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چكيده
ـات در مطالعـه      شناسي و جامعه   موجب گرديده است تا جرم     ،زهكاري و جرم  ماهيت پيچيده انحراف، ب    شناسي انحراف

ـناختي     هاي نظري متفاوت، بلكه از روشهاانحرافات اجتماعي نه تنها از ديدگاه    ـاي روش ش ي مختلـف كـه در رويكرده

ـان     ي فراواني برها فرصت،هااين گوناگوني روش.  استفاده نمايند  ،ي و كيفي وجود دارد    كم ـاد پيونـد مي ـابي و ايج اي ارزي

ـار يافتـه       ها و نظريه  ها، داده هاروش ـا ي تحقيق را فراهم آورده است تا از اين طريق اعتب ـات    ه ـات در زمينـه انحراف ي تحقيق

ـنش     مي بزهكاري و جرم     1»روش شناسي كيفي  «از ديدگاه   . اجتماعي را افزايش دهند    ـا بايست به عنـوان ك ي كنـشگران  ه

2»نظام معاني«ي كيفي در مطالعه انحرافات اجتماعي به دنبال دستيابي به هابنابراين، روش. زيابي قرار گيرنداجتماعي مورد ار

قـوم  « و   5»گـروه مركـز    «4،»مـصاحبه عميـق   «3،»مـشاهده مـشاركتي    «يشان خواهند بـود   هاكنشگران و تفسير آنها از كنش     

.هستندانحرافات اجتماعي ي مربوط به هاي كيفي رايج در پژوهشها از روش6»نگاري

.نگاريروش كيفي، انحرافات اجتماعي، مشاهده مشاركتي، مصاحبه عميق، قوم: هاكليد واژه
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قدمه م

مركـز و   يي مانند مشاهده مشاركتي، مصاحبه عميـق، گـروه        هاتحقيق كيفي عبارت است از مجموعه فعاليت      

. دهندمياول درباره موضوع تحقيق ياري       كه هر كدام به نحوي محقق را در كسب اطالعات دست           ،نگاريقوم

1. qualitative methodology 
2. meaning systems 
3. participant observation 
4. in – dept interview 
5. focus Group 
6. ethnography 
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ـا بـ     ميال اساسي براي موضوع اين است كه چگونه         ؤس ـارگيري روش هتـوان ب ـاعي   ،ي كيفـي اهـ ك ـاي اجتم  دني

از درون درك و فهم نمود؟ در تحقيقات كيفي، روش كيفي مناسب و         را  منحرفين به عنوان كنشگران اجتماعي      

ـا توجـه بـه هـدف و سـ               هاآوري داده ي جمع هاتكنيك ـاب      ؤ براي هر تحقيق اجتماعي ب ال اساسـي تحقيـق انتخ

ـال و روزمـن    . شودمي ـان هـدف مط      ) 1995 (1مارش ـاط مي ـا روش تحقيـق و           ؤالعـه و سـ    ارتب ال اساسـي تحقيـق ب

ال تحقيقاتي مربوط به ؤ مطالعه اكتشاف و س،وقتي هدف. اند را خاطرنشان  كردههاآوري داده ي جمع هاتكنيك

ـا اسـت، روش  ) منحرفين(كنندگان  بندي در ساختار ذهني شركت    موضوعات برجسته الگوها و طبقه     ي كيفـي   ه

ـيفي اسـت و          . باشدميمركز  ركتي و گروه   مشاهده مشا  ،وري اطالعات آجمع در مواردي كه هدف مطالعه توص

 از مـصاحبه  ، يا فرايندهاي يك پديده را وصف نمايد     ها و ساختار  هاخواهد وقايع، عقايد، گرايش   ميمثالً محقق   

. گرددمينگاري استفاده عميق و قوم

ـاي        شناسي انحرافات به دنبال   شناسي و جامعه  ي كيفي در جرم   هاروش ـنش بامعن  و  2»مجـرمين « دستيابي به ك

 عقيدتي و رفتاري كنـشگران و تـالش بـراي درك      كه در اين راستا تمركز بر مباني ارزشي،        هستند3»بزهكاران«

ـا ضـرورت دارد، ايـن عناصـر بـه عنـوان اجـزاي                      ـات آنه ـاني  «احساس، انگيـزش و هيجان ـام مع گران، ش كنـ »نظ

ـاري، تحقيقــات كيفـي بــر اســاس    . هنــددمـي پژوهـشگران تحقيقــات كيفـي را يــاري    در مطالعـه جــرم و بزهك

 سعي بر شناخت جهان اجتماعي مجرمين و بزهكاران به عنوان كنشگران اجتماعي دارد              4»شناسي تفسيري روش«

ـام         روش. گرددميكه از درون درك      ـاي مجـرمين و          شناسي تفـسيري در صـدد تحليلـي نظ ـنش بامعن منـد از ك

كـه چگونـه     فهم و تفـسير ايـن       است، براي   مستقيم جزيي رفتار آنها در شرايط طبيعي       بزهكاران از طريق مشاهده   

شناسي كيفي محقق وارد  بنابراين، در روش.بخشندمي و به آن معنا  كنند مي آنها دنياي اجتماعي خودشان راخلق    

،انـد يي كه انجام داده ها و با فهم نظام معاني و تفسيرهاي آنها از كنش          شودميدنياي نمادين مجرمين و بزهكاران      

). 1384احمدي، (نمايد ميپديده جرم و بزه را فهم 

ـاهيم ارتباط، تفسير، تفهـم و زندگي روزمـره انـسان        هاروش ـا ي كيفي بر محوريت مفـ ـتوار  ه در . هـستند  اس

جهش خالق فراينـدي اسـت بـراي توليـد    . شودمي استفاده 5»جهش خالق« اين مفاهيم از    دربارهكسب معرفت   

1 .marshall and Rossman 
2.criminals 
3. delinquents 
4. interpretive methodology 
5 .abduction 
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آوردن مفاهيم و معاني استفاده شده توسط    وسيله فراهم ه اجتماعي از زندگي اجتماعي كه ب      – علمي   هايگزارش

ي مربوط هابنابراين، در پژوهش  ). 11994،ومنني(شود  ميكنشگران اجتماعي و فعاالن در كنش اجتماعي توليد         

مركـز  شاهده مشاركتي، مصاحبه عميق، گروهي كيفي نظير مهابه جرم و بزهكاري، پژوهشگر با استفاده از روش 

 محيط پيرامون خودآگاهي يابد، دنياي خاص مجرمين و بزهكاران مورد مطالعـه را              هكوشد تا ب  مينگاري،  و قوم 

ـام                    هادرك نمايد، ارزش   ي حاكم در فرهنگ مجرمين و بزهكاران مورد پـژوهش را بـشناسد و سـرانجام بـه نظ

ـاربرد روش . طالعه به عنوان كنشگران اجتماعي دست يابد      معاني مجرمين و بزهكاران موردم     ـا در اين مقاله ك ي ه

. كيفي در مطالعه بزهكاري و جرم مورد بررسي قرار خواهد گرفت

مباني نظري موضوع 

ـاعي                ـا بـستر اجتم جرم و بزهكاري به عنوان ابراز نوعي كنش است كه به صورت فردي و جمعي در زمينه ي

در تحليل و ارزيابي . گيردميو كيفي تحقيقات مورد مطالعه انديشمندان قرار ي ري كم در رويكردهاي نظ   ،معين

دادن به انسان يا محيط و نـوع رابطـه           اصالت مبنايبر.  دو عنصر انسان و محيط نقش اساسي دارند        ،اين نوع كنش  

ـاب    . دشناسي تحقيق متفاوت خواهد بـو      تحليل نظري جرم و بزهكاري و به تبع آن روش          ،بين آنها  چنانچـه ارتك

ط به انسان، رابطه متقابل بين انسان و محيط و يا تحت رابطه ديالكتيـك             يي از مح  جرم و بزهكاري برپايه رابطه علّ     

اين مسيرها در واقـع تحـت       .  تحقيق پيرامون اين كنش از مسيرهاي متفاوتي عبور خواهد كرد          ،توضيح داده شود  

شناسي اثباتي، تفـسيري  علوم انساني با توسل بر روش. گردندميريف  در علوم انساني تعيين و تع     ،هاشناسيروش

ـا بنابراين، تئـوري  . نمايدمي اقدام به شناخت واقعيت اجتماعي برپايه تئوري         ،و انتقادي  گـر نظـري     كـه هـدايت    ه

.  دارندهاشناسي ريشه در يكي از اين روش،باشندميهاشناسيتحقيقات در مسيرهاي منتج از روش

پردازنـد، بـر   ميي نظري انديمشندان كه به تحليل رويدادهاي اجتماعي از جمله جرم و بزهكاري              هااهديدگ

ـا كيفـي    درباره انسان و واقعيت اجتماعي به رويكردهاي كم        هاشناسيي موجود روش  هافرضاساس پيش  ي و ي

ين دو رويكـرد در يـك فراينـد    كارگيري اهاگرچه در دوران معاصر ادعاهاي نظري مبني بر ب . تحقيق تقيد دارند  

شناسـي  نمودن مباحـث خـويش تحـت يـك روش         تركيبي وجود دارد، ولي همچنان اين ادعاها نيازمند تئوريزه        

ـ باور شناخت رد سعي ،هاي تحقيق با اصالت به تجربه و مشاهده پديده رويكرد كم . هستندمعين   ـاري  ط كم ي آم

1 . neuman 
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ـا دارد   ـالي كـه در رويكـرد   . بين آنه ـالت دادن بـه مـوارد كيفـي و غيرعينـي در تحليـل        ضـ ،كيفـي در ح من اص

. باشدمي سعي در شناخت سيستم معاني و چگونگي تفسير انسان از محيط ،ي انسانيهاكنش

ـابي  ، ضمن اصالت دادن به انسان،شناسي تفسيري استرويكرد كيفي تحقيق كه اساساً متأثر از روش       به ارزي

ـيط معنـي      شناسـي، انـسان بـر   در ايـن روش   . دپردازميفهم و تفسير انسان از محيط        ـار بـه مح ـاس اراده و اختي اس

در اين راستا كنش با معناي انـسان مـورد مطالعـه و بررسـي ايـن                 . كندميبخشد و براساس آن كنش را معني        مي

ـا معنـي      دنبال ارائه يك تحليل نظامه به عبارت ديگر، محقق ب. گيردميرويكرد قرار   ـاعي ب ـنش اجتم از منـد از ك

ـاعي  بنابراين، در اين رويكرد تمركز محقق بر   . باشدميطريق مشاهده مستقيم رفتار در شرايط طبيعي         كنش اجتم

 جرم و بزهكاري به عنوان نوعي كنش اجتماعي معطوف بـه هـدف          ،در رويكرد كيفي  . استمعطوف به هدف    

جرم و بزهكاري از طريق روش      با   درگير   در اين راستا الزم است كه نظام معاني افراد        . گيردميمورد مطالعه قرار  

ـال       مركز و قوم  كيفي تحقيق نظير مشاهده مشاركتي، مصاحبه عميق، گروه        نگاري كشف شود تا بتوان عناصـر فع

ـاس خصيـصه   كنش اجتماعي بامعني بر   . در پديده جرم و بزهكاري را شناسايي نمود        ـا اس ـاني ابـراز       ه ـام مع ي نظ

ـين نمـود    مي،مشخص گردند هاگردد كه چنانچه اين خصيصه    مي . توان نوع كنش و چگونگي انتـشار آن را تعي

ـاعي نيـز              در واقع در ابراز كنش، فهم و تفسير انسان از واقعيت اجتماعي نهفته است كه در اين راستا واقعيت اجتم

. گيردميگران قرار مورد ارزيابي ذهني كنش

مشاهده مشاركتي

ـاي      پيونـدد مـي گروه بزهكاران و مجرمين      پژوهشگر به    ،در روش مشاهده مشاركتي    ـاني در دني  و مـدت زم

ـاي واقعيـشان  گيردمياجتماعي آنها قرار     ـار  ، و با ثبت و ضبط نمودن تعامل مستمر آنها و ارتباط مستقيم با دني  رفت

ـاران و مجـرمين      . دهدميآنها را به عنوان يك پديده پويا مورد مطالعه قرار    ـادين بزهك ـاي نم و مـشاركت در دني

ــگر   . به اعتبار اين روش افزوده است«،دهدميي آنها كه به طور طبيعي رخ هاثبت كنش  ـام پژوهـش جذب و ادغ

بنـدي انبـوهي از   طبقـه . گير و پرهزينه است و شناخـت محيط پژوهش بسيار وقت    1»ي منحرف هادار و دسته  «در  

ش اطالعات و اطمينان از عـدم      يي پاال  برا 2»ازاد از ارزش  «گيري  آوري شده و تصميم   اطالعات غيرآماري جمع  

1. deviant gangs 
2. value free 
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ـات      1»قضاوت ارزشي «مداخله و    ـتي   ، پژوهشگر در گـزينش اطالع ـا  از كاس ي ايـن روش كيفـي در مطالعـه و       ه

ي كوچكي از   هاتواند در مطالعه گروه   ميبا اين حال، اين روش كيفي تحقيق        . سنجش انحرافات اجتماعي است   

 مفيد  3»مركز بازپروري «ي جغرافيايي محدود نظير يك      ها و حوزه  2»ي بزهكار و مجرم   هادار و دسته  «منحرفين و   

ـا  و يافتهاست4»ژرفانگر«ي هابايد توجه داشت كه روش مشاهده مشاركتي از روش    . باشد ـا    ه ـاتي كـه ب ي تحقيق

. تر نيستآيد قابل تعميم به جامعه بزرگمياين روش در مورد مجرمين و بزهكاران به دست 

ـا كن اسـت بـه روش     مشاهده مشاركتي مم   ـان غيرمـشاركتي     «ي ديگـري نظيـر      ه مـشاهده  « و   5»مـشاهده پنه

ـاري رخ  هادر اين روش  .   انجام شود  6»گرايانهطبيعت  محقق در محيط اجتماعي و طبيعي كه در آن جرم و بزهك

ـاران در تعامـل             هادهد يا در زندان   مي  ايـن   در. نمايـد مـي  اقامـت    هـستند  و مراكز بازپروري كه مجرمين و بزهك

ـا كارگيري اين روشه ولي هدف از ب   ،پيونددمي اگرچه محقق به گروه مجرمين و بزهكاران ن        هاشيوه  مـشاهده  ه

ـين   هابر اين باورند كه در اين روش) 1967 (7گالسر و استروس . ي رخدادها از نزديك است   فرايند علّ   روابـط ب

ـا . شـود مـي  كـشف    ،دهندمي رخ   هامتغيرها اغلب در همان زماني كه پديده       ـيه از طريـق         ميهنگ كـه يـك فرض

تواند از طريق   ميي پنهان غيرمشاركتي    هاگرايانه و مشاهده  ي طبيعت هاشود، مشاهده ميمشاهده مشاركتي تأييد    

ـاي الزم صـوتي و    ،انديي كه براي تحقيق انتخاب شده     هاي متوالي ميان موقعيت   هاانجام مقايسه   به كمـك ابزاره

استفاده از .  مشاركتي را افزايش دهد    تاآوري نمايد كه اعتبار نتايج حاصل از مشاهد       عتصويري اطالعاتي را جم   

ـا شـود  محـدوديت    مي به همراه روش مشاهده مشاركتي بدان سبب انجام          هااين روش  آوري يي كـه در جمـع  ه

ـادر  ،هاعالوه، استفاده از اين روش   هب.  جبران شود  ،اطالعات به روش مشاهده مشاركتي شناسايي شده       محقق را ق

.دست يازد و روابط بين متغيرها ها و با اطمينان بيشتري به تحليل پديدهزدپردابهاسازد تا به پااليش دادهمي

1. value judgement 
2.delinquent and Criminal Gangs 
3.detention center 
4. intensive 
5. convered non –Participant observation 
6. naturalistic observation 
7. Glaser and Strauss 
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مصاحبه عميق

ـات                ؤكه هدف مطالعه اكتشاف و س     ميهنگا ـاتي مربـوط بـه موضـوعات برجـسته در مـورد انحراف ال تحقيق

ـاني قا    ـان مـواد مخـدر   اجتماعي، نظير آشكار نمودن نظام  مع ـا كنـشگران      اسـت، چاقچي  روش مـصاحبه عميـق ب

ـا مـسائل       . باشدميسودمند   در مصاحبه عميق، پژوهشگر مجرمين و بزهكاران مورد مطالعه و يا افراد ديگري كه ب

را بـه سـمت   )  و قضات و نيروهاي انتظامي   هابراي مثال كاركنان زندان   (مربوط به جرم و بزهكاري درگير هستند      

ـيفي از            . كنـد مي هدايت   ،بايست كشف شود  ميسأله كلي كه    پرسش يا م   در مـواردي كـه هـدف مطالعـه توص

تـوان از روش  ميرخدادهاي مربوط به انحرافات اجتماعي و ساختارها يا فرايندهاي يك رفتار انحرافي است نيز             

گـر   مصاحبه،عميقدر مصاحبه ). 1995مارشال و روزمن، (آوري اطالعات استفاده نمود    مصاحبه عميق در جمع   

ـاي      ،كه قبالً در يك كارگاه آموزشي با اهداف مطالعه آشنا شده است             با تكيه بر چند موضوع كلي كـه محوره

در موارد مربـوط    . شوندگان در پژوهش دارد   آشكار نمودن معاني ذهني مصاحبه    در   سعي   ،اصلي مصاحبه است  

ريزان درگير در مبارزه با هكاران، نخبگان و برنامهبه جرم و بزهكاري، مصاحبه عميق ممكن است با مجرمين و بز

ـاني و                                 ـادي كـه بـه نـوعي قرب ـا مـردم ع ـا ب ـام شـود و ي جرايم و بزهكاري و پيشگيري از وقوع جرايم و بـزه انج

ـام گردد  هستند، انحرافات اجتماعي    نديدگاآسيب ـاني        در پژوهشي كه، تمركز بردسـت     .  انجـ ـام مع ـابي بـه نظ ي

ـان زنـدان      هاهاي قاچاقچيان، ضابطين دادگستري و دادگاه     ر، خانواده قاچاقچيان مواد مخد   ـا ي انقالب و كاركن ه

 ازمـصاحبه عميـق     ،ام بر قاچاق مواد مخـدر اسـت       دي طوالني مدت و مجازات اع     هادرباره تأثير مجازات حبس   

. وع مورد مطالعه استشوندگان به دليل درگيري آنها با موضانتخاب اين افراد به عنوان مصاحبه. شودمياستفاده 

ـين سـوگيري         هبقبل از انجام مصاحبه، مصاح     ـا كننده خـودش را بـراي تعي ـام     مـي ي شخـصي    ه آزمايـد و تم

ـايي   . گـذارد مـي  را كنار ،شوندميعناصري را كه به تعصبات و تمايالت شخصي مربوط      ،هـدف ايـن خودآزم

مصاحبه عميق، مصاحبه گر در طول      با اين حال، در     . تصورات خويش است  حدف كردن يا شفاف نمودن پيش     

ـلي بحـث، فراينـد مـصاحبه را در        ؤجريان مصاحبه فعال بوده و با طرح س  ـاي اص االت مختلـف پيرامـون محوره

ـاس روش          . نمايـد مـي جهت اهداف مطالعه هـدايت       ـاب نمونـه بـر اس ـا بـراي انتخ ـات كيفـي،       ه ي رايـج تحقيق

ـام        هبمصاح ـازماني و       كنندگان با حضور در ميدان تحقيق پس از انج ـاختار س ـا س ـنايي ب ـات مقـدماتي و آش  مطالع

ـاب نمونـه     ،گروهي ميدان تحقيق  ـاب نمونـه، معمـوالً روش     مـي  اقـدام بـه انتخ گيـري  نمونـه «نمايـد، روش انتخ
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گر در انتخاب نمونـه از آزادي عمـل بيـشتري برخـوردار             اي مصاحبه گيري سهميه در نمونه . باشدمي1»ايسهميه

ـازماني    براي مثال، در    . است ـاختار س ـا س مطالعه تأثير مجازات بر قاچاق مواد مخدر، مصاحبه گر پس از آشنايي ب

ـاه          ها و اردوگاه  هازندان ـا ي نگهداري قاچاقچيان مواد مخدر و دادگـستري و دادگ ـانواده     ه ـا ي انقـالب و خ ي ه

. نمايدمياي انتخاب گيري سهميهي مورد نياز خود را با روش نمونهها نمونه،قاچاقچيان مواد مخدر

مركزگروه

ـا    6ساختاري است كه طي آن يك گروه بين          يك بحث گروهي نيمه    ،مركزروش گروه   نفـر از افـراد      10 ت

 و از پيش توسط    هستندمشابهي كه با يك موضوع مربوط به بزهكاري و جرم، نظير اعتياد به مواد مخدر، درگير                 

ـات   هاموضوع. پردازندميظر گروهي  به بحث و تبادل ن،اندپژوهشگر تعيين شده   ي مورد بحث در حـوزه انحراف

ـان   « بر توليد جرم و      هاتواند مواردي نظير طالق، اعتياد، تأثير رسانه      مياجتماعي   ـاري جوان ــد 2»بزهك روش .   باشـ

 يـك  تواند به مثابـه مركز ميگروه. تر و منظم مصاحبه عميق است و گسترده،ترمركـز در واقع شكل كامل    گروه

ـانه        .  مورد استفاده قرار گيرد    هاروش تكميلي و متممي در كنار ديگر روش        ـا براي مثال، در مطالعـه تـأثير رس ي ه

ـايي را  هاكنندگان از فيلم  مركز نظرات استفاده  توان با روش گروه   ميتصويري بر توليد جرم در بين جوانان         ي جن

ـيلم    3»تحليل محتـوا  «ش  آوري نمود و به همراه آن، با رو       در يك بحث گروهي جمع     ـا  محتـواي ف ـايي را    ه ي جن

ـاد بـه مـواد مخـدر بـه       مراحل انجام يك تحقيق گروه  . تحليل نمود  مركز در مطالعه انحرافات اجتماعي نظيـر اعتي

: شرح زير است

كنندگان  انتخاب مشاركتـ مرحله اول

اين افراد بايد . شوندمي انتخاب ي هدف به دقتهاكننده به عنوان گروه يا گروهدراين مرحله افراد مشاركت

ـند                   ـته باش ـال، در     . با مسأله مورد مطالعه درگير بوده و يا تجربيات الزم درباره موضوع مورد بحث را داش بـراي مث

ـان و        ميكنندگان  مشاركت ،موضوع اعتياد  ـا، افـراد متخـصص در پيـشگيري، درم ـادين و والـدين آنه توانند معت

 تركيبي از هـر  ،كنندهطيف متخلف و متخصص باشند، كه البته بهترين گروه مشاركت      مبارزه با اعتياد و يا هر دو        

1 . quata sampling 
2 . juvenile delinquency
3 .content analysis 
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 زيرا تعداد ؛ نفر مطلوب تر و مفيدتر است8 تا 6 باشد كه تعداد 10 تا 6بايست بين مياندازه گروه . دو گروه است

ـند  ،اعضاي گروه نبايد به حدي زياد باشد كه هيچ وجه اشتراك نظري كه مورد نظـر محقـق اسـت         ـته باش .  نداش

ـاز    . مركز استوحدت نظري نسبي بين اعضاي گروه مشاركت كننده شرط اوليه در روش گروه           ـان مـورد ني زم

ـاعتي     توان چند گروه  ميمركز نبايد از دو ساعت تجاوز كند، در صورت نياز           براي انجام يك گروه    مركـز دو س

گيري شوند ت به روش خردمندانه و هدفمند نمونهبايسميمركز، اعضاي گروه مركز در انتخاب گروه. انجام داد

ـاب اعـضاي گـروه      . ي پرهيز شودي تصادفي رايج در تحقيقات كمهاگيريو از انواع نمونه   ـال، در انتخ بـراي مث

اي متوسـل شـد كـه       بايست به افراد متخصص يا متخلفين حرفـه       ميكننده در گروه مركز مطالعه اعتياد       مشاركت

. ربيات را در موضوع مورد مطالعه داشته باشندبيشترين اطالعات و تج

 انتخاب محيطـ مرحله دوم

ـاديني كـه بـه           . مركزها بايد در يك محيط آرام و راحت انجام شود         گروه ـاد، معت ـال، در مطالعـه اعتي براي مث

ـا     ،كنندميعنوان خودمعرف به طور داوطلبانه به مراكز بهزيستي مراجعه     ـان امنـي نظيـر غـذاخوري س زمان  به مك

كنندگان بايد طوري بنشينند كه يكـديگر را    مشاركت. شودميمركزها در آنجا تشكيل     و گروه شوند  ميدعوت  

ـا يكـديگر در بحـث گـروه شـركت              هب ـا تعامـل ب وضوح ببينند و از اين طريق با هم احساس صميميت نموده و ب

ـاوت    كنندگان در محيط گروهبايست با مشاركت  مي گروه   1»هدايت گر «. نمايند مركز حاضـر و در صـورت تف

 استقبال و بدرقـه     به به زبان آنها سخن گفته و در هنگام ورود و خروج افراد با احترام                ،كنندگانزباني با مشاركت  

.  و از آنها در محيط پذيرايي نمايدآنها بپردازند

نويسي از مباحثات افراد برداري، تحليل و گزارش يادداشتـ مرحله سوم

ــراد   بايست به همه افراد اجازه صحبت بدهد و از صحبت بيميگر له از تحقيق، هدايت در اين مرح   مـورد اف

گـر  اي رفتار نمايد كه همه افراد احساس كنند داراي اهميت يكـساني بـراي هـدايت               جلوگيري نموده و به گونه    

ـام          بنابراين، فرد ماهري بايد گروه را هدايت كند، داشتن عالقـه و انگيـزه، در              . هستند ـاد جـدي بـه انج ك و اعتق

ـنايي       (ي كيفي، آشنايي كامل با جامعه آماري        هاآوري داده پژوهش، مهارت در جمع    ـاد، آش در مثال مطالعه اعتي

1. director
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گر ريزي و پشتيباني از شرايطي است كه هدايت  و افراد مورد مطالعه و مهارت در برنامه       ) با مسأله اعتياد و معتادين    

 واژه محقـق  ،مركزدر روش گروه. گر بسيار كليدي است    نقش هدايت  ،له از تحقيق  در اين مرح  . داشته باشد بايد  

    شـود  ميگر يا راهگشاي گروه گفته      رود و به اين فرد، هدايت     ميگرايانه آن به كار ن    يو پژوهشگر به مفهوم كم

ه و از اختالل كنندگان باشد كه بحث را با محورهاي از پيش تعيين شده جهت داد    تواند يكي از مشاركت   ميكه  

: گر در گروه مركز به شرح زير استي فرد هدايتهانقش. در آن جلوگيري كند

. مركزاالت گروهؤريزي و توليد سل هدايت برنامهؤو مس1،سازمان دهنده. 1

. كنندگانل دعوت از مشاركتؤو مس2،استخدام كننده. 2

. ل هماهنگي و رهبري گروهؤو مس3،گرداننده. 3

. مركز در ضمن بحث گروهي گروههال تحليل مباحث و ايدهؤو مس4،رحليل گت. 4

. بندي آنها براي مخاطبين گوناگون و صورتهال تقليل دادهؤو مس5،گرگزارش. 5

مركزتعيين روايي و اعتبار و ارزيابي گزارش در روش گروهـ مرحله چهارم 

 محورهاي مصاحبه را با توجه به مباني        ،مركزوهبه منظور باال بردن روايي ابزار مصاحبه گروهي در روش گر          

و به تأييد چند نفر از داوراني كه در زمينـه موضـوع مـورد مطالعـه     كنند مينظري تحقيق و اهداف طرح طراحي     

ـار       أمركـز تكرارپـذيري يـك مـس       از آنجا كه در روش گروه     . رسانندمي،تخصص دارند  له پيچيـده اسـت، اعتبـ

شـود كـه   شناسي كيفي به اين گونه آزمـون مـي   از مطالعه با تبعيت از سنت روش    گزارش تحقيق و نتايج حاصل    

ـا     كننده در گروهبايست گزارش نهايي را براي افراد مشاركت     ميمجري طرح    ـته و توسـط آنه ـال داش مركز ارس

ـات               . مورد ارزيابي قرار دهد    و در واقع بايد ايـن افـراد تـصديق كننـد كـه گـزارش مـذكور در برگيرنـده اطالع

ـار را     . انـد مركز مورد تبادل نظر قرار گرفتهيي است كه در گروههاايده ـار «ايـن نـوع آزمـون اعتب 6»پاسـخگو اعتب

. مركز استارزيابي گزارش، آخرين مرحله انجام يك تحقيق به روش گروه. خوانندمي

1. organizer 
2 . recruiter 
3 . moderator 
4 . analyst 
5 . reporter 
6 . respondent validity 
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نگاريقوم

ن را در يـك فـضاي طبيعـي و    ي بزهكاران و مجرميها كنش ،نگاريمطالعه انحرافات اجتماعي با روش قوم     

ي مورد مطالعه از موقعيت تحقيق مطلـع نبـوده و           هادهد كه سوژه  ميغير آزمايشي به گونه اي مورد بررسي قرار         

ـنش . يستندتحت تأثير موقعيت و شرايط حاكم بر پژوهش ن         ـا به عبارت ديگر، هر گاه پژوهشگر به بررسي ك ي ه

وعات آنها در يك محيط دست نخورده و دستكاري نشده اقـدام            انحرافي بزهكاران و مجرمين و مسائل و موض       

ـاربرد روش قـوم      . نگارانه انجام داده است   توان ادعا نمود كه يك مطالعه قوم      ميكند،   ـاري در ابتـدا   اگر چه ك نگ

ل ي اخير تحت تأثير افـو ها ولي در دهه،شناسي فرهنگي بوده بيشتر معطوف به مطالعه اقوام ابتدايي در رشته انسان        

شناسي انحرافات به كار گرفتـه شـده   ي ديگر علوم اجتماعي نظير جامعهها اين روش در حوزه ،اكثر اقوام ابتدايي  

ـا ايـن روش مـورد    ها و اردوگاه  هاي اجتماعي نظير سازمان زندان    هاو سازمان  ي نگهداري بزهكاران و مجرمين ب

ـارك و بـرگس          در نيم  1»گومكتب شيكا «براي مثال،   . اندمطالعه قرار گرفته   ـا  ) 1927 (2ه اول قرن بيستم توسط پ ب

ـا فرهنـگ ي روسپي و خرده   هانگاري به مطالعه مجرمين خياباني، گروه     روش قوم  ـاران در       ه ي منحـرفين و بزهك

ـا روش قـوم  هامطالعه كنش). 31999،الوسون و هيتون  (شهر شيكاگو پرداختند     ـاري  ي بزهكارانه و مجرمانه ب نگ

ـاني ذهنـي وي                      شناسي ك در رويكرد روش   ـاي انـسان بـه مثابـه انعكاسـي از مع ـا و عملكرده يفي بررسـي رفتاره

. باشدمي

ـاه نگهـداري             مينگاري  واحد مطالعه در قوم    تواند يك گروه كوچك از بزهكاران و مجرمين، يك اردوگ

نگارانـه  ومگيري قـ نمونه. و يا يك مركز اصالح و تربيت بزهكاران باشد) نظير اردوگاه معتادين(مجرمين خاص  

ـات را در دسـت           4»باناندروازه«گيري كيفي است ومبتني بر يافتن مطلعين يا         يك نمونه   است كه حـداكثر اطالع

ـاران و مجـرمين،           هابنابراين، در مطالعه كنش   .  يا از آنها با خبر هستند      رنددا ي بزهكارانه و مجرمانه عالوه بر بزهك

گيري توانند به عنوان نمونه مورد مطالعه با روش نمونه   مي اجتماعي نيز    بانان و مددكاران  ي آنها و زندان   هاخانواده

ـناد و         آوري اطالعات، قـوم   در جمع . گيري كيفي انتخاب شوند   كيفي مبتني بر سنت نمونه     ـاران بـه تحليـل اس نگ

هيمـت  ي كيفي و اجتماعي هـستند كـه از ا  ها داده،مدارك پرداخته و بر اين باورند كه اسناد ومدارك نوشتاري        

1 .Chicago School 
2 . Park and Burgess 
3. Lawson and Heaton 
4 .gatekeepers 
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ـاران و            عالوه بر مطالعه اسناد، در روش قوم      . زيادي برخوردارند  ـا بزهك نگاري پژوهشگر با مـشاهده مـشاركتي ب

. كشدميين در تعامل و ارتباط متقابل با آنها قرار گرفته و دنياي نمادين و ذهني آنها را به تصوير عمجرمين و مطل

گيريبحث و نتيجه

ــي     ــه انحرافات اجتماع ــي داراي چارچوب صـوري مـشخص و قالـب          هابا روش مطالع ـند    ي كيف ـ منـد ماـن

ـايش «ي نظير   ي كم هاروش ـاف  كمـي .  نيـست 1»روش پيم ـان انعط ـا پـذيري روش گراي ي كيفـي را بـه عنـوان    ه

ـام روش ــسجـ ـــدگي و عــدم ان ــدمــيي كيفــي مطــــرح هــاشكنـن ـــي كــه. كنن ــن  كيفــي،در حاـل گرايــان، اي

ـاف ـيق كيفي در نظر          پذيري را به معن   انعطـ ــت و ابتكارات تحقـ ـاي وجود خالقي ــه  ميـ گيرند و بر اين باورند كـ

ــك روش    قالب ـاظ روشـي     ، عمالً پژوهشگر را   ،ي كمي هابندي صوري و خش  هم به لحاظ نظري و هـم بـه لح

ــد و محدود     ــراري بـه    مكانيكي و اي،كند تا به صورت كليشهميي را وادار    و پژوهشگران كم   سازدميمقي تكـ

ـا به طـور كلـي روش     . تحقيق بپردازند  ـار         ه ـاري و جـرم از اعتب ـاال و روايـي  2ي كيفـي در مطالعـه بزهك ـايين  3 ب  پ

ـاعي      ها و شاخص  هاهاي كيفي معرف   به اين معنا كه روش     ،برخوردارند ي مناسـب بـراي مطالعـه انحـراف اجتم

ـا      .  ولي تكرارپذيري ندارند   ،دارند بـه منظـور حـصول بـه درجـه          ) 1981 (4رانشاز اين روي، هيندالنگ و همك

ـايي دانـسته    از بررسي معتبر و پايا در موضوعات بزهكاري و جرم را به كارگيري روش              ،اطمينان بيشتر   كـه   انـد ه

. نقاط قوت آنها نيز متفاوت استداراي نقاط ضعف متفاوتي هستند و در عين حال، 

ـ  ي مطرح در روشهاجرم با روشكه اكثر تحقيقات مربوط به بزهكاري و با وجود اين  ـام  شناسـي كم ي انج

ـا ي كيفي در پژوهش   هارسد كه طرح كاربرد روش    ميگيرد، به نظر    مي ـاعي بـراي جبـران         ه ـات اجتم ي انحراف

ـا ي كيفي همراه با روش    ها و با به كارگيري اين روش      استي مفيد   ي كم هاي روش هانقايص و محدوديت   ي ه

ي معتبر و منسجمي رسيد و روايي تحقيقات را افـزايش داد         ها به اطالعات و داده    توانمي،  هانظير پيمايش ي،كم .

ـات   مطلب را كهه اينبي اعتماد ي كمهاي كيفي در كنار روشهااي از روش  به كارگيري مجموعه    نتايج تحقيق

ـات  هادن يافتهداربودهد، با اين حال، در تفسير اهميت و معنيمي افزايش  ،بيشتر بازتابي از واقعيت هستند      و اطالع

1. s urvey Method 
2.validity 
3. reliability 
4. Hindelang et at.
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ـتفاده از روش        ) 1377(نتر  هابرور و . ي كيفي بايد محتاط بود    هاحاصل از روش   ـا بر اين باورند كـه اس ي كيفـي   ه

. نمايندميي عميق دقت و صحت تحقيقات پيمايشي را ارزيابي هانظير مشاهده مشاركتي و مصاحبه
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