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Abstract 
Introduction: In recent years researchers in human science have been interested in qualitative 

researches. Considering the qualitative research capabilities and its potential role in the 

development of psychology, this study evaluated the qualitative research conducted by Iranian 

psychologists. 

Method: The present study is a systematic review. By Searching the Internet websites of 

Scientific Information Database (SID), Noormags, Magiran and Ensani, 21 articles in the 

subject of psychology, which had been conducted by Iranian psychologists, were identified and 

evaluated. 

Results: The findings reveal that few details on methodologies and the research processes have 

been presented and in some cases, applying the qualitative method was not appropriate for the 

research questions.  The phenomenological and the interview method have been mostly used.   

Conclusion: Although more than a decade has passed since the publication of the first 

qualitative study by Iranian psychologists, the number of articles with a qualitative approach 

and their quality are poor. Due to the role of this approach on the production and the 

development of psychology, it is expected that qualitative research will find its actual and 

desired position among researchers in psychology. 
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 دهکیچ
های کیفی در پژوهش مورد توجه پژوهشگران علوم انسانی قرار گرفته است. با توجه به های اخیر به کارگیری روشدر طی سال :مقدمه

کیفی انجام  هایبررسی و ارزیابی پژوهش های پژوهش کیفی و نقش بالقوه آن در تولید و توسعه علم روانشناسی، هدف پژوهش حاضرقابلیت
 شده توسط روانشناسان ایرانی است.

های اطالع رسانی اینترنتی این پژوهش به روش مرور سیستماتیک انجام شده است، به این صورت که با جستجو در پایگاه روش:

مقاله با موضوع روانشناختی که به روش  21نسانی؛ جهاددانشگاهی، مجالت تخصصی نور، بانک اطالعات نشریات کشور و پرتال جامع علوم ا
 کیفی توسط روانشناسان ایرانی انجام شده، شناسایی شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. 

نتایج ارزیابی نشان داد مقاالت انتشار یافته، جزئیات کمی از روش و فرایند پژوهش منتشر کرده و در برخی موارد، سواالت پژوهش  ها:یافته

 ناسب با روش کیفی نبود. همچنین روش پدیدارشناسی و تکنیک مصاحبه بیشترین کاربرد را داشته است. مت

توان اظهار داشت با وجود گذشت بیش از یک دهه از انتشار اولین پژوهش انجام شده به روش کیفی توسط در مجموع می :گیرینتیجه

رود با یها چندان مطلوب نیست. انتظار مکیفی اندک بوده و کیفیت روش شناختی آن روانشناسان ایرانی، سهم مقاالت انتشار یافته به روش
تواند در تولید و توسعه علم روانشناسی داشته باشد، جایگاه واقعی و مطلوب خود را در میان پژوهشگران توجه به نقشی که این رویکرد می

 حوزه روانشناختی پیدا کند. 
 

 کیفی، مرور سیستماتیک روش پژوهش، روش ها:کلیدواژه
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 مقدمه
سان  هایی مانند اندر رشته درحالیکه پژوهش کیفی قدمتی طوالنی 

لینن                 ح ت چون روان  م ه یی  کردهننا ی گری   شنننننناسنننی و رو
(Psychoanalysis( و انسان گرایی )Humanistic دارد؛ تنها )

سال  سی، پژوهش کیفی       در  شنا شته روان ست که در ر های اخیر ا
سال      ست. در  شتری یافته ا  بحث 1181و  1121های عمومیت بی

ش کمی در روانشناسی و اتکا   شناختی درباره غلبه پژوه های روش
شنامه      س شگاهی و پر ها به راه افتاد. عمده نگرانی  بر تجارب آزمای
ناختی )     به روایی بوم شننن (، Ecological Validityها مربوط 

نه )     بان و زمی یت ز مان     Contextاهم ند آن بود. در آن ز مان ( و 
شام  نقد روش    سیاری از مقاالت کیفی  سب  ب های کمی برای ک

یت منط    ما مان          ح ما در طی ز ند. ا عه کیفی بود طال یک م قی از 
که در سنننال          به طوری فت  یا یت این روش رشننند   1111مقبول

شد. درحال     روش سمی پذیرفته  ستان به طور ر های کیفی در انگل
تب اصنننلی روش       لب ک های پژوهش در حوزه  حاضنننر در اغ

های کمی پوشش داده  های کیفی در کنار روشروانشناسی، روش  
مجالت بین المللی مطالعات کیفی بسننیاری را منتشننر شننوند، می
های کیفی در میان هایی از رشنند مقبولیت روشاند و نشننانهکرده

 . ]1[دانشجویان تخصصی بهداشت روان وجود دارد 
های پژوهش کیفی رو به رسد عالقه به روشاگرچه بنظر می

های شروافزایش باشد، درباره میزان استفاده روانشناسان ایرانی از 
ا بررسی هتحقیقاتی کیفی، انواع سئواالت تحقیقاتی که با این روش

د اند اطالعاتی وجوهای کیفی که بکار رفتهاند و یا انواع روششده
ندارد یا بسیار اندک است. به عبارت دیگر، این سوال مطرح است 
که آیا روش کیفی در میان روانشناسان ایرانی نیز مقبولیت و 

های انجام شده به این روش ته است؟ کیفیت پژوهشعمومیت یاف
چگونه است؟ هدف پژوهش حاضر این است که به ارزیابی کمی و 

های کیفی انجام شده توسط روانشناسان ایرانی کیفی پژوهش
 بپردازد.
 را ما ،زندگی هایواقعیت گوناگونی و اجتماعی سریع هایدگرگونی

. ستا ساخته روروبه اجتماعی جدید هایبافت با ایفزاینده گونة به
 عنیی سنتی قیاسی هایشناسیروش شده سبب تغییرات این

 و نظری هایمدل از پژوهش هایفرضیه و هاپرسش استنتاج
. اندبم عاجز تمایز و تشخیص از تجربی، شواهد برابر در هاآن آزمون

 ادهاستف استقرایی راهبردهای از باید ناچار به پژوهش در رو این از
های تحقیق کیفی به خوبی برای رسیدگی به چنین روش. ]2[ شود
مطالعه  تر،هایی در اطالعات، توصیف با جزییات بیشتر و غنیرخنه

اثر متقاب  عم  و زمینه، بررسی پدیده های جدید یا نوظهور و پدید 
. به عبارت دیگر در ]3[اند های نظری مفید و مناسبآوردن بینش

، به «چقدر»یا « چند تا»ی ئواالتی دربارهپژوهش کیفی، بجای س
 «چرایی»یا « چطور»، «چه چیز»ی دنبال جواب سئواالتی درباره

های های عددی، از دادهها هستند. پژوهش کیفی بجای دادهپدیده
ز کند. یک پژوهش کیفی ازبانی )مکتوب یا شفاهی( استفاده می

ی هامصاحبههای کیفی جمع آوری و تحلی  داده )مانند تکنیک

یفی های ککند، و همچنین دادهعمقی بجای پرسشنامه( استفاده می
های عددی(. کیدر و های گفتاری بجای دادهکند )دادهگزارش می

کیوو »اند: بین دو معنا از پژوهش کیفی تمایز قائ  شده ]4[فاین 
های پژوهشی استقرایی و باز ( که به روشBig q« )بزرگ

(Open-endedاشار ) ه دارد و به جستجوی معنا یا تولید نظریه
مان(؛ ای و تحلی  گفتپردازند )مانند پدیدارشناسی، نظریه زمینهمی
آوری غیر های جمع( که تکنیکLittle q« )کیوو کوچک»و 

( را های کانونیعددی داده )مانند مصاحبه نیمه ساختاریافته و گروه
 شود. شام  می

ش کیفی را از پژوهش کمی متمایز باید در نظر داشت آنچه پژوه
( Rationalisticسازد، تمایز و تفاوت دو پارادایم خردگرایانه )می

ای که باید در ( است؛ نکتهNaturalisticو طبیعت گرایانه )
ارزیابی کیفیت پژوهش کیفی مد نظر قرار گرفته و از کاربرد نابجای 

، بنابراین مفاهیم و معیارهای ارزیابی پژوهش کمی، پرهیز کرد.
ای هدرحالیکه دیگر نباید نیاز بیشتری به توجیه استفاده از روش

های کمی ( وجود داشته باشد، همزمان، کیفی )در مقایسه با روش
ه به هایی کنیاز به بهبود کیفیت پژوهش کیفی وجود دارد. مالک

طور سنتی برای ارزیابی ارزش علمی پژوهش کمی در روانشناسی 
)برای مثال اعتبار، معرف بودن، روایی، تعمیم  شوداستفاده می

ی شان قاب  کاربرد در پژوهش کیفپذیری، عینیت( به شک  فعلی
حث هاست که درگیر بنیستند. در نتیجه پژوهشگران کیفی، مدت

های ارزیابی پژوهش کیفی هستند و نتیجه حاص  از درباره روش
پیرامون ارزش ها و بحث های متفاوتی از مالکآن معرفی مجموعه

هایی شده است. گرچه هر روش کیفی مالحظات چنین مالک
های خاص خودش را دارد و کاربرد معیاری واحد برای همه روش

ه توان مشخصکیفی ساده انگارانه و عاری از دقت نظر است، اما می
 هایهای علمی را نیز تعریف کرد که قاب  تعمیم به تمام روش

توان ارزیابی را در دو سطح عام و ر میکیفی باشد. به عبارت دیگ
خاص )که مختص و متناسب با هر روش تعریف شده باشد( انجام 

 داد. 
های پژوهش کیفی و نقش بالقوه آن در تولید و با توجه به قابلیت

توسعه علم روانشناسی، هدف پژوهش حاضر این است که جایگاه 
. به شناسایی کنداین روش پژوهشی را در میان روانشناسان ایرانی 

ای هعبارت دیگر، هدف این پژوهش، ارزیابی کمی و کیفی پژوهش
 کیفی انجام شده توسط روانشناسان ایرانی است.

 

 روش 
های با توجه به هدف اصلی پژوهش حاضر که بررسی پژوهش

انجام گرفته به روش کیفی توسط روانشناسان ایرانی است، مرور 
انتخاب شد. در ابتدا، مجالت  سیستماتیک به عنوان روش پژوهش

منتشر شده در حوزه روانشناسی با درجه علمی ن پژوهشی برای 
دستیابی به هدف پژوهش در نظر گرفته شده بودند. اما از آنجاکه 
تنها برخی از مجالت، پایگاه اینترنتی مستق  قاب  جستجو دارند؛ 

(، http://sid.irهای اطالع رسانی جهاددانشگاهی )بنابراین پایگاه
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(، http://www.noormags.comمجالت تخصصی نور )
( http://www.magiran.comبانک اطالعات نشریات کشور )
( به عنوان http://www.ensani.irو پرتال جامع علوم انسانی )
 منابع پژوهش انتخاب شدند. 

 باشنند که درپنج گام می فرایند جسننتجو و انتخاب مقاالت شننام 
شنننود. گام اول انتخاب   ادامه به ترتیب هرگام توضنننیح داده می     

تا حد امکان تمام            کلیدواژه  ند  به طوریکه بتوا های مناسنننب بود 
های کیفی انجام شننده را در بر گیرد. به این منظور، برای پژوهش

گاه   پای یدواژه   جسنننتجو در  های   های اطالع رسنننانی اینترنتی، کل
یاد،    پژوهش ک ندد تئوری، تئوری داده بن یفی، تحقیق کیفی، گرا

یه )     پا نه ای،  تئوری  یدار    (؛Grounded theoryتئوری زمی پد
سی )     شنا (؛ تحلی  گفتمان Phenomenologyشناختی، پدیدار 

(Discourse analysis( ؛ روایتی، تحلی  روایت)Narrative ؛)
وپ، (؛ قوم شنننناختی، فوکور گر Case studyمطالعه موردی )  

( و Focus groupبحث متمرکز گروهی، بحث گروهی متمرکز )
 Semi-structuredیننافتننه ) مصنننناحبننه نیمننه سنننناختننار      

interviewing شدند. انتخاب این کلیدواژه سار  ( انتخاب  ها برا
های گردآوری اطالعات   های مختلف پژوهش کیفی، روش روش

های فارسی موجود  های کیفی و با توجه به تنوع معادلدر پژوهش
صنننورت گرفت. در گام دوم، با توجه به امکانات جسنننتجوی هر       
سایت، در صورت امکان عین عبارت کلیدواژه، انتخاب و با موضوع 
روانشننناسننی، علوم انسننانی و یا بدون ضکر موضننوع، در قسننمت  
ص       صورت گرفت. نتایج حا ستجو  کلیدواژه، عنوان و یا چکیده ج

 آمده است.  1از این دو گام در جدول 
سانی مربوط به تاریخ     ستجو پایگاه پرتال جامع علوم ان  11نتایج ج

تاریخ          12مهر  به  ها، مربوط  گاه  پای یه  ماه   21و بق  12شنننهریور
 باشد.می

ت منندواژه، در قسنندر گام سوم، نتایج حاص  از جستجوی هر کلی

های با عنوان و چکیده، مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته و پژوهش
(. 2)جدول  موضوع روانشناسی و روش پژوهش کیفی جدا شدند
تلف های مخبدیهی است مقاالت مشابه در هر پایگاه که با کلیدواژه

 به دست آمده بودند، تنها یکبار به حساب آمدند.
ها به صورت در گام چهارم، مقاالت گردآوری شده در تمامی پایگاه

ذف موارد مشابه و موازی مورد بازبینی قرار گرفت و پس از ح
مقاله با موضوع روانشناسی که روش  153تکراری، در نهایت تعداد 

 ها کیفی بود، به دست آمد.   پژوهش آن
مقاله انتشار یافته، مقاالتی که حداق  یکی  153در گام آخر، از بین 

شد و یا           سی ار شنا شنار )دارای مدرک کار سندگان آن روان از نوی
(، جهت ارزیابی و تحلی  انتخاب شننندند       مقاله   21) باالتر( بودند  

(. الزم به ضکر است هرگام، مورد بازبینی حداق  دو نفر از  3)جدول 
 نویسندگان مقاله قرار گرفته است. 

 

 یافته ها
شود، اولین پژوهش انجام گرفته به  مالحظه می 3باتوجه به جدول 

سال   ست. اطالعات مربوط به    1381روش کیفی، در  شار یافته ا انت
 مشاهده کنید. 4توانید در جدول سال انتشار مقاالت را می

ست     3همچنین عناوین مقاالت جدول  ضوعاتی ا شانگر تنوع مو ، ن
به آن    به روش کیفی،  ثال      که  ها پرداخته شنننده اسنننت. برای م

فردی )تسننهی   موضننوعات فردی )مانند احسننار تنهایی( و بین 
 ئله(.غیربالینی )فرایند ح  مسارتباط( یا بالینی )درمان با متادون( و 

مقاله منتخب، روش به کارگرفته شده، تکنیک  21جهت ارزیابی 
گردآوری اطالعات، تعداد مشارکت کنندگان )حجم گروه( و 

 چگونگی تحلی  داده ها بررسی شد.
مورد( روش  11آمده، در نیمی از مقاالت ) 5همانطور که در جدول 

های تصریح شده، پژوهش تصریح نشده و از بین روش
مورد( بیشترین تعداد را دارد. 4پدیدارشناسی )

 تعداد نتایج جستجو در هر پایگاه اطالع رسانی اینترنتی .1جدول 

 کلیدواژه 
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 1 1 2 1 1 22 5 15 23 81 8 4 2 1 15 18 21 جهاددانشگاهی
 12 4 2 1 1 123 1 241 8 54 11 1 1 1 1 31 45 مجالت تخصصی نور

بانک اطالعات نشریات 
 کشور

 11 ن 21 1 1 511 11 412 221 211 14 5 4 4 48 ن 221

 211 281 281 1 111 211 213 2 213 482 118 112 111 45 22 81 111 علوم انسانی پرتال جامع

 های کیفی با موضوع روانشناسی در هر پایگاهتعداد پژوهش .2جدول 

 پرتال جامع علوم انسانی بانک اطالعات نشریات کشور مجالت تخصصی نور جهاددانشگاهی پایگاه

 32 11 32 51 تعداد
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 9313 پاییز، 3، شماره 8مجله علوم رفتاري، دوره 

، روش آمیختننه )کمننی و 4الزم بننه ضکننر اسننت کننه در جنندول  
شننود کننه در مقالننه، روش   کیفننی( مقنناالتی را شننام  مننی   

تصننریح شننده باشنند. در ایننن « کمننی و کیفننی»یننا « آمیختننه»
مقاالت، تنهنا ینک مقالنه روش کیفنی بنه کنار گرفتنه شنده را         

مقالنه دیگنر روش کیفنی بنه      3تصریح کنرده )پدیدارشناسنی( و   

تعننداد مشنننارکت   اننند. کارگرفتننه شننده را مشننخص نکننرده    
نفننر  1111نفننر و حننداکثر   5کنننندگان در پننژوهش حننداق    

نشننان دهنننده  2)روش آمیختننه( اسننتفاده شننده اسننت. میننانگین 
مینانگین تعنداد مشنارکت کننندگان در پنژوهش، پنس از حنذف        

(.1)جدول  مقاالت به روش آمیخته است

 فهرست مقاالت منتخب .3جدول 
 مجله عنوان سال ردیف

ها برای تسهی  ارتباط و رایج در میان نوجوانان: کاربرد آن« نوواژگان»کاوش کیفی در  1381 1
 پردازش هیجانی

   .41-45(:3)3 ،های علوم شناختیتازه

های دختران و پسران در حوزه بررسی باورهای برنامه ریزان درسی در باره تفاوت 1384 2
 شناختی

-11، 8سال سوم، شماره  زنان، مطالعات

83 . 
-14، 22شماره  ،های علوم شناختیتازه . های زندگی افراد افسرده و مضطرب با افراد عادیمقایسه روایت 1384 3

58.  
-21211،شماره ،سال سوم ،خانواده پژوهی  .مشکالت و نیازهای مادران کودکان مبتال به اختالالت اتیستیک: یک پزوهش کیفی 1381 4

112. 

-45: (4)3 ؛زمستان مطالعات روانشناختی . بررسی کیفی نقش عملکرد خانواده در بروز رفتارهای مخاطره آمیز نوجوانان 1381 5
18. 

های روان شناختی در فرایند ح  مسئله علوم اجتماعی در دانش آموزان بررسی مولفه 1381 1
 .پیش دانشگاهی شهر تهراندختر پایه سوم متوسطه و دوره 

، 3سال سوم، شماره  ،مطالعات روانشناختی
 .41-22صص 

های ای مداوم معلمان: موردی از کاربرد شیوه مصاحبه گروهرویکردی به رشد حرفه 1382 2
 نی. کانو

 .25-42(:2)38 ،روانشناسی و علوم تربیتی

 .3-13 ،82تعلیم و تربیت استثنائی، شماره  ای برای دانش آموزان کم توان ضهنی از دیدگاه والدین. ی آموزش حرفهبرنامه 1382 8

نسبت به کیفیت زندگی خویش و خدمات مشاوره و روان  MS نگرش بیماران مبتال به 1388 1
 . شناسی

 .111-81(:2)5 ،مطالعات روان شناختی

 .41-21(:11)3 ،علوم تربیتی . انتقادیبررسی ادراک معلمان از تفکر  1381 11
، 4علوم اجتماعی، سال چهارم، شماره   .بررسی نقش هویت مادران در شک  گیری هویت جنسیتی دختران نوجوان شهر تهران 1381 11

31-2. 
روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،   زوجی: یک پژوهش کیفی -تجربه زنان بستری در بخش روانپزشکی از روابط خانوادگی 1311 12

 .248-255،  3سال هفدهم، شماره 
ه گرا )یک مطالعشناخت درمانی مبتنی بر ضهن آگاهی در مورد بیماران افسرده خودکشی 1311 13

 (. کیفی
 .38-33(:15 مسلس ) (1)5 ،علوم رفتاری 

مقایسه کیفی و کمی رضایت زناشویی در زنان شاغ  با تاکید بر همسانی و عدم همسانی  1311 14
 . منزلت شغلی زوجین

، 28شماره  ،سال هفتم ،خانواده پژوهی
433-421. 

 روانشناسی تحولی )روانشناسان . مبانی مفهومی احسار تنهایی: یک مطالعه کیفی 1311 15
 .123-141(:31)8 (،ایرانی

امنیت روانی زنان  چگونگی برابری جنسیتی در آموزش و ارتقای ای پیرامونمطالعه 1311 11
 .های مجازیجامعه ایران از طریق آموزش

های روان شناسی پژوهش
 .81-13(:4)1،اجتماعی

، 25شماره  ،سال هفتم ،خانواده پژوهی . ADHDپدیدار شناسی تجارب مادران در زندگی با کودکان  1311 12
22-5. 

-311، 4علوم رفتاری، دوره ششم، شماره  گیری هویت. ای در شک های رایانهنقش بازی 1311 18
211. 

های مدت بر خانوادههای رزمی دریایی طوالنیشناختی اعزام به ماموریتاثرات روان 1311 11
 . کارکنان؛ پژوهش کیفی

-121، 2، شماره 14طب نظامی، دوره 
113. 

بررسی موانع گرایش دانشجویان روان شناسی و مشاوره به رویکرد اسالمی: پژوهش  1311 21
 . کیفی

، 2روانشناسی و دین، سال پنجم، شماره 
54-35. 

دالی  قطع درمان نگهدارنده با متادون در مراجعان به مرکز ملی مطالعات اعتیاد: یک  1311 21
 . پژوهش کیفی

 ، نروانپزشکی و روانشناسی بالینی ایرا
 .211-311، 21شماره 

 سال انتشار مقاالت با روش کیفی .4جدول 

 1311 1311 1331 1333 1331 1331 1331 1334 1331-1333 1331 سال انتشار

 4 1 2 1 2 3 1 2 1 1 تعداد
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 های پژوهش به کارگرفته شدهفراوانی روش .1جدول 

 جمع تصریح نشده آمیخته )کمی و کیفی( تحلیل روایت گراندد تئوری پدیدارشناسی روش پژوهش

 21 11 4 1 1 4 تعداد

 کنندگان در پژوهشتعداد مشارکت .1جدول 

 2میانگین   1میانگین  حداکثر حداقل 

 51/31 12/81 1111 5 کنندگان تعداد مشارکت

بررسی مقاالت مشخص شد برای گردآوری اطالعات به ترتیب از    
شده           ستفاده  شنامه ا س صاحبه، فوکور گروپ و پر تکنیکهای م

مورد فقط  4اسننت. الزم به ضکر اسننت تکنیک مصنناحبه شننام   
ساختاریافته،     صاحبه نیمه  ساختاریافته     1م صاحبه نیمه  و مورد م

مورد  1مورد مصناحبه که نوع آن تصنریح نشنده،     2 پرسنشننامه،  
مورد  1مورد مصنناحبه سنناختار یافته،  1مصنناحبه بدون سنناختار، 

مورد مصاحبه عمیق است    3مصاحبه ساختار یافته و پرسشنامه و     
 (. 2)جدول 

منننورد  2در توضنننیح چگنننونگی تحلیننن  داده هنننای کیفنننی،  
مننورد مقولننه  4مننورد روش تحلینن  محتننوا،  4ریح نشننده،  تصنن

مننورد کدگننذاری اسننتراور و کننوربین    1بننندی )کدگننذاری(،  
(Strauss A & Corbin J ،)2  مننورد هفننت مرحلننه ای

 1منننورد پدیدارشناسننی اسنننمیت،   1(، Collaizziکالیننزی ) 
مننورد کمننی   1( و Entry matrixمننورد درایننه منناتریس ) 

را بننه عنننوان روش تحلینن  داده  درجننه ای( 5کننردن )مقیننار 
(.8ها معرفی کرده اند )جدول 

 روش گردآوری اطالعات .1جدول 

 جمع پرسشنامه )بسته ـ پاسخ و بازـ پاسخ( فوکوس گروپ مصاحبه روش

 21 1 2 18 تعداد

 های کیفیروش تحلی  داده .3جدول 

 پدیدارشناسی اسمیت کمی کردن درایه ماتریس کالیزی استراوس و کوربین مقوله بندی تحلیل محتوا تصریح نشده روش

 1 1 1 2 1 4 4 2 تعداد

برای ارزیابی کیفیت مقاالت بنه صنورت عنام، ضنمن پاسنخ بنه       
آینا روش کیفنی متناسنب بنا سنواالت پنژوهش       »این سوال که 

، چگننونگی ارائننه جزئیننات پننژوهش )مبسننوط، جزئیننات «اسننت؟
منورد بررسنی قنرار گرفنت. چنانچنه مقالنه        اطالعنات( کم، فاقد 

اطالعنات مبسننوطی )حننداق  یننک صنفحه از مجلننه یننا بیشننتر(   
را در زمینننه جزئیننات روش شننناختی شننام  نمونننه، گننردآوری   

هننا منتشننر کننرده باشنند، مبسننوط و چنانچننه اطالعننات و تحلینن 
اطالعات ارائه شده کمتر از ینک صنفحه بنوده و ینک منورد ینا       

ارد فوق حذف شنده باشند، بنا جزئینات کنم ارزینابی       بیشتر از مو
. در ایننن قسننمت بننه ایننن سننواالت )بننه عنننوان  ]3[شننود مننی

راهنما( پاسنخ داده شند: آینا سنواالت پنژوهش واضنح هسنتند؟        
هننا بننه هننا و تحلینن  آنهننا، گننردآوری دادهآیننا انتخنناب نمونننه

-وضوح شرح داده شنده اسنت؟ آینا اطالعنات، تفاسنیر و نتیجنه      

نتنایج اینن    ]5[انند؟  وبی و به وضنوح یکپارچنه شنده   گیری به خ
ارزیننابی نشننان داد کننه در سننه مقالننه، روش کیفننی تناسننبی بننا  
سواالت پژوهش نداشنت بنه طوریکنه بنه جنای چگنونگی، چنه        

هننای بلننه/خیر، وجننود رابطننه و  چیننزی و ... بننه دنبننال پاسننخ 
تفاوت و .... بودند. گرچنه هنیی ینک از مقناالت فاقند اطالعنات       

-اختی نبودند، اطالعنات ارائنه شنده و تفاسنیر و نتیجنه     شنروش

ها فاقند جزئینات بنوده و هنیی ینک اطالعنات مبسنوطی        گیری
 ارائه نکرده بودند.

 بحث 
بیش از یک دهنه از انتشنار اولنین پنژوهش کیفنی انجنام شنده        

گننذرد. در طننی ایننن منندت،   توسننط روانشناسننان ایرانننی مننی  
منندیریت  هننای مختلننف خنندمات بهداشننتی، سننالمت و  حننوزه

هننای پننژوهش کیفننی ای را بننه اسننتفاده از روشعالقننه فزاینننده
، 2118و  1118هنای بنین   کنه در سنال  اند بنه طنوری  نشان داده

درصنند از مقنناالت انتشننار یافتننه در  1مقنناالت بننا روش کیفننی، 
-مجلننه اصننلی خنندمات سننالمت و منندیریت را شننام  مننی   1

برابنر نبنود،   شدند. گرچه نرخ مقناالت کیفنی بنا مقناالت کمنی      
( نشنننان داد کنننه  Citation analysisتحلیننن  ارجاعنننات ) 

هننای بنیننادی هننای کیفننی، بننه طنور مسنناوی در حننوزه پنژوهش 
هننای جسننتجو در  . محنندودیت]3[دانننش مشننارکت داشننتند   

هننایی را هننای اینترنتننی داخلننی، امکننان چنننین تحلینن   پایگنناه
سننازد و البتنه هندف اصننلی نویسنندگان مقالنه نیننز     فنراهم نمنی  

ین امر نبنوده اسنت. بنا اینن وجنود، بنا در نظنر گنرفتن تعنداد          ا
نشنریات تخصصننی روانشناسنی منتشننر شنده در داخنن  و تعننداد    

مقالنه انتشنار یافتنه     21مقاالت انتشار یافته در هنر سنال، تعنداد    
نمایند. ضنمن آنکنه،    با روش پژوهش کیفنی، بسنیار انندک منی    

ع درصننند از مقننناالت انتشنننار یافتنننه بنننا موضنننو  2کمتنننر از 
روانشنننناختی و روش پنننژوهش کیفنننی، توسنننط روانشناسنننان  

مقالننه(. غالننب بننودن    153مقالننه از  21انجننام شننده اسننت )  
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دینندگاه پوزیویسننتی در میننان جامعننه علمننی روانشناسننان )از     
جملننه اسنناتید، سننردبیران و داوران مجننالت(، عنندم شننناخت    

شننناختی بننا کنافی از روش کیفننی و کمبننود مننابع فارسننی روش  
توانند از علن  احتمنالی    فنی در حنوزه روانشناسنی منی    رویکرد کی

 کم توجهی به این رویکرد باشد.
مقاالت منورد بررسنی، جزئینات روش شنناختی کمنی را منتشنر       

و  ]1[هناف و وینت  هنای  اند که این یافته همسنو بنا یافتنه   کرده
اسنت.این امنر سنبب شنده کنه اطالعنات        ]3[و همکناران   وینر

وهش، چگننونگی تحلینن   کنننندگان در پننژ شننرکتمربننوط بننه 
آوری شنننده و انعکنننار نظنننرات پژوهشنننگر اطالعنننات گنننرد

(Reflexivityبسننیار اننندک و ناکننافی باشنند. بننه نظننر ) و  وینننر
سیاسنت غالنب مجنالت مبننی بنر کنتنرل تعنداد         ]3[همکاران 

تواننند از تننر بننودن بخننش روش مننیصننفحات مقنناالت و کوتنناه
البتننه در اقلیننت علنن  انتشننار جزئیننات ناکننافی از روش باشنند.  

تواننند منجننر بننه هننای کیفننی نیننز مننی قننرار گننرفتن پننژوهش
شننناخت ناکننافی از ایننن روش، شننناخت ناکننافی چگننونگی      
انتشنننار گنننزارش پنننژوهش کیفنننی و همچننننین نداشنننتن     
دسننتورالعم  صننریح و واحنند بننرای چگننونگی انتشننار و ارزیننابی 

 آن شود.
و  اهروش پدیدارشنناسنی و تکنیک مصناحبه بیش از سنایر روش    

شده بودند که این یافته همسو   تکنیک ها در مقاالت به کار گرفته 
شتر مقاالت که    ]2[ مکیبن و گَدهای با یافته ست. وجود تعداد بی ا

ستفاده کرده    اند، شناخت بیشتری را از این   از روش پدیدارشناسی ا
کند. ها را تسهی  میروش فراهم ساخته و الگوگیری از آن

ب    یک مصننناح ته شنننده ترین و     همچنین تکن ناخ ه یکی از شننن
پرکاربردترین ابزارها در میان روانشننناسننان اسننت. این پیشننینه و 

تواند علت اقبال بیشنننتر به این     تر آن میاجرای به ظاهر سننناده  
 تکنیک باشد.

 

 گیرینتیجه
توان اظهار داشت با وجود گذشت بیش از یک دهه   در مجموع می

به      جام شنننده  روش کیفی توسنننط از انتشنننار اولین پژوهش ان
روانشناسان ایرانی، سهم مقاالت انتشار یافته به روش کیفی اندک 

ها چندان مطلوب نیسننت. انتظار بوده و کیفیت روش شننناختی آن
سعه تواند در تولید و تورود با توجه به نقشی که این رویکرد میمی

شته باشد، به دور از مُدگرایی و سطحی نگری،        علم روانشناسی دا
گاه    یان پژوهشنننگران حوزه    جای واقعی و مطلوب خود را در م

شناختی پیدا کند.  سار     ال روان شده برا ست نتایج ارائه  زم به ضکر ا
اطالعات ثبت شننده در پایگاه های اطالع رسننانی ضکر شننده و    
امکانات جسننتجو هریک می باشنند. بنابراین احتمال دارد پژوهش 
شده باشد        سان ایرانی انجام  شنا های کیفی دیگری نیز توسط روان

های  ژهکه در پایگاه های مورد اسننتفاده، ثبت نشننده اند؛ با کلیدوا
به کار گرفته شننده، یافت نشننده اند و یا به صننورت مقاله انتشننار 

 .نیافته اند

 

از تمامی روانشناسان ایرانی که به پژوهش در   تشکر و قدردانی:  
های کیفی و کمی؛ حوزه روانشننناسننی مشننغولند؛ فارر از مرزبندی

 سپاسگزاریم.

منابع
1. Thompson AR, Harper D. Introduction. 

Qualitative Research Methods in Mental Health 

and Psychotherapy: John Wiley & Sons, Ltd; 

2011.  

2. Hooman HA. practical guide of qualitative 

research. Tehran: Samt press; 2006.[Persian] 

3. Weiner BJ, Amick HR, Lund JL, Lee SY, Hoff TJ. 

Use of qualitative methods in published health 

services and management research: a 10-year review. 

Med Care Res Rev. 2011;68(1):3-33.  

4. Willig C. Introducing Qualitative Research in 

Psychology: McGraw-Hill Education; 2008. 

5. Dixon-Woods M, Shaw RL, Agarwal S, Smith JA. 

The problem of appraising qualitative research. 

Quality and Safety in Health Care. 2004 ;1, 

2004;13(3):223-5. 

6. Hoff TJ, Witt LC. Exploring the use of qualitative 

methods in published health services and 

management research. Med Care Res Rev. 2000 

;57(2):139-60.  

7. McKibbon KA, Gadd CS. A quantitative analysis 

of qualitative studies in clinical journals for the 2000 

publishing year. BMC Med Inform Decis Mak. 2004; 

22;4:11. 

 

 

 
 

 


