
Qualitative Research Methods  



زل یب عْاالت ثَ پبعخگْیی ثشای سّؽوٌذ ّ هٌظن خغتدْی: تحقیق  

   هؾکالت

داًؼ ثغظ ّ پبالیؼ تْعؼَ،: پژٌَش وٍایی ٌذف   

تحقیق رَشٍای اوُاع 

 کوی◦

   کیفی◦



گشایی هثجت یب گشایی اثجبت پبساداین افْل ثش هجتٌی (positivism) 

  پیشاهْى خِبى ثَ ًغجت کبّؽگشاًَ دیذ ثیٌی؛ خِبى: پبساداین◦

هیؾْد گشفتَ ًظش دس هٌظن، ّ هشتت فْست ثَ طجیؼت  . 

لْاًیي کؾف طجیؼی؛ ُبی پذیذٍ ػلل فِن: محققیه فعالیت عمذي  

   پزیش تؼوین ّ ػوْهی



گشایی طجیؼت پبساداین افْل ثش هجتٌی(naturalistic  ) 

دس کَ اعت افشادی عبختَ ثلکَ ًیغت ثبثت ّ ّازذ همْلَ یک ّالؼیت 

  هیکٌٌذ ؽشکت تسمیك

داسد ّخْد افشاد، رُي دس ّالؼیت اص هختلفی تفغیشُبی. 

،دس کٌٌذگبى ؽشکت ّ هسمك ثیي فبفلَ کَ هیشعذ زذاکثش ثَ صهبًی داًؼ 

 . ثشعذ زذالل ثَ تسمیك،

َکٌٌذگبى ؽشکت ّ هسمك ثیي تؼبهل ًتیدَ: ُب یبفت    



َاقعیت ماٌیت 

◦P :،طجیؼی ػلل اص کَ داسد ّخْد ّالؼی خِبًی. داسد ّخْد رُي اص خبسج ّالؼیت ّ  

 .  اعت آهذٍ ّخْد ثَ ّالؼی،

◦N :،هیؾْد عبختَ گًْبگْى فْس ثَ ّ افشاد رُي تْعظ ثلکَ ًیغت، یکی ّالؼیت    . 

ُب ًوًَْ ثب هسمك استجبط 

◦P :ًویگیشد لشاس هسمك تبثیش تست ُب یبفتَ ّ ًیغت ّاثغتَ ُب ًوًَْ ثَ هسمك . 

◦N :تؼبهلی فشایٌذ ایي هسقْل ُب یبفتَ ّ اعت تؼبهل دس ُب ًوًَْ ثب هسمك  

 . ُغتٌذ

 



کیفی رَیکرد مفرَضات  

  آى اص کَ دسکی ثَ ثغتَ فشد، ُش ثشای ّالؼیت. ًذاسد ّخْد ّازذ ّالؼیت یک◦

 .  هیکٌذ تغییش ًیض صهبى، گزؽت ثب ّ اعت هتفبّت داسد

 . داسد هؼٌب خبؿ، ثبفت یب هْلؼیت یک دس فمظ هیذاًین هب کَ چیضی◦



َافشاد تدشثیبت هطبلؼ  

ثَ هیذٌُذ کٌٌذگبى ؽشکت کَ تْضیسبتی ّ هقبزجَ طشیك اص هسمك 

 .  هیپشداصد آًِب تدشثیبت ثشسعی

هیکٌذ تالػ افشاد، رٌُی تدشثَ هؼٌبی فِویذى ثشای هسمك  . 

ًگبٍ اص دسهبًی، ؽیوی تست ثیوبساى اص هشالجت هفِْم دسک: هثبل  

   اًکْلْژی ثخؼ پشعتبساى

   هیجیٌٌذ؟ چگًَْ سا دسهبًی ؽیوی ثیوبساى اص هشالجت پشعتبساى،: عْال◦



َداسد ؽٌبعی خبهؼَ ّ اختوبػی ػلْم دس سیؾ. 

َطشیك اص کَ داسد ُبیی دادٍ دس سیؾَ پژُّؼ، اص زبفل ًظشی  

 .  اًذ آهذٍ دعت ثَ تسمیك

ًَْپبیَ ًظشیَ دس هطشذ عْاالت اص ای ًو: 

 .  هیبثٌذ تطبثك ثیوبسی ایي ثب چگُوً عشطبى، دچبس ثیوبساى◦

فْست اًذکی، تسمیك آًِب هْسد دس کَ هیشّد کبس ثَ هْضْػبتی ثشای 

  اعت گشفتَ



فشٌُگِب هطبلؼَ ثشای   

َفشٌُگِب خشدٍ یب فشٌُگِب سّؽوٌذ هطبلؼ  

هؾخـ فشٌُگی گشٍّ یک ػبدات ّ آداة سعْهبت، ًوبدُب، هطبلؼَ ثش تبکیذ 

  کشهبًؾبٍ اعتبى دس سّعتب یک هطبلؼَ◦

   ثیوبسعتبى یب داًؾکذٍ یک ثش زبکن فشٌُگ ثشسعی◦

 



ُغتٌذ اطالػبت دعتَ عَ خغتدْی دس ًگبساى، لْم: 

 (  هیکٌٌذ؟ کبس چَ فشٌُگ، آى اػضبی)فشٌُگی سفتبس◦

  اعتفبدٍ ّ عبختَ چیضی چَ فشٌُگ، آى اػضبی)فشٌُگی ُبی عبختَ ّ هقٌْػبت◦

 (هیکٌٌذ؟

 (  هیگْیٌذ؟ چَ فشٌُگ، آى اػضبی)فشٌُگی گْیؼ◦

سالمىذان خاوً در زوذگی تجربً بررسی: مثال   



هطبلؼَ، تست افشاد کَ اعت خبیی ُوبى کیفی، تسمیك اًدبم هسیظ  

 .  اًذ کشدٍ کغت سا هطبلؼَ هْسد تدشثیبت



فشٌُگ، هغتمین تدشثَ اعبط ثش: کىىذگان شرکت اوتخاب مالک  

   هطبلؼَ هْسد پذیذٍ یب اختوبػی، تؼبهل

ُذفوٌذ: گیری ومُوً رَش(purposive) 



ًَْيب ُذفذاس ،غیشازتوبلي گیشي ًوًَْ آى ثَ كَ ُذفوٌذ گیشي ًو  

 ثشاي پژُّؼ ّازذُبي ُذفذاس اًتخبة هؼٌبي ثَ هیگْيٌذ ًیض كیفي

  .اعت اطالػبت يب داًؼ كغت

داّطلجبًَ یب ّ هسمك تْعظ :کٌٌذگبى ؽشکت اًتخبة   

پژُّؼ ُذف اعبط ثش ُب ًوًَْ اًتخبة ؽبهل گیشي ًوًَْ اص ًْع ايي   

   .اعت



ؽبخـ ّ فشد ثَ هٌسقش هْاسد اًتخبة   

هؼوْلی هْاسد اًتخبة     

غیشهؼوْل یب غیشػبدی هْاسد اًتخبة 





هختلف هْلؼیتِبی دس اؽخبؿ کشدى پیذا  



(  ّ ؽغل تدشثَ، ًْع عي،) ُغتٌذ هؾبثَ ّیژگیِبی داسای افشاد ... 



خٌظ، عي،: داسًذ تفبّت ُن ثب ُب ًوًَْ هختلف، خْاًت لسبظ اص 

 عکًْت هسل ؽغل، دسآهذ،



دیگش ؽخـ طشیك اص کٌٌذٍ ؽشکت یک کشدى پیذا   



گغتشدگی ثیي پبیبپبی ای هؼبهلَ هغتلضم ًوًَْ، هٌبعت زدن اًتخبة 

 .  اعت آى ّػوك تسمیك

ٍْاص پظ کَ هْسدی ثَ سعیذى تب کَ اعت ایي گیشی ًوًَْ ایذال ؽی 

 . ؽْد دادٍ اداهَ اًتخبة ثَ آیذ ًوی دعت ثَ خذیذی اطالػبت آى

ُب دادٍ اؽجبع سا لجلی، ؽذٍ آّسی خوغ ُبی دادٍ تبییذ ّ تکشاس  

 .  گْیٌذ



ًمصاحب 

(وفر 5-15()ساختارمىذ ویمً گرٌَی مصاحبً وُعی)متمرکس گرَي 

ٌا وُشتً َ کتبی ٌای وقل   

مشاٌذي 

عرصً در یادداشت  

(  تبلیغات، تصاَیر، ٌا، رَزوامً درسی، کتابٍای)اسىاد تحلیل.... 

 



َ(  عبختبس داسای) اعتبًذاسد ُبی هقبزج 

َ(یبفتَ عبختبس ًیوَ)اعتبًذاسد ًیوَ ُبی هقبزج 

 داسد ّخْد هقبزجَ ساٌُوبی◦

َعبختبس ثذّى ُبی هقبزج 

  ّخْد هقبزجَ ساٌُوبی هیؾْد پشعیذٍ هقبزجَ اثتذای دس کَ کلی عْال یک خض ثَ◦

 .ًذاسد

 اعت عبختبس ثذّى  هقبزجَ ًْػی ػویك، هقبزجَ◦

 



ثبص عئْاالت پشعیذى 

عْاالت ثْدى ّاضر   

ٍثْدى فؼبل ؽًٌْذ 

کٌٌذٍ پیگیشی عئْاالت پشعیذى 

ٍکشدى هؾبُذ 

ثْدى طشف ثی  

داؽتي فؼبل زضْس 



دُیذ تْضیر کٌٌذٍ هؾبسکت ثشای سا هقبزجَ اًدبم اص ُذف . 

دٌیذ شرح را مصاحبً چارچُب . 

ثگْییذ کٌٌذٍ هؾبسکت ثَ سا مصاحبً احتمالی مذت طُل . 

دُیذ کٌٌذٍ هؾبسکت ثَ سا خْد تلفه شماري یا َ تماش آدرش . 

ثپشعذ سا خْد عئْاالت کَ دُیذ کٌٌذٍ هؾبسکت ثَ سا فشفتی  . 

کٌیذ ضجظ سا هقبزجَ یب ّ ثشداسیذ یبدداؽت هقبزجَ، زیي دس  . 

وماییذ رَوُشت سا آى هقبزجَ پبیبى اص پظ. 



پٌِبى ّ آؽکبس   

هؾبسکتی ّ غیشهؾبسکتی 

 



 MaxQda 

 Atlas/Ti 

 Ethnograph 

 Martin  



کذُب ثٌذی طجمَ ّ کذگزاسی   

 



 اّلیَ کذُبی

  ػذم ػلت ثَ آهْصػ ثَ هیلی ثی◦

 هغؤّالى طشف اص تؾْیك

 پشعتبس اص هبفْق لذسؽٌبعی ػذم◦

 دُی پبداػ عیغتن دس ًمـ◦

 ثَ آهْصػ ثشای هٌبعت اهکبًبت ًجْد◦

 ثیوبس

  آهْصػ اختقبفی ّ کبفی هطبلت ًجْد◦

 ثیوبس ثَ

 ػلوی هٌبثغ ثَ دعتشعی ػذم◦

 پشعتبساى ًجْدى سّص ثَ◦

  ثب آهْصؽی هستْای تٌبعت ػذم◦

 کبسکٌبى آهْصؽی ًیبصُبی

 ُب داًؾکذٍ طشف اص کبفی آهْصػ ػذم◦

 زیرطبقات
 

 واکافی حمایت

  وبُدن مٍیا َ مذیران

 آمُزش شرایط

   طبقات
 

 سازماوی عُامل



 اّلیَ کذُبی

 صیبد کبسی عبػبت◦

 صیبد کبسی ثبس◦

  ّ ثیوبس تؼذاد تٌبعت ػذم◦

 پشعتبس

 پشعتبساى ثَ ثیوبساى اػتوبد ػذم◦

 ثَ ثیوبس ُوشاُبى اػتوبد ػذم◦

 پشعتبس

  اص ثیوبساى ًبکبفی ؽٌبخت◦

 پشعتبس داًؼ

 زیرطبقات

  ًبهٌبعت ؽشایظ◦

  ػذم کبسی،

  ّ ثیوبس اػتوبد
  ثیوبس ُوشاُبى

 پشعتبس ثَ

   طبقات
محیطی عُامل َ 

 فرٌىگی



افشاد گوٌبهی ّ اطالػبت ثْدى هسشهبًَ ثش تبکیذ  

آگبُبًَ سضبیت اخز   

 



َسا هسمك گیشی ًتیدَ اػتجبس لزا ّ اعت هسمك هؾبُذات ثَ ّاثغت  

 .کشد کٌتشل ًویتْاى

ًتبیح تؼوین دس هسذّدیت 

ثْدى دؽْاس  

هسمك ثشای رٌُی ّ فیضیکی اخاللی، لبًًْی، خطشات 

گیش ّلت 



رٌُی زذ اص ثیؼ   

تکشاس ّ تدذیذ دس هؾکالت   

ؽفبفیت فمذاى   



 


