادیوضعیتبهمنزل
.کندنگاهرااودرسیهایجزوهیالباسکهچمدان



دزدی،میزانگدایان،تعدادافزایش.آیدکاربهنیزوسیعهایمقیاسدرتواندمیفوقروش•
کهآنندمعرفدوهردزدیوگدایی.استاقتصادی-اجتماعیزوالهاینشانه...هاطالفروشی

ماشینوهاخانهوجودواستآنهانیازهایسطحازترپایینبسیارجامعهاعضایازبعضیدرامد
گریانب...خصوصیهایبیمارستانومدارس(اندشدهمعتادآنبهنیزمسئولینکه)مجللهای

سرچشمهرینابرابآنازآننظیرانحرافاتیودزدیوگداییکهانداجتماعیشدیدهاینابرابری
.گیردمی



بحث و انتقاد-7

 به روش مشاهده با مسائل و نقایص متعددی همراه است که ذیال•
: مهم ترین آنها اشاره می شود

ماکهآیدمیبرمشاهدهتعریفاز-نادرستادراک-1-7•
ادراکوبرداشتخودیگانهپنجحواسطریقازراشناخت

نانچزیرااست،عمدهنقصیکدارایتعریفایناما.کنیممی
ونداردوجوداصالخالصادراک:استشدهمتذکرپوپرکه

لتخیازماکهچیزهاییوادراکازاستمحصولیماشناخت
.Popper).کنیممیاضافهآنبهخود ایناز(1972:43

.شودمیگرفتهنتیجهدومطلب

ادراک خالص



اقعیتوآنفقطبلکه.کنیممشاهدهتوانیمنمیراهاواقعیتهمهخودبیرونیمحیطازمااوال•
هاجازماضعیفواقعدروگانهپنجحواسومحدودادارککهاندمشاهدهقابلمابرایهایی
:دهندنمی



:6مثال 

کنیم،قایسهمدیگرحیواناتباراانسانماکهشودمیترمشخصوقتیماگانهپنجحواسضعف•
رویمتریکیلویکفاصلهازهاسگازاستانسانازترقویبسیارسگپویاییقدرتمثال

.بویندمیمادهسگ
عدسیپشتایشانهعضلهباپرندگان).استانسانازبیشتربسیارپرندگانبیناییقدرت•

.(دهندتشخیصدورفاصلهازرااجسامزیاد،(accumidation)تطبیقباقادرندچشمانتان
آبزیرزیادبسیارفاصلهازآنهاواستانسانازبیشتزمراتببهنیزهادلفینشنواییقدرت•

.شنوندمیراصوتیامواجکوچکترین



نماییم و از بنابراین ما نمی توانیم بسیاری از پدیده ها را با حواس پنج گانه ضعیف خود ادراک•
ه وسیله هر چند هم که ب–طرف دیگر احتماال واقعیت هایی نیز وجود دارند که حواس پنج گانه 

.  قابل ادراک نیستند-ابزاری تقویت شدوند
هیچ بینی از جهان انصاف دهدو سر انگشت بر دو چشم نه  •

. عیب جز زنگشت نفس شوم نیستنیستگر نبینی این جهان معدوم •
ه و کم می ثانیا  ما به هر آن چه که با حواس پنج گانه خود مشاهده می نماییم ، چیزهایی نیز اضاف•

:کنیم



:7مثال 

بیندر،بودمرفتهکردستانبهتحقیقاتیبرای1339سالزمستاندروقتی
فشادمانهوجمعیدستهطوربهکهدیدمراکردمردمانازگروهیراه

رکاتحومنظمهایریتمباوبودندکردیزیبایومشهوررقصمشغول
درحرکتبهرقصآنرسمبهراخودهایدستمالاحساسپرومنسجم

.گرفتمیعکسآنهاازخوددوربینبایادگاریرسمبهنیزمن.آوردندمی
ازراشتیدراسکناسآنهاازیکیدیدند،مرامردمانآنوقتیهنگامایندر

.دادنشانمنسویبهوآوردبیرونجیبش



:7ادامه مثال 

حرکتنایازبودم،شدهامیلسنتیشادمانیاینمجذوبلحظهاینتاکهمن
اصیلوآزادهمردماینکهحیف»:گفتمجیپرانندهبهوشدممتاثرمرد،آن
وفروتناربسیوسالوسنبامردیوکردخودکهراننده.«اندشدهجوپولنیز

ماماست،رسمنایخیر،نه»:گفتمعنیپراماآمیزمحبتلبخندیبابودفهمییده
داریمهکراچیزیترینمهمکهگوییممیآمدخوشطوراینمیهمانیکبه
فدایراخودچیزترینمهمماکهاستآنمعنایبهاینودهیممینشاناوبه

.کنیممیارجپرمیهمان



خودتتخیالوتفکراتغالبدرنمایممیمشاهدهکهراواقعیتییکماکهدهدمینشانمثال،این•
مشاهدهسویازاستممکنواقعیتیکبنابراین.کنیممیادراکاشتباهطوربهگاهلذاوتفسیروتعبیر
بهرامسئلهاین(Leeper.1935)لیپرآقایآزمایش.شودادراکمتفاوتهایگونهبهمختلفگران
کیراآنایعدهوشددادهنشاندانشجویانبهزنیکتصویرآزمایشایندر.دهدمینشانخوبی

.(aرتصویبهکنیدنگاه)دیدندمیجوانزنیکراآنایعدهوپیرزنیکراآنایعدهوپیرزن
60حدودجانباز(a)تصویراین(آلمانیهمچنینو)آمریکاییدانشجویانبیندرکهاستآنجالب
شوندمیتعبیر(cتصویر)پیرزنیکعنوانبهدرصد40جانبازو(b)جوانزنیکعنوانبهدرصد

(Krech/crutchfield:1974:97)اندانشجویبهراتصویراین(ایراندر)هایمرکالسدمنوقتیاما
برهاآنبلیقتجربیاتزیرا-دیدندمیراپیرزنیکتصویرایندرعمومادانشجویان.دادمنشانایرانی
وریروسباراسمنهایخانمباایرانی،فرهنگکمترکهجاآنازوگذاردمیتاثیرادراکاینروی

.گیردمیانجامترراحتتداعیاین.داریمخاطردربزرگبینیعموما





لیپرقایآ.گذاردمیتاثیرآنهاادراکرویافرادهایگرایشوتجربیاتکهقضیههمیناثباتبرای•
دهدنشانریتصویدانشجویانبهکهآنازقبلبارایناو.نمودتکراردیگرایگونهبهراازمایشهمین

را(b)وانجزنتصویرابتدااولگروهبهجداگانهطوربهسپسوکردتقسیمگروهدوبهراآنهااول
.دبیننمیچهتصویراندربگویندکهخواستآنهاازودادنشانرا(a)تصویرانهاهمهبهودادنشان

دوم،گروهازدرصد95ودانندتشخیصراجوانزن(a)تصویردرهمگیاولگروهکهبودآنجالب
,krech/crutchfield)دیدندمیراپیرزن(a)تصویرهماندر 1974, 1368سالدرمنوقتی.(97

عکسقبالاولگروهنفر20از.دادمانجام(پسر2ودختر21)ایرانیدانشجوی40باراآزمایشهمین
گروهازودادندتشخیصراجوانزننیز(a)تصویردر(75=درصد)نفر15بودند،دیدهرا(b)جوانزن

.دیدندراپیرزنهم(a)تصویردر(درصد90)=نفر18.بودنددیدهرا(C)پیرزنعکسقبالکهدوم
وسردآبدرراخودراستدستوقتی:ایمداشتهدبیرستاندورهفیزیکدرماراآزمایشاینمشابه
وگرماحساسراستدستدهیمقرارولرمآبدررادستدوهرسپسوگرمآبدرراچپدست
.رسانندمیاثباتبهراچیزدوهاآزمایشاین.داشتخواهندسرداحساسچپدست



:  این آزمایش ها دو چیز را به اثبات می رسانند•
. از جانب افراد مختلفی به گونه های متفاوت ادراک و مشاهده می شود( a)یک واقعیت -1•
هایارشزنظیرهاانسانشخصیتیهایزمینهو(قدرتوضعف)جسمیخاصشرایط-2•

ازهاانانسوگذاردمیتاثیرآنهامشاهداتوادراکرویبرآنهاتجربیاتوگرایشفرهنگی،
وادراکهاواقعیتازقسمتیفقطیا(Seleective)برگزیدهطوربهخود،بیرونیمحیط

خصیتیشهایزمینهباکهرامطالبیآنهمآنکنندمیاضافهآنبهچیزییاوکنندمیمشاهده
:استگارسازآنهاجنسیحتیوفرهنگیو

برگزیده 



رو برون آر از وثاق آن شیشه راگفت استاد احولی را که اندرآ •
پیش تو آرم بکن شرح تمامگفت احوال  ر آن دو شیشه من کدام •
احولی بگذار  و افزون بین مشوگفت استاد آن دو شیشه نیست رو•
گفت استا زاندو یک را در شکنگفت ای استا مرا طعنه مزن•
(مولوی)چون شکست او شیشه را دیگر نبودشیشه یک بود و به چشمش بدو نمود•



خارجیمحققیکفقیر،محققیکوثروتمندمحققیکسویازاجتماعیواقعیتیکبنابراین•
متفاوتهایهگونبه(ورزشکارمحققیکوالبنیهضعیفمحققیکحتی)ایرانیمحققیکو

پوریعرف:شودمقایسه)یزدروستاهاینیازسنجیتحقیقاتدرمثال.شودمیادراکومشاهده
ازیکهرلباسکیفیتپرسشگرانکهبودآناهدافازیکیشد،گفتهنیزقبالکهچنان(1364
کناردر.ایندنمارزیابیومشاهدهکهنهتانوازقسمتیپنجطیفیکاساسبرراگویانپاسخ
پایاندروهمصاحبگویانپاسخنیزخودمحققکردند،میهمکاریمحققباکهپرسشگریچهار
راگویاناسخپلباسکیفیتمحققکهدادنشانبررسیایننتیجه.نمودمیپررامشاهدهبرگه
.نمودارزیابیدیگرپرسشگرچهارازبدتر



اقتصادیضعیتودارایحالعیندرکهبودکردهمحاسبهمطلعگویانپاسخبابیشترمحققگرچه•
دهدمیشانناستشدهخالصهزیرجدولدرفشردهطوربهکهبررسیایننتیجه.بودندبهتری

.کندمیمشاهدهمتفاوتایگونهبهرااجتماعیهایواقعیتمختلف،هایزمینهبامحققینکه





وریرانگ–مشاهدهسویازمتعددیاشتباهاتبرگزیده،ادراکیعنیمسالههمینبارابطهدر•
:کهمتمایلندبدانعموماگرانمشاهدهدهدومی

.کنندمشاهدهمایلندیاومندندعقالقهآنبهواقعدرکهنمایندمشاهدهرامطالبی-•
آنهارسیبرموردهایفرضیهوتئوریمویدکهکنندتعبیرطورآنناآگاهانهرامطالبآنو-•

,:شودمقایسه).است 1975, 139, atteslander)
راخوددلخواهمعنی(Exogen)بیرونازندارندمعنیاصالخوددروندرکهمطالبیبهگاه•

.بدهند
مانند)کنندبیرتعدیگرفرضیاتاساسبرهستنددیگریعلیرابطهیکدارایکهمطالبیگاهو•

(کردهارقصمثال



.  دمطابی را که بهتر می فهمند، بهتر جلوه دهند و مطالبی را که نمی فهمند حذف نماین-•
کاربهدروداردآشناییکمترمطالعهموردمحیطبامحققکهشودمیبیشتروقتیهاخطراین•

دقتزیابی،اردراستباطمطالعه،موردمحیطباآشناییلذا.نداردکافیتجربهمشاهدهروشبردن
بیدرشکوشخصوصاومطلعافرادباخودتعبیراتوهاادراککردنتستزیادموشکافیو

بیشتریاعتبارازمشاهدهنتایجکهکندمیکمک(ارزشازبودنعاری)بودننظیربیوغرض
.گردندبرخوردار

ودنبی غرض و بی نظیر ب



(Roles conflict)تضاد و نقش ها 2-7

کهتاسآنکندمیاشکالایجاد(انمشارکتیشکلبه)مشاهدهروشدرکهدیگرینکته•
کینقشهمچنیندیگرجانبازوداردعهدهبهراگروهعضویکنقشجانبیکازمحقق
مشاهدهروشبهمقاالتوهاکتابدرکهانتقادیترینمهمرابطهایندر.راگرمشاهدهومحقق

اگر:شودمیکشاکشوتضاددچارنقشدواینایفایدرمحققکهاستآن.شودمیمشارکتی
درشدهینتعیوظایفبهتواندنمیدهد،انجامدقیقراآنبخواهدوکندتوجهبودنشمحققبه

جدیطوربهاندشدهتعیینگروهدرکهراوظایفیاگروکندعملخوب(دودیمثال)گروه
خود(یسپلعنوانبهمحققکردنکارباوروسپیزنانبامحققزنیکزندگیمثال)دهدانجام

رایبویابدمیگروهعضوعنوانبهبیشترراخودوکندمی(identity)همانندخودنقشبارا
.شدخواهدقایلبیشتریاهمیتوظایفآن



نیزیمواقعدراما.آوردمیوجودبهرامسایلیمشاهدهروشدر(نقشدوایفای)نکتهاینگرچه•
حساساهمانندانباراخودوکندتلقیجدیراگروهعضویتنقشمحققکهبودخواهدمفید

روند،میومسجهاندرغریبهکشورهایبهمحققینوقتیشناسانهمردمتحقیقاتدرمثال.نماید
آنگفرهنمحققکهکند،میکمکهاسرزمینآنمردمانبازندگیوهمکاریگرفتنجدی

انکهودشمیباعثاینبرعالوهنکتهاین.نمایددرکبهتررامردمآنزندگیشیوهوسرزمین
تاواشدبداشتهسومجهانکشورهایمسائلباتریانسانیبرخوردخودکشوردربعدهامحقق
,Huisser:شودمقایسه)باشدآنهامنافعمدافعحدی 1973:173 , Rafipour, 1988:12)

جدی گرفتن همکاری
و زندگی با مردمان آن

سرزمین ها



موردایهگروهدرمحققکهشودمیتوصیهها،نقشتضاداینکاهشمنظوربهاالصولعلیاما•
نباشدمراههزیادانتظاراتومتقابلهایکنشوروایطباکهگیردعهدهبهراهایینقشمطالعه

استادشریفرمظفآقایمثال.باشدداشتهخنثیومنفعلرفتاریالمقدورحتیکنندمیسعیو
کدیگریباراآنهااوکهجوانانازگروهدومطالعههنگامآمریکا،دراجتماعیشناسیروانمشهور

کهردکمیوانمودطوراینوبودگرفتهعهدهبهراکشجارونقشخود.بوددادهقراررقابتدر
(Hofstatter)استخبربیدنیاازوشودنمیکوشش



محدودمشاهده 2-7

هاییشبخفقطگرمشاهدهکهاستآن.استانتقادموردمشاهدهروشدرکهدیگریمهمنکته•
.Attaslander)کندمیمشاهدهرااجتماعیروابطاز بسیارروابطمثال(1975.140

بهبتنسرامعلمیاپدرغضبجاییدریاونمایدمشاهدهتواندنمیراشوهروزنیکخصوصی
.برعکسیاوبیندنمیرااوهایمحبتدیگرجایدروکندمیمشاهدهبچه

.استمراهنیزهزیاددقتوهزینهنظیردیگریمسائلباعمومامشاهدهروشنقایص،اینبرعالوه•

روابط اجتماعی



خالصه و نتیجه-8

,Survey)جووپرسروشباهمیشهاجتماعیمختلفمسائلبررسی• Interview)پذیرامکان
طالعهمموردجامعهمورددرکافیاطالعاتکهتحقیقیجددیهایزمینهچونمواردیدر.نیست
نیست،وجوپرسطریقازواقعیاتکسبامکانیاو(شناسانهمردمتحقیقاتمثال)نداردوجود

.نموداستفادهمشاهدهروشازتوانمی

روش پرس و جو



وهارضیهفوتئوریکیچوبچهاریکاساسبرکهاستعلمیاعتباردارایوقتیمشاهدهروش•
واحدوقاتطببهعملیطوربهفرضیاتاینمتغیرهایوریزیپایهآنازشدهمشتقهایمتغیر
قرارهکمطالبیهمانجووپرسروشمانندواقعدروباشدشدهبرگردانیدهمشاهدهقابلهای
یاپنهانی،مشارکتغیریامشارکتیطوربه)مشاهدهطریقازشوندکشفپرسشطریقازاست

ادراکاآنهترینمهمکهاستگوناگونینقایصدارایمشاهدهروش.شوندجووجست(آشکار
وهاگرایشفرهنگی،هایارزشزیاددخالتوواقعیتیکازگرانمشاهدهمتفاوتمشاهدهو

.استواقعیاتدرکوبینشدرتجربیات

دخالت زیاد ارزش 
های فرهنگی



قابلیتد،متعداشتباهمنابعاینعلتبهکهگفتبایدمجموعدر•
.استترکمبسیارجووپرسروشبهنسبتمشاهدهروشاطمینان

به(Elder)الدرجوزفآقایشناسانهروانبررسیدرنتیجهاین
باکهانهشناسمردمتحقیقاتیازپساو.استشدهدادهنشانخوبی
کرایش»مسالههمان.بوددادهانجامرهندوستاندمشاهدهروش
جووپرسروشبارا«هندوستاناستعماریزمانبهیاهندی

روشنقصوروشدواینبارزهایتفاوتوشودبررسی
ورتصاینبهمشاهدهروشاساسبراومثال.دادنشانرامشاهده
زمانبهیمثتبگرایشهندوستانمردمفقیرقشرکهبودرسیده

بهسنتیشگرایثروتمندقشروهندوستاندرانگلستاناستعماری
.دارندزمانآن



همانبررسیبرایجووپرسروشبردنکاربهازپساما•
(یگیرنمونهروشاساسبر)پاسخگو200بامصاحبهومساله

دوهرمندثروتقشرهموفقیرقشرهمکهرسیدنتیجهاینبه
ففط.ندبودخوشحالاستعماربندازهندوستاناستقاللدرباره

لطهستحتاوضاع»:کردمیاحساسکهبودمتوسطیقشر
«بودبهترانگلستان

قابلمواردیدرفقطمشاهدهروشنکاتاینبهتوجهبا•
آنباایبردکاربهنتوانراجووپرسروشکهاستاستفاده

.نمودتکمیلرامصاحبهازآمدهدستبهاطالعاتبتوان


