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  چکیده

هـاي کیفـی، از   هـاي پیمایشـی و انـواع پـژوهش    هاي افراد در پـژوهش در عرصۀ پژوهش، محققان براي بررسی دیدگاه
در تحقیقـات تربیتـی و گسـترش توجـه بـه      رویکـرد کمـی   کارگیري کنند. با طرح انتقادات دربارة بهمصاحبه استفاده می

کـارگیري مصـاحبه بـه منظـور     هاي تلفیقی، به مصاحبه بیش از پیش توجه شده است. بـه هاي کیفی و پژوهشپژوهش
هـاي انجـام مصـاحبه و داشـتن     دستیابی به نتایجی که از قابلیت اعتماد مناسبی برخوردار باشد، نیازمند آشـنایی بـا روش  

هـاي تجزیـه و تحلیـل    آمده از این طریق است. مقالۀ حاضر به معرفـی روش دستهاي بهدر تجزیه و تحلیل داده مهارت
هـا  مـتن نوشـتاري مصـاحبه   هاي مصاحبه شامل تحلیل کمی، ساختاري و تفسیري پرداخته است. در تحلیـل کمـی  داده

گردد. در تحلیـل سـاختاري مـتن نوشـتاري، بـر      میهاي آماري تحلیل شود و با استفاده از روشرمزگذاري و شمارش می
شود. در تحلیـل تفسـیري، پژوهشـگر    ها، اصطالحات و مفاهیم و میزان تکرار آنها شمارش و تحلیل میحسب تعداد واژه

اي را شـده هاي نهفته در متن نوشتاري مصاحبه را آشکار سازد و براسـاس آن، نظریـۀ از قبـل تعیـین    صدد است تا پیامدر
  اي را ارائه دهد.ه دهد یا نظریۀ زمینهتوسع

  مصاحبه، تجزیه، تحلیل، داده، کمی، ساختار، تفسیر. ها:واژهکلید
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  مقدمه
هاي پژوهشی است کـه بـا گسـترش رویکردهـاي     آوري دادهاز فنون یا ابزارهاي متداول جمع» مصاحبه«

اي بدان توجه شده است.طور فزایندهبههاي اخیر، و کیفی) در سال یکیفی و رویکردهاي تلفیقی (کم  
برخی از محققان در استفاده از مصاحبه، با وجود اهمیت و کاربرد وسیعش، تردید دارند. آنهـا اظهـار   

هـاي  اي از دادهتواند دامنـه آید، میدست میدارند نتایجی که از طریق یک مطالعۀ مبتنی بر مصاحبه بهمی
، اطالعات نمایشـی،  دارد ارزشند دربر گیرد. عواملی مانند اطالعات جهتبا ارزش تا اطالعاتی را، که فاق

شـود، همچنـین، تـالش    طلبـی شخصـی ارائـه مـی    آمیز و اطالعـاتی کـه بـه دلیـل جـاه     اطالعات اغراق
تراشی و دادن پاسخ براساس شایعات، از عواملی است کـه آگاهانـه، موجـب    ها براي دلیلشوندهمصاحبه

به نقل از ویـچ و بنـزمن). عـالوه     ،159، ص 1383شود (دالور، از مصاحبه می کسب اطالعات نادرست
گر نیز بـه  ها و تعصبات مصاحبهشونده و نگرشگر و مصاحبهوگوي مصاحبهبر این عوامل، کیفیت گفت

شود. بـا توجـه بـه ایـن عوامـل، ایـن گـروه از        دار بودن نتایج مصاحبه میشکل ناآگاهانه موجب جهت
  گیرند: استفاده از سایر فنون و ابزارهاي پژوهش باید در اولویت قرار گیرد.یجه میمحققان نت

داننـد  آوري اطالعـات مـی  ترین و بهترین ابزار جمـع در مقابل، برخی از محققان، مصاحبه را مطمئن
کنند که اگـر مصـاحبه طبـق اصـول و مـوازین صـحیح       ). آنها تأکید می307، ص 1986(کوهن و مانین، 

تـوان از فوایـد   هاي مصاحبه افزایش یابد مـی گیرد و با استفاده از تدابیر گوناگون قابلیت اعتماد داده انجام
  ها بهره گرفت.این ابزار در پژوهش

ها کمتـر مـورد   آوري دادهعنوان فن یا ابزار جمعمصاحبه به ،در کشور ما، در مقایسه با برخی کشورها
ویـژه در سـطح   بع مطالعاتی و راهنمـاي کـافی در زمینـۀ مصـاحبه، بـه     استفاده قرار گرفته و براي تهیۀ منا

مند بـه کشـف حقـایق از    رو، ناآشنایی افراد عالقههاي محدودي انجام شده است. ازاینتخصصی، تالش
آوري و گرایی، دور شدن از حقایق و حتی انحراف از مسـیر صـحیح جمـع   طریق مصاحبه، موجب ذهن

هـایی شـده کـه از قابلیـت اعتمـاد      گیـري منجر به نتیجـه  ،و در نهایت دیدهگرتجزیه و تحلیل اطالعات 
، ص 1386و دیگـران ، برخوردار است و نسبت به صحت آنها شک و تردید وجـود دارد (یمـانی،    کمی
435.(  

هـاي  هاي تحلیـل داده چه بیشتر محققان کشورمان با روش، با توجه به ضرورت آشنایی هررويینبد
هـاي  هـاي بررسـی داده  حاضر درصـدد اسـت، روش   ۀبه افزایش استفاده از این ابزار، مقال مصاحبه و نیاز
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و انواع آن مورد بحث قـرار گرفتـه و سـپس    » مصاحبه«مصاحبه را معرفی کند. با این هدف، ابتدا مفهوم 
آمـده از مصـاحبه بررسـی شـده اسـت. در پایـان،       دسـت هاي بههاي گوناگون تجزیه و تحلیل دادهروش

  بررسی خواهد شد. هاي مصاحبههاي افزایش قابلیت اعتماد دادهاهر

  »مصاحبه«مفهوم 
گـر و  میـان مصـاحبه   آوري اطالعات از طریق تعامل مسـتقیم کالمـی  مصاحبه ابزاري متداول براي جمع

  تواند به صورت فردي یا گروهی و براي سه هدف عمده انجام شود:شونده است. مصاحبه میمصاحبه
عنوان یک ابـزار بـراي شناسـایی متغیرهـا و     یند اصلی پژوهش، بهاتواند پیش از شروع فرحبه می. مصا1

  ها به کار رود.روابط آنها و پیشنهاد فرضیه
هایی خواهد بود کـه  تواند ابزار اصلی تحقیق باشد. در این صورت، مصاحبه شامل پرسش. مصاحبه می2

کردن امکان دسترسی بـه آنچـه درون ذهـن افـراد اسـت،      هاي تحقیق بوده و با فراهم مرتبط با هدف
داند (آگاهی یا اطالعات)، آنچه را فـرد دوسـت دارد یـا نـدارد     گیري آنچه را فرد میموجبات اندازه

  سازد.ها و عقاید) ممکن میکند (نگرشها و ترجیحات) و آنچه را فرد فکر می(ارزش
رد رها در یک پژوهش در حال انجام، مورد استفاده قـرار گیـ  عنوان مکمل سایر ابزاتواند به. مصاحبه می3

هـاي  تـر انگیـزه  هـا یـا بررسـی عمیـق    منتظره، تعیین اعتبار سایر روشو امکان دنبال کردن نتایج غیر
سـازد (کـوهن و مـانین،    دهنـد، ممکـن مـی   هایشان ارائه میدهندگان و دالیلی را که براي پاسخپاسخ
  ).309، ص 1986

یافتـه و بـاز یـا    سـاختار یافته، نیمهساختار یافتگی به سه دستۀ عمدة مصاحبۀظر میزان سازمانمصاحبه از ن
بنـدي  هاي طبقهها و پاسخیافته شامل یک مجموعه پرسشساختار شود. مصاحبۀبدون ساختار تقسیم می

همـۀ   طـور شـفاهی پرسـیده شـود. بـراي     دهنـده، بـه  شده است که از قبل تعیین شـده و بایـد از پاسـخ   
کنـد.  شده را انتخاب مـی هاي ارائه دهنده فقط یکی از پاسخدهندگان، سؤاالت یکسان است و پاسخپاسخ

  شود.شود، به ندرت از سؤاالت باز استفاده میاستفاده می یهاي کمدر این مصاحبه، که براي پژوهش
شـده،  تعیینموضوعات از پیشگر باید دربارة تعدادي از ، مصاحبه»بدون ساختار«یا » باز«در مصاحبۀ 

طور عمیق کاوش کند. در این مصاحبه، سؤاالت اسـتاندارد شـده و پاسـخ از قبـل     دهنده را بهذهن پاسخ
شـوندگان را  هـاي متعـددي از نظـرات مصـاحبه    گر جنبـه اي وجود ندارد. در عوض، مصاحبهشدهتعیین
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نیروي ابتکار خـود اسـتفاده کنـد و بـه ایجـاد       کند. او ازآید، بررسی میوگو پیش میگونه که در گفتآن
  پردازد.هاي جدید و آزمودن آن طی مصاحبه میفرضیه

شـود و  اي است که در آن، سؤاالت مصاحبه از قبل مشخص مـی مصاحبه» یافتهساختارنیمه«مصاحبۀ 
شود؛ اما آنها آزادند که پاسخ خود را به هـر طریقـی   هاي مشابه پرسیده میدهندگان، پرسشاز تمام پاسخ

ترتیـب آنهـا ذکـر    خواهند پاسخ دهند. البته در راهنماي مصاحبه جزئیات مصاحبه، شـیوة بیـان و   که می
، 1384؛ ببـی،  158 - 157، ص 1383شـوند (دالور،  شود. این موارد در طی فرایند مصاحبه تعیین مینمی
  ).  600ص 

شـوندگان  هـاي مصـاحبه  کند به اهـداف تحقیـق و ویژگـی   اي که پژوهشگر انتخاب مینوع مصاحبه
دهنـدگان  هـاي پاسـخ  و ویژگـی اطالعات جـامعی دربـارة موضـوع     ،گر از قبلبستگی دارد. اگر مصاحبه

مند به کسب مجموعه اطالعات بنیادي مشابهی دربارة موضوع باشـد یـا الزم   داشته باشد، همچنین عالقه
اسـتفاده کـرد   » ساختاریافته«توان از روش مصاحبۀ دهندگان بررسی شوند، میباشد نمونۀ بزرگی از پاسخ

وجـوي  عنوان یک جسـت به» بدون ساختار« ). مصاحبۀ117، ص 1385؛ هومن، 158، ص 1383(دالور، 
گیـرد.  هـاي سـاختارمندتر مطالعـه شـود صـورت مـی      مقدماتی براي یافتن موضوعاتی که باید بـا روش 

شونده تحت فشار قرار گیرد یـا محقـق   شود مصاحبههمچنین جایی که مصاحبۀ ساختاریافته موجب می
شونده را بررسـی کنـد و رسـیدن بـه ایـن      هزندگی شخصی مصاحب مند است برخی از ابعاد تجربۀعالقه

شـود  شونده ممکن است، از مصاحبۀ بدون ساختار استفاده مـی احبههدف تنها از طریق آزاد گذاردن مص
  ).21، ص 2000(گیلهام، 

  يند مصاحبهافر
مصاحبه، اعم از ساختاریافته یا بدون سـاختار، مسـتلزم طـی مراحلـی اسـت کـه در ادامـه توضـیح داده         

، 1986دانند (کوهن و مـانین،  کامل را شامل شش مرحله ذیل می ۀیند مصاحبافر مانینو  کوهنشود. می
  ):320ص

هاي کلی، اهمیت عملـی آنهـا و   این مرحله با مطالعۀ اساس نظري پژوهش، تعیین هدف . تعیین هدف:1
اي هـ هاي کلـی بـه هـدف   شود. سپس هدفعلت اینکه چرا روش مصاحبه انتخاب شده است، آغاز می

  .گرددتر و ویژه تبدیل میجزئی
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شـود. ایـن کـار مسـتلزم     در این مرحله، ساختار مصاحبۀ تعیین شده و راهنماي آن تهیه مـی  . طراحی:2
هایی است که بتواند آنچـه را محقـق درصـدد دسـت یـافتن بـه آنهاسـت،        تبدیل اهداف تحقیق به سؤال

دد. گـر ها با نوشتن متغیرهایی که در تحقیق باید مطالعه شود، آغـاز مـی  منعکس سازد. معموالً تهیۀ سؤال
گـر  پاسخ یا بسته پاسـخ) بـا توجـه بـه مالحظـاتی ماننـد اینکـه مصـاحبه        ها (بازنوع سؤال بارةسپس در

دهندگان، انتظاراتی کـه  دهندگان بپردازد یا نه، تحصیالت پاسخخواهد به بررسی عمیق اظهارات پاسخمی
گـر از موقعیـت   حبهشـونده، میـزان آگـاهی مصـا    دهنده داشت، سطح انگیزش مصـاحبه توان از پاسخمی

دهنـده برقـرار کنـد،    توانـد انتظـار داشـته باشـد بـا پاسـخ      گـر مـی  دهنده و نوع روابطی که مصاحبهپاسخ
هـا را  تواند هنگام انجام مصاحبه، سؤالشود. عالوه بر این، در تحقیقات کیفی، محقق میگیري میتصمیم

 ).533، ص 1383ل و همکاران، تغییر دهد یا براي پیگیري پاسخ، سؤال جدیدي مطرح کند (گا
شـود. در شـروع هـر مصـاحبه،     شـوندگان آغـاز مـی   این مرحله با انتخـاب مصـاحبه   . انجام مصاحبه:3

گـر بایـد همـواره    اي ایجاد شود. مصـاحبه گر باید خود را معرفی کند و تالش نماید جو دوستانهمصاحبه
هـاي قبلـی خـود بـر رفتـارش      هـا و آگـاهی  هها، دیـدگا داوريطر داشته باشد از دخالت دادن پیشبه خا

دهنده از حیطه سـؤال و بـه حاشـیه رفـتن او     از خارج شدن پاسخ ،جلوگیري کند. همچنین تا حد ممکن
  جلوگیري کند.  

شوندگان ممکن اسـت در طـی فراینـد مصـاحبه انجـام شـود و یـا        هاي مصاحبهثبت پاسخ . نگارش:4
هـا  ود، سپس به صورت متن نوشتاري درآیـد. ثبـت پاسـخ   ها با وسایلی مانند ضبط صوت ضبط شپاسخ

  تواند به صورت خالصه یا مفصل همراه با شرح جزئیات انجام شود.می
شـوندگان، فراینـد بررسـی محتـواي     ي مصـاحبه هـا پس از تهیۀ متن نوشتاري پاسخ . تجزیه و تحلیل:5

رتبـاط  شود. هدف این فراینـد کشـف ا  می ها آغازها و نوشتهآمده از گفتهدستهاي بهآشکار و پنهان داده
شـونده، یـافتن شـرایط و     ها، دستیابی به قصـد واقعـی مصـاحبه   دهندة دادهدرونی اجزا و عناصر تشکیل

اشـاره   گیلهـام گونه کـه  بینانه است. همانها مرتبط است و در نهایت، ارائۀ نتایجی واقعمحیطی که با داده
بنـدي آنهـا بـر حسـب     هاي اساسـی و کلیـدي و دسـته   شناسایی گفتهها شامل کند، فرایند تحلیل دادهمی

  ).59، ص 2000(گیلهام،  ستهامقوله
شده از نوار، معمـوالً بسـیاري از مطالـب اضـافی و تکـراري اسـت. بنـابراین،        گوهاي پیادهودر گفت

هـاي  نیـک از مـت  راحتی نکات اساسـی موجـود در هـر   تواند بهمحقق با شناسایی و پاکسازي نوشته می
هـاي اساسـی مربـوط بـه هـر مقولـه در تمـام        ها، گفتـه مصاحبه را شناسایی کند. سپس با انتخاب مقوله
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و » جـامع «هـا بایـد   کنـد. مجموعـه مقولـه   بندي ها را در کنار یکدیگر قرار دهد و دستههاي مصاحبهمتن
اي هـر متغیـر یـا سـؤال     هاي اصلی و فرعـی کـه بـر   بودن به این معناست که مقوله» جامع«باشد. » مانع«

نظر در سؤال را تحـت پوشـش   شود، تمام عناوین یا ابعاد گوناگون متغیر موردمصاحبه در نظر گرفته می
اي که مربوط به یک مقولـه اسـت، واقعـاً بـه     بودن این است که گفته یا ایده» مانع«و منظور از  ،قرار دهد

ـ   بنـدي و تحلیـل داده  هیچ مقولۀ دیگري تعلق نداشته باشد. محقق براي دسـته  ر حسـب  هـاي مصـاحبه ب
کـار  توانـد بـه  هاي گوناگونی را مـی یافتگی مصاحبه، و رویکرد پژوهش، روشموضوع پژوهش، سازمان

هـا بررسـی   شوند. در ادامه، ایـن روش گیرد که به سه روش تحلیل کمی، ساختاري و تفسیري تقسیم می
  شوند.می
هاي مصاحبه، باید نتایج آن را در قالـب یـک گـزارش در    داده : پژوهشگر پس از تحلیلتهیۀ گزارش .6

انجام شود، سبک نگارش گـزارش آن عینـی،   یاختیار دیگران قرار دهد. اگر پژوهش براساس دیدگاه کم
کـه پـژوهش   است. هنگامی هاي مقاالت علمیطرفانه و داراي ساختار متعارف و براساس دستورالعملبی

آوري هاي کیفـی جمـع  هاي مصاحبه نیز مانند سایر روشانجام شود، گزارش یافتهبراساس دیدگاه کیفی 
شود و در آن از تمهیدات و فنون ادبی بـراي روح بخشـیدن بـه    ها، با سبکی خلّاقانه و هنري تهیه میداده

دهـد و در  هـاي خـود را نیـز دخالـت مـی     شود. در این گزارش، پژوهشگر دیـدگاه ها استفاده میدیدگاه
  ).1009، ص 1383کند (گال و همکاران، هایی که الزم است آنها را یادآوري میجا

  هاي مصاحبهها تجزيه و تحلیل دادهروش
ی، سـاختاري و تفسـیري تجزیـه و        شدة مصاحبهمتن پیاده گونه که گفته شد،همان هـا بـا سـه روش کمـ

  شود:  تحلیل می

  . تحليل كمي۱
ي هـا شود. در ایـن نـوع تحلیـل، مـتن نوشـتاري پاسـخ      استفاده میهاي آماري براي این منظور، از روش

گـردد. سـپس   شود و در جـدول توزیـع فراوانـی ثبـت مـی     می شوندگان رمزگذاري و شمارشمصاحبه
هـا یـا تحقیـق،    هاي آمار توصیفی، متناسب با نـوع متغیـر  اطالعات موجود در جدول با استفاده از روش

هـاي آمـاري ماننـد    توانـد شـاخص  شود. محقـق مـی  تحلیل می روش تحقیق، و هدف تحقیق، تجزیه و
) و یـا ارقـام و   199، ص 1377نیـا،  را محاسبه کنـد (حـافظ  درصدهاي توزیع، فراوانی و درصد تراکمی 

بررسـی   - ماننـد وجـود همبسـتگی آمـاري      - آمده را براي انجام محاسبات آمار استنباطی دستاعداد به
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ی   ).288، ص 1384نماید (فرخزاد،  هـاي سـاختاریافته در   هـاي مصـاحبه  بـراي بررسـی داده  تحلیل کمـ
ها ممکن است بسـته پاسـخ یـا بـاز     ها، سؤالشود. در این مصاحبهکار گرفته میهاي پیمایشی بهپژوهش

نامـه اسـت   ها بسته پاسـخ هسـتند، راهنمـاي مصـاحبه شـبیه یـک پرسـش       که سؤالپاسخ باشد. هنگامی
  .)1 وست(پی

گر تواند به کار گرفته شود. در روش اول، مصاحبهها باز پاسخ هستند، دو روش میسؤالجایی که 
دهد، شونده آزادانه پاسخ میکه مصاحبهحالیکند و درراهنماي مصاحبۀ خود را از قبل، رمزگذاري می

کند. ي میگذارشده، عالمتي از قبل تعیینهاگر محتواي پاسخ یا بخشی از آن را مطابق مقولهمصاحبه
آمده از این سؤاالت نیز مانند سؤاالت بسته پاسخ، استخراج، تجزیه و تحلیل، و دستهاي بهداده

گیري نشده باشد ابتدا هاي سؤاالت باز، از قبل تصمیمکه براي تحلیل پاسخجایی شود.گزارش می
آمده دستارقام یا اعداد به شود، سپسها و مفاهیم شناسایی و به رمزهاي عددي تبدیل میها، جملهواژه

، ص 1384گیرد (فرخزاد، هاي آمار توصیفی و استنباطی، مورد استفاده قرار میبراي محاسبۀ شاخص
288.(  

  . تحليل ساختاري:۲
ها، مفاهیم و ارتبـاط  شده، اجزاي ساختار متن نوشتاري مصاحبه، یعنی واژهتحلیل ساختاري متن پیاده در

هـا و  رفتـه در جملـه  کـار و اصـطالحات بـه   هاها، الفاظ، کنایهن تکرار، تعداد واژهمیان آنها بر حسب میزا
، ص همـان هـا کشـف شـود (   گردد تا الگوهاي موجـود در گفتـه  میزان تکرارشان شمارش و بررسی می

کنند که از جملـۀ آنهـا   هاي گوناگونی استفاده میداران این نوع تحلیل از فنون و روش). طرف286- 284
کوشد روابط میان موضوعات یا مسـائل را شناسـایی   است. با این روش، محقق می یحلیل ارتباطروش ت

کننـد بـه   ها و عباراتی کـه افـراد مطـرح مـی    و معرفی کند. فرض اساسی تحلیل روابط این است که واژه
خودي خود، داراي معناي ذاتی نیست، بلکـه معـانی از طریـق تحلیـل روابـط، یعنـی کشـف پیونـدها و         

عنـوان  آیـد. بنـابراین، نبایـد مفـاهیم بـه     ها یا عبارات درون متن به وجود میهاي میان مفاهیم، واژهرتباطا
عنوان نمادهایی به کار گرفته شود کـه  هاي معنایی در نظر گرفته شود، بلکه باید بهواحدهاي مجزّا یا بسته

 ویلکینسـون د. طبـق نظـر   آورمـی معناي خود را در ارتباط با سایر نمادهاي موجـود در مـتن بـه دسـت     
)Wilkinson(  بیرنینگهامو )Birningham      الگوي تحلیل روابط داراي هفت مرحلـه بـه شـرح ذیـل اسـت (

  ):78- 76، ص 2003(ویلکینسون و بیرنینگهام، 
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توانـد تعـداد   مـی  سؤالی کـه بـه دقـت و بـا مهـارت تهیـه شـده اسـت،        گیري دربارة سؤال: . تصمیم1
کند و مـدیریت کـل فراینـد    هاي آنها را که باید بررسی شود محدود میمجموعهو زیرها، مسائل موضوع

هـاي بـه   سازد. براي مثال، در پژوهشی سؤال اساسی این است که طبـق مصـاحبه  پذیر میتحلیل را امکان
  »بهترین شیوة مدیریت خدمات بهداشتی چیست؟«چاپ رسیده در فالن روزنامه، 

که سؤال تعیین شد، الزم است براي تحلیل تعیین شود که متن چند هنگامی. تعیین چارچوب تحلیل: 2
شوندگان باید تحلیل شود. براي مثـال، در پـژوهش مـذکور،    یک از مصاحبهمصاحبه و یا مصاحبه با کدام

  شده تنها دو مصاحبه تحلیل گردد.ي چاپهاممکن است تصمیم گرفته شود از میان مصاحبه
گیري شـود. بـراي بررسـی    اي باید بررسی گردد باید تصمیمة اینکه چه نوع رابطهدربار گیري:. تصمیم3

ـ  «تـوان از رویکردهـاي   ها، عبارات یا سایر واحدهاي تحلیل، میروابط میان واژه تحلیـل  «، »راسـتخراج اث
  استفاده کرد. »ترسیم نقشۀ شناختی«و » تشابه یا نزدیکی

ها و مسائل مطرح شـده اسـت.   اثر، شامل ارزیابی عاطفی گفتهتحلیل روابط مبتنی بر  الف. استخراج اثر:
نظرهاي عاطفی گوینده و کشف زبانی کـه بـه کـار گرفتـه اسـت، بـر       براي توصیف اظهار در این تحلیل،

یکـی   2وست شود. براي مثال، در پیها و اصطالحات و روابطی که حاکی از عواطف است تأکید میواژه
نشـان دهنـدة   » براي اولـین بـار  «مینۀ مدیریت خدمات بهداشتی، اصطالح شده در زي چاپهااز مصاحبه

مشـکل  «و » در غیـر ایـن صـورت   «شونده نسبت به طرح اجـرا شـده و اصـطالح    عاطفۀ مثبت مصاحبه
هـاي  دهندة نگرانی او نسبت به سرایت این مشکل از بخش راه آهن به بیمارستاننشان» پرداخت دستمزد

  ایالت است.
و نزدیکی آنهـا بـا سـایر     هاها یا گفتهدر این تحلیل، متن براي کشف واژه به یا نزدیکی:ب. بررسی تشا

شـود. در  هاي پژوهش مرتبط است، بررسـی مـی  اي که با سؤالشدهیا اصطالحات از قبل تعریف هاواژه
ه دقـت  هـا بـ  وجوي وجود ایـن واژه منظور جستاین رویکرد، محقق ابتدا متنی را که باید تحلیل شود به

کنـد. سـپس رابطـۀ میـان     هاي مشابه از نظر معنا را شناسایی و شمارش میکند. سرانجام، واژهمطالعه می
هـا یـا   واژه 2 وستپیکند. براي مثال، در گذاري نموده، معنادار میها را با استفاده از اعداد ارزشاین واژه
، »مـدیران «، »دسـتمزد «ي آن دارند مثـل واژه  هامجموعهمدیریت و زیر که ارتباط نزدیکی با واژةمفاهیمی

  .ستا در متن شناسایی شده» عملکرد«و » مدیریت بیمارستان«
بـراي   در این رویکرد، پژوهشگر به جاي پرداختن به عناصر درونـی، الگـویی   ج. ترسیم نقشۀ شناختی:

  دهد.شده ارائه میمحتواي ظاهري متن نوشته
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هـا یـا   گیري دربارة نوع تحلیـل، تعیـین خواهـد کـرد چـه واژه     تصمیم بندي متن:. کدگذاري و دسته4
بندي شود. براي مثال، اگر محقق قصد دارد براساس رویکـرد اسـتخراج   باید رمزگذاري و مقولهمفاهیمی 

ها را بـه دقـت   هاي مثبت و منفی دربارة مدیریت خدمات بهداشتی را رمزگذاري کند باید متناثر، توصیه
شـده، توصـیۀ   د. در مثال ذکربندي نموشده را در دو دستۀ مثبت و منفی طبقهي ارائههاتوصیهمرور کرد و 

 منفی، و واگذاري مدیریت به بخـش خصوصـی مفهـومی    تواند مفهومیتغییر روند پرداخت دستمزد می
  مثبت داشته باشد.

ن، تعداد دفعاتی که به کـار  ها و مفاهیم در متدر این مرحله، محقق با بررسی جاي واژه. کشف روابط: 5
هـا و مفـاهیم   نظر در پژوهش، پیوندها و روابط میـان واژه ل مورداند، همراهی با مسئلۀ اصلی یا مسائرفته

  دهد.را نشان می
دهنـدة  بـراي مثـال رمزهـاي نشـان     ـدر این مرحله، پژوهشگر با رمزهاي ارتباطی  . رمزگذاري روابط:6

نظر را رمزگـذاري  موردمتن  - دهندة ارتباط منفی (اعداد منفی)زهاي نشانارتباط مثبت (اعداد مثبت)و رم
  کند.می
و » مـاتریس «در این مرحله، تحلیل اطالعات با استفاده از فنـون آمـاري مثـل ترسـیم     . تحلیل روابط: 7

تواند تمام رمزهـاي  شود. براي مثال، در تحقیق مذکور، پژوهشگر میمحاسبۀ ضریب همبستگی انجام می
هـا پیـدا کنـد یـا بـه      ثبت یا منفی را شمارش کرده، با بررسی تعداد آنها، پیوندهایی میان مفـاهیم و واژه م

  سپس روابط را به شکل نمودار ارائه دهد. ،هاي مستقیم و غیرمستقیم آنها بپردازدبررسی ارتباط
لیـل، الزم  و ساختاري این است که پس از طـی مراحـل تجزیـه و تح   یک نکتۀ مهم در تحلیل کمی 

شـده بپـردازد و یـا بـه     ي مطـرح هادربارة فرضیهآمده، به قضاوت دستبهاست پژوهشگر براساس نتایج 
نظر در پژوهش پاسخ دهد. در این زمینه، محقق با استفاده از عقـل، منطـق، غـور و    االت اساسی موردسؤ

دهـد کـه   ی نتایج نشـان مـی  ). گاه202- 199، ص 1377نیا، اندیشه باید به کشف واقعیت بپردازد (حافظ
هـا و  ها کم بوده یـا در فرضـیه  در اجراي پژوهش، مسائل و مشکالتی وجود داشته است. براي مثال، داده

رو، ایجاد تغییـر  ). ازاین289، ص 1384هاي پژوهش نارسایی و نقص وجود داشته است (فرخزاد، سؤال
  هاي اضافی الزم خواهد بود.در آنها و یا انجام مصاحبه
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  تحليل تفسيري. ۳
هـاي نهفتـه در مـتن    در این روش تحلیل، پژوهشگر درصدد است تا در حد امکان، به آشکار نمودن پیام

بـراي دسـتیابی بـه ایـن هـدف، مـتن        گیلهـام، ). طبق توصیۀ 281، ص هماننوشتاري مصاحبه بپردازد (
هـاي اصـلی   ). سـؤال 63 ، ص2000طور کامل و با شرح جزئیات نوشته شـود (گیلهـام،   مصاحبه باید به

هـاي مکمـل در آن بایـد    گر انجام داده است و سـؤال کاوهایی که مصاحبهوها، کندپرسیده شده، یادآوري
شونده گفته اسـت، دسـت یافـت. محققـان بـراي معنـا       وان به درك کاملی از آنچه مصاحبهذکر شود تا بت

  کنند.رمزگذاري میها، آنها را با دو رویکرد مرور کرده، بخشیدن به این متن
هـایی را دربـارة چـه    در رویکرد اول، محقق بـا مـرور ادبیـات موجـود دربـارة موضـوع پـژوهش، ایـده        

اي را از قبـل در  دست آورده است و نظریـه باید براي رمزگذاري انتخاب شود، بهموضوعات و مفاهیمی 
هـاي  دي متناسب بـا آنهـا از داده  ها را تعریف کرده، سپس مفاهیم جدیذهن خود دارد. براساس آنها، رمز

  کند.مصاحبه استخراج می
عبــارت دیگــر، درصــدد اي اســت. بــهدر رویکــرد دوم، هــدف پژوهشــگر دســتیابی بــه نظریــۀ زمینــه 

اي کـه از قبـل   ها وجـود دارد، نـه نظریـه   هاي مصاحبهاي است که در متن یادداشتوجوي نظریهجست
تنیـدة  هاي فرایند درهـم تشخیص مفاهیم، و تدوین نظریه بخش تعیین شده است. بنابراین، تعیین رمزها،

رمزگـذاري انتخـابی یـا رمزگـذاري      تحلیل است و آنها بدون استفاده از ادبیات و از طریق رمزگذاري باز
  شود.ها استخراج میمحوري، از داده

هـا  یادداشـت ن ) براي تحلیل تفسیري مت2000( گیلهام) و 2005( روبیندر هر دو رویکرد، به عقیدة 
  پژوهشگر باید مراحل ذیل را طی کند:

  شده مرور شوند.ي پیادهها. به ترتیب، متن1
تـر درج گـردد.   رنـگ د یـا پـر  هاي اساسی برجسته گردد؛ زیـر آن خـط کشـیده شـو    . در هر متن، گفته2

نادیـده  هـاي نـامربوط   هاي انحرافی و سایر دادههاي معترضه، گفتههاي تکراري، جملههمچنین گفته
  گرفته شود.

  کند مشخص شود.اي را مطرح میرسد چیز تازههاي مشابه که به نظر می. برخی از گفته3
ها مرور شد، پژوهشگر باید دوباره به مـتن اولیـه برگشـته، آنهـا را مـرور کنـد تـا        که تمام متن. هنگامی4

عـالوه بـر ایـن، بـه ایـن       هاي اساسی، دچار غفلت نشده اسـت. اطمینان یابد در برجسته کردن گفته
واقعـاً اساسـی   هایی وجود دارد کـه  شده، آیا گفتهینهاي اساسی تعیسؤال پاسخ دهد که در میان گفته
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گـذاري کنـد.   ها را جداگانـه عالمـت  نیست. گاهی الزم است از فرد دیگري بخواهد تا مجموعۀ متن
ایسه کند و در صورت نیـاز آنهـا   هاي خود، مقگذاريسپس آنچه را او برجسته کرده است با عالمت

  را تغییر دهد.
شـده، سـعی کنـد    ي اساسـی برجسـته  هـا گردد و با مرور گفتـه . پژوهشگر باید دوباره به اولین متن باز5

اي بـه آنهـا   شده به هر سؤال استخراج کند و عناوین سـاده ي دادههاها را از پاسخاي از مقولهمجموعه
شـود، امـا   شده، تعداد زیادي مقوله استخراج مـی لین متون پیادهاز اواختصاص دهد. روشن است که 

یابد؛ زیرا افراد بـه نکـات مشـابهی    شده کاهش میي بعدي تعداد عناوین استخراجهاتدریج، از متنبه
  ).3پیوست اند (اشاره کرده

تواننـد بـا یکـدیگر    ها نگاه کرده، از خود بپرسد: آیا آنها می. در این مرحله، محقق باید به فهرست مقوله6
کند، ممکن است متوجه شود برخـی از عنـاوین   که این فهرست را بررسی میترکیب شوند. هنگامی

یادداشت شده مناسب یا ضروري نیست و باید حذف شود. براي اطمینان بیشتر، الزم اسـت از افـراد   
  ).4پیوستبندي را مرور کند (دیگري بخواهد تا نظام مقوله

 شده بـرود و هـر گفتـۀ   ي پیادههاپژوهشگر باید دوباره سراغ متن ،بندي نهایینظام مقوله. پس از تعیین 7
شده در کجـاي فهرسـت   ایسه کند و ببیند که نکتۀ گفتهها مقشده را با فهرست مقولهاساسی مشخص

اي ربـط دهـد،   توانـد آن را بـه هـیچ مقولـه    هایی که به راحتـی نمـی  ها آمده است. جلوي گفتهمقوله
هـا تغییـر   هـا را در عنـاوین مقولـه   بگذارد. عالوه بر آن، در صورت لزوم باید واژه (؟) عالمت سؤال
هـایی شـود   ها بهتر تناسب پیدا نماید و بتواند شامل گفتههاي جدید اضافه کند تا با گفتهدهد یا مقوله

  اند.هاي اصلی محسوب نشدهشان تردیدي وجود دارد یا جز پاسخکه درباره
وارد  -  5شـبیه جـدول شـماره     - هاي هر سؤال را در یک جدول تحلیـل  الزم است پژوهشگر مقوله. 8

دهندگان در کنـار آن نوشـته شـود. سـپس در هـر      ها در باال و نام یا رمزهاي پاسخکند. عناوین مقوله
که باید شـرح  اند یا بخشی از آنها را وارد کند. این کار در مرحلۀ بعد، دهندگان گفتهخانه، آنچه پاسخ

هاي مربوط به هر مقوله کمـک  شوندگان به تفصیل نوشته شود، به یافتن جاي گفتههاي مصاحبهگفته
  .کندمی

شـود. اکنـون پژوهشـگر بـراي     ها تحلیل و توصیف میشده، محتواي آشکار متني ذکرهابا انجام فعالیت
هـاي گونـاگون بیـان    دربارة هر مقوله بـا شـیوه  افراد را اند، باید آنچه تحلیل معناي واقعی آنچه افراد گفته

انـد درك شـود. ایـن کـار     شوندگان گفتهاند، در کنار یکدیگر قرار دهد تا معناي پنهان آنچه مصاحبهکرده
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انـد،  هاي متفاوت بیان براي گفتن یک موضوع استفاده کردههاي گوناگون و شکلکه افراد از واژههنگامی
  ).5وستکاري مشکل است (پی

شوندگان، استنباط متفـاوتی  هاي مصاحبهها و گفتهر کس هنگام تحلیل، ممکن است از عنوان مقولهه
هـا اشـتباه بـه کـار     هاي خود را نیز دخالت دهد. در نتیجه، ممکن است مقولـه داشته باشد و حتی ترجیح

دة اساسـی  گـر) پـیش از شـروع تحلیـل، بایـد شـالو      گرفته شود. براي ممانعت از آن، پژوهشگر (تحلیـل 
  استنباط خود را به وضوح مشخص کند.

) است. منظـور  peer-review» (مرور همت«کار دیگري که الزم است پژوهشگر انجام دهد، استفاده از 
مـتن   این است که پژوهشگر از فرد دیگري که از نظر مهارت با او برابر یـا بـاالتر اسـت، کمـک بگیـرد؛     

اختیار او قرار دهد، ماهیت پژوهش را براي او تبیـین کنـد و از او    اي را درگذاري نشدهشده عالمتپیاده
هـایی  هاي اساسی را برجسته کند. سپس آنها را با تحلیل خود مقایسه نماید. اگر همتـا گفتـه  بخواهد گفته

ل   را برجسته نکرده، اما پژوهشگر آن را به عنوان گفتۀ اساسی مشخص ساخته است و بعکس، جـاي تأمـ
  ).73- 70، ص 2000گیلهام، وجود دارد (

اس دهـد رمزهـا را براسـ   اي رمزگذاري را انجـام مـی  البته زمانی که پژوهشگر با رویکرد نظریۀ زمینه
کند. در نتیجه، هنگـام خوانـدن هـر خـط یـا بنـد، از خـود        شوندگان تعریف مینظر مصاحبهمعناي مورد

در یک لغت یـا اصـطالح خالصـه     شونده چیست و سپس پاسخ راپرسد: منظور یا احساس مصاحبهمی
انـد،  شوندگان برداشت متفاوتی بیان کردهها، متوجه شود مصاحبهکند. هر گاه در حین مرور سایر متنمی

ممکن است ایدة پژوهشگر دربارة معنـاي مقولـه تغییـر کنـد. در نتیجـه، مجبـور بـه رمزگـذاري دوبـاره          
  ).250، ص 2005روبین،  هاي خود شود (روبین ومنظور هماهنگ کردن یافتهبه

هـاي  اي که پژوهشگر تا این مرحله انجام داده این است کـه یافتـه  ترین فایدة تحلیل موشکافانهبزرگ
دهد. براي انجام تحلیـل  بندي شده، در اختیار او قرار میها دستهاساسی و جزئیاتی را که بر حسب مقوله

)، پژوهشگر نیاز به یک توقـف قریـب   73ص  ،2000، کند (گیلهامتوصیه می گیلهامگونه که نهایی، همان
تـر، بـه اطالعـات    یافتـه ذهنـی سـازمان  تواند با دیدي تازه و اي دارد؛ زیرا در پایان این زمان، مییک هفته

بازگردد و به نوشتن شرح مفصل و تفسیر اظهارات و وقایع بپردازد. در این مرحله، براي نوشـتن بخـش   
اي را ارائـه  زمینـه  ۀممکن است بخواهد یک نظریه را گسترش دهد و یا نظریتفسیري مطالعه، پژوهشگر 

آمده را درون یک نظریه جامع در کنـار  دستچگونه نتایج بهدهد. بنابراین، باید فکر کند و تصمیم بگیرد 
  تواند استفاده کند.یکدیگر قرار دهد. براي ربط دادن مفاهیم با یکدیگر، از چند شیوه می
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دهندة ایـدة پژوهشـگر   ها تهیه شده و نشانها است که طی مصاحبهتفاده از الگوي سؤالیک شیوه اس
ها با دقت بیشـتر بـراي یـافتن ایـن موضـوع      دربارة موضوع پژوهش است. دومین شیوه بررسی مصاحبه

 انـد؟ سـومین شـیوه مطالعـۀ    شوندگان موضوعات اساسی را با یکدیگر ربط دادهاست که چطور مصاحبه
تنها مفاهیم اساسی بلکه نحوة ربـط دادن آنهـا را نیـز بـه پژوهشـگر نشـان       منتشر شده است که نهادبیات 

باره که مفـاهیم  این اي که در ذهن دارد، دردهند. چهارمین شیوه آن است که پژوهشگر براساس نظریهمی
خود بـازگردد و   هايتوانند با یکدیگر مرتبط باشند، تصمیم بگیرد. سپس به ایدهو موضوعات چگونه می

ها، پژوهشـگر بایـد بـه    ببیند آیا چنین ارتباطی در آنها قابل مشاهده است یا خیر؟ با انتخاب یکی از شیوه
ها فراتر رود، مفـاهیمی را بـه دلیـل کمبـود     آمده اقدام کند. او ممکن است از دادهدستربط دادن نتایج به

  گر را ترکیب کند.شواهد کنار بگذارد و برخی را تغییر دهد و برخی دی
او  پردازد، بلکـه ها و توضیح فرایندها نمیبنابراین، در نوشتن گزارش، پژوهشگر تنها به بازتولید گفته

هـاي نظـري خـود    که شواهد کافی بـراي بحـث  حالیدر را فراهم کند، فهمیباید توضیح یا توصیف قابل
هـاي  ). براي ایـن منظـور، در شـرح مفصـل داده    245- 240، ص 2005سازد (روبین و روبین، فراهم می

همـراه بـا   شـوندگان  بندي عقاید و نظرهـاي مصـاحبه  مصاحبه، الزم است پژوهشگر به ربط دادن و جمع
  ).6 وست(پیهاي مستقیم و غیرمستقیم بپردازد قولذکر نقل

  براي تهیۀ این گزارش توجه به چند نکته ضروري است:
اي از هاي مربوط بـه یـک مقولـه نقـل شـود، بلکـه فقـط بایـد مجموعـه         اول. الزم نیست تمام گفته

هاي متفاوتی وجود دارد بایـد بـراي   ها ذکر شود. البته اگر گفتهعنوان نمایندة تمام گفتههاي متنوع بهپاسخ
تـر،  اي واضـح دهنـدگان یـک نکتـۀ مشـابه را بـه شـیوه      ها اضافه شود. برخی از پاسـخ دیدگاهارائۀ دقیق 

. تر اسـت قول مستقیم متناسببراي نقل هااند. این گفتهشورتر، یا به طرزي متفاوت با دیگران بیان کردهپر
در ذیـل هـر    هـد. نظر ارائـه د از موضوع مورد شده باید تصویر منسجمیتخابهاي انقولدر مجموع، نقل

شـوندگان پرداختـه   هـاي مصـاحبه  عنوان فرعی، باید یک یا دو بند مقدماتی ارائه گردد و سپس بـه گفتـه  
قول را، کـه بـه   تواند دو یا چند نقلشود. البته ربط دادن میان آنها ضروري است. در صورت لزوم، او می

  نظر اشاره دارند، پشت سر هم بیاورد.قطهیک ن
داري کنـد  شوندگان خـود ، پژوهشگر باید از ذکر نام مصاحبه»محرمانه ماندن«ت اصل براي رعای دوم.

کنـد از ایـن رمـز    یک از آنها رمزي اختصاص دهد و در هر جا به نظر آنها اشاره مـی و به جاي آن، به هر
دهنـدگان، ماننـد نـوع مـدرك، محـل      تواند با ذکـر مشخصـات مهـم پاسـخ    استفاده نماید. پژوهشگر می
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) و زمان اجراي مصـاحبه بـه خواننـده    7 وستل، رشتۀ تحصیلی، سابقۀ خدمت، محل خدمت (پیتحصی
نظر اطالعـات کـافی داشـته کـه     موضوع مورد ةراطمینان دهد که اطالعات جدید بوده و فرد مذکور دربا

  هاي مصاحبه است.نتیجۀ آن ایجاد اعتماد به داده
ي پژوهشـگر در انتخـاب   هـا یا غیرعمدي تعصـب سوم. خطري که در اینجا وجود دارد تأثیر عمدي 

هاست. او باید تا حد ممکن، آن را کنترل کند. روش اساسی ایـن کـار آن اسـت کـه پژوهشـگر      قولنقل
ها، جلـویش عالمـت بگـذارد. پـس از نوشـتن شـرح       کند، در جدول مقولهاي را نقل میکه گفتههنگامی

شده و نشده را به منظور بررسی دالیـل خـود در   ي نقلاههاي مربوط به هر مقوله، تمام گفتهمفصل گفته
انتخاب یا عدم انتخاب، به دقت بررسی کند. همچنین توجه داشته باشد که ممکن اسـت نکـات ظریـف    

تـوان آنهـا را نمایـان کـرد     قـول نمـی  شته باشد که فقط با یک یـا دو نقـل  هاي جزئی وجود دایا اختالف
  ).79- 76، ص 2000(گیلهام، 

شـده و تفسـیر آنهـا ذکـر تعـداد و درصـد       هاي نشـان دادن انـواع نظرهـاي ذکـر    یکی از راهچهارم. 
هـا،  نظر را دارند و یا مخالف آن هسـتند. گـاهی در میـان گفتـه    شوندگانی است که دیدگاه موردمصاحبه

بـه  شـوندگان نیـز   هـاي مصـاحبه  رو، باید الگویی از گفتـه اي از موضوع وجود دارد. ازاینتصویر پیچیده
  شکل جدول یا نمودار تهیه شود.

کنـد: اول آنکـه اگـر همـه یـا بیشـتر       توجه به دو نکته را توصـیه مـی   گیلهامها، قولدربارة تعداد نقل
طیفـی از   اند، ایـن اشـتراك بهتـر اسـت بـه وسـیلۀ      شوندگان به نکتۀ اساسی مشابهی اشاره کردهمصاحبه

قول، این پیام را به همراه دارد کـه ایـن فقـط نظـر یـک نفـر       زیرا ذکر یک نقل ها نشان داده شود؛قولنقل
  است.

هـاي جزئـی در   دوم آنکه اگرچه افراد ممکن است تقریباً چیز مشابهی را مطـرح کننـد امـا اخـتالف    
هـا  قـول اي از نقـل تواند به وسیلۀ ذکر مجموعههاي ظریف و مهم در جزئیات فقط میها و تفاوتدیدگاه

  ).77، ص 2000آشکار شود (گیلهام، 

  ل در مصاحبهيب و انتخاب روش تحليا، معايمزا
کنـد.  هاي مصاحبه مزایا و معایبی دارد و در آن محقق هدفی را دنبال مـی هاي تحلیل دادهیک از روشهر

هـا یـا   کند درصدد یـافتن پاسـخ سـؤال   میهاي مصاحبه را به صورت کمی تحلیل که محقق دادههنگامی
تنها بـراي  هاي آماري نهز قبل تعیین شده. مزیت این نوع تحلیل آن است که روشهایی است که افرضیه



   85 مصاحبههاي تحلیل دادههاي تجزیه و روش

رود و ها، بلکه براي اصـالح کیفیـت تفسـیر و اسـتنتاج بـه کـار مـی       دقت بخشیدن و تلخیص دقیق یافته
نـد،  ااي را که این افراد از آن انتخـاب شـده  شوندگان به جامعهآمده از مصاحبهدستامکان تعمیم نتایج به

ی، غالبـاً موضـوعات      229، ص 1373آورد (هولستی، وجود میبه ت، در تحلیـل کمـ با وجود این مزیـ .(
اي تعریـف  گونـه محقق باید بتواند مفاهیم را بهشود. عالوه بر این، پیچیده به صورت سطحی بررسی می

بـردن همـین تعـاریف بـه      هاي تحقیق داشته باشد؛ اما به کـار عملیاتی کند که بیشترین ارتباط را با هدف
گـر  شوندگان کار آسانی نیست. از سوي دیگـر، مصـاحبه  نحو یکسان درخصوص اظهارات همۀ مصاحبه

شـوندگان و بـا نسـبت دادن نیـت یکسـان بـه همـۀ        هـاي یکسـان از همـۀ مصـاحبه    با پرسـیدن سـؤال  
اسـت (ببـی،    میدهند موظف به اجراي این شرط الزم در تحلیل کشوندگانی که نظر خاصی میمصاحبه

  پذیر نیست.هاي افراد امکانها و افکار و اندیشهرو، درك کامل دیدگاهاین). از569، ص 1384
شوندگان، محقق درصدد شناسایی ترتیـب و تـوالی الگوهـاي    هاي مصاحبهدر تحلیل ساختاري گفته

هـاي بـین فـردي    ة پیـام دهنـد ها ممکن است نشانهاي این مصاحبهگفتاري و مقدار تکرار آنهاست. داده
). رمزگـذاري و  990، ص1383آورد (گـال و همکـاران،   هاي عملی و نظري را به وجود میباشد که الزام

هاي آشـکار  هاي آشکار و پنهان باشد. رمزگذاري پیامتواند شامل تحلیل پیامبندي در این تحلیل میمقوله
مشابه هستند تحت عنـوان   کلماتی که داراي مفهومی ها یامشابه است. در این تحلیل، واژهبا تحلیل کمی 

  شوند.یک مقوله شمارش می
ی    ت این نوع تحلیل آن است که چون بیشـتر جنبـۀ کمـدارد، تأثیرگـذاري ذهـن یـا شخصـیت      مزی

رسد. مزیت دیگر آن، سـادگی کـار تحلیـل، انـدك بـودن هزینـه، و       گر) به حداقل میپژوهشگر (تحلیل
ت دیگـري     286- 284، ص 1384آن است (فرخـزاد،  صرف وقت کمتر در  پایـایی در رمزگـذاري مزیـ .(

نظـر چگونـه سـنجیده    بفهمـد مفهـوم مـورد    دهـد دقیقـاً  است که به خوانندة گزارش پژوهش امکان می
  شود.می

ي هـا شـوندگان از واژه اما نقطۀ ضعف این روش اعتبار آن است؛ زیرا ایـن ادعـا کـه همـۀ مصـاحبه     
تر از شمارش تعداد تکـرار یـک یـا    تر و عمیقوم را در نظر دارند، به نوعی بررسی غنینظر یک مفهمورد

هـا نهفتـه اسـت    هاي پنهان یا معنایی را که در پشت کلمـه چند واژه نیاز دارد. اگر پژوهشگر بخواهد پیام
شـدة  بـار مـتن پیـاده    هـا کـافی نیسـت، بلکـه بایـد چنـدین      بررسی کند، تنها بررسی روابط ظاهري واژه

شـوندگان همـان چیـزي اسـت کـه      نظر مصاحبهد تا بتواند ادعا کند معناي موردها را مطالعه نمایمصاحبه
یـک از آنهـا   بندي را انجام دهند ممکن اسـت هـر  ویژه آنکه اگر چند نفر کار مقولهاستنباط شده است؛ به
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حل براي ایـن مسـئله آن   ترین راه). به655، ص 1384(ببی، کار گیرند تعاریف یا معیارهاي متفاوتی را به
آمـده  دستهاي آشکار و پنهان استفاده شود. میزان همخوانی نتایج بهاست که از هر دو روش تحلیل پیام

  دهد.هاي مصاحبه را افزایش میاز طریق هر دو تحلیل، اعتبار نهایی یافته
عنـوان ابـزاري   دون ساختار بـه هاي بهاي مصاحبهگر به دنبال تحلیل دادهدر تحلیل تفسیري، مصاحبه

اي شوندگان است. هدف او توسعۀ یک نظریه یـا ارائـۀ نظریـۀ زمینـه    براي بررسی عمیق دیدگاه مصاحبه
هـاي مصـاحبه   شـوندگان وجـود دارد. بنـابراین، او بـا تحلیـل داده     هاي مصـاحبه است که در درون گفته

وجوهـاي بعـدي خـود    . سـپس در جسـت  اي کلی ارائه دهددرصدد است تا براي مسئلۀ پژوهش فرضیه
درصدد است مواردي را بیابد که با فرضیۀ اول در تضاد است و براسـاس آنهـا، تصـمم بگیـرد کـه از آن      

تحلیـل  «) آن را Charmaz( چارمـاز فرضیه چشم بپوشد یا آن را جـرح و تعـدیل کنـد. ایـن فراینـد، کـه       
، 2002رود (چارمـاز،  متغیرها از توصـیف فراتـر مـی   نامد، براي یافتن الگوها و روابط میان می» استقرایی

). خطري که در این شـکل از تحلیـل وجـود دارد آن اسـت کـه پژوهشـگر بـراي حمایـت از         688ص 
بنـدي کنـد و براسـاس آن، بـه     هـاي مصـاحبه را غلـط دسـته    آید ممکن است دادهاي که پدید میفرضیه
جملـه  از هایی کمـک بگیـرد؛  تواند از فنون یا راهبردمیاي غلط دست یابد. براي پرهیز از این خطا، نتیجه

اند بخواهد تفسیرهاي تحلیلـی پژوهشـگر را بـا دقـت     اینکه از کسانی که در طرح تحقیق شرکت نداشته
بخوانند تا ببینند که آیا با پژوهشگر موافقند یا نه؟ و سـرانجام، آنچـه را بـا فرضـیۀ پژوهشـگر هماهنـگ       

). ایـن نـوع تحلیـل    559، ص 1384؛ ببـی،  160، ص 1385کند (هومن،  نیست در گزارش پژوهش ذکر
کار در این زمینـه، نـزد   قیت دارد و الزم است پژوهشگر تازهگیر است و نیاز به مهارت، دقت و خالّوقت

؛ 202، ص 1999افراد متخصص آموزش ببیند و در حین تحلیل، از راهنمایی آنهـا اسـتفاده کنـد (سـیل،     
  ).183، ص 2007وایلیس، 

تـوان گفـت: هنگـام اسـتفاده از مصـاحبه نیـز ماننـد سـایر ابزارهـاي          با نگاهی به موارد مذکور، مـی 
هـاي برجسـتۀ یـک    هـا، مفـاهیم، مضـامین و ویژگـی    ها، پژوهشگر به دنبال کشف سـازه آوري دادهجمع

ي هـا هـا یـا متغیـر   و ساختاري، سازههاست. در تحلیل کمی بردن به الگوهاي علّی یا رابطه موضوع و پی
شـود.  شوندگان شمارش و مطالعـه مـی  هاي مصاحبهنظر پژوهشگر بر حسب بودن یا نبودن در گفتهمورد

هاي مربوط به یک متغیر در تمـام مـوارد بـه صـورت مـنظم همگـام بـا اعـداد مربـوط بـه           چنانچه یافته
متغیرهـا ارتبـاطی علّـی وجـود     تواند به این نتیجه برسد که بـین  متغیرهاي دیگر تغییر کند پژوهشگر می

، ص 1383است (گال و همکـاران،   و همکارانش استنباط غالباً کمی گال ةها به عقیددارد. در این تحلیل
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کنـد  هـا را تفسـیر مـی   گیري از ساختار معنـایی، داده ). بعکس، در تحلیل تفسیري، پژوهشگر با بهره655
  ).989(همان، ص 

شده، همچنین اولویت، رویکرد و اهداف پـژوهش، بایـد   و معایب ذکرگر با توجه به مزایا هر پژوهش
شده استفاده کنـد.  ي انجامهاهاي مصاحبههاي تحلیل براي بررسی یافتهیک از شیوهتصمیم بگیرد از کدام

نظران بهترین کار آن است که تحلیلگر از سه روش مذکور همـراه بـا یکـدیگر    به عقیدة برخی از صاحب
کنند نباید تصور کرد که تحلیل تفسیري موجب کسـب بیـنش   گونه که ایشان تأکید میهمان استفاده کند.

یا ساختاري سطحی بوده و تنها روشی براي تأییـد یـا   شود، و در مقابل، تحلیل کمی و بصیرت عمیق می
اسـتفادة   ها ارتباطی درونی وجـود دارد و هاست. میان این روشها یا یافتن پاسخ سؤالعدم تأیید فرضیه

، 1373شود معایب یک روش با مزایاي روش دیگـر جبـران گـردد (هولسـتی،     ترکیبی از آنها موجب می
  ).90ص 

  های مصاحبهقابليت اعتماد داده
محققـان بـراي نشـان    هاي کمی، هاي کیفی نیز مانند پژوهشدر پژوهش :نطران معتقدندبرخی از صاحب
هـایی را کـه محققـان    هـا، روش افـزایش اعتبـار و پایـایی داده   هاي خـود، بایـد بـراي    دادن صحت یافته

  ).59، ص 1999کار گیرند (سیل، کنند، بهاستفاده میکمی 
ـ اثبـات محققـان کیفـی اصـل فـرا     در مقابل، برخی دیگر چنین دیدگاهی را رد کرده، تأکید دارنـد:   ۀگرایان

تفـاوت ادراك متفـاوتی دربـارة جهـان دارنـد.      اند؛ به ایـن معنـا کـه افـراد م    را پذیرفته» واقعیت چندگانه«
هـاي شخصـی از واقعیـت    گونه برداشـت محققان کیفی درصدد تسهیل بیان این ادراکات و تحلیل تفسیر

گیـرد و  ها و تحلیل آنها نیز همواره مورد سـؤال قـرار مـی   هستند.با وجود این، اعتبار و پایایی این ادراك
، 1999کـار گیرنـد (سـیل،    هاي متناسب با این رویکرد را بهها، شیوهمحققان کیفی باید براي نشان دادن آن

  ).45ص 
برخی از افراد از این هم فراتر رفته، تأکید دارند محققان کیفی درصدد هدایت پژوهشـی قابـل تعمـیم و     

هاي جدیـد از یـک نظریـه و یـا ارائـۀ نظریـۀ زمینـه هسـتند.         قابل تکرار نیستند، بلکه درصدد ارائه تبیین
نظـران، آنچـه در   هاي کیفی، چنین معیارهـایی الزم نیسـت. از نظـر ایـن صـاحب     نابراین، براي پژوهشب

، ص 1999هاسـت (سـیل،   هاي کیفی باید مورد توجه قرار گیرد قابلیت اعتمـاد یـا صـحت داده   پژوهش
  ).655، ص 1383؛ گال و همکاران، 143
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هـاي آنهـا   شود و یافتـه انجام میهاي کمی پژوهشهایی که در با توجه به مطالب مذکور، در مصاحبه
شود، محقق ملزم به رعایت عینیت پژوهش و افـزایش پایـایی و اعتبـار    و ساختاري میغالباً تحلیل کمی 

عبارت از میزان قابلیت تکرار مصاحبه اسـت. پایـایی در حـین اجـراي مصـاحبه بـا       » پایایی«هاست. داده
گرها براي اطمینـان از قابـل مقایسـه بـودن شـکل و نحـوة       آموزش مصاحبه استفاده از راهبردهایی مانند

شـده ثبـت گردیـده    هـاي انتخـاب  ها و پاسـخ ها و تهیۀ راهنماي مصاحبه، که در آن سؤالپرسیدن سؤال
  ).97- 96، ص 1999یابد (ممون و بال، است، تحقق می

هـا و  بـۀ رمزگـذاران، صـراحت مقولـه    هاي مصاحبه نیز پایایی با مهارت، بصـیرت و تجر در تحلیل داده 
قواعد رمزگذاري و میزان مبهم نبودن اطالعات مرتبط است؛ زیـرا ماهیـت اطالعـات معمـوالً خـارج از      

ها یا هـر دوي آنهـا بسـتگی دارد. تحقـق     کنترل پژوهشگر است. امکان تکرار به پایایی رمزگذاران، مقوله
دهـد، مسـتلزم آمـوزش دادن    در رمزگذاري نشـان مـی   گران راپایایی رمزگذاري، که حدود توافق تحلیل

دهند، پـیش از شـروع رمزگـذاري    ها را انجام میگر کار رمزگذاري مقولهکه چند تحلیلآنهاست. هنگامی
ه بـا دیگـران   گرانـی را کـ  گیري کند و تحلیلاصلی، الزم است پژوهشگر درصد توافق میان آنان را اندازه

باید بـا احتیـاط و تنهـا پـس از تشـخیص دالیـل ایـن        د. البته چنین اقدامی نظر دارند کنار بگذاراختالف
در اطالعات حساس باشد کـه   اختالف انجام شود؛ زیرا ممکن است چنین فردي نسبت به عناصر مهمی

  دیگران از آن غافلند.
د بـراي  هایی دارد که مـدارك تجربـی موجـو   گر در تنظیم مقولهیی مقوله بستگی به توانایی تحلیلپایا

که رمزگذاران با صالحیت به اندازة کافی دربارة تعلق یـا عـدم   ايگونهبه ،آنها به اندازه کافی روشن است
نظر توافق داشـته باشـند. انجـام    ي موردهاشوندگان به مقولههاي مصاحبهاي خاص از گفتهتعلق مجموعه

رمزگذاري شـود، پژوهشـگر را در تعیـین     هایی که قرار استاي از یادداشتها در نمونهآزمون مقولهپیش
  ).220- 219، ص 1373رساند (هولستی، ها یاري میکاستی صراحت مقوله

هاي آنها تفسـیري بـه صـورت    شود و یافتههاي باز و عمیق که با رویکرد کیفی انجام میدر مصاحبه
امـاً یـک تعامـل از طریـق     کنـد، زیـرا مصـاحبۀ کیفـی الز    شود، اعتبار و پایایی معناي متفاوتی پیدا میمی

طـور دقیـق،   تواند بـه شده نمیموقتی است و ماهیت ارتباط ایجاد وگوست که وابسته به موقعیت وگفت
  ).97- 96، ص 1999توسط دیگران دوباره ایجاد شود (ممون و بال، 

 شـونده در آنچـه  تنهـا مصـاحبه  اي دارد. نـه ها، ذهنیت نقـش برجسـته  عالوه بر این، در این مصاحبه
هـاي  گیـري ها و جهتکند، بلکه زمینه، عواطف، ادراکات، ارزشگوید برداشتی از خود را منعکس میمی
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دهـد. او  اش را تحت تـأثیر قـرار مـی   گیريشنود چگونگی نتیجهبیند و آنچه را میپژوهشگر آنچه را می
سـازد.  مشـخص مـی   هـاي خـود  بیش از آنکه ذهنیت را پنهان کند، آن را بررسی و محل آن را در تحلیل

ها قابل تکرار و نتایج قابل تعمیم هسـتند، جـاي شـک و تردیـد وجـود      بنابراین، دربارة اینکه آیا مصاحبه
هاي کیفی براي نشان دادن قابلیـت اعتمـاد و صـحت    دارد و این پژوهشگران باید از فنونی که در تحقیق

  است از: فنون عبارتشود، استفاده کنند. بخشی از این کار گرفته میها بهیافته

  فنون تحقيق كيفي
عبارت از یافتن منابع چندگانـه بـراي تأییـد     »نگريجانبهچند« نگري:جانبهالف. سه سوسازی يا چند

آمده از یک منبع غالبـاً موجـب   دستهاي مصاحبه است. منطق این روش آن است که نتایج بهیافته
تري فراهم کرد هاي معتبرتوان دادهسان، مید و بدینشوآمده از منابع دیگر میدستتقویت نتایج به

هـا، کـه از طریـق    ). استفاده از سه گروه متفاوت از داده183، به نقل از: دنزین ص 2007(وایلیس، 
آوري جمـع «آمده، دستها مثل مصاحبه، مشاهده و بررسی تاریخچۀ زندگی بهاي از روشمجموعه

هـا در  انجـام مصـاحبه  «یا » شوندگانسه گروه متفاوت از مصاحبهاطالعات با استفاده از مصاحبه با 
کـه پژوهشـگر از ایـن راهبـرد     سوسازي اسـت. هنگـامی  هاي سهجمله روشاز » سه موقعیت گوناگون

کـار بـرده اسـت توضـیح دهـد      هـا بـه  آوري دادهکند باید دربارة تمام منابعی کـه بـراي جمـع   استفاده می
  ).184وگدان و بیک، ص ، به نقل از: ب2007(وایلیس؛ 

ایـن روش عبـارت اسـت از بررسـی صـحت       شـوندگان: نی توسط مصاحبهيا بازبيابی ياعتبارب. 
شوندگان به منظور تعیین آنکه آیا این پژوهش بـه شـکل صـحیح    هاي پژوهش توسط مصاحبهیافته

ي تأمین ایـن  دهد یا نه؟ محقق براهاي آنان را دربارة موضوع پژوهش تحت پوشش قرار میدیدگاه
بنـدي محقـق از طریـق اسـتناد بـه      تواند از فنونی استفاده کنـد: ماننـد اعتباریـابی مقولـه    اعتبار، می

ها و اعتباریابی تحلیـل محقـق از طریـق درخواسـت از     شوندگان دربارة مقولههاي مصاحبهتوصیف
؛ 73، ص 1999یل، هاي محقق بپردازنـد (سـ  به شکل جمعی به بحث دربارة تحلیل شوندگان تامصاحبه
  ).196، ص 2007وایلیس، 

با استفاده از این راهبرد، پژوهشگر طی انجام پـژوهش، بـه منظـور فـراهم کـردن نقـدي        ج. مرور همتا:
گیـرد؛ از آنهـا   از سایر محققان کمک مـی  ،شده و بررسی نتایج و صحت آنهاکار گرفتههاي بهدربارة شیوه

هـاي  هـا و تحلیـل  بندي انجام شده با استفاده از فهرست مقولـه قولهها، مخواهد تا به بررسی یادداشتمی
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شـده بـا   هـاي انجـام  اي که در حین پژوهش انجام شده است، بپردازند. همچنـین نتـایج اعتباریـابی   رایانه
گیري، توصیف ضرورت طرح و ماننـد  هاي مربوط به انتخاب فنون نمونهسوسازي، تصمیماستفاده از سه

). 145- 144، ص 1999زارش پژوهش توضیح داده شده اسـت، را بررسـی کننـد (سـیل،     آن را، که در گ
ها یا نحوة ارائۀ نتایج و ادراکات محققـانی کـه   گاه پیشنهادهاي آنها را دربارة نحوة انجام مصاحبهآن

هـاي  هاي متفاوت با دیگران هستند مطالعه کند و تصمیم بگیرد کدام بخش از دیـدگاه داراي دیدگاه
  ایشان را در پژوهش دخالت دهد.

یک روش براي کمک به ایجاد اطمینان عبـارت   برداری و انجام پژوهش:ادداشتيوه يح شيد. توض
هاي همراه با فکـر یـا   هاست. یادداشتاز توضیح چگونگی دنبال کردن مراحل پژوهش و تهیه یادداشت

ها ثبت کرده باشـد، بـه   وري و تحلیل دادهآهایی که در آنها پژوهشگر افکار خود را هنگام جمعیادداشت
دهد تا دریابد که محقق چگونه به نتایج خود دست یافتـه اسـت. بنـابراین، الزم اسـت     خواننده اجازه می

هـا،  ها و ایدههاي خام، چگونگی شکل گرفتن فرضیهآوري دادهپژوهشگر چگونگی کار خود را از جمع
نظـر، و توسـعه   استفاده کرده است، چگـونگی تجدیـد   یت از آنهاهایی که براي حمازمان ظهور آنها، داده

  یافتن آنها را توضیح دهد.
معناهـا برخاسـته از   «در تحلیل تفسـیري، بـا توجـه بـه ایـن اصـل کـه         ج:يه گزارش مفصل نتايه. ته

طـور کامـل در نظـر گرفتـه شـود و خواننـدة       یک از نتایج باید همراه با موقعیت، به، هر»موقعیت هستند
ژوهش توجهی خاص به موقعیت داشـته باشـد. بنـابراین، الزم اسـت جزئیـات موقعیـت پـژوهش در        پ

گزارش توضیح داده شود. البته توجه به این نکته ضروري است که توضیح موقعیـت بـه سـایر محققـان     
ن توانـد بـه آنـا   آمده را درك کنند و دربارة صحت آنها قضاوت کنند، اما نمیتدسکند نتایج بهکمک می

هـا  دست آورند؛ زیرا انسانپژوهش حاضر کار کنند و نتایجی کامالً مشابه به کمک کند در محیطی مشابه
  ).223- 220، ص 2007بینی دارند (وایلیس، همواره رفتارهایی غیرقابل پیش

  گيرينتيجه
بررسـی  گـر بـا   هاست کـه در آن مصـاحبه  آوري دادهترین فنون یا ابزارهاي جمعمصاحبه یکی از اساسی

هاي تحقیـق را  هاي متناسب با هدفشوندگان، دادهها، عالیق و آرزوهاي مصاحبهها، نگرشعمیق ادراك
ي هـا دهد. پژوهشـگران داده کند یا توضیح مینماید، آنها را توصیف کرده، سپس تبیین میآوري میجمع

ی  «سـه روش  یافتگی، هدف، نوع و رویکرد پژوهش، بـا  مصاحبه را براساس میزان سازمان تحلیـل کمـ« ،
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هـا داراي مزایـا و   یـک از ایـن روش  کنند. هـر تجزیه و تحلیل می» تحلیل تفسیري«و » تحلیل ساختاري«
هـاي پـژوهش   معایبی است. هر پژوهشگر باید با توجه به آنهـا و براسـاس رویکـرد، اهـداف و اولویـت     

مراحل مصاحبه و انتخـاب روش تحلیـل،   خود، از میان آنها یکی را انتخاب کند. عالوه بر دقت در انجام 
هـایی کـه سـایر محققـان     هـاي مصـاحبه، بایـد از فنـون و روش    محقق براي افزایش اعتبار و پایایی داده

  گیرند استفاده کند.کار مییا کیفی بهکمی 
عنـوان یـک روش و ابـزار پـژوهش، محققـان و دانشـجویان       د مصـاحبه بـه  هاي اخیر، فوایـ در سال

مند اسـتفاده از  ویژه علوم اجتماعی و علوم تربیتی، را عالقهها، بهشد و دکتري در تمام رشتهکارشناسی ار
هـا از اعتبـار و پایـایی    هـاي مصـاحبه  آن نموده است. اما به دلیل وجود برخی از مشکالت، بیشـتر یافتـه  

ر سـایر کشـورها،   برخوردار است و در نتیجه از صحت و قابلیت اعتماد باالیی برخوردار نیسـت. د کمی 
هاي تحلیل و تهیۀ کتاب و مقاله در این زمینه، با هدف تسـهیل تجزیـه و   عالوه بر توجه به آموزش شیوه

اي متعـددي بـراي تحلیـل    افزارهاي رایانهکنون نرمي مصاحبه و افزایش میزان دقت، تاهاتحلیل یادداشت
کننـد. امـا   هاي مصاحبه اسـتفاده مـی  ل دادههاي کیفی طراحی شده است و محققان از آنها براي تحلیداده

افزار کامل و تخصصی که بتوان متون فارسی را با آن تحلیل نمود، در دسترس نیست (یمـانی و  هنوز نرم
  ).434، ص 1386همکاران، 

هـا  بنـدي و تحلیـل داده  افزارها اگرچه موجب سرعت عمـل در مقولـه  البته باید توجه داشت این نرم
شـوندگان و  هـاي مصـاحبه  وجوي مضامین و روابط میـان گفتـه  ها، جستن معناي مقولهشود اما تعییمی

تصمیم درباره نتایج نهایی بر عهدة پژوهشگر است و صحت آنها مشروط بر آشنایی پژوهشگر با اصـول  
هاي مصاحبه و تبحر در آنهاست. با توجه به اینکـه در ایـن زمینـه    هاي تجزیه و تحلیل دادهو انواع روش

  انجام شده، الزم است دو اقدام اساسی صورت گیرد:ی مهاي کتالش
هـاي  اي کـه بتـوان داده  افـزار پیشـرفته  و پژوهشگران با کمک یکدیگر، نرم اول آنکه باید متخصصان

کیفی به زبان فارسی را با کمک آن تحلیل نمـود طراحـی کننـد تـا اسـتفاده از آن در میـان پژوهشـگران        
  ).همان( فارسی زبان رایج شود

افزار، الزم است منـابعی بـراي آمـوزش و تسـلط     شده توسط نرمدوم اینکه براي درك عملیات انجام
اي را درك محققان بر انجام تحلیل به صورت دستی تهیه شود تا منطق پنهان در تجزیـه و تحلیـل رایانـه   

  در نتیجه، تفسیرهاي قابل اعتمادي ارائه دهند. کنند و
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  هاپیوست
  ) سئوال زیر آمده است:312، ص 1986براي مثال، در راهنماي مصاحبه کوهن و مانین ( :1پیوست

 نظري ندارم   مخالفم   موافقم سال، باید داوطلبانه باشد؟ 16تا  11کار در منزل، براي دانش آموزان بین 
ول بخش بهداشت طرحی را پذیرفت که بـه  ؤ) مس Alan Milburn( آلن میلبرن«...... اي از تحلیل تشابهنمونه :2پیوست

هایی که موفق نبوده و با نارضایتی مسئولین و کارکنان خود مواجـه  داد، سرپرستی بیمارستانبخش خصوصی اجازه می
عنـوان  بـه  هاي انگلستان مجهـز شـده و  ترین بیمارستانلبرن باعث شد ضعیفهستند، بر عهده بگیرند. موافقت آقاي می

هایی که آماده ارائه خدمات هستند، براي اولین بار به بیمارانی که از تمام نقاط ایالـت بـراي درمـان بـه آنجـا      بیمارستان
  ، خدمات ارائه دهند.فرستاده می شدند

هاي ضعیف از نظـر عملکـرد را بـر    اجازه داد مدیریت بیمارستان هااین طرح به بخش خصوصی، افراد خیر و دانشگاه
ها کارکنان مورد نیاز داد برخی بیمارستانن ایالت هم این طرح را فرصتی تلقی کردند که اجازه میعهده بگیرند. مسئوال

مـدیرانی کـه از   ) اظهار داشت اگـر  Unisonخود را از سایر مناطق ایالت استخدام کنند. سرپرست بیمارستان یونسیون(
کار نگیرند، مشکل پرداخت دستمزدي که اکنون در هاند روند متفاوتی را براي پرداخت دستمزد ببخش خصوصی آمده

، 2003ویلکینسـون و بیرنینگهـام،   »( هاي ایالت نیز گسـترش یابـد.....  بخش راه آهن وجود دارد می تواند به بیمارستان
  ).180نمایی براي محققان، صکتاب استفاده از ابزارهاي پژوهش: راه

  ها از متن نوشتاريمثالی از استخراج مقوله: 3پیوست 
تا چه اندازه تأسیس رشته آموزش علوم در سطح کارشناسی ارشد «در پژوهشی سؤال اساسی تحقیق عبارت است از: 

رده و شـش مقولـه   پژوهشگر اظهارات مصاحبه شوندگان در پاسخ به این سئوال را مرور ک». در کشور ضروري است؟
عـدم آشـنایی   . 2؛ نبود نهاد آکادمیک رسمی بـراي تربیـت معلمـان علـوم    . 1استخراج نموده است:  شامل موارد زیر را

ماهیت چند بعدي آموزش و نیاز بـه تربیـت   . 3؛ یادگیري علوم –متخصصان فعلی آموزش علوم با شیوه هاي یاددهی 
عنـوان  بـه  تربیـت معلمـان و مربیـان آمـوزش علـوم     . 4 ؛طوح مختلفمتخصصان آشنا با آموزش علوم مورد نیاز در س

رشـته هـاي درسـی    عنـوان  بـه  ضرورت توجه به آموزش هاي موضوعی .6 گسترش آموزش عمومی و. 5؛ پژوهشگر
  ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان)1384(سلطانی، 

  بندياي از کمک دیگران در مقولهنمونه: 4پیوست 
  هاي پیاده شده را مطالعه و هشت مقوله استخراج نمود.دانشجوي دکتري همه مصاحبهیک  - 1
  هاي پیاده شده را مطالعه و ده مقوله استخراج کرد.از مصاحبهاي فرد دیگري نمونه - 2
  چهار فرد صاحب نظر در موضوع پژوهش، ده مقوله تدوین شده را به سیزده مقوله افزایش دادند. - 3
ذکور با استفاده از مقوله بندي سیزده موردي خود، چهار مصاحبه پیاده شده را تجزیه و تحلیل نمودنـد.  چهار فرد م - 4

بـراي گفتـه   » سـایر «در اثر این مطالعه، چند اصالحیه کوچک روي این مقوله ها انجام گرفته و یک مقوله نیز با عنوان 
  هاي متفرقه، تدوین کردند.

، 1383بندي مرحله چهارم انجام شـد (گـال و همکـاران،    ها براساس مقولهمصاحبه بعد از انجام مراحل مذکور، تحلیل
  ).553- 554کتاب روش هاي تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، ص 

  اي از توجه به محتواي آشکار و پنهاننمونه: 5پیوست 
 نگرش افراد جوان درباره کارفرمایان« بیکارمقوله شده با افراد جوان هاي شغلی انجامپژوهشگري براي تحلیل مصاحبه

  هاي مربوط به این مقوله عبارتند از:بالقوه را انتخاب کرد. گفته
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  اند...توانستید به من بگویید که خوش قیافه و جذاب نیستم. این موضوع را صدها بار به من گفتهشما میـ 
ردي از دفتر بیرون آمد و گفت خانم ایالن در جلسه است. آیا شـما  به موقع آنجا بودم... مدتها منتظر ماندم... سپس فـ 

 توانید در وقت دیگري مراجعه کنید؟می
آنها به نامه من فورا جواب دادند...یک نامه مودبانه... با من مصاحبه کردند. آنها گفتند که در صورت موافقت با مناسب 

  ).69اي، ص کتاب پژوهش مصاحبه، 2000شما به شما زنگ خواهیم زد...( گیلهام، پبودن 
 و بـراون ) Burghs(به وسیله بورگز» مادران تنها« اي از شرح مفصل گزارش مطالعه انجام شده پیراموننمونه: 6پیوست 

)Brown(  
  عنوان مقوله: کمک دیگران

است. در ایـن مرکـز   » )Local Family Center(مرکز خانواده محلی« یکی دیگر از منابع کمکی که مادران تنها نام بردند
   کنند. تجارب چند تن از مادران درباره این عمل به شرح زیر است:چند مادر در یک خوابگاه زندگی می
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