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اشاره
تاکنون تقسيمبنديهاي مختلفي براي تحقيق مطرح شده است ،که هر يک از آنها براساس مالک و معيار خاصي
است .براي مثال ،در تحقيق توصيفي تمرکز بر زمان حال و توصيف وضع موجود است ،در حالي که در تحقيق
تبييني محقق بين حال و گذشته پيوند برقرار ميکند تا چرايي يک مسئله يا پديده را در زمان حال توضيح دهد.
طبقهبندي ک ّمي و کيفي براساس سطح اندازهگيري دادهها ،تحقيق بنيادي و کاربردي براساس هدف تحقيق ،تحقيق
مقطعي و طولي براساس زمان جمعآوري دادهها و تحقيق ميداني و آزمايشگاهي براساس ميزان توانايي محقق در
کنترل متغيرهاي تحقيق است.
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اغلب تحقيقات
شامل هر دو جنبه
توصيفي و تبييني
هستند .براي مثال،
محققاني که در مورد
مصرف مواد مخدر
در جامعه مطالعه
ميکنند ،ممکن است
بخواهند علت شيوع
مصرف مواد مخدر را
شرح دهند و اينکه
چرا بعضي از افراد
مواد مصرف ميکنند
و بعضي ديگر نه.
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 .1تحقيق توصيفي در برابر تحقيق تبييني
ً
تحقيق توصيفي به توصيف جامعهاي از اندازهگيريها ميپردازد .معموال استنباطها از نمونه
معرف از يک جامعه ،صورت ميگيرد .جز در مورد سرشماري که کل جمعيت اندازهگيري
ي رسانهها مشاهده کرد که
ميشوند .نمونه اين نوع تحقيقها را ميتوان در مراکز نظرسنج 
توجه اصلي آنها توصيف چگونگي تفکر و انديشه مردم است .تحقيق توصيفي در تجارت،
براي شناسايي نيازهاي مصرفکننده ،و در خدمات اجتماعي نيز براي پي بردن به نيازهاي
جامعه کاربرد دارد.
تمرکز تحقيق تبييني بر روي پاسخ به پرسشهاي مربوط به «چرايي» يک موضوع است.
س روانشناسي تعداد زنان نسبت به مردان بيشتر
براي مثال ،ممکن است دريابيد که در کال 
است .اين يافته به تنهايي يک توصيف است ،اما در تحقيق تبييني شما عالقهمند به يافتن علت
تفاوت جنسيتي دانشجويان هستيد و براي يافتن علت اين تفاوتها تالش ميکنيد .سادهترين
تبيين ميتواند اين باشد که تعداد زنان در دانشگاه بيشتر است .ميتوانيد اين تبيين را با
مقايسه نسبت جنسيت در روانشناسي و نسبت جنسيت در ديگر رشتهها آزمايش کنيد .در
اين مورد شما رابطه بين جنسيت و رشته دانشگاهي را مورد بررسي قرار ميدهيد .يافتن يک
س
تفاوت ،ممکن است شما را به تبيين علت بيشتر بودن تعداد زنان نسبت به مردان در کال 
روانشناسي هدايت کند.
اغلب تحقيقات شامل هر دو جنبه توصيفي و تبييني هستند .براي مثال ،محققاني که در مورد
مصرف مواد مخدر در جامعه مطالعه ميکنند ،ممکن است بخواهند علت شيوع مصرف مواد
مخدر را شرح دهند و اينکه چرا بعضي از افراد مواد مصرف ميکنند و بعضي ديگر نه.
 .2تحقيق ک ّمي در برابر تحقيق کيفي
در تحقيق ک ّمي تفاوت در مقدار رفتار اندازهگيري ميشود .علت کم يا زياد بودن پرخاشگري
مردم چيست؟ چه عواملي کشش و جاذبه بين فردي را افزايش يا کاهش ميدهد؟ آيا يک
درمان خاص موجب کاهش عاليم افسردگي ميشود؟ به عبارت ديگر ،ما اغلب ک ّميت رفتار
را اندا زهگيري ميکنيم ،زيرا عالقهمنديم بدانيم چه عواملي ک ّميت رفتار را افزايش يا کاهش
ميدهند.
از سوي ديگر ،در تحقيق کيفي تفاوت در نوع يا کيفيت رفتار شرح داده ميشود .اينکه
رفتارهاي پرخاشگرانه در مقايسه با رفتارهاي غيرپرخاشگرانه چگونه به نظر ميآيند؟ ماهيت
کشش و جاذبه بين فردي چيست؟ مردم افسرده در مورد خودشان چگونه فکر ميکنند يا
درباره خود چه ميگويند؟ اين ماهيت يا کيفيت رفتار است که توجه محققان کيفي را به خود
جلب ميکند.
تحقيق ک ّمي هميشه شامل اعدادي است که مقدار رفتار را منعکس ميکنند و تحقيق کيفي
اغلب شامل توصيفهايي روايتي است از اينکه رفتار چگونه به نظر ميآيد .آمار روزانه
از تعداد خودآزاريها  ،دادههاي ک ّمي به حساب ميآيد و توصيفي از ماهيت رفتارهاي
خودآزاري ،دادههايي کيفي محسوب ميشود.
 .3تحقيق بنيادي در برابر تحقيق کاربردي
تمايز بين تحقيق بنيادي يا نظري و تحقيق کاربردي با بررسي انگيزههاي محققان بهتر
درک ميشود .در تحقيق بنيادي ،محقق ممکن است هيچ کاربردي براي پژوهش خود در ذهن
نداشته باشد ،اما عالقهمند است براي ارضاي حس کنجکاوي خود به پاسخ پرسشها دست
يابد .در تحقيق کاربردي ،محقق به دنبال کاربست دانش است تا به طريقي به نوع بشر کمک
کند.
تحقيق بنيادي يا نظري ممکن است مبهم به نظر برسد و ممکن است افراد را سخت به
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فکر فرو برد ،و از خود بپرسند چرا بايد هزينه اين گونه تحقيقات تأمين شود ،بويژه در زمان
ت مالي ،چرا دولت بايد هزينه تحقيقي را که تنها موجب افزايش دانستههاي ما از
محدودي 
ً
چيزي ميشود که کاربردي در زندگي روزانه ما ندارد ،تأمين کند؟ پاسخ مسلما بله است!
ِ
بنيادي کشف شده بهدست محققان بنيادي
تحقيق کاربردي به طور خاص کاربرد اصول
است .بديهي است بدون تحقيق بنيادي ،چيزي براي بهکار بستن وجود ندارد؛ پس هر دو
مهم هستند.مثال بسيار رايج از تحقيق کاربردي همان ارزشيابي برنامهاي است .همان طور
که از نام آن استنباط ميشود ،ارزشيابي برنامهاي مشتمل بر کاربرد انواع روشهاي تحقيق
براي اندازهگيري اثربخشي يک برنامه است .اما نکته پنهان و مهم ،اهميت ارزشيابي عيني
در پيشرفت يک برنامه و يکپارچگي آن به عنوان بخش جاري آن برنامه است .اين تحقيق
کاربردي معموالً ضرورت برنامههايي را که دولت از آنها حمايت ميکند يا صنعت آنها را
توسعه ميدهد ،مشخص ميسازد.
 .4تحقيق مقطعي در برابر تحقيق طولي
بخش اعظم تحقيقات که تفاوتهاي سني را مدنظر قرار ميدهند ،تحقيق مقطعي نام دارند.
در اين تحقيق ،مقطعي از سنين مختلف در يک برهه از زمان مورد مطالعه قرار ميگيرند و
هدف آن معموالً شناخت تفاوتهاي رشدي يا بلوغي بين سنين مختلف است .مشکل بالقوه
در اين تحقيق اين است که احتمال دارد متغيرهاي ديگري باشند که با متغير سن مشتبهشوند.
اين مشکل اثر همدوره (کوارت) ناميده ميشود؛ زيرا يک کوارت از افراد همسن متغيرهاي
مشترکي را با توجه به تاريخچه زندگيشان خواهد داشت .درنتيجه ،تفاوتهاي بين گروههاي
سني با تفاوتهاي تاريخچه اشتباه گرفته خواهند شد.
يک راهحل اين است که يک کوارت سني واحد را طي چند سال مطالعه کنيم .در تحقيق
طولي هر کس تاريخچهاي مشابه دارد ،اما تحقيق سالها طول ميکشد! و اين طول زماني
موجب بروز مشکالتي در خصوص هزينه و رديابي افراد شرکتکننده در تحقيق خواهد
شد.
 .5تحقيق ميداني در برابر تحقيق آزمايشگاهي
مهمترين نکته در تمايز بين تحقيق ميداني و آزمايشگاهي تفاوت در کنترل است .در
تحقيق آزمايشگاهي ،محققان ممکن است بر بيشتر متغيرها کنترل کلي داشته باشند ،در حالي
که در تحقيق ميداني ،کنترل کردن ،حتي به مقدار کم نيز با مشکالت بسياري همراه است.
کنترلي که در يک تحقيق آزمايشگاهي اعمال ميشود ،احتمال شناسايي اثر آزمايش يا رابطه
بين متغيرها را افزايش ميدهد .اما مصنوعي بودن محيط آزمايشگاه احتماالً به اين معناست
که نتايج شما به دنياي واقعي تعميم نمييابد .از سوي ديگر ،هر چند هيچ چيز ساختگي در
مورد تحقيق ميداني وجود ندارد ،اما فقدان کنترل شما بر متغيرها ممکن است به اين معنا باشد
که نتايج مهمي بهدست نياوردهايد .بنابراين ،تصميمگيري براي انجام تحقيق در آزمايشگاه يا
ميدان نوعي مصالحه است؛ مصالحهاي بين ساختگي بودن (زياد در آزمايشگاه؛ کم در ميدان)
و تعميمپذيري (کم در آزمايشگاه؛ زياد در ميدان).
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