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بواساس رأی مورگدتاا    که  شکل است  شود. در این مد.و می  سیاسی ناا   مشووعیت
  مساتحکم   امدیتای   مولعیات   و درنتی.اه   منّی  لررت  باتربیو  مدافع نامنموس  دولت»

 (36:1394آزر «)نمایر. دویش را افزون می
اگااو دولاات در تااأمین نیازهااای بدیااادیدی اااون رفاااه و امدیاات کااه مااود    

تاوان گفات کاه     عهره دولت است  ناتوان باشار  مای   به ها آنکددر ترارک  تصورمی
یزان محرودی مشووعیت بودوردار است یا کسوی از مشاووعیت  ادین دولتی از م
کااکم   هرف مخالفات باا رپیام    گستوده و با صورت که مود  بهرا را دارد. الراماتی 

 (175:1394)نش زدایی نامیر. توان مشووعیت می  دهدر ان.ا  می

 پژوهش روش. 7

ی و هاای عارد   داناش را ازطویاق گاودآوری داده    محقق شداسی  یتجمعدر رشته 
 کدار.  ها به تحنیل عاردی فاواهم مای    ی این داده ها و س س عوضه ی نمونه مشاهره
های کمّی و آماری اسات کاه بومبداای     روش رشته  یندر این روش تو مهم دروالع

بیدی کود؛ درمقابل روش کیفای لاوار    توان رونر آیدره را پیش تحنیل آمار گذشته می
اصنی روش کمّی و  تفاوت نگود. اعی میتوی به ولایع اجتم دارد که به شکل عمیق
هاا درماورد    هاای کاامالم متفااوتی اسات کاه هویا  از آن       کیفی درمورد مفووضاه 

هاای اجتمااعی  هارف کشای      رویکود کیفی به پریاره  در های تحقیق دارد. هرف
که روش کمّای   هاست درکالی معانی زیوبدایی و نیز الگوی روابط بین افواد و پریره

مدااور تحنیال و تبیاین     هاا باه   و دساتکاری مشااهره   یش عاردی تحنیل کمّی  نما
کددر. در تحقیقات کمّی  محقق برون  می ها مدعکس هایی است که این مشاهره پریره

کدر   گو عیدی را بازی می مشارکت یا تأثیو در فوآیدر مطالعه  تدها نقش ی  مشاهره
باه مطالعاه و    گوا باا مشاارکت و درگیوشارن در مولعیات     که محقق کیفی درکالی

 گاودد.  ها بومای  پودازد. تفاوت مهم دیگو به لابنیت تعمیم داده یادگیوی بیشتوی می
های تحقیق کیفی تدها در محیط و بستو فوهدگی و اجتماعی موردبورسی لابال   یافته

 تفسیو است.
هرف کشی ماهیات  عنال    رونر مشخص با  مواد از تحنیل رونر  مطالعه ی 

یامرهای بالقوه آن است. تحنیل رونرها بایر دلیق باشار   بووز  سوعت گستوش و پ


