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Abstract 
Although the sampling method is very important in qualitative research, 

the issue of sample size selection is less studied and researchers usually 

determine their desired sample size or the researcher's theoretical saturation 

is the criterion. Using a systematic review technique in other articles, this 

article aims to summarize new materials and findings in the field of 

scientific sample size suitable for qualitative sampling methods and its 

critical evaluation. There are qualifications such as case study, 

ethnography, phenomenology, data foundation theory, focus group, 

reminder study. This study selected 27 non-random sampling methods to 

be used in the field of qualitative research and after introducing them, 

addressed the issue of selecting the minimum sample size for each method. 

The results of studies showed that in qualitative research methods, in 

addition to the fact that, like probabilistic sampling methods, a minimum 

sample size should be considered, much attention has been paid to the 

maximum number. The result of this study shows that the minimum sample 

size depends on the sampling method and there is no general criterion for it 

and the maximum sample size depends on the sampling method but does 

not exceed 30 unless the researcher aims to study in depth or between 

them. There is no big difference. In qualitative sampling, the criterion for 

determining the sample size is the theoretical saturation problem and like 

quantitative sampling methods, criteria such as sampling error and 

acceptance error of test hypotheses are not the basis for determining the 

sample size. 

Keywords: Qualitative Research, Sample Size, Qualitative Sampling, 

Sampling Design, Improbable Sampling, Theoretical Saturation. 
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 چکیده

است اما مساله انتخاب اندازه نمونه )حجم نمونه(  تیبا اهم اریبس یفیهای ک گیری در پژوهش گرچه روش نمونها

کنند یا  نظر خود را تعیین مینمونه مورد  اندازه یا قهیبه صورت سل پژوهشگران، معموالً و  شده یکمتر بررس

با  ،گریدر مقاالت د مند نظاممرور  کیاز تکن ادهمقاله با استف نیا .گیرد ک عمل قرار میاشباع نظری محقق مال

گیری کیفی  های نمونه اندازه نمونه مناسب برای روشهای جدید در حیطه علمی  دی مطالب و یافتهنب جمعهدف 

 یها یاستراتژ به تفکیکنه اندازه نموباره در های کیفی را ، نتایج مطالعات حوزه پژوهشو ارزیابی نقادانه آن

گروه  اد،یداده بن هینظر ،پدیدارشناسی ،یقوم نگار ،یمطالعه مورد رینظوجود دارد  یفیکی که در پژوهش گوناگون

 قاتیتحق حوزهکه در  یتصادف ریگیری غ روش نمونه ۲۷ ما تعداد نمایید. میارائه  یسینو ادآوریمطالعه  ،یکانون

 کیهر  یآنها به مساله انتخاب حداقل اندازه نمونه برا یانتخاب و پس از معرف رندیگ یمورد استفاده قرار م یفیک

های  مطالعات ما نشان داد که در روشهای پژوهش کیفی، عالوه بر آنکه بایستی مانند روش ایم. پرداختهاز روشها 

وجه زیادی شده است. به نمونه گیری احتمالی حداقلی برای اندازه نمونه در نظر گرفت به تعداد حداکثری هم ت

شود. نتیجه این  های کیفی حدود قابل تعریفی برای تعداد مشاهدات تعیین می های پژوهش که در استراتژی طوری

گیری وابسته بوده و مالک عمومی برای آن وجود ندارد  دهد حداقل اندازه نمونه، به روش نمونه مطالعه نشان می

کند مگر آنکه هدف پژوهشگر مطالعه عمیق روی افراد نبوده یا بین  جاوز نمیمورد ت ۳۰و حداکثر اندازه نمونه از 

گیری کیفی، مالک اندازه نمونه اشباع نظری است و مانند  آنها اختالف فاحش وجود نداشته باشد. در نمونه

 گیری و خطای پذیرش فرضیات آزمون مبنای تعیین گیری کمی معیارهایی مانند خطای نمونه روشهای نمونه

 اندازه نمونه نیستند.

گیری  گیری، نمونه گیری غیر تصادفی، طرح نمونه پژوهش کیفی، حجم نمونه، نمونه کلمات کلیدی:
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 مقدمه

های کیفی و کمی متفاوت هستند، به  این علت که شیوه تجزیه و تحلیل پژوهش معموالً به

گیری که در اصل  روش نمونهشود. از جمله،   های آماری کمتر توجه می بعضی از رویکرد

شامل اندازه نمونه و تکنیک انتخاب اعضای جامعه برای نمونه مورد نظر است، در تحقیقات 

گیری  کیفی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت نقش اندازه نمونه و روش نمونه

شود.  میکه هدف از یک پژوهش کیفی، تعمیم نتایج باشد، بسیار بیشتر  استفاده شده هنگامی

 کند.  های کیفی نقش مهمی ایفا می گیری در پژوهش بر این اساس، روش نمونه

ظاهر دلخواه بوده  های کیفی، تعیین اندازه نمونه مورد مطالعه به شکلی به در بسیاری از روش

شود. بنابراین هدف مقاله، تعیین  گیری، منطق مشخصی ارائه نمی و در طراحی روش نمونه

 های کیفی در نظر گرفته شد.  شهپژوگیری در  های نمونه ندازه نمونه در روشمیزان حداقلی ا

 پژوهش کیفی

هایی غیر از  هایی را با شیوه منظور از پژوهش کیفی عبارت است از هر نوع پژوهشی که یافته

هایی سر و  آورد. البته ممکن است در یک پژوهش کیفی با داده دست می های کمی به روش

دست آمده باشند، امـا تکنیک تجزیـه و تحلیـل  یم که به شـیوه آمـاری کمی بهکار داشته باش

شـود  هایی گفته می بـه شـکل کیفـی باشـد. همچنین روش پژوهش کیفی، اغلب به روش

(. منظور از ۱۳8۷رود )خداوردی،  کار می های ذهنی به آوردن داده کـه بـه منظـور بـه دست

های مختلف ذهنی )در  و مفاهیمی است که افراد از روش های ذهنی، اطالعات خام داده

کنند. در مجموع، ماهیت پژوهش کیفی، کامالً تفسیری بوده و مقصود  مقابل عینی( درک می

آن، تأکید رابطه علی از طریق ابطـال فرضیه مبتنی بر نبودن رابطه نیست؛ بلکه، برعکس، 

های  رابطه تکرار شونده درون نظامپژوهش کیفی تفسیرهای چند وجهـی تجربـه آدمـی و 

 (. ۱۳8۷دهد )خداوردی،  اجتماعی و فرهنگی را تشخیص می

عنوان نوعی بررسی تعریف  پژوهش کیفی را به ،۲و گال ۱، بورگ۱نویسندگانی چون گال

زمینه آن این مفروضه است که افراد، حقیقت اجتماعی را بـه صـورت معانی و "کنند که  می
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ها هم تابع شـرایط و موقعیـت و هـم انتقـالی اسـت.  و این ساخته سازند، تفسیرها می

ای  گونـه هایی طبیعـی بـه شناسی مسلط آن کشف معانی و تفسیرهای فشرده در محیط روش

 ( ۱۴: ۱۳8۵)هومن،  "های حاصل از استقرا تحلیل باشد است که موضوع آن داده

هـایی )همچون  عـه فعالیـتگوید: پژوهش کیفی عبـارت اسـت از مجمو  دالور می

هـای پژوهـشی( کـه هـر کـدام بـه نحوی  مشاهده، مصاحبه، شرکت گـسترده در فعالیـت

این  دهنـد. به محقق را در کسب اطالعات دست اول درباره موضوع مورد تحقیق یاری مـی

صل بندی شـده حا های تحلیلی، ادراکی و طبقه آوری شده، توصیف ترتیب، از اطالعات جمع

شود. در روش مورد بحث دسترسی به اطالعـات یعنـی زنـدگی کـردن بـا مـردم مورد  می

پژوهش یادگیری فرهنگ آنها ـ از جمله مبانی ارزشی، عقیـدتی و رفتـاری ـ زبـان و تالش 

های آنها. محقق کیفی، رفتار اجتمـاعی را به این  ها و هیجان برای درک احساسی، انگیزش

 ( ۲۵۵: ۱۳۷۴دهد )دالور،  جای دیگران قرار می کند که خود را به دلیل ادراک می

 گیری در پژوهش کیفی  نمونه

های دقیق کمی از  در حالی که تحقیقات کمی به اندازه کافی حجم نمونه بزرگ برای تخمین

گیرند.  تر در تحقیقات کیفی مورد استفاده قرار می های کوچک نظر تولیدی نیاز دارد، نمونه

گیری در تحقیق کیفی به دست آوردن اطالعاتی  این دلیل است که هدف کلی نمونه این به

است که برای درک پیچیدگی، عمق، تنوع یا زمینه اطراف یک پدیده مفید است، به جای این 

 (. Gentles et al. , 2015ها را همانند تحقیقات کمی نشان دهد ) که جمعیت

کنند که اندازه و طرح نمونه به تحقیقات کیفی   بسیاری از محققان پژوهش کیفی ادعا می

گیری و  های نمونه ربطی ندارد. دالیل متعددی توسط این طرفداران مطرح شده است که طرح

مالحظات اندازه نمونه در تحقیقات کیفی مرتبط نیستند. برای مثال، در تحقیقات کمی، اندازه 

ها از نمونه آماری  ها و استنتاج یم یافتهنمونه و مالحظات طراحی نمونه معموالً با هدف تعم

به جمعیتی است که نمونه از آن گرفته شده است؛ در مقابل از آنجا که بیشتر تحقیقات کیفی 

کنند که اندازه   با هدف ایجاد تعمیم آماری نیست، بسیاری از محققان پژوهش کیفی اظهار می
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 & Onwuegbuzieای نیستند ) گیری در تحقیقات کیفی مسئله های نمونه نمونه و طرح

Leech,2005 .) 

گری واقعی در  هستند، که با روایت "شناسی روش"دلیل دیگر، این است که آنها نمایانگر  

توان نوعی انتخاب پیش فرض و   شناسی را می های کیفی منافات دارد زیرا روش پژوهش

بدون در نظر گرفتن  های متداول دانست در حالی که در یک پژوهش کیفی، ما دفاع از روش

 ,Janesickنماییم )  هرگونه پیش فرض کلی برای مورد خاصی اقدام به تحلیل و بررسی می

2000: 390 .) 

بیشتر بر این که ایده رایج  تأکید( با ۲۰۱۵و همکاران ) ۲به نقل از جنتلز  (۲۰۱۴ ) ۱ون مانن

ح نمونه نباید به یک نمونه گوید: اصطال می ،گیری ربطی به مساله پدیدارشناسی ندارد نمونه

گیری  ای از یک جمعیت اشاره کند. این استفاده از مفهوم نمونه تجربی به عنوان زیر مجموعه

کند که هدف ما، تعمیم تجربی است و در یک روش پدیدارشناسی، غیر ممکن  فرض می

دهد که یک درک  با این حال، او اجازه می. (Van Manen, 2016, p352)است 

تواند به مثال ریشه فرانسوی  قبول باشد: اما اصطالح نمونه می از این اصطالح، قابل جایگزین

مربوط شود، که اهمیت پارادایمی دارد، همانطور که با اشاره به بیوتین دیک، اگامبن، فیدل و 

برای اطالعات بیشتر در این . (Van Manen, 2016, p352)است  دیگران اشاره شده 

 ۴به نقل از رابینسون ۳شود. یاردلی ( ارجاع داده میGentles, et al. , 2015زمینه به )

گیری جهت برآورده کردن این معیار به صورت کامل وجود دارد: دقت  معتقد است که نمونه

زیاد، تا حدی بستگی به کفایت نمونه دارد و نه از لحاظ اندازه بلکه از لحاظ توانایی آن 

 (. Robinson,2014م برای تحلیل جامع )جهت فراهم کردن تمام اطالعات الز

لذا از آنجا که محققان پژوهش کیفی، دلیلی برای تعمیم نتایج نداشته یا دلیلی برای آنکه یک 

کنند که طرح   گیری می دانند، نتیجه را قابل تعمیم به کلیت جامعه نمی ۵مطالعه یادآور نویسی

 های کمی حائز اهمیت نیست.  ند پژوهشهای کیفی مان گیری و اندازه نمونه در پژوهش نمونه
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 گیری در پژوهش کیفی اهمیت نمونه

سازی داشته باشد مطالعه ارزشمندتری  اما از آنجا که اگر یک پژوهش کیفی، قابلیت تعمیم 

خواهد بود، الزم است به اهمیت این موضوع واقف بوده و با انتخاب صحیح روش 

تعمیم نتایج را به ساختار پژوهش خود بیفزاید.  گیری و اندازه نمونه، قابلیت علمی نمونه

کند که در مطالعات موردی، منعی برای   در حمایت از این دیدگاه، خاطرنشان می ۱استیک

توان نماینده اتفاقاتی دانست که هنوز   تعمیم نتایج وجود ندارد بلکه هر مطالعه موردی را می

  (.Stake, 2000,p390)ند شو  های دیگر تعمیم داده می نیامده و در موقعیت

شود چند بعدی   گیری و اندازه نمونه که معموالً نادیده گرفته می های نمونه اهمیت دیگر طرح

شوند، بلکه به ماهیت مفهومی   بودن یک مطالعه است و نه تنها به موضوع پژوهش مربوط می

یک مصاحبه، بدیهی های مستخرج از  شوند. به عنوان مثال در داده  علم داده نیز مربوط می

ای متفاوت است و به نوبه خود  است که کیفیت مصاحبه یک ساعته با یک مصاحبه پنج دقیقه

رود   کند. بنابراین انتظار می  ای استخراج می اطالعات بیشتری را نسبت به مصاحبه پنج دقیقه

داد مند باشد، در مقایسه با یک روی که اگر یک محقق به تاریخ زندگی یک شخص عالقه

های  تری تهیه نماید. بنابراین، محققان پژوهش خاص از زندگی آن شخص، مصاحبه طوالنی

، و ۲گیری از قبیل تعداد مصاحبه، تعداد گروه کانونی کیفی باید در مورد اجزای طرح نمونه

گیری کنند. این تصمیمات باید با هدف دستیابی به تعامل  ی مشاهده، تصمیم مدت زمان دوره

(. همین تعامل طوالنی Lincoln & Guba, 1985مشاهدات مداوم اتخاذ شود )طوالنی و 

گیری کیفی هستند. طبیعی است اگر به اندازه  و مشاهدات مداوم، در برگیرنده مفاهیم نمونه

ها به اندازه کافی غنی  قرار گرفته و داده تأثیرها تحت  گیری نشود، کیفیت داده کافی نمونه

 ,Onwuegbuzie & Leechکند ) کردن معنی را دشوارتر عمل می نخواهند بود و در پیدا

2005 .) 

های کمی که به دنبال فرمول تعداد نمونه و انتخاب یک روش  بنابراین بر خالف پژوهش

گیری در مورد تعداد  جای تصمیم های کیفی به گیری تصادفی هستند، محققان پژوهش نمونه

فراد، درباره شرایطی که تحت این انتخاب انجام افراد یک مطالعه و چگونگی انتخاب این ا
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گیری ممکن  توان گفت که در یک مطالعه کیفی، نمونه کنند. می گیری می تصمیم ،شود می

های مطالعاتی نظیر نظریه داده  است یک روند تکرار شونده را نشان دهد، به ویژه در روش

بازتاب فعال  فرایندگیری باید یک  ه. انتخاب اندازه نمونه و طرح نمون۲و مردم شناختی ۱بنیاد

ها مورد نیاز باشد.  آوری داده باشد که مبتنی بر عوامل بسیاری از جمله زمینه، روش جمع

بدین ترتیب اگرچه در مورد تحقیقات کیفی و چگونگی انجام آن، اجماع کمی وجود دارد، 

بیش از یک نمونه به اما توافق کلی وجود دارد مبنی بر اینکه هدف از تحقیق کیفی تعمیم 

 (.Onwuegbuzie & Leech, 2004جمعیت نیست )

های  انجام گرفته است به بررسی کاربرد روش  ۴و سلیان ۳ای که اخیرًا توسط خلیفه در مطالعه

های مرتبط با هنر پرداخته است. در این مطالعه  گیری غیر تصادفی در مطالعه پدیده نمونه

ترین  قیقات مرتبط با هنر واکاوی گردیده است. مهمهای ناهمگن در تح تأثیرات جمعیت

گیری غیر تصادفی در مطالعات مرتبط با هنر بهتر و  نتیجه این مقاله این است که نمونه

های  گیری تصادفی است زیرا نتایج مفیدی را برای جمعیت تر از استراتژی نمونه اثربخش

 & Khalefaدهد) ستان ارائه میناهمگن به ویژه در مورد هنرمندان، آثار هنری و هنردو

Selian, 2021). های  با توجه به تمرکز مطالعات آزمایشگاهی و کلینیکی در حوزه پژوهش

گیری کیفی در حوزه پزشکی  های نمونه و همکاران به اهمیت و کاربرد روش ۵پزشکی، بازن

معیارهای و همکاران  6(. در مقاله داستBazen, Barg & Takeshita, 2021اند ) پرداخته

 مناسب در ارزیابی دقیق مطالعات کیفی بر اساس استانداردهای گزارش کیفی تحقیقات

(SRQR) و معیارهای تلفیقی برای گزارش تحقیقات کیفی (COREQ)های  در زمینه پژوهش

کتاب مفیدی در زمینه تحقیقات کیفی و پاسخ  ۲۰۲۱در سال  ۷پزشکی ارائه  شده است. الیور

های  به مبحث روش ۴که در فصل  محققان تالیف کرده است به سواالت پژوهشی

 (. oliver, 2021گیری پرداخته شده است ) نمونه
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 شناسی پژوهش روش

دست آمده  به۱مند های این مقاله با استفاده از روش مروری و با انتخاب روش مرور نظام یافته

روی یک پرسش مند، یک شکل مرور منابع ساختاردار است که  است. روش مرور نظام

متمرکز بوده و سعی در ارائه پاسخ با استفاده از تجزیه و تحلیل همه شواهد معتبر موجود 

های جدید در حیطه  بندی مطالب و یافته هدف اصلی مطالعه مروری پیش رو، جمع دارد.

گیری کیفی و ارزیابی نقادانه آن بود که یکی  های نمونه علمی اندازه نمونه مناسب برای روش

 , Baumeister and Learyرود) ز پنج هدف اصلی در مقاالت مروری به شمار میا

1998). 

 "برای یافتن مستندات مرتبط با نگارش مقاله مروری با استفاده از کلمات کلیدی نظیر  

Qualitative Sample size" ،" Sampling in Qualitative Research " ،

"Designing sampling sterategies for qualitative sampling "،" 

Determination of appropriate qualitative Sample Size  ،" Overview of 

the Qualitative Methods Literature"  حجم نمونه "، "اندازه نمونه غیراحتمالی"و

های  پایگاه در "محاسبه حجم نمونه"، "گیری غیرتصادفی اندازه نمونه"، "پژوهش کیفی

، پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد ۳، بیس سرچ۲م نظیر گوگل اسکوالرتخصصی علو

جستجوی محتوایی شد. در این بازه  ۱۳۹۹در بازه زمانی شهریور ماه  ۵و علم نت ۴دانشگاهی

های  مستند علمی بررسی و با تمرکز مطالعه روی اندازه نمونه در روش 8۰زمانی بیش از 

یر مقاالت مرجع برای استناد و مرور محتوایی پژوهش کیفی و با توجه به معیارهای ز

 استخراج شدند. 

برای انتخاب مستندات مورد استفاده ابتدا عناوین یافت شده توسط موتور جستجو از نظر 

مطالب یافت شده در سه گروه درگاه اینترنتی، مقاله و کتاب  .ارتباط موضوعی بررسی شدند

رنتی بعد از ارتباط موضوعی، داشتن پسوند های اینت تقسیم شدند. معیار انتخاب درگاه
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تر از  ها، مواردی که کامل ( بود. پس از بررسی این درگاهedu( یا آموزشی )acدانشگاهی )

بقیه بودند به عنوان مرجع مورد استفاده، انتخاب شدند. مقاالت نیز پس از بررسی عنوان، در 

و چکیده با هدف پژوهش ارزیابی مرحله بعد، از لحاظ میزان ارتباط کلمات کلیدی مقاله 

گیری غیر تصادفی و غیر احتمالی، مفهوم  شدند. مواردی که به جای پژوهش کیفی و نمونه

گیری تصادفی یا احتمالی را در بر داشت یاآنکه به موضوع اندازه  پژوهش کمی، نمونه

)حجم( نمونه پرداخته نشده بود از فهرست مراجع مورد بررسی حذف شد. در خصوص 

ها، معیار انتخاب، ارتباط موضوعی و در دسترس بودن بود. در مرحله سوم از مستندات  کتاب

گیری کیفی و انواع  نمونه"آوری شده در سه حیطه  برداری شد. مطالب جمع منتخب فیش

سازی شد.  بندی و خالصه تقسیم "گیری کیفی های نمونه طرح"و  "اندازه نمونه کیفی"، "آن

 نیاز نقد مطالب توسط نگارنده صورت پذیرفت. در نهایت، در صورت

 های کیفی انواع پژوهش

های پژوهش کیفی بوده  گیری نیازمند آگاهی از انواع روش از آنجا که در انتخاب روش نمونه

در این بخش به انواع  .شود گیری و تعداد نمونه مناسب تعیین می و برای هریک شیوه نمونه

 پردازیم.  های کیفی می های پژوهش نظریه

نگاری، پدیدارشناسی،  های گوناگونی نظیر مطالعه موردی، قوم در پژوهش کیفی استراتژی

 نظریه داده بنیاد، گروه کانونی، مطالعه یادآور نویسی و... وجود دارد. 

: یک روش تحقیق کیفی است که هر چند نقطه شروع آن فلسفه است، ۱پدیدارشناسی (۱

اجتماعی، روان شناسی و... نیز رسید. این روش تحقیق  های علوم ولی خیلی زود به رشته

گری و نمایاندن ادراکات  مند و دقیق، یکی از رویکردهای تحقیق است، که به جلوه نظام

 (. ۱۳۹۱پردازد )امامی سیگارودی و همکاران،   ها می  تجربه انسانی در مورد انواع پدیده

دارد و به معنای نوشتن درباره شیوه شناسی  نگاری ریشه در انسان نگاری یا مردم قوم (۲

نیز « کار میدانی»و « بررسی میدانی»زندگی هر قوم یا اجتماع است. این راهبرد پژوهش را 

 (. ۱۳۹۱نامند؛ زیرا کار میدانی بخشی اساسی از این شیوه پژوهشی است )پویا و ملکی،   می
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های کیفی است که  دهآوری دا ای بـرای جمـع ، شـیوه۱روش گـروه کـانونی یا متمرکز (۳

افراد را در یک بحث گروهی غیر رسمی )یـا چنـدین بحث( پیرامون موضوعی خاص یا 

کنـد. معموالً به طور کلی پژوهشگران علـوم اجتمـاعی  ای از موضـوعات وارد مـی مجموعـه

ها از تعدادی از افراد، به  زمـان داده آوری هم و به طور ویژه محققان کیفی بـرای جمـع

 (. ۱۴:۱۳۹۴ورزنـد )حسینی،  های کـانونی مبـادرت مـی تشکیل گروه

های تحقیقی اسـت که بـه مطالعه  مطالعـه مـوردی یا مـوردکاوی، یکـی ازانواع روش (۴

پـردازد. در روش مطالعـه   عمیـق یـک مـورد، یـک موضـوع یا یـک پدیده خـاص می

بـه دسـتکاری متغیر مسـتقل و هـای آزمایشـی، پژوهشـگر  مـوردی، برخالف پژوهش

پـردازد. همچنیـن ماننـد پژوهشـگری کـه در تحقیق  مشـاهده اثـر آن بر متغیر وابسـته نمی

ای از یک جامعـه دربـاره تعـدادی از متغیرهـا بـه مطالعه  پیمایشـی با انتخـاب نمونه

لعـه موردی، یـک کند. پژوهشـگر مطا پـردازد، با نمونه بزرگی از مشاهدات کار نمی می

« مـورد»کنـد. ایـن   شـمار بررسـی می های مختلـف بی مـورد انتخـاب و آن را از جنبه

یـا سیسـتم با حـد و مـرز مشـخص و متشـکل از عناصـر و « واحـد»توانـد یـک  می

 (. ۹۲-86: ۱۳۷6عوامـل متعـدد و مرتبـط به هم باشـد )سرمد و همکاران، 

از  چیزی است که محقق : ثبت یادآورهای فکورانه در مورد آن۲مطالعه یادآور نویسی (۵

تواند با  ( معتقد هستند: محقق از این طریق می۲۰۰8و همکاران ) ۳آموزد. برکس ها می داده

هایی که  ها ارتباط قوی برقرار کند و به معنایی نسبت به داده پژوهش تعامل داشته و با داده

 (. ۱۳۹۴ی داشته باشد )رزاقی و همکاران، حساسیت باالی ،نماید آوری می جمع

پردازی داده بنیاد یا نظریه پایه )بنیادی(، روش پژوهشی برای رشته علوم  نظریه (6

کند  کند و این معنا را تأیید می اجتماعی است و عنوان آن تولید نظریه از داده را برجسته می

 (. ۱۳86پردازد )دانایی فرد،  می ها به تولید نظریه که این روشی است که بر اساس و پایه داده

 اندازه نمونه در پژوهش کیفی

مساله اندازه نمونه به دو عامل اصلی بستگی دارد که شامل حداقل نمونه برای رسیدن به 

شود. زیرا نتایج یک  ها می درجه دقت مطلوب برای نمونه و پرهیز از مشکالت تفسیر داده
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گیری  راه است و برای کاهش خطای نمونهای همواره با عدم حتمیت هم بررسی نمونه

تر کار کنیم. از سویی در بسیاری از موارد، حجم نمونه بزرگ  های بزرگ کوشیم با نمونه می

 ,Kaplanگیری یا طراحی مطالعه را بزرگتر کند) تواند خطای ناشی از نمونه می

Chambers and Glasgow, 2014 افزایش (. افزون بر آن، ممکن است هیچ مزیتی برای

اندازه نمونه بیش از حد وجود نداشته باشد زیرا هزینه، وقت و تالش الزم برای انجام 

دهد و ممکن است باعث کاهش دقت در اندازه گیری یا استخراج  تحقیقات را افزایش می

های تصادفی،  طور خاص اندازه نمونه بزرگ در نمونه اطالعات الزم بشود. عالوه بر آن، به

احتمال و پذیرش  ریب اندازه اثر بسیار کم است باعث کاهش معنادار مقدارکه ض در حالی

 شود. فرضه ادعایی می

شود دستیابی به  ها نباید خیلی کوچک باشد زیرا باعث می در تحقیقات کیفی نیز اندازه نمونه 

گیری دشوار شده و قابلیت استنتاج نتایج برای کل جامعه از  درجه دقت مورد نظر نمونه

ای بزرگ باشد که انجام تحلیل عمیق دشوار شود.  اندازه برود و در عین حال، نباید بهدست 

دهید که  گیری تا آنجا ادامه می قانون کلی در پژوهش کیفی این است که شما به نمونه

 , .Gentles et alدست نیامده یا دیدگاه جدیدی قابل دستیابی نباشد) اطالعات جدیدی به

012 , 2Elmusharaf 2015; .) 

های کیفی پیشنهاداتی ارائه  بعضی از پژوهشگران، به طور کلی برای اندازه نمونه پژوهش

گیری اغلب با انتخاب  واحد نمونه 8تا  6کند که  توصیه می ۱اند. برای مثال، کوزل  داده

های همگن در تحقیقات کیفی در نظر گرفته شود و به طور کلی )بدون در نظر گرفتن  نمونه

واحد به عنوان اندازه حداقلی برای این نوع روش  ۲۰تا  ۱۲ها( تعداد  گنی نمونهشرط هم

، معتقد است: محققان پژوهش کیفی در ۲(. مورسKuzel,1992کند ) مطالعه پیشنهاد می

کنند  شرکت کننده استفاده  6تحقیقات که هدف آن شناخت جوهره تجربه است حداقل از 

(Morse, 1994 پاتون معتقد است .)ای  که انتخاب اندازه مناسب نمونه، مستلزم معامله

گیری این است که  آل وی در نمونه پایاپای بین گستردگی تحقیق و عمق آن است. شیوه ایده
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آید( به  تا رسیدن به موردی زائد )موردی که پس از آن اطالعات جدیدی به دست نمی

 (. ۱۳۹۴دهیم )دهقان،  انتخاب ادامه می

این حوزه، اندازه نمونه را بر اساس استراتژی انتخاب شده در پژوهش  بسیاری از محققان

 ها پرداخته شده است. اند که در ذیل به برخی از آن ادهکیفی، پیشنهاد د

 اندازه نمونه در پژوهش پدیدارشناسی

 ,Creswell)نفر باشد ) ۱۰از دیدگاه کرزول، تعداد نمونه تحقیقات پدیدارشناسی حداکثر 

توان قاطعانه نظر داد زیرا پژوهش کیفی در این زمینه بسیار  در این زمینه نمی البته .1998

عنوان یک قانون کلی در  زند. منظور از اشباع به پذیر است و اشباع، حرف اول را می انعطاف

دهید که اطالعات جدیدی  گیری تا آنجا ادامه می است که شما به نمونه  پژوهش کیفی این

 یدگاه جدیدی قابل دستیابی نباشد.دست نیامده یا د به

 نگاری اندازه نمونه در پژوهش قوم

نگاری  های قوم توصیه کرده است تعداد یک گروه با اشتراک فرهنگی در پژوهش ۱کرزول

واحد مشاهده برای  ۲۰۰تا  ۱۰۰. از سویی مورس، تقریباً (Creswell, 2002مطالعه شود )

 (. Morse,1994)کند  نگاری توصیه می مطالعات کیفی مردم

 کانونی  اندازه نمونه در روش گروه

نفر را  ۱۲تا  6های کانونی معموالً  ( اظهار داشتند که گروه۲۰۰۴) ۳و کریستنسن ۲جانسون

دهد و معتقد  نمونه برای گروه کانونی پیشنهاد می ۹تا  6تعداد بین  ۴شوند. کروگر شامل می

بهتر است فرصت هر شخص را برای  .اردکننده د شرکت ۱۲هایی که بیش از  است در گروه

(. به عبارتی بنا Krueger,2000:78به اشتراک گذاشتن بینش و مشاهداتش محدود شود )

توانیم از تعداد نمونه بیشتری در مطالعات  می  بر نظر جانسون و کریستنسن، در صورتی

ونی مدیریت کنیم. از های بحث کان های کانونی استفاده کنیم که بتوانیم زمان را در دوره گروه

های کانونی باید به اندازه کوچک باشند تا همه افراد فرصت  ی کروگر، گروه طرفی طبق گفته

فرد را  ۱۰تا 6تعداد  ۱عالوه مورگان و همکاران به ۵کافی داشته باشند. در حالی که النگفورد
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کنند؛ مورگان  های کانونی توصیه می به عنوان اندازه نمونه ترجیحی برای مطالعات گروه

کند، و  شرکت کننده، ادامه بحث را دشوار می 6های کانونی با کمتر از  معتقد است که گروه

عضو دارند، مدیریت زمان را برای یک مجری دشوار  ۱۲هایی که بیش از  در عین حال، گروه

دارد که  (. مورگان همچنین اظهار میLangford et. al, 2002;Morgan,1997کنند ) می

 گروه متمرکز برای رسیدن به اشباع کافی هستند.  ۵تا  ۳ور معمول تعداد به ط

مورد و با  6های کانونی حداقل  بندی اندازه نمونه در پژوهش گروه بنابراین طبق یک جمع

 شود.  مورد پیشنهاد می ۱۲وسواس بسیار حداکثر 

 اندازه نمونه در مطالعات موردی

لعه موردی بین سه تا پنج مورد انتخاب شود از دیدگاه کروزل بهتر است در یک مطا

(Creswell, 2002 .) 

 اندازه نمونه در مطالعات یادآور نویسی

دهد  مصاحبه یا مشاهدات را برای این نوع مطالعات پیشنهاد می ۵۰تا  ۳۰مورس تعداد 

(Morse,1994 .) 

 اندازه نمونه در پژوهش نظریه داده بنیان

نفر  ۳۰تا  ۲۰یک مطالعه نظریه داده بنیان مصاحبه با انتخاب از دیدگاه کروزل بایستی در طی 

نفر تغییر  ۲۰تا  ۱۵(. وی در مطالعات تکمیلی این تعداد را به Creswell, 1998انجام شود )

مصاحبه را برای این نوع مطالعه  ۵۰-۳۰(. مورس، تعداد Creswell, 2002داده است )

 (. Morse,1994پیشنهاد داده است )

های  های گوناگونی که در پژوهش رای برآورد اندازه نمونه بر اساس استراتژیهمچنین ب

( پیشنهاداتی ارائه شده است که در ۲۰۱۵و همکاران ) ۲کیفی ارائه شد، در مطالعات گنتلس

 ( به آن اشاره گردیده است. ۱جدول )
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شده شنهادیپ رینمونه انعطاف پذ  اندازهبرآورد . ۱جدول   

 استراتژی
اندازه  برآورد

 نمونه
ها نقل قول  

نظریه 

 داده بنیان

 ۲۵حداقل 

 مصاحبه 

 

 

 

 

ه مصاحب 6بیشتر   

 

ممکن است باعث شود زودتر  معمولی یمطالعه کوچک با ادعاها کی"

از  یبرخ یممکن است برا مصاحبه۲۵ مطالعه. . ..اشباع اعالم شود

د در مور سندهینو یادعا در صورتباشد، اما  یهای کوچک کاف پروژه

ی که از پیش ثابت شده، قاتیتحقتعارض با  ای انسانی تیماه مسایلی از قبیل

ص. ، ۲۰۱۴، 1چارماز«)درباره اندازه مورد نظر بد بینی را به دنبال دارد.

۲۱۴ .)  

، ساعته کیشش مصاحبه  ایپنج به ازای انجام که افتد  به ندرت اتفاق می"

کوربین و) "وردفراهم آ اشباعبرای رسیدن به  یکاف بتوان داده ، 2استراوس 

(. ۱۴۰. ، ص۲۰۱۵  

پدیدار 

 شناختی

ی دارشناسیدپ

:3تبیینی  

مورد،  ۱۰کمتر از 

چنانچه در پی 

دنبال کردن عمیق 

 هستید

مورد  ۳۰بیشتر از 

چنانچه قصد 

دنبال کردن عمیق 

 ندارید

 

: یشناس کوهن و همکاران، پدیدار )یی ارائه شده استها مثال ها با تخمین

را  نانیاطم نیحداقل پنج نفر ابا مصاحبه "گفت:  یو (۵6، ص. ۲۰۰۰

کار  نی، اما اخود یک بازمانده داشته باشم نمونه درکند که من  یحاصل نم

را دنبال  ۱۰خواستم کمتر از  . من میدهد  شیشانس من را افزا تواند می

 کی یتوجه خودم را رو نکهیا یبه جام خواست یکه م لیدل نیبه اکنم، 

 ... . بررسیدنبال کنمبیشتر را  فرد مطلعهر بتوانم کنم، جلب گروه بزرگ 

 باعث شد که من باور کنمدر حال مرگ  مارانیب مربوط به مراقبان ادبیات

 مغز وندیپ به شدت و تغییر پذیری روز به روز بیمارانتجربه  نیکه ا

حداقل بزرگتر،  نمونه کیاز  توانم یم تقاد داشتماع ن،یاستخوان نبود. بنابرا

مورد، استفاده کنم.  ۳۰  

دارد که بستگی  یبه عوامل مختلف نیتعداد افراد انتخاب شده، ا در مورد" 

 ۱۲از در تحقیق خودم  . منشوند شیآزما یقاتیتحق در هر پروژه دیبا

                                                                 
1. Charmaz 

2. Corbin & Strauss 

3. Hermeneutic Phenomenologh 
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ی دارشناسیپد

:1توصیفی  

 ۱۲در حدود 

 مورد. 

(۵8،ص ۱۹8۷، 2یزیکننده استفاده کردم. )کوال شرکت  

مطالعه 

ردیمو  

 مطالعه

ی:چندمورد  

مورد ۴-۱۰  

 

 

 

مطالعه تک 

ی:مورد  

واحد ۵۰ - ۲۵  

مطالعه  یایمزاانتخاب شود، مورد  ۱۰از  شیب ایمورد  ۴ اگر کمتر از

مورد منحصر به فرد  ۳۰ ای ۱۵ ... . تعدادمحدود خواهد شد  موردیچند

خوانندگان فراهم درک بهتر و  قیتحق میت برایرا بیشتری تعامل  و بودن

ی که خوب جهت مزایایبه  موردی،مطالعات چند از یاری. اما بسکنند یم

، ص. ۲۰۰6، 3)استیک "هستندمورد  ۱۵از  شتریب ایمورد  ۴تر از  کم دارند،

۲۲ .)  

 کیاقدامات موجود در یا  ها استیها، س تعداد مصاحبه شوندگان، روش"

 "...ردیقرار گ لقبی نیواحد از ا ۵۰ - ۲۵در دامنه  یبه راحت تواند یم مطالعه

ها از هر واحد  داده یآور موضوع مطالعه شما و عمق جمعی دگیچیپ"به که 

(۹۱، ص. ۲۰۱۱، 4نیی ) "دارد یبستگ  

 (Gentles et al. , 2015) 

 گیری در پژوهش کیفی های نمونه طرح

های  شناسی طرح گیری بپردازیم، به ارائه روش های نمونه های طرح قبل از اینکه به ویژگی

شناسی مبتنی بر  شود. این شیوه  که برای پژوهشگران کیفی مهم است پرداخته می ۵گیری نمونه

 ها است و عبارتند از:  کاربرد آنها در مقایسه داده

گیری است که  های نمونه ای از طرح که نمایانگر بدنه 6گیری موازی های نمونه )الف( طرح 

کند که از همان سطح مطالعه  تسهیل میمقایسه معتبر دو یا چند زیر گروه مختلف را 

                                                                 
1. Descriptive Phenomenologh 

2. Colaizzi 

3. Stake 

4. Yin 
5. Typology of Sampling Design 

6. Parallel Sampling  
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کنیم. در   شوند. در بسیاری از تحقیقات، از یک جامعه چند نمونه انتخاب می استخراج می

هایی  ها باید به طور کلی یا جزء به جزء نظیر هم باشند. چنین نمونه حالت خاص، این نمونه

مقایسه هر مورد با سایر موارد تواند شامل  ها می شوند. این طرح  موازی یا همتا خوانده می

های  تواند شامل مقایسه زیرگروه گیری زوجی( یا می های نمونه باشد )به عنوان مثال، طرح

 گیری زیر گروهی( باشد.  های نمونه یک جامعه )یعنی طرح

گیری هستند که مقایسه معتبر  های نمونه ، طرح۱ای )تودرتو(  گیری النه های نمونه )ب( طرح 

کنند، در حالی که یک یا چند عضو زیر گروه   د عضو یک زیر گروه را تسهیل میدو یا چن

دست آوردن  گیری فرعی، به دهنده یک زیر نمونه از نمونه کامل است. هدف از این نمونه نشان

توان اطالعات بیشتری را استخراج کرد. به طور کلی،  ای از مواردی است که از آنها می نمونه

توان در مراحل  ای بر این پایه استوار است که جمعیت هدف را می ات النهمدل مفهومی تغییر

مختلف و بر اساس یک معیار معین، به طبقات یا سلسله مراتب معین و مشخص، تقسیم کرد. 

توان در مرحلة دوم  گردد را می بندی حاصل می اولین طبقة جمعیت که در اولین مرحلة طبقه

هایی که بدین ترتیب به ا( دیگر تقسیم کرد. طبقات یا کالسهبه زیر طبقات )زیر کالس

ای هستند. بدیهی گیری( دو مرحله بندی )نمونه آیند، در واقع، حاصل از طرح طبقه وجود می

دهندة  توان در مراحل بعدی نیز ادامه داد. هر مرحله، تشکیل است که عملیات تقسیط را می

ست و هر مشاهده، تنها و تنها متعلق به یک کالس )النه( در ها ا ای از مشاهدات یا نمونه طبقه

مرحلة مربوط است. بنابراین، مطابق این نظریه، هر مشاهده، در برگیرندة تغییرات در مراحل 

 مختلف است. 

گیری تو در تو مناسب باشد. عالوه بر  های نمونه گیری تصادفی ممکن است برای طرح نمونه

گیری  ای کاربرد دارد: حداکثر تغییر، نمونه گیری النه ند ذیل در نمونههای هدفم گیری این، نمونه

گیری هدفمند  گیری نمونه معمولی، نمونه گیری مبتنی بر نظریه، نمونه از موارد بحرانی، نمونه

ای  گیری هدفمند چند مرحله ای و نمونه گیری تصادفی هدفمند چند مرحله تصادفی، نمونه

(Onwuegbuzie & Collins, 2007.) 

های  گیری است که مقایسه های نمونه دهنده طرح ای، نشان گیری چندالیه های نمونه ج( طرح

کند  تسهیل می ،شوند معتبر دو یا چند زیر گروه را که از سطوح مختلف مطالعه استخراج می

                                                                 
1. Nested Sampling  
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(Onwuegbuzie & Leech,2007 به عنوان مثال، یک محقق کیفی ممکن است .)

های استاندارد شده با استادان آنها  ادراک دانشجویان نسبت به آزمون مند به مقایسه عالقه

دهد. به دلیل این   های دانشجویان و استادان نوعی سلسله مراتب را نشان می باشد. نمونه

گیری و اندازه نمونه مورد استفاده برای سطح پایین و سطح  های نمونه سلسله مراتب، طرح

فرعی معموالً یکنواخت نیستند. به عنوان مثال، از آنجا که های  ها / نمونه باالتر نمونه

دهند و استاد )های( آنها سطح عالی را  آموزان نمونه / زیر نمونه سطح پایین را نشان می دانش

توان با صدای یک استاد مقایسه کرد. عالوه بر   دهد، صدای چندین دانشجو را می نشان می

نشجویی )نمونه سطح پایین( ممکن است با استفاده از کنندگان دا این، در حالی که مشارکت

گیری موجود انتخاب شوند، چنانچه استاد از بین هر یک از  های نمونه هر یک از طرح

گیری از  گیری از موارد بحرانی، نمونه گیری مناسب، نمونه گیری شامل نمونه های نمونه روش

ه از معیار، انتخاب شود شرط محقق مبنی گیری معیار یا با استفاد موارد مهم سیاسی یا نمونه

(. Onwuegbuzie & Leech,2007)شود  از نمونه سطح باال فراهم میبر انتخاب استاد 

های نمونه زیادی در اختیار محقق است و هر دو هنگام  در انتخاب اندازه نمونه، طرح

(. تصریح Onwuegbuzie & Leech,2005انتخاب نمونه کیفی، مختلط یا کمی. )

طرح نمونه وجود دارد، که یا به صورت تصادفی یا غیر تصادفی قرار  ۲۴کنند که  می

توانند برای مقایسات ذکر  هایی هستند که بسته به هدف تحقیق، می گیرند و همان طرح می

 شده در باال مورد استفاده قرار گیرند. 

 گیری احتمالی یا تصادفی نمونه

گیری، باید تصمیم بگیرند که هدف  نتخاب روش نمونهگیری در ا محققان کیفی قبل از تصمیم

از این تحقیق چیست؟ اگر هدف از این تحقیق، تعمیم تفاسیر به یک جمعیت باشد، باید 

ای انتخاب شود که شرایط تصادفی بودن روش و به اندازه کافی بزرگ بودن تعداد  نمونه

ن شرایط، معموالً یکی از پنج (. در ایCreswell, 2002اعضای نمونه را رعایت کرده باشد )

، تصادفی ۱که عبارتند از: تصادفی ساده شود گیری تصادفی انتخاب می طرح اصلی نمونه

های  . الزم به اشاره است طرح۳ای و تصادفی چند مرحله ۲، منظم۱ای ، خوشه۲ای طبقه

                                                                 
1. Simple Random Sampling 

2. Stratified Random Sampling 
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ابع های اشاره شده نیست و توضیح درباره آنها در من گیری تصادفی منحصر به روش نمونه

 شود.  مختلف وجود داشته و از بحث مفصل در این باره اجتناب می

 گیری غیرتصادفی نمونه

یا  ۴گیری اریب گیری که گاهی توسط محققان دیگر به عنوان نمونه این روش نمونه

شود که هدف پژوهش تعمیم  گیری غیراحتمالی معرفی شده است زمانی استفاده می نمونه

منظور دستیابی به بینش در مورد یک پدیده،  خاص نباشد، بلکه به نتایج نمونه به یک جمعیت

 کار رود.  افراد یا رویدادها به

 گیری غیر تصادفی های نمونه طرح

یا  ۵گیری اریب گیری که گاهی توسط محققان دیگر به عنوان نمونه این روش نمونه

ف پژوهش تعمیم شود که هد زمانی استفاده می گیری غیراحتمالی معرفی شده است نمونه

منظور دستیابی به بینش در مورد یک پدیده،  نتایج نمونه به یک جمعیت خاص نباشد، بلکه به

ها و  کار رود. در تحقیقات کیفی معموالً محقق به طور هدفمند افراد، گروه افراد یا رویدادها به

بیشتری از نماید که بتواند به واسطه آنها درک  شرایط پژوهش مد نظر خود را تعیین می

گیری در تحقیقات کیفی،  ترین روش نمونه پدیده کسب کند. به این ترتیب، متداول

 (. Creswell, 2002گیری هدفمند است ) نمونه

گیری غیر تصادفی به سه دسته قابل تفکیک بوده و برای هر  های گوناگون نمونه طرح

 ز:گیری خاصی پیشنهاد شده است که عبارتند ا های نمونه دسته روش

 گیری برای رسیدن به معرف بودن یا قابلیت مقایسه الف( نمونه

: در این روش، نمونه به صورت عمدی و غیر تصادفی برای 6گیری هدفمند نمونه .۱

شود. برای مثال ممکن است محقق بخواهد در یک  دستیابی به یک هدف خاص انتخاب می

از وجود تمام نقطه نظرات گروه خاص افرادی را در دو انتهای یک طیف انتخاب کند تا 

آوری کند که در زمینه مورد نظر  اطمینان حاصل کند یا ممکن است ترجیحاً افرادی را جمع
                                                                                                                                                    
1. Cluster Random Sampling 

2. Systematic Random Sampling 

3. Multi Random Sampling 

4. Biased Sampling 

5. Biased Sampling 

6. Purposive (Judgmental) Sampling 
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گیری مبتنی بر هدف، محقق افرادی را در  بهترین آگاهی و تجربه را دارند. بنابراین در نمونه

عمدتاً زمانی به کند برای مطالعه مناسب هستند. این روش  دهد که فکر می نمونه قرار می

 رود که افراد دارای تجربه در یک مورد خاص، از نظر فراوانی تعداد کمی باشند. کار می

ای است. در  گیری تصادفی طبقه : این روش شبیه نمونه۱ای گیری هدفمند طبقه نمونه .۲

گیری به اقشار مختلف جامعه تقسیم، سپس یک نمونه هدفمند  این روش، ابتدا قالب نمونه

تواند مقایسه گروه را تسهیل کند. این  شود. این نوع طراحی می طبقه انتخاب میاز هر 

؛ جاللی، ۱۳۹۱اندکی تفاوت دارد )رنجبر و همکاران، ۲گیری حداکثر اختالف روش با نمونه

۱۳۹۱.) 

گیری  گیری شامل ترکیبی از چند نمونه : این روش نمونه۳گیری ترکیبی هدفمند نمونه .۳

عنوان مثال، محقق ممکن است با انتخاب دو نمونه شروع  (. به۱۳۹۱هدفمند است )جاللی، 

. ۵گیری از موارد بحرانی و دیگری با نمونه ۴گیری از موارد شدید کند: یکی از طریق نمونه

زاده و  )تقی تواند نتایج حاصل از هر دو نمونه را با یکدیگر مقایسه کند سپس محقق می

 (. ۱۳۹6همکاران، 

طور تصادفی از قالب  : در این روش، محقق موارد را به6هدفمند گیری تصادفی نمونه .۴

کند. در این روش، ابتدا فهرستی از افراد  گیری هدفمند انتخاب می گیری از نمونه یک نمونه

دست  گیری هدفمند به های نمونه مورد عالقه برای مطالعه را با استفاده از یکی از روش

کند  خواه افراد را از این فهرست انتخاب میطور تصادفی تعداد دل آورد سپس به می

(Omona, 2013 .) 

: این روش نیز شامل انتخاب نمونه در چند مرحله ۷ای گیری هدفمند چندمرحله نمونه .۵

گیری هدفمند ترکیبی متفاوت است زیرا  ای با نمونه گیری هدفمند چند مرحله است. نمونه

زمان است  گیری هم ر معمول شامل نمونهکه دومی به طو حالی اولی همیشه متوالی است. در

                                                                 
1. Stratified purposeful Sampling 

2. Maximum variation sampling 

3. Mixed purposeful Sampling 

4. Intensify Sampling 

5. Critical Case Sampling 

6. Random purposeful Sampling 

7. Multi-stage purposeful Sampling 



 

289 

289 

 &Onwuegbuzieهای دیگر نیست ) که در آن یک نمونه زیر مجموعه نمونه

Leech,2007 .) 

گیری شامل انتخاب نمونه در  : این نمونه۱ای گیری تصادفی هدفمند چند مرحله نمونه .6

هدفمند دو یا چند مرحله است که در آن مرحله اول تصادفی است و مراحل بعدی نیز 

ای است، در حالی که  گیری خوشه است. در این روش، مرحله اول اغلب شامل نمونه

الذکر است  گیری هدفمند فوق های نمونه مراحل بعدی شامل یکی از طرح

(Onwuegbuzie & Leech,2007 .) 

گیری هدفمند  های نمونه گیری حداکثر تغییر یکی از طرح : نمونه۲گیری حداکثر تغییر نمونه

گیرد. در این روش، طیف  های کیفی مورد استفاده قرار می ت که اغلب در پژوهشاس

ها و  های مختلف شهر با فرهنگ گیری از قسمت ها مانند نمونه ای از افراد، یا گروه گسترده

( و باعث در نظر ۱۳۹۱شوند )جاللی،  های اجتماعی به صورت هدفمند انتخاب می کالس

(. این نوع از ۱۳۹۱شود )رنجبر و همکاران،  در پدیده می گذارتأثیرگرفتن کلیه عوامل 

ای با یکدیگر تفاوت دارند و  گیری مستلزم انتخاب مواردی است که از لحاظ عمده نمونه

دهد. برای مثال، بررسی تجارب پزشکان،  دامنه تغییرات پدیده مورد تحقیق را نشان می

 (. ۱۳۹۴ به آلزایمر )دهقان، غیره در مورد مراقبت از بیماران مبتال پرستاران و

: در این روش، محقق در مورد خصوصیات و سهمیه اعضای نمونه ۳ای گیری سهمیه نمونه

گیرد. به عنوان مثال، یک محقق ممکن است بخواهد یک دین یا طبقه  منتخب تصمیم می

سپس اجتماعی خاص را در این نمونه گنجانده بنابراین سهمیه هر یک را انتخاب کند. محقق 

کند. محدودیت  های مشخص شده انتخاب می ها را متناسب با سهمیه طور هدفمند سوژه به

 شوند امکان انتخاب دارند.  اصلی روش، این است که فقط افرادی که در آن زمان انتخاب می

های موجود در  : روشی است که در آن محقق از بین افراد یا گروه۴گیری در دسترس نمونه

کند. همچنین به آن  ه شرکت در پژوهش، نمونه خود را انتخاب میدسترس و مایل ب

                                                                 
1. Multi-stage purposeful Random Sampling  

2. Maximum Variation Sampling 

3. Quota Sampling 

4. Available Sampling 
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ها  کالسی یا همسایه شود. انتخاب هم نیز گفته می ۲گیری راحت و نمونه ۱گیری داوطلبانه نمونه

 (. Omana, 2013گیری است) ای از این روش نمونه نمونه

 گیری موارد خاص یا یگانه ب( نمونه

گیری عامدانه موارد افراطی یا نابهنجار، یک مورد  روش نمونه . در۳گیری موارد افراطی نمونه

ای که دارای یک یا چند ویژگی غیرمعمول یا خاص است مورد مطالعه  دورافتاده یا پرونده

التحصیل، یک محقق  گیرد. به عنوان مثال، در مطالعه عملکرد دانشجویان فارغ قرار می

س را انتخاب کرده و دالیل عملکرد آنها را آموزان کال تواند بهترین و بدترین دانش می

 (. ۱۳۹۴مقایسه کند )دهقان، 

گیری از افرادی است که نماینده میانگین افراد جامعه  : نمونه۴گیری از موارد معمولی نمونه

های جدید  های مقدماتی برنامه تواند به طور ویژه در آزمون گیری می باشد. این شیوه نمونه می

ه تدوین کننده برنامه انتظار دارد برنامه تدوین یافته برای اکثر قریب به سودمند باشد چرا ک

باشد در غیر این صورت برنامه مقرون به صرفه نخواهد بود )جاللی،  مؤثراتفاق افراد هدف 

۱۳۹۱ .) 

گیری از موارد شدید یا موارد مطلوب محقق  : در روش نمونه۵گیری از موارد شدید نمونه

اند اما از لحاظ تعداد  کند که پدیده را به شدت تجربه کرده ی را تجربه میهای افراد یا گروه

 (. ۱۳۹۱جزو افراد حداکثری جامعه نیستند )جاللی، 

: در اینجا، محقق با در نظر گرفتن وضعیت سیاسی موجود 6گیری مهم از نظر سیاسی نمونه

ه ممکن است نیاز به درج کند ک کنندگان، آگاهان مربوطه را انتخاب می برای انتخاب مشارکت

و حذف آنها داشته باشند زیرا آنها با موضوعات حساس سیاسی که در تجزیه و تحلیل انتظار 

 (. ۱۳۹۱رود ارتباط دارند )رنجبر و همکاران،  می

                                                                 
1. Volunteer Sampling 

2. Convenience Sampling 

3. Extreme Case Sampling 

4. Typical Cases Sampling 

5. Intensify Sampling 

6. Politically Important Sampling 
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یا  گیری همگن شامل افراد گیری حداکثر تغییرات، نمونه : درمقابل نمونه۱گیری همگن نمونه

(. این نوع ۱۳۹۱ک عمیق از پدیده است )رنجبر و همکاران، های مشابه برای در گروه

های آسان  ها و مصاحبه در گروه گیری متمرکز، با کاهش تنوع، آسان کردن تحلیل یافته نمونه

ای است که نمونه از آن انتخاب شده است  شده بوده و به منظور بررسی عمیق جامعه

 (. ۱۳۹۱)جاللی، 

گیری مستلزم انتخاب یک مورد واحد است چرا که به تعمیم  : این نمونه۲گیری بحرانی نمونه

دهد که اگر موضوعی در یک مورد صدق کند در سایر موراد نیز صادق  نتایج این اجازه را می

های آموزشی و  های مرتبط با برنامه تواند در پژوهش است. استفاده از این روش می

(. این انتخاب زمینه آزمون قطعی یک ۱۳۹۱های مرتبط با آموزش مفید باشد )جاللی،  پدیده

 (. ۱۳۹۴سازد )دهقان،  های دیگر را فراهم می نظریه، برنامه یا پدیده

ای از موارد نادر است که به  گیری از مجموعه : این روش، نمونه۳گیری از موارد منفرد نمونه

گیری همواره مورد توجه پژوهشگران  شوند. این روش نمونه صورت تصادفی کشف می

گیری، نمونه یا مورد دارای  شناسی بوده است. در این نمونه شناسی و جامعه حوزه مردم

 (. ۱۳۹۱های کلی است )جاللی،  ای فراتر از بعضی از ایده  اهمیت ویژه

شوند  : در این روش تعدادی از موارد انتخاب می۴گیری از کارموردی تجمعی یا ابزاری نمونه

گیری  (. این روش تقریباً مشابه روش نمونه۱۳۹۱ی، تا زمینه پژوهش مشخص شود )جالل

 های احتمالی است.  گیری در نمونه ۵آزمون پیش

گیری دستورالعملی را برای یک  : پژوهشگر در این روش نمونه6آل گیری از مورد ایده نمونه

آل برای مشاهده پدیده مورد عالقه من  گوید وضعیتی ایده کند که می موقعیت توصیف می

 (. ۱۳۹۱اللی، است )ج

 

 

 

                                                                 
1. Homogenous Sampling 

2. Critical Cases Sampling 

3. Unique Cases Sampling 

4. Instrumental (Collective) Casework Sampling 

5. Pre test Sampling 

6. Ideal Case (Bell Weather) Sampling 
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 گیری متواتر یا متوالی ج( نمونه

شود زمانی به کار  نیز گفته می ۲گیری مبتنی بر نظریه : این روش که نمونه۱گیری نظری نمونه

های نظری باشد. از آنجا که تا زمانی که  رود که پژوهشگر به دنبال تجلیات واقعی سازه می

یه طرح شده فاقد اعتبار است و اشباع نظری محقق به مرحله اشباع نظری نرسیده باشد نظر

داده بنیاد عبارت  گیری نظـری در نظریـة دهـد. نمونه گیری نظری رخ مـی نیز در فرایند نمونه

گـر، پس از  منظور خلق نظریه است تا به موجـب آن تحلیل ها به گردآوری داده فراینداز 

ای و از کجا  دقیقاً بایستی چـه داده ها تـصمیم بگیـرد که گردآوری، کدبندی و تحلیل داده

گـردآوری شود تا همزمان با تکوین نظریه، آن را توسعه بدهد. برای مطالعه بیشتر به 

 ( مراجعه شود.Glaser,1978( و  )۱۳۹۱؛ جاللی، ۱۳88)کالکی، 

گیری اغلب پس از شروع  : این روش نمونه۳گیری تأیید و عدم تأیید از موارد نمونه

ها را بهبود  شود. اولی )اکتشافی( تمایل دارد تا تفسیر یافته ها استفاده می دهآوری دا جمع

ها دارد  بخشد، درحالی که دومی )یعنی تأیید( تمایل به کمک به اعتبارسنجی داده

(Onwuegbuzie&Collins, 2007 .) 

معمواًل  شود و شناخته می ۵ای گیری شبکه : گاهی نیز با عنوان نمونه۴برفی گیری گلوله نمونه

برفی شامل  گیری گلوله گیرد. نمونه ها، مورد استفاده قرار می آوری داده پس از شروع جمع

اند تا سایر   هایی است که قباًل برای مطالعه انتخاب شده کننده درخواست از شرکت

گیری گلوله برفی در مواردی که  کنندگان را به مطالعه دعوت کنند. روش نمونه شرکت

باشند، مشکل است، مورد  های مورد نظر محقق می رادی که دارای ویژگیدسترسی به اف

( با Alam, 2020)  (. برای مثال مطالعه۱۳۹6گیرد )نادری و همکاران،  استفاده قرار می

ها و تجزیه و  آوری داده بررسی روش مطالعه موردی با تشکیل سواالت، روش جمع هدف

گیری هدفمند و  های نمونه با استفاده از روش تحلیل و سپس چگونگی رسیدن به نقطه اشباع

 .گلوله برفی بررسی نموده است

                                                                 
1. Theorical Sampling 

2. Theory-based Sampling (operational construct sampling) 

3. Confirming and Disconfirming Cases Sampling 

4. Snow ball Sampling 

5. Network Sampling 
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شوند که دارای ویژگی یا  ها انتخاب می گیری معیار، افراد یا گروه : در نمونه۱گیری معیار نمونه

ای از  های مورد استفاده قرار گرفته در یک مرکز درمانی نمونه معیار مدنظر هستند. مانند بچه

 (. ۱۳۹۱باشد )جاللی،  اب میاین انتخ

ها  آوری داده ها در مرحله جمع : در این روش، محقق از فرصت۲طلبانه گیری فرصت نمونه

تواند نمایانگر موارد معمولی، منفی،  کند. این موارد می برای انتخاب پرونده استفاده می

ت که محقق نتواند برداری به ویژه هنگامی مفید اس بحرانی یا شدید باشد. این شکل از نمونه

ای را که در این تحقیق گنجانده شده اعالم کند  یا مایل نیست قبل از استعالم هر پرونده

(Johnson&Christensen,2004 .) 

های غیر معمول از  گیری از آنهایی است که نماینده یافته : نمونه۳گیری از موارد انحرافی نمونه

بنابراین این روش به موارد غیر معمول یا خاص (. ۱۳۹۱مورد عالقه هستند )جاللی،   پدیده

 توجه دارد. 

: در این روش، مورد از قبل به صورت ویژه تعریف شده و ۴گیری با کار موردی داخلی نمونه

دهد )جاللی،  ای است که به سوال پژوهش، پاسخ می  گردد. چرا که شخص ویژه انتخاب می

۱۳۹۱ .) 

یی که دسترسی به آنها در طول زمان میسر است ها از اعضا : داده۵گیری مستمر نمونه

شود. مثال: بررسی طول مدت شیردهی مادران به کودکان در شهر کرج  آوری می جمع

 (. ۱۳8۱)فشارکی و همکاران، 

شود تا مقدار اطالعات  آوری می : در این روش، مواردی جمع6گیری پشت سر هم نمونه

اع در اطالعات مورد نیاز برسیم. در این جدید و تنوع موارد تکمیل شود و به سطح اشب

های مورد  ها در فواصل زمانی معین داده گیری از یک نمونه یا گروهی از نمونه روش نمونه

پردازیم؛ سپس درصورت نیاز سراغ گروه  ها می شود و به تحلیل داده آوری می نیاز جمع

 (. ۱۳۹۱رویم )جاللی،  دیگری می

                                                                 
1. Criterion Sampling 

2. Opportunistic Samplng 

3. Deviant Cases Sampling 

4. Interistic Casework Sampling 

5. Consequence Sampling 

6. Sequential Sampling 
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 گیری  نتیجه

های  پذیرتر از روش های کیفی انعطاف گیری در پژوهش های نمونه اگرچه انتخاب روش

پژوهش کمی است و این انعطاف ناشی از ماهیت غیر قابل پیش بینی طرح در پژوهش کیفی 

آوری اطالعات غنی از افراد نسبتاً معدود  است، اما پژوهشگران تمرکز خود را بر جمع

 سب و اندازه نمونه توجه کمتری دارند. گیری منا متمرکز کرده و به انتخاب طرح نمونه

هایی  های کیفی درباره انتخاب محدوده مناسب اندازه نمونه راهنمایی متخصصان پژوهش

اند توضیح علمی مشخصی  که چگونه به این برآوردها رسیده اند، لیکن درباره این ارائه داده

جمعیتی بیش از تعداد جامعه ارائه نشده است. عالوه بر این، گاهی اندازه نمونه پیشنهادی، 

های کمی، برآورد اندازه نمونه با در  شود. در حالی که در پژوهش مورد مطالعه را شامل می

 شود و نسبت نمونه به جامعه رعایت شده است.  نظر گرفتن اندازه جامعه تخمین زده می

ارد. گیری اشاره شده به تناسب طرح با هدف و سوال تحقیق بستگی د های نمونه طرح

ها اجرا  آوری داده همچنین با توجه به اینکه آیا آنها قبل از شروع یا بعد از شروع جمع

های  متفاوت هستند. بر اساس مطالب فوق، محققان کیفی، مانند محققان کمی، گزینه ،اند  شده

های  ای از طرح گیری زیادی برای انتخاب دارند. بنابراین، درک طیف گسترده نمونه

دهد که هم از نظر محتوا غنی هستند و هم  هایی را افزایش می ، احتمال تولید یافتهگیری نمونه

 از لحاظ دامنه فراگیر. 

گیری و  های نمونه توان نتیجه گرفت روش تحقیق کیفی و به ویژه آشنایی با روش لذا می

روش های مهم و اصلی  دانستن اندازه نمونه مناسب به ازای انواع مطالعات کیفی، از جنبه

های کیفی باید از آن استقبال کنند و به موضوع انتخاب  تحقیق است که محققان پژوهش

های کمی  های کیفی، دقیقًا مانند پژوهش گیری در پژوهش های نمونه اندازه نمونه و طرح

 توجه اساسی داشته باشند. 

مونه و انواع هایی در مورد انتخاب اندازه ن توان آموخت این است که دستورالعمل آنچه می 

شود. و در  گیری وجود دارد که بعضاً به سختی توسط محققان کیفی اجرا می های نمونه طرح

صورت استفاده انتظار ارتقاء کیفیت و کارایی نتایج تحقیقات را خواهیم داشت. بر این اساس 
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های  گیری در قالب کارگاه های کیفی بایستی به مباحث نمونه شود محققان پژوهش پیشنهاد می
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