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Deductive (قیاس) thinking (Quantitative)

دنیعنی از یک قانون یا اصل کلی به یک پیش گویی خاص رسی
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Inductive (استقرائی) thinking (Qualitative)

یعنی تعمیم نتایج به دست آمده از مشاهدات خاص
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درونی تحقیقات کیفی به محققان این امکان را می دهد تا تجربه

آورندشرکت کنندگان را بدست 

 کنندنحوه شکل گیری معانی را از طریق فرهنگ تعیین

متغیرها را به جای آزمون کردن، کشف کنند.

اده می کننددلیل دیگری که برخی از افراد از تحقیقات کیفی استف
به گونه ای معموالً سواالت تحقیق خود راکیفی، محققان این است که

داده شود، تنظیم می کنند که تنها راهی که می تواند به آنها پاسخ
تحقیق کیفی است

چرا تحقیقات کیفی انجام می شود؟




 ایسه با قالب متمایل به کار کیفی هستند زیرا در مقکیفی، محققان

ال، در سفت و سخت و ساختار یافته روشهای کمی، به ماهیت سی
.حال تحول و پویایی این روش کشیده می شوند

محققان کیفی از روند کشف کردن، لذت می برند.

رای آمار ممکن است جالب باشد اما این فرصت های بی پایان ب
ه آنها یادگیری، بیشتر در مورد افراد است که محققان کیفی ب

عالقمند هستند

چرا تحقیقات کیفی انجام می شود؟




ان فاصله ای محققان کیفی تمایل ندارند که بین خود و مخاطبینش

وجود داشته باشد، 

 کنندگاه می عنوان فرصتی برای ارتباط با آنها در سطح انسانی نبه.

 ادار به مطالعه کیفی یک کنجکاوی طبیعی دارند که آنها را ومحققان
ن جهان هایی می کند که مورد عالقه آنها می باشد و در غیر ای

.صورت ممکن است به آنها دسترسی نداشته باشند

چرا تحقیقات کیفی انجام می شود؟




یدن به بی عالوه بر این، محققان کیفی از بازی با کلمات، نظم بخش

.نظمی و تفکر در رابطه با روابط پیچیده، لذت می برند

ا به طور از نظر آنها، انجام تحقیقات کیفی چالشی است که خود ر
.کامل وارد فرآیند می کنند

ه این معنی این امر به منظور بدنام کردن محققان کمی نیست و یا ب
لکه صرفاً به این نیست که آنها در بسیاری از صفات مشترک نیستند ب

ق هستندمنظور است که محققان کیفی متعهد نوع خاصی از تحقی

چرا تحقیقات کیفی انجام می شود؟




کنجکاوی

دارندباالییتخیلوخالقیت

کردنریسکبهتمایل

ابهامبازندگیتوانایی

تحقیقزمینهدرموجودمشکالتباکردنکارتوانایی

تحقیقابزارعنوانبهخودپذیرش

ودشمیتولیدکهاثریدرخودکارارزشدیدنتواناییونفسبهاعتماد

ی های کسانی که تحقیقات کیفی خوبی انجام میدهند دارای ویژگ
زیر می باشند




استعلمیکوهنریکتحلیل.

استتفسیریعملیکتحلیل.

شودایجادهادادهازتواندمیداستانیکازبیش.

،دهندمیتشکیلراتحلیلاساسمفاهیم.

هستندمتفاوتانتزاعسطحدرمفاهیم.

داردوجودتحلیلوتجزیهازمختلفیسطوح.

برخی از . تحقیقات کیفی دارای ویژگی های مختلفی است
خصوصیات تحقیقات کیفی شامل موارد زیر می باشد




باشدداشتهمختلفیاهدافتواندمیتحلیلوتجزیه.
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شودمیآغازهادادهاولینآوریجمعباتحلیلوتجزیه.

همانطورراریتکلیتحلیلوتجزیهیاخردتحلیلوتجزیهتواندمیمحققیک
.دهدانجامدارد،الزمتحلیلیشرایطکه

برخی از . تحقیقات کیفی دارای ویژگی های مختلفی است
خصوصیات تحقیقات کیفی شامل موارد زیر می باشد
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