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معيارها و شاخص هاي تعيين کننده نوع تحقيق

:سئوال پژوهش
و چرايي پديدهچقدری،ميزان: کمي
پديدهچگونگیوچيستي و ماهيت :  کيفي

:روش جمع آوري اطالعات
Single , instrumentalism:  کمي

تجزيه     Multi Sources, Communication, Triangulation: کيفي
:و تحليل

ترمينال و آماري: کمي
چرخشي و مقايسه و تفکر در داده ها-مستمر: کيفي

:يافته ها
Hardکميت و عموميت ،قطعيت،جزميت: کمي

Softتعريف و تبيين ،توصيف،نسبيت:کيفي 
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What is data analysis?

 A complex process that involves moving back 
and forth 

– between concrete bits of data and abstract concepts

– between inductive and deductive reasoning

– between description and interpretation

 Simply put:

 Data analysis is the process of making meaning 
from the data

 از دادهمعناتحليل دادها  يعنی فرايند ساختن
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Qualitative Data Analysis
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Data Generation             

Data Analysis
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دو روش عمده در تجزيه وتحليل داده ها براساس نوع تحقيق

1-روش افقیHorizontal 2-روش عمودیVertical

:روش افقی-1
خواندن داده ها ونگاه به موضوعات،عواطف وهیجانات،اخذ یک تصویر کلی

خواندن عمیق وبازاندیشی داده ها برای یافتن مستندات موضوعات استخراج شده

بازخوانی برای یافتن عناصری که ممکن است مورد غفلت واقع شده باشند.
جستجو برای یافتن معانی جانشین

تالش برای ربط دادن اختالفات به یکدیگر
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روش عمودی-2

 تمرکز روی یک قسمت از داده ها وتحلیل آن،قبل از آنکه به قسمت بعدی حرکت

کنیم

 جستجو برای فهم ودرک مطالب وبکار گیری این ادراکات در جمع آوری

اطالعات بعدی

روش افقی کل نگر تر از روش عمودی است.

با وجود این روشهای پیشنهادی، نه تنها محققین به روشهای مختلف ابداعی خود

د تجزیه وتحلیل را انجام می دهند بلکه روشهای شخصی مختلفی دارند که نیازمن

.نگاه متفاوتی به داده هاست
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Qualitative data may come from

 Open-ended questions and written 

comments on

questionnaires

 Interviews

 Focus groups

 Logs journals diaries

Logs, journals,  Observations,

 Documents, reports, news articles

 Stories

 Case studies
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؟چه چيز آناليز می شود و يا بايد آناليز بشود

واژه ها

–عبارتها و جمالت

–نحوه گفتار و لحن

 حاالت روان و رفتارها

–خلق وعواطف

اضطراب و بيقراری

مالیدن دستها به هم

تکان دادن پاها

بیقراری

اضطراب

عرق کردن

سرخ شدن

بغض کر دن

رفتارهای خاص

 حاالت بدن

–حاالت بدن

–حاالت چهره

بغض کردن

خندیدن و نحوه ان

گریه کردن و کیفیت ان

پرخاشگری

عصبانی شدن

رفتارهای مبتنی بر کنترل

خود

سکوت
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؟چگونه آناليز شوند؟ يا به چه توجه کنيم

 (لحن و عواطف)زمينه
 (شيفت نظرات در طول مصاحبه فردی يا گروهی)ثبات درونی
 (شمارش، تجزيه و تحليل محتوا)فراوانی و شدت نظر
 (چه ويژگی های خاصی در داده های اين مشارکت کننده است)ويژگی
 (چکونه بوده است)روند
 جمع آوری داده ها و تجزيه و تحليل يک فرآيند تکرار شونده در)تکرار

حال حرکت به جلو و عقب، چرخشی)
تاکيدها هم گفتاری و هم رفتاری

مکث ها

معانی ويژه فرهنگی و قوميتی
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The Analysis Continuum

Raw Data

داده های خام

Descriptive

Statements

بيانيه توصيفی

Interpretation

تفسير
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Data

Words

Postures

Laughs

Inscriptions

Phrases

Emphasis

Cries

Behaviors

Pauses

Pictures
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Steps of Data Analysis

1- Transcribing

نويسیرويانسخه 



Transcribing

و مشاهداتو عبارات نوشتن تمام كلمات -----

------------------------------------------------

-------------------…تاكيدهاايمكث ها -------

-----------------------------------------------

------------------------------------------------

-----خنده ها-----------------------------------

--------------------گريه ها--------------------
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ک-1 نمار التکرد معباراتوجم ه م

صوير-2 هنيتوت هنسبتکلیذ هادادهب

هتهيهوبرداریکپی-3 خ س ذخيرهیهان

Software:  Max QDA / OneNote 
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Reading 
Reading
Reading



سمبول، رمز، مخفف و خالصه= کد 

کدهای مجازی 

کدهای حقيقی

داردوجودمشاهدهو مصاحبهزمينهدر كهوچيزهاييموضوعانواع-1

مطالعهموردپديدهمورددر شدهديدهيادادهكالاش-2

پديدهمورددر تفاوتياتغيير هرخونه-3
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Coding and Codes



1- Transcribing

Ph1:تحقيقهمكار

درمانيهايهزينهيردگميقراركنترلتحتسختمبتالبيمارانفشارخون

اندرمبااستبهتربنابراين.استپيچيدهخيليآنمشكالتوباالالعادهفوق

كردكنترلرافشارخونبتواناست،مؤثروسادهخيليكهدارويي

Dr.sheikhi.0912282145018



گزاریکد:
استتحليلزودهنگاممرحله

کندمیاستفادهآنهاازمهمجمالتفهمبرایمحققکهوالقايیکلمات،اسامی،اشارات:کدها

باشدمیمفهومعمدهههایوسازه،موضوعاتمفاهيمبندیدستهايجادبرایبنايیزير

نمايدمیتدبيرقابلراها،دادهگذاریکد

بهرااستومحققکنندهشرکتتوجهموردکهرامهمیاطالعاتهادادهسطربهسطرگذاریکد

گذاردمینمايش

دکنمیاستخراجاستکردهبيانکنندهشرکتکهراعباراتیياکلماتمحقق،اوليهکدهایدر.

درمحققذهنیچوبوچارايدهنفوذوازاستکنندگانشرکتجمالتعينازبرخاستهکدهااين
کندمیجلوگيریهادادهتحليل

.گيردميقراركنترلتحتسختمبتالبيمارانخونفشار:همكار

خونفشاركنترلدردشواري:اوليهكد
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Ph1:تحقيقهمكار 

العادهفوق درمانيهايهزينهيردخميقرار كنترل تحتسختمبتالبيمارانفشارخون 
سادهيليخكهداروييدرمانبااستبهتر بنابراين.استپيچيدهخيليآنمشكالتو بال 

.كردكنترل رافشارخون بتواناست،مؤثر و 

:كد

پيچيدگیو دشواري -1

درمانيباليهزينه-2

درمانيدارو تاثير-3
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2- Coding and Codes



کد گزاری:
بط زمانی که کدهای ساده کامل شدند ،با توجه به معنی مشترک که به پدیده مورد مطالعه مرت

.هستند دسته بندی می شوند
انتخاب بهترین واژه برای بیان یک مفهوم مشترک

:  روشهای مختلف برای کد گذاری
سطر به سطر

جمله به جمله

پاراگراف به پاراگراف

استخراج جمالت معنی دار از متن
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Preliminary Exploratory Analysis
تحليل کاشفانه اوليه

 Explore the data by reading through all of your information to 

obtain a general sense of the information

 Memo ideas while thinking about the organization of the data and 

considering whether more data are needed

– Jot memos in margins of field notes, transcripts, documents, 

photos
س عمومی از – ست کورده ايد برای کسب ح ه شما بد ه اطالعاتی ک ن هم جستجوی داده ها با خواند

اطالعات

ست – ه کيا داده های بيشتری مورد نياز ا ن ک ن اي ظر گرفت ه سازماندهی داده ها  ودر ن ه ب ک در حالي
ظر بگيريد ه می کنيد  ، يادکورها را در ن توج

ه کنيد– صاوير توج سناد وت ست نوشته ها،ا ه ياد کورها در حاشيه ياد داشت های ميدانی،د ب
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(اوليه)کدهای باز
 نامگذاری قسمتی از داده هاست که محققین آنها را به صورت لغات،تاکیدات، یا عبارات بیان   می

.کنند
مواجه شدن با انبوهی از کدها در مراحل اولیه

کاهش کدها تا هر کد بیانگر یک مفهوم باشد وهر مفهوم خود بیانگر یک معنی است.
دسته بندی  کدها با توجه به معنی مشترک  که به پدیده مورد مطالعه مرتبط است

 اگر واژه های مختلفی برای بیان یک مفهوم مشترک بکار رفته است محقق بهترین  واژه را برای نام

.گذاری آن مفهوم انتخاب می کند
.دارو درماني در كنترل فشار خون موثر است-1
لزوم تداوم داروهاي ضد فشار خون باال-3

عدم تمایل بیماران به مصرف طوالني مدت داروها-11



Open Coding
Assign a code word or phrase that accurately describes the meaning 

of the text segment

Line-by-line coding is done first in theoretical research

More general coding involving larger segments of text is adequate 

for practical research (action research)

باشدمتناز قطعهآنمفهومدقیقاکهعبارتیاکلمهصورتبهکدیکاختصاص

.استشدهانجامنظری تحقیقردر بااولينخطبهخطکدبندی

استمناسبعملیتحقیقدر شودمیمتناز بزرختری قطعاتشاملکهعمومیکدبندی
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(Continue) Open Coding

• The process of looking for categories that cut across all data 
sets

• After this type of coding, you have identified your themes

• You can’t classify something as a theme unless it cuts across 
the preponderance of the data

از عد ب. ها باشدداده دسته های بر همه  هایی که میان بندی  جستجو برای طبقه فرایند 
فت مگر چیزی را به عنوان تم در نظر گر نمیتوان . این نوع کدبندی تم ها شناسایی میشوند

به عنوان یک میانبر برتر در داده ها باشداین که 
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Developing Descriptions & Themes from the Data (casestudy approch)

Coding data
Developing a description from the data
Defining themes from the data
Connecting and interrelating themes
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Data analysis and interpretation

  Think about analysis EARLY

  Start with a plan

  Code enter clean

 Code, enter,

  Analyze

  Interpret

  Reflect
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Analyzing qualitative data

 “Content analysis” steps:

 1. Transcribe data (if audio taped)

 2. Read transcripts

 3. Highlight quotes and note why important

 4. Code quotes according to margin notes

 5. Sort quotes into coded groups (themes)

 6. Interpret patterns in quotes

 7. Describe these patterns
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Interpretive data analysis

 Look for key events that drive the group’s activity

 Look for patterns of behavior 

 Test data sources against each other 

 Report findings in a convincing and honest way 

 Produce ‘rich’ or ‘thick descriptions’ 

 Include quotes, pictures, and anecdotes

 Software tools can be useful e.g., NUDIST

 N NUDIST on numerical unstructured data indexing 

searching and theorsing
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Clustering

After open coding an entire text, make a list of all code words Cluster 

together similar codes and look for redundant codes

Objective: reduce the long list of codes to a smaller, more manageable 

number (25 or 30)
به بعد از کدبندی باز يک متن نهايی ليستی از همه کدهای  متشکل از لغات بسازيد کدهای مشا

.را در يکدسته قرار دهيد،طوری که ميزان کدها کاهش يابند
(30-25)اشندکنترل ومديريت بکاهش تعداد کدها به طوری که قابل:هدف
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Descriptive
گیرد،هزینه هاي درماني فوق العاده مي سخت تحت كنترل قرار فشار خون بیماران مبتال :همكار

با درمان دارویي كه خیلي ساده بنابر این بهتر است . استباال ومشكالت آن خیلي پیچیده 

.است بتوان فشار خون را كنترل كردوموثر

كد اوليه

دشواري در كنترل فشار خون-1

هزینه باالي درماني-2

دارودرماني در كنترل بیماري موثر است-3
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ضرورت رژیم دارویي در كنترل فشار باال-1

ضرورت جلب وهمكاري بیمار در پیگیري وموفقیت درمان-2

لزوم تداوم مصرف داروهاي ضد فشار خون باال-3

كاهش استرس وآرامش در كنترل بیماري-4

تاثیر كاهش وزن در كنترل بیماري-5

نقش كاهش مصرف نمك در كنترل بیماري-6

پر نمك بودن غذاهاي مصرفي مردم-7

در كنترل بیماري.... تاثیر رژیم غذایي پر فیبر،كم چرب و-8

لزوم مصرف چربیهاي گیاهي واشباع نشده-9

عدم همكاري بیماران در تداوم درمان-11

عدم تمایل بیماران به مصرف طوالني داروها-12

عدم آگاهي بیماران به ماهیت وعوارض بیماري-13
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interpretive
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رژيم دارويي
.دارو درماني در كنترل فشار خون موثر است-1
لزوم تداوم داروهاي ضد فشار خون باال-3

عدم تمایل بیماران به مصرف طوالني مدت داروها-11

عوارض داروها مانع مصرف طوالني مدت داروهاست-14

..داروها عوارضي به صورت سرفه،ضعف جنسي،افت فشار وضعیتي و-15
گراني وعدم دسترسي به داروها-30

ضرورت همیشگي رژیم غیر دارویي در كنار داروها-39



Interpretive

رژيم غذايي وكاهش وزن-1

نقش پزشكان-2

رژيم دارويي-3

مداخالت جنبي ومكمل-4

اطالع رساني وآموزش بيمار-5

نقش پرستاران-6

كاهش استرس-8

ترك سيگار-9

فعاليت وورزش-10

لزوم هماهنگي-11

شيوع بيماري،مشكالت-12
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Constant Comparative Analysis 
(Glaser & Strauss)

 A process whereby the data gradually evolve into a core 

of emerging theory  

 This core is a theoretical framework that further guides 

the collection of data 
 فرايندی که در طول آن داده ها به تدريج تشکيل هسته ای را می دهند که تشکيل دهنده

.تئوری است
 اين هسته يک چهارچوب تئوريکی را تشکيل ميدهد  که جمع آوری داده های بيشتر  را

هدايت می کند
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Why themes?

• It is best to write a qualitative report providing 

detailed information about a few themes rather than 

general information about many themes

• Themes can also be referred to as Categories

گردد تا بهتراست تحقيقات کيفی با تعداد کمتری تم با اطالعات جزئی گزارش
ها اطالعات عمومی با تعداد زيادتری از تم 

تمها  را ميتوان به عنوان طبقه  نيزاشاره کرد
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Themes should

 Reflect the purpose of the research

 Be exhaustive--you must place all data in a category

 Be sensitizing--should be sensitive to what is in the data

– i.e., “leadership” vs. “charismatic leadership” 

 Be conceptually congruent--the same level of abstraction should characterize all 
categories at the same level

– For instance, you wouldn’t have produce, canned goods, and fruit
.هدف تحقیق را منعکس کند–
قراردادن همه داده ها در طبقه بندی: باشد فراگير–

به چیزی که در داخل داده قرار گرفته است حساس باشد،مثال استفاده از :باشدحساس کننده –
رهبری درمقابل رهبری کاریزماتیک 

بقه باید  نشان دهنده ویژگیهای تمام سطوح ط( خالصه شده)سطح انتزاع.داشته باشدتجانس مفهوم –
بندی باشد

برای مثال نمی توانید داشته باشید محصوالت کنسروشده،ومیوه ها.–

Dr.sheikhi.0912282145040



A Description

 A detailed rendering of people, places, or events in a setting 

in qualitative research

 Codes such as “seating arrangements,” “teaching 

approach,” or “physical layout of the room,” might all be 

used to describe a classroom where instruction takes place

پرداختن به جزئيات در باره مردم،مکانها،يا وقايع دريک زمينه در تحقيق کيفی

 کن است مم“ طرح بندی فيزيکی اتاق“،“رويکرد آموزشی“،“ترتيب نشستن“کدهايی مانند

همه برای توصيف يک کالس آموزشی استفاده شوند
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Narrative description

From the coding and the themes, construct a narrative 

description and possibly a visual display of the findings for 

your research report Use the assigned format (see syllabus)

نی پس از کد کردن وساختن  درون مایه یک توصیف روایتی ساخته می شود که ممکن است  دیدگاه روش
را برای خزارش تحقیق به محقق بدهد
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Constructing the narrative ساختن
روایت 

 Identify dialogue that provides support for themes

 Look for dialogue in the participants’ own dialect

 Use metaphors and analogies

 Collect quotes from interview data or observations

 Locate multiple perspectives & contrary evidence

 Look for vivid detail

 Identify tensions and contradictions in individual experiences

شناسايی صحبت های حمايت کننده از تم ها

جستجوی صحبت های شرکت کنندها با گويش خودش

استفاده از استعاره ومشابهات

جمع آوری نقل وقولها از مصاحبه ها يا از مشاهدات

روشن کردن جزئيات

شناسايی تنشها وتناقضات در تجربه افراد
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