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كوتش پيص هيآيذ كِ تِ تفصيل اص آى ًَع تكٌيكّاي هصاحثِ صحثت تِ هياى آيذ كِ
صشفا تا سؤال ضشٍع ًوي ضًَذً .خستيي ًكتِاي كِ دس هَسد تْيِ يك هصاحثِ خَب هطشح است
ايي است كِ يك هصاحثِ تايذ دس هحيطي آسام ٍ آصاداًِ صَست گيشد ٍ تشاي دستياتي تِ چٌيي
هحيطي تايذ خَب گَش دادى سا آهَخت .
فشد هصاحثِگش تايذ اص تَاًايي تحث ٍ گفتگَي دٍ طشفِ تشخَسداس تاضذ ٍ اص خالل ّويي گفتگَ
اطالػات ٍ ًقل قَلّا سا ضكاس كٌذ .هصاحثِگش تايذ اص تكٌيكّاي غيش سؤالي تذست آٍسدى
اطالػات جوالت طاليي اص هصاحثِ ضًَذُ تِ خَتي استفادُ كٌذ .
 تشاي دستياتي تِ ايي هٌظَس تايذ : گَش داد ٍ فشد سا تشغية كشد . اص سكَت تِ خَتي استفادُ كش د. اص جوالتي استفادُ كشد كِ ًياصهٌذ تصذيق ٍ يا سد ّستٌذ. صحثتّاي سد ٍ تذل ضذُ سا تاس ديگش هشٍس كشد ،خالصِ كشد ٍ اداهِ داد.گَش دادى ٍ دس ػيي حال تشغية افشاد تِ صحثت كشدى آىقذس ّن آساى ًيست .ايي تكٌيك ّا
سا تايذ تِ هَقغ آهَخت ٍ استفادُ كشد .هجشياى ساديَ تلَيضيًَي هوكي است ّيچ گاُ تِ ايي ًَع
تكٌيٌكّا اػتقاد ًذاضتِ ٍ تِ جاي آىّا اص سٍش پيٌگ پٌگي سؤال-جَاب استفادُ كٌٌذ ،كِ الثتِ
تشاي سساًِّاي هكتَب استقادُ اص ايي سٍش تِ كلي اضتثاُ است .
ًكتِ اٍل ايي است كِ تايذ اًؼطاف پزيش تَدّ .ذف ايي است كِ ضخصي كِ تا اٍ هيخَاّيذ
هصاحثِ كٌيذ ،گاسد خَد سا تاص كٌذ .ايي تذيي هؼٌي است كِ ضوا تايذ سٍيكشدي اتخار كٌيذ كِ
تشاي آىّا هٌاسة تاضذ .فشد ّيجاى صدُ سا آسام كشد ،اطويٌاى فشدي كِ تِ ضوا اطويٌاى ًذاسد سا
جلة كشد ٍ فشدي سا كِ اطويٌاى تيص اص حذ تِ خَد داسد سا اداسُ كشد .
هصاحثِ كٌٌذگاى خَب كساًي ّستٌذ كِ تشاي هذت صهاى طَالًي تتَاًٌذ تيٌٌذُ ٍ ضًٌَذُ
آى ّا خَب هيتيٌٌذ ،خَب هيضًٌَذ ٍ اص خَد هيپشسٌذ :ايي طست خاظ چِ هؼٌي تاضٌذ.آى
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هيتَاًذ داضتِ تاضذ؛ آى فشد چشا دس آى لحظِ خاظ پاييي سا ًگاُ كشد؛ چشا اٍ تِ ايي سؤال سادُ،
تا ّيجاى پاسخ داد؛ آيا ايي دٍ تِ دًثال ساُ اًذاختي ًضاع ّستٌذ؛ فشد هتٌفز ايي گشٍُ كيست؛ ايي
سِ ًفش چِ چيض هطتشكي داسًذ؟
هصاحثِ كٌٌذگاى خَب دس صَست اهكاى حتي تِ دًثال دسستي پاسخي كِ گشفتِ اًذ ًيض
هيسًٍذ .تايذ ديذ ،ضٌيذ ٍ خَب تحليل كشد .
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