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 پیشگفتار

کیفی را می ریشه نگارانه قا چندین سده و چره بسرا بیشرتر دنعرال  قوا  در منابع مردم های پژوهش 
ع  ۀایرن جریرا  را برخاسرته یرا حرداقل ازنوبرخاسرته در برابرر سریطر بیشرتر اندیشرمندا امرا  ؛دکر بالمنراز

رری می گرایی و برره قعررع آ  پژوهش پررارادایم اثعررات کم  از  ،گرایی هررای رقیررب اثعررات داننررد. پارادایم هررای 
گشروده اخیر دریچره ۀدر چند ده ،جمله پارادایم قفسیری کیفری نیرز  پژوهشبره اند و  های نروینی  هرای 

کره ه شده اسرتقوج بیشتر کیفری همرواره برا آ   پژوهش ۀدر حروزپژوهشرگرا  . یکری از مشرکالقی  هرای 
کنررده  انررد مشررکل چگررونگی مرردیریت و قجزیرره و قحلیررل داده رو بوده هروبرر گرراهی پرا هررای عمومررًا زیرراد و 

و در طرول چنرد  کننردمشکل را حرل  ۀاند بخش عمد افزارها قوانسته اخیر، نرم ۀ. در طول یک دهاست
د. العتره ایرن انر کردهچین  هرای راسرت زبا رفرع مشرکل افزارهرا قرالش بیشرتری بررای  سال اخیر ایرن نرم

کره  افزارها، عالوه برر انتتادهرای عمرومی نرم ، کننرد هرای برسراختی وارد می ژوهشگرایرا  بره پ اثعاتای 
کارآمدی ایر به نظر می ،منتتدا  دیگری نیز دارند. با این همه افزارهرا در مردیریت و قجزیره و  ن نرمرسد 

کیفرری، پژوهشررگرا  را برریش از پرریش، مشررتاق برره اسررتفاده از نر قحلیررل داده افزارهررایی چررو   م هررای 
ATLAS.ti ،NVivo  وMAXQDA است. کرده 

ای برررین پژوهشرررگرا  ایرانررری عمومیرررت بیشرررتری دارد و  کیرررودی افرررزار مکس رسرررد نرم بررره نظرررر می
کتراب حاضرر نیرز ادامر آمروزش ایرن نرم هرای مفیردی نیرز بررای کتاب  ۀافرزار قرجمره و قرفلیف شرده اسرت. 
گررام قحلیررل داده و بررر آ  اسررت قررا هررای پیشررین اسررت قالش گررام برره  کیفرری در نرم برره آمرروزش  افررزار  هررای 

MAXQDA20  کتاب نگارنرده بروده اسرت: اول اینکره معنرای آمروزش  مد نظرربپردازد. دو مورد در این 
 ۀیعنری نسرخ ،2525ژانویرۀ ای قرا  کیودی مکس ۀروزقرین نسخ و دوم اینکه به ت؛اسهای فارسی  بر داده

کتاب در استفاده شده است. ، 25  .قدوین شده استفصل  ۳4بخش اصلی و سه این 



کیفی در مکس قجزیه و قحلیل داده/    ۳  ای دی کیو های 

ک یشناسررر روش یمعررران، بخرررش: در ایرررن (۳)فصرررل  اول بخرررش  ۀی و معاحرررظ نظریرررفررریدر پرررژوهش 
داده در  لیررقحل یافزارهررا نرم نیمشررهورقر نیررز بخررش در قسررمت دوم .بنیرراد مطررره شررده اسررت داده

ک  .اند متایسه شدهی فیروش 
ای  دی کیرررو افرررزار مکس ؛ بررره آمررروزش منوهرررا و ابزارهرررای موجرررود در نرم(۳-۳۱)فصرررول  دوم بخرررش
یررک  برره مخاطررب برردو  سررردرگمی بتوانررد منوهررا و ابزارهررای موجررود را یررک کنررد قررالش مرریپرداخترره، 

ای خواهرد برود  دی کیرو منطعب و برگرفتره از مطالرب آموزشری سرایت رسرمی مکس بخشبشناسد. این 
 .استکه شامل متو  راهنما و ویدیوهای آموزشی 

صررورت  بنیراد اسررت قرا مخاطررب بره داده ۀ؛ پژوهشری فرضرری برر معنررای نظریر(۳4)فصررل  سروم بخرش
گررام کدگررذاری،  هررای داده کرررد گررام، بررا چگررونگی ایجرراد و مرردیریت پررروژه، وارد  برره عملرری و  مختلررف، 

 های مختلف آشنا شود. قجزیه و قحلیل و در نهایت با چگونگی دریافت خروجی
کره همرواره خرود را قردردا  آنرا  مری کتاب حاصل زحمات بزرگوارانی است  اول  ۀدانم. در وهلر این 

گرانترردرم در دانشررکد شناسرری آموخترره روش ۀآنچره را در حرروز علرروم  ۀام حاصررل آمروزش و لطررف اسرراقید 
را قترردیم اسرراقید دانم سپاسررگزاری و قرردردانی خررود  بررر خررود الزم مرری اسررت. جتمرراعی دانشررگاه قهرررا ا

کره مطرالعی را برررای فصرل اول در اختیررار  از جنرراب آقرای دکترر امیرحسررین محعی نمرایم. بزرگروارم  فرر نیررز 
 نشررر ریدمر یسررلطان اصرغر یعلرر دیسراز جنرراب آقرای دکتررر  ،نمررایم. همچنرین بنرده قررار دادنررد قشرکر می

کمرال قردردانی  هرای صمیمانه لوگوس و سایر همکارانشا  در دفتر انتشارات، به خراطر همکاری شرا  
ای و مرردیرا  آ  برره پرراس جوابگررویی و کیررودیافررزار مکررسنرررم ۀدهنرردقرریم قوسررعه از ،را دارم. درنهایررت

که برای دادهافزار با قوجه به محدودیتارقتای نرم  .داشت سپاسگزارمهای فارسی وجود هایی 
کاسرتی کتراب دارای  کره خواننردگا ا ایرن اثرر،  بدو  شک، این  هایی اسرت. نگارنرده امیردوار اسرت 

کاستی کرد. انتتادها و پیشنهادهای خود را دریغ نکنند قا بتوا  آموخت و   ها را نیز در حد قوا  رفع 
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