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ABSTRACT 
Nowadays, qualitative researches help people to understanding phenomena, 

institutions, cultures, connotations, interpretations and various human 

experiences. Some of these institutions are out of reach for researchers; 

therefor careful and deep study is not easy because of their security, 

coercive, violence and dangerous environment. Military organizations are 

in these institutions category. This article intended for presenting a suitable 

methodology for conducting social research in military organizations, 

because the entrance to this organizations is not easy and outer researchers 

do not perform any research in this organizations. Data for this article was 

collected from library and friendly interviewing. After the discussion about 

characteristics of the military organizations and the obstacles that confront 

researchers to enter the military, and data collection needed for research and 

scrutiny the qualitative methods that suitable for military organizations, the 

best method is identified and presented. Result shows that if 

authoethnography and ethnography conducted through insider researchers 

in military will be the best methods for conducting research in these 

organizations 
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 چکیده

 
 ،یمعان ها،نهادها، فرهنگ ها، هیباه شاااناافه و فه  پ    یفیک یهاا پژوهش امروزه
در  ختیسبه نهادها نیاز ا ی. برفن کنیکمک م یانسان های گوناگونهو تجرب هاریتفس

 لیالد به هاآن قیدق یامکان بررس طورمعمولبه و  گیرن پژوهشگران قرار میدسترس 
 -شنف و یاجبار فطرناک، یهاطیمح در داشتن قرارو  یتیامن لیدال مانن  -گوناگونی

 رودو دشواری عله به. هستن  نهادها از دسته نیااز  ینظام یهاسازمان. سهین سار یم
 نیا ،یرونیب پژوهشگران یاز سو آنها در پژوهش انجام و ینظام یهاسازمان یایدن به

 یهادر سازمان یاجتماع قیتحق انجامبرای  مناسب یشاناسا  روش ارائه درصا د  مقاله
 . اسه ینظام

ز ا پس ه، ش یآورگردو مصااببه دوستانه   یاپژوهش به روش کتابخانه نیاطالعات ا
 در انپژوهشگر یروشیپ مشاکالت  و ینظام هایساازمان  یهایژگیو مورد در بحث
 یفیک یهاروش یو بررس قیتحق یبرا ازیاطالعات مورد ن یآورگرد و سازمان به ورود
 . ان هش   یو معرف ییشناسا کردهایرو نیبهتر ،ینظام یهااستفاده در سازمان قابل

 نیبهتر از ،ینگااارمردم و ینگااارفودمردم قیتحق یهااایاساااتراتژ نکااهیانتیجااه 
 .هاسهسازمان نیا در قیتحق یهایشناسروش
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 مقدمه

-بههستند که  یواژگان «اتیاخالق»و  1«یسازمان یدسترس»

به  (.5101 2)تابر، دارند بیم هاان از آنپژوهشگرمعمول طور
 شمچ به انیظامن جامعه به انیرنظامیاز غ یبرخ رسدینظر م

 یزندگ یدور و منزو نیسرزم کیکه در  3،مرموز قوم کی
 ایژهوی یهالباس انینظام ن،یا بر افزون. نگرندیم ،کنندیم
 نیا. دهندیانجام م خاصی نیز یهاسنت و پوشندیم

 اطاعت ها،یآزاد ینظر کردن از برخشامل صرف هاسنت
-تیالفع در شدن ریدرگ البته و خشن مراتبسلسله کی از
ت خطر حمال رشیپذ ایو  گرانیکشتن د یدانسته برا یها

  .(21، ص5116 4)رودز، کشنده است
 را خودشان به مخصوص یایدن ینظام یهاسازمان

 نیا ساکنان کهجامعه  انیبزرگ در م یارهیجز مانند دارند
)سووترز و  کنندیم یزندگ و کار گریکدی با رهیجز

، ارتش را پژوهشگراناز  یبرخ(. 3، ص5102 5دیگران،
 یبزرگ به همراه ساختارها یدولت یبوروکراس کیعنوان به

)وبر و  دانندیم خشن و سخت نیقوان و متمرکز اریاخت
محرمانه،  فضای داشتن تمرکز، (.6، ص5111 6الیاسون،
 یهایژگیاز و العادهفوق یهاتیو انجام فعال ییمردگرا

سازمان  کیگاه  هشدیادمسلح است و به علل  یروهاین
ان، )سووترز و دیگر ستیاقداماتش ن یافشابه  لیما ینظام

ه ب یرنظامیغ پژوهشگران یدسترسرو ؛ ازاین(3، ص5102
 .است محدود هاسازمان نیا

 آنها تیمأمور و ینظام یهاسازمان یهایژگیو  
. دکن فراهم پژوهشگران یبرا را یمهم یهاپرسش تواندیم
 ، (5100 8)سیبلد، 7یگروه امانسج تیو تقو جادیا

                                                           
1. Organizational Access  

2. Taber  

3. Exotic Folk  

4. Rhodes  

5. Soeters, Shields & Rietjens  

6. Weber & Eliasson  

7. Group Cohesion  

8. Siebold  

در  یطلبو قدرت قدرت یکارکردهاءسو و کارکردها
 و ینظام کارکنان یشغل تیرضا ،ینظام یهاسازمان

 یبررس و انینظام یخانوادگ روابط آنها، یزندگ از تیرضا
 به انینظام اعزام آنها، فرزندان و همسران تیرضا سطح
 نیب تعادل دمع ای و تعادل همسران، ییتنها و تیمأمور
از  انینظام 9ستهیو تجارب ز انینظام پاداش و تالش

مانند جنگ و  زاپرفشار و استرس طیخدمت در شرا
 ذهن است ممکن که ندسته یمسائل از یرزم یهاتیمأمور

 .کند مشغول خود به را پژوهشگران
 نرویطبقات درون و ب جادیا ،ینظام فرهنگ یژگیو  

 یاهاست. ارتش چالش انیمرنظایو غ یکارکنان نظام نیب
-نیابه. کندیفراهم م یاجتماع پژوهشگران یبرا ایویژه

 یبه دسترس تواندیم« ما»و  «آنها» نیب یدوگانگ کهصورت
تعامل  تیو ماه یبه سازمان نظام یرنظامیغ پژوهشگران

 10)هیگیت و کامرون، اثر بگذارد یآنها با کارکنان نظام
 بهخود را  تیمأمور یامنظ یهاسازمان و ارتش(. 5119

 یبه افشا یلیو تما دهندیم انجام محرمانه یاوهیش
 یهاسازمان علت نیهم به. ندارند تشانیمأموراطالعات 

 یاوابسته یهاسازمان و اطالعات حفاظت مانند یمستقل
 و یتیامن مسائل یبازرس و( پادگان نی)تأم دوم رکن چون

 نیترمهم از و دارند نظر تحت را هاپادگان یاطالعات
 یهاگانی اطالعات یافشا ازاست که  نیا آنها تیمأمور
 .آورند عمل به یریجلوگ ینظام

 11اجبار قدرت یمبنا بر ارتش یاجتماع ساختار  
 یراب پژوهشگران تالش ،نیبنابراشده است.  یگذارانیبن

9. Lived Experience  

10. Higate & Cameron  

11. Coercive Power  
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 ؛نجامدیب یناکام به است ممکن هاسازمان نیدر ا پژوهش
بر  یفاظت از اطالعات و اعتماد مبتنبر ح یجو مبتن زیرا
 یراب یمناسب یفضا ها،سازمان نیکارکنان ا نیدر ب 1دیتهد

به  .کندیمشکل مدچار را  اوو  کندینم فراهم پژوهشگر
اند قرارگرفته یتی( افراد قدرتمند در موقع5101) 2تابر باور
ت به اجتماعا یاجازه دسترس پژوهشگرانبه  توانندیکه م
. نندجلوگیری ک هاآن یاز دسترس نکهیا ایا بدهند و ر ایویژه
-به یسازمانبرون پژوهشگران، گفتهپیش لیدال بهبنا 

 پژوهش دانیم عنوانبه را هاسازمان گونهنیمعمول اطور
 .کنندینم انتخاب

 انسان مطالعه که است این انسانی علوم مهم ویژگی  

 با و یتجرب تحقیق روش با آن در انسانی رفتارهای و

 نگرش این ، ولیدشومی انجام گرایانهاثبات یفرضشیپ

 جدی دیموردترد علمیلسوفان ف از بسیاری سوی از

 ،یرمرادی)پ است سؤال زیر آن کارآمدی وشده واقع
 یهاکنش و هاشیگرا درک یبرا هاتالش نینخست(. 0363

ازآن به  دوم و پس یدر طول جنگ جهان یکارکنان نظام
 در هک ،یآمار لیتحل از یدیجد نسبتاً یهاکیتکن لهیوس

اط ارتب نیانجام گرفت. همچن ،بود جادشدهیا یشناسجامعه
 خچهیتاردر  ینظام هایپژوهشو  یکمّ یهاروش نیب

 ودخ ینظام یهادهیپد یبررس در یجغراف نقش بلندمدت
 خودشاندر زمان  یکمّ یهاروش نیا. دهدیم نشان را

شدند که  داریپد یعلم یافض کیبودند و در  دیجد
 4ییگرااثبات و( یکی)از نظر تئور 3یساختار ییکارکردگرا

 گرچهقرار داشتند.  ی( در برتریشناس)از نظر روش
زار اباز جعبه یعنوان بخشبه یفیک یهاروش تیمشروع
 شیافزا حال در ینظام پژوهشگران یبرا یشناسروش
علوم ه دیدگااز  ینظام یهادهیپد مطالعه ، ولیاست

 یکردهایرو لهیبه وس گریاز هر مکان د شتریب یاجتماع

                                                           
1. Deterrence-Based Trust  

2. Taber  

3. Structural Functionalism  

4. Positivism  

5. Williams Et Al.  

به  (2، ص5109 5شود )ویلیامز و دیگران،یانجام م یکمّ
 مک توجه و یکمّ یکردهایرو به صرف توجه رسدیم نظر

 و یناکاف درک به منجر یفیک یهاپژوهش به ناقص و
(. 0363 ،ی)مراد است شده یانسان علوم از گرانید محدود

 کندینم جادیا کافی اطالعات ییگرااثبات میپارادا ،نیرابناب
 یفرد نیب روابط و سازمان شناخت یبرا الزم ییتوانا و

 .ندارد
 یکمّ یهاروش در پژوهشگران معمولطوربه  

. نندکیم استفاده یآمار یهالیتحل و نامهپرسش از پژوهش
برانگیز چالش ینظام یهادر سازمان نامهپرسشپخش 

 بخش هردارند و  یادیز یگستردگ هاسازمان نی. ااست
 یعمود یدگیچی. پدارد سیرئ ای فرمانده کی یتخصص
 زمانسا نیا( یتخصص یها)بخش یافق و( مراتب)سلسله

 دیاب پژوهشگر ،نی. بنابرااست دتریشد هاسازمان دیگر از
 صخصوبه یرفتارها از یاگسترده فیرا در ط نامهپرسش
 به پراکنده یهاپاسخ شودیم اعثب نیهم. کند پخش

 . یابد کاهش نامهپرسش ییایپا وشده  داده هاپرسش
ه ب لیرؤسا ما ایمعمول فرماندهان طوربه ،نیبر اافزون 

که در  یاقدامات ایدر مورد رفتارشان و  یانجام نظرسنج
 یانعم صورتبه نیهم و ستندین ردیگیم صورت هاآن گانی

الً و معمو دیآیم شمار به دهندگانپاسخ آزادانه پاسخ برای
 اندهفرم مورد در که یهایپرسش به دهندگانپاسخ از یبرخ

. مورد دهندیم پاسخ یشتریب اطیاحت با آنهاست سیرئ ای
 که تاس نیا روبروستبا آن  پژوهشگر بیرونیکه  یگرید

 سر پشت را یمشکل یسازیاجتماع ندیافر ینظام کارکنان
 نددارن یرونیب انمراجع هاسازمان یگرد مانند و اندگذاشته

 رونیب افراد و دارند ییآشنا و تعامل خود همکاران با تنها و
 او با معموالً ،شناخته ناشناس عنوانبه را سازمان از

 که شودیمشکالت باعث م نی. وجود اکنندینم یهمکار
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 یروا فر یهاپرسش به پاسخ عهده از یکمّ یهاپژوهش
ر پژوهش د یبرا روازاینو  ندیایبرن یاجتماع پژوهشگران

-به یفیک یکردهایرو است الزم ینظام یهاسازمان

 .شود کارگرفته
 قیتحق یکردهایرو ،یفیک یکردهایرو انیم از  

و  4ینگارمردم 3،ادیبنداده هینظر 2،دارشناسانهیپد 1،یتیروا
 6)کرسول، هستند پرکاربرد یکردهایاز رو 5یموردکاو

 دوست خوانندگان و است کنجکاو انانس. (23، ص5119
مطالعات  نی. بهترگذردیم چه سازمان درون بفهمند دارند

 یبرا و سازندیم ریدرگ را خواننده که هستند ییآنها یفیک
به خواننده  دیبا پژوهش (.29)همان، ص او جالب هستند

 و کمدست. بدهد( 7)ابژه شناختهمورد  در یشناخت کاف
ت اس نیبه خوانندگان ا پژوهش کی کمک نیترمهم دیشا
-د. معموالً سازمانکنسازمان آشنا  کیرا با فرهنگ وی که 

-یم ارائه را مثبت اطالعات کارکنان، استخدام هنگام در ها
 .کنندیم یخوددار یمنف اطالعات ارائه از و دهند

به  یمدت طوالن یکه کارکنانش را برا یسازمان
 یرسانامیپ یابیمنددر زمان کار دیبا آوردیاستخدام درم

 بد و خوب یهاجنبه درباره و باشد داشته انهیگراواقع
 ،براون و)استوارت  کند ارائه را الزم اطالعات یکار طیمح

 کارکنان که شودیم مشاهده معموالً ؛ ولی(061 ، ص0363
 شغل و سازمان یمنف یهاجنبه متوجه استخدام، از پس
 از شاید و ابدییم کاهش آنها یشغل تیرضا و شده خود

 نی. در اشوند دلخوراطالعات  نکردنسازمان به علت ارائه
 هرچه جسارت با که است آن پژوهشگران رسالت ان،یم
. کنند اافش را هاسازمان فرهنگ یمنف و مثبت ابعاد شتر،یب

 یهاپژوهش خواندن با استخدام شرف در افراد سپس
 یتربه محل هاسازمان انواع نیاز ب توانندیم کمدست لیاص
 دام در و ندکن انتخاب خود یشغل ریمس گذران یبرا را

 .وندشن گرفتار یمنف یسازمان یهافرهنگ یبرخ
                                                           

1. Narrative Research  

2. Phenomenological  

3. Grounded Theory  

4. Ethnography  

چهره  توانندیم لیاص یهاپژوهش گر،ید سوی از
متعهد را به انجام  نسازمان را آشکار کرده و مسئوال یواقع

 جربهت نکهیا علت به افراد از یاریبسد. نوادار کن رییتغ
فرهنگ خاص را ندارند پس  یدارا یهاسازمان در خدمت

 ،شده روگوناگون روبه یاز ورود به سازمان با فشارها
از  شینسبت به تفکرات پ یمتضاد وگوناگون  هایهتجرب

 یهااز سازمان زین ینظام یهاسازمان. کنندیورود تجربه م
 پرسش نیبا ا مقاله روازاین. هستند خاص فرهنگ یدارا
و  پژوهش یمناسب برا یشناسروش که شودیم آغاز

 ست؟یچ ینظام سازمان کیشناخت در 
 

 پژوهشبه  یفیک یکردهایرو

 یتیروا پژوهش
مانند  های مختلفیدارای شکل یتیروا پژوهش

و  یشخص یهاداستان ،یزندگ یهاداستان ،یوگرافیاتوب
 (.51، ص5119)کرسول،  تسهایوگرافیب نیهمچن

ر است که د یفیاز طرح ک ایویژهوع ن کی یتیروا پژوهش
شده متن نوشته ایگفتار  کیعنوان به تیروا کیآن 
 ایواقعه/ کنش  کیکه شرح حال  شودیم ستهینگر

 بیترت کیصورت  بهها کنش ای عیاز وقا یامجموعه
تمرکز بر  لشام پژوهش نیا یاجرا یهاهیاست. رو یزمان

 قیاز طر اطالعات یآورگرددو نفر،  ای کیمطالعه 
آنها، گزارش تجارب افراد و  یهااز داستان یامجموعه

 است یصورت زمانبهآن تجارب  یمرتب کردن معنا
 .(22)همان، ص

 
 دارشناسانهیپد پژوهش

 لفمخت افراد ستهیز تجارب یمعنا دارشناسانهیپد مطالعه
. دهدیم شرح را دهیپد کی ای مفهوم کی مورد در
 تمام که است یزیچ فیتوص یپ در یدارشناسیپد

5. Case Study  

6. Creswell  

7. Object  



     3197 بهار/ 91ش/ 21س/ شناسی علوم انسانیروش             301

 

 آن در هم با دهیپد کی تجربه هنگام در کنندگانمشارکت
 از را هاداده پژوهشگران پژوهش نیا در. دارند اشتراک

  ،کرده یآورگرد اندکرده تجربه را دهیپد آن که یافراد
 ارائه راداف تمام یبرا تجربه آن جوهره از یبیترک یفیتوص

 .(21-29)همان، صدهندیم
 

 ادیبنادهد هینظر
 زین یینامب هیکه گاه به آن نظر ،یانهیزم ای ادیبننهیزم هینظر

 کی دیآیبرعکس آنچه از عنوانش برم ،گفته شده است
ند در منظام یروش پژوهش کیبلکه  ؛ستینحله ن ای هینظر

 نیکشف و تدو برایها حوزه دیگر یو حت یعلوم اجتماع
 یعیبط دانیه از ماست ک ییهاداده قیاز طر هیفرض ای هینظر

 باور(. به 532، ص0362 ،ییرزای)م ندیآیبه دست م
طرح  کی ادیبنداده هی( نظر0661) 1نیاشتراوس و کورب

 یعموم نییتب کی، پژوهشگراست که در آن  یفیک قیتحق
 لهیسوبه لتعام ایکنش  کی ند،یافر کی( را از هینظر کی)

 جادیندگان اکناز مشارکت یادیتعداد ز یهادگاهیبر د هیتک
  (.93، ص5119)کرسول،  کندیم

 
 نگارانهمردم پژوهش

-یاست که تالش م یفیروش پژوهش ک کی ینگارمردم
 تازگیبهو  یفرهنگ یهادهیفرهنگ، اجتماع، پد کند

حاکم بر  یعملکردها و باورها زیو ن یشهر ای یاجامعه
ه خود مطالع جیو نتا کند لیو تحل فیتوص ،یآنها را بررس

 روش نی. ادیمطرح نما ینوشتار ای یاصورت نگارهبهرا 
ن مردما یاز زندگ یلیبر آن است که بازنمود درست و اص

آن )فرهنگ( داشته باشد و  یهاوهیش زیتحت مطالعه و ن
و  یکالم یهاو داستان هاتیمنظور نه تنها به روا نیا یبرا

 یمردمان تحت مطالعه رو یهانامهیزندگ یو حت یشفاه
با اتخاذ  کندیم یسع نکهیتر ابلکه از آن مهم آورد،یم

 ایکنندگان از نگاه خود مشارکت همدالنه یروش بررس

                                                           
1. Strauss & Corbin  

 نیا یموردمطالعه خود نگاه کند و برا دهیبه پد هایآزمودن
 یگفتگوها ،یاز نوع مشارکت ژهیومنظور، مشاهده به

 عنوانساخت را بهیاز نوع ب ژهیودوستانه و مصاحبه به
 زیپژوهشگر ن ،نی. بنابراردیگیخود در نظر م مهم یرهاابزا

، 0362 ،ییرزایهمواره در پژوهش حاضر خواهد بود )م
 (.526ص

 
 یموردکاو پژوهش
 کی یبررس با لمشک کیمطالعه  لشام یموردکاو پژوهش

 نیمحدود است. ا ستمیس کیمورد در  کیاز  شیب ای
 کی پژوهشگراست که در آن،  یفیک کردیرو ،پژوهش

محدود متعدد  یهاستمیس ایمورد(  کیمحدود ) ستمیس
 یهاداده یآورگرد لهیوس)موردها( را در طول زمان به

منابع متعدد اطالعات مانند  قیو مشروح از طر قیعم
و اسناد و  ،یداریشن یداریموارد د ها،، مصاحبههاهمشاهد

. (93، ص5119کند )کرسول، یم یها بررسگزارش
مشکالت و  لح یدر پ پژوهشنوع  نیا فیتعربراساس 

 سازمان است. یفرارو لمسائ
 

 پژوش مسئله انیب

 -یبرساخت میپارادا با سهیمقا در ییگرااثبات میپارادا
 ینسازما یهادهیپد از مناسب یریتصو ارائه در یریتفس

 زین ینظام یهاسازمان ن،یا برافزون . ندارد یکاف قدرت
 رودو ازمندین که هستند ییهاسازمان از تیامن دیتول برای

 در پژوهش بارهدر. است یعلم یهایبررس و پژوهشگران
 هاارتش یشناسجامعه و یشناسروان ،یسازمان رفتار علوم

 و هادولت توجه مورد همواره که هستند ییهاسازمان از
 .اندبوده پژوهشگران
 ضد 2،ییگراعتیمانند ضد طب یگوناگون یهااصطالح

 میاپاراد به اشاره یبرا ییگرافرااثبات ای ییگرااثبات
ر چند دیادشده  می. پارادارودیم کارهب یریتفس -یبرساخت

2. Anti- Naturalism  
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 یریچشمگ تیاز اهم 0691از دهه  ژهیوو به ریدهه اخ
 یناسشروش یریکارگبرخوردار شده و توانسته است با به

 شدبا داشته معاصر معرفت دیتول در یاعمده سهم یفیک
 (.353-330، ص0316 ،)محمدپور

 یررسآن در ب ییتوانا ،یفیک قیتحق ینقطه قوت اصل  
 رگید ییجا در یاست که به سادگ ییهادهیو مطالعه پد

 داشت یبه آن دسترس توانینم ای و شودینم افتی
 یواقع یایدن قیطر نیو به ا (23، ص5119 1)سیلورمن،

 هباردر ییهادگاهید یفیک پژوهش. کندیکار را کشف م
 یهاروش با توانینم که کندیم جادیا یمعناساز ندیافر
 ژوهشپ ب،یترتنیبد. افتیدست  هابه آن یراحتبه یکمّ
ورد در م یغن یهافیتوص کردنفراهم یبرا تواندیم یفیک

-روش اب را هافیتوص نیا توانیکه نم دشورفتار استفاده 

-291، ص5103 2کرد )کورتینا و لندیس،فراهم  یکمّ یها
290). 
 از یمل دفاع تیمأمور به توجه با ینظام سازمان کی

 اب ینظام کارکنان. شودمی زیمتما یاجتماع ینهادها گرید
 یشخص یهایآزاد از یبرخ مسلح، یروهاین به وستنیپ

 ستآنها از یکی گفتار، یآزاد که دهندیم دست از را خود
 نیا تجارب ،نیبنابرا. (059، ص5102)سووترز و دیگران، 

 ذهن در ینظام یهاسازمان در کار از که ییمعنا و نانکارک
در  ،نید. بنابراننشو آشکارممکن است  ردیگیم شکل آنها

-یم یفیک قیتحق از استفاده ،فردمنحصربه یمعان نیفهم ا
-روش انیم ازاست که  نیسؤال ا ولیگشا باشد. راه تواند

 ،یریتفس -یبرساخت میپارادا در شدهاستفاده یهایشناس
 رتمناسب ینظام یهادر سازمان یریکارگبه یبرا کیکدام

 است؟
 
 ینظام سازمان به ورود

 ورود نوع دو ازمندین ینظام مطالعات حوزه به یدسترس

                                                           
1. Silverman  

2. Cortina & Landis  

3. Epistemological  

و ورود  ینهاد ای یورود سازمان :اند ازکه عبارت است
 هرفتیپذ ایبی ایشامل راه یورود سازمان 3؛شناسانهمعرفت

. (01)همان، ص رگ استبز یبوروکراس کیشدن در 
 ؛است دانش ای معرفت باب در یاهینظر یشناسمعرفت

چطور انسان به معرفتِ از جهان  کندیم انیب که یاهینظر
 خواهد دست ای ابدییم دست افته،یاطراف خود دست

)محمدپور،  م؟یدانیم م،یدانیچطور آنچه را که م افت؟ی
 یهایژگیو دیبا هم باره نیا در(. 23، ص0316

 سازمان بزرگ و کیعنوان مسلح به یروهایفرد نمنحصربه
 اننخبگ توسط و است یمل دفاع بر آن تمرکز که عیوس

-و هم انواع به ردیمدنظر قرار گ شودیم اداره قدرتمند

 ینهاد اجتماع نیاز دانش که درون و اطراف ا یخصوص
را مورد توجه قرار  شودیم جادیا 4افتهیتوسط اجبار سازمان

 .(0661 5)بوئن، داد
 
 ینهاد ای یسازمان ورود

خود را در  فیوظاجهت که  نیاز ا ینظام یهاسازمان
فرد هستند. منحصربه دهندیمحرمانه انجام م محیطی
 یاطالعات نظام یبه افشا لیما هاسازمان نیا نمسئوال

 آنها دید از. کندیوارد م بیآس یمل تیبه امن ؛ زیراستندین
 وجهمت پژوهشگران سوی از تواندیم که یخطر نیتربزرگ

 رونیب به دانش و اطالعات بالقوه انتشار خطر شود سازمان
به سازمان و افراد درون آن  تواندیم که است سازمان از
(. 05-3، ص5102)سووترز و دیگران، کند وارد  بیآس

 پژوهشگرحفاظت اطالعات اجازه ورود  سازمان ،نیبنابرا
 گرپژوهش نکهیا ای و دهدینم ینظام یهاگانیرا به  بیرونی

 موجود اطالعات و هابه تمام مکان پژوهشانجام  یبرا
 یهاسازمان مدارک و اسناد. داشت نخواهد یدسترس

ه است ک یاطالعات یبندو طبقه یبندطهیح یدارا ینظام
 .ندارد را آنها مشاهده و یدسترساجازه پژوهشگر 

4. Organized Violence  

5. Boëne  
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 یمراتبسلسله اقتدار و اریاخت یدارا ینظام فرماندهان
 اجازه خود امر تحت کارکنان به است ممکن آنها. هستند

 را آنها مشارکت نکهیا ای و ندهند را پژوهش در مشارکت
 حفاظت که شودی. به کارکنان آموزش داده مکنند محدود

 یراب یلیتما آنها لیدل نیهم به و ندینما تیرعا را گفتار
ه ک ی. فشارندارند خود یذهن یمعان و هاهتجرب تمام انیب

اطالعات به کارکنانش وارد  نکردنارائه یسازمان برا
را  هاسازمان نیا به پژوهشگر ورود و یدسترس کندیم

 1دسترس از دور جوامع بهرا  هاسازمان نیا و کردمشکل 
 . کندیم لیتبد

 از پس ینظام کارکنان که شودیمعموالً مشاهده م
 یرو از سازمان یفشارها و ودیق که یزمان ،یبازنشستگ

-هجربت ،کرده گفتگو خود همکاران با شودیم برداشته آنها
 یهمکاران با خدمت هنگام در ای و گویندمی را خود های

-هتجربدر مورد  هستند دوست و داشته اعتماد آنها به که
 عاتاطال به یدسترس نیبنابرا. کنندیخود صحبت م های

همکار به نحو  کی قیطراز  یکارکنان نظام اتیو تجرب
 .است ریپذامکان یبهتر

 یهاانگی که است پراکنده و گسترده سازمان کی ارتش
 یهامکان در هم و تیامن یدارا یشهرها درون هم آن

ر مستقر د یهاگانی کارکنان هستند. مستقر یمرز و ناامن
 زا یمتفاوت یمعان و مختلف تجارب یمرز و ناامن مناطق
 کارکنان شاید که بنددیم نقش نشانذه در ینظام حرفه

 احساستجارب را  نیامن، ا مستقر در مناطق یهاگانی
 آنها تجارب کارکنان، نیا به یدسترس عدم علت به و نکنند

 نیوسعت ا نی. همچنبماند یباق سکوت از یاهاله در
بودن کارکنان و سربازان  یربومیسازمان و اغلب غ

 یفرهنگ تنوع شوندیم وارد سازمان نیا به که یافهیوظ
 استهبرخ که یمختلف تجارب با را آن کارکنان  ،کرده جادیا

                                                           
1. Out of Reach Population 

2. Stooges  

3. Fredrick The Great  

ه ب ی. دسترسدکنیم روبرو است متفاوت یهافرهنگ از
 یادیز یسخت ،داشته ازیتجارب متنوع، تالش فراوان ن نیا

 برای پژوهشگر دارد.
 مطالعه ، ولیاست دشوار یسازمان هر در پژوهش انجام

 هاسازمان دیگراز  شتریب ؛ زیرااست تردهیچیپ احتماالً ارتش
. است رهیجز کی به هیشب و داردویژه  محیط کی ارتش

 رهیجز آن عضو یکس اگر ویژهبه رهیجز آن به یابیدست
)همان،  ستیانجام ن یبرا یاساده یباز معموالً نباشد

 باعث یبه سازمان نظام یرنظامیغ پژوهشگرورود  .(3ص
شده و ممکن است  یرنگو هم تیعدم سنخ ینوع جادیا

و ارائه اطالعات به  یهمکار برای یکارکنان نظام لیتما
در  مهم یامسئله «یجاسوس». دکنرا مخدوش  پژوهشگر

ه شد یبنداطالعات طبقه یاست. افشا ینظام یهاسازمان
 انگ خوردن از ترس. دیآیم شماربه  یجاسوس مانند

موارد به  یرخکه کارکنان در ب شودیم باعث یجاسوس
 زا ترس علت به را اطالعات ارائه و نپردازند ییخودافشا
 .کنند محدود یبعد پیامدهای

-سلسله اریبس ییهامسلح سازمان یروهایازآنجاکه ن

 هب سطح آن از پژوهشگران که یسطح هستند، یمراتب
 یا برار قیتحق مورد اقیاشت تواندیم شوندیم وارد قیتحق

به  پژوهشگرانممکن است  ا؛ زیرکاهش دهد یهمکار
 2یهانشاندهدست ایو  یکنترل سازمان یبرا یالهیعنوان وس

 اطالعاتکننده مشارکت رو،ازاینفرماندهان فرض شوند. 
 مواجه مشکل با را پژوهش ییروا و گذرانده یصاف از را
 .(35)همان، ص دکنیم

 ،یکیمکان ی( ارتش، سازمان0619مورگان )به باور 
 نیقوان و یفرمانده مراتببر سلسله یو مبتن کیبوروکرات

 نانیاطم یبرا 3ریکب کیفردراست.  ریناپذانعطاف و خشک
او درست بر طبق دستورات عمل  ینظام نیماش نکهیاز ا
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 از دیاب سربازان آن اساس بر که دکر ابداع را یاصل کند،یم
 یهایتئور نیهمچن. بترسند دشمن از شیب خود فرماندهان

 مانند ییعقال -یقانون یهایبوروکراس ،یتسن یهنجار
( و 0629) 5(، مرتون0661) 0بالفور و آدامز توسط آنچه

 یهاشده است، به سبک ( شرح داده0611) 3جاکوز
ند معتقد یتعامالتِ محدودشده به مقام سازمان یرشخصیغ

(. وجود تعامالت محدودشده به 52، ص0360 ،ی)مشبک
ماد اعت وجودحاکم و  یتیو امن یحفاظت جو مراتب،سلسله

بر  یمبتن یهمکارشاید  هاسازمان نیا در دیبر تهد یمبتن
. دینما بیرا تخر پژوهشگراعتماد متقابل فعال با 

 نیا درو اعتماد محدود  افتهیتعهد کاهش ،4یگانگیازخودب
 است یو سرپرست یمراتبکنترل سلسله جهیکه نت هاسازمان

 زا شیب کارکنان شود اعثب شاید (5116 5)مائو و دیگران،
رو ازاین. ندهند انجام یکار دارند عهده به که یافهیوظ

تقابل بر اعتماد م یمبتن یانتظار همکار تواندینم پژوهشگر
 داشته باشد. کارکنان سویاز 

 خاص یفرهنگ شغل کی یدارا ینظام یهاسازمان
 6یصیحر ینهادها هااست. آنجدهستند که نسبتاً از جامعه 

 لمشاغدارند.  یادیانتظارات ز خود از کارکنان زیرا هستند
 یصورت بالقوه زندگخطرناک باشد و به تواندیم ارتش

 ینظام یهاسازمان ویژهد. سه جنبه کن دیفرد را تهد
-سلسله(، شکلکیبه  ی)زندگ 7بودن یگروه: اند ازعبارت

 (.521-539، ص5119 8)کافوریو، انضباط و کنترل مراتب،
 نبود یرعادیغ علت به یفرهنگ یهایژگیو نیا یبررس
، 5103) 10یسیتر باوراست. به  9ینگرژرف ازمندین آنها
 درکاز  کهیهنگام یفیک یهاروش( در 50ص

 نیبه ا شودگفتگو می صحنه مورد در (کیامژرف)
 و شودیکنشگر شرح داده م دیدگاهمعناست که رفتار از 

 است. خاصبافت  کی بارهدر
                                                           

1. Adams & Balfour  

2. Merton  

3. Jaques  

4. Alienation  

5. Mao, Chen & Hsieh  

6. Greedy Institutions  

-رونب شاید پژوهشگر ،گفتهپیش مباحث به توجه با  

 یفیک یهایشناسروش از یبرخامکان انجام  یسازمان
ها . ارتشباشد نداشته ینظام سازمان در را شدهمطرح

و گفتگوها و اسناد و مدارک  هاهمکالم یبندطهیح یدارا
 یدادهایاتفاقات و رو دینبا یکه فرد نظامگونهنیهستند. بد

ا از هلدستورالعم نیبازگو کند. ا گرانید یکار را برا لمح
 نامهنییآ لمرتباً به شک یفرد نظام کیاستخدام  آغاز

از  پس ،شده فهماندهبه او  یو دستورات فرمانده یانضباط
 دشای ،نی. بنابراشودیم نهیدر او نهاد یگذشت مدت زمان

 پژوهشگرخود با  یکارو  یاز تجارب زندگ ینظام کی
 یرخب ،کرده گفتگوصورت محدود به اینکند و  گفتگو
 ،نینکند. بنابرا انیشده را بیبندطبقهاطالعات ی هاجنبه
 یفیک یهاپژوهشانجام  یاطالعات گسترده برا یآورگرد

 از آشکارداشتن درک  نی. همچنشودیم روروبهبا چالش 
 پویای یها مستلزم زندگارتش یسازمان یبافت زندگ

تنها در صورت  زین نیکه ا استدر سازمان  پژوهشگر
دارد؛ زیرا  ها امکانسازمان نیدر ا پژوهشگراستخدام 

 حضور مانند یسازمان نظام در پژوهشگر بیرونیحضور 
 ست.ینقابل تحمل  ادیدر خانه ز گانهیفرد ب
 
 شناسانهمعرفت ورود

 نکهیا ارهباست در یباور فلسف ستمیس کی یشناسمعرفت
 شیجسم به پم تیفعال کیعنوان به پژوهشچگونه 

 و کنندیم مجسم را پژوهشگر نقش چگونه افراد ؟رودیم
 چگونه قیتحق در کنندگانمشارکت و پژوهشگر نیب رابطه

و مورگان با در نظر  لی. بور(3، ص5102 11)لوی، است؟
ا به ر یشناختبحث معرفت ،ینیع -یگرفتن دو بُعد ذهن

 :اندنشان داده ریصورت شکل ز

7. Communal 

8. Caforio  
9. Emic  

10. Tracy  

11. Leavy  
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 (19، ص1931و مورگان،  لی)بور یشناسمعرفت انواع: 1 شکل

 
 چه» که است نیا یشناسمعرفت به مربوط پرسش

 .)همان( 1«باشد؟ داننده کی تواندیم یکس
 ها،صبحگاه مانند ییهاکار در ینظام کارکنان

 آنها بارهدر که کنندیم شرکت ...و هااردوگاه ها،یراندازیت
 وردم در کارکنان اتیتجرب و شودینم یچندان گفتگوی

 ییهاوگاهارد سختِ طیشرا در ستنیز. شودینم انیب آنها
و  ریکو کوهستان، در رزم ،یچترباز تکاور، یهادوره مانند

از عهده آن  یپژوهشگراست که هر  یزیجنگل چ
د. باش یکارکنان نظام پژوهشگر از نکهیمگر ا ،دیآیبرنم
-یم با دشواریرا  یفرد نظام کیو تجارب  یذهن یمعان

 صورت یخاص برخورد او با که یفرد. شد متوجه وانت
 به یرونیب پژوهشگر که است یدرون یاتجربه یدارا گرفته
-هنتواند ب شاید کنندهمشاهده نقش در گرفتن قرار علت
نتواند در  پژوهشگر شاید. پس دکنآن را درک  یدرست

کارکنان  یتجارب واقع ،شده 2ورغوطه هاسازمان گونهنیا
 .دکندرک  یتدرسرا به

مراتب و قدرت اجبار بر سلسله ینظام یهاسازمان
احبان ص شایدهستند. باال رفتن در پلکان قدرت،  یمبتن

. رو کندروبه یادهیچیو پ بیعج جاناتیقدرت را با ه
-افراد قدرت سویقدرت از  یریکارگبه روشو  کسب

 استثمار توان کسب 4،یاحساس انتقال قدرت توهم 3،طلب
 امتعارفن یهاهیتنب توان کسب مافوق، نفع به یکشبهره و

                                                           
1. Who Can Be A Knower?  

2. Immersed  

3. Authoritarian Personality  

4. Illusory Power Transference  

 پرخطر، و خشن دستورات صدور توان 5،انهیجولذت و
 تنداش اریاخت در ،گروهی بسیار بر یفرمانده از لذت حس

رفتار کارکنان به  یدهجهت و تیهدا یبرا فراوان اریاخت
ه هستند ک یایذهن اتیتجرب جادکنندهیا... هر نحو ممکن و

 ندهیباعث شرم گو ؛ زیرانشوند آشکار گاهچیه شاید
قادر به فهم آن  زین ردستیافراد ز نیخواهند شد. همچن

 یحت .رندیقرار بگ گاهیدر آن جا دیبا ؛ زیراستندین یمعان
پیش ار رفت نیکه ب یبرسند ناهماهنگ زین گاهیاگر به آن جا

به وجود  هااز کسب آن در درون آن پساز کسب قدرت و 
. داردیبازم آن با مرتبط اتیتجرب گفتن از را آنها دیآیم

 ویس از است ممکن یسازمان یهادهیپد از یبرخ ،نیبنابرا
 .نشوند درک درست یصورت به بیرونی پژوهشگر

رفتار  ،ینظام یهاسازمان در فرماندهان معموالً  
 کی اگر و نددار ردستانیز با خشن نسبتاً و رانهیگسخت

 دید از را فرماندهان یهنذ تجربه بخواهد پژوهشگر
 سوی از اطالعات ارائه عدم مانع با شاید بفهمد خودشان

 .شود روروبه آنها
 یهاکنش کامل یمعنا فهم خواهان یشناساگر جامعه

 بفهمد را یذهن یمعان که دارد ضرورت است، یفرد
 یذهن ی(. فهم معان592، ص0365و مورگان،  لی)بور

 ؛تسگرااثبات یاجتماع از فرار از سنت علوم شیب یزیچ
 یانسازم روابط در دهیچیپ و بیعج عیوقا کهصورتنیبد
 طحس در است ممکن افتدیم اتفاق افراد از یبرخ یبرا که

 ،نی. بنابرادیایدرن گفتار به آنها دهان در و بماند آنها ذهن
 انعم باشاید  یفیک قیتحق انواع یاطالعات برا یآورگرد
 .شود روروبه
 

 ینظام یهادر سازمان یتماعاج پژوهش

کرده  یدارطرف یکمّ هایپژوهشمسلح اغلب از  یروهاین
عالقه  6پایانیب یهاو مصاحبه یفیک هایپژوهشو به 

 .در درد( ییجو)لذت سمیحس سادومازوخ . 2

6. Open-Ended  
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منطق  نیا لی. دال(5101)تابر،  دهندینشان نم یچندان
 انجام ،شده یبنداطالعات طبقه یشامل ترس از افشا

دن و وارد ش مانساز یرقابت تیمز رفتن نیب از ،یجاسوس
 به سازمان و افراد درون آن است. بیآس

است که کارکنانش را  1کامل نهاد کی ینظام سازمان
 بودندیکنترل شددر. دهدیقرار م 2دیتحت کنترل شد

 یریادگی یبلکه به معنا ،شدن شکلکی یتنها به معنانه
، 5119)کلگ و دیگران،  است زین شکلکیرفتار  وهیش

 انفرماندهتوسط  ردستانیزرفتار  دیشد کنترل(. 20ص
 و دهدینم یرفتار را به کس یشکلکیاجازه خروج از 

 3یناپذیرتحمل ینوع دچار را فرمانده تیشخص نیبنابرا
 گرید أمنش کی زین ناپذیریتحمل نی. اکندیم ردستیز

 .است یفیک پژوهش برابر در مقاومت برای
از  ترشیتْ باطالعا یاز افشا یترسِ سازمان نظام ،البته

انجام کارها و  وهیش زات،یمنظر آمار کارکنان و تجه
مانند  یمسائل رفتار یاست و بررس یاقدامات نظام

 رفتار شیافزا ان،ینظام یدفاع تعهد شیافزا یچگونگ
 ،یاجتماع بیتخر ،یسازمان تعهد و یسازمان یشهروند

 نآ رفع یهاراه و یسازمان ینیبدب طلب،قدرت تیشخص
 یشناسو جامعه یعموالً در حوزه علوم رفتارکه م ...و

 ،وندش نگارش یتیامن نکات تیرعا با اگر ندشویم یبررس
ه کجهتبلکه ازآن ؛کندینم وارد ینظام سازمان به یبیآس

 زین دیمف بخشدیرا در سازمان بهبود م یفرد نیروابط ب
جام انبرای بخش روش مناسب  نیدر ا ،نی. بنابراباشدیم

 .شودیمبررسی  ینظام یهادر سازمان یماعاجت قیتحق
 که گویندمی( 30ص ،5119) 4یارینوش و ویکافور

به ارتش  یکه به نوع یپژوهشگرانمعموالً با  هاارتش
                                                           

1. Total Institution  

2. Regiment  

3. Intolerance  

4. Caforio & Nuciari 

5. Anthropologists  

6. Ethnography  

7. Autoethnography  

8. Smith  

9. Ellis & Flaherty  

10. Embodied  

 ان،شناسجامعه افزون بر. هستند تردارند راحت وابستگی
با  کینزد یهمکار خچهیتار یدارا زین 5شناسانانسان

. (9، ص5109ز و دیگران، )ویلیام هستند کایارتش آمر
 دارد یشناسدر انسان شهیر یخیاز نظر تار ینگارمردم

 کردیرو کی( 5101) تابرباور  به. (552، ص5102)لوی، 
 ارتش فرهنگ یبررس در تواندیم 6ینگارمردم مانند یفیک

 رپژوهشگ تجارب بر نه کردیرو نیا ولی شود، واقع دیمف
 ،یمانساز اقدامات نیب هدیچیپ تعامالت بر نه و دارد تمرکز

 رپژوهشگبه باور وی . اعضا و کارکنان تجارب ها،استیس
ته مطالعه داش به سازمان مورد یآسان یدسترس دیبا ینظام

 ،نی. بنابراکار بردپژوهش را بهباشد و تجارب خود در 
 8تیاسم. کندیم شنهادیرا پ 7ینگارخودمردم قیروش تحق

 از تجربه روزانه وهشگرانپژکه استفاده  گویدمی( 5112)
 به باور ویدارد.  یادیارزش ز پژوهشخود در 
و محرمانه  یاطالعات درون یکه دارا یپژوهشگران
-مشارکت فرهنگ با آنها فرهنگ و دفرد هستنمنحصربه

روش  دیاست با کسانی پژوهشدر  کنندگان
 .کار برندرا به ینگارخودمردم

 که دنکنیم قیوتش را شناسانجامعه 9و فالهرتی سیال
 یکیوگرافیب و یفاعل دگاهید از که یجانیه یهاتیروا از

 تباف در جاناتیه نکهیا نییتع یبرا است شده نوشته
 کنند استفاده شوندیم تجربه چگونه روزمره یزندگ

 10شدهمجسم تجارب که ادعا نیا(. 013، ص0665)
 .است یخطرناک یادعا م،یاو جنگ را شناخته 11یگرینظام
 نهیزم در توانیرا م 12برگشتهازجنگ ای کارازان کهنهسرب

 وتشکسیپ ،ارتش و جامعه نیرابطه ب یو برقرار 13گفتگو
و  یذهن یهازخم و هابیآس یدارا هااز آن یدانست. برخ

11. Militarism  

12. Veterans  

13. Conversation  
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د. را با خود به همراه دارن یکمیابهستند و تجارب  یکیزیف
 یذهن یمعنا تجسم ازمندین آنها تجارب فهم و شناخت

 یتوا. محافتی دست آن به توانیم گفتگو با که ستآنها
 نتوایم را آنها یجانیه و یفرد انیممجسم  یتجارب جنگ

-روش روازاین. داد شینما آنها یزندگ داستان نوشتن با

 با شدن ریدرگ یبرا روش نیبهتر نگارانهخودمردم یها
 (.5102 1)بولمر و جکسون، ستآنها زنده تجارب

 
 ینگارخودمردم

 و هاداستان ها،نگارش ،هاپژوهشبه  ینگاردمردمخو
ل حاو شرح یوگرافیاتوب تیروا که دارد اشاره ییهاروش
 یاسیس و یاجتماع ،یفرهنگ عیوقا به را فرد یشخص
 کیبه عنوان  یفرد تجربه به کردیرو نی. اکندیم متصل

. (522، ص5102)لوی،  کندیمهم دانش توجه م منبع
 از که است خود مورد در نگارانهخودمردم یهاداستان

 از ینگارممردخودبا  .شودیم نقل فرهنگ دگاهید قیطر
 ها،گفرهن گران،ید خودمان، تا میکنیم استفاده خود تجربه

کنیم )آدامز و  ریدرگ را یاجتماع قیتحق و هااستیس
 بیشتر نگارانهخودمردم یهاتیروا(. 0، ص5102 2دیگران،

 کمدست ای پژوهشگر خودِ یفرهنگ تجارب شرح یبرا
است استفاده  ورغوطه کامالً آن در پژوهشگر که یفرهنگ

از  یکی ندیگویم( 5105) 3سامبروک و تیدولور. دشویم
 تواندیاست که م نیا ینگارخودمردم یایمزا نیترمهم

 ییصورت صدا نیا ریرا فراهم کند که در غ ییهاداستان
، 5103و همکاران ) 2جونز. دیرسینم گوش به هااز آن
 را تجارب سکوت ینگارخودمردم :ندیگویم( 32ص

و  هادرونِ فرهنگ ینگارخودمردم ؛ زیراشکندیم
 .کندیرا آشکار م یفرهنگ یعملکردها

                                                           
1. Bulmer & Jackson  

2. Adams, Holman Jones & Ellis  

3. Doloriert & Sambrook  

4. Jones  

5. Gatekeepers  

6. Being In The Field  

7. Frandsen  

8. Insight 

 هاسازمانکه در  ینگارمردم یهاپژوهشبیشتر 
-یانجام م طورخاصبه یدولت یهاسازمانو در  یطورکلبه

 ،مانبه ساز یدسترس نهیدر زم وجود مشکالت علت به دشو
 2مرزبانان سوی از که ییهاتیمحدود ،یاعتمادساز موانع

 گرید و شودیپژوهش اِعمال م یخروج بارهسازمان در
و  «9قیتحق دانیم در بودن» به مربوط کیتار یهاجنبه

 را سکوت و یخاموش ینوع نداشتن تجربه میدان تحقیق
روش  کی یگارن. مردم(5102 7)فرندسن، دارد یپ در

 به ینظام یهاسازمان پژوهشگران یبرا زیبرانگچالش
 جامعه کی در که کندیم ملزم را هاآن ؛ زیرارودیم شمار

. (031، ص5109)ویلیامز و دیگران،  شوند ورغوطه یتیامن
 فتهگپیش یهایبر موانع و کاست شدنهچیر یبرا روازاین

 رد.استفاده ک ینگاراز روش خودمردم توانیم
-یم شنهادیرا پ یروش پژوهشگرانبه  ینگارخودمردم

-شپژوه یشناختروش مشکالت بر بتوانند آن با که دهد
 ینناتوا شامل مشکالت نیاغلبه کنند.  یعلوم اجتماع های
نکات  ات،یدر مورد جزئ 8ینشیب جادیا در هاروش یبرخ
 و تجارب روابط، ها،تیهو یهایدگیچیپ 9،قیو دق فیظر

. با توجه (09، ص5102)آدامز و دیگران،  استهفرهنگ
فرد و منحصربه یهایژگیو ینظام یهاسازمان نکهیبه ا
 ییهادشواری با زین یبیرون پژوهشگر و نددار العادهفوق
 است بهتر روست،روبه هاسازمان نیا در قیتحق برای

 هاسازمان نیا در یاجتماع علوم نهیزم در یپژوهشگران
 تالیتحص ،بوده سازمان نیا عضو خود که پژوهش کنند

وش از ر یعنی ؛باشندداشته  موضوع با مرتبط یدانشگاه
 .نداستفاده کن ینگارخودمردم یفیک قیتحق

 یاگونهبه هاینگارهمه مردمگوید: می 10تیگلدشم  
و  ریاقدامات، تفاس زیرا ؛هستند «ینگارخودمردم»

9. Nuances  

10. Goldschmidt  
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)لوی،  دهندیم شینما را شخص بر یمبتن یهالیتحل
 کینگار بتواند به مردم کی نکهیا ی. برا(522، ص5102

 الزم یادیشود زمان ز لیمؤثر تبد یگر مشارکتمشاهده
 پژوهشگر. ازآنجاکه (9، ص5101 1)مورچیسون، است
در سازمان  یادیمدت ز ی( برای)عضو سازمان نظام یداخل

مؤثر است و همراه  یگر مشارکتخود مشاهده برد،یبه سر م
 تریغن و تجارب توسعه یو برا ینگارخودمردم پژوهشبا 

 زین ینگارمردم روش از تواندیم یمعان و میمفاه کردن
تجربه  تی( ماه55، ص5112) 2مون دهی. به عقکند استفاده

د فردارد منحصربه یتجارب خاص ینظر که هرکس نیاز ا
 است. 

 مانند هااز روش یفیط یعلوم اجتماع انیدر م
 اردد وجود نهایا مانند و یوگرافیب ،ینگارمردم ها،مصاحبه

 یهاتیروزه فعال و هر یفرد میمفاه یبررس یبرا که
)ویلیامز و  کنندیم فراهم یمناسب یهافرصت ،ینظام

ا ب کندیم ینگار سعمردم پژوهشگر. (9، ص5109دیگران، 
 کنندگانهمدالنه از نگاه خود مشارکت یاتخاذ روش بررس

 یمطالعه خود نگاه کند و برا مورد دهیبه پد هایآزمودن ای
 یگفتگوها ،یاز نوع مشارکت ژهیوبه ،منظور، مشاهده نیا

ساخت را به عنوان یاز نوع ب ژهیودوستانه و مصاحبه به
 زیپژوهشگر ن ،نی. بنابراردیگیم نظر در خود مهم یابزارها

، 0362 ،ییرزایهمواره در پژوهش حاضر خواهد بود )م
 (.526ص
 از دیبا ینگارانجام مردم ینگار براخودمردم ژوهشگرپ

اسناد  یمشاهده و بررس همدالنه، و دوستانه یهامصاحبه
شده( یبنداطالعات طبقه یو مدارک )البته بدون افشا

ان سازم پژوهشگر یاستفاده کند. مصاحبه دوستانه برا
 نکردنکه گرفتار ارائه کندیامکان را فراهم م نیا ینظام
 .نشودسوءظن  یو دارا نیعات توسط افراد بدباطال

 یبا آقا ،است یدانشگاه پژوهشگر کیکه  ،3بالمر خانم

                                                           
1. Murchison  

2. Moon  

3. Bulmer  

مصاحبه  ،برگشته استازجنگ ینظام کیکه  ،4جکسون
 را جنگ یواقع حس: پرسدی. بالمر از جکسون مکندیم

 یابر: دیگویم پاسخ در جکسون بفهمم؟ توانمیم چطور
 ستانداکه  یبرو راه یبا فرد یبتوان دیحس جنگ با 5درک

 است یکلمه دانشگاه کی. درک کندیم نقل را خودش
 ظورمن: پرسدی. بالمر مدیدار یبه همدل ازیشما ن کهدرحالی

: تصور کن دهدیجکسون پاسخ م ست؟یچ یهمدل از شما
آلود هستم. من از شما خندق سرد و گل کیکه من در 

 نیا ی. همدلدییایب خندق نیکه با من به درون ا خواهمینم
 یاو پ دیرا در خندق بگذار تانیپا کی دیاست که بتوان

ما ش ب،یترتنی. بددیاز خندق قرار ده رونیرا ب گرتانید
 یایرا در دن گریو گام د دیمن گذاشت یایگام در دن کی

 .(5102)بالمر و جکسون،  دیاخودتان نگه داشته

 
 یظامن نسازما ازبیرون  پژوهشگران مناسب پژوهش روش

از سازمان بیرون  پژوهشگران، براساس مطالب پیشین
 کنندگانآسان به مشارکت یامکان ورود و دسترس ینظام

 انجام رو؛ ازاینندارند را هاسازمان نیا درون اطالعات و
ه غلب برای. شودیم رودشواری روبه با آنها برای پژوهش

 اب توانندیم یسازمانبرون پژوهشگرانمشکل  نیبر ا
 از دهستن یهمکار به لیما که یکارکنان افتنی و جستجو

ر د ایو  کنند نقل را خود یزندگ داستان که بخواهند آنها
 و دوستانه یطیمحو  یاز سازمان نظام رونیب یمکان

 طالعاتا یگردآور وهیش نیا. ندگفتگو کن آنها با یررسمیغ
اخت ننوع اعتماد معموالً با ش نی. ااست ادیز اعتماد ازمندین

 پژوهشگر روآید؛ ازایندست میبهکامل از طرف مقابل 
. دکن جادیا را اعتماد نیا واسطه با تواندیم یسازمانبرون

 کی ،یکارکنان نظام کینزد آشنایان توانندیم هاواسطه نیا
 آنها روابط که ،نهایمانند ا ایو  یکالسهم کیدوست، 

 رپژوهشگگونه نیباشند. بد ،و دوستانه است یررسمیغ

4. Jackson  

5. Understand  
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 یهایشناسروش از یبیترک از تواندیم یسازمانبرون
-یطوالن ی)توسط زندگ نگارانهخودمردم و نگارانهمردم

او(  جاناتیو ه اتیو شناخت تجرب یمدت با فرد نظام
 نانیاطم نیا دیبا یسازمانبرون پژوهشگر ،. البتهکنداستفاده 

نکات همواره  خود نگارش در که بدهد ینظام فرد به را
 .خواهد داشترا مد نظر  یتیامن

مسلح و  یروهایبه کانون بازنشستگان ن ورود
 کسبو  ییخودافشا یدرخواست از بازنشستگان برا

 ستهبازنش کارکنان ؛ زیراباشد دیمف تواندیم زین اطالعات
 کرده احساس ینظام سازمان سوی از را یکمتر تیمحدود

 بر ونافز. ندکن یهمکار شتریب پژوهشگر با است ممکن و
-مشارکت نقش یفایا یبرا زین را یادتریز زمان آنها ن،یا

 تیاسعدم حس ،یو پس از بازنشستگ دارند اریاخت در کننده
 هاآن یموضوعات که در زمان خدمت در سازمان برا یبرخ
 یغن یمنبع هاآن نی. همچناندکرده درک را شدیم یتلق مهم

 مربوط ضوعاتمو از یکامل یآگاه و هستند اتیتجرب از
 .دارند را ینظام یهاسازمان به

 اقوام از یکی با یمهمان جلسه کی در نگارنده  
 پس و شودیم آشنا کردهیم خدمت ارتش درکه  دوستش

-یم جادیا را نگارنده و او نیب اعتماد پل دوستش نکهیا از
 ینظام فرد و شده آغاز قیتحق ندیافر در مشارکت کند،

 .دهدیم قراراو  اریاخت در را ارندهنگ ازین مورد اطالعات
 
  یریگجهینت و بحث

 نیب روابط یبررس یپ در ،پژوهش به یکمّ یکردهایرو
 نیا. ندهست آن رد ای و هیفرض کی یدرست اثبات و رهایمتغ

-هداد یآورگرد و نامهپرسش ابزار از استفاده با هاپژوهش
 قرار نییتب مورد را یسازمان جهان که اندیمدع یعدد یها
ممکن  نامهپرسشاست که سؤاالت  یدر حال نی. ادهندیم

 را دهیپد کی گوناگون یهاجنبه یدرستاست نتوانند به
. هندبد پژوهشگر به را دهیپد آن از یکامل درک و بسنجند

                                                           
1. Methodological Alienation  

 تدرخواس و دهندهپاسخ برابردر  نامهپرسش کی دادن قرار
 عدم احساس علت به شاید آن لیتکم یبرا او از
 ندیافر بر دهندهپاسخ سوی از شدهدرک یرگذاریتأث

 آن است بهتر که یزیچ د،ینما گانهیب ازخود را او ق،یتحق
انسان  ی. وقتمیبنام 1یشناسروش یگانگیازخودب را

 ذاردبگ ریتأث انجام حال در کار بر تواندیاحساس کند نم
 کیممکن است حس  نیو ا شودیم گانهیازخودب

 ایهپژوهشباشد. اصوالً  یکمّ قیکننده در تحقمشارکت
اور بپژوهش  ندیادر فر« خود»گرفتن نقش  دهیبه ناد یکمّ

 یمتک یآمار خشک یهاو روش نیبر قوان شتریو ب دارند
 .هستند

آوا دادن به سکوت  یدر پ یفیک یکردهایدر مقابل، رو
ث باع نامهپرسش. ابزار هستند یمّک قاتیموجود در تحق

 شود،یکننده ممشارکت یبرا سکوت یفراهم کردن نوع
 نامهپرسشو اقدام او در پر کردن  شودینم دهیشن او یصدا

 هاپژوهش نیاست. ا ییتنها در قالب اعداد قابل شناسا
 اور دارندبو  اندقائل شناسافاعل  یبرا یترفعال ارینقش بس
افشا  و یبررس دیابژه در ذهن افراد با یو معان اتیکه تجرب
 یراتیتأث توانیم زین یفیک یهاروش انیم در یحتشوند. 

بر  یاثبات مید. پاراداکرمشاهده  ییگرااثبات میپارادااز 
ز ا پژوهشگرو فاصله گرفتن  قاتیدر تحق« خود»حذف 

به  یهاروشمعتقدند که در  یبرخ. دارند دیخودش تأک
 فهیبر مشاهده وظ یمبتن یهاروش انندم یفیظاهر ک

حذف  نیش را حذف کند. اکه خود است نیا پژوهشگر
 شده و شروع یکمّ هایپژوهشو  یاثبات میاز پارادا« خود»

مراه ه زین یفیبه ظاهر ک قاتیتحق یتا به امروز با برخ
 است.
 یخاص الزامات ینظام یهادر سازمان پژوهشانجام   
 نهاآ با آمدن کنار و قیتطب به قادر یپژوهشگر هر که دارد

 جو خاص، یهنجارها و خشن نیقوان وجود. ستین
 انجام اطالعات، از دیشد حفاظت بر یمبتن و محرمانه
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 ساختار فرسا،طاقت و سخت گاه و العادهفوق یکارها
 اعتماد وجود شده،یسازمانده اجبار بر یمبتن یاجتماع

 هاانسازم نیا زیمتما یهایژگیو گرید و دیتهد بر یمبتن
العات نتواند اط یرونیب پژوهشگرکه  شودیم باعث
 .دکنفراهم  یراحتخود را به قیتحق ازیموردن

 است ممکن ادیز فشار یدارا ای خطرناک یهاطیمح
مشغول به کار شدت بهکه  باشند یابالقوه آگاهان یدارا
تند. در هس لیمیخودشان بی نسبت به افشا نکهیا ای بوده

 و سیپل ادارات اورژانس، یهااتاق مانند ییهامکان جهینت
 با دشوارینگاران هستند که مردم ییهامکان هایاننشآتش

و  ندبپرداز یمشارکت مشاهده و گفتگو به آن در توانندیم
 گونهنیشدن به افراد در ا کینزد یبرا یفرصت و منابع کاف

ن، )مورچیسو ردیگیم قرار هاآن اریدر اخت یبه سخت هامکان
 .(32، ص5101

حفظ  یبرا هانسازما گریبرخالف د ینظام یهاسازمان
شده سروکار دارند. یدهبا اجبار سازمان یمل تیامن

-یامه ماق پژوهشگران هیکه عل یخطر نیتربزرگ ،نیبنابرا
 سازمان از رونیب به دانش و اطالعات بالقوه نشر شود
 و ددار آن بر یکمتر کنترل ینظام سازمان که ییجا ؛است

و، رازاین .برساند بیآس آن افراد و سازمان به است ممکن
 یدسترس که دارد وجود یقانون یهاارچوبهچ

و  کندیم محدود را هاسازمان نیا به پژوهشگران
حت به حوزه ت پژوهشگرانکه  ستندین لیما زیفرماندهان ن

(؛ 05، ص5102)سووترز،  کنند دایپ یدسترس تشانیمسئول
 ادند پاسخو  مراتباز بازخواست شدن توسط سلسله زیرا

 .دارند هراس اطالعات فاظتح سازمان به
در  نوع پژوهش نیبهتر گفته،مطالب پیشبا توجه به 

ه ک ردیپذیم انجام یپژوهشگر توسط ینظام یهاسازمان
 نهیباشد و به زم یبررس از سازمان مورد یخودش عضو

 ا،هکنش یداشته باشد و بتواند معنا یدسترس پژوهش
 تننوش یبرا کرده، ریتفس را کارکنان روابط و هاتیفعال

                                                           
 و... 06 غافر، ؛9 د،یحد ؛2 تغابن، ؛03 ملک،.  0

. شدبا اطالعات مجوزیب انتشار مراقب زین پژوهش گزارش
 از یبیترک از تواندیم پژوهشگربودن،  یرونیدر صورت ب

 دیاستفاده و با نگارانهخودمردم و نگارانهمردم یهاروش
ردن و فراهم ک ییآشنا بااطالعات خود را  شتریبکند  تالش

در  .دست آوردهب یو فرد نظام خودش نیروابط دوستانه ب
 دیاستفاده از افراد بازنشسته هم ممکن است مف ر،یمس نیا

ا به ر پژوهشگرممکن است افراد بازنشسته،  یباشد. حت
 هستند خدمت مشغول سازمان در هنوز که یگرید کارکنان

 .ندینما یمعرف
 نهفته هانهیخود از آنچه در س یآگاه بهمتعال  خداوند

 کنندیم یمخف را خود راز هاانسان یبرخ نکهیا و شده
خود  یکه هر فرد گفت توانیمرو ازاین 1.دینمایم اشاره
 کهیش است و درصورتیخو اتیپژوهشگر تجرب نیبهتر

ات احساس ،یمعان ات،یتجرب یخوبداده شود به دانیبه او م
-سازمان در ،نیبنابرا. کندیم ییبازنما را خود یهاتیو ن

 از دور و دورافتاده یهارهیجز مانندکه  ،ینظام یها
 یکه دارا یافراد نظام دیبا ،هستند پژوهشگران دسترس

 یریکارگمرتبط هستند با به یدانشگاه التیتحص
 مسائل ینگارمردم و ینگارخودمردم قیتحق یاستراتژ

 ای و را بررسی کنند هاسازمان نیا یشناختجامعه و یرفتار
 با هدوستان ابطرو جادیا با یسازمانبرون پژوهشگر نکهیا
 ماقدا کندیم جادیا اعتماد و کرده یمعرف را او که نفر کی

 و،رازاین. دینما نگارانهمردم خود و نگارانهمردم قیتحق به
 نیبهتر ینگارمردمو  ینگارپژوهش خودمردم یاستراتژ

 ینظام یهاسازمان در پژوهش یبرا یشناسروش نوع
 .هستند
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