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چکیده
شکسـت نسـبى روش هـاى کمـى در علـوم  انسـانى و اجتماعـى، زمینـه را براى گسـترش 
روش هـاى کیفـى آمـاده کرده اسـت. عـدد، شـمارش، اندازه گیـرى و سـنجش در رابطـه با 
رفتارهـا و گرایش هـاى انسـانى، نتوانسـتند واقعیـت او را به خوبـى بازنمایـى کننـد. نـگاه 
کیفـى، نـگاه مّتکى بـر تعییـن شـاخص ها، ارزیابـى رفتارهـا و طبقه بندى گرایش ها اسـت. 
به همین دلیـل از نـگاه  اسـتقرایى بهره منـد شده اسـت. اگـر نگاه قیاسـى را یک نـگاه کالن، 
ثابـت، تاریخمنـد و تعمیمى بدانیم، نگاه  اسـتقرایى ویژگى موقعیتـى، جزئى، غیرتعمیمى، 
غیرتاریخمنـد و سـیال دارد. ایـن ویژگـى اگرچـه منطق ثابـت پیروى از یـک نظریه یا یک 
رویکـرد را به چالـش کشـیده  و ثبـات الزم بـراى تثبیـت یـک نگاه علمـى را دچار نوسـان 
کرده اسـت، امـا زمینـه را بـراى بـروز و ظهـور نظریه هـاى گوناگـون مرتبـط بـا موقعیت ها 
و شـرایط خـاص هـر منطقـه و فرهنـگ فراهـم کـرده  که خـود مى توانـد در ظهـور نوعى 
از اسـتقالل فکـرى، هویتـى و فرهنگـى تأثیرگـذار باشـد. یکـى از روش هـاى مهـم کیفـى 
کـه تحولـى اساسـى در فهـم جهـان متـن به وجـود آورده، تحلیـل گفتمان اسـت. تحلیل 
گفتمـان، روشـى اسـت که عالوه بـر متن بـه فرامتن و زمینـۀ خلق متن نیز توجه اساسـى 
دارد، موضوعـى کـه در هیچ یـک از روش هـاى کیفـى به این انـدازه موردتوجـه نبوده اسـت. 
بیشـتر یـا تقریبـاً همـۀ کتاب هایـى کـه درمـورد تحلیل گفتمـان ترجمـه شـده اند، بیانگر 
رویکردهـاى نظـرى و نه چنـدان روشـن ایـن روش کیفـى اسـت. به عبارت دیگـر، روشـى 
مشـخص و قابل پیـروى هماننـد روش هـاى کمى نداشـته اند. ایـن معضل روشـى، زمینه را 
بـراى برداشـت هاى گوناگـون در تحلیل گفتمان به وجود آورده و تَشـتُّت فراوانـى را در این 
رابطـه ایجـاد کرده اسـت. کتـاب راهنمـاى عملى تحلیل گفت وگو، گفتمان و سـند نوشـتۀ 
تیـم َرپلـى بـا ترجمۀ عبـداهللا بیچرانلو، در تالش اسـت که یـک روش عملـى و کاربردى را 
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نقد ارتباطات

در ایـن رابطـه ارائـه کنـد که بتـوان آن را در سـه حوزة مرتبـِط گفت وگو، گفتمان و سـند 
بـه کار گرفـت. به دلیـل اهمیـت ایـن رویکرد روشـى و نـگاه کاربـردى بـه آن، در این جا به 
معرفـى و نقـد کتـاب یادشـده مى پردازیم. البتـه نقد یک کتـاب به معناى کاسـتن از ارج و 
اهمیـت آن نیسـت، بلکـه زمینـۀ الزم را براى رشـد بهتر علمـى و عملى ـ که در گسـترش 

و غنى سـازى دانـش اهمیـت به سـزایى داردـ مهیـا مى کنـد.

کلیدواژه
روش هاى کیفى، گفت وگو، گفتمان، سند.

1.  معرفى کتاب
کتـاب راهنمـاى عملـى تحلیل گفت وگو، گفتمان و سـند1 نوشـتۀ تیم َرپلى2، به کوشـش 
عبـداهللا بیچرانلـو، عضـو هیئت علمـى دانشـگاه تهـران ترجمـه و بـراى اولین بار در سـال 
1390 به همـت پژوهشـگاه فرهنـگ، هنـر و ارتباطات وابسـته به وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمى در قطـع شـبه رحلى و در 264 صفحه منتشـر شده اسـت. پنج سـال بعـد، یعنى 
در سـال 1395، کتـاب نام بـرده توسـط انتشـارات علمـى و فرهنگـى در قطـع جیبـى و 
در 194 صفحـه بـا دو نشـاِن انتشـارات و پژوهشـگاه مزبـور منتشـر مى شـود کـه به نظـر 
مى رسـد ایـن اقـدام بـراى نخسـتین بار اتفـاق افتاده اسـت. به همین دلیـل مى تـوان گفت 
کـه مشـارکت دو ناشـر در چـاپ کتاب هـاى علمـى به صـورت مشـترك، مى توانـد گامى 

مهـم در گسـترش صنعت نشـر تلقى شـود.
مترجـم در یادداشـت خـود دربـارة کتـاب چنیـن مى گویـد: «کتابـى کـه در پیش ِرو 
داریـد، برگـردان یکـى از کتاب هاى مجموعۀ هشـت جلدى بسـتۀ تحقیقات کیفى ِسـیج، 
یعنـى کتـاب راهنمـاى عملـى تحلیل گفت وگو، گفتمان و سـند نوشـتۀ تیم َرپلى اسـت. 
نگارنـدة کتـاب تـالش کـرده  مطالبـى بسـیار عملیاتـى و کاربردى بـراى عالقه منـدان به 

و  تحلیــل  عملــی  راهنمــاي   ،(1395) تیــم.  رپلــی،   ■
ــو،  ــداهللا بیچرانل ــۀ عب ــند، ترجم ــان و س ــو، گفتم گفت وگ
تهــران، علمــى فرهنگــى، 216 ص، 1000 نســخه، 110/000 ریــال،

شابک: 6ـ914ـ121ـ600ـ978
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راهنمای عملی در روش های پژوهش کیفی

تحلیـل گفت وگـو، گفتمـان و سـند ارائـه نمایـد» (ص نـوزده). کتـاب ده فصـل دارد. 
مـرورى مختصـر بـر فصل هـاى کتـاب مـا را با آن آشـناتر مى سـازد.

فصـل اول: گفتمـان کاوى. ایـن فصـل را مى تـوان یـک مقدمـۀ نسـبتاً تفصیلـى 
درمـورد فرضیـات و دیدگاه هـاى اساسـى دربـارة گفتمـان کاوى، جهت گیـرى کتـاب و 
هـدف آن دانسـت. به همین دلیـل، در همیـن بخـش بـه فصل بنـدى کتـاب نیـز اشـاره 
شده اسـت. از مهم تریـن دیدگاه هایـى کـه در ایـن فصـل مطـرح شـده ، دیدگاهـى اسـت 
کـه نگارنـده آن را چنیـن بیـان مى کنـد: «شـناخت مـا از اشـیاء، مفاهیم یـا انگاره هایى 
کـه آن هـا را مسـلم مى پنداریـم، طبیعـى یـا ازپیش تعیین شـده نیسـت، بلکـه محصول 
کنش هـا و تعامل هـاى انسـانى، تاریـخ بشـر، جامعـه و فرهنـگ اسـت» (ص 10). البتـه 
ایـن نـگاه بـا چالش هـاى زیـادى در مطالعـات مختلف فلسـفى و علـوم اجتماعـى مواجه 

بوده اسـت.

فصـل دوم: آرشیوسـازى. در ایـن فصـل درمـورد ضـرورت آرشیوسـازى و شـیوة 
ایجـاد آرشـیو پژوهشـى در رابطـه بـا داده هایـى کـه به شـکل روزمـره بـا آن هـا سـروکار 
داریـم، پرداختـه شده اسـت. همچنین دربارة برخـى منابع احتمالى مطالب مورداسـتفاده 
هنـگام کار، از مقاله هـاى روزنامه هـا گرفتـه تا گفت وگوهـاى رادیویى و تصاویـر ویدئویى 

جلسـات مشـاوره، اطالعات بیشـترى داده شده اسـت.

فصل سـوم: اخـالق و ثبت داده هـا. در این فصـل به بحـث اخـالق و محرمانگى 
پرداختـه و بـه برخـى از اصول عمومـى و دسـتورالعمل هاى تفصیلى در این زمینه اشـاره 
شده اسـت. بایـد توجـه کـرد کـه پیامدهـاى اخالقـى پژوهـش هرگـز نبایـد به مثابه یک 
مانـع بوروکراتیـک تلقـى شـود و شایسـته اسـت در ایـن زمینه، همـواره به پژوهشـگران 

احترام گذاشـت.

فصـل چهـارم: مسـائل عملـى ضبـط. در ایـن فصـل بـه چگونگـى تولیـد و 
پیاده سـازى نوارهـاى صوتـى و تصویـرى پرداختـه مى شـود و انـواع دسـتگاه هاى ضبـط 
کـه در دسـترس هسـتند، به اختصـار معرفـى شـده اند. همچنیـن در ادامـه بـه چگونگى 
گزینـش شـرکت کنندگان در پژوهـش، چگونگـى طراحـى پرسـش هاى پژوهش و شـیوة 
ثبـت مواجهه هـاى میدانـى در تحقیـق پرداختـه شده اسـت. هـر سـه مورِد مطرح شـده 
در ارتبـاط بـا «داده هـاى تولیـدى پژوهشـگر»، ماننـد داده هـاى حاصـل از گروه هـاى 
متمرکـز یـا مصاحبـه و نیـز «داده هاى طبیعى یا ناشـى از رویدادهـاى طبیعى»، همچون 

مردم نـگارى کنـش و کنـش متقابـل مبتنى بـر ضبـط صـوت یـا تصویـر اسـت.
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فصـل پنجم: پیاده سـازى داده هاى صوتـى و تصویرى. در این فصـل از راه هاى 
گوناگـون بـراى چگونگى پیاده سـازى مطالب ضبط شـدة تولیـدى بحث مى شـود. در این 
فصـل تأکیـد شده اسـت کـه نوارهـاى ضبط شـدة گفت وگوهـا و متن هـاى پیاده شـده، 
همـواره گزینشـى و ناقـص هسـتند؛ لـذا بایـد تـالش شـود کـه همـۀ تحلیل هـا برپایـۀ 
متن هـاى پیاده شـدة یـک گفت وگـوى ضبط شـده ارائـه نشـوند. متن هـاى پیاده شـده 

همیشـه بایـد در حـال تکامل باشـند.

فصل ششم: بررسى گفت وگو. در این فصل به بررسى گفت وگو پرداخته شده است. 
این که چگونه مى توان گفت وگوهاى روزمره و غیر آن را بررسى کرد. نگارنده در این جا 
تالش کرده است که نشان دهد، چگونه سنت هاى پژوهشى تحلیل گفت وگو و روان شناسى 
گفتمانى با نوارهاى صوتى و تصویرى گفت وگوها و تعامل ها کار مى کنند. در این زمینه به 

متن هاى پیاده شده و برخى از ویژگى هاى گفت وگو نیز پرداخته شده است.

فصـل هفتـم: بررسـى گفت وگـو دربـارة اسـناد و بـا اسـناد. در ایـن فصـل 
بـه چگونگـى تولیـد اسـناد و متـون پرداختـه مى شـود. در این جـا تأکیـد شده اسـت که 
چگونـه اسـناد و دیگـر اشـیاء فیزیکـى (ماننـد خـودکار یـا رایانـه و غیـره) کنش هـا و 
تعامل هـاى مـردم را هماهنـگ و تولیـد مى کننـد. یکـى از نتایـج مهم این فصل آشـنایى 
بـا چگونگـى ارتبـاط لحظه هاى گفت وگـو با سـاختارها و نهادهاى کالن حیـات اجتماعى 

اسـت کـه براسـاس فهـم آن ها مى تـوان بـه تحلیـل  آن مـوارد پرداخت.

فصل هشـتم: گفت وگـو و گفتمان کاوى: مناقشـه ها و تنگناهـا. در این فصل 
بـه برخـى از معضـالت مربـوط بـه شـیوة مطالعـۀ گفت وگـو و گفتمـان پرداختـه و بـه 
مناقشـه ها و تنگناهـا در ایـن زمینـه اشـاره شده اسـت. همچنیـن در فصـل مزبـور بـه 
مباحـث و موضوعـات دیگـرى نیـز توجـه شده  اسـت؛ ازجمله این کـه چگونه مى تـوان به 
بهتریـن راه ممکـن، داده هـاى به دسـت آمده از گروه متمرکـز را درك و از آن ها اسـتفاده 

کـرد و در تفسـیر ایـن داده هـا نقـش پژوهشـگر باید چگونه باشـد.

فصـل نهم: بررسـى اسـناد. ایـن فصل بـر روى تحلیـل متن هـا و اسـناد متمرکز 
اسـت. در ایـن بخـش بـا مجموعه اى از مثال هـا و مطالعات موردى آشـنا مى شـویم. یکى 
از مثال هـاى مطـرح در ایـن فصـل، تحلیـل تفصیلـى چندسـطر از صفحـۀ آگهـى یـک 
روزنامـه  اسـت و سـپس با بررسـى برخـى از اسـناد مربوط به یـک دورة 50سـاله خاتمه 
مى یابـد. همچنیـن در ایـن فصـل بـا برخـى پرسـش ها و تاکتیک هایـى کـه در بررسـى 

متن هـا مفید هسـتند، اشـاره شده اسـت.

نقد ارتباطات
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فصـل دهـم: مطالعـۀ گفتمـان: دیدگاه هـاى تکمیلـى. فصـل مزبور کـه فصل 
پایانـى کتـاب اسـت، مـرورى تفصیلـى اسـت بـر این کـه چگونه همـۀ مطالب اسـتداللى 
را بایـد کدگـذارى و تحلیـل کـرد. ایـن فصـل درمجمـوع روش هـاى گوناگون پرسـش از 
کیفیـت تحلیـل را ترسـیم مى کنـد. درمجمـوع ایـن فصـل در تـالش اسـت کـه نشـان 
دهـد، چگونـه مطالب پژوهشـى تولیـد مى شـوند، چگونه روى آن هـا مى تـوان کار کرد و 

سـرانجام چگونـه مى تـوان ازطریـق آن هـا نظریه پـردازى کـرد.
ــز دارد کــه  ــر فصل هــاى یادشــده، فهرســت اصطالحــات مهــم را نی ــاب عالوه ب کت
ــم و  ــاى مه ــا واژه ه ــدگان ب ــراى آشــنایى خوانن ــى بســیار شایســته و مناســب ب اقدام
کلیــدى کتــاب اســت. همچنیــن منابــع و مآخــذ کتــاب کــه همگــى انگلیســى اســت، 

ــد. ــاب آمده ان ــان کت در پای

2.  شیوة نگارش کتاب
ــرح  ــر مط ــرى در آن کمت ــخن، مباحــث نظ ــى اســت. به دیگرس ــیار عملیات ــاب بس کت
ــاى  ــى مى شــود. مثال ه ــاب تلق ــم کت ــاى مه ــود، یکــى از ویژگى ه ــن خ ــه ای شــده ک
ــند،  ــان و س ــو، گفتم ــل گفت وگ ــۀ تحلی ــى در زمین ــارب عمل ــردى و تج ــوع کارب متن
ــود  ــاب خ ــدة کت ــت. نگارن ــل کرده اس ــى تبدی ــاى عملیات ــک راهنم ــه ی ــاب را ب کت
ــه اى از  ــۀ مجموع ــى ارائ ــاب در پ ــن کت ــتن ای ــد: «در نوش ــن مى گوی ــاره چنی دراین ب
مالك هــا و معیارهــاى مشــخص کــه بایــد رعایــت کــرد، نبــوده ام، بلکــه تــالش کــرده ام 
روش هــا، فنــون و مطالبــى کاربــردى را پیشــنهاد دهــم کــه بــه شــما در آغــاز فعالیــت 

ــد» (ص 10). پژوهشــى کمــک کن
افـرادى کـه بخواهنـد در مـوارد مزبـور، از تحلیل، بهره گیرى عملى داشـته باشـند و 
عالوه بـر آن بـا روش هاى عملیاتـى مصاحبه، گـروه متمرکز، قوم نگارى و سـایر روش هاى 

مشـابه آشـنا شـوند، مطالب خواندنى و ارزشـمندى را در آن خواهند دید.
کتـاب موردبحـث براى تدریس آماده سـازى شده اسـت. در آغاز هر فصـل عنوان هاى 
مهـم آن فصـل آمده انـد؛ بنابرایـن، خواننـده در همـان آغـاز به خوبى متوجه مى شـود که 
فصـل حاضـر چـه رویکـردى دارد. عالوه بر آن «اهـداف فصـل» بیانگر مهم تریـن اهدافى 
اسـت که در فصل، پیگیرى مى شـوند. این شـیوه بسـیار مفید و آموزنده  اسـت. خواننده 
بـا مطالعـۀ اهـداف فصـل متوجه مى شـود که بـا خواندن آن با چـه مطالبى آشـنا خواهد 
شـد. در پایـان هرفصـل نیز سـه عنـوان مهم دیده مى شـود کـه هرکـدام مى توانند براى 

خواننده کامًال مفید و سـودمند باشـند.

1.  مالحظـات پایـان فصـل: در این جـا به طورخالصـه بـا هـدف کلـى فصل آشـنا 
مى شـوید و خواهیـد فهمیـد کـه بـا خوانـدن آن بایـد چـه چیـزى درك کـرده باشـید.

راهنمای عملی در روش های پژوهش کیفی
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2.  نـکات مهـم فصـل: مهم تریـن نتایج هـر فصـل در این جـا آورده مى شـوند. این 
اقـدام بسـیار مفیـد اسـت و بـه خواننـده نشـان مى دهد کـه آیا واقعـاً آن چه کـه از فصل 
خوانده اسـت بـا آن چـه کـه به عنـوان نکات مهـم ذکر شده اسـت مطابقـت دارد یـا خیر؟ 
به عبارت دیگـر، در این جـا نوعـى از سـنجش عمـق مطالعـه دیـده مى شـود که ارزشـمند 

است.

منابـع  کلیـۀ  شـامل  کـه  کتـاب  پایانـى  منابـع  عالوه بـر  تکمیلـى:  منابـع    .3
مورداسـتفاده در طـول کتـاب اسـت، منابـع تکمیلـى بـراى هـر فصـل آورده شده اسـت. 
ایـن منابـع مى تواننـد در غنى سـازى مطالعـات بعـدى بسـیار مفیـد باشـند. کسـانى که 
عالقه منـد هسـتند در زمینـۀ مباحـث مطرح شـده، آشـنایى بیشـتر و عمیق تـرى کسـب 

کننـد، مى تواننـد از منابـع مزبـور بهره منـد شـوند.

3.  ارزیابى و نقد
ارزیابـى و نقـد هـر نوشـته اى به معنـاى ایـن نیسـت که بایـد درصـدد بود تـا ضعف هاى 
خواسـته یـا ناخواسـتۀ آن را برجسـته کرد. در این گونـه موارد باید بـه آموزش هاى بعدى 
و غنى سـازى نوشـته هایى کـه در هـر زمینـه تولیـد مى شـوند، تمرکـز کرد. نقد سـازنده 
مى توانـد باعـث رشـد علمـى و دانـش اجتماعـى شـود. در رابطـه بـا کتـاب معرفى شـده 

مى تـوان بـه چنـد نکته اشـاره کـرد که امیـدوارم مفید باشـند.
1.  کتـاب تیـم َرپلـى کـه یکـى از کتاب هـاى مجموعـۀ سـیج قلمـداد مى شـود، از 
کتاب هـاى بسـیار ارزشـمند و عملیاتـى اسـت کـه مى توانـد کاربردهـاى فراوانـى بـراى 
پژوهشـگران داشـته باشـد. بـراى تدریـس نیـز مى تـوان از این کتـاب به مثابه یـک منبع 

تکمیلـى، اسـتفاده کرد.
2.  کتـاب بـا درج مثال هـاى مختلـف و ارائـۀ راه هـاى عملیاتـى تحلیـل و بررسـى 
اسـناد، متـون و گفت وگوهـا، خواننـده را به شـکل کاربردى و عینى با شـیوه هاى بررسـى 
و تحلیـل آشـنا مى سـازد. البتـه به کارگیـرى مثال هـاى زیـاد از تحقیقـات پزشـکى را 
حوزه هـاى  بـه  عالقه منـدان  و  دانشـجویان  بـراى  کتـاب  ضعف هـاى  از  یکـى  مى تـوان 
مطالعـات اجتماعـى برشـمرد. موضوعـى که مترجم محتـرم نیز در یادداشـت خود به آن 

اشـاره کرده اسـت. (ص بیسـت)
3.  ترجمـۀ کتـاب، یـک ترجمـۀ علمـى، روان و کامـًال قابل پذیـرش اسـت و ایـن 
خـود یکـى دیگـر از ویژگى هـاى خـوب کتاب اسـت. کمتـر کتـاب علمِى ترجمه شـده اى 
را دیـده ام کـه مترجـم بـا وسـواس فراوانـى تـالش کـرده باشـد معادل هـاى مناسـب 
اصطالحـات علمـى را بـه فارسـى برگردانـد، کارى کـه مترجـم محتـرم به خوبـى ازعهدة 

برآمده اسـت. آن 

نقد ارتباطات
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4.  نویسـندة کتـاب، یعنـى تیـم َرپلى، در نـگارش اثر خـود از ویراسـتارى حرفه اى و 
توانـا به نـام اووه فلیـک بهـره برده کـه خود یکى از اسـتادان ُمجّرب و صاحـب کتاب هایى 
در روش هـاى پژوهـش کیفـى اسـت. نـام ایشـان در متن انگلیسـى بر جلد کتاب نوشـته 
شـده ، امـا در ترجمـه به این امر اشـاره نشده اسـت که بهتر بـود در این مـورد امانت دارى 

شایسـته اى در ترجمه صـورت مى گرفت.
و  قدردانـى  آن  در  به هرحـال  کـه  اسـت   Acknowledgments داراى  کتـاب    .5
سپاسـگزاى نگارنـده و برخـى از توضیحـات درمـورد کتـاب آمده اسـت، امـا در نسـخۀ 
ترجمـه اى خبـرى از ایـن بخـش نیسـت کـه بهتـر بـود این قسـمت نیـز ترجمـه و ارائه 

مى شـد.
6.  باتوجه به گذشـت 5 سـال از انتشـار محدود کتاب در سـال 1390 و چاپ مجدد 
آن در 1395 مترجـم بایـد بـه ضـرورت تجدیـد چـاپ کتـاب و چگونگى اسـتقبال از آن 

توسـط جامعۀ دانشـگاهى اشـاره مى  کرد.
7.  قطـع جیبـى کتـاب حمل ونقـل آن را آسـان کرده اسـت، امـا عکـس روى جلـد 
آن بیشـتر عکس هـاى مربـوط بـه داسـتان هاى پلیسـى  -مثـًال از نویسـنده اى همچـون 
هیچـکاك- را تداعـى مى کنـد نـه یـک کتـاب کامـًال علمـى و دانشـگاهى. شـاید ناشـر 
محتـرم بـراى جلـب بیشـتر مخاطبـان اقدام بـه ایـن کار کرده اسـت، اما تصور نمى شـود 

کـه جامعـۀ علمـى مـا بـا عکس هـاى داسـتانى، مجـذوب مطالـب علمى شـوند.
8.  در عنـوان کتـاب اشـتباهى رخ داده اسـت که مى توان گفت واقعاً ناخواسـته  اسـت؛ 
امـا به هرحـال نبایـد اتفـاق مى افتـاد. عنـوان کتاب چنین نوشـته شـده: راهنمـاى عملى 
تحلیـل و گفت وگـو، گفتمـان و سـند کـه حـرف «واو» بیـن دو واژة تحلیـل و گفت وگـو 
اضافـه  اسـت. على رغـم این کـه قطعـاً تجدید جلـد کتـاب هزینه هایـى دارد، اما مناسـب 
بـود کـه انتشـارات وزیـن علمى و فرهنگـى این هزینـه را متقّبل مى شـد تا این کاسـتى 

در سـابقۀ آن درج نشود. 

جمع بندى
کتـاب راهنمـاى عملـى تحلیـل گفت وگو، گفتمان و سـند نوشـتۀ تیـم َرپلى، بـا ترجمۀ 
عبـداهللا بیچرانلـو، تالشـى عملیاتـى و کاربـردى بـراى به کارگیـرى روش هـاى مطالعـۀ 
گفتگـو، گفتمـان و سـند اسـت. ترجمـۀ خـوب و مناسـب کتـاب، آن را بـه یـک متـن 
قابل اسـتفاده تبدیـل کرده اسـت. در ایـن کتـاب تیـم َرپلـى تـالش کـرده تـا بـا آوردن 
نمونه هـاى عملـى و کاربـردى، راهبردهاى فراینـدى و مناسـب در به کارگیرى روش هاى 
کیفـى بـراى تحلیـل مـوارد مزبـور را ارائـه کنـد. على رغـم این کـه مثال هاى آورده شـده 
در کتـاب عمدتـاً درمـورد مطالعـات پزشـکى اسـت، امـا به هرحـال مى تـوان آن هـا را بـا 

مطالعـات اجتماعـى شـبیه سـازى کرد. 

راهنمای عملی در روش های پژوهش کیفی
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کتـاب مزبـور داراى ده  فصـل اسـت کـه یک بـار توسـط پژوهشـگاه فرهنـگ، هنـر و 
ارتباطات در سـال 1390 و سـپس توسـط انتشـارات علمى و فرهنگى در سال 1395 در 

دو قطـع متفاوت منتشـر شده اسـت.
در  آن هـا  به کارگیـرى  شـیوه هاى  و  کیفـى  روش هـاى  دربـارة  کتاب هایـى  انتشـار 
تحقیقـات علمـى از اقدامـات بسـیار مهـم در حـوزة علـوم اجتماعـى تلقـى مى شـود که 
بنابـر ضـرورت بایـد بیش از گذشـته بـه آن توجه کرد. متأسـفانه سـلطۀ روش هاى کمى 
بـر تحقیقـات علـوم اجتماعـى، به ویـژه در حـوزة ارتباطـات، ایـن مطالعـات را به شـدت 
از واقعیت هـاى عینـى و اجتماعـى دور کرده اسـت. بازگشـت بـه روش هـاى کیفـى و 
یـا به عبارت دیگـر، حداقـل حرکـت تلفیقـى در به کارگیـرى روش هـاى کمـى و کیفـى 
مى توانـد بسـیارى از مشـکالت مربوط بـه ارزیابى و تحلیـل فرایندهـاى اجتماعى را حل 

کند.  وفصـل 
امیـد اسـت کـه اندیشـمندان و پژوهشـگران ایـن حـوزه عالوه بـر ترجمـۀ چنیـن 
کتاب هایـى، تـالش کننـد تـا نسـبت به تألیـف ادبیـات بومى و انجـام تحقیقـات ملى در 

ایـن زمینـه اقـدام نماینـد و ایـن حـوزة مهـم علمـى را غنى تـر سـازند. 
کتـاب راهنمـاى عملـى تحلیـل گفت وگـو، گفتمـان و سـند، نوشـتۀ تیـم َرپلـى و 
ویراسـتارى اووه فلیـک، بـا ترجمـۀ عبـداهللا بیچرانلـو، در سـال 1395 توسـط انتشـارات 

علمـى و فرهنگـى در قطـع جیبـى و در 194 صفحـه بازنشـر شده اسـت.

پى نوشت
1. Doing Conversation, Discourse and Document Analysis
2. Tim Rapley

نقد ارتباطات




