
 (Qualitative Research)روش تحقیق کیفی

 دکتر یحیی صفری

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه



 مقایسه روش تحقيق کمي و کيفي



 رویکرد      
 
 

 شاخص ها

 
 کمي

 
 کيفي

 ، پست مدرن    (Naturalism)طبيعت گرایي  مدرنيته    (positivism)اثبات گرایي فلسفه زیر بنا 

 و نظر او بخشي از یافته ها است پژوهشگر بي طرفي کامل پژوهشگر محقق   نقش

نظریه یا آزمایش فرضيه، توصيف ویژگي های  اثبات هدف تحقيق  
 .  یک جمعيت

 .نظریه سازی یا فرضيه سازی، توصيف تجربيات و باورهای فردی
 

نمونه  های روش 
 تحقيق

 ...گراندد تئوری، فنومنولوژی، تحليل محتوا،  ...توصيفي، آزمایشي، تحليلي، تحليل محتوا 

 افراد،   جامعه آماری

 (saturation)قاعده بسندگي   بر اساس بر اساس فرمول های آماری حجم نمونه

 ( نمونه گيری هدفمند، گلوله برفي ، )غير تصادفي (سيستماتيک، طبقه ای، خوشه ای ساده،)تصادفي روش نمونه گيری

ابزار جمع آوری 
 داده ها

 مصاحبه ها، گروه های متمرکز، مشاهده، چک ليست مشاهده، پرسشنامه ها و نظرسنجي ها، چک ليست

 تجزیه و تحليل ب نرم افزارهای  تحليل آماری روش پردازش
 spssمانند  

 MAXQDA:      تفسيری، تشکيل شبکه مضامين مانند



Elements of the Research Process 

DEDUCTIVE & INDUCTIVE REASONING 

Deductive thinking (Quantitative) 

 

THEORY 

 

 HYPOTHESIS 

 

  OBSERVATION 

 

   CONFIRMATION 

 

 



Inductive thinking (Qualitative) 

 

OBSERVATION 

 

 PATTERNS 

 

HYPOTHESIS 

 

    THEORY 

 

 



 مقایسه رویکرد کمي و کيفي از لحاظ نمونه گيری و گردآوری داده ها

 رویکرد کيفي کمي رویکرد فرآیند

نمونه 

 گیری

 مبتنی یر هدف • نوع نمونه گیری معموال تصادفی  •

 حجم نمونه کوچک • حجم نمونه معموال بزرگ•

 معموال تعمیم کم به جامعه • قابلیت تعمیم به جامعه•

ابزار 
 گردآوری

 مصاحبه فردی و یا جمعی • پرسشنامه•

 مشاهده • مشاهده و چک لیست •

 تلفیق روشهای مختلف • وسایل اندازه گیری کمی •



QUALITATIVE 

QUANTITATIVE 

QUALITATIVE 

Research process is inductive Research process is deductive 

Social reality, meaning is constructed Measure objective facts. 

Focus on in-depth meaning. Focus on variables 

Values are present & explicit(empathy) Value-free research. 

Contextual importance. Independent of  context. 

Few cases, participants. Many cases, subjects 

Thematic analysis Statistical analysis 

Researcher as the central tool for data Objective instruments of  data collection 

Loosely structured research process Highly structured research process. 

Researcher is immersed (inside) Researcher is detached(outsider) 

process oriented result oriented 

holistic perspective particularistic and analytical 

subjective “insider view” objective “outsider view” 

generalized by population membership generalized by population membership 



Types of  research(Methods) 

QUALITATIVE QUANTITATIVE 

phenomenology Descriptive  

Grounded theory  Analytical  

Historical research Experimental  

Content analysis Content analysis 

ethnography Correlational 

Case study Case study 

action research action research 



 مواردی که الزاماً بایستی در روش اجرای طرح توضیح داده شود روش مطالعه

 (Phenomenology)پدیدارشناسي 
جنبه مهم بودن پدیده مورد مطالعه، نحوه دسترسي به تجربه زنده مشارکت کنندگان، عرصه بررسي 

 (توصيفي، تفسيری)پدیده، روش و تحليل نتایج 

 Grounded)تئوری زمينه ای 

theory) 
جنبه فرآیندی موضوع مورد بررسي، وابستگي فرآیند مورد بررسي به تجربيات انساني، روش و 

 تحليل و تفسير نتایج

 (Ethnography)قوم نگاری 
جنبه فرهنگي موضوع، معرفي جامعه مورد بررسي، نحوه حضور پژوهشگر در عرصه فرهنگ مورد 

 .بررسي، نوع داده ها و شواهدی که جمع آوری مي شود

 (Action research)اقدام پژوهي 
معرفي عرصه مورد بررسي، مشکل موجود در عرصه، معرفي مشارکت کنندگان در جمع آوری داده  

 ها و انجام اقدام اصالحي، نحوه تحليل

 (Textual analysis)بررسي اسناد 
روش های دسترسي و تحليل اسناد، نوع سندهای مورد بررسي، روش تجزیه و تحليل داده های 

 حاصله

 (Tool making) ابزارسازی 
معرفي گروه مرجع و روش دسترسي به آنها، نوع ابزار حاصل از بررسي و روش تأمين روایي و 

 پایایي ابزار

 Content)کيفيتحليل محتوای 

analysis) 

باورپذیری، وابستگي، انتقال پذیری، )رویکرد، نمونه گيری، واحد تحليل و نحوه بررسي اعتبار نتایج 
 .بيان شود( تائيد پذیری

 (Mixed method)ترکيبي 
باشد، عالوه بر موارد ذکر شده در این پروپوزال، در  Mixed-Methodدر صورتيکه مطالعه از نوع 

 .بخش کمي مطالعه، از فرمت پروپوزال کمي استفاده گردد

 ، روش توصيف و تفسير سيستم مورد بررسي(collective)اشتراکي (  single)منفرد: نوع مطالعه  (Case study)بررسي موردی 

 نام روش مورد استفاده روش دسترسي به داده های پژوهشي و روش تجزیه و تحليل آنها سایر روش های کيفي



 (Grounded Theory)گراندد تئوری روش تحقیق روش 

 بنياد، داده نظریه بنياد، داده تئوری های نام به است Grounded Theory انگليسي در که تئوری گراندد روش•

  .شود مي شناخته ها داده از برخواسته نظریه ای، زمينه نظریه بنيادی، نظریه

 بنياد  داده نظریه ایجاد برای مندی،  نظام های  رویه از که است کيفي شناسي  روش نوعي تئوری گراندد روش•

   .کند  مي استفاده استقرایي روش از پدیده یک درباره

 به که است خاص پدیده یک درباره نظری جامع های  تبيين ارائه راهبرد، این نهایي هدف دیگر، عبارت به•

   .شود  مي حاصل پدیده آن مطالعه از استقرایي صورت

 امکان گوناگون های  حوزه در پژوهشگران به که است اکتشافي و استقرایي پژوهش روش یک بنياد  داده نظریه•

   .کنند اقدام تئوری تدوین به خود شده، تعریف پيش از و موجود های  تئوری به اتکا بجای تا دهد مي

  دليل به ولي است باليني روانشناسي و پزشکي حوزه در شناسي  روش این اصلي خاستگاه چند هر•

   .است کرده سرایت نيز اجتماعي علوم سایر به ای  گسترده شکل به خود، العاده  فوق پذیری  انعطاف



 (بنیاد تئوری داده )مراحل اجرای تحقیق براساس گراندد تئوری 



 گراندد تئوریدر تعيين موضوع : اول مرحله 

 .است تحقيق مورد «موضوع» تعيين بنياد  داده نظریه در گام اولين•

 و تجربه از که – خبرگان با و شود مي انجام وسيعي ای  زمينه مطالعات هدف، این به وصول برای •

 .گيرد مي صورت مفصلي مذاکرات -بودند برخوردار مرتبط علمي مباحث در الزم تخصص



 ها در گراندد تئوری آوری داده  جمع : مرحله دوم

 .شود مي تعریف نتایج، حتي و روابط متغيرها، ها،  داده آوری  جمع از قبل تحقيقات، اغلب در•

 اطالعات کننده  تامين که هایي  داده با و عام حس فرایند با برداری  نمونه بنياد،  داده نظریه در که حالي در•

   .برد نام (دار جهت) تئوریک برداری  نمونه عنوان به توان مي آن از که شود  مي آغاز هستند اوليه

 حوزه یک با تحقيق، روند بلکه شود، نمي آغاز آن اثبات سپس و تئوری یک با تحقيق بنياد،  داده نظریه در•

 .گردد مي پدیدار مرتبط موارد تدریج به و گردیده شروع مطالعاتي



 کدگذاری باز در گراندد تئوری: مرحله سوم

 مضمون و جمله هر و شوند می کدگذاری شده شناسایی محتوای یا گرفته انجام های مصاحبه مرحله، این در•

  .شود می گرفته نظر در کد عنوان به داری معنی

   .داده ها مقوله بندی و پردازی مفهوم کردن، مقایسه کردن، خرد روند از است عبارت باز ُکد گذاری•

   .می سازد روشن نیز را آن ها ابعاد و خصوصیات بلکه می انجامد ها مقوله  کشف به تنها نه باز، کُد گذاری روش•

  در آنها ابعاد و ها  ویژگى سپس و شوند  مى شناسایى ها  مفهوم آن با که است تحلیلى فرایندى باز کدگذارى•

 شوند  مى کشف ها  داده



 باز انجام شدهکدگذاری از نمونه ای 

 کدگذاری باز نکات کليدی

رویا پرداز بودم خودم را  . دوست داشتم پزشک شوم. خیلی عالقه به پزشکی داشتم

هرچند که در . هرگز اهل رقابت نیستم. طبابت میکردم که یاد بگیرمرویا، توی 

اما دوست داشتم از بیرون دیده . رقابت توی رشته تحصیلی نداشنم. زندگی مهمه

اما یکسری  . تا حاال موفق بودم. امیدوارم دید همه نسبت به من خوب باشه. بشم

مثال خیلی افراد بودن گفتن  . موانع پیش رو داشتم که آنها را پشت سر گذاشته ام

یا پزشک عمومی که چیز مهمی نیست و مردم اون  . پزشکی آخرش به کجا ختم میشه

بیشتر  . کنار آمدم. اما باز ادامه دادم. باید فوق تخصص بگیری. اعتماد را ندارن

خودم . نمره برام مهم نبود. بیشتر خودم برام مهم بودم. ناراحتی های فردی داشتم

انگیزه  . نمره االن کیفیت را نشان نمی دهد. مهم که از یک مبحث جیزی یاد بگیرم

 .خودم که یک مقطعی را با موفقیت بگذرانم مهمه

پزشکي رشته به عالقه 

به آمدن علت رویاپردازی 
 پزشکي

علت شدن، دیده بيرون از  
   پزشکي به آمدن

موفقيت احساس 

وجود عليرغم موانع بر غلبه 
 مشکالت



 کدگذاری محوری در گراندد تئوری: مرحله چهارم

  محورهای ذیل علمي طریق به باز کدگذاری بخش در شده استخراج مقوالت محوری کدگذاری مرحله در•

  مي مشخص ها مقوله بين پيوند و گيرند مي قرار «پيامدها و راهبرد زیرساخت، محوری، پدیده علي، شرایط»

   .شود

 روش » یا «پایدار مقایسه روش » را یکدیگر با مفاهيم مستمر مقایسه فرآیند این نام نظریه، این پدیدآورندگان•

 اند  ناميده « مداوم تطبيق



 کدگذاری انتخابي در گراندد تئوری: مرحله پنجم

 به قبلي، مراحل به توجه با گر پژوهش است، معروف انتخابي کدگذاری به که کدگذاری، از مرحله آخرین در•

  .پردازد مي ها  مولفه و مفاهيم بيشتر استحکام

 ابعاد در و گوناگون های  مولفه قالب در شده سازماندهي های  داده تر، کلي بندی  دسته یک در مرحله این در•

  .شوند مي بندی  دسته محدودتری

   .شود  مى ساخته بلکه شود،  نمى یافته نظریه که داشت خاطر به باید فقط•

   .باشد یکسان نيز همواره و شود کشف که نيست ریاضى هاى معادله پاسخ مثل وجه هيچ به نظریه•

  طبيعى بافت از شده گردآورى هاى  داده براساس نظریه هر بلکه .نيست شدن کشف انتظار در جایى نظریه•

 و ساخته تدریج به است، تفسير و تحليل مقایسه، توصيف شامل که طوالنى فرایندى در و مطالعه مورد پدیده

 .شود  مى پرداخته



 و مفاهيم اصلي مقوله ها فهرست طبقات، 

 مفاهیم هامقوله طبقه
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 عالقه به حرفه پزشکي

عالقه به رشته پزشکي، تاثير مدرسه در رشته پزشکي، فقط به حرفه پزشکي 
فکر کردن، غير از پزشکي کار دیگری از من ساخته نبود، داشتن تجربه و 

ذهنيت قبلي، انگيزه دروني برای اداّمه رشته پزشکي، ترجيح عالقه به درآمد  
 .اقتصادی، داشتن انگيزه و هدف توسط دانشجو

 انگيزه خدمت به بيماران
انگيزه غير مادی برای خدمت به همنوعان، کمک کردن به بيماران، رسالت 
اساتيد در حرفه پزشکي، احترام به شان انساني بيمار نه موارد مادی، دعای 

 خير بيمار و اجر معنوی

 کمال گرایي
کمال گرایي علت اصلي در انتخاب رشته پزشکي، انگيزه برای ادامه تحصيل به 

خاطر کسب علم و تجربه بيشتر، اهميت دادن به اخذ مدرک باالتر، احساس 
 موفقيت در تحصيل، رضایت خاطر استاد با یادگيری درس

 جایگاه اجتماعي

ادامه تحصيل به خاطر رضایت خانواده، از بيرون دیده شدن، علت آمدن به 
پزشکي، احساس قدرت پزشکي مهم بود، رسيدگي به بيمار برای دیده شدن 
توسط مردم، شان اجتماعي حرفه پزشکي، رسيدن به امکانات رفاهي، توصيه 

 دیگران برای انتخاب رشته پزشکي



 سازی در گراندد تئوری مدل: مرحله ششم

  مرحله طبيعي آورد  دست را مرحله این اند،  پرداخته تئوری گراندد شناسي روش معرفي به که منابعي در•

 نظریه، تکوین منظور به پایاني تحليل و تجزیه که اند داشته اظهار بينانه خوش و اند  دانسته انتخابي، گذاری کد

   .گيرد  مي صورت مرحله این در

 و مفاهيم از تری  غني تصویر ها،  موفقيت و ها رخداد مورد در ها،  داده دل در شده پدیدار های  مولفه به توجه با•

  .گردد  مي فراهم ها،  مولفه

  چارچوبي نهایت، در فرآیند، این طي با و شود  مي پرداخته قبلي های  یافته پاالیش به گزینشي، رمزگذاری در•

 شود مي پدیدار نظری



 نمونه مدل ساده در گراندد تئوری 



 (Phenomenology)پدیدارشناسیروش تحقیق 

 آگاهي و تجربه ساختارهای فلسفي مطالعه شناسي پدیده .است کيفي تحقيق روش انواع از یکي•

 .شد معرفي فلسفه حوزه در (Edmund Husserl) هسرل ادموند  مطالعات با روش این .است

   .دارد وجود حقيقتي تجربه، هر در که است آن فلسفه این مبنای •

 

 خاص موقعيتي در که آنگونه است پدیده ها شناسایي و صریح توضيح پدیدارشناسي، پژوهش هدف•

  .مي شوند ادراک افراد توسط

 قرار تفسيری پارادایم های دسته در پدیدارشناسي مورگان و بوریل پارادایم های دسته بندی براساس•

 .مي گيرد

 .مي پردازد اجتماعي مباحث جمع بندی به ذهني رویکردی با که علمي روش یک یعني •



 روش تحقیق پدیدارشناسی

مانیکه هدف از روش تحقیق کیفی بررسی تجربه زیسته افراد در مورد •
مطالعه پدیدارشناسی . پدیده ای باشد از روش پدیدارشناسی استفاده می شود

است به این سوال ها پاسخ می  phenomenologyکه معادل انگلیسی آن 
 دهد که؛

 ماهیت پدیده تجربه شده چیست؟. 1•

 ساختار و اشتراکات این پدیده در اشکال مختلف آن چیست؟. 2•

ای که در آن روی ¬پدیدار شناسی به فهم ماهیت پدیده ها در متن و زمینه•
هدف از روش تحقیق کیفی پدیدارشناشی، توصیف . کند¬می دهند کمک می

تجربیات زندگی به همان صورتی است که در زندگی واقع شده اند، کانون 
توجه پدیدارشناسی تجربیات زندگی است؛ زیرا این تجربیات هستند که 

مطالعات پدیدارشناسی می کوشد تا . معنای هر پدیده را برای فرد می سازند
توضیح مستقیمی از پدیده ها و تجربیات انسان به همان گونه که هستند و در 

 .مکان، زمان و جهانی که در آن هستند فراهم نماید



 مراحل انجام روش تحقیق پدیدارشناسي

در این بخش مراحل پدیدارشناسی و انواع روش تحقیق پدیدارشناسي •
پدیدارشناسي روشي است كه سعي در درك یـك پدیـده . آموزش داده می شود

ویژه از طریق شرح تجربه، شرایط آن تجربه، و مردمي كه در آن شـرایط 
توجه به تجربه و شرح آن از خصوصیات محوري . زنـدگي مـي كننـد، دارد

فرآیند تحلیل کیفی در پدیدار شناسی بـه شرح ذیل . تحقیق پدیدارشناسانه است
 :و با استفاده از روش كدگذاري صورت می گیرد

انجام مصاحبه با نمونه های آماری که بوسیله روش نمونه گیری هدفمند . 1•
 انتخاب می شوند؛

كدگذاري اولیه شامل خواندن خط به خط دادهها، استخراج مفـاهیم و . 2•
 جمـالت اصـلي، تـشكیل مقوالت و طبقات اولیه؛

كدگذاري ثانویه شامل شامل طبقه بندي داده ها، مـشخص نمـودن زیـر . 3•
 .طبقـات، تـشكیل طبقـات نهایی



روش تحقیق پدیدار آموزش مشارکت کنندگان در 

 شناسی
براین اساس افراد به صورت هدفمند انتخاب و از شرکت کنندگان جهت مصاحبه در •

مکان آرام و خلوت و در ساعتی که از نظر کاري براي آنان مناسب بود، دعوت می 
قبل از شروع مصاحبه، عالوه بر اطالعات شفاهی مورد نیاز، فرم رضایت . گردد

مصاحبه ها . آگاهانه در اختیار آنان قرار گرفت و توسط شرکت کنندگان امضا می شود
. به طور کامل ضبط می شود و از موارد مهم و کلیدي آنها یادداشت برداري می شود

سؤاالت مصاحبه به صورت . دقیقه به طول می انجامد 90تا  40هر مصاحبه بین 
مصاحبه شرکت کنندگان همگی حول . بازپاسخ و بر اساس راهنماي مصاحبه می باشد

و حوش محور اصلی پژوهش می باشد که تجارب مشارکت کنندگان از ابعاد پدیثده 
شروع عملیات تحلیل . هاي مختلف آن را مورد بررسی قرار دهد¬مورد مطالعه و جنبه

بعد از اولین مصاحبه آغاز و محقق بعد از دو مصاحبه، کار کدگذاري و دسته بندي را 
این کار به محقق کمک می کند تا بتواند سؤاالت دیگر مورد نیاز را . آغاز نمود

جهت كسب اطمینان از اعتبار كدگذاري . طراحی و بهتر مسیر مطالعه را هدایت نماید
ها مقوالت تشكیل شده و نامگذاري شده توسط پژوهشگر اول به وسیله پژوهشگران 

در نهایت با اعمال برخـي از نظـرات این دو . دوم و سوم مورد بازبیني قرارمی گیرند
 .و كسب اجماع، مقوالت نهایي شكل می گیرد



نرم افزارهای مورد استفاده برای تحلیل کیفی 

 پدیدار شناسی

جهت تجزیه و تحلیل مصاحبه های انجام شده و بررسی •

تجارب زیسته شرکت کنندگان از نرم افزارهای مکس کیودا 
Maxqda  و انویووNvivo استفاده می شود. 



 مراحل پدیدار شناختی

 سواالتمساله و طرح موضوع، •

 پدیدارشناسیو ایجاد نگزش متعالی جداسازی •

 مصاحبهو انجام نمونه گیری •

 داده های گردآوری شدهو تحلیل تجزیه •

 



 نمونه قسمت های  پرپوزال طرح تحقيقات کيفي

 ...تبيين، درک، طراحي، تحليل، تفسير و : شروع با اصطالحات: عنوان•

 مشابه رویکردهای کمي: (Statement of problem)بيان مسئله  •

 مشابه رویکرد کمي:  Literature Review))بررسي متون  •

 .تعاریف بيشتر نظری و مفهومي است:  Words Definition))تعریف واژه ها  •

 .اهداف کلي و غير قابل پيش بيني هستند: Objectives & Questions))اهداف و سؤاالت  •

 سواالت کلي فقط جهت هدایت مطالعه: Research Questions)): ( محوری)سؤاالت پژوهشي •

 .فرضيه در تحقيق چژوهشي جایگاه ندارد: (Hypothesis)فرضيه ها•

 .مي تواند داشته یا نداشته باشدApplied Goal)::)کاربردی اهداف •

 

 



 طرح تحقيقات کيفيمتدلوزی در پرپوزال نمونه 

                                        

 (            phenomenology )            

 
(               grounded 

theory )

 
                  

 (          ethnography )        (mixed method) 

 (            action research)  (            case study )

 (            textual analysis )                   

 

 روش تحقيق



 نمونه متدلوزی در پرپوزال طرح تحقيقات کيفي

و  (… ,Naturalistic, positivist, post positivistمثال :)شرح فلسفه هدایت کننده پژوهش یا پارادایم مطالعه•

 .ذکر گردد... 

. در مورد محيط پژوهش توضيح داده شود. معموالً محيط طبيعي است و جایي است که شرکت کنندگان در آن قرار دارند: پژوهشمحيط •

توصيف محيط بيش از آنکه بر جنبه های فيزیکي و کمي  . محيط پژوهش در مطالعات کيفي از نظر تأثير متقابل محيط و افراد اهميت مي یابد

 متمرکز باشد باید شامل موضوعات فرهنگي، اجتماعي و جمعيت شناختي باشد

و در   (participant)در پژوهش کيفي، به نمونه های پژوهش شرکت کننده : نتایج داده و مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش•

معيار ورود به مطالعه، عالوه بر داوطلب بودن، توانایي قدرت بيان و داشتن تجربه از پدیده مورد نظر . اطالق مي شود (informant)مطالعات اتنوگرافي 

 . مي باشد

  (snow ball)برفي ،گلوله (purposive sampling) هدفمند :کنندگان شرکت مشخصات و گيری نمونه•

 :داده منابع انتخاب روش•

 .استنمونه، وابسته به اشباع نظری داده ها معموالحجم : دادهحجم منابع •

مصاحبه های باز تعاملي، مصاحبه های رسمي و غيررسمي، ساختار، مصاحبه های نيمه : روش جمع آوری داده ها•

ساختار به ویژه در اتنوگرافي و همچنين در تحليل محتوا  ¬مشاهدات مشارکتي و غيرمشارکتي، مشاهدات ساختاریافته و نيمه

 .به ویژه در مطالعات اتنوگرافي، مورد استفاده قرار مي گيرد ،(field note)و گراندد تئوری، یاداشت برداری در عرصه 



 نمونه متدلوزی در پرپوزال طرح تحقيقات کيفي

 :روش تحليل و تفسير داده ها•

 :هادقت علمي و اعتبار داده •

 (ethical consideration)اخالقي مالحظات •

 :محدودیت های اجرایي طرح و روش کاهش یا حل آنها•

 :  پيش بيني زمان الزم برای اجرای طرح•

 :(references)منابع و مأخذ •



 



 


