
 

 

 

 انتقادی نگاهی فلسفی، اجرایی و :شناسی فن وقایع حساسروشتحلیلی بر 
 4علی اصغر فانی، 3آرین قلی پور، 2د، حسن دانایی فر1علی اصغری صارم

 2/29تاریخ پذیرش:  4/29تاریخ دریافت:

 چکیده

های روش پژوهش از این بوده و در بیشتر کتابهنوز در ایران ناشناخته ، بیش از نیم قرنقدمت  با وجود «فن وقایع حساس»شناسی روش

این االجتماع،  بر علمگرایی در دوره تسلط اثبات« فن وقایع حساس» شناسیِروش ابداعبا وجود شناسی سخنی به میان نیامده است.  روش

توجهی روبرو شده است. مقاله  ابلال قگرایی با اقبهای تفسیری و ساختهای کیفی و پارادایمدر حوزه پژوهشو های اخیر در سالشناسی  روش

اسلوب با تشریح  سپسو  کردهآشنا  هشگران کشورمان را با آنشناسی، پژوفلسفی این روش -مبانی تاریخی واکاویبا حاضر در تالش است 

در این مقاله جایگاه  .کندهایی با این شیوه پژوهشی ترغیب ها را به انجام پژوهش االجتماع، آنوقایع حساس در حوزه علمپژوهش  اجرایی

آن دست آمده از  هنتایج ببودن و پایایی  ثقؤو چگونگی تعیین مشناسی  شیوه انجام پژوهش با این روش ، سیر تطور،شناسیپارادایمی این روش

 .رسدمیبه پایان  شناسیاین روشو انتقادات مترتب بر ها مقاله حاضر با بیان مزیت. گیرد میقرار  بحثمورد 

 :کلید واژه ها

 .پژوهش کیفیگرایی، فن وقایع حساس، وقایع حساس، پارادایم تفسیری و ساخت
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 مقدمه
 ،نیز یادگیری از شکستکسب موفقیت یا استمرار آن و 

اندرکاران و مدیران  های مهم دست همواره یکی از دغدغه

پژوهان نیز  است. پژوهشگران و دانشبوده سازمان  حوزه

ها  اند تا با رهنمودهای صریح و ضمنی خود، آن همراه کوشیده

این دغدغه کمک کنند. امّا مشخص است که  رفعرا در 

ای از  ، ملغمهرنامهبو یا موفقیت یا شکست یک سازمان، مدیر، 

در . استها و فرآیندهای حساس و غیر حساس  وقایع، رخداد

در ظهور  ا افراد نیزکنش مؤثر یا نامؤثر فرد ی ،کنار این وقایع

این  نتوا آیا می. سؤال اینجاست که اثرگذار استاین نتایج 

های غیر  های حساس را از وقایع و کنش وقایع و کنش

 توان افراد محوری آیا می کرد؟بندی  و طبقهدا، فهم حساس ج

آیا  شکست یا موفقیت را شناخت؟ در و تأثر گذار

ها وجود  الؤمندی برای پاسخ به این س شناسی نظام روش

  دارد؟

شناسی  شخاصی از رو عاین مقاله به دنبال معرفی و تحلیل نو

این  داند. ها را مثبت می کیفی است که پاسخ این سؤال

برای پاسخ به این  1294در سال  نخستین بارشناسی که  روش

فن وقایع » ابداع شد، 1فردی به نام فِالناگاندغدغه و توسط 

شناسی را در شرایطی  فالناگان این روش .دارد« 9حساس

 ،االجتماعدر حوزه علم گراییپارادایم اثباتمعرفی کرد که 

رغم  علی. آمد به شمار میپارادایم غالب  ،همانند علوم طبیعی

و  کشف برایبه مثابه ابزاری « فن وقایع حساس» این تسلط،

سازمانی در پارادایم تفسیری یا ها و مسائل پدیدهتحلیل 

فن وقایع  (.49ص ، 9004)شِل،  شدپدیدارشناختی مطرح 

ای است که برای نسبتاً ساختار یافتههای حساس یکی از رویه

خصوصیات تواند رود و میهای کیفی بکار میگردآوری داده

 باخود را های اقتصادی و عملی شناختی و همچنین جنبه روان

، 3)کاچ قاضاهای کاربردی خاص، تطبیق دهدت وشرایط 

رویه مصاحبه  فن وقایع حساس»( 1221)شِل از نظر (. 9002

________________________________________ 
1. Flanagan 

2 .The critical incident technique 

3. Koch 

ادها، وقایع، )روید 9رخدادهای 4بررسی کیفی است که به

-( مهم و معناداری می6انگیزبحث های فرایندها یا موضوع

این . «انددهندگان شناسایی شدهپردازد که توسط پاسخ

پردازد که  ی میهایبه بررسی روش شناسی روش

مدیریت این رخدادهای  ها برای کنندگان از آن مشارکت

شناسی، اثرات  همچنین با این روش . اند استفاده کردهمعنادار 

شناسایی کنندگان بر مشارکتنتایج و پیامدهای این رخدادها 

از  وقایع فهمشناسی، این روش غایی هدفدر واقع . دشومی

با در نظر گرفتن عناصر شناختی،  کنندگانمشارکتدیدگاه 

(. 1220و همکاران،  7)بیتنر ها است عاطفی، و رفتاری آن

حوادث تجربه شدهِ خاص  گزارش ،فهم مأخذ اصلی این

فارِرو و کاستان )به نقل از  استکنندگان توسط مشارکت

تاکنون  نخست،های  همان سالاز (. 9009، 1آرجولسمارتینز 

 ومحور  شیوه ارزیابی کنش عنوان نوعیبه  «فن وقایع حساس»

مورد استفاده قرار  2پژوهشیابزار اکتشافی و  نوعی به مثابه 

محوری، از دالیل  در واقع همین رویکرد کنش. استگرفته 

در ارائه  توان شناسی می از این روش. موفقیت آن بوده است

در  هابهبود شایستگی عمل اثربخش و برایهایی توصیه

 . کردگوناگون استفاده های  حوزهو در ها حرفه

کارگیری  هها یا بداده کسببر  و است 10شناختی، فنی این فن

تمرکز دارد. ضمناً  کنندگان مشارکتاطالعات  ودانش 

آید، دست می هبکنندگان  مشارکتفرآیندی که این اطالعات از 

اطالعات در زمینه یا  قرار دارد. یعنی 11دارتجربه معنا نوعیدر 

یک  ورودتجربه  و است تعبیه شده احتمالیواقعه نوعی 

شکست و  ترس ازاحساس بدون  ،واقعه ایندر  گر کنش

با  (.4، 9006لِن، )هِتلِیج و اِستین آیدبه دست می ،19شرمندگی

، به دلیل «فن وقایع حساس»وجود قدمت تقریباً شصت ساله 

________________________________________ 
4 .Investigation 

5 .Occurrences 

6 .Issues 

7 .Bitner 

8 .Castán Farrero & Martínez Argüelles 

9 .Investigative 

10 . Cognitive 

11 . Sense Experiential 

12 . Embarrassment 
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شناسی در  آشنا نبودن پژوهشگران کشورمان با آن، این روش 

 تحلیلکشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است. لذا 

فلسفی، اجرایی و  از نگاه «فن وقایع حساس»شناسی روش

 های تاریخیریشه پس از بیان. استهدف این مقاله  ،انتقادی

، اسلوب اجرایی ،شناسیکاربردی این روش های قعیتمو و

گیرد. آن مورد بحث قرار می سیر تکاملو  جایگاه پارادایمی

 و بیان، «فن وقایع حساس» معیارهای ارزیابی مطالعات ارائه

بخش  پایان شناسی، ن روشایانتقادات مترتب بر  نقاط قوت و

 .خواهد بودحاضر مقاله 

 

های الؤ، موارد کاربرد و ستعاریف :فن وقایع حساس

 پژوهش

 ای اندازهشناسی فن وقایع حساس به پذیری روشانعطاف

هایی پذیری در اصطالحات و واژهاست که حتی این انعطاف

ود مشه، مختلف به کار رفتههای در حوزه آنکه برای اشاره به 

، 9)بِردفیلد 1اصطالحاتی از قبیل، فن واقعه حساس .است

(، فن رخداد 1222، 4)گولد 3حساس تحلیل وقایع(، 9000

و  1)شوآب 7(، فن وقایع حساس1212، 6)کاناک 9حساس

(، 1226، 10)راتمن 2(، عمل واقعه حساس1297همکاران، 

مطالعه واقعه  (، فن1229، 19)پاپ و وِتِر 11وقایع حساس

گزارش واقعه (، 9009و همکاران،  13حساس )کاترِل

واقعه  بازاندیشی درو (، 1217، 19)کِلوندر 14حساس

همگی برای اشاره به این ( 1229، 17)فِرانسیس 16حساس

________________________________________ 
1 .Critical incident technique 

2 .Bradfield 

3 .Critical incident analysis 

4 .Gould 

5 .Critical event technique 

6 .Kunak 

7 .Critical incidents technique 

8 .Schwab 

9 .Critical incident exercise 

10 . Rutman 

11 . Critical incidents 

12 . Pope and Vetter 

13 . Cottrell 

14 . Critical incident report 

15 . Kluender 

16 . Critical incident reflection 

17 . Francis 

با (. 9009)باترفیلد و همکاران،  اندشناسی به کار رفتهروش

شکل خاصی از  «فن وقایع حساس»توان گفت ، میاین وجود

های بندی وقایع یا روایتتحلیل محتوا است که با هدف طبقه

های پدیدارگشته )مضامین حساس و با نیت آشکار کردن تِم

های عمیق رود. این فن در ارائه تبیینبه کار می 11ظهور یافته(

. وقایع بسیار کارگشا استو فرآیندی از موضوع مورد نظر، 

تواند با در این فن مینظر  پیرامون موضوع مورد ،حساس

های قبیل مصاحبههای مختلفی از و روش فنوناستفاده از 

، مشاهده مستقیم و یا 12های کانونیگروه شخصی، مصاحبه

های باز گردآوری شود مشارکتی، و استفاده از پرسشنامه

 (. 9003، 90؛ وانگ و سوهال9001)ادواردسون و روز، 

، شناسی روشعنوان مبدع این (، به 397ص ، 1294فِالناگان )

گردآوری های رویه مجموعه» را «فن وقایع حساس»

داند. از نظر او به کمک  می« مستقیم رفتار انسانهای  مشاهده

حل مسائل »برای  ها از این مشاهده توان شناسی می این روش

. استفاده کرد «و ایجاد اصول گسترده روانشناختیکاربردی 

در این تعریف، هر کنش انسانی قابل  «واقعه»منظور از واژه 

 برای دتوانمی بوده ومعنادار ای است که به نوبه خود مشاهده

برای . استفاده شود، گران این کنش و استنباط بینیپیش

در شرایطی رخ دهد باید آن واقعه  واقعه، تلقی شدنِ «حساس»

و  بودهگر نسبتاً روشن ت کنش برای مشاهدهکه قصد یا نیّ

ناشی از این کنش از قطعیت یا صراحت کافی اثرات  ها وپیامد

بنابراین  .همراه باشد و با کمترین شک و تردیدبرخوردار 

هایی از موقعیت 91های روایتی کوتاه، توصیف«وقایع حساس»

های و انطباق هادهنده وجود مسائل در سازمان نکه نشا هستند

. همچنین مسائل ناشی از استآنها با محیط پیرامونشان  نهادی

د توان، میمانند دو همکار سازمانی متعامل 99هایزوج تفاوت

 هایی در ایجاد وقایع حساس باشند. موقعیت

________________________________________ 
18 . Emergent themes 

19 . Focus group 

20 . Wong & Sohal 

21 .  Short Narrative Descriptions 

22 . Parties 
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برای تجزیه و تحلیل و آشکار  توان شناسی می از این روش

کند، استفاده  کمک میمسائل این رفتارهایی که به حل  1کردن

آفرین را نشان داده و  مسئلههای حساس موقعیت ،. این فنکرد

کند. بیان می 9داستانی کوتاه ها را در قالب نوعی مجموعه آن

های به موقعیت کنندگان مشارکتاین فن فرآیند واکنش 

این حل  ها برای هایی که آنبه رفتارو حساس را شناسایی 

باید توجه .  3بخشد می )معنا( روح کنند، مسائل استفاده می

بر  یعنیاست.  4حساس وابسته به موقعیت فن وقایعکرد که 

-ش متمرکز است )هِتلِیج و اِستینا های واقعیِ روایتموقعیت

ها و (. وقایع حساس عالوه بر اثرات نگرش4، 9006، 9لِن

ها و رفتارهای افراد های واقعی، مهارتعواطف در داستان

گیرند. به عالوه این فن از کننده را نیز در بر میمشارکت

کند. بنابراین های رفتاری بازخور و تقویت استفاده مییکتکن

محتوای  و نیزعناصر شناختی، عاطفی، و رفتاری  ،در این فن

-زمان مورد توجه قرار می و فرآیند این یادگیری، هم یادگیری

سودمندی شناسی،  روشترین مزیت این د. شاید مهمگیر

 پژوهشگردوطرفه آن است، به طوری که همزمان با اینکه 

نیز  کنندگان مشارکت، کنداطالعات مورد نیاز را گردآوری می

-وقعیتاز مفهم بهتری  ،های وقایع حساسبا شناخت تجربه

-به دست میو شرایط مختلف  هادر زمینه خود های پیشروی

 . آورند

ها و مواردی استفاده قعیتدر چه مو« فن وقایع حساس» امّا

-در پژوهش وقایع حساس فن ،در پاسخ باید گفت شود؟می

های مؤید یا کنش ی که هدف غایی آن شناسایی رفتارهای

، مورد استهای خاص موفقیت و یا شکست در موقعیت

این  (،9، 9006)لِن هِتلِیج و اِستین از نظر گیرد.استفاده قرار می

تواند بسیار مفید باشد: الف( می دو موقعیتدر شیوه پژوهشی 

، 6ها، مطالعات بنیادینریزی، ارزیابیبرنامهگردآوری داده برای 

________________________________________ 
1. Unearth 

2 . Short Story 

3 .Animate 

4 .Situational 

5 .Hettlage & Steinlin 

6 .Base Line Studies 

های کاربردی، به خصوص )و پژوهش 7و یافتن امور واقع

و پژوهی( تر، نظیر اقدامدرون نوعی چارچوب پژوهشی وسیع

به برخی  .ایب( بازاندیشی در مورد اَعمال متخصصان حرفه

ها در بخش خاستگاه تاریخی مقاله  های این موقعیت  از نمونه

 حاضر اشاره شده است. 

هایی مجموعه رویه ،که گفته شد، فن وقایع حساس طورهمان 

هایی در مورد وقایع است. برای گردآوری و تحلیل گزارش

( توصیفی از 1وقایع نوعاً دارای دو یا سه ویژگی هستند: )

یا  ای از کنش( مجموعه9ت خاص، )شرایط و موقعی

( نتیجه یا پیامد. این فن به 3)و ، بازیگران کلیدی رفتارهای

طور مستمر در مدیریت، به خصوص در مدیریت منابع 

گیرد. برای انسانی، و به طرق مختلف مورد استفاده قرار می

های سازمانی های عملکرد برای پستمثال در تعیین نیازمندی

ین فن استفاده کرد. عالوه بر آن، فن وقایع حساس توان از امی

های آموزش، سالمت، توسعه ای در حوزهبه طور گسترده

نکته رود. های اطالعاتی، و خدمات مشتریان به کار میسیستم

تبیین صرفاً به که وقایع حساس  حائز اهمیت آن است

را  ها آن علل وقوع، و پردازد می)وقایع(  1رویدادهای خاص

گوید دهد. به عبارت دیگر وقایع حساس به ما میح نمیتوضی

که چه چیزی اتفاق افتاده است، امّا در این مورد که چرا اتفاق 

گوید. علل احتمالی وقوع رویدادهای افتند، چیزی نمیمی

کنندگان هایی که با مشارکتحساس باید در انجام مصاحبه

حساس باید گیرد، جستجو شود. مورد وقایع پژوهش انجام می

درون چارچوب  ،کنندگان مشارکتبه واقعیت نزدیک باشد. 

ند. نکها را شناسایی میواقعی داستان، اشخاص و موقعیت

رود ، انتظار میهاداستان محور بودن بافتعالوه بر آن، به دلیل 

د ها مطابقت داشته باشبا این داستان ها آن هایکه تجربه

ساس فن وقایع حچون  (.9، 9006لِن، )هِتلِیج و اِستین

 ای از قوانین خشکنه مجموعه ومنعطف  یاصول مجموعه

مورد ای از موارد مختلف طیف گستردهدر  تواند است، می

ثر نامؤثر و های مؤدر واقع در این فن روش. استفاده قرار گیرد

برنده در کنار عوامل  انجام کار مشاهده شده، و عوامل پیش

________________________________________ 
7 .Fact-finding 

8 .Certain Event 
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ی یک ها. این فن به تعیین جنبهشودبازدارنده دیده می 

با با قرار دادن  و پردازدمی فعالیت/موقعیت یا رخداد مهم

دستیابی به پژوهشگر را در  کنندگان در متن داستان،مشارکت

عقاید  ،1ایهای کلیشهدر عین دوری از واکنشها  آنذهنیت 

. در این فن از کند کمک می 3مطلوبهای ، و پاسخ9شدهادراک

شود که بر واقعه یا وقایعی کنندگان خواسته میمشارکت

ها قابل ای از کنشتمرکز کنند که اوالً در قالب مجموعه

ها را  به طور شخصی تجربه  اند و ثانیاً خودشان آنتحلیل

 از آن جهت حساسواقعه حساس  به همین دلیلاند. کرده

)هِتلِیج تواند اثر مهمی بر نتیجه نهایی داشته باشد است که می

با تعاریف و دستگاه واژگانی  حال که (.6، 9006لِن، و اِستین

که  بدانیم، باید آشنا شدیم شناسیو موارد استفاده از این روش

هایی  الؤبه چه سپاسخ دنبال به « فن وقایع حساس»پژوهش 

حداقل « فن وقایع حساس» مطالعهدر پاسخ باید گفت ؟ است

 : دپاسخ دهال ؤباید به سه س

چه رویدادهایی مقدمات ایجاد وقایع حساس  .1

 را فرآهم کرده است؟

افراد یا اشخاص محوری در ایجاد این وقایع  .9

 اند؟حساس چه نقشی داشته

 پیامدها و نتایج وقایع حساس چه بوده است .3

 ؟(9003و همکارانش،  4ماالک)

 ال در واقع همان مفهومؤاین سه س (9006) 9یویسدِ گفتهبه 

 7ادواردسون و روز« 6علت، خط سیر حوادث، و نتیجه»

از نظر . است« فن وقایع حساس»در مطالعات ( 9001)

ال افزوده ؤال چهارمی به این سه س، ضروری است سؤیویسدِ

نتایج و پیامدها  ز شناختباید بالفاصله بعد ایعنی شود. 

 پرسیده شود که؛

________________________________________ 
1 .Stereotypical Reactions 

2 .Received Opinions 

3 .Desired Answers 

4 .Mallak 

5 .Davis 

6 .Cause, course of events and results 

7 .Edvardsson and Roos 

رهنمودهای ضمنی این نتایج برای آینده  .4

 چیست؟ 

ها در مورد نیاز سازمانهای ال، دادهؤپاسخ به این س در واقع

شان را  این وقایع حساس بر کسب و کار و مشتریان فهم اثر

تواند در نتیجه کند و مسائل احتمالی آینده که میفرآهم می

کند. همچنین پاسخ به شناسایی می ،این وقایع پیش آیند را

ها را در سازمان فن وقایع حساسال چهارم در مطالعه ؤس

بندی وقایع حساس و نیز تعیین وزن این وقایع در اولویت

این  (.9006یویس، کند )دِها کمک میمقایسه با سایر سازمان

و  ها و استمرا موفقیتها را در کسب  تواند سازمان موارد می

 های احتمالی کمک کند. از شکستو یادگیری دوری 

 

 «فن وقایع حساس» خاستگاه تاریخی

شناسی سازمانی  فن وقایع حساس به روانتاریخی های ریشه

در جنگ جهانی دوم ابداع شد گردد. این فن و صنعتی بر می

 با  1شناسی نیروی هوایی امریکا روان طرح نتیجهو در واقع 

. بودبندی کارمندان و خلبانان هواپیما انتخاب و طبقههدف 

ریاست این طرح پژوهشی را بر عهده  ،فالناگانسی. جان 

موفقیت  واقعیِ تحلیل وقایعِبه دنبال  او و همکارانش داشت.

شناسایی و  جبران خدماتآموزش و های برنامهدر  یا شکست

توانست به شکست یا موفقیت رفتارهای خاصی بود که می

های ارزشیابی گزارش ،در آن زمان(. 1294)فالناگان،  بیانجامد

پا ها و مطالب پیشوایی در مورد خلبانان بر کلیشهنیروی ه

 خلق وخوی»، «فقدان توانایی ذاتی پرواز»ای از قبیل افتاده
داشت. در حالی که اصرار « های ناکافیپیشرفت»و « نامناسب

های واقعی بر گزارشمدنظر،  جای رویکردطرح جدید به 

تعاریف عینی  در شناختو شایسته  ماهرگران مشاهده

این طرح  .متکی بودخلبانان  رفتارهای اثربخش و غیر اثربخش

شکست  مطالعاتی به تحلیل مسائلی از قبیل مجموعهدر قالب 

های بمباران هوایی، موریتمأ در یادگیری پرواز، شکست

-طراحی ابزارها و کنترل زیری، و برنامهنظامی مسئله رهبری

 ح مذکورطرپرداخت. اقک خلبان در هواپیما میهای ات

________________________________________ 
8 .Aviation Psychology Program of the US Army Air Forces 
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های در برای فعالیت هازمندیگمند در تالش نظام نخستین

ردآوری و تحلیل وقایع خاصی بود که رفتار مؤثر یا حال ا

های طراحی شده برای پرواز را نشان نامؤثر مربوط به فعالیت

داد. تأکید بر رخدادهایی که میان موفقیت و شکست می

ارائه فهرست بجای  -« وقایع حساس» -شدتفاوت قائل می

 د. کرجرا، فهرست عینی فراهم میمبهمی از نیا

های و اوایل سال 1240)اواخر  پس از جنگ جهانی دوم

، فنی که توسط فالناگان به کار رفته بود توسط خود او (1290

شناسی دانشگاه  و دیگر دانشجویانش در دپارتمان روان

بدین  و ای شدهای حرفهها و فعالیتپیتزبورگ، وارد گروه

 همچنین(. 9001و همکاران،  1)فیزجِرالد یافت بسططریق 

که فالناگان نیز یکی از  9در بنیاد امریکایی پژوهش این فن

 با تحوالتی روبرو شدشناسان عضو این سازمان بود،  روان

 (. 9009)باترفیلد و همکاران، 

عالوه بر کاربرد فن وقایع حساس در تعیین فالناگان 

گر از کاربردهای این فن به برخی دی شغلی،های نیازمندی

 فن وقایع حساس ،هادر آن سالکند. به عنوان مثال اشاره می

 گیری خبرگی، اندازهکارآموزی، 3نمونهگیری عملکرد در اندازه

بندی پرسنل، طراحی مشاغل، انتخاب و طبقه ،دستی()چیره

ای ههای عملیاتی، طراحی تجهیزات، تعیین نگرشایجاد رویه

. شدمیاستفاده  درمانیرهبران و انگیزش، و مشاوره و روان

، رفتمیبه کار  1240های فن وقایع حساس در سال هر چند

این فن را به مثابه یک شیوه پژوهش،  1294فالناگان در سال 

 آنهای انجام ها و رویهو به تشریح ویژگی کردمعرفی 

فن وقایع »بعدها  (.9009پرداخت )باترفیلد و همکاران، 

و  کاریهای در محیطدر حوزه مطالعات سازمان و  «حساس

 اسیشنو روایی و پایایی این روش گرفته شدار  هبک شغلی

 با تمرکز برها . بیشتر این پژوهشمورد بحث قرار گرفت

 به دنبال شناخت عوامل ملموسِ، عملکرد مدیریت و کارکنان

، 1220های در اوایل سال اند.احتمالی بر عملکرد بوده اثرگذارِ

________________________________________ 
1 .Fitzgerald 

2 .American Institute for Research. 

3 .Typical performance 

برای  و 4گرایی اجتماعیاین شیوه پژوهشی در پارادایم ساخت

هایی زمینهو ، 9های سرشار از رخدادهای عاطفیشناخت زمینه

، 9004)شِل،  شد، استفاده اند یادگیری تجربیآمیخته با که 

 عنوانشواهد حاکی از آن است که فن وقایع حساس به  (.49

علمی  های حوزهپژوهش کیفی در اغلب شناسی روش نوعی

شناسی در به کار رفته است. با وجود استفاده از این روش

شناسی صنعتی و  های گذشته، روانمختلف، در سال های حوزه

 است از این فن استفاده کرده ها حوزهسازمانی بیشتر از سایر 

 ،. با این وجود تاثیرات این فن(1227)اندِرسون و ویلسون، 

 آن شناسی سازمانی و صنعتی های روانخیلی بیشتر از ریشه

( 1در جدول ) (. 9009و همکاران،  6است )به نقل از باتِرفیلد

 اند، شناسی بهره گرفته هایی که از این روش حوزهبه برخی از 

حوزه سازمان  اندرکاران دستپژوهشگران و اشاره شده است 

 ناسی استفاده کنند.ش توانند از این روش و مدیریت نیز می

 

 مبانی فلسفی و جایگاه پارادایمی فن وقایع حساس

فن وقایع حساس، در زمان ابداع خود توسط فالناگان، دارای 

گرایی بود. مطالعاتی که توسط های پارادایم اثباتفرضپیش

 پنداشتند کهانجام شدند، چنین می 1294فالناگان در سال 

های تعریف شده به شکل ملموس حضور واقعیت در موقعیت

-دارد. در این شرایط مشاهدات هنگامی درست قلمداد می

ها را به یک صورت قضاوت  گرانِ مستقل، آنشوند که مشاهده

گرایی، کنند. بنابراین مبنای فن وقایع حساس در پارادایم اثبات

دست  به مشاهده و وقایع حساس است. 7بندیتوانایی طبقه

بندی ای از وقایع جامع که حاصل سیستم طبقهآوردن مجموعه

آل پژوهش فن وقایع حساس وقایع حساس است، شکل ایده

بندی شود. با این حال چون طبقهدر این پارادایم محسوب می

شود، هرگز جامع نخواهد بود. برای مثال از استقراء حاصل می

های توصیفی طبقه ای ازآورد پژوهش فالناگان مجموعهره

________________________________________ 
4 .Social Constructionism 

5 .Emotionally Laden Critical events 

6 .Butterfield 

7 .Classification 
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 .انداستفاده کردهحساس  وقایع فن ای از مطالعاتی که ازنمونه .1جدول 

 CITهای پژوهش حوزه علمی

 (1213) 9(؛ اِستانو9003) 1کیوری و رایت ارتباطات

 (9016و همکاران ) 9اریکسون؛ (1221) 4(؛ کِمپِیِن و همکاران1211) 3داچِلت و همکاران حوزه سالمت

 (9000و همکاران ) 7گاچ-(؛ اِستیت1229) 6الچانآنگِل و مککنی و تحلیل شغل تجزیه

 (1227) 2کورمیک(؛ مک1229) 1دیکس و ساویکاس مشاوره

 (9009)  13لوجانبرگ-تیری و کورو (؛1229) 19(؛ پارکر1276) 11(؛ اُکلِف9009) 10مِیر و سُحبتلی پرورش  آموزش و

 (1216) 19ناب و همکاران(؛ مک9001) 14هامفِری و نازاراث دارویی پزشکی

 (1229) 17(؛ کیونِی9003) 16دِربِیسک و وانهام بازاریابی

 (9014) 91؛ نجمال اسالم(9014و همکارانش ) 90؛ لین(9000) 12کیبا(؛ اس9009) 11اِلینگِر و بوستروم یادگیری سازمانی

 (1279) 93(؛ شُواب و همکاران1224) 99اِوانس ارزیابی عملکرد

 (1229) 99(، پوپه و وِتِر9000) 94سِرنا شناسی روان

 (1220) 97(؛ میلز و واین1211) 96وورکین اجتماعی یکارمدد

 91(9014داسگوپا و همکارانش ) رفتار سازمانی

 (9016) 92مانهاران-رامسئوک مدیریت مشتریان

 (9016) 30دوراند کسب و کار و مدیریت

 

________________________________________ 
1 .Query and Wright 

2 .Stano 

3 .Dachelet and et al. 

4 .Kemppainen and et al. 

5 .Eriksson 

6 .Kanyangale and MacLachlan 

7 .Stitt-Gohdes  

8 .Dix and Savickas 

9 .McCormick 

10 . LeMare and Sohbat 

11 . Oaklief 

12 . Parker 

13 . Tirri and Koro-Ljungberg 

14 . Humphery and Nazarath 

15 . McNabb et al. 

16 . Derbaix and Vanhamme 

17 . Keaveney 

18 . Ellinger and Bostrom 

19 . Skiba 

20 . Lean 

21 . Najmul Islam 

22 . Evans 

23 . Schwab et al. 

24 . Cerna 

25 . Pope and Vetter 

26 . Dworkin 

27 . Mills and Vine 

28 . Dasgupta 

29 . Ramseook-Munhurrun 

30 . Durand 
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( از رهبری مؤثر نظامی بود. در آن 1حساسهای )نیازمندی

-کنندگان خبره و مقایسه قضاوتکارگیری مشاهده مطالعه با به

-ها، ماهیت کامالً ذهنی این فرآیند به مجموعه های مستقل آن

توانست با دقت زیادی به ای از معیارهای عینی که می

به عبارت  شد. های بیشتری تعمیم داده شود، تبدیل می گروه

نتایج ذهنی  ممکنشد تا حد ها تالش میر در آن سالبهت

، تا در پارادایم تبدیل شودبه عینیت  فن وقایع حساسپژوهش 

 ،بنابراینغالب آن دوره زمانی، جایگاه خود را مستحکم کند. 

ها این فن به عنوان ابزاری علمی برای پرده در آن سال

قلمرو تحلیل ها یا حقایق موجود در واقعیت و کشفبرداشتن 

کارگیری این ابزار  وظیفه یا شغل مطرح شد. هدف از به

در بینی و نهایتاً کنترل وقایع بود. گیری، پیشاندازه ،علمی

سنّت پژوهشی غالب، یعنی پژوهش کمّی، برخی از  قاموس

که از فن وقایع حساس در انجام  نخستینپژوهشگران 

لیت در میان برای کسب مقبو، کردند میپژوهش خود استفاده 

بردند و  سایر علوم، زبان خاص این پژوهش را به کار می

های خود را متناسب با این نوع  روایی و پایایی پژوهش

 کردند.  ها گزارش می پژوهش

های کیفی از مقبولیت با ورود به دوره پست مدرن، پژوهش

بیشتری برخوردار شده و مورد استفاده قرار گرفتند. به گفته 

تواند هم در پارادایم ، فن وقایع حساس می(1221شل )

مدرن  ایی و هم در پارادایم پژوهشی پستگرپژوهشی اثبات

مدرن، فن وقایع حساس تبدیل به  پست دوره دراستفاده شود. 

 در قابل استفاده)به جای ابزار علمی(  یک ابزار پژوهشیِ

گرایی اجتماعی، ساخت، تفسیریپارادایم پدیدارشناسی، 

 شود می چارچوب تئوری داده بنیانو کیفی، های پژوهش

-های هستیریشه(. 46 ، ص9004شِل، ؛ 91؛ 1221)شل، 

به عنوان نوعی  شناسی فن وقایع حساسشناسی و شناخت

 بر گراییو ساخت رویکردهای تفسیرگرایی به، ابزار پژوهشی

د که عالم پیچیده نکنچنین فرض می هاد. این رویکرددرگمی

به عبارت ود. شتواند از طریق تجربه انسانی درک است و می

کنندگان و دیگر فرآیندهای معناسازی که توسط مشارکت

________________________________________ 
1 .Critical Requirements 

، قابل دهدانجام پژوهش مورد نظر رخ میهنگام پژوهشگران 

وقایع حساس ابزاری است  فن ،در این معنا شناسایی هستند.

 کندمیممکن  را تعامالت اجتماعی یفرآیندهای پویاکه فهم 

از این  ( و114-113 ، ص9010، 9اُزکان و شل-اراستاسک)

. بسیار مناسب است 3محلی-مطالعات چند برای انجام جهت

و  از مشاهده مشارکتیبه طور متداول  ها در این محیط

هایی از فنون کیفی برای که نمونه ،نیافتهمصاحبه ساخت

 شود ، استفاده میاند به ذهنیتمعانی وقایع تر شدن نزدیک

جوهره فن وقایع امروزه  ،بنابراین(. 46 ، ص9004)شل، 

گیرد. به های پژوهش کیفی را در بر میحساس ویژگی

گیرد؛ خصوص اینکه این فن در یک مکان طبیعی انجام می

ها بر عهده دارد؛ پژوهشگر نقش کلیدی در گردآوری داده

 آید؛ دردست می هها باز طریق مصاحبه زبان وها در قالب داده

باز پاسخ استفاده  های سؤالآن از مشاهده مشارکتی و یا از 

؛ و شود میها به شکل اسقرایی انجام شود؛ تحلیل دادهمی

کنندگان است های مشارکتتمرکز این شیوه بر دیدگاه

های  شناسی همانند سایر روش (.9009)باترفیلد و همکاران، 

د شناسی نیز از طرح پژوهشی مختص خو کیفی، این روش

های پژوهش  طرح(، 10 ، ص1221رسول )کِبرخوردار است. 

را بر اساس پنج بعد تمرکز، مبداء،  های کیفی شناسی روش

ها، و اشکال روایتی، ها، تحلیل دادههای گردآوری دادهشیوه

کند. در صورتی که بخواهیم فن وقایع معرفی و مقایسه می

دهیم، باید حساس را بر اساس این ابعاد مورد بررسی قرار 

بگوییم که؛ )الف( تمرکز این شیوه پژوهشی بر عوامل، وقایع، 

و رخدادهای حساسی است که عملکرد اثربخش اقدام یا 

یا کاهش  افزایش را تجربه موقعیت و یا رخداد خاصی

شناسی صنعتی و سازمانی  ؛ )ب( مبداء آن به رواندهد می

ها ق مصاحبهاز طری عمدتاًها گردد؛ )پ( گردآوری دادهبرمی

ها با ؛ )ت( تحلیل دادهشود انجام می)انفرادی یا گروهی( 

-ها بر میدهی به طبقاتی که از دادهتعیین شکل ارجاع، شکل

-تعین خاص بودن و یا عمومیت طبقات صورت می تابند، و

گیرد؛ و )ث( شکل روایتی آن طبقاتی است که با تعاریف 

________________________________________ 
2 .Karataş-Özkan and Chell  

3 .Multi-site studies 
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-اند. این ویژگیعملیاتی و عناوین خودتوصیفی مشخص شده 

های کیفی را از دیگر پژوهش فن وقایع حساس پژوهش ها 

در بخش بعدی  (.9009کند )باترفیلد و همکاران، متمایز می

مقاله خواهیم دید که چگونه این طرح پژوهشی خاص در 

 شود. نمایان می فن وقایع حساسمراحل انجام پژوهش 

 

 فن وقایع حساسمراحل انجام پژوهش 
شناسی فن وقایع حساس که پیشتر ذکر شد، روشطور  همان

انجام پژوهش است.  درهای نسبتاً ساختارمندی دارای رویه

(، و هتلیج و 9004(، گِرملِر )1222هایس ) (،1294فالناگان )

از جمله کسانی هستند که مراحل خاصی را (، 9006لن ) استین

هت رغم شبا اند. علی ارائه کرده شناسی روش اینبرای اجرای 

ها و نکات  تفاوت ، در هر یککلی این رهنمودهای اجرایی

ها  ظریفی موجود است. از این رو در ادامه به تشریح آن

به عنوان مبدع این (، 1294فالناگان )پردازیم.  می

موضوع مورد اهداف کلی  تعیین( 1پنج گام  شناسی، روش

( گردآوری 3ها و تنظیم مشخصات، ( تدوین برنامه9مطالعه، 

ها و گزارش نتایج تفسیر داده( 9و  ها،( تحلیل داده4ها، داده

شایان ذکر است که با توجه  برد.را برای انجام پژوهش نام می

شناسی،  گرایی در دوره ابداع این روش به تسلط پارادایم اثبات

همچنین روش  د.ناین مراحل رنگ و بوی این پارادایم را دار

مراحل، استفاده از  اصلی گردآوری اطالعات در این

 کنندگان مستقل است. مشاهده

 نخستیندر ( 1294فالناگان و همکارانش )چون  :اول مرحله

 تبیین برایابزاری  عنواناز فن وقایع حساس به کارشان 

فعالیت، استفاده کردند، تعیین هدف یا هدف  ای کارویژه

، به عنوان یکی از شرایط مبنایی که قبل از آن فعالیتعملیاتیِ 

انجام هر مطالعه و پیش از هر جنبه دیگر باید در نظر گرفته 

پاسخگویی  درهدف کلی فعالیت  نیتعی .شود میشود، مطرح 

فعالیت  ( هدف عملیاتی1: )شود مطرح میبه دو سوال 

، مشارکت داردفردی که در این فعالیت از ( 9چیست؛ و )

ین هدف یدر تع؟ چه کاری انجام دهدود که رانتظار می

خبره  در فعالیت مورد مطالعهسرپرستی که  توان ازفعالیت می

 چون. کرد استفادهواقع عالم در  از مجریان آن فعالیت یااست، 

های مختلفی نسبت به نفعان مختلف، گرایشممکن است ذی

ین را برای تعیاشته باشند، فالناگان معیاری هدف هر فعالیت د

 کند کهاین معیار بیان می. کند میهدف هر فعالیت تعیین 

در که  استی توصیف ،یک فعالیت بهترین توصیف برای هدف

آن  ،. بنابراین هدفشودبیان  ،مفهوم با کوتاهِعبارات  قالب

بیان  آن با حوزهآن  چیزی خواهد بود که تعدادی از خبرگان

 .ندا موافق

و دقیقی  های خاصدستورالعمل در این مرحله: دوم مرحله

معتقد است که در  فالناگان. شودمیکنندگان ارائه به مشاهده

گیری مشخص تصمیم موضوعچهار  درباره بایداین مرحله 

( 9؛ )ودش میکه مشاهده  هاییموقعیت( تعریف انواع 1: )کرد

( فهم گستره اثرات 3ارتباط این شرایط با اهداف کلی؛ ) تعیین

که چه  در این مورد( اتخاذ تصمیم 4واقعه بر اهداف کلی؛ و )

کسی مشاهدات را انجام خواهد داد )به عنوان مثال خبرگان 

کنندگان محصول یا خدمت، و یا رشته، سرپرستان، مصرف

وعه افرادی که در حال انجام فعالیت هستند(. حضور مجم

 کنند،راد بر مبنای آن رفتار میفیکسانی از قوانین که همه ا

ت عینیّ در نهایتگران، جانس و سازگاری میان مشاهدهت

ت سازگاری و عینیّدر واقع  را تضمین خواهد کرد.مشاهدات 

که در زمان فالناگان به عنوان اصول  هستند مفاهیمیهمان 

 علمی مطرح بودند.

 تواند بامیها است که ری دادهگردآومرحله ، مرحله سوم

 کنندگان خبرهاز جمله استفاده از مشاهدههای مختلفی روش

 خاصی نحوه کار افرادی که وظیفهمشاهده با  ها آن .انجام شود

 همچنینکنند. اطالعات الزم را گردآوری می دهد،را انجام می

که با رجوع به  خواستاز افراد با انجام مصاحبه، توان  می

پیش آمده  ها آنحافظه خود در مورد آخرین وقایعی که برای 

شاهده م( 1294)است، گزارشی ارائه دهند. گرچه فالناگان 

 از داد، با این حال ها ترجیح میخبرگان را در گردآوری داده

دانست که این روش در همه میمشکالت مشاهده آگاه بود و 

 فالناگان برای رفع این مشکالتپذیر نیست. ها امکانزمان

و جزئیات شواهد پشتیبان  گردآوریبخشی از زمان را صرف 

صحت وقایع فراخوانده  کرد تا ازکنندگان میدقیق از مشارکت
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-آوردن دادهچهار روش را برای بدست او. مطمئن شود 1شده

( 1: )بردی مورد نیاز در قالب وقایع حساس نام میها

-( پرسشنامه3های گروهی؛ )( مصاحبه9)های فردی؛ مصاحبه

ها اطالعات جزئی در در این فرم) 9ثبتیهای ( فرم4ها؛ و )

ها بدست اطالعاتی که از این فرم رابطه با وقایع وجود دارد.

ها شامل اطالعات روایتی آید به دو شکل است. یا این فرممی

قبل که از  هستندهایی و یا شامل فعالیت هستندداستان وقایع 

-شدهها نوشته در فرم و بنابراینرود  ها می آناحتمال مشاهده 

ها، عالمتی در مقابل با مشاهده هر یک از این فعالیت اند که

در  هاگردآوری داده. باید توجه کرد که (شود میها گذاشته  آن

در  اندازه نمونه تعیینمعادل ،  فن وقایع حساسپژوهش 

کید داشت که در است. فالناگان بر این امر تأ مطالعات دیگر

-مطالعه فن وقایع حساس اندازه نمونه توسط تعداد مشارکت

شود، بلکه تعداد وقایع حساسی که مشاهده کنندگان تعین نمی

و جامعیت این تعداد در پوشش یا گزارش شده است، 

. هیچ استکننده اندازه نمونه تعیین موضوع مورد مطالعه،

کافی وجود ندارد. فالناگان  یقی در مورد تعداد وقایعقانون دق

، مواقع بیشتردر »گوید: ( در این مورد می343 ، ص1294)

ای که به که تعداد واقعه آیدمیپوشش کافی هنگامی بدست 

، تنها دو یا سه شودمیواقعه حساس افزوده  100بیشتر از 

 کل که مهم آن است«. کندرفتار حساس را به نمونه اضافه می

در  شدهمشخص  هایفعالیت، شدهگردآوری  3محتواییحوزه 

 را تحت پوشش قرار دهند. ال ؤس

ها در مطالعه فن وقایع حساس، تحلیل داده چهارم مرحله

است. از نظر بسیاری از پژوهشگران و از جمله از نظر خود 

چون . شودمیترین مرحله محسوب مهم این مرحلهفالناگان، 

، باید در طبقات مشخصی اسواقعه حسصدها  این مرحلهدر 

فعالیت،  تبییندر روش مشخصی هیچ  چوند، و نقرار گیر

. هدف ، کار دشواری استتجربه، و یا ساختار وجود ندارد

های گردآوری شده به است که داده آنغایی این مرحله 

سازی مفید و کاربردی در طرح طبقاتی که به خالصه صورت

________________________________________ 
1 .Recalled incidents  

2 .Record forms 

3 .The entire content domain 

در نظر د. البته باید پردازد، قرار گیرمی هااین داده تبیینو 

های گردآوری داشت که پایایی، خاص بودن، و سازگاری داده

، 1294)فالناگان،  نشودبه طبقات  وقایع شده قربانی تخصیص

گام تواند از طریق سه می ،(. تعهد به این الزامات344 ص

، که این 4مرجع( تعیین چارچوب 1: )تأمین شود اساسی

-بر میها داده به استفاده مورد نظر از به طور کلی هاچارچوب

ارزشیابی اثربخشی ضمن  مرجع)برای مثال چارچوب  گردد

، متفاوت کارآموزیانتخاب یا مرجع کار، کامالً از چارچوب 

استقرایی که  شکل دادن به طبقات )فرآیندی( 9است(؛ )

( تعین سطح 3و قضاوت است(؛ و ) مستلزم بینش، تجربه

مالحضات  معموالً. شده ی گزارشهاداده یا عمومی خاص

مشخص  را بودن عمومی یا خاص ،اجرایی(-عملی )کاربردی

 کند. می

ها ، مرحله تفسیر و گزارش دادهمرحلهپنجمین و آخرین 

که این مرحله  کندمیاست. فالناگان به پژوهشگران پیشنهاد 

این د. در نشروع کن چهار مرحله قبلی، مرور و ارزیابیرا با 

-تصمیم و هارویه های ناشی از استفاده ازباید سوگیری مرحله

. در گام شودتعیین  است، شدهاتخاذ  ها در مورد آن که هایی

-د، ماهیت قضاوتگیرها مورد بحث قرار میپنجم محدودیت

نهایی بیان نتایج  شارزدرجه اعتبار و ، و شودمیها مشخص 

و اعتبار  9بودنثقؤنکته کلیدی م، موارد. توجه به این شود می

 . (9009شود )باترفیلد و همکاران، بحثی است که دنبال می

عالوه بر فالناگان پژوهشگران  ،شدهمانگونه که قبالً اشاره 

مراحل انجام پژوهش فن وقایع حساس اشاره دیگری نیز به 

لِن هِتلِیج و اِستین اند.کرده و آن را مورد بحث قرار داده

 مرحله پنجانجام پژوهش فن وقایع حساس را شامل ( 9006)

رسد که رویکرد این دو پژوهشگر دانند. به نظر میمی اصلی

گرایی و تفسیری دارد و های ساختایمقرابت بیشتری با پاراد

. این روش اصلی گردآوری اطالعات در آن مصاحبه است

 مراحل عبارتند از:

________________________________________ 
4 .Frame of reference 

5 .Trustworthiness 
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که باید الی سؤدر این مرحله : کسازی و تدار. مرحله آماده1 

حاصل از مطالعه پدیده نفع  به آن پاسخ دهیم مشخص شده و

 باید نوعاً توسط ها سؤال .گیردمورد بحث قرار میمورد نظر 

. این امر منجر شوندتعین  یا مطالعه مورد نظر، پروژه برنامه

رود تعین هایی که از رهبر پروژه انتظار میشود تا مسئولیتمی

مبنایی برای  خود را به عنوان. دراین مرحله باید انتظارات شود

 چونپاسخ باشند، -باید باز ها سؤال. تعیین کنیممقایسه نتایج 

در صحیح  های است که سؤال آنهدف فن وقایع حساس 

 . طول پژوهش ظاهر شوند

 

در این مرحله باید به این سوال پاسخ داد : 1. طرح ارزیابی9

منظور از  ؟کردانتخاب را چگونه باید نمونه مورد نظر  که

 .کنندگان پژوهش استنمونه در این مرحله تعداد مشارکت

 درتواند می های موردی،مند از طریق مقایسهمقایسه نظام

. کارساز باشد کنندگانای از مشارکتانتخاب گروه گسترده

ها و بر اساس ویژگی هادر مصاحبهکنندگان مشارکت

و ، از قبیل جنسیت، سطح شغلی، اینامهزندگیهای صیصهخ

ها و غیره(، با )سلسله مراتب، شرح شغل محل خدمت

ها همواره این نجام این مقایسه. در اشوندمییکدیگر مقایسه 

ها حداکثر ها و تفاوتباید شباهت وجود دارد کهاصل کلی 

 ،کنندگاندر انتخاب مشارکت. توجه قرار گیرندو مورد  شده

کدام بخش یا در مورد که  شودمشخص باید از هر چیز  پیش

طبقات  باید. سپس شود ال پرسیدهؤسزمانی باید ی ساجنبه

بعد از و  شدهسطح شغلی( مشخص  واحد ومهم )جنسیت، 

ها و شباهتکه  شوندطوری انتخاب  شوندگانمصاحبه آن

مرحله  ، درمتفاوتهای . این گرودبرسنحداکثر به  هاتفاوت

تواند مورد استفاده قرار نیز می وقایع گردآوری شدهتحلیل 

 . شودنتایج استفاده  تفسیرها در  های آنو از تفاوت گرفته

 

گیرد. در گام این مرحله دو گام اساسی را در بر می: . رویه3

این رخداد یا در واقع  شود.میواقعه حساس انتخاب  ،نخست

که به واقعه همان چیزی است که برای ارزشیابی موقعیتی 

________________________________________ 
1 .Assessment Design 

هر  ،مثال برایاست.  مشخص شده، دنبال مطالعه آن هستیم

موفقیت یا عدم موفقیت آموزش و تواند شامل میواقعه 

ادگیری، شرایط یک پروژه ناموفق، مسئله مشخصی که توسط ی

، مسائل )مشکالت ارتباطات شوداعالم میارباب رجوع 

اجباری  .و مواردی از این قبیل باشد مرتبط با سیستم، و غیره(

، کافی استباشد، بلکه تداشته واقعی ،نیست که این واقعه

است که  آن این گامگرایانه باشد. نکته بسیار مهم در  واقع

-که روایت می یداستانیا  موقعیتاین  .شودداستانی روایت 

 :باید شود،

محتمل و  بافت عادی،لی در و منحصر به فرد -

 پذیرفتنی باشد.

به اندازه کافی آشنا باشد تا به راحتی قابل نقل باشد  -

خود را جای دیگری قرار  بتوانند شوندگان)مصاحبه

 .دهند(

باشد تا فاصله دیگری شخص نقل سرنوشت  -

تصور کنید روزی »برای مثال )  شود، حفظ مطمئن

آید ما میهمسایه شما به همراه دوستش به سمت ش

و در .... .. کند:و داستانی باورنکردنی تعریف می

به چه کاری خواهد. شما آخر از شما راهنمایی می

 انجام دهد؟(.  گوییدمی او

و غیر عجیب  یهاها باید حاوی داستانموقعیت -

های بیشتری را عادی )نه روزمرّه( باشند، تا واکنش

. شود ساخته پیشهای پاسخ بیانو مانع  کردهایجاد 

به چالش ساخته  های پیشپاسخکه  هدف آن است

های متداول پاسخ از الگوها و رویه وه دیکش

 .شودجلوگیری 

پس از آنکه داستان توسط پژوهشگر به در گام دوم و 

های شود تا پاسخخواسته می او، از دشنقل  شوندهمصاحبه

در این  های بلی/خیر نقل کند.و نه پاسخ ،تفصیلیمبسوط و 

های با نقل داستانشود  شوندگان خواسته میمرحله از مصاحبه

، پژوهشگر را از تفکرات و ای مشروحهخودشان و با پاسخ

 های سؤالمنظور باید از  بدینهای خودشان سرشار کنند. ایده

 های خودشان را شرح دهند.تا بتوانند پاسخ شودباز استفاده 

در های ارتباطات استراتژیبرخی توان از در این مرحله می
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. برای کرداستفاده کنندگان پژوهش مشارکت سراییداستان

عنوان  تواند بهمی شده تعیناز پیش سؤالپرسیدن یک  ،مثال

. سوال باید باشددر حال مطالعه  مسئله بهورود  درای وسیله

-شونده قرار میکه در اختیار مصاحبهباشد مانند کاغذ سفیدی 

و ساختارش  کردهتواند آن را به دلخواه خود پر می او وگیرد 

لِن، تعین کند )هِتلِیج و اِستین ،را به هر طریقی که دوست دارد

داستان خود را  کنندهمشارکتکه  بعد از آن (.1-7 ، ص9006

الی ؤو داستان به پایان رسید، پرسیدن س کردنقل  پژوهشگربه 

-، می«ها اتفاق افتادند به من بگویید که چگونه تمام این»مانند 

و  هآوردهای مورد انتظار جلوگیری به عمل تواند از پاسخ

 های سنتی که مبتنی بر بازیِسبک را ازسبک مصاحبه 

ارائه  که باید به خاطر داشت .کنددور  ،پاسخ است -پرسش

تواند نگاه فرد مورد نظر را می ثریمؤ به شکل توضیحات کلی

 هایی تواند با پرسیدن سؤالکننده می به مسئله بگشاید. مصاحبه

آمده های پروژه  ر چارتکه قبالً در عناوین مشخصی و د

است، جزئیات بیشتری را از فرد بدست آورد. در صورتیکه 

 های ؤالتوان از سمیشد، مصاحبه شونده از عنوان اصلی دور 

استفاده کرد. این به موضوع اصلی  اوبازگرداندن برای  1موقت

 همشوند و ها پرسیده واژهتواند به کمک کلید م میها ه الؤس

منفرد استادنداری باشد که در پایان  های سؤالتوانند شامل می

های مهم مصاحبه و برای جلوگیری از و یا بخش هامصاحبه

توان از می ،روند. برای مثالکار می هپاسخ ب-بازی پرسش

را در این  ایکسوسیله  توانمیآیا »که د یسمصاحبه شونده پر

 «.؟کرداستفاده  مورد نظر، بسترزمینه یا 

 

در این مرحله باید سه گام اساسی : واقعه حساس . ساخت4

ها باید به نکات مهمی توجه امطی شود. در هر یک از این گ

باید عناصر هر واقعه حساس را شکل  در گام نخست .کرد

هستند. ولی به این دلیل  9هاوقایع حساس شبیه حکایتداد. 

تر و قابل شدهکه حیطه و اصطالحات وقایع حساس تعریف

تری )نسبت به از مناسبت بیش 3پژوهش عینی در، استتحلیل 

________________________________________ 
1 .Ad-hoc questions 

2 .Anecdote 

3 .Objective research 

(. 9001)فیزجِرالد و همکاران، ها( برخوردارند حکایت

هر واقعه حساس حداقل از سه  ،شدذکر  تر پیشهمانطور که 

 عبارتند از:عناصر این دیگر  در بیانی عنصر تشکیل شده است.

یعنی مواردی که مقدم بر این ، 4گویانه پیشالف( اطالعات 

 مشروحب( توصیفات ، انداند و قبل از آن رخ دادهواقعه بوده

در گام  .پ( نتیجه واقعه )واکنش( و، شخصی )کنش( تجارب

توصیف وقایع باید در به توصیف وقایع پرداخت. باید دوم 

 :گرفتموارد ذیل را در نظر 

 دهندمیچه هنگام و در کجا رخ  این وقایعاینکه  -

و نیز مکان  ،)چه زمانی از روز، زمینه اجتماعی

 ؛محتمل در سازمان(

 در حقیقت چه چیزی اتفاق افتاده است )چه کسی -

؛ (کاری را انجام دادیا اینکه چه  چه چیزی را گفت

 و

درست  اند، داشته ن واقعه مشارکتافرادی که در ای -

چه احساس و و پس از آن در لحظه این رخداد 

 .اند(فکری داشته

ای که منجر به به واقعه خواستده ونشاز مصاحبهباید 

 یهای خاصکنش مجموعه انجامموفقیت یا عدم موفقیت 

 هایی الؤشوندگان ساز مصاحبهاشاره کند. در گام سوم ، شده

 شناخترا در  ما دتوانها می که پاسخ به آن شود پرسیده می

 موارد ذیل کمک کند.

چه چیزی مقدمات الزم را برای واقعه  ها آننظر از  -

 است. کردهفراهم مورد نظر 

بوده  صورتبه چه آمده  ه پیشبا واقعها  برخورد آن -

 .است

جلوگیری به عمل این واقعه از وقوع  شدمی چطور -

 .آورد

 .کرداستفاده  شد میاز چه منابعی  -

شدن با  عجینبجای  ،حبهمصا حین شوندگانمصاحبه اگر

 بایدهای کلی بپردازند، ، به ارائه پاسخوقایع خاص مورد نظر

نباید فراموش  ،. بنابراینبه مسیر مورد نظر برگرداندرا  ها آن

________________________________________ 
4 .Antecedent Information 
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-و نتواند مصاحبه نبودهروشن های مقدماتی الؤکرد که اگر س 

ورد نظر آشنا کند، کنترل آنها بسیار شوندگان را با مسئله م

 .شدمشکل خواهد 

کننده  د در تحلیل واقعه کمکنتوانذیل می هایالؤسپرسیدن 

-میمحسوب  مسئله ،این مورد چرا مسئله چیست؟باشند: 

 ؟کردیدپیش آمده بود، چه می برای شما اگر این مسئله ؟شود

اتفاقی در  چه ؟گیرد مورد توجه قراراین واقعه نباید/باید  چرا

مانند فردی که در این  در چه شرایطی حال رخ دادن است؟

چه ، و در دادیدمیای را انجام داستان قرار دارد اقدام مشابه

خاصی  تعصبآیا ذهنیت یا  ؟کردیدمی یمتفاوت شرایطی اقدام

توانید این واقعه را آیا می ؟شده است واقعهاین بروز منجر به 

چه چیزی از این واقعه یاد  تفسیر کنید؟ ،دیگری از منظر ذهنیِ

 توانستید از مسائل آینده اجتناب کنید؟چگونه می گیرید؟می

 اکنون وجود دارند راتوانستید مسائلی که که همچگونه می

توانید خودتان را برای چنین مسائلی چگونه می حل کنید؟

 آماده کنید؟

صطالح های فوق، پژوهشگر باید به اپس از پرسیدن سوال

پژوهشگر  .شود شوندهمصاحبه« های )تخیالت(یارؤ» وارد

-شونده چنین می منظور و در این موقعیت به مصاحبه بدین

مفید، کارآمد، و  هایحل تمام راه شد میتصور کنید گوید که؛ 

حل راهیا  انتخاب. در این شراط؛ داشترا در اختیار اثربخش 

انتخاب حل را این راه چرا ؟بودآل( مورد نظر شما چه )ایده

آید و چه چیزی می شماربه  تخیل چرا این نوعی؟ کردیدمی

 هاییمحدودیتچه  ؟کند میاز انجام دادن آن، جلوگیری 

-چه چیزهایی مانع به حساب میدر این رابطه وجود دارند و 

-خواستید یا میتحت چه شرایطی هر آنچه را که می آیند؟

 ؟دادیدمیتوانستید انجام دهید، انجام 

نکات ظریفی وجود دارد  فن وقایع حساسدر انجام مطالعات 

تر شدن نتایج این  تواند منجر به غنی ها می که رعایت آن

( به برخی 9006لِن )هِتلِیج و اِستین برای مثال مطالعات شود.

ها با از مالحظات و نکات مهمی که در انجام مصاحبه

 کنند.گیرند اشاره می کنندگان باید مورد توجه قرارمشارکت

 برخی از این مالحظات عبارتند از: 

 حتمل،های متمام گزینه استخراج در رابطه با 

-پاسخاحتمال دارد نخستین بار به عنوان پژوهشگر 

را خیلی جذاب و با معنا نیستند که  یی سادهها

-پاسخ به دنبال دستیابی به ،. بنابرایندریافت کنید

ای که میان شما هر چرخه. در رویدمیهای بیشتری 

-شوندگان رخ می و مصاحبه ،کنندهمصاحبه عنوانبه 

ها به  آید و آندهد، جزئیات بیشتری حاصل می

احتماالً فراموش کرده  نخستمواردی که در دفعات 

است که بر هر  مهمکنند. بنابراین بودند، اشاره می

 نقاط آغازینچیز کوچکی پافشاری کنید. به 

-جویید و ردپاهای مصاحبهبتمسک  ،محتمل

 د. کنی دنبالشوندگان را برای رسیدن به پایانشان 

 تعلل داشته و با پاسخ  ارائهکه افراد در  در صورتی

 کردهها اجازه دهید فکر  ن، به آباشندموانعی روبرو 

اطمینان دارید  وقتیراه خود را پیدا کنند. تنها و 

د، تواند چیز جدیدی بگویننمی کنندگانمشارکت

 ،و یا استفاده از واژگان کلیدی هاتوانید با اشارهمی

های پاسخ شنیدنابعاد جدیدی از مسئله را برای 

 ها بگشایند.  بیشتر به روی آن

  با اشاره به موارد و اتفاقات واقعی، و نیز استفاده از

توضیحات غیر رسمی سعی کنید تا نحوه 

)مثالً  تر کنید شوندگان را آسان ی مصاحبهپاسخگوی

توانید به زبان غیر رسمی مطلبی علمی را مورد می

 پرسش قرار دهید(.

 ها بیش از  در صورتی که احساس کردید ذهن آن

با اشاره به اسامی  توانمی ،حد خسته شده است

ها  آن به رویهای احتمالی بیشتری را ، پاسخخاص

انداز جدیدی را در برابر دیدشان  بگشایید و چشم

توجه داشته باشید که این  ،با این وجودقرار دهید. 

طرف مطرح های جدید را از موضع فردی بیدیدگاه

 ها را تعیین نکنید.  کنید و درستی یا نادرستی آن

  ن وارد بحث فنی نشوید. اتبا طرف مقابل کنیددقت

فنی  کشفها و چرا که در اینجا به دنبال پاسخ

حل  بدانیم افراد برای خواهیممینیستیم. بلکه 
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و  گزینندهایی را بر میمشکالت خود چه استراتژی

 گذارند. این مشکالت را با چه کسانی در میان می

  سعی کنید دقیق باشید. در این مورد واقعاً دقیق

 هایی الؤو پرسیدن س گذشتهباشید و با بازگشت به 

کجا، از تخمین زدن مانند چه کسی، چه چیزی، و 

باعث گمراهی این کار  چونخودداری کنید. 

شونده بخواهید اسامی اشخاص . از مصاحبهشود می

دقیق بگوید، ها را به صورت صحیح و و موقعیت

مثالی در این مورد حتی اگر نیاز است از او بخواهید 

بزند و سعی کنید بدانید دقیقاً در مورد چه کسی و 

 کند.چه چیزی صحبت می

 چونگذارید، ها را کنار سلسله مراتب میان گروه 

ممکن است افراد برای رعایت مالحضات خاص، و 

از گفتن  قوانین و یا احترام به فرد خاصی یا به دلیل

 . ، امتناع کنندهاییحرف

  است که در این فن هیچ پاسخ  آننکته بسیار مهم

که فرد  چهصحیح یا غلطی وجود ندارد. هر آن 

پیدا است. هدف  درستکند، شونده ذکر میمصاحبه

و هیچ امتحان و  استها  شبکه و واقعیت آن کردن

نیست. این موارد را با  کارآزمایشی در 

 مطمئن شوید گذارید ودر میان شوندگان  مصاحبه

 . اندرا خوب درک کرده موارد ها این که آن

 

پس از آنکه در مرحله چهارم وقایع : . تحلیل وقایع حساس5

تفسیر این حساس ساخته شدند، اکنون نوبت به تحلیل و 

رسد. بدین منظور دو گام اساسی به شرح ذیل طی وقایع می

 شود:می

را  نخستینهای یافته :نخستینهای ها و ایدهیافتهتنظیم  -9-1

، ارباب شوندگانمصاحبهدیدگاه دیگر )مانند  هایبا دیدگاه

یر تفس( مقایسه کنید تا مختلف های حوزهرجوع، متخصصان 

، تحلیل بودهر کجا نیاز خودتان را مورد بحث قرار دهید یا 

خودتان را به شکل پیشنهاد، توصیه، یا دیدگاه همتا تعدیل 

 کنید.

 با: محوری های شکل دادن به طبقات بر اساس سؤال -9-9

محوری تنظیم کنید. تحلیل  های سؤالبحث، طبقات را ذیل 

، و تعیین خاص هاهداد شکلها بر اساس عالیق شناختی، داده

برای  توانیدمیگیرد. یا عمومی بودن طبقات، صورت می

دو به دو با  آمده رادست به  طبقات نتایج، اعتبار ارتقای

هایی که داده وقتی. کنیدمقایسه متخصصان دیگر همکاران و 

-به لحاظ کمّی به کفایت رسید، باید پاسخ ایدکردهآوری جمع

کرده و برای هر بندی محوری طبقه های سؤالها را بر اساس 

، وزن متناسب اختصاص دهید. شان یک بر اساس اهمیت

ها از فراوانی بیشتر و برخی دیگر از فراوانی حلبرخی از راه

و  عوامل  ، میان امور واقعباید در گزارش. ندکمتری برخوردار

 . ایجاد کنیدتمایز  ،اهبالقوه/توصیه

است که کاربران تجارب  آنجوهره فن وقایع حساس 

ه چ پژوهشگر. اینکه کنندرا گزارش  1شانخودانگیخته

به هدف غایی گزارش  ،دگزارش خود را ارائه کن از جزئیاتی

بهتر است از  به منظور تحقق اخالق پژوهشیبستگی دارد. 

های قولنقلنکته دیگر آن که . شوداسامی مستعار استفاده 

هایتان اضافه ده و به تحلیلکر گردآوریکنندگان را مشارکت

 روشن،توانند به عنوان نشانگرهای ها می. این نقل قولکنید

نزدیک  شوندگانمصاحبههای واقعی خوانندگان را به دیدگاه

عاطفی فن  ، بر عنصرهانقل قولشایان ذکر است که . کنند

لِن، ند )هِتلِیج و اِستیننککید میوقایع حساس در گزارش تأ

 ی از نکات مهمی( چک لیست9004)گِرِملر  (.7-6 ، ص9006

-می فن وقایع حساسکه در مراحل مختلف انجام پژوهش 

. این ارائه کرده استراهنما به کار رود  تواند به عنوان اصول

 ( نشان داده شده است.9چک لیست در جدول )

فن  (، انجام پژوهش1222پژوهشگر دیگری به نام هایِس )

کند. این مراحل و مرحله معرفی می 6را در   وقایع حساس

( نشان داده شده 3نکات مربوط به هر مرحله در جدول )

 (.9009، 9است )نقل از کاستان فارِرو و مارتینز آرجولس

________________________________________ 
1 .Spontaneous Experiences 

2 .Castán Farrero & Martínez Argüelles 
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 (.9004)گِرِملر،  وقایع حساسفن ک لیست گزارش برای مطالعات فرآیندهای پژوهش و چ .2جدول 

 .مهمی که باید در نظر گرفته شوند نکات فن وقایع حساسمراحل انجام پژوهش 

 : تعریف مسئله1مرحله 
 .را تعیین کنیدسوال پژوهش 

 .فهم این پدیده است درشیوه مناسبی  فن وقایع حساس چراتعیین کنید 

 : طرح مطالعه9مرحله 

 .را مشخص کنیدواقعه حساس 

 .حساس را مشخص کنید وقایع غیرتعیین  معیار

 .واحد تحلیل را تعیین کنید

 .مناسب برای نقل داستان( های الؤها را ایجاد کنید )دستورالعمل روشن، سابزار گردآوری داده

 .دهندگان مناسب(مناسب، پاسخ نهنمونه مناسبی را مشخص کنید )زمی

 : گردآوری اطالعات3مرحله 

 .باشد( عملینیاز و که  در صورتیالبته )را آموزش دهید ها دادهگردآورندگان 

 .ها بپردازندبه گردآوری دادهچگونه ها گردآورندگان داده مشخص کنید

 .وقایع حساس قابل استفاده را شناسایی کنید

 .را برای تعیین وقایع حساس و مشخص کردن وقایع غیر حساس، پیدا کنیدمعیارهایی 

 هاو تفسیر داده: تحلیل 4مرحله 

  روی وقایع حساس تحلیل محتوا انجام دهید.

 حساس را در نظر داشته باشید. خواندن و بازخوانی وقایع

 .را شناسایی کنید مضامین تکراری

 .بندی را شناسایی کنیدطرح طبقه

 .ی( را ایجاد کنیدیلتوصیفات طبقات )وقایع، رفتارها، یا دیگر واحدهای تحل

 .وقایع را مرتب کنید ،بندیطرح طبقهبا استفاده از 

 .را ارزیابی کنید 1روایی کدگذاران بیرونی

 .داشته باشید/وقایع حساسی که توسط کدگذاران مرتب شده استدر نظر های اضافی را قضاوت

 .کنید ءرا احصا 9روایی کدگذاران دورنی

 .بندی را بر اساس نمونه پایایی تست کنیدطرح طبقه

 نتایج : گزارش9مرحله 

 ال پژوهشؤسو  ( مطالعه1)

 .کنیدارائه  تمرکز مطالعهکانون تعریف روشن و صریحی از 

 کنید. مطرحرا  ال پژوهشؤس

 .کنیدارائه  خود واقعه حساس در زمینه مشخص ازتعریف دقیقی 

 .را تبیین کنیدفهم پدیده  در CIT یی مناسب بودنچرا

 هاهای گردآوری داده( رویه9)

 را مشخص کنید.ها دادهشیوه گردآوری 

 .کنیدهای قبلی، تعداد گردآورندگان( ارائه ها، زمینه)آموزشها دادهتوصیفی از گردآورندگان 

 را معرفی کنید. مصاحبه( های سؤالهای ابزار، ها )دستورالعملابزار داده

 )نمونه( کنندگانمشارکت یها( ویژگی3)

 .را توصیف کنید انتخاب شده های نمونهویژگی

 را تعیین کنید. (کنندگانمشارکتاندازه نمونه )تعداد 

 را بیان کنید.ها نرخ پاسخ

 .را ارائه دهید کنندگانمشارکتانتخاب  منطق

________________________________________ 
1 .Intracoder reliability 

2 .intercoder reliability 
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 .مهمی که باید در نظر گرفته شوند نکات فن وقایع حساسمراحل انجام پژوهش 

 را بیان کنید. ، آموزش و تعلیم، درآمد، اطالعات مربوط دیگر(خلقیاتدهندگان )جنسیت، سن، های پاسخویژگی

 بحث کنید.دهنده هر پاسخشده از در مورد تعداد وقایع درخواست

 هاهای داده( ویژگی4)

 را تعیین کنید. دهندگاننوع وقایع خواسته شده از پاسخ

 کنید. ءرا احصا 1جاذبه و ظرفیت وقایع

 را در نظر داشته باشید. هاو تعداد زمینه توصیف زمینه)ها(

 را ذکر کنید.گردآوری شده  ایعتعداد وق

 ها( کیفیت داده9)

 .ذکر کنیدرا  )قابل استفاده( تعداد وقایع

 .مورد بحث قرار دهیدرا وقایع  پوشی از( )چشم کردنمعیار شاملیت و یا مستثنی 

 بندی وقایعها/طبقههای تحلیل داده( رویه6)

 .کنیدارائه  تی از کدگذاریتعریفی عملیا

 را مورد بحث قرار دهید. شناسایی و تعریف واحد تحلیل نحوه

 بحث کنید. هادر مورد ایجاد طبقه

 پژوهش را توصیف کنید. بندی )طبقات اصلی، خرده طبقات(طرح طبقه

 را مورد بحث قرار دهید. کار رفته( ههای بستقل بودن، تعداد قضاوتهای آنها )آموزش، مکدگذاران و قضاوت

 را ارائه دهید. نی(های دروهای بیرونی، آمارهای مرتبط با روایی قضاوتروایی )آمارهای مرتبط به روایی قضاوت

 را مورد بحث قرار دهید. بندیای سیستم طبقهپایایی محتو

 .، بحث کنیدبندی به منظور تصدیق نمونهدر مورد نتایج بکارگیری سیستم طبقه

 ( نتایج7)

 .فراموش نکنیدرا و بحث در مورد طبقات اصلی  تبیین-بندیطرح طبقه

 مفید خواهد بود.رعی )در صورتی که عملی باشد( توصیف و بحث در مورد طبقات ف-بندیطرح طبقه

 بیان کنید. نظریهپژوهش خود را با ادبیات پژوهشی موجود و یا ارتباط 

 مد نظر داشته باشید.را  آینده یهابرای پژوهش هاپیشنهاد

 

________________________________________ 
1 .Incident valence 
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 (.9009از کاستان فارِرو و مارتینز آرجولس، ، به نقل 1222)هایس،  حساس وقایع فنمراحل و نکات پژوهش  . 3 جدول

 نکات هاگام مراحل

 کنندگانارسال پیام به مشارکت ایجاد وقایع حساس 1

 بندی بر اساس شباهت وقایع  گروه هابندی وقایع حساس به درون گروهطبقه 9

 های وقایع حساستعریف هر یک از گروه 3
 تعریف هر گروه

 خاص بودن هر یک از تعاریف

 هابندی تعاریف در گروهطبقه 4
 بندی بر مبنای شباهت تعاریف طبقه

 در تعاریف کنندگانمشارکتآرزوها، و یا نیازهای  انعکاس

 بندیصحت فرآیند طبقهبررسی  9
 بندی توسط دو ارزیاب فرآیند طبقهانجام 

 درصد( 10توافق میان دو ارزیاب )حداقل  تخمین درجه

 پدیده مورد بررسیبررسی تمام ابعاد  6
 ها  بندی آندرصد از وقایع حساس پیش از طبقه 10انتخاب 

 شده در طبقه ابعاد مشخص امکان قرار دادن این تعدادبررسی 

 

 : اشکال چهارگانهفن وقایع حساس سیر تطور
معرفی کرد، در  1290و  1240های فنی که فالناگان در سال

. این تحوالت شدتی روبرو بعدی با تحوالت و تغییراهای سال

منجر به  االجتماعهای دیگر در علمو نیز مطرح شدن پارادایم

از نسخه اصلی فن وقایع  متمایزچهار شکل  شد که آن

. این چهار (9009)باترفیلد و همکارانش،  شودحساس خارج 

 :شکل اصلی عبارتند از

و در عمل،  بود 1بنیاددر ابتدا فن وقایع حساس رفتار  .1

-شناختی را مورد توجه قرار نمی های روانتجارب و موقعیت

آزمایش ساخت  در( این فن را 1293) 9داد. تا اینکه ایلبرت

کار برد. همچنین هرزبرگ و  هعدم بلوغ عاطفی، ب شناختیِ روان

مطالعه  درفن وقایع حساس را  1292همکارانش در سال 

. این دو مطالعه رویکرد قبلی در گرفتند به کارانگیزش کاری 

فن وقایع حساس را تغییر داد. دو دهه بعد از مقاله اصلی 

( فن وقایع حساس را برای مطالعه 1271) اوفالنگان، خود 

 . تقریباً همزمان با آن، مطالهبردکار  هکیفیت زندگی در امریکا ب

دیگری با همین فن به بررسی رابطه میان افکار و عواطف 

فن  (1216) 4(. وولسی1272و همکاران،  3پرداخت )واینر

________________________________________ 
1 .Behaviourally grounded 

2 .Eilbert 

3 .Weiner 

4 .Woolsey 

استفاده  درمانی و مشاورهوقایع حساس را در پژوهش روان

فالناگان را گسترش داد.  نخستینو با این پژوهش، کار  کرد

های دیگری که در ( به پژوهش9009باترفیلد و همکارانش )

ختی شنا مفاهیم روان»آنها فن وقایع حساس به منظور کشف 

به جای آشکار کردن « 6اتفاقات واقعی»و یا « 9حساس

 کنند. اند، اشاره میرفتارهای حساس پرداخته

دومین روشی که در این شیوه پژوهشی تغییراتی را ایجاد  .2

به جای مشاهده  7دهی بازنگرانهکرد، استفاده از خودگزارش

. گرفت، بودکار  هکه فالناگان در مقاله اصلی خود بمستقیم، 

تواند به کمک گرچه فالناگان تصدیق کرده بود که این فن می

، ولی در عمل خود شوددهی بازنگرانه نیز انجام خودگزارش

گران آموزش اش از دیدگاه مشاهدهوی در هنگام نوشتن مقاله

دیده یا خبرگان مشاهده رفتار انسانی، و نیز مشاهده مستقیم یا 

. همانگونه که کرد، استفاده گرانرهای روزانه کامطالعه یاداشت

وجود اندکی بسیار  مطالعاتکند، ( اشاره می1217) 1کالندر

ثبت رفتار به همان  بهدر آنها فن وقایع حساس دارد که 

از  افتد، پرداخته باشد. این شک و تردیدصورتی که اتفاق می

امور مرتبط با شود که این فن، بسیار متمرکز بر ناشی می جا آن

________________________________________ 
5 .Critical Psychological Concepts 

6 .Factual Happenings 

7 .Retrospective Self-Report 

8 .Kluender 
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ستقیم ها به شیوه مشاهده مهزینه گردآوری داده است وکار 

(، 9009. باترفیلد و همکارانش )رفتار کاری بسیار زیاد است

سال تا  1217هایی که از سال از پژوهش در یک بررسی

تقریباً  شوند که متوجه می ،اند با این فن صورت گرفته 9009

ها به طور ضمنی رویکرد ناگای و هرزبرگ و  تمامی آن

دهی بازنگرانه در استفاده از خودگزارش( 1292همکارانش )

اند. معیار ، در دستور کار قرار دادهرا به عنوان رویکردی راهنما

کیفیت  به وابسته ،های بازنگرانهصحت خودگزارشدهی

. در صورتی که اطالعات شودوقایعی است که روایت می

 ،آمده کامل، روشن، و تفصیلی باشد، این اطالعاتدست  هب

آمده  تو در صورتی که اطالعات بدس هپنداشته شددرست 

 کار نخواهند آمد. ، مفید نبوده و بهعمومی باشدکلی و 

سازی اولیه فالناگان از فن وقایع مفهوم شکلسومین  .3

. شوندمیها تحلیل حساس مربوط به روشی است که داده

که   شتر از آنبندی، بیاندیشید که فرایند طبقهین میفالناگان چن

برای راهنمایی و هیچ قوانین مطلقی  عینی باشد، ذهنی است

عیارهای فن وقایع م. یکی از گران در دسترس نیستپژوهش

ها دهی به طبقات، به مثابه نتیجه تحلیل دادهحساس، شکل

های توان از سنتکارگیری فن وقایع حساس می است. در به

و یا  کردهها را با یکدیگر ترکیب  پیشین استفاده کرد و یا آن

باید دقت  رمورد تعدیل و تغییر قرار داد. ولی در انجام این کا

که این تعدیالت ماهیت اصلی فن وقایع حساس را از  کرد

. این طبقات مل با آگاهی و دانش انجام شودو این ع بین نبرد

، و همچنین بر گیرد و یا نگیردینه موقعیت را در توانند زمیم

. در صورتی هستند 1گرایانهشان، تقلیلاین طبقات طبق تعریف

داده  نظریه از قبیلهایی پژوهشها با اهداف که این ویژگی

-شناختی بنیاد، تحلیل محتوا، یا رویکردهای روان

 ،بنابراینتواند متناسب باشد. ها، نمیپدیدارشناسی تحلیل داده

ها متناسب با این رویکردها تعدیل  الزم است این ویژگی

 شوند.

ع حساس کارگیری فن وقای هتغییر اساسی دیگری که در ب. 4

ها مربوط بودن یافتهثقؤاعتبار و م تعیین ، به روشاتفاق افتاد

________________________________________ 
1 .Reductionist 

 تحققکند، ( اشاره می1294گونه که فالناگان ) . همانشودمی

ست که بر ئولیت مهمی امس فن وقایع حساساعتبار مطالعه 

در (. 9009)باترفیلد و همکاران، دوش پژوهشگر قرار دارد 

 شود. بخش بعدی مقاله به این تغییرات اشاره می

-روش نوعی عنوانخود به  فن وقایع حساسعالوه بر اینکه 

شناسی پژوهش تغییر و تحول یافته و در چهار رویکرد جدید 

که مورد بحث قرار گرفت، تکامل یافته است، این شیوه 

های جدیدی در عرصه مطرح شدن روشپژوهشی منجر به 

است. به عبارت دیگر برخی از  شدههای اجتماعی پژوهش

-های پژوهشی از جمله مشتقات این روشها و شیوهروش

مصاحبه واقعه »ها آیند. یکی از این شیوهاب میشناسی به حس

-توسط دیوید مک« مصاحبه واقعه رفتاری»است. « 9رفتاری

پی بردن به این . این شیوه با شدلند و همکارانش ابداع کله

مانند فصاحت و بالغت  گیریهای قابل اندازهمهارت نکته که

تواند عملکرد رجال سیاسی کالمی و دانش فرهنگی نمی

هدف  ،. بنابراینشد، ابداع بینی کنندسیاستمداران( را پیش)

های تا با استفاده از آن جنبه ایجاد شودای این بود که وسیله

های نرم، ها و مهارتملموس رفتار، به خصوص شایستگینا

شوندگان خواسته شده بود تا به بهتر شناخته شود. از مصاحبه

ها برخورد  با آن ودخ ترین وقایع که در شغلشناسایی حساس

، با جزئیات و به طور مفصلها را  اند بپردازند و آنکرده

محتوایی بود که به  3توصیف کنند. نسخه رونوشت مصاحبه

را از عالی هایی که عملکرد منظور شناسایی رفتار، و ویژگی

گرفت. در کرد، مورد تحلیل قرار میعملکرد متوسط متمایز می

-استفاده می 4های پایایی متقاطعآزمونها از انجام این تحلیل

« ارزیابی شایستگی شغلی»فرآیند  باعث ایجادشد. این کار 

حرفه به  90های نرم که در بیش از برای شناسایی مهارت

، به نقل از 1213، 9شد )اِسپِنسر ،پردازدبینی عملکرد میپیش

از این شیوه در شناسایی امروزه نیز  (.46 ، ص9004شِل، 

 .شودمیهای نرم رفتارهای انسانی استفاده جنبه

________________________________________ 
2 .The Behavioral event interview (BEI) 

3 .The interview transcript 

4 .Cross validation tests 

5 .Spencer 
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 بودن پژوهش فن وقایع حساسثقؤماعتبار و وارسی 

در سیر تکاملی خود از  فن وقایع حساسفارغ از اینکه 

دهی بازنگرانه و نیز از شکل مشاهده مستقیم به خودگزارش

شناختی تغییر شکل داده  تحلیل وظیفه به بررسی مفاهیم روان

تواند است که یک پژوهشگر چگونه می ال اینؤاست، س

 ارائهدست آمده را هایی که از این شیوه کیفی به اعتبار یافته

توان تمام می (9009به گفته باترفیلد و همکارانش ) ؟کند

ها مورد اعتبار این پژوهش کردنمعیارهایی که برای چک 

 ،نخست. کرددو دوره بررسی  را دراند استفاده قرار گرفته

ثق بودن تاریخی )وابسته به گذشته( و ؤمهای اعتبار و وارسی

. )جدیدتر( بودن ظهوریافتهمؤثق و های اعتبار دیگری وارسی

 پردازیم.یک از این معیارها می هردر ادامه مقاله به شرح 

 

 در گذشتهموثق بودن های اعتبار و وارسی

مطالعاتی  بودنمؤثق احصای اعتبار و  دراستاندارهای اندکی 

اغلب وجود دارد.  اندشدهکه با فن وقایع حساس انجام 

 های اعتبار مشخصِبه وارسیگذشته  های و پژوهش ها مقاله

 جدا صورتبه را  ی مختلفیمعیارهاو  استناد نکرده یمشترک

که در . برخی از این معیارها اند برده به کارو یا ترکیبی 

 (9)در جدول ، اندهشداستفاده  فن وقایع حساسهای پژوهش

 نشان داده شده است.

 

 (.9009)باترفیلد و همکاران،  حساس وقایع فننگاهی تاریخی به معیارهای سنجش روایی و پایایی مطالعات   .5جدول 

 ها پژوهشنمونه  فن وقایع حساسبودن پژوهش معیار اعتبار و موثق

 (1212و همکاران ) 1دیسالوو پَنِل اعتبار سه نفره

 (900) 4اسکیبا 3، پایایی صوری، و اعتبار بین ارزیابان9گرایی(کثرتسازی یا  مثلثسازی )گوشسه

 (9009) 6جانگبرگ-تیرری و کورو 9ارزیابان مستقل و تحلیل میان موردی در میان دو گروه

 (9001و همکاران ) 7کِمپِینن سازی سوم برای تعیین اعتبارانجام یک مرتبطبقات و سپس سازی وقایع در استفاده از خبرگان برای مرتب

 (9009)1ایلینگر و بوستروم  ردیفان، همکاران، و خبرگان برای بررسی طبقات  های اعضا، و درخواست از هموارسی

 (1229)11کیوِنِی  و تحلیل محتوا 10قضاوتی-، روایی درونکنندگانهای مشارکت، وارسی2قضاوتی-روایی برون

بندی، و محوریت های گردآوری، کنترل طبقهاعتبار و روایی حاصل از بررسی اشباع و جامعیت، روایی رویه

 وقایع حساس به شغل
 (409، 1264)19اندرسون و نیلسون 

و  ، پایایی محتوا، پایایی سازه14گر درونی، روایی مشاهده13رونییگر بروایی میان قضاوتی، روایی مشاهده

 16)نافعیت( بودن، و پایایی مرتبط19پایایی متقارن
 (1274) 17رونان و التَم

 

________________________________________ 
1 .Disalvo 

2 .Triangulation 

3 .Inter-Rater Reliability 

4 .Skiba 

5 .Cross-Case Analysis Across Two Groups 

6 .Tirri And Koro-Ljungberg 

7 .Kemppainen 

8 .Ellinger And Bostrom 

9 .Intra-Judge Reliability 

10 . Inter-Judge Reliability 

11 . Keaveney 

12 . Andersson And Nilsson 

13 . Intra-Observer Reliability 

14 . Inter-Observer Reliability 

15 . Concurrent Validity 

16 . Relevance Validity 

17 . Ronan And Latham 
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( و نیز رونان و التَم 1264معیارهایی که اندرسون و نیلسون )

و معرفی  کار برده های سنجش روایی و پایایی، ب( بر1274)

ها  به آن (9اند، نسبت به معیارهای دیگر که در جدول )کرده

(، 1274، بیشتر استناد شده است. رونان و التَم )شدهاشاره 

 ( را با یکدیگر پیوند داده1264) های اندرسون و نیلسونیافته

-وایی و پایایی محتوای روشرکه  کنندمیکید تأ و بر این

است. عالوه بر آن،  1بخشرضایت ،شناسی وقایع حساس

و نشان دادند که سط بها مطالعه اندرسون و نیلسون را  آن

بر رفتارهای نسبتاً قابل مشاهده و  فن وقایع حساسکید تأ

-بازآزمون )مشاهده-عینی، شواهد کافی را برای روایی آزمون

. کند میفرآهم  دست آمده هبهای رفتاری گر بیرونی( اندازه

به  فن وقایع حساسهای پژوهشگران در انجام پژوهش

مطالعاتی که در جدول فوق آمده است به مثابه شواهدی بر 

ولی  اندکردهاشاره  فن وقایع حساسروایی شیوه پژوهش 

 . اند به بحث نگذاشتههرگز را پایایی و روایی شیوه 

در  به کار رفتههای که زبان و رویهدهد می نشان بحث فوق

 ساسفن وقایع حهای حاصل از مطالعه تعیین اعتبار یافته

های گذشته گرایی است. به عنوان مثال در سالاثبات متمایل به

، آزمون انحراف معیار، 9معیارهایی نظیر بازخوانی مجدد

، و انتخاب 3محاسبه ضریب همبستگی روایی اسکات پای

کنندگان از همان جامعه آماری برای نمونه دیگری از مشارکت

پارادایم احصای مجدد وقایع حساس، که تماماً در حیطه 

یابند استفاده شده است. اگرچه این گرایی معنا میاثبات

تواند منجر به پاالیش ها میمعیارها و استفاده از این گام

واند از ت، ولی نمیدکنها را با هم متجانس  و آن شدهطبقات 

عالوه به سیستم طبقات اطمینان حاصل کند.  4پایایی و کاملیت

-و به پژوهشهستند  کمّی سازگارای هها با پژوهشاین گام

 (.9009شوند )باترفیلد و همکاران، های کیفی مرتبط نمی

در رابطه با اعتبار  فن وقایع حساسبررسی تاریخی مطالعات 

 . شود منتهی میذیل این مطالعات به نتایج 

________________________________________ 
1 .Satisfactory 

2 .Retranslation 

3 .Scott’s Pi Reliability Coefficient 

4 .Completeness 

های رسد که در ارتباط با چگونگی و روش. به نظر می1

فن وقایع حاصل از مطالعه بودن نتایج ثقاحصای اعتبار و مؤ

وجود ندارد، و به دلیل همین خالء، ادبیات پژوهشی  حساس

 درهای مختلف و ظاهراً نامربوطی پژوهشگران گذشته از شیوه

 اند.اعتبار این مطالعات استفاده کرده تعیین

تحلیل وظایف که  عنوان ابزار. فن وقایع حساس در ابتدا به 9

رفتارهای قابل مشاهد  گریخودگزارشبر مشاهدات و مبتنی 

 کشفولی بعدها استفاده از این فن در  ،به وجود آمدبود 

 آن راشناختی، و عواطف،  های روانتجارب شخصی، سازه

 . بسط و توسعه دادفرای منشاء اصلی خود 

. معیارهای بکار رفته در مطالعات اندرسون و نیلسون 3

را در  فن وقایع حساس، (1274( و نیز رونان و التَم )1264)

 دیدند. زمینه نقش اصلی این شیوه در تحلیل وظیفه می

 آن کنند ( مطرح می9009باترفیلد و همکارانش )الی که ؤ. س4

معیارهای روایی و که  مذکور است که چگونه از دو مطالعه

و برای  فن وقایع حساسسنت قدیمی  پایایی متناسب با

بودن ثقؤسنجش اعتبار و م ردکند ارائه می را تحلیل وظیفه

مطالعاتی استفاده کنیم که امروزه و احتماالً در آینده در ساحتی 

 غیر از تحلیل وظیفه و در قاموس اکتشاف مسائل مختلفه ب

خواهد ، انجام مدرن های دوران پست در قاموس پادارایم

پاسخ به این سؤال منجر به ظهور معیارهای جدیدتر  ؟گرفت

 اعتبار و مؤثق بودن این دسته مطالعات شده است.

 

 ثق بودن در حال ظهورهای اعتبار و مؤوارسی

با توجه به ماهیت پژوهش فن وقایع حساس و حرکت از  

-مدرنیسم کیفیگرایانه به سنت پستگرایی کمّیسنت اثبات

این مطالعات تعیین اعتبار  درگری گرا، باید معیارهای دی

( با وارسی 9009باترفیلد و همکارانش ) معرفی شود.

توسط دانشجویان و  9003تا  1221های مطالعاتی که در سال

در  9شناسی مشاوره ها و در برنامه رواناعضای دانشکده

های آموزششناسی مشاوره و  رتمان آموزش و رواندپا

________________________________________ 
5 .Counselling Psychology Program 
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با استفاده از فن وقایع  9در دانشگاه بیریتیش کلمبیا 1خاص 

تعیین اعتبار و  برایاند، تقریباً نه گام را حساس انجام گرفته

اند که در شناسایی کرده فن وقایع حساسبودن پژوهش موثق

 گیرند:ذیل مورد بحث قرار می

معیار استخراج  نخستین: . استخراج مستقل وقایع حساس1

-شده و نسخههای ضبطع حساس از مصاحبهتعدادی از وقای

. به دالیل است، به صورت مستقل انجام شدههای برداری

است که  مرسومزا بودن، و حفظ اثربخشی، بری، هزینهزمان

دست  هها بدرصد از کل وقایع حساس که در طول مصاحبه 99

با کار  ،. این معیار وارسیاستخراج شود، به این روش آمده

( سازگار است. هدف غایی استفاده 1264اندرسون و نیلسون )

میزان توافق پژوهشگران و  است که آناز این وارسی 

، ندا کنند حساسمستقل در تعداد وقایعی که فکر میکدگذاران 

های مشترک بیشتر باشد، . هر چه نرخ این فهرستشودتعیین 

 د.ورمییک وضعیت خاص، باال  بودنحساس احتمال 

های استفاده از مصاحبهیا  3کنندگانوارسی مشارکت. میان9

 نخستهای های حاصل از مصاحبهکه داده : پس از آنثانویه

های توان با انجام مصاحبه، میشدها طبقه وارداستخراج و 

ها به که داده مطمئن شدکنندگان پژوهش ثانویه با مشارکت

اند. هدف از گرفتهتحلیل و در طبقات مناسب قرار  درستی

در تعیین معنادار کنندگان مشارکتبه دادن فرصت این کار 

تجارب  آنکه است. همچنین اطمینان ازطبقات  بودن

نمایان  4به طور کافی در طبقات آزمایشیکنندگان مشارکت

-میاین کار  با. شود ، هدف دیگر این کار محسوب میاست

های دادهرا با های ثانویه اطالعات حاصل از مصاحبهتوان 

-بازنگری کرد و وقایع حساس شناسایی نخستینهای مصاحبه

ها وقایعی را اضافه یا  و به آن هر دادشده را مورد تعدیل قرا

. این کردگذاری صورت نیاز مجدداً نام  را ها  آن، و یا کم

و در سال   9بار توسط آلفونسو نخستینمعیار وارسی برای 

________________________________________ 
1.Department Of educational And Counselling Psychology 

And Special Education 

2 . The University Of British Columbia (UBC) 

3 . Participant Cross-Checking 

4 . Tentative Categories 

5 . Alfonso 

فن وقایع نوآوری وارد مطالعات  نوعی عنوانبه  1227

 . شد حساس

این  :تصادفیصورت درصد وقایع حساس به  99 انتخاب. 3

را در  ها آنشود  میمستقل خواسته  قاضیانانتخاب و از تعداد 

، اندشدهطبقاتی که به طور آزمایشی توسط پژوهشگران ایجاد 

طبقات اولیه توسط  که آنپس از برای این کار . دهندقرار 

تائید  وو هر یک از آنها نامگذاری  گرفتشکل  پژوهشگران

از  و سپسهر یک از این طبقات نوشته  تبیینی برای ،شدند

شود تا وقایعی که به طور تصادفی قاضیان مستقل خواسته می

و هیچ ترتیب مشخصی میان آنها نیست را در  اندشدهانتخاب 

قرار دهند. هرچه نرخ تعداد وقایع حساسی  طبقات تعیین شده

که توسط پژوهشگران و توسط قاضیان مستقل در طبقات 

گیرند بیشتر باشد، صحت طبقات بیشتر خواهد یکسان قرار می

های ی دادهیلهای تحل. این معیار وارسی هم با رویهشد

های روایی اندرسون و ( و هم با وارسی1294فالناگان )

 است.نیلسون، سازگار 

-رسند و داده. پژوهشگران هنگامی که طبقات به کفایت می4

طبقات جدید به  در ایجاداطالعات جدیدی را  ،های جدید
با این ها  آن کنند.دهد، این کار را متوقف میپژوهشگران نمی

، به آن هستندکه در حال مطالعه  یفعالیت شوندمطمئن می کار

از نظر فالناگان این . ور کامل تحت پوشش قرار گرفته استط

واقعه حساسی  100که از میان  دهد کهرخ می کفایت هنگامی

بتوان را ، تنها دو یا سه رفتار حساس شدهکه گردآوری 

است و  کلی یک راهنمای نرخ تنها این . اگر چهکرداستخراج 

 .شودهر مطالعه خاص، متناسب  با باید

به است طبقاتی که  مرسوم فن وقایع حساس. در مطالعات 9
، توسط دو یا اندبه دست آمدهها طور آزمایشی از تحلیل داده

 اگر .شودعلمی تائید  حوزهتعداد بیشتری از خبرگان آن 

، اعتبار طبقات و آنها را تائید کردندخبرگان طبقات را وارسی 

( و بعدها 1293) 6رود. این معیار در ابتدا توسط ایلبرت میباال 

( و نیز دیگر پژوهشگران به کار گرفته 1294توسط فالناگان )

 شد. 

________________________________________ 
6 . Eilbert 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=ubc&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ubc.ca%2F&ei=1wMCT7zCJozRrQe3l63eDw&usg=AFQjCNE03KKeFEFAT-uKg4GYDOFxRtZZeg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=ubc&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ubc.ca%2F&ei=1wMCT7zCJozRrQe3l63eDw&usg=AFQjCNE03KKeFEFAT-uKg4GYDOFxRtZZeg
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حاصل  1نرخ مشارکت در مطالعه کیو. نرخ مشارکتمعیار . 6

استناد  کنندگانی که به واقعه خاص تعداد مشارکت تقسیم

. برخی از استکنندگان بر تعداد کل مشارکت ،اندکرده

هر گاه نرخ مشارکت هر طبقه پژوهشگران بر این باورند که 

توان گفت آن طبقه از معیار ، میشوددرصد  99مورد نظر 

 پایایی برخوردار است. 

دهد که نشان می نخستاین معیار  ی نظری.. پایای7

پژوهشی زیربنایی پژوهش پیشنهادی با ادبیات  های فرض پیش

با ادبیات  نیز شدهایجاد  طبقات و دوماً متناسب بودهمرتبط 

 سویای از . در صورتی که طبقهخوان است همپژوهشی 

این طبقه نیست،  درست نبودن یمعنا به نشد،ادبیات حمایت 

موارد این  فن وقایع حساسچرا که ماهیت اکتشافی مطالعه 

که طبقات به دقت مورد  مهم آن استتابد.  جدید را بر می

چه این طبقات که  شودتائید قرار گیرد و سپس بیان  بررسی و

ادبیات  حمایتفارغ از های منطقی، تصمیم کمکی به اتخاذ

( توافق نظری را 1294. فالناگان )کنندمی ها، از آنپژوهشی 

موضوع  به این( 1293مطرح نکرده بود، با این حال ایلبرت )

 بود. کردهتوجه 

میان وارسی کیفی؛ در مطالعات  9. مفهوم پایایی توصیفی1

کنندگان این فرصت : در اینجا به مشارکتکنندگانمشارکت

ها، که را با محتوای مصاحبه نخستینشود که طبقات داده می

های بردارینسخهدر به صورت نوار ضبط شده و یا 

، و از این نظر صحت کنندپژوهشگران موجود است، مقایسه 

که این طبقات تجارب  حدیعناوین طبقات را تصدیق و 

 د، تعیین کنند.تابانها را بر می آن

: در اینجا از پژوهشگری که به انجام 3مصاحبه صداقت در. 2

شود به مسلط است خواسته می فن وقایع حساسمطالعه 

، گوش اندشدهنوارهای مصاحبه که به طور تصادفی انتخاب 

شیوه انجام مطالعه، این  که پژوهشگر مطمئن شوددهد و 

 را به درستی دنبال کرده است.  فن وقایع حساسپژوهش 

________________________________________ 
1 . Q Study 

2 . Descriptive Validity 

3 . Interview Fidelity 

یکدیگر حضور داشته باشند،  همعیار همرا 2در صورتی که این 

ها حاصل شده و پوروتوکل که اعتبار یافته گفتتوان چنین می

متناسب و متجانس است  فن وقایع حساسپژوهش با شیوه 

 (.9009)باترفیلد و همکاران، 

 

 فن وقایع حساس نقاط قوت

پی بردن به  4باز انتهای وه بازنگرانهفن وقایع حساس شی

ها توسط افراد است. این فن بر موقعیت فهمچگونگی 

بسیار  کرده وها و دانش تمرکز الگوهای رفتار، منابع، مهارت

لِن، )هِتلِیج و اِستین تر از پرسشنامه یا پیمایش استمنعطف

قوت فن  اطنق ترینیکی از مهم شاید بتوان(. 6 ، ص9006

شناسی دانست. به پذیری این روشوقایع حساس را انعطاف

شناسی عنوان مثال انعطافی که در محل تمرکز این روش

ای که گونهمزایای آن است. به  ترینوجود دارد از مهم

نند در تواشناسی میها و مطالعات مبتنی بر این روشپژوهش

چیزی،  ثر انجامهای مؤثر و نامؤطیفی از مطالعه روش

کننده، گردآوری مالحضه عوامل بازدارنده و عوامل کمک

توصیفات کارکردی و یا رفتاری از رخدادها و یا مسائل، 

هایی که به ها، یا تعین ویژگیها و شکستموفقیت بررسی

های مهمی از یک فعالیت و یا حادثه )رخداد(، عنوان جنبه

گرچه  (.1294حساس و حیاتی هستند، قرار گیرد )فالناگان، 

 موجب سردرگمی ،که همین ویژگی نباید فراموش کرد

این . با این حال شده استشناسی دستگاه واژگانی این روش

ناسی از مزایا و نقاط قوت زیادی برخوردار است که ش روش

 .پردازیم میدر ادامه بحث به برخی از آنها 

، بر مبنای شودمیهایی که توسط این فن گردآوری . داده1

و به صورت کلماتی است که  کنندگان مشارکتهای دیدگاه

با اجازه به  فن وقایع حساسبرند. از این رو ها به کار می آن

ها  در تعیین وقایعی که ارتباط بیشتری به آنکنندگان  مشارکت

در حال مطالعه فرآهم  های غنی در مورد پدیده، دادهدارد

دارند این قابلیت را  کنندگان مشارکت در این مطالعات. کند می

های خود را در ای پاسخکه با آزادی عمل قابل مالحظه

________________________________________ 
4 . Open-Ended Retrospective Method 
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چارچوب کلی پژوهش قرار دهند. در این فن هیچ چیز از  

باید به آن بپردازند کنندگان  مشارکتای که شدهتعیینپیش

-گاهدید بستردیگر این فن کامالً در  ،وجود ندارد، به عبارت

 .شودیماجرا کنندگان  مشارکتهای 

استقرایی است. بنابراین  فن وقایع حساس. ماهیت پژوهش 9

 وقتیی مانند طمانند شرای شرایطیدر تواند میاین پژوهش 

 ؛استمورد مطالعه به صورت ضعیفی مستند شده  پدیده

هنگامی که به فهمی  و جدید؛ افزایش دانش در مورد پدیده

مورد نظر نیازمند  ح پدیدهیا تشری تبیینکامل در و  عمیق

فن وقایع پژوهش  به دلیل ماهیت استقراییکار رود.  هستیم، به

از پیش  هایالگویی از فرضیه وجودبه  ینیاز حساس

، بلکه در این شیوه این الگوها، مفاهیم، و مشخص نیست

 د.شودهندگان پدیدار میها از پاسخنظریه

 و صحیحثبت عمیق  برایتواند می فن وقایع حساس. شیوه 3

تواند نقطه شروعِ به کار رود. همچنین این پژوهش می وقایع

شواهد پژوهشی جدید در  کردنعملیِ مناسبی در پدیدار 

 مورد پدیده خاص باشد. 

کند. ها را ایجاد می. این شیوه پژوهشی مجموعه غنی از داده4

کنندگان های مشارکتهنگام گردآوری پاسخ آنکهبه خصوص 

به و تفصیلی در مورد پدیده مورد بررسی تجارب دست اول 

ند، شوهایی که کلمه به کلمه نقل میآید. داستانمی دست

 یپدیده برااین در مورد  و جدیدهای قوی، روشن  بینش

اطالعات مربوط، غیر مبهم،  ،د. این فنکنپژوهشگر فرآهم می

-تواند حوزهو میکرده فراهم  نمدیرا یو بسیار صحیحی برا

 برای بهبود را به آنها نشان دهد. های عملی 

-تواند در ارزیابی ادراکات مشارکت. این فن پژوهشی می9

هستند،  یهای مختلففرهنگ دارای وقتیبه خصوص  ،کنندگان

-به کار رود. در واقع این فن به جای اینکه ادراکات مشارکت

تعیین شده پژوهشگران قرار از پیش های سؤالکنندگان را در 

دهد تا ادراکاتشان را در مورد پدیده ها اجازه می ندهد، به آ

. به عبارت دیگر هیچ چیز از پیش کنندمورد بررسی ابراز 

در مورد اینکه چه چیزی اهمیت خواهد داشت، ای شدهتعیین

کنندگان پژوهش هستند که این وجود ندارد و این مشارکت

 مواردگذشته از  (.9004، 1)گِرِملر کنند میموارد مهم را تعیین 

مزایای ذیل را برای  (7-6، ص 9006لِن )هِتلِیج و اِستینفوق، 

 :اندهاین فن قائل شد

های محور است. این فن بر توانایی مأخذ. فن وقایع حساس 1

 همینکند و اتکا می کنندگان مشارکتاولیه  بالقوه و تجربه

سازد و یرا ملموس م آنها های بالقوهتواناییها یا ویژگی ایده

-آگاهی می ها آن مآخذهای بالقوه یا ها و تواناییاین ایده به

ای اثربخش بدین طریق این فن به گونه بخشد. 

 د.کنکنندگان را توانمند می مشارکت

و  کنند که دیدگاهاحساس میکنندگان  مشارکت .9

 خوداین  .دشومی در نظر گرفتهجدی  معیارهایشان به طور

در زمینه مرتبط مفید های خاطر آوردن راه حلها را در به  آن

 کند. می، کمک به خودشان

 سوم شخص. همزمان با اینکه داستان از دیدگاه )منظر( 3

 منِ»این  تواند خودش را درمیکننده  مشارکتشود، گفته می

-خودش را با ایده« من جایگزینِ»بشناسد و این « 9جایگزین

شود، مورد حمایت و  بدون اینکه بیش از حد گشوده ،هایی

تواند با گشودگی می اوپشتیبانی قرار دهد. با این توصیف 

در مورد  داستانبیشتری به داستان پاسخ گوید، چرا که 

 نیست. «خودش»

و از اینرو  هستند محور من و بافت . وقایع حساس زمینه4

به آشنا هستند. این وابستگی کنندگان  مشارکتبرای معموالً 

ود تا شبخشد و سبب میر معنای بیشتری میزمینه به ابزا

 .بدانندجزئی از داستان را  کنندگان خود مشارکت

 اند،تحت چالش قرار گرفتهاز این نظر که کنندگان  مشارکت. 9

را ها  یابند. این فن نگاه آنبه خالقیت مفهومی دست می

کند تا چیزهایی را ها را مجبور می آن بخشد. چون وسعت می

که قبالً برایشان  در نظر گیرندهایی را دهند و موقعیتتوضیح 

دانش بنابراین شد و هرگز فرموله نشده بود. بدیهی انگاشته می

 شود. ضمنی به کمک این روش فعال می

کند تا به را تشویق میکنندگان  مشارکت. فن وقایع حساس 6

های خاص فعالیت ههنی با موقعیت، رویه یا زنجیرطور ذ
________________________________________ 
1 . Gremler 

2 . Alter Ego 
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ها را  کنندگان عالوه بر آن که داستان مشارکت. دشوعجین 

 کنند. ها را تجربه هم می شنود، آن می

 کند.ایجاد میای های صادقانهپاسخ و. این فن اطالعات غنی 7

 عواطفباالیی از  ، درجهسرایی در این فنبه کمک داستان

احتمال پنهان شدن  ،قابل دستیابی است. بنابراین

 یابد.های کلی، کاهش میپاسخ پسِکنندگان در  مشارکت

تر های طوالنیها، فن وقایع حساس پاسخ. بر خالف پیمایش1

بازتابی از  فن. چرا که این ندکمیو با جزئیات بیشتری فرآهم 

 متکی کنندگانهای مشارکتو بر دیدگاه بستر طبیعی است

  .است

 

و انتقادات مترتب بر پژوهش فن  هامحدودیت

 وقایع حساس
اگر چه مزایای فن وقایع حساس قابل مالحضه هستند، با این 

مثال  برایاست.  مترتبشناسی حال انتقاداتی نیز به این روش

روایی و پایایی مورد انتقاد است  از جهتشناسی این روش

که هایی داستان همچنین ممکن است(. 1221)شل، 

و یا سوءتفسیر  دچار بدفهمی، کنند می کنندگان نقل مشارکت

گذاری طبقات و یا قوانین  در نام. به همین ترتیب ابهام شود

. آید شناسی به شمار می از دیگر معایب این روش، کدگذاری

یا  های پژوهشی بازنگرانهاز جمله شیوه این روش،

آوری حوادث یا یاد گیریءسو با ،است، بنابراین 1نگرانه پس

به دست آمده از این نتایج . است همراه، گذشته تجربیات

های به شدت به صحت و صداقت گزارششناسی روش

از  ای پیش واقعه است کنندگان وابسته است. ممکنمشارکت

ها رخ داده باشد، بنابراین توصیف بعدی این گردآوری داده

کند.  میها هدایت  وقایع پاسخگویان را به تفسیر مجدد آن

 وقایع حساسفن ماهیت فرایند گردآوری اطالعات در 

تفصیلی از  کنندگان توصیفاتاست که مشارکت آنلزم تمس

ها نه با  . با این وجود ممکن است آنکنندارائه  وقایع حساس

نقل یا نوشتن چنین توصیفات کامل و تفصیلی آشنا باشند و 

مشکل وقتی بیشتر . بدهدچنین کاری را اجازه نه اینکه زمان 

________________________________________ 
1 . Retrospectiveresearchmethod 

در  ،. بنابراینندارندین کاری ها اشتیاقی برای چن آن شود کهمی

از  (.9004این پژوهش، نرخ پاسخگویی اندک است )گِرِملر، 

این فن دارای نیز ( 7-6 ، ص9006لِن )نظر هِتلِیج و اِستین

 معایب ذیل است:

های کیفی، تحلیل حاصل از فن . همانند تمام روش شناسی1

چون کند. کمّی ایجاد نمی و های سختوقایع حساس داده

همواره است، « موارد خاص»نتایج این مطالعات، بازتاب 

 مورد انتقاد است. ارزیابان بیرونیها از سوی  ناپذیری آن تعمیم

به شدت به دانش و  انجام پژوهش فن وقایع حساس. 9

در فرد دانش مهارت پژوهشگر وابسته است، یعنی هر چه 

ایجاد، اجرا و تحلیل وقایع حساس  بیشتر باشد، خاص حوزه

و یا کننده . به عبارت دیگر هر چه مصاحبهتر خواهد بود آسان

تر باشد، به همان انداز بهتر در رشته خاص خبرهکننده مشاهده

تواند تر میو راحت بنویسدتواند داستان وقایع حساس را می

 های مناسب قرار دهد.ها را در زمینهپاسخ

داستانی »زمان زیادی نیاز دارد و برای اینکه . این فن به 3

زحمت و  ،شودروشنی ایجاد « محوریِ های سؤال»و « خوب

. قصد این تکنیک ایجاد مواد غنی الزم استمشقت زیادی 

داشتن ساختار تحلیلی دقیق  ،است. برای تولید این مواد غنی

 بسیار مورد نیاز است.

-اندازه به جنبه چه واقعه حساس بهتر باشد، به همان . هر4

-می کنندگان و مشارکت، بودهتر های زندگی روزانه نزدیک

های مفید شود، پاسخها گفته می هایی که به آنتوانند با داستان

 ، ص9006لِن، )هِتلِیج و اِستین تولید کنندو معتبری را از آنها 

ها معتبر  در حالی که در شرایط بر عکس، پاسخ (.6-7

 نخواهند بود.

تعامالت  فن وقایع حساساز آنجایی که عالوه بر موارد فوق 

کنندگان، یعنی کسانی که با دادن اطالعات در انسانی مشارکت

ای و شخصی خود به پژوهشگران اعتماد مورد زندگی حرفه

قیق اعمال و کنند در ارتباط است، نیازمند توجهات دمی

ید بنابراین شا (.9007، 9)هیوزمالحظات اخالقی است 

________________________________________ 
2 . Hughes 
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هایی را گیریءسوحساسیّت اخالقی مورد نیاز این پژوهش،  

 در نتایج حاصل از آن به وجود آورد.

 

 گیریبحث و نتیجه
بر آن شناسی کیفی روش ینوع عنوانفن وقایع حساس به 

با شناسایی عواملی که منجر به شکست و یا موفقیت است تا 

شود، فهم عمیقی را برای بازیگران در یک موقعیت خاص می

. کندزمینه مورد نظر و در ارتباط با پدیده مورد مطالعه فرآهم 

در این مقاله به واکاوی مبانیِ فلسفی و تاریخی این 

در این شیوه پژوهشی با شناسی پرداختیم و گفتیم که  روش

شناسایی وقایع حساس به کمک مشاهده، مصاحبه و حتی 

ها  و سپس کدگذاری استقرایی آن پاسخ های بازپرسشنامه

کنندگان در معانی کنش اجتماعی مشارکتشود تا تالش می

تا بدین طریق  شودبندی ارتباط با پدیده خاص درک و طبقه

در انجام  .شودهای آینده ارائه رهنودهایی در بهبود کنش

درک چگونگی انجام  ،هدف فن وقایع حساسهای پژوهش

وظایف و رفتارهای کلیدی است و به ماهیت و چرایی این 

که  تغییراتی و هاگرچه پیشرفتشود. رفتارها پرداخته نمی

نظر پژوهشگران را به ناسی رخ داده شاخیراً در این روش

  ها سوق داده است.جستجوی چرایی این کنش

ا هایی که ب همچنین، درباره اسلوب اجرایی پژوهش

شود، به بحث پرداختیم و نقاط قوت  شناسی انجام می اینروش

این  پذیریانعطافو ضعف این فن را بیان کردیم. گفتیم که 

د که آیبه حساب میهای مهم آن از مزیت شیوه پژوهشی

علمی  های       حوزهو ها بتوان آن را در موقعیت شودباعث می

-ی که این روشبه کار گرفت. با این حال از آنجای مختلف

گیرد، های کیفی قرار میشناسی در باب پژوهش

به عنوان ها را به همراه دارد. های این نوع پژوهش محدودیت

های کیفی و معیارهای روایی و دشواری تحلیل دادهمثال 

هایی است که در های کیفی از جمله محدودیتپایایی پژوهش

با با این وجود  د.شونیز مشاهده می فن وقایع حساسپژوهش 

و االجتماع  گرایی در علمیطره پارادیم اثباترنگ شدن سکم

گرایی، پژوهش های تفسیری و ساختقوت گرفتن پارادایم

های شناسیتواند به مثابه یکی از روشمی فن وقایع حساس

ها و مراحل نسبتاً ساختارمندی پژوهش کیفی که دارای رویه

ردن اطالعات غنی و است، پژوهشگران را در بدست آو

های حساس و نیز شناخت ها و موقعیتتوصیفی از زمینه

 ها یاری دهد. اعی در این موقعیتذهنیت عامالن اجتم

شناسی فن وقایع حساس شایان ذکر است که استفاده از روش

تواند در مالحظاتی باشد. توجه به این نکات می با همراهباید 

باید  ،اقع شود. برای مثالشناسی مثمر ثمر وصالبت این روش

شناسی معیارهای مناسبی برای ارزیابی اعتبار نتایج این روش

ایجاد کرد به طوری که این معیارها هم به سنّتی که فالناگان 

های گذاری کرد پایبند باشند و هم بتوانند در پارادایمپایه

شناسی در سیر چون این روش جدید با معنا و مفهوم باشند.

-تحلیل وظیفه، وارد قلمرو پژوهش ود از یک ابزارتکاملی خ

های کیفی شد و خود را به عنوان یک ابزار تحلیل اکتشاف و 

نشان  شناختی ها و تجارب روانپژوهش، برای استفاده در سازه

ثق بودن این فن با در نظر های وارسی اعتبار و مؤداد، روش

معیاری که ه شاید نُ گرفتن این تحوالت مدنظر قرار گیرد.

اند ( بدین منظور معرفی کرده9009و همکارانش ) دباترفیل

دیگری که باید مورد توجه نکته  مناسبی باشد. نقطه شروع

مراحل نه تنها به تجانس و سازگاری در  است که آن باشد،

، بلکه به تجانس و شناسی فن وقایع حساسانجام روش

وجود اریم. نیاز دشناسی این روششناسی سازگاری در واژه

شناسی فن وقایع حساس دستگاه واژگانی مشخص برای روش

ینده را آشناسی در تواند استحکام و پایداری این روشمی

  تضمین کند.

رسد که فن وقایع حساس، در آینده با تغییراتی  به نظر می

اگر چه فن وقایع حساس از زمان ابداعش روبرو خواهد بود. 

به خود دیده، با این حال بسیاری از  تا کنون تغییراتی زیادی را

باقی مانده است. این امر  هایش به همان صورت اولیهویژگی

اش ریشه در گذشته فن وقایع حساسدهد که آینده نشان می

رسد در آینده این فن بتواند تعادلی بین دارد. به نظر می

معرفی کرد و نیز تغییراتی  1294مفهومی که فالناگان در سال 

پذیری این شیوه پژوهشی و هنگام کاربرد ه دلیل انعطافکه ب

بیند، ایجاد کند. این های علمی به خود می در سایر حوزه

شناسی، به عنوان نوعی ابزار تحلیل وظیفه ایجاد شد و  روش
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شناسی صنعتی و سازمانی بدین منظور  هم اکنون نیز در روان

بعدها در شود، با این حال این فن از آن استفاده می

شناسی مشاوره، پرستاری، آموزش و تعلیم، پزشکی و  روان

های علمی دیگر بسط یافته و همچنین تبدیل به ابزار  حوزه

-(. روش1216؛ ووسلی، 1221اکتشاف و پژوهش شد )شل، 

-همچنان که رو به سوی آینده می فن وقایع حساسشناسی 

برداشتن از  یابد و در این تکامل به دنبال پردهرود، تکامل می

زمینه، و همچنین اکتساب معانی است. شواهدی وجود دارد 

دهد پژوهشگران هنگام به کارگیری این فن از که نشان می

خواهند که در برابر وقایع حساس واکنش  کنندگان میمشارکت

ها را در  ها را بنویسند. نه اینکه تنها آن نشان دهند و معانی آن

ار دهند. واکاوی معانی وقایع هایشان مورد بحث قرمصاحبه

حساس با ایده کشف اهمیت و معناداری وقایع حساس و نیز 

کنندگان همخوانی دارد و با عوامل مرتبط با آن برای مشارکت

آن متناسب است. شواهد دیگر حاکی از آن است که در 

کارگیری فن وقایع حساس، پژوهشگران صرفاً بر توصیف  به

کنند بلکه به دنبال آن هستد که میخودِ وقایع حساس قناعت ن

ها و پیشنهادهایی که در واقع بخشی از وقایع عقاید، ایده

-جا ناشی می حساس هستند را نیز بروز دهند. این امر از آن

شناسی، بر شود که تغییرات جدید به وجود آمده در این روش

کنندگان  تفکرات، احساسات، و چرایی شیوه رفتار مشارکت

امروزه  فن وقایع حساسشناسی ند. در واقع روشکتأکید می

بر این موضوع متمرکز است که افراد چه چیزی را و چرا 

بخش این اعمال  های رضایتدهند و پیامدها و جنبهانجام می

رسد این  (. به نظر می9009کدامند )باترفیلد و همکاران، 

 مدرن همراه است. تغییرات با موج تغییرات دوران پست
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