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فصل اول: 

انتخاب طرح پژوهش

شود )کیفی و کمی و ترکیبی( که این سه رویکرد مستقل از یکدیگر سه نوع طرح پژوهش ارائه می

( و پژوهش ترکیبی در میان این 8991ارند )نیومن و مبتر نیستند بلکه آنها معرف دوسوی پیوست

 پیوستار قرار دارد زیرا هم عناصر کیفی رار دارد و هم کمی.

یز میان پژوهش کیفی و کمیتما

پاسخ -این تمایز با توجه به کاربد واژه )کیفی( و اعداد )کمی( و همچنین با استفاده از سؤالهای بسته

گیرد.پاسخ )مصاحبه کیفی( مشکل می-های الکی( در مقابل سؤالهای باز)فرضیه

تا اواسط قرن  89قرن  رویکردهای کمی: از اواخر-همچنین در رویکرد و مسیر تاریخی خاصی دارند:

 اند.های علوم اجتماعی سیطره داشته-در پژوهش 02

02رویکردهای کیفی و ترکیبی: طی نیمه دوم قرن 

پژوهش کیفی: رویکردی برای اینکه بفهمیم افراد یا گروهای اجتماعی حد معنایی به یک مسأله 

 دهند.اجتماعی یا بشری می

تحلیل داده به صورت استقرایی)موضوع  -هاردآوری دادهگ -گیری سؤالهاشکل-فرآیند این پژوهش:

 وگزارش نهایی آن ساختاری منعطفف دارد. -دهیم(خاص را به موضوعات عام تعمیم می

 ( مشاوره تخصصی پروژه ھای مدیریت شامل : ) ترجمھ / مقالھ / پایان نامھ
 با تشکر عاقلی : ۰۹۱۰۹۷۶۷۸۳۳



های عینی از طریق بررسی روابط میان متغییرهاست که پژوهش کمی: رویکردی برای آزمون نظریه

های آماری های عددی را با روشکننئ تا بتوان دادهگیری میمتغییرها را با استفاده از ابزار اندازه

 تجزیه و تحلیل کرد.همچنین گزارش نهایی ساختاری مشخص )غیرمنعطف( دارد.

ها در ذهن دارند تا بدون هایی در مورد آزمون قیاسی )استنتاجی( نظریهپژوهشگران کمی مفروضه

 رار کنند.ها را تعمیم تکسوگیری و تفسیرهای متفاوت بتوانند یاخته

 ترکیبی:های پژوهشی روش

های فلسفی و استفاده از رویکردهای کمی و کیفی ترکیب دو پژوهش کیفی و کمی: مستلزم مفروضه

هر دو رویکرد به طور همزمان است به طوریکه نقطه قوت این پژوهش از آن دو پژوهش کیفی و 

 تر است.کمی قوی

 های موجود در یک طرح پژوهش:مؤلفه

 (.8-8ش دارای دو مؤلفه رویکرد و طرح پژوهش است )نمودار هر پژوه

 گیرد.های خاص پژوهش را در بر میها یا شیوهرویکرد: مفروضات فلسفی و روش

 های خاص پژوهش است.راهبردها و روش -پیشنهاد(: فصل مشترک فلسفه-طرح پژوهشی )برنامه

بینی فلسفی به هنگام مطالعه های جهانفروضههم درباره م-ریزی هر مطالعه پژوهشگر باید: در برنامه

بینی و روش و شیوه خاص پژوهشی که رهیافت را تبدیل و هم راهبرد پژوهشی مرتبط با این جهان–

 کند، تصمیم بگیرد.عمل می

 ( مشاوره تخصصی پروژه ھای مدیریت شامل : ) ترجمھ / مقالھ / پایان نامھ
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 بینی فلسفی:جهان

 ند ودهاند و جریان پژوهش را تحت تأثیر قرار میها نهفتههای فلسفی تا حد زیادی در پژوهشایده

های فلسفی عمده خود را به صراحت بیان کنند که کنندگان باید ایدهشناسایی آنها الزم است تهیه

 اند.ترکیبی را انتخاب نموده-کمی-مشخص شود چرا رویکرد کیفی

-چنین جهانکند و همی اساسی از باورهاست که عمل را هدایت میبینی: یکه مجموعهلفظ جهان

 دانیم.پژوهشگر در مورد جهان و ماهیت پژوهش میگیری کلی بینی را جهت

 گرایی( عمل3( مدافعه مشارکتی، 3گرایی، ( ساختن0گرایی، اثبات( پسا8: انواع جهان بینی

 گرایی:ثباتبینی پساجهان

های کمی مصداق دارند، طرفداران این ی پژوهشاشکال سنتی پژوهشی هستند که بیشتر درباره

 اثباتتوان اداعای خود را مطق نامید. پساها نمیرند هنگام مطالعه و اعمال انسانبینی اذعان داجهان

نند. کگرایانه نظر دارند که بر اساس آن علت و معلول و بازده را تعیین میای علتگرایان به فلسفه

 های کوچک و مجزا برایگراست زیرا هدف آن تقلیل ایدهبینی تقلیلگرایی نوعی جهانپسااثبات

گیری و مشاهده دقیق بدست بینی بر اساس اندازهآزمون هستند. دانشی که از طریق این جهان

 آید واقعیت عینی است و ایجاد مقیاس عددی از مشاهده و مطالعه رفتار بسیار حائز اهمیت است.می

-ادهدکند. گرایان، فرد با یک نظریه شروع میدر روش علمی رویکرد پژوهشی مورد قبول پسااثیات 

های بیشتر کند و قبل از انجام آزمونکند که نظریه را رد یا حمایت میآوری میهای را جمع

 یابند:های کلیدی دست میدهند و به مفروضهاصالحاتی را که الزم است را انجام می
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 توان یک فرضیه راشود به همین دلیل نمیدانش احتمالی است و حقیقت مطلق یافت نمی (8

 توان آن را رد کرد.که نمیاثبات کرد بل

پژوهش فرآیندی است برای بیان ادعاها و اصطالح یا کنار گذاشتن برخی به نفع ادعاهای  (0

 تر.قوی

 دهد.های منطقی به دانش شکل میها و شواهد و مالحظهداده (3

توان برای تشریح موقعیت یا های معتبری است که میپژوهش در پی شکل دادن به بیانیه (4

 و معلولی جالب توجه استفاده نمود.روابط علت 

های کمی جنبه اصلی پژوهش ماهرانه عینی بودن آن است: مثاًل معیار ارزشیابی پژوهش (5

 روایی و پایایی است.

. ساختار اجتماعی 3کنندگان، . معنای چندگانه شرکت0. فهم، 8گرایی اجتماعی:بینی ساختنجهان

 پردازی. نظریه4و تاریخی، 

و  کننداند که در آن زندگی میکنند که افراد در پی فهم جهانیاجتماعی فرض میساختن گرایان 

دهند که این معناها از تجارت خود در مورد اشیاء یا چیزهای مختلف معانی خاص خود را شکل می

متنوع و چندگانه است و پژوهشگر را به جای محدود کردن به معانی و چند یاده به جستجوی 

 کنندگان ازکند. هدف پژوهش حداالمکان تکیه بر دیدگاه شرکتها هدیات میپیچیدگی دیدگاه

توانند معنای یک موقعیت خاص را در حین بحث یا ارتباط با موقعیت مورد مطالعه است و می

 اشخاص دیگر درک کنند.
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های توان به دقت به آنچه مردم در موقعیتبهتر زیرا می ←تردر این نوع هر چه سؤالها باز پاسخ

دهند و گویند گوش داد به همین دلیل غالبًا تعامل میان افراد را مورد توجه قرار میزندگی می

های خاص محل کار و زندگی کنندگان بافتچنین برای فهم موقعیت تاریخی و فرهنگی شرکتهم

 دهند.افراد را مورد توجه قرار می

نظریه یا الگوی معنایی را تولید یا  قصد پژوهشگر فهم معانی دیگران درباره جهان است و یک

 دهند.صورت استقرایی شکل میبه

 گرایی چندین مفروضه را شناسایی کرد:هنگام بحث در مورد ساختن ( 8991)کروتی 

 ود.شها و همزمان با درگیر شدن با دنیایی که قصد نفسیر آنرا دارند، ایجاد میمعانی توسط انسان (1

اندازهای تاریخی و اجتماعی خود را تند و بر این اساس چشمها درگیر دنیای خود هسانسان (2

 فهمند.می

 ود.شاجتماع همیشه مبنای تولید معنا است و این معنا از طریق تعادل با جامعه انسانی ایجاد می (3

. تغییر 4.مشارکتی، 3. تاکید بر مسائل توانمندسازی، 0.سیاسی، 8بینی مدافعانه / مشارکتی: جهان

 محور

وجو یا سیاست و مطرح شد طرفداران آن معتقدند الزم است پرس -899تا  8912های در سال

برنامه سیاسی باشید بنابراین پژوهش مسائل یک برنامه عملی برای اصطالحاتی که ممکن است 

کنند و یا حتی پژوهشگر را تغییر کنندگان و نهادهایی که در آنها کار یا زندگی میزندگی شرکت

 دهد.
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گی ظلم و سلطه، سرکوب و از خود بیگان -نابرابری -طالعه با یکی از مسائل مانند: توانمندسازیغالباً م

های پژوهش ها و تحلیل دادهکنندگان در طرح سؤال، گردآوری دادهاست و ممکن است شرکت

ی گای برای تغییر به سوی زندکمک کنند و حتی اظهار نظر کنند و آگاهی خود را باال ببرند و برنامه

ها یا افرادی از جامعه که ممکن است به حاشیه رانده بینی بر نیاز گروهبهتر ارائه دهند. این جهان

 اند توجه دارد.شده یا از امتیازات خود وحروم شده

 (8991ای از خصوصیات کلیدی این پژوهش توسط )کمیلص و دیکلینسون خالصه -

اری پژوهشگران دستور ک ←ییر تأکید داردبر عمل مشارکتی تکرارپذیر و منطقی و بر ایجاد تغ (8

 دهندبرای تغییر ارائه می

های موجود متمرکز شده و از یک این پژوهش برای کمک به افراد و برای رهایی از محدودیت (0

 شود.موضوع مهم در مورد مشکالت جامعه مانند نیاز به توانمندسازی شروع می

ای که رشد شخصی قوالنه و ساختارهای ناعادالنههای نامعبه افراد راسخ برای رهایی از محدویت (3

 کند.کند کمک میو حق تعیین سرنوشت را محدود می

 ی آنها یا برایشود و نه دربارهفعالیتی عملی و گروهی است زیرا پژوهش توسط افراد کامل می (4

 آنها.

محوری -بندب عمل.پای4.تکثیرگرا، 3مدار، .مسئله0. پیامدهای اعمالی، 8گرایانه: بینی عملجهان

 در جهان واقعی.
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ها و پیامدهاست در موقعیت-بینی حاصل اعمالگرایی به عنوان یک جهانبسیاری معتقدند عمل

 ها بر مسئلهشود و به جای تمرکز بر روشبینی به کاربردها و راه حل مشکالت توجه میاین جهان

 کند.تأکید می ی رویکردهای موجود برای فهم مسئلهپژوهش و استفاده از همه

 :کندگرایی بنیادی فلسفی برای پژوهش فراهم می( عمل0222()مورگان 8990با استفاده از )هولمز 

 گرایی بر هیچ نظام فلسفی و واقعیتی متعهد نیستعمل -

ها، فنون و شیوههای پژوهشی را انتخاب که به بهترین وجه هر پژوهشگری آزاد است تا روش -

 برآورده کند.نیازها و اهداف آنها را 

 ود.شبیند و برای انجام پژوهش به یک راه متوسل نمیجهان را به عناون یک واحد مطلق نمی -

افتد و بر دوگانگی واقعیت بیرون و درون ذهن حقیقت چیزی است که در لحظه اتفاق می -

 مبتنی نیست.

ن از ایخواهد ببیند که با پژوهش به کجا مرسند و پژوهشگران ترکیبی هدف استفاده می -

 کند.داده کمی و کیفی را بیان میروش را شناختند و دلیل آمیختن 

های متفاوت و هم بینیجهان-های چندگانهگرایان برای پژوهشگر دری به سوی روشعمل -

 کند.ها باز میهای مختلف گردآوری و تحلیل دادهصورت

 راهبردهای پژوهش:

گیری خاص را یفی و ترکیبی هستند که جهتهای هر روش کمی و کها و مدلانواع مختلف طرح

 آورند.های یک طرح پژوهشی فراهم میبرای شیوه

 ( مشاوره تخصصی پروژه ھای مدیریت شامل : ) ترجمھ / مقالھ / پایان نامھ
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 راهبردهای کمی:

گرایی بود شامل: بینی پسااثباتراهبردهای پژوهشی کمی از جهان 02و قرن  89در اواخر قرن 

اخیر به  آزمودنی و در سالهایهمبستگی و آزمایشهای خاص تک -سبه آزمایش -آزمایشهای واقعی

های معادالت ساختار مدلآزمایشهای پیچیده یا چند متغییر و چند عمل آزمایشی در آمدند مثل:

 پیچیده.

ها یا عقاید جامعه از طریق بررسی یک پژوهش پیمایشی: )توصیفی کمی یا عددی از روندها، نگرش-

-برای گردآوری دادهمقطعی و طولی از طریق پرسشنامه و مصاحبه دارای ساختار  نمونه، مطالعات

 (ها و به قصد تعمیم آن به جامعه.

 گذارد.پژوهش آزمایشی: سعی دارد نشان دهد که یک عمل آزمایشی خاص روی بازده تدثیر می-

این اثر از طریق یک عمل آزمایشی برای یک گروه و قرار ندادن در گروهی دیگر و مشخص کردن 

 شود.عملکرد دو گروه در یک بازده مشخص می

 اهبردهای کیفی:ر

افزایش زیادی داشته انواع  08و در قرن  92تعداد و انواع این راهبردهای کیفی طی سالها دهه 

راهبرد مطرح  5( که در این کتاب 0228راهبرد ولکوت  89آوری شده مث )مختلفف رویکردها جمع

 است.

  یک زمان قوم نگاری: فرهنگ یک گروه را بدون دخل و تصرف در موقعیت طبیعی آن در

پذیر (. فرآیند انعطاف0222دل شود )کرسطوالنی از طریق مشاهده و مصاحبه مطالعه می

 ( مشاوره تخصصی پروژه ھای مدیریت شامل : ) ترجمھ / مقالھ / پایان نامھ
 با تشکر عاقلی : ۰۹۱۰۹۷۶۷۸۳۳



گیرد. بیند شکل میای که پژوهشگر در محیط میهای زندهو از طریق واکنش به واقعیت

 (8999کوست وشنسول )له

 تزاعی را و انکنندگان یک نظریه کلی نظریه داده بنیاد: به کمک آن بر اساس دیدگاه شرکت

. چندین 8کند. دو ویژگی مهم این پژوهش: العمل استخراج میاز یک فرآیند عمل یا عکس

. مقایسه 0گیرد. پاالیش و بررسی روابط میان مقوله ارتباطی انجام می-مرحله گرداوری داده

 ها میان اطالعات بدست آمده.ها و تفاوتها برای به حداکثر رساندن شباهتمداوم داده

 فرآیند( یک یا چند نفر را به دقت تشریح -مطالعات موردی: به کمک آن یک برنامه )رویداد

شوند و پژوهشگران مداوم و از کند که نمونه مورد مطالعه به زمان و فعالیت محدود میمی

 کند.ها اطالعات دقیق را گردآوری میهای گردآوری دادهانواع مختلف شیوه

  های بشر در مورد یک پدیده که شرکتکمک آن جوهره تجربهپژوهش پدیدار شناختی: به-

های هکنندگان تجربکند پژوهشگر برای فهم شرکتاند شناسایی میکنندگان توصیف کرده

 گیرد.شخصی خود را نادیده می

 کینم و داستان زندگی یک یا چند پژوهش روایتی: به کمک آن زندگی افراد را مطالعه می

ندگی های زکنیم و بادیدگاهه صورت روایت زمانی بازگویی و بازسازی میشنویم و بنفر را می

 .(0222کالنوینین و کنلی کنیم )خود در قالب روایت جمعی تلفیق می

 راهبردهای روش ترکیبی:

 ( مشاوره تخصصی پروژه ھای مدیریت شامل : ) ترجمھ / مقالھ / پایان نامھ
 با تشکر عاقلی : ۰۹۱۰۹۷۶۷۸۳۳



های گردد که کمپل و فیسک برای مطالعه خصیصهبر می 8959ه آمیختن روشهای مختلف ب

بعد روشهای میدانی )مشاهده و مصاحبه( )کیفی( یا پیمایش  روانشناختی استفاده کردند و کمی

 سنتی )کمی( تلفیق شد.

های کیفی و کمی پا به عرصه گذاشت در اوایل همسوسازی منابع اطالعاتی: برای همگرایی روش

های کمی و کیفی تغییر یافت: مثالً نتیجه اید آمیختن از جستجوی همگرایی به تلفیق داده92دهه 

مک های دیگر ککنندگان یا سؤالهایی برای پرسش در روشتواند به شناسایی شرکتیک روش می

کند یا از نتیاح دو روش در کنار هم برای تقویت یکی از روی دیگری بهره گرفت و از این طریق 

های به حاشیه رانده شده مانند: زنان، اقلیتهای توان برای ایجاد تحول عظیم در دفاع از گروومی

 علولین و فقرا نیز استفاده نمود.قومیف م

 سه راهبرد کلی

 شود.های یک روش با روش دیگری تشرح و بسط داده میای: یافتهروش ترکیبی زنجیره -

ی بزرگ امثال: یک مصاحبه کیفی اکتشافی شروع شده و با یک روش کمی پیمایشی با نمونه

 عکسدنبال شود که بتواند نتایج را به جامعه تعمیم دهد و یا بر

های ترکیبی همزمان: در اینجا پژوهشگر هر دو نوع داده )کمی و کیفی( را همزمان روش -

 کند.آوری کرده و سپس در تفسیر نتایج آنها را تلفیق میجمع

 ( مشاوره تخصصی پروژه ھای مدیریت شامل : ) ترجمھ / مقالھ / پایان نامھ
 با تشکر عاقلی : ۰۹۱۰۹۷۶۷۸۳۳



ای هروش ترکیبی تحولی: یک لنز نظری به عن.ان دورنمایی فراگیر در یک طرح که هم داده -

تواند یک روش کنند. در دل این روش میمی شود. استفادهکیفی و هم کمی را شامل می

 ای وجود داشته باشد.گردآوری داده همزمان یا زنجیره

 های پژوهش:روش

 ها )تفسیری و تحلیلی(سومین عنصر اصلی در چارچوب طرح پژوهش که مستلزم انواع گردآوری داده

 دهد.که پژوهشگر برای مطالعه پیشنهاد می

 کند )سؤال در مورد نگرش افراد(بزار یا آزمون گردآوری میها را با اداده -پژوهشگر: 

 یا با فهرست بررسی رفتار )مشاهده کار یک کارگر( -

دیدار از یک مکان و مشاهده رفتار بدون تعیین سؤاالت از پیش تعیین شده، گردآوری -

 کند.می

ورد. آر طرح بدست میکنندگان دپژوهشگر نوع اطالعات را از قبل تعیین کرده و یا از طریق شرکت

شود که روش ها هر دو نوع داده کیفی و کمی گردآوری و تحلیل و تفسیر میدر بعضی پژوهش

 آید.ترکیبی است و از هر دو نوع پایگاه اطالعاتی کمی و کیفی استنتاج به عما می

 ها:راهبردها و روش -بینیهای به عنوان جهانطرح

طرح پژوهش کمی، کیفی و ترکیبی سهیم هستند. این سه  بینی، راهبرد و روش هر سه درجهان

 شوند:عنصر وقتی در یک پژوهش تلفیق می

 ( مشاوره تخصصی پروژه ھای مدیریت شامل : ) ترجمھ / مقالھ / پایان نامھ
 با تشکر عاقلی : ۰۹۱۰۹۷۶۷۸۳۳



راهبرد آزمایشی پژوهش و مقیاسهای نگرش پیش  -گراییبینی پسااثباتجهان-رویکرد کمی -

کند و برای رد یا حمایت آن داده و پس آزمون: پژوهشگر فرضیه محدود را مشخص می

شود و آزماید و نگرشها قبل و بعد آزمایش سنجیده میفرضیه را میکند و آوری میجمع

 شوند.ها تحلیل میهای آماری و آزمون فرضیهاطالعات با شیوه

گرایانه و مشاهده رفتار: در پی ایجاد معنای گرایانه، طرح قومبینی ساختنرویکرد کیفی جهان -

ریق گیری رفتار از طنحوه شکل یک پدیده به معنای شناسایی یک گروه با فرهنگ مشترک و

 .گیری فعالیت آنهاشکلدرگیر شدن و 

بینی مشارکتی طرح روایتی مصاحبه باز پاسخ: بررسی مسائل مربوط به رویکرد کیفی جهان -

های گسترده با افراد آوری و با مصاحبهو استانهایی را در این مورد جمع ←ستمدیدگی افراد 

 اند.مدیدگی را تجربه کردهشوند که چگونه این ستمتوجه می

گردآوری هردو نوع داده کمی و کیفی  به  -گرایانهبینی عملجهان -رویکرد روشهای ترکیبی -

ن کند در ایای: گردآوری انواع مختلف داده که به فهم مسئله بسیار کمک میصورت زنجیره

کیفی  ای باز پاسخهمطالعه با پیمایش گسترده برای تعمیم نتیاج به جامعه و بعد با مصاحبه

 آورد.کنندگان رار بدست میدیدگاه شرکت

 معیارهای انتخاب یک طرح پژوهش:

با فرض رویکردهای کمی، کیفی و ترکیبی چند عاملی باعث انتخاب یک رویکرد در طرح یک 

تجربه شخصی  -مسئله پژوهش -هاراهبردها و روش -بینیپیشنهاد پژوهشی اثر دارد؟ جهان

 ( مشاوره تخصصی پروژه ھای مدیریت شامل : ) ترجمھ / مقالھ / پایان نامھ
 با تشکر عاقلی : ۰۹۱۰۹۷۶۷۸۳۳



پژوهش که مسئله پژوهش موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد )مثالً  مخاطب -پژوهشگر

 تبعیض نژادی(

 رویکرد کمی بهترین انتخاب است  ←بینی بازده هستیم  سودمندی و پیش -در پی بازده  ←*اگر  

 ایمدرک یک مفهوم یا پدیده  ←*اگر  

 ستترین انتخاب اد کیفی شایستهپژوهشگر متغیرهای اثرگذار را نمی شناسد        رویکر  ←

 موضوع هرگز بررسی نشده است  ←

کرد روی  ←رویکرد کمی و کیفی به تنهایی برای فهم روشن یک مسأله کافی نباشد    ←*اگر  

 ترکیبی مناسب است.

ها را به جامعه تعمیم دهد و هم دید دقیق از یک پدیده داشته باشد، اگر بخواهند یافته  ←

در جستجوی کلی سعی متغییرها را شناسایی و سپس انها را دریک نمونه  -8 دو حالت دارد:

 بزرگ مطالعه کند.

کننده نمونه بزرگ از افراد را مطالعه و بعد برای درک دیدگاه مطالعه را با چند شرکت -0

 کند.پیگیری می

 های شخصی:تجربه

بخش اری آشنایی دارند لذتهای کمی: برای افرادی که در زمینه نگارش فنی علمی و آمپژوهش

 مند برای آنها راحتتر است.های نظامچنین افرادی که استفاده از شیوهاست و هم

 ( مشاوره تخصصی پروژه ھای مدیریت شامل : ) ترجمھ / مقالھ / پایان نامھ
 با تشکر عاقلی : ۰۹۱۰۹۷۶۷۸۳۳



های کیفی: افرادی که در زمینه نگارش ادبی و مشاهده مستقیم و مصاحبه شخصی لذت پژوهش

 کند.میسر میبرند، فضای کیفی نوآوری و کار بیشتر را برای پژوهشگر می

ترکیبی: فردی که با هر دو نوع پژوهش کمی وکیفی آشناست و زمان و منابع گردآوری  هایپژوهش

پذیری پژوهشهای کیفی لذت هر دو نوع داده را دارد و هم از ساختار پژوهش فنی و هم از انعطاف

 برد.می

کننده پژوهش است و باید رویکردهایی را نویسد که دریافتمخاطب: پژوهشگر برای مخاطبی می

 گیرد.شود و مورد استفاده قرار میرد توجه قرار دهد که معموالً توسط مشاوران آنها حمایت میمو

 

 فصل دوم :

 عنوان پژوهش:

کنیم و به عملی و مفید بودن آن توجه داریم و /انرا در چند فبل از پیشینه عنوان را مشخص می

 ت یا تشریح مسئله است.کنیم که بیانگر ایده اصلی برای شناخکلمه  یا عبارت بیان می

 نویسریزی وجود دارد یک راه پیشهای مختلفی برای انتخاب عناوین پژوهشی قبل از برنامهرته

تواند مجدداً برای آن تمرکز کند و با یک عنوان کوتاه است یعنی ایده مشخصی که پژوهشگر می

 ( مشاوره تخصصی پروژه ھای مدیریت شامل : ) ترجمھ / مقالھ / پایان نامھ
 با تشکر عاقلی : ۰۹۱۰۹۷۶۷۸۳۳



ای از آنچه که مطالعه و نشانه (. عنوان زمینه کار8990پیشرفت کار آنرا تغییر دهد )گلنز و پیشگین 

 شود.شود را فراهم و اغلب برای انتقال مفهوم اصلی مطالعه به دیگران استفاده میمی

 «مطالعه من درمورد ........ است»عنوان اصلی چگونه نوشته میشود؟            -

شده و  شود که به راحتی خواندهطرح پژوهشی خوب و دقیق با مطالب روشن و ساده شروع می

 شوند.درک می

 برای تدوین عنوان: 8998موارد توصیه شده توسط ویللینسون 

 رعایت اختصار و پرهیز از واژه اضافی -

 یک رویکرد.....              مطالعه........  ←های غیرضروری حدف واژه -

 نگاریف شناخت ادراک کودکان از جنگ()قوم ←عنوان یک قسمتی و یا دوقسمتی باشد  -

 کلمه باشد 80نباید بیش از  عنوان -

 مطمئن شویم کانون یا موضوع مطالعه را پوشش دهد. -

تواند )آیا صدای افراد به حاشیه رانده برای پیدا کردن عنوان موردنظر باید دقت کرد که عنوان می

د( کنشده را مطرح کند( و باید )آیا موضوع مورد نظر به دانش پپژوهشی در این مسئله کمک می

 تواند مورد پژوهش قرار گیرد:العه قرار گیرد در ورتی میمورد مط

 کنندگان با تمایل همکاری وجود داشته باشد.هم شرکت 

 ای برای گردآوری و تحلیل اطالعاتهم منابع الزم مثل برنامه رایانه 

 ( مشاوره تخصصی پروژه ھای مدیریت شامل : ) ترجمھ / مقالھ / پایان نامھ
 با تشکر عاقلی : ۰۹۱۰۹۷۶۷۸۳۳



 گام اول در طرح پژوهشی بررسی پیشینه موضوع است:

وجود های مکند و بحثنزدیک دیگر را سهیم میبررسی پیشنیه چندین هدف دارد: نتیجه مطالعات 

، 8914دهد. )کوپر در پیشینه متصل و جاهای خالی را پر کرده است و مطالعات پیشین را بسط می

 (0222راسمن -مارشال

 کاربرد پیشینه پژوهش:

توان به صورتهای متفاوت استفاده کرد. بررسی برای یک پژوهش مختصر باشد و منابع از پیشینه می

صفحه( که نشان دهد پژوهشگر  02عمده در ارتباط با پژوهش به صورت خالصه بیان شود )حدود 

 از آخرین مقاالت و منابع آگاه است.

ه ی موضوع پیز زیادی ب-در پژوهشهای کیفی مطالعه موردنظر اکتشافی است بداین معنی که درباره

-دگان و درک خود بر اساس شنیدهکننآوری نظرات شرکتنگارش در نیامده است و به دنبال جمع

 هاست.

دهنده در آغاز گزارش یا پیشینه یک مفهوم فرهنگی یا نظریه اقتصادی به عنوان چارچوب جهت

 شود.پژوهشی استفاده می پیشنهاد

 کنندگان و کیفی است برای پیشینه سه جایگاه وجود دارد:با رویکردی که بنیاد آن از شرکت-

زمینه مفیدی برای طرح مسئله یا شکلی که نیاز به  ←مقدمه جا بگیرد  تواند در-الف( پیشینه می

 مطالعه دارد.

 ( مشاوره تخصصی پروژه ھای مدیریت شامل : ) ترجمھ / مقالھ / پایان نامھ
 با تشکر عاقلی : ۰۹۱۰۹۷۶۷۸۳۳



، نگاریقوم ←مطالعات کیفس نظریه محور  ←ب( بحث نظری پیشینه در بخش مجزا معوالً در آغاز 

 نظریه انتقادی

نیاد ده بهای دابرای مقایسه با نتایج مطالعه  نظریه ←ج( ممکن است در بخش نهایی گنجانده شود 

 شود.های به صورت استقرایی استفاده میرایج که برای پژهش

ه گیرد تا به سرزالها یا فرضیدر ابتدا مطالعه قرار می -گسترده ←از طرف دیگر پیشینه در پژوهش -

ای هتوان در بررسی پیشینه یک نظریه مطرح کرد و در پایان نتایج با یافتهپژوهش جهت بدهد می

توان برای مسئله یا توصیف مفصّل ان استفاده چنین میشود و همه مقایسه میموجود در پیشین

 کرد.

پیشینه به صورت تلفیقی ارائه شود و طی آن مضامین گسترده کند که( پیشنهاد می8914کوپر )-

کنند و در حالت دوم بررسی نظری است که طی آن پژوهشگر بر موجود در پیشینه را خالصه می

کند و در حالت سوم بررسی کند. ونظریه را در دل مقدمه بیان میمسئله تمرکز میی موجود نظریه

ها تمرکز کرده و هم خالصه و هم نقدی از ها و تعریفروش شناختی است که پژوهشگر بر روش

 آید.لحاظ قوت  وضعف روش پژوهش به دست می

 شود.ندوین پیشینه استفاده میکمی( در -در مطالعه به روش ترکیبی و بسته به نوع راهبرد )کیفی-

  با بررسی مقدار زیادی از پیشینه به منطق سؤالها   ←اگر مطالعه با رویکرد کمی شروع شود

 دهد.فرضیه پژوهش شکا می

 ( مشاوره تخصصی پروژه ھای مدیریت شامل : ) ترجمھ / مقالھ / پایان نامھ
 با تشکر عاقلی : ۰۹۱۰۹۷۶۷۸۳۳



  مقدار پیشینه کمتر و احتماالً آن در پایان و به  ←اگر مطالعه با رویکرد کیفی شروع شود

 شود.صورت استقرایی ارائه می

 بندیهای کمی و کیفی( باشد در یک جمعالعه همزمان با تاکید یکسان )دادهاگر یک مط 

 توان گفت پیشینه به راهبرد و وزن نسبی داده است.می

 ریزی برای مطالعه کیفی و کمی و ترکیبی:پیشنهادات در برنامه

بسته که شود مگر ایندر مطالعات کیفی: برای یک طرح استقرایی از پیشینه زیاد استفاده نمی -8

 به نوع طرح نیاز است.

 یریمگترین جایگاه را انتخاب و بر اساس مخاطب طرح تصمیم میدر مطالعات کیفی: مناسب -0

 شود.در مطالعات کمی: از پیشینه قیاسی مبنای برای طرح سؤال استفاده می -3

 ها استفاده شود.در مطالعات کمی: برای مطالعه استفاده کنید و برای مقایسه یافته -4

توجه شود بررسی یعنی  ←های تلفیقی ررسی پیشینه به صورت مجزا است خالصهاگر ب -5

 نظری است یا روش شناختی

ای هماهنگ با نوع راهبرد اصلی در طرح استفاده در مطالعه ترکیبی: از پیشینه به شیوه -2

 شود.می

 مراحل انجام بررسی پیشینه:

به فردی برای بررسی پیشینه وجود به معنی پیدا کردن و خالصه کردن مطالب هیچ راه منحصر 

 ندارد.

 ( مشاوره تخصصی پروژه ھای مدیریت شامل : ) ترجمھ / مقالھ / پایان نامھ
 با تشکر عاقلی : ۰۹۱۰۹۷۶۷۸۳۳



 های توصیه شده برای تدوین بررسی پیشینه به شرح زیر است:روش

های کلیدی برای پیدا کردن مطالب در کتابخانه یک دانشگاه یا دانشکده مفید هشناسایی واژ -8

 است.

 بررسی کاتالوگ، مجالت و کتابها و ... -0

رد نظر از کتابهای مربوط تعیین و مشخص کنیم و پنج گزارش پژوهشی را درباره موضوع مو -3

 کتابخانه خود موجود است یا باید امانت بگیریم یا اینکه بخریم.

 کند را کپی بگیریم.های انتخاب شده که در درک موضوع به ما کمک میفصل -4

دهد چگونه مطالعه در افزایش نشان می ←طراحی نقشه پیشینه همزمان با شناسایی آن  -5

 شود.می دانش سهیم

 های مرتبطهمزمان با تدوین نقشه پیشینه شروع کنید در تهیه خالصه مقاله -2

آوری کرده و از لحاظ موضوعی یا مفاهیم مهم سازماندهی آنرا جمع-بعد از خالصه پیشینه -2

 کنید.

 ای:های اطالعات رایانهجستجوی پایگاه

 بی سریع به پیشینه از طریقبرای سهولت در فرآیند گردآوری مطالب فنون مناسبی جهت دستیا

 های اطالعاتی موجود استپایگاه

ERIC  )های مقاله -8992میلیون فهرست شده از  0/8 ←)مرکز منابع اطالعات تعلیم و تربیت

 سیاسی مربوط به تعلیم و تربیت

 ( مشاوره تخصصی پروژه ھای مدیریت شامل : ) ترجمھ / مقالھ / پایان نامھ
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Google scholar  )چکیده و فرصت خرید -کتاب-های داوری شدهمقاله ←)پایگاه اطالعاتی رایگان

 کامل.متن 

Pubmed ← چکیده مربوط به علوم سالمت 

بزرگترین -های اطالعاتی مفید و متفاوتجستجوی پایگاه Proguest ←های دانشگاهی کتابخانه

 مخازن محتوایی دنیا.

Sociological Abstracts ←  کنفرانس-نامهپایان-مقاله-مجله 0222دارای مجوز تجاری بیش از 

Psychinfo ← 0852 به روانشناسی و حوزه مرتبط عنوان مربوط 

Sstci ←  مجله علمی 3322رشته علمی و نمایه منتخب مربوط به  52مجله از  8222منتخب 

 تواند مفید باشد.های مربوط به بررسی پیشینه موضوع میبرای دنبال کردن ایده

 های اطالعاتیتوصیه برای استفاده و جستجو پایگاه

 های دانشگاهی استفاده کنیدایگان و هم از کتابخانههم از اطالعات پایگاه اطالعاتی ر -

 از چندین پایگاه اطالعاتی استفاده کنید -

 ها )مانند فرهنگ جامعه( برای یافتن استفاده کنیداز راهنمای واژه -

 حداالمکان از جاهایی استفاده کنید که اصل مقاله را دریافت کنید تا وقت صرف کپی نکنید -

 اولویت در انتخاب:

 ( مشاوره تخصصی پروژه ھای مدیریت شامل : ) ترجمھ / مقالھ / پایان نامھ
 با تشکر عاقلی : ۰۹۱۰۹۷۶۷۸۳۳



 ای و با چه اولویتی باید مورد بررسی قرار بگیرد:ع پیشینهچند نو -

های مربوط آگاه نیستیم: یه بررسی شود از پژوهش.اگر موضوع برای با اول بررسی می8

ها هی در مقاالت با چکیدی خالصه شدهپردازیم با پیشینهها مینامهگسترده رئوس کلی دانش

 پردازیم.می

دهند های که مطالعات پژوهشی را گزارش میاعتبار ملی و مجلههای دارای .سپس به مجله0

 پردازیممی

ود شهای اخیر را دنبال کنید، زیرا معموالً آخرین پیشرفتهای پژوهشی دنبال می.کنفرانس3

و با نویسندگان مربوط تماس گرفته و بپرسید آیا از موضوع شما اطالعی دارند یا ابزرای دارند 

 کار بیاید.ی شما بکه در حوزه

 را مطالعه کنید 8931.درصورت داشتن زمان میکروفایلهای دانشگاهی 5

 دهد..شبکه اینترنت هم مطالب مفیدی را برای پیشینه به دست می2

های داوری شده در باالی فهرست: زیرا دسترسی و کپی آنها آسان است و فهرست خالصه: مقاله

های زیادی دارند و از نظر ها تفاوتنامهز نظر کیفیت پایانتر: زیرا اها در اولویت پاییننامهپایان

 دسترسی و کپی و دشوارترین مطالب هستند.

 نقشه پیشینه پژوهش:

 ( مشاوره تخصصی پروژه ھای مدیریت شامل : ) ترجمھ / مقالھ / پایان نامھ
 با تشکر عاقلی : ۰۹۱۰۹۷۶۷۸۳۳



ایده اصلی نقشه این است که پژوهشگر با تصویری از پژوهش در مورد موضوع شروع کند. سازماندهی 

زی اضافه کرده، بسط داده و یا تکرار سازد که بفهمد به پژوهشهای قبلی چیپیشینه فرد را قادر می

 شده است.

*یک نمونه آن ساختاری سلسله مراتبی دارد: پیشینه از باال به پایین است و در پایین به مطالعه 

 شود.پیشنهاد شده ختم می

 کند که انگار از چپ*نمونه دیگر شبیه یک نمودار گردش کار است که خواننده آنرا طوری درک می

 داده شده و انتهای سمت راست موضوع پیشنهاد شده مطرح است.به راست بسط 

ای از پیشینه است، دو دوایر است که هر دایره نماینده مجموعهای از *نومنه دیگر به صورت مجوعه

 شود.ها مکانیست که پژوهش بعدی معرفی میوجه مشترک دایره

 خالصه کردن مطالعات:

-یشود تا خواننده ویژگکه عناصر مقاله در آن خالصه می چکیده در واقع بررسی کوتاه پیشینه است

 های اصلی مقاله را درک کند.

 یک خالصه خوب از یک پژوهش در یک مجله دارای نکاتی است:-

 مسئله مورد توجه آن ذکر شده است .1

 هدف اصلی با کانون مطالعه بیان شده است .2

 ده استکنندگان مختصر توصیفی داده شجامعه یا شرکت-درباره نمونه .3

 ( مشاوره تخصصی پروژه ھای مدیریت شامل : ) ترجمھ / مقالھ / پایان نامھ
 با تشکر عاقلی : ۰۹۱۰۹۷۶۷۸۳۳



 نتایج مربوط به مطالعه پیشنهاد شده ارائه شده است .4

 اگر مقاله از نوع روش شناختی است نقاط قوت و ضعف فنی و روش شناختی قید شده است. .5

هایی که استادانه تدوین شده است مسئله هدف در مقدمه و اطالعات مربوط به جامعه و در مقاله

 شود.نتایج پژوهش در قسمت انتهایی بیان می نمونه در اواسط قسمت روش پژوهش و غالباً 

های گذشته که مطالعات ها و تجزیه و تحلیل پژوهشنمونه شناختی-ها-ها، ایده-چگونه از مقاله

 پژوهشی نیستند چکیده تهیه شود؟

 مسئله مورد توجه ذکر شود (8

 مضمون اصلی مطالعه شناسایی شود (0

 نتایج اصلی مربوط به این مضمون بیان شود (3

 نقاط قوت و ... قید شود-منطق-استدالل-ضعف-ررسی از نوع روش شناختی استاگر ب (4

 راهنمای سبک:

ه تاسر نوشته بترین جنبه استفاده از یک راهنمای سبک این است که رویکرد موردنظر در سرمهم

 شود.صورت یکدست استفاده می

گام ر کل آن است پس هناصل اساسی در تدوین پیشینه: استفاده از سبک ارجاع مناسب و یکدست د

 دیدن یک سند مفید یا سبکی مناسب مشخصات مورد نظر را ثبت کنید.

 ( مشاوره تخصصی پروژه ھای مدیریت شامل : ) ترجمھ / مقالھ / پایان نامھ
 با تشکر عاقلی : ۰۹۱۰۹۷۶۷۸۳۳



راهنمای منتشر شده توسط انجمن رانشناسی امریکا مشهورترین راهنمای سبک مورد استفاده در 

 چنین )دانشگاه شیکائو( )تورابیان( و )کمبل و بالو( ارائهحوزه علوم تربیتی و روانشناسی است و هم

 اند.داده

کنیم که برای مخاطبان پژوهش ما قابل قبول باشد و در مراحل اول شناسایی سبکی را توصیه می

 ریزی سبکی را انتخاب کنیم.برنامه

 عنوانگذاری و کاربرد تصاویر و جداول( -پایان متنی -ترین مالحظات سبکی: )درون متنیمهم

 پیشنهاداتی برای استفاده از راهنمای سبک:

 م نوشتن ارجاع داخل متن صورت مناسبات ارجاعات ره به یاد داشته باشیم.هنگا (8

ی ارجاعات داخل متن در فهرست قرار بگیرد در هنگام ارجاعات در پایان من: توجه شود همه (0

 چنین به ترتیب حروف الفبا یا شماره باشد.و هم

 سطح داریم وعناوین یا تیتر مقاالت علمی بر حسب سطح هستند: پس توجه کنیم چند  (3

 سطح عنوان دارند. 4تا  0های پژوهشی قالب مناسب هر سطح را پیدا کنیم معموالً گزارش

 -صلپایان هر ف -که آیا جای آن در پایان صفحه توجه کنیم ،کنیماگر از پانوشت استفاده می (4

 یا پایان مقاله است.

خطوط برجسته  و جدولها و تصاویر در هر راهنما سبک صورت خاص خود را دارد پس به  (5

 گذاری دقت کنیم.عانوین و  فاصله

 ( مشاوره تخصصی پروژه ھای مدیریت شامل : ) ترجمھ / مقالھ / پایان نامھ
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 ها:تعریف واژه

هایی که افراد خارج از حوزه مطالعه ممکن است درک نکنند را تعریف کنید. شناسایی تعریف واژه

ها برای درک بهتر خوانندگان از پژوهش الزامی است و ممکن است از بررسی پیشینه جدا یا واژه

 ها از بینها معانی متعددی دارند اما زبان علمی این چندگانگی معنا را از واژهبخشی از آن باشد. واژه

 های پژوهش را تعریف کنید.های معرفی شده در تمام قسمتبرد، واژهمی

کنند هر چند تعاریف در مطالعات کیفی: بدلیل استقرایی بودن، چند واژه را در آغاز تعریف می-

گیری آنها در پژوهش را در بخش روش، همزمان با بروز یا شکل هاموقتی باشد نویسندگان واژه

 کنند.تعریف می

در مطالعات کمی: بیشتر چارچوب قیاسی است. تعاریف گسترده )به دقت و به صورت جامع تمام -

 آید.کنند( در اول پیشنهاد پژوهش میها را تعریف میواژه

ها در بخشی مستقل گنجانده حتماالً تعریف. اگر در مرحله اول کمی: ا8در مطالعات ترکیبی: -

 شود.می

شود و در فرصت ها پیدا می. اگر در مرحله اول کیفی: در جریان پژوهش واژه0

 شوند.ها یا نتایج گزارش نهایی تعریف مییافته

. اگر همزمان کمی و کیفی: اولویت به یک روش داده شده و یکی از 3

 باشد.یها مرویکردها حاکم بر تعریف واژه
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 ها:چندین پیشنهاد برای تعریف واژه

 شود، تغریف کنید.ها را وقتی برای اولین بار بیان میواژه -

 (3بند  92تعاریف را در سطح عملیاتی و کاربردی تعریف کنید ) -

ریف اگر در پیشینه نبود تع ها به زبان روزمره تعریف نکنید و طبق زبان پیشینه باشد وواژه -

 لعه از واژه مورد نظر به طور ثابت استفاده کنید.کرده و در کل مطا

 کنند:ها را برای اهداف متفاوتی تعریف میپژوهشگر واژه

 ممکن است یک واژه عمومی را تعریف کنند )سازمان( -

ممکن است تعریف با محدودیت همراه باشد )برنامه درسی که با فعالیت بعد از مدرسه محدود  -

 آموزان قرار داده است(های مصوب دانشا در برنامهشود که راهنمای آموزشی آنرمی

د مجوز ورو-ممکن یک واژه به صورت عملیاتی تعریف شود. )ثبت اعضای باشگاه در کارنامه -

 به سالن(

ام ن*اگر هیچ قالبی برای تعریف واژه وجود ندارد ولی یک رویکرد این است که بخش مجزایی به

 ها تدوین شود.تعریف واژه

 نه در مطالعات کمی، کیفی و ترکیبی:بررسی بیشی

قی برای گیرد )منطهای متفاوتی در پیشنهاد قرار میبررسی پیشینه در یک مطالعه کیفی به شیوه

 یا بخشی مجزا یا به صورت مقایسه با نتایج( -مسئله
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 اما در یک مطالعه کمی یا شاخه کمی یک مطالعه ترکیبی:

هد را دته و مطالعاتی که واسته و متغییر را هم ربط میوابس-طوری بنویسید که متغییرهای مستقل

 .داشته باشد

. موضوع 3. موضوع یک )متغییر مستقل(، 0. مقدمه، 8مؤلفه دارد:  5موضوعی را در نظر بگیرید که -

 . خالصه.5)هم به متغییر مستقل و هم وابسته ربط دارد(، 3. موضوع4در )متغییر وابسته(، 

 وع فوق:برای بررسی پیشینه موض

 قسمت 5الف( بررسی پیشینه با معرفی این 

 پیشینه علمی و متغییر مستقل ←ب( بررسی موضوع 

 پیشینه علمی متغییر یا متغییرهای وابسته ←پ( بررسی موضوع دو 

. )قسمت دهدپیشینه علمیکه ارتباط بین مستقل و وابسته را نشان می ←د( بررسی موضوع سد 

کوتاه و شامل مطالعاتی که به مطالعه پیشنها شده بسیار نزدیک و  اصلی مطالعه هستیم( نسبتاً

 پردازد.در سطح کلی به موضوع می

گیرد علت نیاز به پژوهش کامالً به خوبی ای که مضامین اصلی را در بر میهـ( تدوین خالصه

 شود.بیان می
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 فصل سوم

 کاربرد نظریه کمی:

 متغییرها در پژوهش کمی:

گیری و مشاهده است و در میان افراد اصیتی از یک فرد یا سازمان که قابل اندازهمتغییر ویژگی با خ

و قدرت سیاسی -جتماعی-اح -وضعیت اقتصادی -سن -در سلزمان  مقدار آن متفاوت است )جنسیت

)... 

ذارد و یا گمعنی که یک متغییر بر دیگری تقدم دارد و بر متغییر دیگر اثر می بدین ←ترتیب زمانی 

 ان است.علت 

 گذارند.شوند با بر آن اثر میمتغییرهایی که باعث بازده می ←متغییرهای مستقل 

 متغییرهایی که به متغییر  بستگی دارند یا نتیجه تدثیر متغییر مستقل هستند. ←متغییرهای وابسته 

ر مستقل یگیرند و واسطه اثر متغیبین  مستقل و وابسته قرار می ←گر یا میانجی متغییرهای مداخله

 بر وابسته است.

قابل شوند تا اثر مشترک دو متغییر با تعدیل نتمتغییر جدیدی که ساخنه می ←کننده متغییر تعدیل

 کنند. )مثاًل تعادل یا اثر متقابل سن و نگرش نسبت به کیفیت زندگی(دو متغییر را بررسی می

 متغییرهای کنترل و آمیخته شده:
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اند چون به طور بالقوه متغییر وابسته را تحت تأثیر قرار مستقل نوع خاصی از متغییر ←کنترل 

دهند ممکن است از نوع شخصی با جمعیت شناختی )سن جنسیت( باشند که کنترل شده تا می

 تأثیر واقعی متغییر مستقل بر وابسته مشخص شود.

ی اثر العه دربارهشود و بعد از تکمیل و مطگیری و مشاهده نمیعمالًاندازه ←)کاذب( آمیخته شده

 شود زیرا در تشریح رابطه بین متغییر مستقل و وابسته ممکن اثر بگذارد.آنها اظهار نظر می

 شوند.های کمی برای پاسخ به سؤال پژوهش متغییرها به همدیگر ربط داده میدر پژوهش

 تعریف نظریه:

ها بط از متغییرها تعریفنظریه مجوعه به هم مرت 8929در پژوهش کمی به تعریف نظریه کرلینگو 

-امهای طبیعی دید نظکه از طریق تعیین روابط بین متغییرها با هدف و تبین پدیده هاستو گزاره

دهد. در یک مطالعه پژوهشی ممکن نظریه به شکل یک استدالل )یک ها ارائه میمندی از پدیده

 ند.دهد کمک کر جهان روی میهایی که دبینی( پدیدهبحث، یک منطق( ارائه و به تبیین )یا پیش

 کنند.( یک چگونگی و چرایی )منطق نظری( به آن اضافه می8928درون )البوتیز و هیگ

 دهد؟را تحت تأثیر قرار می yمتغییر  xچرا متغییر  -

 آزماید.بینی را باها و بارها میگیرد که پژوهشگر یک پیشنظریه زمانی شکل می -

 گیری یک نظریه:نحوه شکل
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های متفاوت به شکل سؤال باهم تلفیق متغییرهای مستقل میانجی و وابسته در اندازه محققان

 های مختلف و جمعیتخنثی، زیاد و کم( و بارها در موقعیت-منفی-کنند )از نظر نوع رابطه مثبتمی

 سنجد تا یک نظریه به وجود آید.متفاوت می

 (0222دهی )نیومان ها از نظر سطح پوشش-نظریه

 برای یک محدوده کوچک از زمان، مکان یا تعداد ←د سطح خر-

 حرکت اجتماعی(-کند )نظریه سازمانیسطوح خرد و کالن را به هم مرتبط می ←سطح میانی -

 های فرهنگی-سیستم-های اجتماعیهای بزرگتر مثل مؤسسهبرای طرح ←سطح کالن -

 های مختلف نظریه:شکل

که نظریه  8924شوند. )مثل هاپکینز با هم بیان می های مرتبطها در قالب فرضیهبعضی نظریه -

 فرضیه بیان کرد( 85اثرگذار را در قالب 

کنند تا نشان دهند چرا مستقل بر ها )اگر و آنگاه( بیان میای از گزارهبعضی به صورت مجوعه -

یابد ش میی)مثال: اگر تعادل بین افراد افزایش یابد، میزان وابستگی آنها افزا گذاردوابسته اثر می

 و بالعکس(

ممکن است به صورت مدلی دیداری باشد و نظریه را از حالت بیانی به صورت مدلهای کلی ارائه  -

 دهد تا خواننده بتواند روابط بین متغییرها را ترسیم کنند.
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 های کمی:محل قرار گرفتن نظریه

ی طرح با هدف آزمودن هدر مطالعات کمی نظریه به صورت قیاسی )استنتاجی( در ابتدای پیشنهاد

آوری و بر اساس نتایج بر تأیید یا عدم تأیید آن تصمیم هایی جمعداده ←با تأیید مطرح شده است 

 گیرد.می

 معرفی نظریه در آغاز طرح یا مطالعه است.-

o  هااغلب در روزنامه ←در مقدمه 

o  بسط منطقی یا بخشی از پیشینه است. ←در بررسی پیشینه 

o به عنوان منطقی برای احتیاط متغییرها. ←فرضیه با سؤال پژوهشی  بالفاصله پس از 

o  ها جدا و توانایی بتواند خواننده به وضوح نظریه را از دیگر مؤلفه ←در یک بخش مجزا

 شناسایی بهتر و فهم مبنای نظری مطالعه را کسب کند.

 انداز نظری کمی:نگارش چشم

 دهد.تغییر مستقل و وابسته را نشان میای که در رابطه بین مشناسایی نظریه ←فرض 
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کنیم}اگر در مورد فرد است)روانشناسی(، اگر در مورد افراد پیشینه مورد نظر را مطالعه می (8

 گروه است )رانشناسی اجتماعی({

تعیین یک نظریه جامع )سؤال یا  ←کنیم مطالعات قبلی موضوع و یا نزدیک آن را بررسی می (0

 فرضیه پژوهش(

ته را چرا مستقل وابس ←کنیم ارتباط متغییر مستقل و وابسته است را مطرح میسؤالی که پل  (3

 دهد.تحت تأثیر قرار می

 نویسیم.قسمت نظریه را می (4

نظریه ...... )نام نظریه( توسط ..... تدوین شده و در مطالعه ..... مورد استفاده قرار گرفته این نظریه 

کنیم( انتظار دارم که متعییر مستقل ..... مشخص می دهد که ..... )فرضیه در نظریه رانشان می

 دهد زیرا ..... )یک توصیه بر اساس منطق نظریه(.متغییر وابسته .... را تحت تأثیر قرار می

های اصلی، استفاده نظریه در گذشته و کاربرد آن و چگونگی ها یا گزارهنظریه مورد استفاده فرضیه

 ارتباط آن با مطالعه.

 ریه کیفی:کاربرد نظ

 تنوع کاربرد نظریه در پژوهش کیفی:

 کنند.های مختلف استفاده میپژوهشگران از نظریه به شکل
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مک ها استفاده شود و مهمانند پژوهشهای کمی از نظریه به مثابه تبین کلی برای رفتار و نگرش (8

 ه شدهیک سری فرضیه آماد ها تکمیل گردد. )مضامینها و فرضیهاست که متغییرها و سازه

 (گیرند. اگرچه ممکن نام آن را نظریه نگذارندکه، از طریق پیشینه مورد آزمون قرار می

کند که این لنزها به انداز نظری استفاده میپژوهشگر پیش از پیش یک لنز نظری با چشم (0

 دهد.اندازی مدافعانه تبدیل شود، که انواع سؤالهای پرسیده شده را شکل میچشم

 نژاد -طبقه -لی جهت دخنده: جنسیتلنز نظری: لنز ک

 اندازهای نظری موجود:برخی از چشم

دهنده های شکلهای زنان و نهادهاندازهای طرفداری از جنبش حقوق زنان )موقعیتچشم -

 بیند(دار میها مسئلهبه موقعیت

 درباره کنترل دانش، درباره افراد جامعه و نگین پرست ←گفتمان نژادپرستانه  -

 هاتوانمندی انسان برای عبور از محدودیت ←های نظریه انتقادی اندازچشم -

باز و تغییر جنسیت ای که در پیشینه است. مردان و زنان همجنسواژه ←نظریه غیرعادی  -

 های سیاسی و فرهنگی آنها توجه دارد.که به افراد توجه ندارد بلکه به جنبه

 حتی برای معلولین( -)توجه به همه شمولی بودن مدرسه ←معلولیت پژوهشی  -

ها به چالش کشیده شده گرایی و هنجارهای سنتی پژوهشهای جنسیتفرضیه 02در آخر قرن 

 است.
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 کانون انتقادها:

 پژوهش با مسائل مربوط به قدرت ارتباط دارد. (8

گزارش پژوهشی شفاف نیست، بلکه تحت کنترل افرادی است که به نژاد طبقه و سیاسی  (0

 حاص گرایش دارند.

 گیرند.های به حاشیه رانده شده و ستمدیده را نادیده میگروه ←هش سنتی پژو (3

شود و از طریق استقرا از داده، مضامین کلی و از به نقطه پایانی تبدیل می هادر برخی نظریه (4

 شود.مضلمین مدل یا نظریه تعمیم یافته ساخته می

ها تدوین و با الگوی کلی نظریهآیند و در قالب آوری شده به شکل مضمون در میاطالعات جمع

 شود. که این تدوین مضامین نشانهای شخصی یا با پیشینه موجود درباره موضوع مقایسه میتجربه

 توانند پایان متفاوتی داشته باشند.دهد که مطالعات کیفی میمی

هیم و مفا گوید: الگوی نظری مانند نظریه غلیت مجموعه روابطی الگوی نظری میدرباره 022نیومن 

 هایشود و نظام ایدهدرهم تنیده است ولی به جای عبارات کلی از استعاره و تمثیل استفاده می

اطالع دهنده هستند و روابط درون آنها نظام تقویت کننده تعاملی بسته است که آنها یک زنجیره از 

 دهد.مراحل یا اجزا مرتبط به کل را نشان می

فی کند ولی هیچ مطالعه کیای به روشنی استفاده نمینظریه بعضی از مطالعات کیفی از هیچ (5

-شود و ساختار مفهومی پیشین از ترکیب نظریه و روش، شروع تمام مشاهدهصرف شروع نمی

 آورد.ها را فراهم می
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 ی پژوهش کیفی:پیشنهادات در کاربرد نظریه پیشنهاده

 درباره ضرورت استفاده از نظریه تصمیم بگیریم -

 پایان یا لنز مدافعانه( -)آغاز ←چگونه؟  ←کنیم ه میاگر استفاد -

 جایگاه نظریه را در پیشنهاد مورد نظر هماهنگ با کاربرد آن تعیین کنید. -

 به چگونگی استفاده از نظریه بستگی دارد.               ←محل قرار گرفتن نظریه در پژوهش کیفی 

یری گشود و همزمان با شکلدر آغاز بیان مممیدر مطالعه دارای لنز نظری با مضمون فرهنگی نظریه 

کنندگان تغییر کند یا منطبق طرح ممکن است نظریه در آغاز مشخص شود و بر اساس نظر شرکت

 شود.

ها ها و نظریه است دادهی دو سویه میان دادهساخت نظریه داده بنیاد به صورت تجربی مستلزم رابطه

کند ولی مانع تبدیل شدن یک از چارچوب نظری را مجاز میکند که استفاده های تولید میگزاره

توانیم مدل دیداری همچنین می شود.ها باید درون آن ریخته میشود که دادهچارچوب خاص می

ای هتدوین کنیم و مدل را به شیوه استقرایی از افراد مطلع استنتاج کرده و آنرا در پایان مطالعه، گزاره

 یشینه موجود مقایسه کنیم.بنیادی را با نظریه و پ

 کاربرد نظریه در روش پژوهش ترکیبی:

 نند.کدر ترکیبی از نظریه هم به صورت قیاسی )کمی( و هم به صورت استقرایی )کیفی( استفاده می
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توسط گرین و کاراسلی مطرح شد و کاربرد طرح تحولی را به عنوان نوعی خاص از پژوهش  8992

مدار و عمل محور مانند پژوهش علمی مشارکتی و -پژوهش ارزشترکیبی شناخته و این طرح به 

 دهند.رویکردهای توانمندسازی اولولیت می

 استفاده از نظریه در پیشنهاده روش ترکیبی:

 آیا از نظریه استفاده شود. -

 کاربرد آن طبق رویکردهای کیفی و کمی مقایسه شود. -

د این راهبرد را تعریف کرده و در شواگر از نظریه مثل راهبرد پژوهش تحولی استفاده می -

 گیرد.رهایی بخش قرار می گیرد که در آن ایدهمطالعه قرار می

-  

 فصل پنجم

 اهمیت مقدمه:

ساز کل مطالعه است و هدف نامه یا پژوهش علمی که زمینهپایان -مقدمه نخستین متن یک مقاله

نند. ها درک که آنرا با دیگر پژوهشآن ایجاد چارچوبی برای پژوهش است که خوانندگان بتوانند رابط

دهد و باید عالقه خواننده را اطالعات مربوط به پژوهش، مسئله و دغدغه ایجاد پژوهش را نشان می

 به موضوع جلب کند و مخاطبان خود را مشخص کند.

 مسئله پژوهشی:
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 بگیرد.تواند از نتایج مختلفی نشأت مسئله یا موضوعی است که نیاز به مطالعه دارد و می

 تواند از تجربه پژوهشگر در زندگی شخصی و شغلی باشد.می -

 های گسترده در پیشینه باشد.تواند حاصل بحثمی -

 های سیاسی دولت باشد.تواند حاصل بحثمی -

 ترکیبی:-کمی-مقدمه در مطالعات کیفی

 کند.الگویی مشابه که مسئله را بیان و صورت آنرا توجیه می

 کند که بررسی مفهوم یا پدیده به بهترین شکل قابلپژوهشی توصیف می در مطالعات کیفی: مسئله

 درک خواهد بود:

در بعضی از مطالعات رویکرد مورد نظر در مقدمه کمتر استقرایی باشد در صورتی که مانند  .8

 کنندگان متکی باشد.بیشتر مطالعات کیفی بر نظر شرکت

 از شود.ممکن است مقدمه با بیان تجربیات شخصی نویسنده آغ .0

 ممکن است با دید شخصی نوشته شود و در جریان آن خود پژوهشگر در جایگاه راوی باشد. .3

 های کیفی:ویژگیهای مسئله در پژوهش

 الف( به علت نبودن نظریه آشکار و پیشینه مفهوم آن ناپخته باشد.

 غلط یا سودار باشد.-نامناسب-ب( نظریه ممکن است غیر دقیق

 ده و تدوین نظریه نیاز باشد.ج( به کشف و توصیف پدی
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 های کمی نباشد.د( ماهیت پدیده متناسب با شاخص

 در پژوهشهای کمی:

تنوع کمتری وجود دارد. مسئله یک طرح کمی از طریق عوامل یا متغییرهای اثرگذار بر بازده به 

از  ای را برای آزمودن مطرح وشود. در مقدمه کمی گاهی پژوهشگر نظریهبهترین وجه بیان می

برای  توانکند. یک مقدمه کمی را میبررسی پیشینه برای شناسایی سؤالهای پژوهش استفاده می

 از دید غیر شخصی و با زمان گذشته نوشت.عینی بودن 

 در مطالعه به روش ترکیبی:

 شود.گیری پژوهش )کمی یا کیفی( مورد تءکید و در مقدمه قید میجهت -

شود و در این حالت هم فی به طور مساوی تأکید میهای پژوهشی کمی و کیدر بعضی طرح -

نیاز  تربه فهم رابطه میان متغییرها در یک موقعیت و هم به تبیین موضوع به صورت عمیق

 است.

 مدلی برای مقدمه: -

تناوب موجود میان رویکردهای مختلف ناچیز است. مدل کمبود در مقدمه الگویی کلی برای  -

قسمت تشکیل شده است و در یک مقدمه  5ن ساختار از نگارش خوب یک مقدمه است که ای

 دهیم:بند اختصاص می 0ای به هر قسمت دو صفحه

 مسئله پژوهش -8

 اندمطالعاتی که مسئله مورد نظر توجه کرده -0
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 کمبودها در مطالعات موجود -3

 اهمیت مطالعه برای مخاطبان خاص -4

 بیان هدف -5

 مسئله پژوهش:

های آغازین ئله یا موضوع پژهش به طور مشخص؛ جملهبرانگیختن عالقه به مطالعه و بیان مس

شوند به معنی ی روایتی نامیده میشود که آنها ترغیب کنندهاهمیت دارند و سؤالهایی مطرح می

 رود.کار میهایی است که برای جلب توجه خواننده به ادامه مطالعه موردنظر بهواژه

خواننده به ورطه عمیق تفکر وارد نشود، بلکه  ی آغازین را طوری نوشت کهتوان جملهچگونه می-

 به آرامی وارد موضوع شود:

 .از استعاره نویسنده برای فرستادن بشکه به داخل چاه استفاده کنیم 

 بردبشکه را فوراً به اعماق چاه فرو می ←نویسنده مبتدی 

ا به له( ربرد و فرصت آشنایی با محیط )مقابشکه را به آرامی پایین می ←نویسنده مجرب 

 دهد.خواننده می

 شود، مهم است.شناسایی واضح مسئله یا مشکل که به نیاز به مطالعه منجر می 

 شود که پژوهشگر میدر پژوهشهای کاربردی زمانی مسئله پژوهشی یک مطالعه آشکار می-

 چه نیازی به این مطالعه است؟؟ پرسد:

 پژوهش: یهایی برای طراحی بندهای آغازین یک پیشنهادهتوصیه
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 ی خواننده را برانگیزاند.یک جمله آغازین که عالقه -

ود شها به ویژه نقل قول طوالنی خودداری کنید چون منجر به چندین تعبیر میاز نقل قول -

 زندو شروع مبهمی را رقم می

 ای خودداری کنیداز عبارات اصطالحی و کلیشه -

 ....میلیون. 5هر سال حدود  ←به اطالعات عددی توجه کنید  -

 مسئله پژوهشی را به وضوح مشخص کنید -

 با ذکر منابع متعدد بگویید چرا مسئله پژوهش مهم است -

 مطمئن شویم مسئله هماهنگ با رویکرد پژوهش تدوین شده است -

 پردازد یا چندین مسئلهتوجه کنیم مطالعه به یک مسئله می -

 دهند:مطالعاتی که مسئله را مورد توجه قرار می

طالعات در مقدمه، تبیین اهمیت مطالعه و ایجاد تمایز میان مطالعات گذشته و هدف از بررسی م

خواهد و باید به پیشینه موجود چیزی اضافه مطالعه پیشنهادی است. پژوهشگر مطالعه تکراری نمی

 کند، بسط داده یا مورد آزمون مجدد قرار داده.

 هایی برای بررسی پیشینه مربوط به مسئله در مقدمهتوصیه

 ک

های گسترده پیشینه با خالصه کردن یک مجموعه مطالعه مطرح کنیم. )تدوین حوزه -

 پژوهش(
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جای  نامه خالصهبرای تأکید نکردن بر مطالعات منفرد، منابع ذکر شده را در پایان بند پایان -

 دهید

 مطالعاتی را بررسی کنید که هم کمی و هم کیفی و ترکیبی باشند -

 ال گذشته را یافته وخالصه کنید.ده س پیشینه مطالعات منتشر شده در -

 کمبود پیشینه:

ین توانند به اها در پیشینه، تدوین کنندگان پیشنهاده میبرای مشخص کردن کمبودها یا ضعف

 ها توجه کنند:توصیه

 تر برای مطالعهبرای دلیل محکم ←کمبودهای متعددی را ذکر کنید  -

 یی کنیدکمبودهای مطالعات دیگر را به صورت خاص شناسا -

 هایی که در مطالعات گذشته نادیده گرفته شده را بیان کنیدحوزه -

 بگویید مطالعه چگونه این نقاط ضعف را اصالح خواهد کرد. -

توان در یک بند سه یا چهار ضعف پژوهش گذشته را مشخص کرده یا بر یک کمبود می -

 اصلی متمرکز شده است.

عات پژوهشی با بیان هدف یا قصد مطالعه پایان )هر مقدمه مطال اهمیت مطالعه برای مخاطبان:

نامه را به توصیف اهمیت مطالعه برای مخاطبان خاص یابد(، نویسنده اغلب قسمتی در پایانمی

کند و هر چه بتوان برای مطالعه پردازند و برای نشان دادن این اهمیت منطق روشنی را ایجاد میمی
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 تر است و در ایند مخاطبان بیشتر و کاربرد گستردهمخاطبان بیشتری را ذکر کرد اهمیت آن نز

 توان:قسمت می

 سه یا چهار دلیل مطالعه به پژوهش علمی و پیشینه این حوزه کمک کند -

 سه یا چهار دلیل در مورد چگونگی کمک مطالعه به بهبود عمل -

 توسط مطالعه مشی )سیاست(سه یا چهار دلیل برای چرایی بهبود خط -

 

 فصل ششم

 ف:بیان هد

خواهید مطالعه را انجام دهید و قصد تحقق بخشیدن به چه چیزی دهد چرا میبیان هدف نشان می

کند الزم است که را دارید. هدف کلی مطالعه پیشنهاد شده را در یک یا چند جمله بیان می

پژوهشگران به وضوح میان بیان هدف، مسئله و سؤال پژوهش تمیز قائل شوند. با آگاهی از اهمیت 

 بیان هدف، جدا کردن آن در یک جمله یا بند که براحتی مشخص شود، مفید است.

 بیان هدف کیفی:

در پژوهش کیفی یک هدف خوب بیان شده شامل اطالعاتی از: پدیده اصلی بررسی شده، شرکت 

 کنندگان در مطالعه، مکان پژوهش.

 چندین مختصه در طراحی و نگارش بیان هدف:
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 ، قصد یا هدف برای جلب توجه به بیان هدف استفاده کنید.هایی مثل منظوراز واژه -

ای که باید تشریح یا فهمیده شود محدود بر پدیده اصلی تمرکز کنید، مطالعه را به پدیده -

 کنید.

بررسی  -شکل دادن -فهمیدن ←از افعال کنشی برای بیان چگونگی یادگیری استفاده کنید  -

 معنا.

 فاده کنید.های خنثی )فاقد جهت( استاز واژه -

 ی مخاطبان آنرا درک کنند.از پدیده اصلی تعریف عمومی و عملیاتی ارائه دهید تا همه -

-قوم نگاری-مطالعه موردی ←هایی که بیانگر راهبرد پژوهش است استفاده کنید از واژه -

 پدیدار شناختی.

 کل سازمان-گروهی از افراد خاص-یک یا چند نفر ←شرکت کنندگان را مشخص کنید  -

 مکان پژوهش را مشخص کنید. -

به عنوان ایده نهایی از زمانی استفاده کنید که حوزه مشارکت یا مکان آن را محدود کند.  -

 ها(یا اسپانیایی-)تنها در مورد زمان

هدف این ..... )راهبرد: قوم نگاری و ...( این ..... )بود؟ خواهد بود؟( که ..... )پدیده اصلی( برای ..... 

ن( در ..... )مکان( ..... )درک؟ توصیف؟ توسعه؟ کشف( ..... شود در این مرحله از )شرکت کنندگا

 شود.های اصلی( به طور کلی به صورت ..... )یک تعریف کلی( تعریف میپژوهش، ..... )پدیده

 بیان هدف در مطالعات کمی:
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طالعه و مکان ی میان آنها، شرکت کنندگان در مطرح هدف کلی شامل متغییرهای مطالعه و رابط

 پژوهش است.

 های اصلی بیان هدف در مطالعات کمی:مؤلفه

 هایی برای بیان هدف اسلی )منظور، قصد، هدف ...(واژه -

 نظریه، مدل یا چارچوب مفهومی مشخص شود -

 متغییرها مشخص شود )مستقل، وابسته، میانجی، تعدیل کننده و ...( -

 ند گروه بیان شود.ی میان متغییرها و مقایسه میان دو یا چرابطه -

 نوع راهبرد پژوهش )پیمایشی، آزمایشی را ذکر کنید( -

 شرکت کنندگان از ادامه )واحد تحلیل( و مکان را قید کنید -

ه ها کچنین محدودیتگیری متغییرها( و همتعریف اصطالحات )جزئیاتی درباره نحوه اندازه -

 به افرادی خاص(دهد )دامنه گردآوری داده یا محدود شدن دامنه را نشان می

هدف این مطالعه ..... )آزمایش یا پیمایش(، آزمون نظریه .... است )استف بود، خواهد بود( که .... 

دهد؟( متغییرهای .... )کنترل شده( برای کند؟ ربط می)مستقل( را با ...... )وابسته( ..... )مقایسه می

غییر )های( مستقل ..... )تعریفی ارائه کنید( اند، مت.... )شرکت کنندگان( در .... )مکان( کنترل شده

 وند.ششوند و متغییرهای کنترل و میانجی .... )را شناسایی کنید و تعریف کنید( تعریف میتعریف می

 بیان هدف در روش پژوهش ترکیبی:
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ی هر دو شاخه کمی و کیفی و منطق استفاد این دو در شامل هدف کلی مطالعه، اطالعاتی درباره

 است.پژوهش 

 چند دستورالعمل:

 های راهنما مثل هدف و قصدبا واژه -

 قصد کلی انجام مطالعه از نظر محتوایی -

 متوالی، همزمان، تحولی ←نوع طرح روش ترکیبی  -

 های کمی و کیفیدلیل تلفیق داده -

 از طریق انطباق )همسوسازی( ←* برای درک بهتر مشأله 

نهادن پژوهش کمی تا در یک نمونه بزرگ  های شرکت کنندگان و بنا* برای بررسی دیدگاه

 بتوان بررسی کرد

ریح کننده برای تش* کسب نتایج کمی از یک نمونه و سپس ادامه بررسی با تعدادی شرکت

 تر.عمیق

 ها با افراد در حاشیه قرار گرفته.ها و صدای گروه* برای انتقال بهتر گرایش

 پدیده، زبان فاقد جهتبه ویژگی بیان هدف کیفی دقت شود: تکرکز بر  -

به ویژگیهای یک بیان هدف کمی دقت شود: مشخص کردن نظریه، ربط متغییرها و مقایسه  -

 هاگروه

 های کمی و کیفی توجه داشته باشید.انواع خاص گردآوری داده -
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 برای بیان هدف ترکیب است: ساویدچهار نوع 

 اده شده است.متوالی که بر مرحله دوم کمی بر مرحله اول کیفی بنا نه .8

ای .... )هدف محتوایی( است نخستین مرحله کیفی اکتشافی هدف روش ترکیبی متوالی دو مرحله

ها )انواع داده( .... از .... )شرکت کنندگان( در .... )مکان( .... )پدیده اصلی( از طریق گردآوری داده

نظریه، فرضیه یا سؤال( که  ی کیفی برای آزمودن ..... )یکهای مرحلهخواهد بود، سپس از یافته

متغییر .... )مستقل( را  متغییر ..... )وابسته( برای ..... )نمونه یک جمعیت( در .... )مکان( .... )ربط 

های کیفی در اغاز این است که ..... )ابزار مناسب کند( دلیل گردآوری دادهدهد، مقایسه میمی

 نیست، متغییرها شناخته شده نیستند(.

ی کمی آغازین و برای کمک ی مرحلهتوالی یا مرحله کیفی در ادامه آن که بر پایهمطالعه م .0

 به تبیین آن بیان شده است.

های پژوهش کمی، ارتباط یا مقایسه ی که اول سؤالها یا فرضیههدف مطالعه روش ترکیبی در مرحله

نندگان( در ..... )مکان( مورد توجه میان .... )متغییر مستقل( و ..... )متغییر وابسته( را با .... )شرکت ک

 شود. در مرحله دومدهد و اطالعات حاصل در این مرحله در مرحله کیفی بیشتر تشریح میقرار می

ای هدار بودن .... )نتایج کمی( از طریق تشریح جنبهاز مصاحبه و مشاهده کیفی برای بررسی معنی

 شود. دلیلده( در .... )مکان پژوهش( استفاده میمختلف .... )پدیده اصلی( با ..... )چند شرکت کنن

 استفاده از مرحله دوم .... )مثالً درک و تشریح بهتر نتایج کمی( است.
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ده شود تبدیلی استفا-مثال فرمن ریویی است که در آن روش ترکیبی با راهبرد روش ترکیبی .3

شیه افتاده و این ها یا افرادی است که در حاای حمایت از نیاز گروهچنین مطالعهو هم

 اطالعات در بیان هدف قید شده اشت.

ها و افراد مورد توجه قرار گیرد( ی گروههدف از انجام مطالعه ترکیبی همزمان ..... )مسأله باید درباره

گیری رابطه میان .... )متغییر مستقل( و .... )وابسته( در این مطالعه از ..... )ابزار کمی( برای اندازه

شود. همزمان .... )پدیده اصلی( با استفاده از .... )مصاحبه یا مشاهده کیفی( با ..... )شرکت یاستفاده م

شود. دلیل ترکیب هر دو نوع داده کمی و کیفی درک بهتر مسئله کنندگان( در .... )مکان( تشریح می

ی( ات تفصیلهای عادی گسترده( و کیفی )اطالعهای کمی )دادهپژوهش از طریق به هم پیوستن داده

 ها یا افراد( است.و جمایت از تغییر برای .... )گروه

 

 فصل هفتم

 های پژوهشسؤالها و فرضیه

 سؤالهای پژوهش کیفی:

 کنند نه هدفهای الکی )خاص( یا فرضیه.در مطالعه کیفی سؤال مطرح می

 شود: سؤالهای اصلی ف سؤالهای فرعی.سؤالها به دو صورت ارائه می

 لی است که به دنبال کاوش پدیده اصلی یا مفهوم مورد مطالعه است.سؤالی اصلی سؤا
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 های تدوین سؤال کلی:دستورالعمل

یک یا دو سؤال اصلی و به دنبال آن پنج تا هفت سؤال فرعی بپرسید. )که سؤالهای فرعی  -

 کند(دامنه مطالعه را محدود می

 سؤال اصلی را به راهبردهای پژوهش مرتبط کنید -

قوم نگاری: در قوم نگاری انتقادی، سؤالهای پژوهشی ممکن است بر اساس  * سؤال پژوهش

 ای از پیشینه موجود تدوین شوند که به دستورالعمل کاری تبدیل شوند.مجموعه

 وند.ش* پدیدار شناختی: سؤالها بدون اشاره به پیشینه شخص یا گونه شناسی مطرح می

شوند. )یک فرآیند مثل ای هدایت مینظریه * در نظریه داده بنیاد: سؤالها در جهت تولید

 نحوه تعادل پرستاران و بیماران(

 هایی مثل چه چیز و چگونه شروع کنید.برای بیان یک طرح باز و در حال بروز سؤال را با واژه -

با گذشت زمان در پیشرفت و بروز عوامل بر روی یک مفهوم یا پدیده تمرکز کنید که ممکن  -

 پیدا شود.این پدیده اثری 

 دهد استفاده کنید.از افعال توضیحی که زبان طرح را نشان می -

 * کشف خواهد کرد )داده بنیاد(، به دنبال فهمیدن )قوم نگاری(، کشف یک فرآیند )موردی(

 دهد )روایتی(ها را گزارش میکند )پدیدار شناختی(، داستان* تجربه را تشریح می
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فاده کنید تا کلماتی نظیر اثر، تأثیر، حاصل، تعیین، علت، از افعال توضیحی فاقد جهت است -

 ارتباط.

های در حال ظهور، انتظار تغییر و تحول را در پژوهش داشته باشید )بر هماهنگ با مفروضه -

 خالف کمی(

 از سؤالهای باز پاسخ بدون اشاره به پیشینه یا نظریه استفاده کنید.

 ن را مشخص کنید.اطالعات مربوط به شرکت کنندگان و مکا

 سناریوی سؤال اصلی پژوهش کیفی:

.... )چگونه، چه چیزی( است ..... )در روایتی، یک داستان، در پدیدار شناختی، معنا، در داده بنیاد، 

تشریح فرآیند، در قوم نگاری، الگوی فرهنگی مشترک، در پژوهش مطالعه موردی ، مسئله( ..... 

 نندگان( در ..... )مکان(.)پدیده اصلی( برای ..... )شرکت ک

 سؤالها و فرضیه پژوهشهای کمی:

در مطالعات کمی، پژوهشگر از سؤال یا فرضیه گاهاً هدف کلی برای مشخص کردن و تمرکز بر هدف 

 کنند.مطالعه استفاده می

 پردازد.سؤالهای پژوهش کمی: به بررسی رابطه بین متغییرهای مشخص شده است می

 ی روابط مورد انتظار بین متغییرهاهای پژوهشگر دربارهنیبیهای کمی: پیشفرضیه

 های پژوهش کمی:یک نمونه از سؤالها و فرضیه
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آیا .... )نام نظریه( پس از کنترل اثرات .... )کنترل( و ..... رابطه بین ..... )مستقل( و ..... )وابسته( را 

 دهد؟توضیح می

 سناریوی فرضیه صفر:

جود داری وها و آزمایش( در .... )وابسته( تفاوت معنیتغییر مستقل بین گروهبین .... )با توجه به م

 ندارد.

 های خوب برای پژوهش کمی:دستورالعمل تدوین سؤالها و فرضیه

 استفاده از متغییرها در سؤالها معمواًل به سه شکل است: -

اده ته نشان دها در متغییر مستقل مقایسه و تفاوت آنها در متغییر وابس*ممکن است گروه

 شود.

 *ممکن بین یک یا چند متغییر مستقل بای ک یا چند متغییر وابسته ارتباط برقرار کند.

 ها و پاسخ متغییرهای مستقل وابسته یا میانجی را توصیف کند.*ممکن است واکنش

 کند.پژوهش کمی در شکل دقیق خود از آزمون نظریه وسؤالها و فرضیه متابعت می -

 شود.گیری میل و وابسته جدا از هم اندازهمتغییرهای مستق -

 شود، فرضیه بر دو نوع است:الگو از فرضیه استفاده می -

 ها تفاوت )رابطه( وجود ندارد.شود در کل جامعه بین گروهبینی می*فرضیه صفر: پیش

 * فرضیه مقابل: 
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روه )معدل گ کندبینی میبر اساس پیشینه و مطالعات گذشته نتیجه را پیش ←دار الف( جهت

 الف از ب بیشتر است(

 شود )بین معدل گروه الفگیرد اما شکل دقیق بیان نمیبینی انجام میپیش ←دار ب( غیرجهت

 با ب تفاوت )نگفته است بیشتر با کمتر است( وجود دارد(.

از متغییرهای غیر جمعیت شناختی به عنوان مستقل و وابسته استفاده شود. )مثالً از سن،  -

 گر، میانجی یا تعدیل کننده استفاده کنیم(درآمد، و ... به عنوان مداخلهسطح 

برای درک بهتر متغییرهای اصلی الگو یکسان باشد )مثاًل متغییر مستقل در آغاز و متغییر  -

 وابسته در پایان(

 تبیین شده که مطالعه شود. 039های توصیفی در صفحه مدلی برای سؤالها و فرضیه

 های روش پژوهش ترکیبی:هسؤالعا و فرضی

مطالعه به روش ترکیبی بر هر یک از پژوهشهای کمی و کیفی به تنهایی تکیه نکرده بلکه تلفیقی از 

 کند.های پژوهش فراهم میآن دو است که بهترین اطالعات را برای سؤالها و فرضیه

مورد نیاز است مورد اینکه چه سؤالی چه زمانی و چ اطالعاتی برای انتقال ماهیت مطالعه بیشتر 

 گیرد.توجه قرار می
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برای تمرکز بر هدف پژوهش الزم است هر دو نوع سؤال )فرضیه( پژوهش کیفی و کمی با  -

کند بعد شود فرضیه را معرفی میهم ارائه شود. )مثاًل اگر مطالعه با رویکرد کمی آغاز می

 شود(یفی مطرح میشود سؤالهای پژوهش کهنگامی که در مرحله رویکرد کیفی آغاز می

 ترتیب سؤالها مدنظر گرفته شده -

سؤالی را مطرح کنید که مستقیمًا ترکیب روشهای کمی و کیفی را در پژوهش مورد توجه  -

 نامیم.می پیوندییا  تلفیقیقرار دهید که در این مدل آنرا سؤال 

 ی:های مختلف نوشتن انواع سؤالهای پزوهش )کیفی، کمی، ترکیبی( در روش ترکیبراه

م این کار را انجا توان در ابتداها کمی و کیفی را به صورت مجزا بنویسید، میسؤالها و فرضیه -

 توان بیان کرد.داد و اگر مراحلی است هنگام بروز و ظهور هر مرحله می

های کمی و کیفی را جدا نوشته و به دنبال آن یک سرال ترکیبی تدوین کرده سؤال و فرضیه -

چنین قوت تلفیق آنها برجسته شود له کمی و کیفی را نشان دهد و همکه اهمیت هر دو مرح

 آل است()رویکردی ایده

ها و یا محتوای پژوهش را منعکس کند و سؤالهای کمی و فقط سؤالی را بنویسید که شیوه -

کیفی را  به صورت مجزا در آن نگنجانید، این رویکرد به افزایش این دیدگاه که : مطالعه قصد 

انجامد )جمع دو قسمت از هر لفیق یا ارتباط بین مراحل کمی و کیفی مطالعه را میایجاد ت

 قسمت به تنهایی بیشتر است(.
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 فصل نهم 

 های کیفی:شیوه

 های پژوهش کیفی:ویژگی

مشخص کنید که مخاطبان درباره ویژگی اطالعات دارند یا نه و پرداختن به آن ضروری است یا نه 

ها تردید دارند اول ویژگیهای اساسی طرح را ارائه دهید سپس از ی پژوهشو اگر مخاطبان از آگاه

یک مقاله پژوهش کیفی جدید ویژگیها را با مثال توضیح دهید و چندین فهرست از ویژگیها را 

اندازهای سنتی و توان مورد استفاده قرار داد و بدون در نظر گرفتن ترتیب اهمیت که من چشممی

 ام.مشارکتی و خود انعکاسی را در نظر گرفتهای، جدیدتر مدافعه

ها را در مکان انجام پژوهش یا محلی که شرکت کنندگان موقعیت طبیعی: پژوهشگر داده -

افراد راب ه آزمایشگاه نبرده و ابزارها را جهت  ←کنند گردآوری می کند مسئله را تجربه می

 پژوهش در موقعیت: فرستند. ویژگیهای اصلیتکمیل نمی

 ردآوری داده از طریق صحبت مستقیم با افراد.گ8

 .مشاهده رفتار افراد و اجرای پژوهش در همان محیط0

 .تعامل چهره به چهره دارند3

 پژوهشگر به عنوان افراد کلیدی: -
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کند و ممکن است از ها از طریق بررسی اسناد، مشاهده رفتار و مصاحبه گردآوری میداده

آوری کرده و تمایلی ند و خود پژوهشگر اطالعات را جمعدفترچه یاداشت میدانی استفاده ک

 به استفاده از پرسشنامه با ابزار تدوین شده توسط دیگران را ندارد.

 منابع چندگانه داده: -

کند و )مصاحبه، مشاهده، اسناد( و بعد به جای یک منبع برای گردآوری داده استفاده می

 گیرد.که تمام اطالعاتی را در بر میکنند آنها را به صورت مضامین سازماندهی می

 ها )از پایین به باال(:تحلیل استقرایی داده -

ها به صورت واحدهای اطالعاتی )الگو، مقاالت و مضامین( از طریق سازماندهی تدریجی داده

کنند و این فرآیند استقرایی تا تدوین یک مجموعه مطالعه خود را  از پایین به باال تدوین می

ضامین ادامه دارد به طوری که شرکت کنندگان شانس شکل دادن به مضامین به جامع از م

 دست آمده را دارند.

 معانی از دید شرکت کنندگان:

در سراسر فرآیند به دنبال کسب معنای مورد نظر شرکت کنندگان از مسئله یا موضوع پژوهش 

 کندتمرکز می

 طرح نوظهور:-
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توان بخ طور کامل تجویز کرد بلکه ممکن پس از درود میبدین معنا که طرح مقدماتی پژوهش را ن

به حوزه مطالعه و شروع به گردآوری داده در تمام مراحل فرآیند پژوهش تغییر یا تعدیل صورت 

 بگیرد.

 لنزهای نظری:-

غالباً پژوهشگران از لنزها برای مشاهده مطالعات خود مانند مفهوم فرهنگ که محور قوم نگاری است 

 ای(.کنند )تفاوتهای جنسیتی، نژادی یا طبقهیاستفاده م

 پژوهش کیفی:-

ند کنهای خود را تفسیر میها و ادراکها، شنیدهصورتی از پژوهش تفسیری که پژوهشگران مشاهده

ه شرکت کنندگان و پژوهشگران از نتیج -و پس از انتشار گزارش پژوهشی با تفسیری که خوانندگان

 گیرد.متعددی شکل میهای آورند دیدگاهبدست می

 تعریف کلی:-

کنند تصویری جامع تصویری از مسئله یا موضوع مورد مطالعه بدست پژوهشگران کیفی سعی می

شناسایی بسیاری از عوامل دخیل و طراحی -اندازدهند. این امر مستلزم گزارش چندین چشممی

 یابد.تصویری بزرگتر از آن چیزی که بروز ظهور می

 هش:راهبردهای پژو
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های کلی راهبردهای خاص پژوهشی هم وجود دارند، راهبردهای متعددی وجود عالوه بر ویژگی

راهبرد است: روایتی، پدیدار شناختی، قوم نگاری، مطالعه موردی و نظریه داده  5دارند و توصیه این 

 بنیاد.

 ی کیفی:ی نگارش یک پیشنهادههایی برای شیوهتوصیه

 استفاده را مشخص کنیدرویکرد پژوهشی خاص مورد  -

منشأ شیوه پژوهش، کاربردها و تعریف کوتاه  ←ی پیشینه راهبرد اطالعات ارائه دهید درباره -

 از آن

 درباره علت مناسب بودن راهبرد مورد استفاده بحث کنید -

ها و روایت چگونگی شکل دادن به سؤال پژوهش، نوع گردآوری داده و مراحل تحلیل داده -

 د استفاده شده را مشخص کنید.نهایی توسط راهبر

 نقش پژوهشگر:

پژوهشگر کیفی پژوهشی تفسیری است که پژوهشگر درگیر تجربه گسترده و مستمر با شرکت 

کنندگان در پژوهش است که طیفی از مسائل راهبردی، اخالقی و شخصی را در پژوهش کیفی 

ای شخصی خود )مثل جنسیت، هها و زمینهها، ارزشچنین به صراحت سودگیریکند و هممطرح می

اجتماعی که ممکن است به تفسیرهای آنان در جریان -وضعیت تاریخی، فرهنگی و پایگاه اقتصادی

 شودچنین دسترسی مکان پژوهش که باعث میکند و هممطالعه شکل داده باشند را مشخص می

 مسائل  اخالقی احتمالی به وجود آید از جمله عناصر نقش پژوهشگر است.
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 ی ارتباط بین پژوهشگر و شرکت کنندگان و مکان پژوهشگر اظهار نظر کنید.ارهدرب 

 ی شورای بررسی مراحل کسب اجازه از شورای بررسی را جهت حمایت از حقوق انسانی نامه

 را ضمیمه و پیوست کنید و فرآیند دریافت مجوز را توضیح دهید

 مطالعه شرکت کنندگان را  مراحل کسب مجوز برای ورود به مکان پژوهش و مجوز برای

 توضیح دهید

  مثاًل هنگام ←درباره مسائل اخالقی ظریفی که ممکن است به وجود آید اضهار نظر کنید( 

 ها ضروریست(یک موضوع حساس و مخفی کردن نام مکان افراد و فعالیت

 ها:آوری دادههای جمعشیوه

. گردآوری اطالعات از طریق مشاهده 0. تعیین محدوده مطالعه، 8ها شامل: -مراحل گردآوری داده

 چنین تهیه دفترچه یادداشتیافته اسناد و موارد دیداری و همو مصاحبه ساختاریافته یا نیمه ساختار

 میدانی برای ثبت اطالعات است.

 اند را مشخص کنیدمکان و افرادی که هدفمند انتخاب شده -

 به است:جن 4بحث در مورد شرکت کنندگان در محل مطالعه شامل 

 گیردجایی که پژوهش صورت می ←.موقعیت 8

 کنندکند و مصاحبه میکسانی را که مشاهده می ←.بازیگران 0

کنند یا مصاحبه کننده درباره چه چیزی بازیگران چه چیزی را مشاهده می ←.رویدادها 3

 کندمصاحبه می
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 با تشکر عاقلی : ۰۹۱۰۹۷۶۷۸۳۳



 گران در موقعیتماهیت در حال گسترش فعالیتهای پذیرفته شده توسط بازی ←.فرآیند 4

های گردآوری شده اشاره کنید زیرا پژوهشگر چندین نوع داده گردآوری به نوع یا انواع داده -

. مشاهده، 8نوع است:  4کنند که شامل ای را صرف گردآوری آنها میکند و زمان قابل مالحظهمی

 (.35صفحه  0/9. موارد شنیداری و دیداری )جدول 4. اسناد، 3. مصاحبه، 0

 های کیفی:شاهدهم

داریم ی رفتار و فعالیتهای افراد در مکان پژوهش یادداشت بر میهایی که طی آن دربارهمشاهده

 )ساختار نیافته، نیمه ساختار یافته(.

پژوهشگر در مشاهده در پی پاسخ برخی سؤالهاست که از قبل تعیین شده  ←ه ساختاریافته نیم

 است.

 های کیفی:مصاحبه

نفر با تعداد  1تا  2های کانونی با به چهره به صورت تلفیقی با مصاحبه در قالب گروهمصاحبه چهره 

-ها و عقاید شرکت کنندگان استفاده میپاسخ برای دریافت دیدگاه-کمی سؤالهای ساختارنیافته باز

 کند.

 اسناد کیفی:

سمی(، ب( ممکن این اسناد در قالب الف( عمودی)یادداشتهای روزانه، صورت جلسه، گزارش ر

 های پستی عادی و الکترونیکی(.ها، خاطرات شخصی، نامهخصوصی )مجله
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 موارد شنیداری و دیداری:

 ها، اشیاء هنری، نوارهای ویدیویی یا هر نوع وسیله صوتی باشد.توانند به صورت عکسمی

های مختلف گردآوری داده را مشخص کنید و دالیل قوت و ضعف را نشان دهید و صورت -

متداول )مثل گردآوری نظرها، های غیرتوضیح داده و از روش 0/9ام را طبق جدول هر کد

. هم اطالعات مفیدی را فراهم 8 ها یا سؤاالت تدوین شده( هم استفاده کنید زیرا:سلیقه

 کند. . هم عالقه خواننده را به پیشنهاد طرح جلب می0کند، می

 ها:شیوه ثبت داده -

تواند یک صفحه ، میها(برداری استفاده کنید )برای مشاهده از یک دفتر خاص یادداشت - -

ای ها(، از یادداشتهای برای جدا کردن یادداشتهای توصیفی )تصاویر، دیالوگبا خط جداکننده

 شخصی )افکار و احساساتف ایده( باشد.

هنگام انجام مصاحبه کیفی برای پرسیدن سؤال و ثبت پاسخ دفتر خاصی تهیه کنید که  -

 . عنوان با سرفصل )تاریخ، مکان، مصاحبه کننده، مصاحبه شونده(8 شامل:

 هایی که مصاحبه کننده باید دنبال کند )استانداردها(. دستورالعمل با سرفصل0

سؤال فرعی( و بیان نتیجه و یک سؤال مانند این  5یا  4. سؤالها )سؤال آغاز کننده، 3

 که به چه کسی مالقات کنیم؟

 تر بیان کنند.های خود را کاملال جستجوگر تا افراد ایدهسؤ 5یا  4. بیان 4

 . در نظر گرفتن فاصله بین سؤالها برای ثبت پاسخ5

 . سپاسگذاری و قدردانی از مصاحبه شونده برای اختصاص دادن زمان2

 ( مشاوره تخصصی پروژه ھای مدیریت شامل : ) ترجمھ / مقالھ / پایان نامھ
 با تشکر عاقلی : ۰۹۱۰۹۷۶۷۸۳۳



. حتی اگر مصاحبه ضبط شود باید همزمان مصاحبه یادداشت بردارند )تا در صورت 2

 مشکل برنخوریم(خراب شدن تجهیزات به 

. اسناد و مطالب دیداری بر اساس ساختار یادداشت برداری پژوهشگر ثبت نموده بر 1

حسب: الف( دست اول )اطالعات مستقیم از افراد با موقعیت مورد مطالعه(، ب( دست 

 دوم )موقعیتی که توسط دیگران نوشته شده است(.

 ها:تحلیل و تفسیر داده

امل ها شها ممکن است چندین مؤلفه داشته باشند فرآیند تحلیل دادههطرح تحلیل داد بحث درباره

ای هها برای تحلیل، انجام تحلیلهای سنتی و تصویری است که مستلزم آماده کردن دادهفهم داده

کنند( بازنمایی های یک پیاز تصور میها )مانند باز کردن الیهتر دادهمختلف، درک عمیق و عمیق

 ها.ر معنا کالن دادهها و تفسیداده

ؤالهای ها، پرسیدن سها فرآیندی تکوینی است که به تفکر مداوم درباره دادهتحلیل کیفی داده -

ا هتحلیلی و نوشتن یادداشت در سراسر مطالعه اشاره دارد. برای مثال: هنگامی که مصاحبه

 های قبلی را تحلیل کند.-در حال انجام هستند ممکن پژوهشگر مصاحبه

های باز پاسخ بر اساس سؤالهای کلی و تحلیل اطالعات ها مستلزم گردآوری دادهداده تحلیل -

 بدست آمده توسط شرکت کنندگان

کند، امروزه مضمون را گزارش می 5یا  4کند آوری میهای کیفی را جمعپژوهشگر داده -

بردهای کی از راهاند تا شیوه را در دل یبسیاری از پژوهشگران کیفی از این تحلیل فراتر رفته
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تولید  ←مندی دارد کیفی پژوهش اضافه کنند. مثال )در نظریه داده بنیاد مراحل نظام

های اطالعاتی )رمزگذاری باز(، انتخاب یک مقوله به عنوان یک مدل نظری )رمزگذاری مقوله

 ها )رمزگذاری گزینشی((.محوری(، سپس تحلیل یک داستان از روابط بین این مقوله

ا هالعه موردی قوم نگاری مستلزم در توصیف دقیق موقعیت و به دنبال آن تحلیل داده)در مط

 برای مضامین و موضوعات(

دار تولید واحدهای معنایی و تدوین های معنی)در پژوهش پدیدار شناختی  از تحلیل بیانیه

 (کنندنامند استفاده میمی حدودیآنچه که توصیف 

ه نوع راهبرد کورد استفاده بستگی دارد از یک شیوه کلی با وجود تفاوتهای تحلیل که ب -

کنند. یک موقعیت مطلوب، تلفیق کنند و مراحل تحلیل را در پیشنهاد مطرح میاستفاده می

شود تحلیل مراحل کلی با مراحل خاص راهبرد پژوهشی مورد استفاده است و توصیه می

 8/9تحلیل نگاه کنید. )شکل داده کیفی به صورتی از جز به کل و شامل چندین سطح 

 (385صفحه 

 8/9شکل 

این رویکرد خطی و سلسله مراتبی است که از پایین به باال بنا شده و سطوح به یکدیگر مربوطند د 

ها برای تحلیل، شود: مرحله اول( سازماندهی و آماده کردن دادهاین سطوح بر مراحل زیر تأکید می ر

ه کنید، کسب یک دید کلی از اطالعات و تأمل در این معنای کلی ها را مطالعمرحله دوم( همه داده

 است، مرحله سوم( تحلیل جزئیات را با فرآیند رمزگذاری شروع کنید.
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 رمزگذاری، فرآیند سازماندهی مواد به بخشها یا اجزاء متن قبل از معنادهی به اطالعات است.

 دستورالعمل برای فرآیند رمزگذاری:

 طالب بدست آوریدیک برداشت کلی از م .8

آن  «این سند درباره چیست»پرسید یک سند )مصاحبه( را بردارید، ضمن اینکه از خود می .0

 را بررسی کنید.

پس از انجام این کار برای چندین شرکت کننده، از همه موضوعات فهرستی تهیه کنید،  .3

 موضوعات مشابه را گرد هم آورید.

به صورت رمز خالصه کنید و رمزها را ایجاد و حال به داده خود مراجعه کرده موضوعات را  .4

 قطعات مناسب نقش بنویسید

 توصیفی سرمتن کلمات را برای موضوعات خود پیدا کرده و آنها را به مقوله تبدیل کنید. .5

درباره عالئم اختصاری هر مقوله تصمیم نهایی خود را گرفته و رمزها را تقویت الفبایی تنظیم  .2

 کنید.

 هر مقوله را در یک جا گردآوری کنید و تحلیل مقدماتی را انجام دهید.های مربوط به داده .2

 های موجود را درباره رمزگذاری کنید.در صورت ضرورت داده .1

 سازد.مند تحلیل داده عمیق متنی درگیر میمرحله پژوهشگر را فرآیند نظام 1این  .9

 .ظار دارند دریابندرمزهای موضوعاتی که خوانندگان بر اساس پیشینه و عقل سلیم خود انت -

 رمزهایی که حیرت انگیزند. -

 رمزهایی که غیر عادی هستند و به لحاظ مفهومی برای خوانندگان جالب توجه هستند. -
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 دهند.تری را در پژوهش مورد توجه قرار میانداز نظری وسیعرمزهایی که چشم -

مزهای پژوهش این دو ( درباره انواع رمزگذاری: )ر8990نوع دیگر مفهوم سازی )برگدان دبیاگن 

 نفر(

انداز افراد، روشهای تفکر افراد در مورد مردم و اشیاء، رمزهای رمزهای موقعیت و بافت، چشم -

های وارهفرآیند، رمزهای فعالیت، رمزهای راهبردی، رمزهای رابطه و ساختار اجتماعی، طرح

 از پیش رمزگذاری شده.

 مسئله دیگر در فرآیند رمزگذاری این که:

 تنها بر اساس اطالعات نوظهور گردآوری شده از شرکت کنندگان، رمزها را تدوین کند؟ الف(

 ها را با رمزها منطبق کند؟ب( رمزهای از پیش تعیین شده استفاده کند سپس داده

 ج( تلفیقی از رمزهای از پیش تعیین شده نوظهور را مورد استفاده قرار دهد؟

ل یا یادداشت تدوین کرده که حاوی فهرست رمزهای از پپژوهشگران یک کتابچه رمز کیفی، جدو

شود. استفاده از این کتابچه به ویژه ها استفاده میپیش تعیین شده است که برای رمزگذاری داده

 مندتر در پژوهشهایی مفید است که پژوهش کیفی بر آنها سیطره دارد و رویکردی نظامبرای حوزه

های مختلف را رمزگذاری های متننی که چند پژوهشگر دادهچنین زماکیفی مورد نیاز است و هم

 کنند.می

 اند.ها یا اطالعات کیفی با دست را مفید یافتهبعضی پژوهشگران رمزگذاری متن -
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-افزاری کیفی برای رمزگذاری، سازماندهی و دستههای نرمبرخی دیگر تمایل دارند از برنامه -

 بندی اطالعات استفاده کنند.

های فشرده نمونه، توانایی گنجاندن تمام داده متنی و تصویری و و لوح خوب دستورالعمل -

های دارای رمز مشخص و جستجوی بندی و ساماندهی آنها و توانایی جستجو تمام متندسته

های کمی، رایانه ابزار کارآمدی های کیفی به برنامهی بین رمزها، ورود و خروج دادهرابطه

 تر و مؤثرتر از دستهای کیفی است این فرآیند سریعکردن دادهبندی و مشخص برای دسته

های دارای رمز را مشخص کند و ی متنتوان جای همهگیرد و به سرعت میصورت می

مشخص که آیا شرکت کنندگان به یک ایده رمزی به طور مشابه یا متفاوت واکنش نشان 

 ند.تواند مقایسه رمزهای متفاوت را تسهیل کدهند و میمی

 های پژوهشی:برنامه

MAXqda کند()طراحی آلمان، پژوهشگران را در ارزیابی و تفسیر متون کیفی یاری می 

Atlas.ti های متنی، گرافیکی، شنیداری و دیداری را همرا با )طراحی آلمان، امکان سازماندهی داده

 دهد(ها در یک طرح را میها و یافتهرمزگذاری یادداشت

QSR Nviro حی استرالیا، تنها برای ویندوز رایانه همراه موجود است و به صورت تلفیقی )طرا

 را دارد( Nviroهای ویژگی

HyperRE SERCH های همراه است به راحتی قابل استفاده است که کاربران )این برنامه برای رایانه

 دهد(ها را میتوانایی رمزگذاری بازیابی تدوین نظریه و تحلیل داده
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 ها یا مضامین جهت تحلیلارم: فرآیند رمزگذاری برای توصیف موقعیت یا افراد و نیز مقولهمرحله چه

ها یا رویدادها در یک ی افراد، مکاناستفاده کنید. توصیف مستلزم ترسیم دقیق اطالعات درباره

 موقعیت است.

کرد برای ن رویتریایت کیفی مشخص کنید رایجمرحله پنجم: چگونگی ارائه، توصیف و مضامین را در

 های حاصل از تحلیل، استفاده از یک متن روایتی است.بیان یافته

 مرحله ششم: مرحله نهایی در تحلیل داده تفسیر و معنادهی به داده است.

 هایی از پژوهش کشف شده است؟چه درس

ظریه یا ن ها با اطالعات گردآوری شده از پیشینهتواند معنای برگرفته از مقایسه یافتهچنین میهم

ها اطالعات گذشته را تأیید کرده یا با آنها کنند که یافتهباشد از این طریق، نویسندگان بیان می

 تفاوت دارند.

 نوشتن گزارش کیفی:

 یک طرح باید با اظهار نظر درباره روایت منبعث از تحلیل داده پایان یابد.

ها جهت ارائه توصیف و ز دادهها و مضامین حاصل اتدوین توصیف ←شیوه اصلی تهیه گزارش 

های دقیق موقعیت یا افراد را اندازهای چندگانه شرکت کنندگان و توصیفمضامینی است که چشم

 کند.بیان می

 راهبردهای نگارشی:
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 ها استفاده کنیداز نقل قول -

ها را روی کاغذ پیاده کرده برای انعکاس حساسیت فرهنگی آنها را به بیان مختلف مکالمه -

 ش دهیدگزار

اطالعات متنی را در قالب جداول ارائه دهید )جدولهای ماتریسی، جدول مقایسه و رمزهای  -

 مختلف(

 ها و تفاسیر را درهم ادغام کنیدنقل قول -

 از کلمات بیان شده شرکت کنندگان برای تدوین رمزها و مضامین استفاده کنید -

 نید.اصله از سر سطر استفاده کبرای جلب توجه به نقل قول شرکت کنندگان از تورفتگی با ف -

 از ضمیر من یا ما در روایت استفاده کنید. -

 از استعاره و قیاس استفاده کنید -

 از رویکرد روایتی متداول در راهبرد پژهش کیفی استفاده کنید. -

 پذیری:پایایی روایی تعمیم

 تدوین کننده باید مراحل بررسی، صحت و قابلیت پذیرش خود را بیان کند.

 هابررسی ثبات یا همسانی پاسخ ←روایی 

 بیانگر همان مفاهیم ضمنی موجود در پژوهش کمی ←پذیری تعمیم

 کند.های خاص بررسی میها را با به کار بستن شیوهپژوهشگر صحت یافته ←روایی کیفی 
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ر چنین ددهد که رویکرد پژوهشگر با رویکرد پژوهشگران دیگر و همنشان می ←پایایی کیفی 

 ای دیگر یکسان و ثابت است.هپروژه

 چند شیوه برای پایایی پژوهشهای کیفی: ←گیبس 

 ها نوشته را بررسی کنید.برای عدم اشتباهات هنگام پیاده کردن داده -

اطمینان حاصل کنید که در تعریف رمزها تغییری به وجود نیامده از طریق چک کردن با  -

 ها.یادداشت

 تیم پژوهشی هماهنگی به وجود آورید.از طریق جلسات مداوم بین رمزگذاران  -

رمزها تدوین شده توسط پژوهشگران مختلف را از طریق مقایسه با نتایج مستقلی بدست  -

 آمده کنترل کنید.

اهد را به عنوان ش هانویسندگان برای نشان دادن کسب نتایج همسان باید چندین مورد از این شیوه

رسی همه جانبه رمزهای خود و آنچه که توافق بین چنین از شخص دیگری برای برارائه دهند. هم

که این توافق بین دو یا چند رمزگذار صورت « بررسی همه جانبه»نامیم استفاده کنند. رمزگذاران می

گیرد )در زمینه رمزهای مورد استفاده در یک قسمت از متن( که ببینید رمزگذار هم مشابه ما می

آماری یا  هایتعیین سطح همسانی در رمزگذاری از شیوه کند یا خیر و سپس برایرمزگذاری می

 افزاری برای میزان پایانی استفاده کرد.های نرمهای فرعی یا در بستهبرنامه

کنند که برای پایایی مناسب در مطالعه توافق در همسانی رمزگذاری باید بالیز و هوبرمان توصیه می

ای ههش کیفی است و برای نکته بستنی است که یافتهباشد. روایی یکی از نقاط قوت پژو 12حداقل %
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شرکت کننده و خواننده قابل اعتماد، قابل قبول و معتبر است یا  گزارش از زاویه دید پژوهشگر

ی خوب و ارائه راهبردهای که خوانندگان استفاده از راهبردهای متفاوت و قرار دادن آنها در پیشنهاده

 دهد.ش میها افزایرا نسبت به صحت یافته

 راهبرد عمده بر حسب بیشترین میزان استفاده: 1

ها از طریق بررسی شواهد حاصل از منابع مورد نیاز و اگر همسوسازی منابع مختلف داده .8

توان گفت این فرآیند روایی مطالعه را ها باشد، میانداز شرکت کنندهاینها مطابق با چشم

 دهد.افزایش می

رگرداندن گزارش نهایی به شرکت کنندگان از طریق مصاحبه بررسی کردن توسط اعضا و ب .0

 ها را به آنها داد.اظهار نظر درباره یافته

های غنی و پر محتوا که خوانندگان را در موقعیت پژوهش قرار دهد تا استفاده از توصیف .3

 تر باشد.بینانهتر و واقعنتایج قابل قبول

دهد یک پژوهشگر خوب لعه که نشان میداوری پژوهشگر در مطامشخص کردن میزان پیش .4

چگونه از پیشینه فرهنگ، تاریخ و منشأ اجتماعی و اقتصادی در مورد مطالعه تأثیر گرفته 

 است.

 اندازهای مختلفارائه دادن اطالعات منفی و مخالف به این دلیل که زندگی ترکیبی از چشم .5

ضاد به قابل قبول بودن هست که همیشه با هم مرتبط و هماهنگ نیستند پس اطالعات مت

 کند.گزارش کمک می
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زمان بیشتری در مکان مطالعه صرف کنید تا شناخت بیشتری از مورد مطالعه بدست آورید  .2

 ها بیشتر است.هر چه تجربه با شرکت کنندگان بیشتر صحت و روایی یافته

ه کننده ، همکار مذاکربرای افزایش صحت گزارش خود از مذاکره با همکاران استفاده کنید .2

یر شود و این تفسکند و نظر افراد دیگر غیر از پژوهشگر منعکس میکه سؤالهایی مطرح می

 کند.ارائه شده به افزایش روایی گزارش کمک می

برای بررسی کل پژوهش از یک ارزیابی بیرونی استفاده کنید، زیرا طرح پژوهش، پژوهشگر  .1

از  گیریجش عینی از جریان اجرا یا نتیجهتواند یک سنو مذاکره کننده آشنایی ندارد و می

، هادهد. از طریق صحت نوشتهیافته فراهم کرد. شبیه فردی که ضمیری ساالنه انجام می

تصویر کلی که روایی مطالعه  3ها از حام روابط بین سؤالهای پژوهشی، سطح تحلیل داده

 دهد.کیفی را افزایش می

 تعمیم کیفی:

ا هگیرد هدف آن تعمیم یافتهبه صورت محدود مورد استفاده قرار می اصطالحی که در پژوهش کیفی

 مکان و محل خارج از آنچه مشاهده شده است )خاص بودن صفت بارز پژوهش کیفی است(.-به افراد

 پذیری:تعمیم

توان نتایج مطالعه دهد که عقیده دارد میزمانی که پژوهشگر چندین مورد را مورد مطالعه قرار می

کیفی را به نظریه گسترده تعمیم داد و تکرار مطالعات موردی جدید مستلزم مستندسازی موردی 

 باشد.درست و دقیق را ایجاد و یک پایگاه و منابع اطالعاتی کامل از مطالعه موردی می
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 فصل دهم

 های روش ترکیبی:شیوه

ار ه پژوهشگران قرروش ترکیبی با بهره گرفتن از نقاط قوت هر دو پژوهش کمی و کیفی مورد توج

اند و مسائل علوم اجتماعی و سالمت چون پیچیده هستند و استفاده از هر رویکرد به تنهایی گرفته

 گیرند.کافی نیست از روش ترکیبی بهره می

 های ترکیبی:های شیوهمؤلفه

 یشکل گرفته که تدوین کنندگان پیشنهاده« شیوه»های پژوهش ترکیبی یک مجموعه در روش

کنند. برای یک طراحی برای مطالعه در طراحی مطالعه روش ترکیبی از آنها استفاده می پژوهش

های پژوهش ترکیبی و نوع راهبرد پیشنهاد شود که ماهیت روشبروش ترکیبی سؤالهایی مطرح می

 کند.شده  برای مطالعه را مشخص می

ری و تحلیل داده، نقش های خاص گردآواین مدل نیاز به: یک مدل دیداری از رویکرد، شیوه

 گیرد.پژوهشگر، ساختار ارائه گزارش نهایی را نیز در بر می

 های پژوهش ترکیبی:ماهیت روش

 به دلیل جدید بودن روش پژوهشهای ترکیبی بیان تعریف و توصیف مقدماتی الزم است.
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 تعریف و توصیف مقدماتی:

 تاریخچه مختصری از سیر تحول بیان شود. .8

کیبی را تعریف کنید که به تلفیق هر دو روش کمی و کیفی در یک های پژوهش ترروش .0

 کند.مطالعه پژوهشی تأکید می

یری از گدالیل استفاده پژوهشگر از طرح ترکیبی را برجسته کنید؛ مثالً شناخت بهتر و بهره .3

 پژوهش کمی و کیفی.

خصصی و ... های ترشد تمایل به روش ترکیبی را آن چنان که در کتابها، مقاالت و مجله .4

 منعکس شده را مختصر بیان کنید.

های ها، ماهیت زمانبر تحلیل داده)نیاز به گردآوری گسترده داده های پژوهشگربه چالش .5

 متنی و عددی، نیاز پژوهشگر به آشنایی با پژوهش کیفی( توجه کنید.

 های ترکیبی و مدل دیداری:انواع راهبردهای روش

بندی و شناسایی انواع راهبردهای روش ترکیبی وجود دارد که بقهشناسی برای طچندین نوع گونه

 های ترکیبی خود استفاده کند.تواند در روشتدوین کنندگان پیشنهاده می

 های روش ترکیبی:طراحی شیوه

گذارند )نظریه پردازی، های ترکیبی اثر میهای مطالعه روشجنبه مهم که بر طراحی شیوه 4مطالعه 

 دادن، ترکیب کردن(. زمانبندی، وزن
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 زمانبندی وزن دادن ترکیب کردن پردازینظریه

 بدون توالی همزمان مساوی تلفیق کردن روشن-واضح

 توالی اول کیفی کیفی ارتباط دادن

 توالی اول کمی کمی النه کردن تلویحی-ضمنی

 

 ←همزمان(  ←الی های کمی و کیفی)در آن واحد، بدون توبندی  توجه به زمان گردآوری دادهزمان

 )توالی اول کیفی، توالی اول کمی( ←طی چند مرحله 

 آوری شوند که قصد اولیه پژوهشگر مربوط است()اینکه اول داده کیفی یا کمی جمع

اولویت داده شده به کمی یا کیفی که طراحی شیوه مؤثر است. تأکید بر یکی از انواع  ←وزن دادن 

. آن چیزی که پژوهشگر در مطالعه 3. مخاطب مطالعه، 0پژوهشگر، . عالئق 8گردآوری داده بسته به: 

 کند.مورد نظر بر آن تأکید می

 شود:های ترکیبی از راهبردهای مذکور انجام میدهی در مطالعه به روشوزن

 تأکید مقدماتی بر اطالعات کمی یا کیفی -

 های دیگر در طرحمیزان مداخله یک داده یا داده -

رد استقرایی )تولید مضامین کیفی( در مرحله اول یا رویکرد قیاسی استفاده از یک رویک -

 )آزمون فرضیه(.
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 ها  یا کمی )اعداد( یا کیفی )متن و تصاویر(داده ←ترکیب کردن 

ها کی ترکیب شوند )گردآوری ترکیب داده ممکن در چند سطح صورت بگیرد، باید توجه کرد داده

 سه سطح(. داده، تحلیل داده، تفسیر داده و یا هر

 شوند؟وچگونه ترکیب می

رح در مثالً در یک ط *ممکن است در پایگاه اطالعاتی مجزا ولی مرتبط با یکدیگر نگه داشته شوند.

توان برای شناسایی شرکت کنندگان ها میشود از تحلیل دادهای که با مرحله کمی شروع میمرحله

 های کیفی استفاده کرد.آوری دادهبه منظور جمع

ای همکن است در پایگاه اطالعاتی با تبدیل مضامین کیفی به اعداد و مقایسه این اعداد با دادهم*

 کمی، توصیفی، تلفیق یا ادغام کند.

می های کدر این حالت ترکیب شامل تلفیق دو پایگاه اطالعاتی است که از طریق ادغام واقعی داده

گردآوری داده کمی و فراهم نوع دیگر داده به  گیرد مثالً هدف اولیه یک پژوهشگرو کیفی انجام می

ود شعنوان اطالعات حمایت کننده باشد در اینجا از تلفیق داده یا ارتباط بین مراحل استفاده نمی

گاه های پایدهد که نوع متفاوتی از دادهتر قرار میبلکه پژوهشگر نوع ثانویه را در دل مطالعه وسیع

 کند.اه اطالعاتی ثانویه نقش حادی را باز میاطالعاتی اول خود دارند و پایگ

 انداز:پردازی یا تبدیل چشمنظریه

 کند؟انداز وسیعتری تمام طرح را هدایت میآیا چشم
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 ( مربوط به علوم اجتماعی باشد )نظریه انتخابف نظریه اسنادی، نظریه رهبری(8نظریه ممکن است: 

 د، طبقه(( لنز گسترده به لنز نظری گسترده )جنسیت، نژا0

 کنند که ممکن است:هایی آغاز میها، چارچوبها و حدسهمه پژوهشگران پژوهش خود را با نظریه

 شوند.به صراحت بیان می ←واضح و روشن باشد  -

 یابد.ذکری از آنها به بیان نمی ←تلویحی باشند  -

 ند.اشرکت کرده چه کسانی در مطالعه- ←دهند ها به عنوان لنزهایی به نوع سؤاالت شکل مینظریه

 انداطالعات چگونه جمع شده -

معموال برای »کاربرد حاصل از مطالعه

 «تغییر و حمایت

 راهبردهای جایگزینی و مدلهای دیداری:

برای طراحی یک پیشنهاده راهبرد اصلی وجود دارد. یک پیشنهاده شامل توصیفی از راهبرد و مدل 

د. کنپژوهشگر برای اجرای راهبرد از آن استفاده میایی اصلی است که چنین شیوهدیداری آن و هم

دهند که بیانگر ها و نمادهایی میدهند که بر چسبراهبردهای روش ترکیبی را با عالئم نشان می

شود که در روش ترکیبی به آسانی پژوهشگر های مهم روش پژوهش ترکیبی است که باغث میجنبه

 ارد.های خود را با دیگران به میان بگذشیوه

 نشانه گردآوری داده به طور همزمان است. +
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هاست که طی آن یک نوع داده مثاًل بر اساس دیگری )کمی( حاکی از نوع توالی گردآوری داده →

 گیرد.شکل می

ها، تحلیل و تفسیر کمی و کیفی در مطالعه حروف بزرگ: حاکی از ارزش و اولویت است که به داده

 شود.داده می

 کمی و کیفی ار در یک اندازه مورد تأکید قرار داد یا یکی بیشتر از دیگری.توان داده می

quan  وqualیکسان بودن نوع داده به یک روند و بخاطر ی کمی و کیفی به کار می: به جای واژه

 شوند.شکل یکسان نشان داده می

qual  وQUAN.روش کیفی در دل یک طرح کمی قرار دارد : 

 های کمی و کیفی.و تحلیل دادهها: گردآوری مستعطیل

تر . شیوه خاص0های ترکیبی مورد استفاده، . روش کلی روش8هر شکل حداقل دو عنصر دارد: 

 ها.گردآوری، تحلیل و تفسیر داده

 های متوالی و همزمان طرح

 سوسازی همزمانهم- همزمان: توضیحی متوالی- متوالی:

 ای همزمانالنه-  اکتشافی متوالی- 

 تحولی همزمان-  حولی متوالیت- 

 

 ( مشاوره تخصصی پروژه ھای مدیریت شامل : ) ترجمھ / مقالھ / پایان نامھ
 با تشکر عاقلی : ۰۹۱۰۹۷۶۷۸۳۳
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 راهبرد توضیحی متوالی:

گیرد که نتایج کمی آغازین پژوهشگران که به داده کمی گرایش دارند. ترکیب داده زمانی انجام می

دهند. بنابراین دو نوع مجزا داده ولی مرتبط باهم داریم. به گردآوری مرحله دوم )کیفی( شکل می

انداز خاصی داشته باشد یا نداشته باشد معموالً طرح توضیحی برای تفسیر این راهبرد چشمتواند می

ی اشود و کاربرد آن زمانی است که از مطالعه کمی نتایج غیر منتظرهو تشریح نتایج کمی استفاده می

 آوریم.بدست می

است، توصیف و  اجرای این طرح آسان چون مراحل روشن و مجزا ←ماهیت ساده آن  ←نقاط قوت 

 کند.گزارش را آسان می

 شود.ها میطول زمانی که صرف گردآوری مجزا داده ←نقاط ضعف 

 راهبرد اکتشافی متوالی:

ط های کیفی را بسخواهند یک پدیده را تشریح کنند و یافتهبرای پژوهشگرانی مناسبند که می

گردآوری و تحلیل داده کیفی انجام  دهند، مشابه راهبرد قبلی است با این تفاوت که در مرحله اول

 های کیفی است وگیرد. منظور از این راهبرد استفاده از داده و نتایج کمی برای تفسیر یافتهمی

ورد استفاده های مهای کیفی به نمونهتمرکز این راهبرد بر تبیین یک پدیده است و برای تعمیم یافته

کند که به دلیل نامناسب بودن ابزراهای موجود و می است و زمانی پژوهشگر از این راهبرد استفاده

 ای:مرحله 3یا عدم وجود ابزارهای موجود نیاز به ساخت ابزار دارد با استفاده از رویکرد 

 شوندهای کیفی گردآوری و تحلیل میداده -8
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 کننداز تحلیل برای ساخت ابزار استفاده می -0

 شود.ابزار در یک نمونه از جامعه اجرا می -3

د ی بعی اول برای تمرکز بر مرحلهگیرد از کدام یافته مرحلهه بر این پژوهشگر تصمیم میعالو

 دهی ساده آن است.استفاده کند. مزایای این طرح مانند طرح قبلی اجرای آسان و توصیف و گزارش

 راهبرد تحولی متوالی:

ای با یک حی دو مرحلهشود. این راهبرد طردو مرحله مجزا دارد که یکی پس از دیگری انجام می

 پوشی دارد.است که با شیوه متوالی هم (و نظریه علوم اجتماعی لنز نظری )جنسیت، نژاد

لنز نظری در تعداد پیشنهاده طرح، مطرح شده و با هدف شروع یک مسئله یک سؤال پژوهشی 

حاشیه قرار  های درعدالتی و گردآوری داده را از گروهدهد مثل تبعیض و بیدار را شکل میجهت

ها تواند به هر یک از دادهیابد. پژوهشگر میدهد وبا فراخوان برای عمل پایان میگرفته انجام می

لی های متواوزنی بدهد یا بطور یکسان در هر دو مرحله استفاده کند و ترکیب نیز مانند تمام طرح

 گیرد.از طریق ایجاد ارتباط صورت می

 ای باشند(.ی مفهومی، ایدئولوژی خاص، مدافعهاندازها ممکن است )چارچوبچشم

 ها.بیشتر در هدایت مطالعه است تا استفاده صرف از روش

 انداز نظری پژوهشگر است:هدف از راهبرد تحولی متوالی خدمت بهتر به چشم

 اندازهای مختلف اجازه مطرح شدن دهدتواند به چشممی -
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 از شرکت کنندگان بهتر حمایت کند -

 در حال تغییر است را بهتر درک کند.ای که پدیده -

کند و طرح پژوهشی ترکیبی را در یک چارچوب این مدل اجرا، توصیف و ارائه نتایج را تسهیل می

 دهد.تحولی قرار می

 نقطه ضعف این رویکرد:

بدلیل اینکه مطالب زیادی از این رویکرد به رشته تحریر در نیامده است در رابطه با نحوه استفاده از 

ها راهنمایی چندانی وجود ندارد، بنابراین تصمیم کلیدی آن انداز تحولی برای هدایت روشمچش

 های کدام مرحله برای تمرکز بر مرحله دوم باید استفاده شود.است که مشخص شود از یافته

 راهبرد همسوسازی همزمان:

همزمان گردآوری  مدل است که پژوهشگر هر دو نوع داده کمی را 2ترین مدل در میان شناخته

کنند تا همگراییف تفاوت و پیوند را نشان کند و سپس دو پایگاه اطالعاتی را با هم مقایسه میمی

 دهند.

 کنند.از این مقایسات تحت عناوین تأیید، عدم تأیید، وارسی روایی و اثبات یاد می

 شود:ه میهای کمی و کیفی مجزا به عنوان ابزار استفاددر این مدل معمواًل از روش

 جبران نقاط ضعف ذاتی یک روش با نقاط قوت روش دیگر -

 شود.نقاط قوت یکی به نقاط قوت دیگر اضافه می -
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ها اولویت داده آل این است که وزن هر دو نوع داده یکسان باشد ولی در عمل به یکی از روشایده

 شود.می

 تبدیل یک نوع داده به دیگری تا بتوانها، ترکیب: معموالً در قسمت تفسیر یا بحث هنگام ادغام داده

 آنها را به راحتی مقایسه کرد.

 ها معتبر و مستند است. گردآوریمزایا:بیشتر پژوهشگران با آن آشنا هستند به همین دلیل یافته

گیرد زیرا هر دو نوع داده همزمان و در محل پژوهش داده معموالً در زمان کمتری صورت می

 شود.آوری میجمع

دیت: به تالش و تجربه زیاد برای مطالعه کافی یک پدیده با دو روش مجزا نیاز دارد. مقایسه محدو

های متفاوت دشوار است و پژوهشگر ممکن است نداند که تفاوتهای نتایج در تحلیل با داده

 مشاهده شده در مقایسه نتایج را چگونه حل کند.

 ها را مورد توجه قرار دهند:توانند تفاوتطریق میهای در حال ظهور از این ی شیوهاگرچه در پیشینه

 هاهای اضافی برای دفع تفاوتگردآوری داده -

 های اولیه اطالعاتبازدید مجدد پایگاه -

 هاکسب بینش جدید از تفاوت داده -

 تدوین طرحی جدید که تفاوتها را مورد توجه قرار دهد. -

 ایی همزمان:راهبرد النه
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شود و شوند و یک طرح اولیه دارد که طرح توسط آن هدایت میری میدر یک مرحله گردآوها داده

ر تکند، روش دوم با اولویت کمها ایفا مییک پایگاه اطالعاتی ثانویه دارد که نقش حامی را در شیوه

کند به این معنی که روش دوم سؤالی متفاوت از یک روش در بطن روش غالب النه یا درونه می

 دهد.مورد توجه قرار می

دهد در حالی که های آزمایشی را مورد توجه قرار میهای کمی بازده مورد انتظلر از عملمثالً داده

 کند.های آزمایشی را تشریح میداده کیفی فرآیند تجربه شده توسط افراد در گروه

شود. یها: اغلب از طریق تلفیق اطالعات و مقایسه یک منبع داده با منبع دیگر انجام مترکیب داده

ها با هم مقایسه نشده بلکه در قالب دو تصویر مافاوت در کنار هم فرار گرفته و سنجش گاهی داده

دهد که برای اثرگذاری بر روش اولیه دهند. زمانی رخ میمرکب و کامل از مسئله پژوهش بدست می

 انداز نظری را به طور خاص استفاده کرد.یک چشم

های مختلف ها یا سطحهای مختلف برای مطالعه گروهز روشهنگامی که پژوهشگر قصد دارد ا

ای همزمان استفاده کرد مثاًل در مطالعه یک سازمان کارمندان را توان از فعل النهاستفاده کنند می

 به صورتکمی مطالعه کند و با مدیران مصاحبه کیفی انجام دهد.

رار داد: زمانی که پژوهشگر برای توان درون چارچوب روش دیگر مورد استفاده قیک روش را می

  کند و برای بررسی تجربه شرکت کنندگان از شیوهبررسی بازده یک آزمایش را  طراحی و اجرا می

 کند.عمل آزمایشی از مطالعه موردی استفاده می

 گرداوری دو نوع داده در یک مرحله -جذابیت: 
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 کندمزایای دو نوع داده را در یک مطالعه فراهم می -

ها یا از سطوح متفاوت درون مطالعه بدست اندازهایی از انواع متفاوت دادهشگر چشمپژوه -

 آورد.می

ها را باید تبدیل کرد تا در مرحله تحلیل بتوان آنها را تلفیق کرد. به خاطر اینکه داده -ها: محدودیت

ممکن است در شود که را اولویت یکسان ندارند منجر به شواهد نامساوی در مطالعه می فعالدو 

 تفسیر نهایی محدودیت ایجاد کند.

 راهبرد تحولی همزمان:

 گیرد با اولویت برابر یا نابرابر.های کمی و کیفی همزمان صورت میگردآوری داده

کند که بر ایدئولوژیهایی مثل : پژوهش مشارکتی، انداز نظری خاص استفاده میپژوهشگر از یک چشم

 ای و با یک چارچوب نظری یا مفهومی مبتنس است.نظریه انتقادی، پژوهش مدافعه

شناسی است: )تعریف مسأله، شناسایی طرح های روشانداز یاد شده تعیین کننده تمام انتخابچشم

 و منابع داده، تحلیل و تفسیر و گزارش نتایج(

ه خود ای را بهای طرح هر یک از رویکردهای همسوسازی با النهتواند تمام مشخصهمدل تجولی می

 ها از طریق ادغام کردن یا درونه کردن آنها انجام شود.بگیرد و ترکیب داده

 انتخاب راهبرد روش ترکیبی:
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تدوین کنندگان پیشنهاده باید راهبرد خاص مورد استفاده در روش ترکیبی را بیان کرده و شیوه 

را به عنوان طرح  رویکرد 2و یکی از  82-8. شکل مورد استفاده را در مدل دیداری مطرح کنند

اصلی مطالعه پیشنهادی خود مشخص کنند و برای این طرح تعریف عملیاتی ارانه کرده و همراه آن 

مدل دیداری و دالیلی که برای چه این طرح در این مطالعه مفید است. زمان گردآوری داده را در 

یر است گهمه جانبه و وقت نظر بگیرید و به یاد داشته باشید که گردآوری داده و تحلیل آن فرآیندی

ای استفاده کنید زیرا این مدل فرم اصلی گردهآوری پس اگر زمان مهم است از طرح یا مدل النه

تری را گردآوری کرد چون هر دو داده از نظر توان فرم ثانویه کم اهمیتکند و میداده تأکید می

العه رو کنترل زمان و منابع را وزن و اندازه و دقت یکسان نیستند امکان محدود کردن حوزه مط

کند. استفاده از رویکرد توضیحی متوالی برای کسانی که تجربه چندانی در مطالعات کیفی فراهم می

ندارند ولی زمینه خوبی در مطالعات کمی دارند جالب است. مقاله منتشر شده را مطالعه کرده و 

ید که از طرح شما استفاده کرده باشد و به ای پیدا کندار است. مقالهببینید کدام برای شما معنی

مشاور و اعضای کمیته معرفی کنید تا ببینید هم طرح شما عملی است و هم باعث ایجاد مشروعیت 

 شود.می

 ها:آوری دادهشیوه جمع

 آورد.آوری داده بدست میی راهبردهای خاص ومدل دیداری تصویری از شیوه جمعبحث درباره

 شود را مشخص کنیدر جریان پیشنهاده گردآوری میهایی که دنوع داده -8
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م توانند باشند و با هها بر اساس میزان باز بودن )کیفی( یا بسته بودن )کمی( میمصاحبه

واند تمتفاوتندو تبدیل اطالعات به ارقام رویکرد مورد استفاده در مطالعه کمی است که می

 در پژوهش کیفی هم مورد استفاده قرار گیرد.

شانس برابر افراد برای انتخاب شدن(  ←گیری تصادفی اند )نمونههای کمی اغلب تصادفیداده -0

د شونگیری هدفمند است )افرادی انتخاب میهای کیفی نمونهو تعمیم به جامعه، اما در داده

 اند(که پدیده اصلی را تجربه کرده

 اند:گیری تهیه کردهنوع نمونه 5شناسی برای یک گونه« یو»و « قولی»

تصادفی -یاگیری کمی و کیفی است )مثالً هدفمند الیهراهبرد اصلی که مستلزم تلفیق نمونه -

 هدفمند(

گیری در مرحله دوم را نمونه ←گیری از مرحله اول گیری زنجیری یا متوالی )نمونهنمونه -

 دهد(شکل می

قل ی به طور مستگیری هدفمند کیفگیری احتمالی کمی و نمونهگیری همزمان )نمونهنمونه -

 )پیمایشی باز پاسخ یا بسته پاسخ(شوند(تلفیق می

 دهد(یا چند سطح یا واحد تحلیل روی می 0گیری در گیری چند سطحی )نمونهنمونه -

 گیری با هر گونه تلفیق راهبردها.نمونه -

 ها:شیوه رواسازی و تحلیل داده
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ا هپس الزم است شیوه تباط وجود دارددر روش پژوهشهای ترکیبی بین تحلیل داده و نوع راهبرد ار

 در درون طرح پیشنهادی مشخص شوند.

 تد.افتحلیل هم درون رویکرد کمی و هم درون رویکرد کیفی و اغلب بین این دو رویکرد اتفاق می

 «تحلیل عددی توصیفی و استنباطی»رویکرد کمی 

 «تحلیل توصیفی و مضمونی متن یا تحلیل تصویری»رویکرد کیفی 

 هال دادهتبدی -

ممکن است دو راهبرد همزمان داده کیفی به کمیت تبدیل شود )ایجاد رمزها و مضامین 

 های کمیشود بتوانیم دادهسازی باعث میها در متن( کمیکیفی و بعد شمارش تکرار این

توانیم کیفی کنیم )در تحلیل های کمی را میرا با کیفی مقایسه کنیم. از طرف دیگر داده

های یک ابزار پژوهشگر عوامل با مضامینی را ایجاد کرده که بتوان آنها صل از دادهعاملی حا

 را با مضامین کیفی مقایسه کرد(.

 موارد غیرعادی یا استثنایی را تشریح کنید: -

دهد که از غیرعادی را نشان میموارد  ←های کمی مرحله اول در مدل متوالی تحلیل داده

 دلیل این موارد غیرعادی را درک کنیم. (کیفیطریق مصاحبه )

 تهیه ابزار: -

آوری کنید، مضامین را های کیفی را جمعمرحله آغازین: داده - ←در رویکرد متوالی  

 استخراج کرده
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ریشه در دیدگاه از این عبارتها برای ایجاد یک ابزار پیمایشی ) -

 استفاده کرده (شرکت کنندگان دارد

 روایی ابزار را در یک نمونه بزرگ که معرف جامعه است بررسی کنید.-

 سطوح چندگانه را بررسی کنید: -

 در همان (خانوادهای همزمان برای گردآوری نتایج کمی درباره یک نمونه پیمایشی )در مدل النه

ها مورد نوادهانجام دهید تا پدیده مورد نظر با افراد خاص در خا (افرادهای کیفی )زمان مصاحبه

 بررسی قرار گیرد.

 یک ماتریس ایجاد کنید: -

محور   ←محور افقی، کیفی   ←کمی اطالعات کمی و کیفی را در ماتریس قرار دهید )

 (عمودی

های کیفی باشد یا شمارش تعداد تواند نقل قولی از دادهاطالعات موجود در هر خانه می

 های کمی و کیفی تحلیلی ارائهلفیق دادهرمزهای داده کیفی که به این ترتیب ماتریس از ت

هاست که برای های پژوهش ترکیبی توصیف مجموعه گامدهد. جنبه دیگر تحلیل دادهمی

 شود.های کیفی برداشته میهای کمی و صحت یافتهبررسی روایی داده

ث حنویسندهف روایی و پایایی را بر اساس نتایج به دست آمده در مطالعات قبلی را مورد ب -

 دهد.قرار می
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 -همسوسازیکند. )های کیفی را بیان  میراهبردهای مورد استفاده برای بررسی صحت داده -

 (بررسی توسط اعضای تیم پژوهش

ای را برای پژوهش ترکیبی تدوین کرده و آنرا نویسندگان سیستم نامگذاری دو زبانه -

. مسائل 8نامند. مشروعیت روایی با بسیاری از مراحل فرآیند مرتبط است:مشروعیت روایی می

، ارزش مطالعه برای (های با کیفیت باالاستنباطهای به عمل آمده ). استنباط0فلسفی، 

 مخاطبان.

 باید انواع: (روش پژوهش ترکیبینویسند )میرا  هه پیشنهادافرادی ک

 روایی مربوط به مرحله کمی -

 روایی مربوط به مرحله کیفی -

 یا هر گونه مسأله که با روایی پژوهش ترکیبی ارتباط داشته باشند را بیان کند. -

ی در ایج متناقض سوگیری نتتواند با انتخاب نمونه، اندازه نمونه، ادامه بررسی دربارهبیان مسادل می

مربوط  «ناسازگار»های نامناسب یا استفاده از سؤالهای پژوهشی متناقض ها و شیوهگردآوری داده

 باشد.

 ساختار گزارش:

 ساختار تابع راهبرد انتخاب شده برای پیشنهاده مطالعه است.
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های کمی و بعد داده ها را در قالب گردآوری و تحلیلبرای یک مطالعه متوالی: معموالً گزارش شیوه

-گیری یا تفسیر مطالعه توضیح داده میآورند سپس در مرحله نتیجههای کیفی میگردآوری وداده

غاز توان در آکند یا از طرف دیگر میهای کیفی در بسط نتایج کمی کمک می-شود که چگونه داده

 های کمی.دههای کیفی را مطرح کرد و بعد گردآوری تحلیل داگردآوری و تحلیل داده

تیترهای مجزا برای هر دو مرحله یا  ایدر هر دو مورد پژوهشگر معمواًل پروژه را در قالب دو مرحله

 دهد.ارائه می

 در مطالعه همزمان:

های مجزا ارائه کرد اما در تفسیر هر دو نوع توان در قسمتهای کیفی و کمی را میگردآوری داده 

 ند.کین مراحل کیفی و کمی تمایز واضحی ایجاد  نمیشوند. ساختار این نوع مطالعه بداده تلفیق می

 در مطالعه تحولی:

 مطرح کردن مسدله مورد حمایت -معموالً ساختار گزارش شامل: 

 استفاده از ساختار متوالی یا همزمان به عنوان ابزار سازماندهی محتوا -

ی تغییر یا اصالحات حاصل از نتیجه پژوهش در قسمتی مجزا برنامه

 شود.مطرح می
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