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:براساس ماهيت داده هاتحقيقبندي انواع تقسيم 

(Quantitative Research)هاي کميحقيقت-1

(Qualitative Research)هاي کيفيتحقيق-2

(Mixed Research)هاي آميختهتحقيق-3



:هاي کميتحقيق
 دازه انمقياس بوده و کمي، اين تحقيقاتهاي مورد استفاده در داده

.(طول با مترگيري مثل اندازه )داردبراي آنها وجود گيري رايج 

 راييي گاثباتدر مکتب اجتماعي ريشه در علوم تحقيقات کمي رواج

.ددار( پوزيتيويسم)

 صيورت بهتحقيق اطالعات تبديل روش عالقمند به صاحبنظران اين

وصيف تبراي رياضيو آمار قابليت استفاده از راي برياضي نمادهاي 

.هستندهاي اجتماعي تحليل پديدهو 



:هاي کيفيتحقيق
تي منظور از پژوهش کيفي، نوعي از پژوهش است  کتي يتهتي ه

حتصتتا از  ا از يريتتش روش هتتتي  متتتري يتتت ستتتير ا زارهتتتي 

. کمي ستزي  ي دس  نيتمده  تشد

  کتتتي  تتتراي شتتتيوه يهنتتتي پتتتژوهش کيفتتتي ع تتتتر  استتت  از يتتت

ر متتي جر يتت  زنتد ي ومينتي  دشتيدا  تي  ن تت  تي کتتوصتي 

.رود

،ايا  وني از پژوهش هت مي واند ميتليي در مورد زنتد ي اهتراد

جترب زنتده، رهترهتت، هيجتنتت  و احستستت   ن تت، و هم نتيا 

عملکردهتي ستتزمتني، حرکتت  اجمتتعي، پديتده هتي هرهن تي
.و يتمال  ميتا ملا را شتما شود



:هاي کيفيتحقيق
 و د معني فرآينکه در آن محقق به استتوصيفيعمدتاً به صورت تحقيق کيفي

تحقيق کيفي يک تحقيقق در واقع . دتصاوير تمايل داردرك حاصل از واژگان و 
.استشناسي تفسيري روشبر مبتني و تفسيري

 عف ضقبقه تحقيق کيفي ، اعتقاد طرفداران اين تحقيقبوجود آمدن اصلي علت
.استهاي اجتماعي در بررسي پديده( پوزيتيويستي)هاي اثباتيروش

 اسناد و مدارك وو بررسي هاي مشاهده، مصاحبهتکنيکروش عمدتاً از در اين
.شوداستفاده مي...وگفتمان تحليل محتوا، ين تحليل چنهم

 و هقا نشقانهنه به صورت اعداد بلکه به شقکل جمق،ت، ها کيفي، دادهدر روش
هقا ايقن داده. شقوندمقي، رنگها، حرکات چهره و رفتار افراد گقردآوري ع،يم

کل که علت به همان شهمين شدن به اعدد دارند، به تبديل کمتري براي قابليت 
.گيرندميقرار تحليل و تجزيه مورد اند شدهگردآوري 



:ويژ ي هتي استسي پژوهش کيفي

ايع، فهم  معماني و م: توجه به معاني، ديدگاه ها و ادراکات. 1
حات آن ها مو عيت ها، اعمال شرکت کنندگان، مطالعه و توضي

در مورد زندگي و تجارب خود، از ديدگاه خود آن ها

عي زندگي توجه به جريان طبي: توجه به محيط  هاي طبيعي. 2
لحظمه بمه و مو عيت هايي که به طور طبيعي در جريان و ايع،

رايط تجربمه زنمده در شم. لحظه و روز به روز شمل  مي گيمرد
رت وا عي، بدون بره  زدن صحنه و گردآوري داده ها به صو

.  غيرمداخله اي



:ويژ ي هتي استسي پژوهش کيفي
ندگان درک زمينه ويژه  اي که شمرکت کن: ادارک زمينه. 3

ه نسبتاً توجه به نمون. مطالعه، در چارچوب آن عم  مي کنند
ي اندکي از افراد و مو عيت ها و درک عميق آن ها بمه جما

.نمونه هاي بزرگ

و مايع و توجه به چگونگي شمل  گيري: ادراک فرايند.  4
ين و مايع اعمال مورد مطالعه، توجه به فرايند شل  گيري ا

گر در و اعمال؛ لذا ضرورت توجه به تو ف طوالني پژوهشم
صميف محيط مطالعه، براي مالحضه فرايندهاي جماري و تو

.آن ها



:ويژ ي هتي استسي پژوهش کيفي

رهما بما شناسمايي پديمده ها و مت ي: شناسايي پديمده ها. 5
 هاي کممي مطالعات اکتشافي به منظور استفاده در پژوهش

.و براي تهيه پرسشنامه( پيمايشي و تجربي)

ديمده ها بمر بيان توضيحات علي پ: ارائه توضيحات علي. 6
دسمت اساس نتايجي کمه پژوهشمگر بمه صمورت وا عمي ب

. آورده است



:ويژگي هاي پژوهشگر کيفي
ه هماي پمذيراي داد)انعطاف پذيري فلمري: انعطاف پذيري. 1

ري و انعطاف پممذيري رفتمما( محمميط پممژوهش بمما ديممدگاه بمماز
 ريزي خمود آمادگي هر گونه ت يير بي مقدمه و آني در برنامه)

؛(تمام ماندن آنبا شرکت کنندگان، ت يير برنامه مصاحبه يا نا

 اي دارند پديده ها ماهيت پيچيده: تحم  شرايط ابهام آميز. 2
ابمت، و رسيدن به عمق معناي آنها، در  الب هاي مشمص  و  

ول پژوهش گممر کيفممي نمي دانممد در طمم. املان پممذير نيسممت
.پژوهش چه اطالعاتي کسب خواهد کرد



:ويژگي هاي پژوهشگر کيفي
ديمدگاه پژوهشگر کيفي بايد بتواند جهمان را از: همدلي. 3

ي خمود و تجديدنظر در باورها. ديگران ببيند و ادارک کند
پمذير  داشتن ديدگاه مشترک با افراد، توانمايي تحمم  و

احساسات ديگران؛

رايط بصصمو  در شم: توانايي حفظ آرامش و شوخ طبعي. 4
ري ها؛دستپاچه کننده و يا هنگام روبرو شدن با بدبيا

ممورد اطالع و موافقت افراد: توجه به مالحضات اخال ي. 5
ن، مطالعه، محرمانه بمودن اطالعمات و پرهيمز از ضمرر و زيما

.صحت داده ها





























































پژوهش کمي پژوهش کيفي

ساختارمند انعطاف پذير

عيني ذهني

پيمايشي موردي

قواعدي تاملي

نظريه آزمايي نظريه سازي

محيط گرا انسان محور

تکرار پذير احتمال پذير

قوانين جهان شمول و موقعيتيقوانين خاص

متغير مفهوم  و مقوله

تبيين تفهم

تحليلي تفسيري

داده هاي عددي       داده هاي شفاهي



:هاي آميختهتحقيق
 و  دو رزيمرا ايمن اسمت تحقيمق کيفمي و کممي از رو  هاي ترکيبي

. باشندکننده ه  توانند تلمي  مي

  ب اسمت، در تئموري مناسمتدوين و تحقيقات اکتشافي براي کيفي رو
ئموري کماربرد تارزيمابي و تحقيقات آزمايش در کمي بيشتر رو  حاليله 
.دارد

 ند، در هسمتروايميمسمئله درگيمر عمدتاً کمي ، رو  هاي ديگراز سوي
.دارندسر وکار پاياييبا کيفي بيشتر رو  هاي حاليله 

 ال را دنبمروايمي و پايمايي ، همر دو همدف تحقيقماتکه همه آنجايي از
.رسدمي به نظر منطقي دو رو  ترکيب اين ، کنندمي

کممي)تبييني. 2( کمي-کيفي)اکتشافي. 1: انواع پژوهش هاي ترکيبي-
همزمان. 3( کيفي





:ويژگي هاي نمونه گيري کيفي

لکقه  نمونه گيري کيفي بر اساس احتمال آماري قرار ندارد؛ ب. 1
.استهدفمندبه صورت 

عه مورد مطالعميقبوده و به صورت کوچکنمونه ها معموال . 2
.  قرار مي گيرند

و نمونه ها معموال به تمامي از پقيش تعقين شقده نيسقتند. 3
در فرايند گردآوري داده ها شقکلتدريجيانتخاب به صورت 

. مي گيرد



:روش هاي نمونه گيري کيفي
ام، ک/ افراد بسيار موفق: موارد افراطي يا حادنمونه گيري از . 1

اخراجي ها/ رتبه هاي اول تحصيلي. شکست خورده 

(: نقه افراطقي و حقاد)موارد شديد يا مقزمن نمونه گيري از . 2
دانش آمقوزان بقا وضقعيت . پردرآمد جامعه/ طبقات کم درآمد
ضعيف/ تحصيلي خوب

ا تنقوع انتخاب هدفمند نمونه ب: حداکثر تنوعنمونه گيري با . 3
زياد و يافتن الگوهاي مشترك در ميان ايقن مقوارد متنقوع و 

ناهمگون



:روش هاي نمونه گيري کيفي
انتخقاب هدفمنقد مقواردي از : طبقه اي هدفمنقدنمونه گيري . 4

ي طبقات مختلف که هر يک از اين طبقه ها ويژگي هاي گروه ها
ايسه فرعي مورد نظر را منعکس مي کنند و به اين ترتيب امر مق

.ميان آنها را تسهيل مي کند

گوله برفي يا زنجيره اينمونه گيري . 5

فرصت جويانهنمونه گيري . 6

....و 







Questionnaire



و مجموعه اي از سئواالت برخواسته از اهداف

. سئواالت تحقيق به صورت کتبي است

باز، بسته 
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:محتسا پرسشنتمي

 ارزاني و س ول  اجرا

 رهع مشكا  رقراري ار تي رودررو

يكستني شرايي اجرا  راي همي
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:ميتيب پرسشنتمي

 عدم  ر ش  پرسشنتمي

  عدم ايمينتا از درك سئواال

هت عدم ايمينتا از ث   صحيح پتسخ

مشكا اهراد كم سواد
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:هتي يك پرسشنتمي دوبويژ ي

سئواال   ا پتيتيي و روايي دارد

 سئواال   ا جتن داراني نيس

  سئواال   ا واضح ، روشا و غيرقت ا فسير اس

  سئواال   ا داراي نظم رواا شنتدي اس

  تجتيي كي ممكا اس  سئواال   ا كم اس

 ظتهر پرسشنتمي زي ت و جياب اس.



Interview







:انواع مصاحبه

ستزمتا يتهي 1)

نيمي ستزمتا يتهي2)

ستزمتا نتيتهي3)



Observation



، مقايسقه، نامگقااري، شناسقاييمشاهده عبارت است از 
.آنچه روي مي دهدثبتو توصيف

روش مشاهده، ابزار اساسقي بقراي جمقع آوري اط،عقات 
. درباره رفتار غيرک،مي است

مشاهده معموال به جمع آوري اط،عات از طريقق م،حظقه 
عت صحيح و يادداشت برداري ازپديده ها، آنطور که در طبي
د، و روابط علت و معلولي يا روابط متقابقل ديقده مي شقون

.مي پردازد



ابزاري است کقه اط،عقات را بقدون بنابراين مشاهده 

.مي دهدواسطه در اختيار پژوهشگر قرار 

: معايب مشاهده
نتايج، تعميم 1)
مشاهده گر،حضور اثر 2)
.انتظار مشاهده گر3)



Documents ررسي اسنتد و مدارك
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: ررسي اسنتد و مدارك

هتتي دي تر  تي كتتر مكمتا  تراي روشيميموالً  تي عنتواا روشت

ولتتي  تتي دو صتتور  در انجتتتم حويتتش مي وانتتد نوتتش ،متتي رود

:داشي  تشد

؛دويا اد يت  حويش  ره  يري از ايا ا زار  راي . 1

هتتت  تتي عنتتواا استتفتده از ايتتا ا تتزار  تتراي جمتتع  وري داده. 2

 ردي از انواع حويشمحواي اصلي





Validity



Reliability



:اعتبارسنجي ابزار کيفي پژوهش
اعتبارپايري(Credibility:)

هقاي پقژوهش و ها و يافتقهتوصيفواقعي بودن اين معيار به 

:شامل م،ك هاي زير. اعتبار آن اشاره دارد

تماس طوالني با محيط پژوهش. 1

مشاهده مستمر. 2

بررسي و گردآوري داده ها از زواياي مختلف زماني، مکاني. 3

....و از افراد با تخصص هاي مختلف و 



:اعتبارسنجي ابزار کيفي پژوهش
پايري انتقال(Transferability  :)

ها ينهيا انتقال نتايج پژوهش کيفي به زمپايري تعميمبه درجه 

. هاي ديگر اشاره داردو محيط

هت هر چند هدف از پژوهش هاي کيفي تعميم  نتايج نيست ولي ج

مقل و داشتن ديدي کلي بايد نتايج اين پژوهش ها بقا توصقيف کا

ميققمعيار شقر  عجزئيات کافي و به صورت عميق بيان شوند تا 

.پايري، محقق گرددبه عنوان يکي از معيارهاي انتقال



:اعتبارسنجي ابزار کيفي پژوهش
 قابليت اطمينان(Dependability  :)

فقي در پقژوهش کيپايايياطمينان، جايگزين مفهوم قابليت 
. است

وهش براي قابل رديابي بودن فرايند پقژدر پژوهش هاي کيفي 
راي و براي اينکه امکان بازرسي و کنترل اطمينان پژوهش، بق

افراد خارج از پژوهش فراهم شود، تمامي جزئيات مربوط بقه 
ها، تفسيرها و گيريها و نحوه تصميمچگونگي گردآوري داده

ثبقت و بايقد دقيققاً هاي طي شده در فرايند پژوهش تحليل
.شودنگهداري 



:اعتبارسنجي ابزار کيفي پژوهش
تاييدپايري(Confirmability:)

ر دعينيقتمعقادل مفهقوم رويکرد کيفقي در تأييدپايري 
. استپژوهش هاي کمي 

افتقهبه اين مسئله اشاره دارد که يرويکرد کمي در عينيت 
هاي يا ديدگاهها تأثير سوگيريهاي پژوهش تا چه اندازه از 
رويکققرد کيفققي در اسققت؛ ولققي پژوهشققگر برکنققار بققوده 

آيقا اسقت کقه اين متوجه داده است و منظور تأييدپايري 
ا يقهسقتند قابل تأييقد هم ديگران توسط يافته ها داده ها و 

خير؟



:اعتبارسنجي ابزار کيفي پژوهش
 در پژوهش کيفيم،ك هاي تأييدپايري:
هقاي پقژوهش و هم چنقين مستندات مربوط به دادهضبط تمامي . 1

مند ها به روشي نظامها، تفسيرها و يافتهاستنتاج
سازي و مقوله بندي ها از مستندات حاصل اخا تمام مراحل مفهوم. 2

هاي انجام شده از مصاحبه
بقا کقدهايفردي ديگر و تطبيق از طريق استخراج مجدد کدها . 3

پژوهشگراستخراج شده توسط 
د مراحل کدگااري از ابتقدا توسقط اسقاتيبررسي و نظارت تمام . 4

راهنما 
مخصقو  جهقت رديقابي، هقاي ها در پوشهفايلذخيره تمامي . 5

.ديگرانتوسط بررسي و تأييد 





(:Case Study)موردي ميتليي 

 پژوهش موردي عبمارت اسمت از مطالعمه عميمق روي
از نمونه هايي از يم  پديمده در محميط طبيعمي آن و

.ديدگاه افرادي که در آن پديده مشارکت دارند

گر زماني که پديده موردعال ه مشمص  شمود، پژوهشم
.  مي تواند موردي را براي پژوهش عميق برگزيند

راهبرد مطالعه مموردي زمماني کمه درک فراينمدهاي
اهميمت اجتماعي در بستر سازماني و محيطي شان حمائز

.  است، مفيد خواهد بود



(:Case Study)ميتليي موردي 
  مممورد»در مطالعممه ممموردي جهممت درک عميممق يمم »

طمي پژوهشگر ماي  است ويژگي هاي ممورد، شمرايط محي
ه هممر جنبممه اي کممبممه طورکلي و تأ يرگممذار آن، عواممم  
را آشمملارتر کنمد مممورد بررسمي  ممرار« ممورد»مي توانمد 
(.1387بازرگان، )مي دهد 

اي اين راهبرد زماني مناسب است کمه پژوهشمگر موردهم
مشص  و محدودي داشمته باشمد و درصمدد فهم  عميمق

(.101:1391کرسول، )آن ها باشد 



(:Ethnography)قوم نگاري
 يقک توضقيحو توصقيفقوم نگاري عبارت است از عمل

.در مقطع خاصي از زمانفرهنگ معين 

يقف فرهنگ، در اينجا به مثابه معرفتي کسب شقده تعر
رفتقار مي شود که افراد براي تفسير و تعبير تجربه و انجام

.  اجتماعي از آن استفاده مي کنند





(:Ethnography)قوم نگاري
 ه خواندنگاري خا  قوم مکان هاي و مطالعه افراد و توصيف عميق

 کند ميگسترده، قوم نگار ت،ش ميداني  مطالعه طريق از . شودمي 
. داشته باشدوقايع از متنوعي و توصيف هاي عميق تا 

 بقراي مطالعقه بقه طقور عمقده نگاري گاشته از مطالعات قوم در
بقه امقروزه. استفاده مي کردندنشده صنعتي و ابتدايي اجتماعات 

خا  مانند دادگقاه هقا، بانقک هقا، موقعيت هاي مطالعه افراد در 
.مي پردازند.... مدارس، سازمان ها و عمومي، اماکن 

 ومي پرسقد، مي کنقد، گوش مشاهده کننده مي بيندروش اين در ،
چنقين بقه واسقطه . مي کنقدخودش را ثبت شنيده هاي و ديده ها 

.مي کندفراهم تصوير روشني از آنچه رخ داده است اقداماتي 



(:Ethnography)قوم نگاري
:چالشهايپژوهشهايقومنگاريعبارتاستاز

.هداشتهباشدپژوهشگربايددرانسانشناسيفرهنگيسررشت1.

.زمانگردآوريدادههاطوالنياست2.

انندگاناغلبداستانسرايانهاستکهممکناستبرايخو3.

.علوماجتماعيدشوارباشد

العهيادرممکناستپژوهشگربوميشودوقادربهاتماممط4.

(.98:1391،کرسول)پيشگرفتنموضعبينابينينباشد



(:Ethnography)قوم نگاري
غرقتفاوتعمدهميانقومنگاريومطالعهمورديرادرميزان

هشدددنپژوهشددگردرزندددگياجتمدداعيگددروهت ددتمطالعدد
.ميدانند

هدرمطالعهمورديشيوهغالدبگدردآورياطاعداتمبدا ب
تفادهاست،درصورتيکهدرقومنگاريبيشدترازمشداهدهاسد

.ميشود

عيدينهرچندقومنگارييکمورداستوليهدفآنبيشتر،ت
رانگيزن وهکارکردفرهنگاستتادرکيکموضوعب دب

(.98:1391کرسول،)يامسألهبااستفادهازيکمورد



:ويژگي هاي متمايز کننده تحقيق قوم نگارانه

.مي نگردفرهنگيانظاميکدرونروابطبه-1

.استواسطهبدونوشخصي-2

پيشبهواستشدهمتمرکزمعيناجتماعيموقعيتيکفهمبر-3

.نمي پردازدبيني

.استطوالنيمدتنظرازوزمان بر-4

.استيکيپژوهشزمانباتحليلوتجزيهزمان-5

.شودتدوينبايداستدادهرخآنچهازالگويي-6

.استپژوهشگرخودتحقيقابزار-7

.شودميچاپنگاشتتکياکتاببصورتمطالعات-8



(Ethnomethodology)روش شناسي قوم شناختي 

يتوسطگارفينکلجامعهشناسآمريکاي1960دردهه

يکدهروششناسيقومشناسيعبارتاستازمطالعهروشهاي
دنمردمباعقلسليمخوددرانجامامورروزمره،بدرايفمميد

.ايناموروايجاد سيازنظمبهکارميبرند

بررسيفعاليتهايمتداولدرم يطکاري

پژوهشهايمربوطبهفناوريوفراينددهايسدازمانيجمدت
.کسباطاعاتالزمبرايطرا يفناوريهايجديد



(:  Phenomenology)پديدارشناسي 
ف را اگر تو عكس دو صورت مختل: اگنس دوباره مجله را گشود و گفت

ا از رچهرره اي کنار هم بگذاري، چشمت به دنبال آن تمايزاتي است که 
نار اما اگر دويست و بيست و سه صورت ک. مي کندچهره ديگر متفاوت 

د يك صورت هسرتناين ها که همه درمي يابي هم داشته باشي، ناگهان 
ه و اينكه چيزي به نام فرد هرگز وجرود نداشرتحالت هاي گوناگون در 

و اگنس، صرورت تر: که ناگهان صدايش جدي شده بود، گفتپل . است
.شبيه صورت هيچ کس نيست

: ادامره دادپرل . لحن جدي صداي پل را در نيافرت و لبخنرد زداگنس 
، اگر تو کسي را دوسرت داشرته باشري. مي گويممن واقعا جدي . نخند

صورتش را هم دوست داري و در چنين حالتي صورت او با صورت هرر 
.مي کندکس ديگر کامال فرق 



يرك ، تو مرا به عنوانمي شناسيبله، تو مرا از روي صورتم : اگنس گفت
گز به بنابراين هر. نشناخته ايو هيچ وقت جور ديگري مي شناسي صورت 

.ذهن تو نيامده صورت من خود من نيست
که  کني ميچرا فكر : پل با دقت توأم با بردباري يك پزشك پير پاسخ داد

صورتت خود تو نيست؟ چه کسي پشت صورت توست؟
فقط زندگي در جهاني را تصرور کرن کره در آن آينره : اگنس جواب داد

ه و تصرورت ايرن اسرت کرمي کنري تو درباره صورتت خيالبافي . نباشد
هل و بعد وقتي که چ. صورتت بازتاب آن چيزي است که در درون توست

ت وحشر. مي گيررددر برابررت آينه اي ساله شدي، کسي براي اولين بار 
به و به روشني. تو صورت يك بيگانه را خواهي ديد! خودت را مجسم کن

و صورت تو خرود تر. چيزي پي خواهي برد که قادر به پذيرشش نيستي
.نيست



بي ميالن کوندرا، آغاز خروجاودانگيفكر مي کنم اين بخش از رمان 

ين اساس پديدارشناسي همر. براي شروع بحث پديدارشناسي باشد

بره سروي چيزهرا چنانكره در خرود . "به سوي خود چيزها": است

ه رويكردي ناب و تازه بر. و هر نكته افزودهتعيين رها از هر . هستند

رويكرردي ترا حرد . هرچيز، تجربه اي يكسر مشخص از خود چيزها

.مفهوميداوري هاي و پيش فرض ها ، پيش پيشنهاده هاامكان رها از 



(:  Phenomenology)پديدارشناسي 
شي پديدارشناسي جنبشي فلسفي و در عين حال يك راهبرد پژوه* 

رتي است که به بررسي مستقيم پديدارها و توصيف آن ها به همان صو
.  که آگاهانه تجربه مي شوند

هدف از آن کشف و درک تجارب زيسته ي افراد يا تجرارب زنردگي * 
.آن ها از طريق تحليل توصيفات ذهني از موقعيت است

. پديدارشناسي در جستجوي دريافت بي واسطه امور عالم است* 
پديدارشناسي روشي است که به بررسري ماهيرت و ذات پديرده ها *

.مي پردازد
ي و به عباتي ديگر، پديدارشناسري رويكرردي توصريفي، تفسرير* 

ه بازانديشه براي درک ذات و ماهيت تجربه هاي زيسته افراد اسرت کر
تجربره نخسرتين روز: ماننرد. معموال از زبان خودشان روايت مي شود

..ات ومدرسه يا دانشگاه، موفقيت و شكست کاربران در بازيابي اطالع



(Action Research):تحقيق در عمل يا اقدام پژوهي

 ن به اي. براي حصول آگاهي علمي استعمل گرااقدام پژوهي رويکردي

معني که گروهي متشکل از شاغ،ن سقازمان و پژوهشقگران پقس از 

ه تشخيص و شناسايي يک مسأله، اقداماتي عملي در جهت حقل آن بق

عمل مي آورند و سپس موفقيت يا عدم موفقيت اين کنش هقا را مقورد

بررسي قرار داده و در صورت عدم رضايت، ت،ش هقاي خقود را از سقر 

.  مي گيرند



(Action Research):تحقيق در عمل يا اقدام پژوهي

 تفسقير رويقدادها تنها درك و تحقيق روش، هدف اصلى در اين

عمقل نگقر ابقزار تحقيقق  .هسقتنيقز آنهقا تغيير، بلکه نيست

.در سطح محلى استرويدادها و بهبود تغيير براى نيرومندى 

 ع و رفقموقعيت معقين ، به منظور مشخص کردن تحقيقنوع اين

و اشقاع  جديقد تغييقر با روش هاي ي ييا آشناچالش و مسئله، 

.شودمي نوآوري انجام 



(Content Analysis):

تحليل محتوا، فني اسقت کقه بوسقيله آن مشخصقات
خا  و محتواي آشکار پيام ها به طور نظام مند و دقيقق

. جهت استنباط علمي شناسايي و توصيف مي شوند

 براي تحليل محتواي آشکار پيام هاي موجقود در يقک
مققتن ماننققد مصققاحبه ها، ياداشققت هاي روزانققه، 
يادداشت هاي مشاهده و متون اسناد مي تقوان از روش 

. تحليل محتوا استفاده کرد
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(Content Analysis):

ردند در اين تحليل  ها، اط،عات معيني طبقه بندي مي گ
.و به جدول هاي ساده اي تبديل مي شوند

رده تحليل محتوا غالباً به منظور توصقيف بقه کقار بق
.مي شود

 تبديل داد ه هاي کيفقي بقهمي توان از اين روش براي
.استفاده کردکمي

استقرائي، قياسي: انواع تحليل محتوا



(:Historical Research)پژوهش تاريخي 
ته توصيف روايت گونه  يا تحليل رويدادهايي است که درگاشق

.دور يا نزديک اتفاق افتاده است

بقه دسقت ... داده ها از اسناد،گزارشهاي ک،مي ،نسخ خطقي و
.مي آيد

 دست خقط خقود فقرد، )سند هرچه واقعي تر و نزديک تر باشد
.معتبرتر است( کتاب قديمي خطي

شقناخت و مکان يقابي منقابع . 1: فرايند اجراي پژوهش تاريخي
تفسقير اط،عقات . 3مطالعه و نقد منقابع تقاريخي . 2پژوهش 
نگارش پژوهش تاريخي. 4تاريخي 



(:Grounded Theory)تئوريگراندد 
ه ها،دادازبرخاستهنظريهنام هايباکه)داده بنيادنظريه

يک(مي شودشناختهنيزبنيادينظريهوزمينه اينظريه
درکهاستتفسيريواستقراييعام،پژوهشيراهبرد
Glaserتوسط1967سال & Straussآمدبوجود

.(1386امامي،ودانايي فرد)

محسوبپژوهشراهبردهايازيکيداده بنيادنظريه
اصليمفاهيممبنايبرنظريهآنطريقازکهمي شود
شکل گيريرونديعني.مي گيردشکلداده هاازحاصل
رددانايي ف)استبه کلجزازحرکتراهبردايندرنظريه

.(1386ديگران،و



(:Grounded Theory)گراندد تئوري

 عي است که طي آن پژوهشگر ساستقراييرويکرد تحقيق
ا در يافتن فرايندهايي دارد که انسان در هنگام مواجهقه بق

.يک پديده در صحنه اجتماعي با آن برخورد مي کند

 از بررسي و آزمون قضايا در ذهن پژوهشقگر يقک نظريقه
ز نظريقه ابقدين معناسقت کقه . شکل مي گيرد( بسترزاد)

داده بنيقاد )ساخته مي شود يا ريشه در داده ها دارد داده ها
(.  است



(:Grounded Theory)گراندد تئوري
 ون گوناگحوزه هاي موضوعي به پژوهشگر در نظريه داده بنياد

پقيش موجقود و از نظريه هاي اتکا به بجاي تا مي دهد امکان 
.  نمايدو گزاره اقدام تدوين نظريه خود به تدوين شده، 

 واژهGrounded موضوع نشقانگر آن اسقت کقه هقر اين در
بقرتقدوين مي شقود روش اين که بر اساس گزاره اي و نظريه 

.نهاده شده استبنيان داده هاي واقعي مستند از زمينه اي 

 درواقعGrounded کسقب شقناخت بقراي اسقت راهبردي
،ً که ققبيا موضوعاتي موضوع موردمطالعه و موضوع پيرامون 

نشده و دانش مقا در عمده اي در مورد آن ها پژوهش جامع و 
(.1386امامي، و دانايي فرد )است محدود زمينه آن 



: داده هتي مصتح يهرايند حليا 

سه مرحله است داده هاي مصاحبه شامل کدبندي :

  کدگااري بازOpen Coding

  کدگااري محوريAxial Coding

  کدگااري گزينشي يا انتخابيSelective Coding



(:Open Coding)کد ياري  تز 

 يردصورت مي گکدگااري ثانويه و کدگااري اوليه کدبندي باز در دو مرحله.

 ا مي تواند با کدگااري سطر به سطر، عبقارت بقه عبقارت يقکدگااري اوليه
د به هرکدام از آن ها يک مفهوم يا ک. پاراگراف به پاراگراف داده ها انجام شود

.الصاق مي شود

 ه ها به صورت کلمه به کلمقه، جملقه بقمرحله، متن هريک از مصاحبهاين در
ه جمله، سطر به سطر و پاراگراف به پاراگراف مرور و بر اسقاس برداشقتي کق

گاهاً ممکن است اين برداشقت از مقتن چنقد پقاراگراف باشقد، مفقاهيم آن 
.مي شوداستخراج 

از نظر من ارتباط ک،مي و چشقمي داشقتن بقا دانشقجويان و جلقب »: مثال
، ارتبقاط ک،مقي: کقدهاي استخراج شقده. «مشارکت آن ها خيلي مهم است

جلب مشارکت دانشجويانو ارتباط چشمي 



(:Open Coding)کد ياري  تز 

 ترك با مقايسه مفاهيم، موارد مشابه و مشکدگااري ثانويه در
رند؛ در قالب مفاهيم کلي تر و زيرمقوله هايي واحد قرار مي گي

به تعقداد مشقخص و( مفاهيم-کدها )بنابراين انبوه داده ها 
. محدودي از زيرمقوله هاي عمده کاهش مي يابد

 ،مقولقهزيرمفاهيم بعد از استخراج، در قالب در اين مرحله-

هقا در مقايسقه بقا مقولقهاين زير.مي شوندبندي هاي دسته
.دتر بوده و سطحي باالتر را نشان مي دهنمفاهيم، انتزاعي



(:Axial Coding)محوريکد ياري 

 ه ، در مرحلقهقامقولهزيرتعيين و مفاهيم بعد از استخراج
هقاي مقولهحول محور هاي اوليه کدگااري محوري مقوله

.ندشوميداده پيوند و به هم شوند بندي ميدستهاصلي

 (: 1384)کدگققااري محققوري از ديققدگاه دانققايي فرد
ا رويه هايي که از طريق آن ها داده ها در فرايندي مستمر ب

ين پيونقد بقهم مقايسه مي شوند تا بعد از کدگااري باز، 
.  مشخص گرددمقوله ها و ارتباط آن ها



(:Axial Coding)محوريکد ياري 

کدگااري محوري فرايند مرتبط کردن مقوله هاي فرعقي
کقر اين عمل شامل فرايند تف. هاي اصلي تر استبه مقوله

قياسي و استقرايي است که طي چنقد مرحلقه از طريقق 
و کقوربين)مقايسه مفاهيم و زيرمقوله ها انجام  مي شقود 

(.1991استرواس، 

ه اين کدگااري به اين دليل محوري ناميده شده است کق
.يابدتحقق مياصليمقولهکدگااري حول محور 

 ي يقا خصيصقه هايصفات )ويژگيدر نهايت مي تواند شما
.  باشد( مقولهراجع به يک 



MAXQDAکدگااري داده هاي مصاحبه ها در 
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(:Selective Coding)گزينشي يا انتخابي کدگااري 

د کدگااري انتخابي به فرايند انتخقاب مقولقه محقوري، پيونق
ه نظام مند آن با ديگر مقوله ها و ارزش گااري روابط آن ها گفتق

. مي شود

يکپارچه سققازي و بهبققود فرآينققد : کدگققااري گزينشققي
. مقوله هاست

 الگوا يمدلبه عبارتي يکي از اهداف کدگااري انتخابي تدوين
. است



(:Selective Coding)گزينشي يا انتخابي کدگااري 

هاي استخراج شقده در مرحلقه در اين مرحله، از بين مقوله
وله مقکدگااري باز و کدگااري محوري، يک مقوله به عنوان 

اط با ها در ارتبانتخاب و ساير مقولهپديده مرکزي يامرکزي 
.آن قرار مي گيرند

راهبردهقا»، «شرايط علقي»: مقوله هاي ديگر عبارت اند از» ،
.  «پيامدها»و « مداخله گرشرايط»، «شرايط زمينه اي»



(:Selective Coding)گزينشي يا انتخابي کدگااري 



(:Selective Coding)گزينشي يا انتخابي کدگااري 
« الگقوي کدگقااري»اين مرحله شامل ترسيم يک نمودار اسقت کقه 

د از اط،عات وجقو( يا مقوله)اين الگو، شش جعبه در . ناميده مي شود
:دارد
تأثير مرکزيهستند که بر مقوله شرايط علي، عواملي : شرايط علي

. شکل گيري پديده محوري مي شوندو ايجاد باعث و مي گاارند 

 کقه اسقاس فرآينقد پديده اي يک صورت ذهني از : محوريمقوله
.است

هسقتند کقه در پاسقخ بقه مقولقه راهبردها کنش هايي : راهبردها
خاصقي کقه از برهم کنش هقاي کنش ها يا . مي گيرندصورت مرکزي 

.مي شودپديده محوري منتج 



(:Selective Coding)گزينشي يا انتخابي کدگااري 
ندمي گاارکه بر راهبردها اثر شرايط خاصي : شرايط زمينه اي .

و ذيل شقرايط علقيمرتبط را متغيرهاي بسيار اوقات گاهي 
.ي کنندطبقه بندي مبستر ذيل با ارتباط کمتر را متغيرهايي 

 عمومي که بقر راهبردهقازمينه اي شرايط : مداخله گرشرايط
ايقن شقرايط را مجموعقه اي از متغيرهقاي . تأثير مي گاارند

ا ميانجي و واسط تشکيل مي دهند که مداخله ساير عوامقل ر
. تسهيل يا محدود مي کنند

خروجي هقاي يقا راهبردهقا اجقراي حاصل از نتايج : پيامدها
.هستندراهبردهاحاصل از استخدام 
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(:Selective Coding)گزينشي يا انتخابي کدگااري 

در مرحله کدگااري گزينشقي، توضقيح و بيقان منطققي

خط داسقتاناين کار از طريق . مقوله ها امري حياتي است

.  صورت مي گيرد

 عبارت است از توضيح مفصقل و جزببقه جزب خط داستان

مقوله هاي عمده با ارجاع به يادداشت ها، خ،صه ها، استناد

. به نقل قول هاي افراد موردمطالعه
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 MAXQDA

 ATLAS-TI

 NVIVO



:ميرهي کتب



:ميرهي کتب



:ميرهي کتب



موفق و همواره سالمت باشید


