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  چکيده:

شتیوهایت اگرچتهاست. انسانیعلومهایپژوهشدرشدهشناختهکمترروشیکیوشناسیروش
راختودشایستةجایگاههنوزامااس.؛شدهاستفادهایراندرمختلفهایزمینهتحقیقاتدرتازگیبه
پیتداپلیستی تحقیقتاتویتژهبتهاجتمتاعی وستازمانیعلومتحقیقاتدراعتمادپذیرروشیمثابهبه

درعتاملیتحلیت ازکترد گتذاریپایتهراآناستفانستونویلیتامکتهپژوهشتی شیوةای اس.نکرده
دست.عقایتدواحساساتباورها ها نگرششام افرادذهنی.بهتاکندمیاستفادهکیفیهایپژوهش
طوربهاس. کوچکهاینمونهازاطالعاتآوردندس.بهبرایمؤثرروشیکیوشناسیروشکند پیدا

انتختا جتدو قالت درکنتدمتیعرضتهمحقت کهراهاییگویهدهندگانپاسخشیوهای درخالصه 
آوریجمت جداو درموجودمشترکالگوهایعاملی تحلی ازاستفادهباکنند؛میبندیرتبهاجباری
تعریفتیروشایت ازکتهشودمیتالشمقالهای درکند میتفسیرراآنمحق وشودمیکشفشده
کند بیانکیفی-کمّیروشیمثابهبهراشیوهای شایستگیوهاویژگیوکندعرضه
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 مقدمه
افکتار باورهتا فترد دیتداا و2ذهنیت سامانمندپژوهشبرایاساسی1کیوشناسیروش

هتایروشازذهنیت  بررسیبرایسنتی طوربه.(Brown, 1993)کندمیفراهم...وهانگرش

فکترطترزهتاینامتهپرستشنظیترکمّیرویکردهاییاتمرکزهایارو ومصاحبهنظیرکیفی

کردنتد بیتان(1991)همکتارانشومارتت کتهطتورهمان.(Barker, 2008)شدمیاستفاد 

موجت داد کمبتودکترد متیفراهمنظریهتولیدبرایکاربردیابزاریاارچهقبلیهایروش

بررستیبترایتتالشکتهاست شتد متذکرکینسونم شود.میخودشخاصمشکالت

شتودمتینشتدنیحلایمسئلهآمدنوجودبهموج نیزکیفیهایروشازاستفاد باذهنی 

دردهنتد (.)پاست کننتد شترک ذهنیت ومحقت ذهنی دارد:وجودذهنی دوهموار که

دربترایحلتیرا بایدبنابرایناس ؛خودتجاربدربارةفردتوضیحدارداهمی آنچهتحقی 

فتراهمفرصتتیکیوشناسیروششود.پیدامحق دخال ازدهند پاس توضیحاتماندنامان

.(Barker, 2008)شودسنجید محق  سازیمفهومازبعدالبتهدهند  پاس نظرتاآوردمی

بتاکتهنتداردوجتوددیگراینظریهیاشیو هیچ»اس :نوشتهاونهاین(1991)براون

اس ؛ماند باقیامروزتاروشایننتیجهدر؛...کندبرابریکیوشناسیروشپذیریتطبی 

.«اس رفتهمیشماربهبافیخیالذهنی  علمیتحقی برایابداع زماندراینکهوجودبا

هتایاترو تشتکیلکارکنان اثربخشآموزشنیرو ازینشدرپلیسسازمانی منظراز

خودنیروهایذهنی بتواندآندرکهاس روشینیازمندفرماندهیموضوعاتنیزوکاری

نقتاطبترتصتمیماتایتناثربخشتیافزایشبرایوبداندسازمانتصمیماتباارتباطدررا

نماید.تأکیدذهنی پایشاینازمستخرجبرجستة
بهتر پلیستیختدماتازکتهجامعهازآحادیازاعمسازمان خارجینفعانذیذهنی 

نداشتتنیتاداشتناعتمادموجباتدانند میجامعهامنی عاملراپلیسکهآنانیااندبرد 
کهمعتقدندپیشگیریجدیدهایشیو بهواقفوجدیدمتفکرانآورد.میفراهمراپلیسبه

بایتدنمایتد ایفتاختوبیبهراپیشگیریدرخودذاتیوظیفةخواهدمیکهصورتیدرپلیس 
حکمپیشگیریکهکنندمیاشار متفکرانایناس .فراترقانونازکهباشداقداماتیدرصدد

                                                           
1. Q methodology 

2. Subjectivity 
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وهتازمینتهبررستیدرصددها فوری سایروجرائمبرابردرواکنشجایبهپلیس کندمی
رامتغیرهابتواندشرایطاینبهاشرافباتاشود؛میهافوری اینبهمنجرکهباشدشرایطی

وجودبا(.1899خوزانی )کریمیبیفتدپیشمذکورشرایطازوکندکاریدس خودنفعبه
کمّتیشناستیروشدرمطتر هتایروشبتاجرموکاریبز بهمربوطتحقیقاتاکثراینکه

انحرافتاتهایپژوهشدرکیفیهایروشکاربردطر کهرسدمینظربهایرد میصورت
ایتنکارایریبهبااس ؛مفیدکمّیهایروشهایمحدودی ونقایصجبرانبرایاجتماعی

هتاییداد واطالعتاتبتهتوانمیها پیمایشنظیرکمّی هایروشباهمرا کیفیهایروش
(.1891نیکپور و)احمدیدادافزایشراتحقیقاترواییورسیدمنسجمومعتبر
نظتربتهضتروریامتریمهتمنهادایندربارةجامعهذهنی شناساییبهنیازنتیجهدر

بتادارد.راموارداینبهپاسخگوییتواناییداردکهکارکردهاییباکیوشناسیروشرسد.می
امتااست ؛شد استفاد ایراندرمختلفهایزمینهتحقیقاتدرتازایبهشیو اینهمه این

اجتماعی وسازمانیعلومتحقیقاتدراعتمادپذیرروشیمثابهبهراخودشایستةجایگا هنوز
معرفتیبتامقالهایندرکهاس شایستهرواینازاس .نکرد پیداپلیسی تحقیقاتویژ به

آنازاستتفاد بترایرازمینهوکنیمکم آنبهترهرچهشدنشناختهبهشیو اینکامل
آوریم.فراهم

 روش معرفی و تاريخچه

کمتترنستبتا روشتیاتذرد متیکیتوشناستیروشابتداعازستالهفتادازبیشاارچه
.(Barry & Proops, 1999)است انستانیعلتومواجتماعیعلومهایپژوهشدرشد شناخته

ابتداعانگلیستی دانفیزیت -روانشتنا  1استفانستونویلیتام1981دهةدرراروشاین
تحلیتلبنیانگتذار 2استپیرمنچتارلزشتااردکهوی .(Shinebourne & Adams, 2007)کرد

ابتدادرویقصدکرد.معرفیراکیوشناسیروشباراولینبرای1981سالدربود  8عاملی
باورهتایآنبتابتتوانکتهبتودایوسیلهآوردنفراهمبلکهنبود ذهنی عینیایریانداز 

                                                           
1. William Stephenson 

2. Charles Spearman 

3. Factor Analysis 
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درذهنیت کتاوشبترایابتزاریمعرفتیبتهاستفانستونویلیتامستنجید.راافترادصریح
.(Brown, 1996)بتودمنتدعالقتهعمرشطولدرفردتجاربمنظرازمختلفهایموقعی 

مناس 1استقراییتحقی برایراآنکهبودایشیو بهعاملیتحلیلتوسعةاستفانسونقصد
واوهتامبتردنبتینازطری ازراخودموفقی جدیدعلم»کهاس شد متذکرویسازد.
کیتوشناستیروشاست .آورد دس بهبیرونجهانحقای بهمربوطهایذهنی بهتوجه

احساستاتآرزوها ها آااهیذهنی مسائلماس ؛درونآنچهبرایاس مشابهیتجویزهم
جایبهتفاهماتبهرسیدنوفرضیاتکشفاس نظرمدروشایندرآنچه.«آنمانندو

درآنتتواندراستفانستوننظترازشیو اینجذابی .(Brown, 1980)هاس فرضیهآزمون
شتکلیبهعاملیتحلیلکهحالیدرهاس .آندرکاوشوافرادذهنیالگوهایبهیابیدس 
کیتوشناستیروشدراستفانسوناس  شد استفاد صفاتیامتغیرهابندیطبقهبرایرایج
هتاآنهتایدیتداا درموجتودهایشباه بهتوجهبادهنداانپاس بندیطبقهبرایراآن

تغییتراتومحتدود شناستاییکتارایتنازویهدفکرد.استفاد خاصموضوعاتدربارة
.(Angelopulo, 2009)بودخاصموضوعیدربارةافرادازخاصاروهیدرذهنی
وتوجهتاتمرکتزبهآنآوردنوذهنی دادنارتباطامکاندربارةابتدادراستفانسون
ایتنویمعاصترانازبرخیبود.نگرانشودپذیررؤی ذهنی آنطری ازکهروشیابداع
موجت امرهمیندانستند.میزمانآندرحاکم2معلولوعل پارادایمباتناقضدرراکار
رانتد انتزوابتهمدتیبرایکیوشناسیروشوشودواردروشاینبهشدیدانتقادیکهشد

بتاشتد متیداد ستو زمتانآندرحتاکم8ارایتیاثباتسم بهویرویکردوقتیشود.
1991دهتةدرروشاینحال اینبا؛(Shinebourne & Adams, 2007)بودمواجهمشکالتی

دررشتدیاذشتته هتایدهتهدرشتد.احیامجددا انگلیسدر1991دهةدروآمریکادر
بتهمندیعالقهدرافزایشبهمنجرکهشددید روانشناسیواجتماعیعلومبهمندیعالقه

درکیوشناسیروشازاستفاد وداد کاهشراعینیتحقیقاتبهتعهدشد  ذهنی بررسی
.(Barker, 2008)اس یافتهافزایشمحققانبین

                                                           
1. Inductive Research 

2. Paradigm of Determinant Causation 

3. Positivist 
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 کيو شناسی روش فرايند

جامعتةورودمتیآنکشتفبهامیدکه1افتمانزمینةشناساییبافرایند ایناولمرحلة
جامعتةازکوچت اینمونتهستپس.(John & Halliburton, 2010)شودمیآغازآن بهمربوط
مصتاحبهاینازهدفایرد.میصورتآنانباایمصاحبهپیشوشودمیانتخاببررسیمورد

.(Barry & Proops, 1999)ایتردمتیقتراربعتدیمراحتلمبنایکهاس هاییاویهاستخراج
ازاستتفاد وموضتوعادبیتاتبررستیباآید میدس بهروشاینازکههاییاویهبرعالو 
دردهتد.متیتشکیلراکیومجموعةکهآیدمیدس بهدیگراویةچندینعمومی هایرسانه
آیتد متیدس بهاذشتهتحقیقاتازکهها اویهازکاملایمجموعهازتوانمیدیگرایشیو 

تنتوعینماینتدةمجموعتهایتن.(Watts & Stenner, 2005)کترداستفاد کیومجموعةمثابهبه
 .(Shinebourne, 2009)داردوجودبررسیموردپدیدةدربارةکهاس هاییدیداا ازاسترد 

باشتد؛کاملایمجموعهتواندنمیهرازکیومجموعة(2111)اسیتنروواتعقیدةبهالبته
مطتر موضوعیهردربارةتواندمیبالقو طوربهکهداردوجوددیگرچیزهاییهمیشهکهچرا

بختشرضتای کهطوریبهکیومجموعةاس  شد ذکرموضوعادبیاتدرآنچهطب شود.
ازکتدامهتر.(Shinebourne & Adams, 2007)ایردمیبردررااویههشتادتاچهلبینباشد
در.(Shinebourne, 2009)شتودمیداد اختصاصآنبهایشمار ونوشتهکارتیرویهااویه

ونیست تصادفیانتخاباینشود.میانتخاباصلیتحقی برایجامعهازاینمونهبعد مرحلة
باشتدهتادیداا ازاسترد طیفیدربرایرندةتاشودمیانتخابهدفمندوراهبردیایاونهبه

(Shinebourne & Adams, 2007).
بتاختود شخصتینظرازراهااویهکهشودمیخواستهدهنداانپاس ازکیوپژوهشدر
تتوزیعیدرعمدتا بررسی تح موضوعدربارةاحساساتشانیاهاقضاوتها اولوی بهتوجه
انتختابجتدول)2ستازیمرتت جدولکم بهکاراینکنند.جایگذاریوبندیرتبهنرمال

محقت واست نرمتالتوزیعشبیهجدولایرد.میصورت(1)شمارةجدولمشابهاجباری(
بتاباشتد.تحقی هایاویهتعدادبرابرآنهایخانهتعدادکهکندمیتنظیمایاونهبهراآن
دادنانجتامباوکنندمیبیانهااویهدربارةراخودذهنیمفاهیمافراددهی رتبهفراینداین

                                                           
1. Concourse 

2. Sorting Template  
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ایتندهنداانپاس .(Graaf & Exel, 2008-9)دهندمیبروزراخودذهنیهایدیداا کاراین
.(Shinebourne & Adams, 2007)کننتدمتیمرت محق العملدستوربهتوجهباراهاکارت
ستهدرتتهاس اویهنمایندةکهتتراهاکارتافرادکهباشداینتواندمیدستورالعملیمثال 

توجهباراهاکارتشمارةدسته هردرسپس کنند؛بندیدستهخنثیومخالفمواف  دستة
بتهبنویستند؛کنتد متیعرضتههاآنبهمحق که( 1)شمارةجدولداخلخودذهنیاتبه

ایاونتهبهجدولاینشود.نوشتهاویه()ی کارتشمارةی فقطخانههردرکهایاونه
کته+( 1)امتیتازبهمربوطستوندرمثال باشد.نرمالتوزیعبهشبیهکهاس شد طراحی
خانتهسته+(1)امتیتازستتوندردارد؛قترارخانهدواس  بودنمواف بیشینةدهندةنشان
تتاهفت است  بودنخنثیدهندةنشانکهصفر امتیازبهمربوطستوندر....وداردوجود
توستطهتااویتهبنتدیرتبهدررانرمالتوزیعبتوانوسیلهبدینکهدارد وجودخانههش 
کتهستازدمتیفتراهمراامکتاناینکهاس اینقال اینمزی کرد.حفظدهنداانپاس 

ایرد.صورتهمدیگربهنسب اهمیتشاننیزوتکیاهمی بهتوجهباهااویهسازیمرت 

 کیو شناسی روش فرايند در ها گويه توزيع برای اجباری انتخاب جدول (:1) شمارة جدول
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خواستتههتاآنازوایتردمتیصورتنمونهباآزمونازپسایمصاحبهبعد مرحلةدر
هتااویتههمةکهشودحاصلاطمینانتاکنند؛اظهارنظرشد عرضههایاویهدربارةشودمی

ایردمیصورتنیزآزادپرسشچندشود.حذفاضافیهایآیتمآندنبالبهوباشدواضح
.(Shinebourne, 2009)کندکم جدولاینتفسیربهتا

دهنتد پاست افترادبتین)واارایی(هاتفاوتوهاشباه ازالگوهاییشناساییبعدیاام
ایتن.(Shinebourne & Adams, 2007)ایردمیصورتآماریایبستهازاستفاد باکهاس  

اشتکالتوانتدمتیکهایردمیصورتهااویهیاعواملازکمیتعدادشناساییمنظوربهکار
هترمنظوراینبه.(Shinebourne, 2009)دهدنشانراکننداانشرک میانتفاهممشترک
نمترةشتود.متیآمتاریبستةواردداد مثابهبهاس کرد کاملنمونهعضوهرکهجدولی

است .اجبتاریانتختابجتدولدرآنرتبةمطاب اویههربرایآماریبستةبهشد وارد
+(1)نمترةدارایاس قرارارفتهبودنمواف حداکثرهایخانهدرکههاییاویهمثال برای
را هتااویتهازکمیتعدادتاسازدمیمرتبطدیگرجدولبهراجدولهرآماریبستةاس .

سترانجامکنتد.شناستاییدهتد نشتانرادهنتداانپاست میانتفاهمازاینمونهبتواندکه
تعامتلدرتفسیراینشود.میعرضهاسا آنبرمشرو ازارشیوتفسیرنهاییبندیرتبه

ازپتسمصتاحباتوکننتداانشترک ذهنتیورودیبتاکهاس محق تفسیریدیداا با
.(Shinebourne, 2009)اس شد محدودآزمون

 کیو در یک تحقیق شناسی مطالعه موردی: مطالعه فرایند روش

بتاتحقیقتیدرکیتوپژوهشاجرایهایاامفرایند اینازبهتردرکمنظوربهاینجا در
سالدرآنجلوپولوکه«شرک برندازادراکدرذهنی سنجشوکیوشناسیروش»عنوان
شناستاییبترایکیو شناسیروشمقالةایندرشود.میداد توضیحاس داد انجام2119

شترک تجتارینتامازنکردنیاکردناستفاد کهاس شد استفاد ایذهنیهایبرداش 
کارکنتان زیتاداتردششرک اینکند.میتعیینراصنعتیتحقیقاتمالیتأمیندردرایر

تعیتینبترایتحقیت ایتنبتود.کترد تجربهرامشترینارضایتیازمیزانیوثاب تقاضای
دیگترومحققانبازارنکردنیاکردناستفاد بهمنجرکهارف صورتاصلیهاییبرداش 
شود.میآنازصنعتیهایشرک وتحقیقاتیمؤسساتایرنداانتصمیم
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عوامتلبررستیبتهتحقیت ایتندرشتود متینامید افتمانزمینةتعیینکهاول مرحلةدر
تجتاریناممفهوماس .شد پرداختههاشرک تجارینامازنکردنیاکردناستفاد کنندةتعیین

ازبتیشمفهتومیایتنکهچرانشد؛استفاد افتمانزمینةبراینظریچارچوبمثابهبهشرک 
ویژاتیفاقدتجارینامنیس .خاصوجوپر محدودةبرایکافیاندازةبهواس استرد حد

هاشرک تجارینامتصویریاشرک تصویرتجاری نامتصویرمانندآنبامرتبطمفاهیمواس 
تجتارینتامکامتل بررستیازپتساست .استترد افتمتانزمینةتعیینبرایحدازبیشنیز

بود:زیرمواردشاملکهشد شناساییوبندیدستهمتغیرهاازارو هف درهاشرک 

فراینتدی(؛)کیفیت 2رفتتاروهتانگترشفنتی(؛)کیفیت 1اتریایحرفتهوهامهارتدرک

1ختدماتبهبتودواعتمتادبتودن اطمینانشایانفرایندی(؛)کیفی 8پذیریانعطافورسیدس 

حتلرا وتصتویری(؛)فیلتر1اعتباروشهرتفرایندی(؛)کیفی 1خدماتیفرارفرایندی(؛)کیفی 

 بازار(.ویژة)متغیرهای9بازاریابیآمیختةوبازارساختار:(ای)هستهمرکزی

ازیت هتربترایمنظتور اینبهاس .شد پرداختهکیومجموعةانتخاببهبعدمرحلةدر

19مجمتوع دراست ؛آمد دس بهآیتمهف موضوعادبیاتاسا برشد ذکردستةهف 

الزمتنتوعبادستههردرهااویهایناس .شد ارفتهنظردرکیومجموعةدهیشکلبرایاویه

واعمتالآنبازاروصنع استرةومؤسسهفردبهمنحصرشرایطآندرکهاس  شد انتخاب

ستم بههااویهبیاننوعباافرادنگرشاینکهمنظوربههمچنین اس .شد تنظیمآناسا بر

ومثبت جمتالتسب دودرهااویهنشود داد سو اس کنند راضیکنندمیفکرکهپاسخی

ازیت هرانتخابازپسکرد.تأییدوتصوی راکیومجموعةشرک سرانجامشد.مطر منفی

شد.آماد دهنداانپاس ارزیابیبرایوچاپدارشمار هایکارترویکیومجموعةاویه 19

درشتوند.متیخوانتد پیمجموعةنامباکهاس  پژوهشدهنداانپاس انتخاببعدمرحلة

افتمتانزمینتةرویهتادیتداا طیتفتترینوسیعانعکا منظوربهدهنداانپاس پژوهش این

                                                           
1. Perception of Professionalism and Skills 
2. Attitudes and Behavior 
3. Accessibility and Flexibility 
4. Reliability, Trustworthiness and Service Recovery 
5. Service Scape 
6. Reputation, Credibility and Image 

7. Market Structure and Marketing Mix 
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ادبیتاتطب ارف .قرارنظرمدشرک مشتریانازتراسترد اروهیمنظوربدینشد.انتخاب

ازتتابعیفقطخودخودیبهنیزارزشایجاداماشرک ؛نهکندمیارزشایجادمشتریموضوع 

تعیتینپتیشازراآنکهاس روابطیازتابعیامراینبلکهنیس ؛مشتریوشرک بینارتباط

مهتمنیزدارندقراردیگرنفعانذیهمةوشرک مشتری بینکهکسانیکهمعنابدینکنند.می

همتةروابتطازدرست درکتیداشتتنبتهنیتازتجتارینامومشتریبینروابطدرکهستند.

وهتافعالیت بترکتهستازدمیفراهمراامکانایندرکیچنیندارد.تجارینامبامهمنفعانذی

متانعکتههاییآنهمچنینوشودمیمنجرمصرفبهمستقیمطوربهکهشودتمرکزفرایندهایی

همتةهتایدیتداا شتاملکهشد انتخابنفریهشتاداینمونهدالیلاینبهشود.میمصرفاز

متدیران شترک  دارانستهامازداخلتیکننتداانشترک باشد.خارجیوداخلیمهمنفعانذی

فعلتی مشتتریانمیتانازختارجیکننداانشرک وستادیکارکنانوتابعهایشرک کارکنان

زمینتةدرفعتالتجتاریهتایشترک وتخصصتیتحقیقتاتیمؤسستاتبالقو  وباسابقهمحققان

شدند.انتخابتحقیقات

بتهتوجتهبارا شد اذاریشمار هایکارتدهنداانپاس شد افتهقبال کهطورهمان

برایخانههرکنند.میمرت اجباریانتخابجدولدرشد  داد دستورالعملخاصشرایط

ی فقطخانههردربایدنمونهعضوهرارزیابیپایاندراس ؛شد ارفتهنظردراویهی 

توجهبارا اویههرکهشدخواستهدهنداانپاس ازتحقی ایندرباشد.داشتهوجودکارت

بندیطبقهباشد شرک خدماتازاستفاد برایدلیلیتواندمیکنندمیفکرکهایدرجهبه

است شتد استتفاد پتژوهشایندرکهراایاجباریانتخابقال (2)شمارةجدولکنند.

جتدولونوشتتندجدولهایخانهازیکیدررااویههرشمارةدهنداانپاس دهد.مینشان

دربتارةکتهشتدخواستتههاآنازهمچنینشد.آوریجمعپژوهشهایداد عنوانبهنهایی

بیشتتربینشوبعدیتفسیربرایهابحثاینکنند.واواف وبحثشانبندیرتبهچگونگی

آید.میکاربهپژوهشهاییافتهدربارة

بترایستپساس .کیومجموعةدرآنبهمربوطاویةدهندةنشانخانههردرعددهر

شتمارةجدولدهندةپاس برایمثال برایشد.آماریبستةوارداویههرنمرةآزمودنیهر

تحلیلوتجزیهازپسسرانجام شد.آماریبستةوارد19و1هایاویهبرایپنجنمرة(2)
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ازاستتفاد علتلوبرنتدازقالت ادراکتاتعنتوانبهعاملشششد  آوریجمعهایداد 

اجترایموفت ؛متالیختدماتاز:بتودعبتارتعوامتلاینشد.شناساییبازاریدربرندی

کارمنتدانختوبنگرشضعیف؛اجرایاماخوبراهبردخوب؛شرک ضعیف؛هایسیستم

 ضعیف.هایسیستماماخوبکارمندانوشرک ؛سازیمانعاما

 استفاده مورد مثال در شده تکمیل اجباری انتخاب جدول (:2) شمارة جدول

 

 کيو شناسی روش فرد به منحصر های جنبه

.(Stephenson, 1953)راتجربتیحقتای نتهایتردمیانداز راذهنی کیوشناسیروش

ارتبتاطشناستاییآنهدفکهاس تحقیقاتیمناس عمدتا روشاینکهاس شد اثبات

باشد نظرمدموضوعآندربارةافرادذهنیدرکماهی واس خاصموضوعیدرهااید 

است کننتد شترک افترادصتفاتیتاموضتوعازحقیقتتیکشفدنبالبهکهتحقیقاتینه

(Brown, 1996).
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-کمّتیروشتیمثابهبهتردقی طوربهاارچهاس ؛کیفیاساسا روشیکیوشناسیروش

است قتویکمّتیهتایویژاتیبتاکیفتیروشیکهصورتیبهاس ؛شد داد شر 1کیفی

(Watts & Stenner, 2005).رابتطپتلکیتو شناستیروشکتهاست معتقتد(1991)براون

بتهتوجتهبتاروشاینکیفیماهی اس .دوهرازاستفاد مزایایباکیفیوکمّیتحقیقات

کمّتیتحلیتلوتجزیتهشترطپتیشکهخاصنمونةاندازةی بهنیازکهاس واقعی این

اترددبرمتیآندرعتاملیتحلیتلازاستتفاد بتهآنکمّیبخشوندارداس اعتمادپذیر

(Angelopulo, 2009).بتهخطادارایاس ممکنایرینمونهبهرویکردکیو شناسیروشدر

انتخابانتظارموردتنوعایجادمنظوربهبلکهشوند نمیایرینمونهافرادکهچرابرسد؛نظر

بتهکم برایخودپتانسیلدلیلبهافراد شیو ایندر.(Stainton Rogers, 1995)شوندمی

شتیو  ایتندرنتیجتهدر.(Angelopulo, 2009)شوندمیانتخابجامعه تنوعبیانمعناداری

دهنداانپاس هایدیداا راستایدرتفسیراینکند میعرضهرانهاییتفسیرمحق اارچه

.(Barker, 2008)اس 

ازجدااانتههتاییآیتتمعنتوانبتههتااویهکهاس اینکیوروشعمدةمزایایازیکی

کنتدمتیحفتظدهنتد پاست بترایراختودمتقابتلانسجامبلکهشود نمیتحلیلاطالعات

(Graaf & Exel, 2008-9) بترایتوانتدمیکیوشناسیروشپژوهشازحاصلنتایجبنابراین

تحلیلازمنتجعواملبنابراین.(Risdon et al., 2003)شوداستفاد جامعههایدیداا توصیف

داردوجودافرادذهنی درکهکارکردیهایتفاوتکهکندمیعرضهذهنی ازابعادیکیو

؛(Brown, 2002)دهتدمتینشتانبیندتتتمتیپژوهشتگرکهرامنطقیصرفا هایتفاوتنهتت

ازکتهتحقیقتاتیکتهکترداشار نکتهاینبهتوانمیروشاینهایویژایدیگرازهمچنین

بهکندمیتحمیلدهند پاس بهمحق کهراایبندیدستهاغل کندمیاستفاد نامهپرسش

انتخابصورتبهامادهنداانپاس خودرابندیدستهکیوشناسیروشدراماایرد.میکار

.(Smith, 2001)دهندمیانجاماجباری

                                                           
1. Qualiquantological 
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 1آر شناسی روش مقابل در کيو شناسی روش

نتامبتهدلیتلایتنبتهاست ؛کترد متمایزآرشناسیروشازراخودروشاستفانسون

همبستتگیضتری نماینتدةآرشناستیروشدرآرحرفشود.میخواند کیوشناسیروش

خصوصتیات صفات مانندعینیهایویژایبینروابطآرشناسیروشدراس .آرپیرسون

بتهنستب افترادهمبستگیکیوشناسیروشدرکهحالیدرشود.میشناساییو...هاتوانایی

.(Graaf & Exel, 2008-9)متغیرهاوهاسنجهخودبینهمبستگینهشودمیسنجید هااویه

کتهحتالیدرستازد متیمرتبطهمبهصفاتمقابلدرراافرادکیوشناسیروشحقیق در

ایتریانداز جامعهازاینمونهدرراصفاتبینتفاوتوصفاتمعمولطوربهعاملیتحلیل

عتاملیتحلیلمحاسباتبرایمعمولطوربهکهها داد ماتریسدر.(Brown, 1980)کندمی

هتاداد اس ؛افرادنمونةدهندةنشانهاردیفوصفاتدهندةنشانهاستونشود میاستفاد 

هترایتریانتداز واحدبهتوجهباخاصصف هردرفردهرنمراتوهاارزشدهندةنشان

باشتد.متفتاوتدیگترستتونبهستونیازاس ممکنصفاتایریانداز واحداس .صف 

ایتردمتیانتداز راافترادصتفاتازاینمونتهکتهاس روشاینعکسکیوشناسیروش

(Brown, 1980)افترادتفتاوتوشتودمیارائهافرادبههااویهازایمجموعهکهمعنابدین؛

ارفتتهنظتردرافترادازایمجموعهآرشناسیروشدرکهحالیدرکند؛میتعیینرانتیجه

کیتوروشدربنتابراینستازد.متیمشتخصرانتیجهنمونهایندرصفاتتفاوتوشودمی

متغیرهتابندیارو مالکهاتتآنواقعیوضعی نهوتتهاآزمودنیادراکتفاوتوشباه 

تحلیتلتفتاوتهماننتدعاملیتحلیلباکیوروشتفاوتاینایرد.میقرارعواملشناخ و

هاآزمودنیبینتفاوتوشباه نیزایخوشهتحلیلدرزیرااس ؛ایخوشهتحلیلباعاملی

امتادارنتد؛تفاوتبررسیموردمتغیرهایدرکهاس هاییارو بههاآنبندیتقسیممالک

هدفاند.متفاوتاجراروشوهدفمنظرازایخوشهتحلیلوکیوروشکهکردتوجهباید

کند.میدنبالراهاآزمودنیبندیارو ایخوشهتحلیلامامتغیرهاس  بندیارو کیوروش

بینواریانسوهمبستگیکیوروشدرهاآزمودنیشباه مبنایاجرا روشنظرازهمچنین 

                                                           
1. R methodology 
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مراکزنزدیکیوفاصلههاآزمودنیشباه مالکایخوشهتحلیلدرکهحالیدرهاس ؛آن

بینجامد.متفاوتکامال نتایجیبهاس ممکنروشدونتیجهدرهاس ؛آنبین

دنبتالبتهکیتوشناسیروشاماشود؛میدرایرصف چندازارزیابیباآرشناسیروش

از.(Brown, 1991)اس خاصموضوعیدربارةذهنیتشانعرضةبرایافرادساختنتوانمند

حست بتربایتدکتهکنتدمتیتصتورصتفاتازایمجموعهراافرادآرشناسیروشرواین

است .ارتبتاطدرافرادتفاسیرمجموعةباکیوشناسیروشوشودسنجید فردیهایتفاوت

ازیکتیراآنوکنتدمتییکستانراایتریانتداز واحدهایکیوشناسیروشدراستفانسون

ایتریانداز واحدهایباکارمشکلشیو اینکهچراکند؛میتوصیفابداعاتچشمگیرترین

کند.میبرطرفراچنداانهومتنوع

 کيو شناسی روش کاربردهای

تحقیقتاتبترایفقتط1991دهةتاوشداستفاد شناسیرواندرابتداکیوشناسیروش

کتاربردایتریانتداز استانداردابزارمثابهبهوموضوعاتازوسیعطیفیدرذهنی بررسی

استتفاد دیگترهتایرشتتهدراستترد طتوربتهبعتدبته1991دهةازروشاینداش .

درکهپژوهشیدرهمکارانشواستینرمثال برای.(Shinebourne & Adams, 2007)شودمی

انجامدادندازاینشیو برایبررسیذهنی رویبیمارانمبتالبتهستندرومرود 2111سال

توانبهپژوهشیایدیگرازکاربرداینشیو درتحقیقاتمختلفمیاستفاد کردند.براینمونه

داد.دراینپژوهش پنجتا (رویتمایالتفمنیستیزنانانجام1999)اشار کردکهاسنلینگ

اویهنمایندةتمایالتفمنیستیدربازةکامال موافت وکتامال مختالفبتهکتارارفتتهشتدو

سرانجامبهایننتیجهرسیدکهساختاراینتمایالتچندبُعدیاس وپنجدستتهدیتداا در

نیتزبتااستتفاد از(کشفاحساساتینظیرعشت را2111)اینبار وجوددارد.واتواستینر

صورت«شناسیکیوتجربةذهنیعش مشترک:پژوهشروش»ایباعنوانروشکیودرمقاله

درپژوهشیدربتارةحستادتازایتنروش1999درسالدادند.استینرواستینتونراجرزنیز

ایبترایبررستینگترش نمونته»درتحقیقتیبتاعنتوان2111اند.ارو درسالبهر برد 
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ازاینشیو برایسنجشنگرشدربارةآموزشوتحصیالتاستفاد کرد و«شناسیکیووشر

درمقالةخودعللاستفاد ازاینروشرابرشمرد اس .

داشتتهکتاربردهتموکتارکس تحقیقاتدرشد  ذکرمواردبرعالو کیو شناسیروش

اس .شد استفاد مشتریانبندیمتقسیومشتریرفتاربررسیبرایمواردیدرمثال اس .

شخصی بینمعنادارارتباطیروش اینازاستفاد با 1998سالدرآلبانیزپژوهشدرمثال 

کیوشناسیروش 1991سالدرنیز رینولدزومارتینآمد.دس بههاآنرفتارومشتریان

در( 1999)همکتارانشورایت همچنتین انتد؛برد کاربهمشتریانبازاربندیبخشدررا

ختودمقالتةدرهتاآناند.جستهبهر شیو اینازکیفی  هایبرنامهاجرایبررسیتحقیقات

هتایبرنامتهاجرایبرمؤثرعواملهمةکیفی بامرتبطموضوعادبیاتدرکهاندکرد بیان

دارنتد کیفیت ازمتفاوتادراکیسازمانمختلفسطو کارکنانواس نشد ذکرکیفی 

تتااندجستهبهر کیوشناسیروشازهاآناس .مؤثرسازماندرهابرنامهایناجرایبرکه

متوردستازماندرکیفی هایبرنامهموف اجرایمنظوربهوکنندشناساییراادراکاتاین

وپوپتویچراهبتردی ریزیبرنامهبهمربوطتحقیقاتدرحتی کنند.استفاد آنازتحقیقشان

بتههاآنارفتند؛کم شیو اینازبیمارستانیراهبردیریزیبرنامهدربارة(2111)پوپویچ

تاکههاییبرنامهواس مناس آنشرایطبهبودبرایادغامراهبردکهاندرسید نتیجهاین

چتوندیگرهاییزمینهدرروشاینهمچنینشود.متوقفبایدکردمیدنبالرهبرلحظهآن

و(Rosenbaum et al., 2005)مشتتریوفتاداری (Black & Hartel, 2002)عمتومیروابتط

اس .شد استفاد نیز(Zsoka, 2007)سازمانیفرهنگ

 پلیسی تحقیقات در کیو شناسی روش کاربرد

یعنتیاست ؛جترمشناستیعلت بترمبتنتیاجتمتاعیایریپیششناسی جرممنظراز

درمختلتفعتواملیکتهاست واقعیت اینقبولمستلزمجرمتکرارازاجتماعیپیشگیری

طترفازدارد.افترادمجددکاریبز درعمد نقشیاجتماعیعوامل.داردنقشجرمتکوین

.است اهمیت دارایاجراییهایروشنمودنمنطب برایکاربز شخصی شناساییدیگر 

کتاربز درمانیاتربی  اصال برایروشینوعهراجرای جرمارتکابعللشناساییبدون
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تکتوینعلتلشتناخ در(.1899)صتالحی نداردمطلوبیاثریجرمتکرارازایریپیشو

ودقی نگاهیباداردضرورتبلکهداش ؛سویهی وبعدیت نگاهینبایدکاریبز پدیدة

درزایتیجترمپدیدةدرمؤثرمکانیوزمانیمقتضیاتومحیطیوفردیشرایطازتیزبینانه

جدیتدرویکترد(.1891پاشا )رضازاد کوشیدهدفمندوپویاسالم ایدئال ایجامعهتشکیل

دانتدمتیذهنتیامتریرامجرمجرمارتکاباصلیعل جرموقوعپدیدةوشناسیجرمبه

ذهنبهیابیدس کهاس روشینیازمندعل اینبهیابیدس و(1891پروین و)صادقی

خواهداثربخشبیشترزمینهایندرکیفیهایروشدلیل همینبهسازد.پذیرامکانراافراد

اجتمتاعیجهتانشتناخ دنبتالبته«تفستیریشناسیروش»اسا برکیفیتحقیقاتبود.

درشتود.متیدرکدرونازکتهاست اجتمتاعیکنشتگرانمثابتهبتهکارانبز ومجرمان

ومعتانیفهتمباو شودمیکارانبز ومجرماننمادیندنیایواردمحق کیفی شناسیروش

و)احمتدیکنتدمیفهمرابز وجرمپدیدةاند داد انجامکههاییکنشازهاآنتفسیرهای

راافترادذهنیت بهعلمیرسیدس امکاناینکهدلیلبهکیو شناسیروش(.1891نیکپور 

نتوینرویکتردباشناسیجرمتحقیقاتزمینهایندرتواندمیکهاس روشیسازد میفراهم

نماید.تسهیلراتحقیقاتاینوباشدسودمندبسیار

کهشودمیموج امرایناس ؛جامعهبامستقیمتعاملدرکهاس نهادهاییازپلیس

مهتمنهتادایتندربتارةافترادذهنی دربرندمیبهر پلیسخدماتازکهافرادیرضای 

وآنمشتروعی مفهتومبتهپلتیسبترایمشتتریرضای باشد.داشتهبسزانقشیجامعه

رفتتاروپلیسدربارةجامعهذهنی ازآااهیمنظوربدیناس .جامعهسویازآنپذیرش

ضتعفنقتاطتاکندکم آنبهتواندمیجامعهمختلفاقشاربابرخورددرپلیسنیروهای

دهتد.بهبتودجامعهدرراخودتصویرموجود اشکاالتکردنحلباو کندشناساییراخود

بود.خواهدذهنی اینشناساییدرکارآمدابزاریکیوشناسیروشترتی بدین

بنتدیزمتانوهتاخواستتهبهکهدلیلاینبهپلیسشغل( 1891)محمدرضاییافتةبه

پراستتر مشتاغلجتزودارد اطرافرویدادهایبرناچیزیکنترلودهدمیپاس دیگران

موفقیت تواندمیاذارد میفردبرکهسوءتأثیراتیبرعالو استر  اینشود.میمحسوب
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برایمناس روشیکیو شناسیروشدهد.قرارخودتأثیرتح نیزرامختلفهایمأموری 

اس .آنانخودمنظرازوپلیسنیروهایبیندرزااستر عواملشناسایی

  کيو شناسی روش های محدوديت

کمّتیروشمثابهبهآنبندیطبقهکهاس اینکیوشناسیروشهایمحدودی ازیکی

واست ایتروقت روشیروشاین(.Ellingsen et al., 2010)باشدمشکلتواندمیکیفییا

دهنتداانپاست بترایتتاس روشایناصلیمراحلازیکیکهتتبندیرتبهوسازیمرت 

طبت دارد؛روشنوواضحهایدستورالعملبهنیازشیو اینهمچنینرسد.مینظربهمشکل

بتهواردانتقاداتازدیگریکیاس .بود آوردلهر آنانبرایروشایندهنداانپاس افتة

ایتندراست کمّتیتحقیقتاتبهمربوطکهعاملیتحلیلازاستفاد کهاس اینروشاین

شناستیروشهتدفکهاس شد ادعاهمچنینبرد.میسؤالزیرراآناعتبارکیفیتحقی 

آنحاصتلنتیجتهدرآن؛درآمتارازاستتفاد نهوهاس داد ساختاردهیودهیشکلکیو

(.Barker, 2008)هافرضیهآزموننهواس نظریهتولید

نتتایجکند تغییراس ممکنزمانمروربهواس ایلحظهافراددیداا چونهمچنین 

ایاونتهبتهرابنتدیرتبتهافتراداس ممکنااهیندارد.راالزماعتبارشیو اینازحاصل

بتروزدارنتدذهتندرواقتعبتهراآنچهوباشدطوراینبایدکنندمیفکرکهدهندصورت

فراینتدازمحقت کامتلحتذفامکتانروش ایتنادعتایبترخالفاینکه سرانجامندهند.

نیزنهاییتفسیرواس کرد تعیینمحق راهادستورالعملکهچراندارد؛وجودسازیمرت 

(.Babcock-Lumish, 2005)اس ویشخصعهدةبر

 بندی جمع

درکتاوشبتهکتهاست شد شناختهتحقیقاتدرکیفی-کمّیروشیکیو شناسیروش

شناستیروشدرعتاملیتحلیلکهاس آندرشیو اینتمایزوجهپردازد.میافرادذهنی 

هتاآنهتایدیتداا درموجتودهتایشتباه بهتوجهبادهنداانپاس بندیطبقهبرایکیو

ذهنیتغییراتومحدود شناساییکاراینازهدفشود.میاستفاد خاصموضوعاتدربارة
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کتارایریبتهکتهمهمتیمزایتایازاس .خاصموضوعیدربارةافرادازخاصاروهیدر

فراینددرمحق دخال کاهشداردهمرا بهذهنی بامرتبطتحقیقاتدرکیوشناسیروش

کننتداانشترک راستازیمرت عملیاتازعواملروشایندراس .افرادذهنی کشف

فراینتدطریت ازمحقت راعمتلاینکیفیهایروشسایردرکهصورتیدرکنند؛میمنتج

درکتهتحلیلتیوتجزیتهدلیتلهمینبهدهد.میانجامعواملبندیطبقهوتحلیلوتجزیه

راپژوهشتگرتعص کمترتحلیلیهایروشسایربهنسب شودمیاستفاد کیوشناسیروش

ونمونتهحجتمدرنیتزکمّیهایروشبهنسب آنعمدةمزی کند؛میتحقی فرایندوارد

انتختابدرتصادفیهایروشوزیادنمونةحجموجودبهالزامیکهاس ایرینمونهروش

ازکمتترمرات بهآنتعدادوشودمیانتخابهدفمندکامال طوربهنمونهندارد.وجودآن

تحقیقتاتآندرنتتایجمعنتاداریشرطپیشکهاس کمّیهایروشدرالزامینمونةحجم

کارآمتدابتزاریاس  شد واردآنبهکهانتقاداتیوهامحدودی وجودباشیو  ایناس .

اارچتهاست .نبود موف آندرپیشینتحقی هایروشکهاس افرادذهنی سنجشدر

شتایانروشتیمثابتهبتههمچنتانباشتد تأملشایانتواندمیآنبرواردانتقاداتازبرخی

روزافتزوناقبالبهتوجهبااس .نمود حفظانسانیعلومتحقیقاتدرراخودجایگا اعتماد

نتهایآینتد درشتود متیبینتیپیشمختلف هایزمینهدراخیرهایپژوهشدرروشاین

کتهشودتبدیلایتحقیقاتیهایزمینههمةدرفراایرروشیبهکیوشناسیروشدور چندان

زمینتةدراست .ارتباطدرمختلفرویدادهایدرآنتأثیراتوافرادذهنی باایاونهبه

نفعتانذیواقعتیذهنیت بتهیتابیدس برایشیو اینازتوانمینیزمدیریتیموضوعات

مبنتایبترشتودمتیاخذبار ایندرکهتصمیماتیتانمود استفاد سازمانخارجیوداخلی

دربتارةمتدیرادراککتهتصمیماتیدرویژ  بهباشد.ایرند  تصمیمشهودنهوعلمیاصول

ستایروکننتداانتأمینسهامداران کارکنان بالقو  وبالفعلمشتریانرجوع اربابذهنیات

درصتدتوانتدمتیشیو اینکاربرددارد اساسینقشسازمانموفقی درسازمانینفعانذی

شود.منجربهترینتایجبهودهدکاهشراخطا
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