جدول .1ويژگيهاي رويكرد كمي و كيفي تحقيق
كمي

كيفي

عيني
سواالت تحقيق :به چه ميزان؟

ذهني
سواالت تحقيق :چه؟ چرا؟

به چه ميزان و شدت رابطه
علم سخت
ادبيات تحقيق بايد در مراحل اوليه مطالعه انجام شود.
آزمون نظريه
تك واقعيتي :تمركز ،باريك ودقيق است.
حقايق خالي از ارزش و غير متعصبانه است.
كاهش دادن ،كنترل كردن و دقيق بودن
قابل اندازهگيري
مكانيكي :اجزا معادل كل هستند.
گزارش تحليلهاي آماري

علم نرم
ادبيات تحقيق ممكن است در طول پيشرفت مطالعه يا بعد از آن
انجام شود.
توسعه نظريه
واقعيت چند گانه :تمركز ،پيچيده و وسيع است.
حقايق متكي بر ارزش است كه تعصب و تمايل انساني را به همراه
دارد.
كشف كردن ،توصيف كردن و فهميدن تفسير سهيم شده (مشترك)
تفسيري
ارگانيكي :كل بيش از اجزاست.
گزارش تفسير و اظهارات غني و پرمايه

عناصر اساسي تحليل ،اعداد و ارقام هستند.
سوژه
آزادي بستر (زمينه)
فرضيات
استدالل ،منطقي و قياسي است
ارائه رابطه همبستگي و روابط علي
استفاده از ابزارهاي و تكنيكهاي سنجش

عناصر اساسي تحليل ،كلمات و عقايد هستند.
مشاركت كننده
وابستگي بستر (زمينه)
سواالت تحقيق
استدالل ،ديالكتيكي ،و استقرائي است.
توصيف معاني
استفاده از مشاهده و ارتباطات

به دنبال تعميم
تعميمها در راستاي تبيين و پيشبيني هستند

به دنبال موارد منحصر به فرد
توسعه الگوها و تئوريها براي فهميدن است
رويكردي انعطافپذير:اصالت شرايط طبيعي بستر مورد مطالعه
(فرايند مدار)
حجم نمونه مهم نيست ،غني و پرمايه بودن اطالعات نمونه مهم
است.

كنترل بستر (زمينه) مورد مطالعه (نتيجهمدار)
اهميت حجم نمونه
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جدول  .2مشخصات تحقيق كمي و كيفي (مريام) 1991
موارد مقايسه

تحقيق كمي

تحقيق كيفي

تمركز تحقيق
ريشههاي فلسفي

كميت (چقدر ،چه ميزان)
اثباتگرايي ،تجربهگرايي منطقي

اصطالحات مرتبط

آزمايش ،تجربي ،آماري

هدف تحقيق

كنترل ،پيشبيني ،توصيف ،اثبات،
آزمون فرضيه

خصوصيات طرح تحقيق

از قبل تعيين شده ،ساخت يافته

نمونه

بزرگ ،تصادفي ،نمايندگي

شيوه تحليل

قياس (به وسيله روشهاي آماري)

كيفيت (ماهيت ،ذات)
پديدارشناسي ،كنش متقابل نمادي
تحقيق ميداني ،قومنگاري،
طبيعتگرايي ،زمينهاي ،سازندهگرايي
فهم ،توصيف ،كشف معنا ،توليد
فرضيه
انعطافپذير ،درگير در فرآيند تحقيق،
ظهور يابنده
كوچك ،غير تصادفي ،هدفمند،
نظري
استقرا (توسط محقق)

ابزارهاي خشك (مقياسها ،آزمونها،
پيمايشها ،پرسشنامهها ،رايانه)
دقيق ،عددي

محقق ابزار اصلي ،مصاحبهها،
مشاهدات ،اسناد
ادراكي ،كلنگر ،توصيف غني

جمعآوري اطالعات
يافتهها

جدول  .3تفاوتهاي بين تحقيق كمي و كيفي
كيفي

كمي

آزمون فرضياتي كه محقق با آنها شروع به تحقيق تسخير و كشف معناي دادهها هنگامي كه محقق در
آنها غوطهور شده است.
ميكند.
مفاهيم به صورت تمها ،مضامين و مشتركات با معنا
مفاهيم به شكل متغيرهاي متمايز و مشخص از
هستند.
همديگرند.
سنجهها به صور منظم قبل از گردآوري دادهها ساخته و سنجهها در حالت كلي ساخته ميشوند و غالباً نسبت به
محيط تحقيق خاص ويژه هستند.
استاندارد ميشوند.
دادهها به شكل كلمات و برگرفته از اسناد ،مشاهدات
دادهها به شكل اعداد و برگرفته از سنجش و
ودست نوشتهها هستند.
اندازهگيري دقيق هستند.
نظريه ميتواند علي و غير علي باشد كه غالباً استقرائي
نظريه اساساً علي و قياسي است.
است.
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فرآيندهاي تحقيق استاندارد است و تكرار آن مسلم فرايندهاي تحقيق خاص هستند و تكرار آن بسيار نادر
است.
فرض ميشود.
تحليل با استنباط تم ها با مشتركات با معنا و گرفته از
تحليل با به كارگيري آمارها ،جداول يا نمودارها انجام
شواهد به سازماندهي آنها براي ارايه يك تصوير
ميشود و اين موارد با فرضيات مرتبط ميشود.
منسجم و با معنا از واقعيت ادامه مييابد.
جدول .4مقايسه بين وظايف محققان كمي و كيفي
كيفي

كمي

 .1فرض ميگيرند كه واقعيت اجتماعي بر حسب زمان  .1فرض ميگيرند كه واقعيتهاي اجتماعي وابسته به
شرايط و موقعيتهاي محلي هستند.
و موقعيتها ثابت است.
 .2نگاه آنان به روابط علي بين پديدههاي اجتماعي  2در تبيين روابط علي بين پديدههاي اجتماعي ،نقش
اساسي به نيت و مقصود انسان ميدهند.
مكانيكي است.
 .3با مشاركت كنندگان در پژوهش شخصاً ارتباط برقرار
 .3بين خود و مشاركت كنندگان قائل به فاصلهاي
ميكنند ،به نحوي كه با همدلي بيطرفانه به
معين و ملموس هستند.
ديدگاههاي آنان دست يابند.
 .4جامعه آماري يا نمونه نماينده آن جامعه را مطالعه  .4نمونههاي محدود ولي با اطالعات زياد و غني را
مطالعه ميكنند.
ميكنند.
 .5رفتار انسان را در موقعيت طبيعي يا تخصص مطالعه  .5اعمال و كنشهاي انسان را صرفاً در موقعيت طبيعي
مطالعه ميكنند.
ميكنند.
 .6در مطالعه به معاني و مفاهيم مورد نظر
 .6در مطالعه به رفتارها و پديدههاي قابل مشاهده توجه
شركتكنندگان توجه دارند.
دارند.
 .7در نزد آنان ،اصالت به متغيرها در واقعيت اجتماعي  .7به مشاهدات كل گرايانه از زمينه اجتماعي مي
پردازند كه كنشهاي اجتماعي در آن رخ ميدهند.
است.
 .8از نظريههاي پيش پنداشته استفاده ميكنند تا بر
اساس آنها به جمعآوري اطالعات بپردازند.
 .9از داده هاي عددي استفاده ميكنند.
 .11از روشهاي آماري براي تحليل دادهها استفاده
ميكنند.

 .8بعد از جمعآوري اطالعات ،نظريههايي را كشف
ميكنند.
 .9از دادههاي كالمي ،نوشتاري و تصويري استفاده
ميكنند.
 .11از استقراي تحليلي براي تحليل دادهها استفاده
ميكنند.
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جدول  .5مقايسه عناصر اساسي در تحقيقات كمي و كيفي
عناصر

كيفي

كمي

جدا و ناظر در ميدان تحقيق ،استفاده غوطهور در ميدان تحقيق ،جزئي از تحقيق ،ابزار
 .1نقش محقق
جمعآوري اطالعات
از ابزار جمعآوري اطالعات
نزديك
دور
 .2رابطه بين محقق و مورد مطالعه
 .3موضوع محقق در قبال مورد
همدلي و آشنايي
بيگانه
مطالعه
ظهور يابنده
تأييد يا ابطال
 .4رابطه بين نظريه و تحقيق
غيرساختارمند
ساختارمند
 .5راهبرد تحقيق
تفريدي
عامگرايي
 .6دامنه يافته ها
فرآيندي و ساخته دست كنشگر
ايستا و خارجي نسبت به كنشگر
 .7تصوير واقعيت اجتماعي
پرمايه و عميق
سطحي ،ساخته يافته با روايي باال
 .8ماهيت دادهها
نظريه سازي
آزمون نظريه
 .9هدف تحليل دادهها
قبل از جمعآوري اطالعات طراحي
ميشود.
كنترل و پيشبيني

فهم ،توصيف و كشف

 .12پارادايم
 .13تمركز
 .14نمونه
 .15جمعآوري دادهها

اثباتي
كميت (چه مقدار)
وسيع -تصادفي -نمايانگر
مقياسها ،آزمونها و پيمايش

تفسيري -انتقادي
كيفيت (ماهيت)
محدود ،هدفمند و انتخابي
مصاحبه ،مشاهده و گزارشهاي ميدان

 .16تحليل دادهها

منظم – آماري

مقوالت ،مفاهيم

 .11طرح تحقيق
 .11اهداف

با انجام تحقيق ظهور مي يابد.

جدول  .6عناصر مشترك در جهان بينيها و كاربرد علمي آنها
عنصر جهاني بيني فرااثبات گرايي
هستي شناسي
(ماهيت واقعيت
چيست؟

سازنده گرايي

حمايتي و مشاركتي

پراگماتيزم

واقعيتهاي يگانه و
واقعيتهاي چندگانه
واقعيت سياسي (براي
واقعيت منفرد (براي
چندگانه (براي مثال؛
(براي مثال؛ محققان
مثال؛ يافتههاي نتيجه
مثال؛ رد فرضيهها يا
محققان فرضيات را آزمون
نقلهايي را براي
گفتگو با شركت
شكست در رد
و ديدگاههاي چندگانه را
ديدگاههاي مختلف فراهم
كنندگان است)
فرضيهها)
ارائه مينمايند)
ميكنند)
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فاصله و بيطرفي

نزديكي

معرف شناسي
(براي مثال؛ محققان
(رابطه بين محقق و به صورت عيني و بر
آنچه مورد مطالعه قرار اساس ابزار سنجش
به جمعآوري
گرفته است چيست؟)
اطالعات ميپردازند)
بدون تعصب
ارزششناسي
(براي مثال ،محققان (براي مثال ،محققين
مرتباً جهت حذف درباره تعصبات و تفاسير
(نقش ارزشها
خود فعاالنه صحبت
تعصبات كوشش
چيست؟)
ميكنند) .
ميكنند).
استقرائي

(براي مثال محققان جهت
جمعآوري اطالعات يا
مشاركت كنندگان در
ميدان تحقيق مالقات مي
كنند)
با تعصب

همكاري

عملي بودن

(براي مثال ،محققان با (براي مثال ،محققان
مشاركت كنندگان به اطالعات را بر حسب
عنوان همكار ارتباط خدمت به سوال تحقيق
جمعآوري ميكنند)
برقرار ميكنند.
با تعصب و مذاكره

حاالت چند گانه

(براي مثال ،محققان با (براي مثال ،محققان هر
دو نوع گرايشهاي
مشاركت كنندگان
درباره تفاسير مذاكره متعصبانه و غيرمتعصبانه را
دارند)
ميكنند)
مشاركتي

تركيبي

قياسي
(براي مثال ،محققين با
روششناسي
(براي مثال ،محققان
(براي مثال ،محققان هر
ديدگاههاي مشاركت
مشاركت كنندگان را در
(براي مثال ،محققان
دو نوع دادههاي كمي و
كنندگان شروع ميكنند و
(فرايند تحقيق
تمامي مراحل تحقيق و
يك نظريه را آزمون
كيفي را جمعآوري و
بر اساس آنها الگوها،
چيست؟)
بررسي سيكلي نتايج
ميكنند)
تركيب ميكنند)
نظريهها و تعميمها را
درگير ميكنند)
ميسازند)
حمايت و تغيير
سبك غير رسمي
سبك رسمي
رسمي يا غير رسمي (براي
(براي مثال ،محققان از
(براي مثال محققان از (براي مثال ،محققان
مثال ،محققان از
زباني كه به تغيير و
فصاحت و بالغت
تعاريف توافق شده بر صورت ادبي و از سبك
سبكهاي رسمي و
حمايت از مشاركت
غير رسمي استفاه
متغيرها استفاده مي
غيررسمي استفاده ميكنند)
كنندگان كمك كند،
ميكنند)
كنند)
استفاده ميكنند)
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