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 واحد مشاهده در تحقيقات كيفي
 

 سیدبیوکمحمدی  
4/3/2332تاريخدريافت:

22/3/232تاريخپذيرش:  

 چكيده
یموابستهبهسونظريهومفاههایمرتبطبههمتشكیلشدهاست؛دريکهرتحقیقيازمجموعهفعالیت

اهمیتواحدهایمتشكلازاجزاييقراردارندكهموردمشاهدهواقعشدهآنودرسویديگرداده اند.

هایگیردبنابرايندرکويژگيگیریصورتميمشاهدهدرايناستبرمبنایآناستنباطنظریونتیجه

هایمشاهدهنسبتبهتحقیقاتواحدواحدمشاهدهضروریاست.اينامربهويژهدرتحقیقاتكیفيكه

هایجزئياست،حالمديريتآنهانیازمنددرنظرگرفتننكتهكمي،ازتنوعبیشتریبرخوردارندودرعین

دربارهويژگي اينمقالهابتدا در است. اهمیتبسیاریبرخوردار مانندنقشواحداز هایواحدمشاهده

یكیفيوتفاوتآنباسايرریگنمونههایپژوهش،اهمیتآندرمشاهدهدرتحقیق،ارتباطآنباپرسش

بحثمي تحلیل( تجزيهو شمارشو )واحدثبت، ومفاهیممشابه سپسانواعواحدهایمشاهده شود.

هایموجود،نتايجتحقیقاتقبلي،وقايعوتفسیرمنابعآندرتحقیقاتكیفيماننداسنادومدارک،داده

هایمشاهدههاباتجزيهوتحلیل،درتأثیرمتقابلواحدرابطهداده گیرد.سرانجامقرارميآنهاموردبررسي

شوند.هایمشاهدهبررسيميهابرچگونگيوانتخابواحدهاوتأثیرتحلیلدهيبهتحلیلدرشكل

 آوریاطالعات،مشاهده،واحدمشاهده.ها،تحقیقكیفي،گردارزيابيدادهكليد واژگان:
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 مقدمه
هـایهادرفرايندپژوهشتعییننوعمشاهدهدرارتبـاطبـاواحـدگیریترينتصمیميكيازمهم

پژوهشاستزيراكهاينتصمیموسعتومیدانتحقیـقوسـاختارتجزيـهوتحلیـلراتعیـین

تاعتمـادهایمشاهدهبرمسائلمهميمانندقابلیـتاعتبـاروقابلیـكند.درضمننوعواحدمي

تـأثیرگرفتـههایتحقیقصـورتگذارد.انتخابنوعواحدمشاهدهازفرايندفعالیتتحقیقاثرمي

یدرنهايـتبـهنـوعمتقاعدسـازكننـدهـرگونـهشناسيتأكیدمـيپذيرد.متخصصانروشمي

مشاهداتبستگيدارد،زيراكهبدونداشتننوعيچارچوبنظریانجاممشاهدهممكننخواهـد

تواندربارهواحدیبهنامسازمانتحقیـقكـرد.د.برایمثالبدونشناختمفهومسازماننميبو

البتههمهمفاهیممانندسازمانبرایعمومآشنانیستنظیرگـروهمرجـع،خشـونتلیرلفظـي،

سازیدقیقمفاهیمضروریاست.يو...بنابراينقبلازاقدامبهمشاهده،روشنخوداشتغال

مقالهحاضرايناستكهدرکبهتریازدانشموردنیازبرایانتخابواحـدمشـاهدههدفكلي

بـارهنوچگونـهبايـددرايـنانـدكـدامهایواحـدمشـاهدهچیسـتنمنـابعآنارائهدهد،ويژگي

هـایواحـدمشـاهدهدرهـاابتـدابـهويژگـيگوييبهاينپرسـشگیریكردنبرایپاسختصمیم

هـایهایمشاهدهودرآخربهتجزيه،تحلیلوارزيـابيواحـدابعواحدتحقیقاتكیفي،سپسمن

آوریاستكهدرايننوشتهمشاهدهبهمعنایدريافـتشود.الزمبهيادپرداختهميشدهمشاهده

است)ديدن،شنیدن،لمسكردن،بويیدنوچشیدن(.گانهپنجهرگونهاطالعاتيازطريقحواس

امـااسـتفادهازواژه؛برنـدایمشاهدهعلميواژهمالحظهرابهكارميدرزبانفارسيبرخيبهج

تراست.مشاهدهمعمول



 نقش واحد مشاهده
برایاينكهبتوانیمتحلیليبكنیمويابخـواهیمادعـاييمطـرنكنـیموآنرامـدللسـازيمبـه

رواقعیـاتاسـتكـهبـراطالعاتمبتنيب”فرهنگوبستر،دادههانیازمنديم.دراطالعاتياداده

در“داده”كندكهجامعیتيكهدارد،مشخصنميهمهاينتعريفبا.“شودپايهآناستداللمي

هـادرتحقیقـاتكیفـيازچـهجـنسعلوماجتماعيمشتملبرچهچیزیاستوبهويـژهداده

هستند.

كارالزماستكهمحققروشكیفي،ابتدابايدواحدمشاهدهراتعیینكند.برایانجاماين

يابنـدهاداللتيـاتعمـیممـيجامعهموردمطالعهرابادرنظرگرفتناينكهدرنهايتكداميافته

تواندراهنمایخـوبيدرايـنزمینـهباشـد.اينكـهموقـعمشخصكند.كادردوربینعكاسيمي

ايدحـذفنمـودنهاييرابیچهچیزیرابايددرچارچوبعكسقراردادنوچهچیزبردارعكس

آوریاطالعاتدرتحقیقكیفياست.بااينكـهاهمیـتشبیهبهانتخابواحدمشاهدهبرایجمع











 242واحدمشاهدهدرتحقیقاتكیفي

 

 

انتخابواحدمشاهدهدرهمهتحقیقاتيكساناست،امااينكاردرتحقیقـاتكیفـيازاهمیـت

بیشتریبرخورداراست.



 هاي تحقيق كيفي ويژگي
شود)بوگدانحاصلنميكردنيكمهایآماریوياادههایروشتحقیقكیفيازطريقديافته

تیلور 2و ،2321 توصیفعبارتبه.(4: و نمادها تعاريف، مفاهیم، معاني، با كیفي تحقیق ي

،2)برگكندگیریتأكیدميبرشمارشواندازهكهتحقیقكميهامرتبطاست،درصورتيويژگي

2393 ت2: در تنوع دارای كیفي تحقیق روش نشان(. خود كه است گوناگونيعريف دهنده

:ستاهافنهاوها،گرايشنگرش


ها،حـواد ويازموقعیتكمریلروشتحقیقكیفيتالشياستجهتتوصیف”

وهمچنینسعيبرایارائهتعبیروهایكوچکاجتماعي،باتوجهبهجزئیاتگروه

یبهزندگيخودوحواد هایطبیعيوعادهادرموقعیتتفسیرمعانيكهانسان

بـرايـنفـرساسـتواراسـتكـهكـنشمتقابـلاجتمـاعيكلیتـيوبخشند؛يم

“دهدكهبهوسیلهاسـتقرا قابـلدرکاسـتتنیدهازروابطيراتشكیلميدرهم

(.2001:221)پین،



تنوعواختالف،رلمبه،هایتحقیقكیفيروش،ترروشتحقیقكیفييابهعبارتدقیق

تنوعفنرایويژگيدا و لنا ضمنتأكیدبر مشتركيهستند. وشیوهها عناصرها هایتحقیق،

هایمختلفتحقیقكیفي(بهنظریسازندهروشتحقیقكیفي)موردقبولاكثرطرفدارانشیوه

 شرنزيراست
دركلیتخويش،تعبیریاست.بهاينمعنيكهبهچگونگيتعبیر،روشتحقیقكیفي (2

پردازد.ايجادفضایاجتماعيميربهوسرانجامدرک،تج

(باتوجهبهچگونگيگردآوریاطالعات،روشكیفينسبتبهمحتوایاجتماعيكهاين2

هایكمتربهدادهو؛شود،حساسیتوانعطافدارداطالعاتدرآنايجادياگردآوریمي

پردازد.ومجزاازمحتوامياستانداردشدهخنثي،

ي،مستلزمدرکكلطوربههاوها،ظرافت،تحلیلوتبیینمستلزمدرکپیچیدگي(تجزيه3

هايياستكهموضوعبراساسدادهجانبهمحتوااست.هدفتحقیقاتكیفي،درکهمه

هايشدرآنمنظورشدهاست.محتواهمراهباظرافت

                                                           
1
 Bogdan & Taylor 

2
 Berg 
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4 دادهدر( بهصورتجدولتحقیقاتكمي، تحقیارائهميها در معموالقاتكیفيشود.

ارائهميهاييبرخاستهازدادهوجودنداردبلكهتوضیحوتبیینچنینارقامي قابلذكرها شود.

(.2332:4شود)میسون،نمونهآوردهميعنوانبههایكمياستكهگاهتوضیحاتباداده

اينويژگي به توجه با عبارتي به اهمیتچهارچوبمفهومييا گرفتن”ها كادرقرار در

برایمثالوقتيراجعبهسازمانصحبتميمشخصمي“دوربینعكس بهشود. كنیمآنرا

اندودريساختيافتهرشخصیلبندیبزرگيمشتملازافرادیكهبراساساصولمعنایگروه

ميپيدست نظر كارخانهدر بیمارستانو اهدافخاصيهستندماننددانشگاه، گیريميابيبه

شود.هایكاملسازماندقتكنیمموضوعبسیارپیچیدهمي(.اگربهويژگي432؛2393ز،)گیدن

ويژگي آن نمياگر نباشد ديگریمثلها گروه با مردم از گروهي عنوان به بینسازمان توان

اينصورتاستكهگفتهمي در تفاوتقايلشد. ... تیمفوتبالو يا امریخانواده شودمحتوا

است. محتوایمهم بدون سازمان از خارج در مديرعامل مانند سازمان افراد همان كه زيرا

معني مدير عنوان به سادهسازماني مثال سازمان موضوع البته نیست. واقعیتدار در بود. ای

اينكهموضوع ايننوشتهبا در بسیارمشكلاست. شرايطيبسیاریوجودداردكهتعريفآنها

ا توجهبهويژگياصليواحدمشاهده با اما هایروشتحقیقكیفيسعيخواهدشدكهست،

شوند.هاييباشندكهدراينقبیلتحقیقاتبهكارگرفتهميهااززمینهمثال



هاي پژوهش نقش پرسش

هاييباشـدوابسـتهبـهسـواالتتحقیـقاينكهواحدمشاهدهبايدشاملچهمواردواشیا وداده

كنندكهمحققبهچهنوعاطالعاتينیازدارد.يابهعبارتبهتـر،اينكـهميهامعیناست.پرسش

كنـدچـهواحـدهاييرابايـدهایویدربارهچهكسانيياچهگروهياسـت،تعیـینمـيپرسش

هـا،اسـناد،توانـدافـراد،كـنشمشاهدهكندوچهاطالعاتيراگردآورینمايد.واحدمشاهدهمي

ها،طوايفوفامیـلوخـانوادهوها،گروهواحدهایجغرافیايي،سازمانقوانین،واحدهایسیاسي،

مثالاگرشمادرسازمانيمشغولتحقیقهسـتیدطوربههاموضوعظريفوناشناختهباشد.ياده

كاریكاركناناست،دراينصورتبايدگسـترهوسـیعيوپرسشتحقیقشمابرمحورداليلكم

كننـدندرايـنكـاریمـيكاركنانمستقیمبپرسیدكهچراكمازكنید،آوریازاطالعاتراجمع

امـاازآنجـاكـه؛تواندواحدمشـاهدهبـهشـماررودهایشفاهيياكتبيآنهاميقولصورتنقل

كنند؛الزمخواهدبودكهكاركنانبهاحتمالقویازاظهارنظرمنفينسبتبهمديريتپرهیزمي

هایمديرعامليامديرانمیانياحتيمقـرراتسـازمانيكـههاوگفتارربهمواردیازقبیلرفتا

ممكناستدركاركنانايجاداحساساجحافكندتوجهداشتهباشـید.درايـنصـورتممكـن

هایخودشاستيامقرراتيكهبـهنظـراستكهتوجهزيادمديرعاملبههمكارانيكهازفامیل

دهدراينتحقیقباشـد)مـديرعاملبـهفامیـلخـودمرخصـيآمیزاستواحدمشاهآنهاتبعیض
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دهد،ياطبقمقرراتشركتافرادیشاملپاداشهستندكهحداقليکسالدرشركتكـارمي

كردهباشند(.

 

 گيري نمونه هاي مشاهده به يكديگر در وابستگي واحد

ازاينفنونماننـدهایمتعدداست.دربعضيطوركهگفتهشدتحقیقكیفيشاملشیوههمان 

موردیيکپديده،درتحلیلمحتواييمتنيخاص،ياحتيكلنگاریيکگروه،درمطالعهمردم

امادربسیاریازمواردديگر،بـهويـژهدر؛گیرینیستشودونیازیبهنمونهمجموعهمطالعهمي

كـننیسـتومـاهـاممتحقیقاتمیدانيدرحوزهفرهنگيخاص،گردآوریاطالعاتهمهحـوزه

گیریگونهمواردنمونهنیازمندانتخابچندنمونهازمیانكلجامعهموردمطالعههستیم.دراين

ضروریاست.

مفاهیمدرتحقیقكیفينقشمحوریدارندومعموالاهـدافاصـليويـايكـيازاهـداف

تحقیـقكیفـيراگیـریدرتحلیلنظریاست،ازايـنرونمونـهپردازیياچنینتحقیقينظريه

نامندگیرینظریميگیریمفهومييانمونهنمونه


شناسايي،رشدوتوسعهومرتبطكردنمفاهیمبا،درتحقیقكیفي،هدفمحقق”

گیرینظریپرداخت،يعنيبايدگويیمبايدبهنمونهيكديگراست.لذا،وقتيكهمي

انـدنظـرمحقـقمربـوطبرمبنایمفاهیميكهازديدگاهنظریبـهنظريـهمـورد

كهاوالمفاهیمدرهنگاممقايسهمـوارديـا گیریشود.اينبدانمعنياستنمونه

اندوثانیاًدرجريـانكدگـذاری،ایلايبشونديابهصورتقابلمالحظهتكرارمي

(.2330:222)استراسوكوربین،“گیرندآنمفاهیم،مقاممقولهرابهخودمي



دهدكهدرتحقیـقكیفـينـوعواحـدمشـاهدهمحقـقرابـهگیرینشانميمونهتعريفن

يكـهازيـکمشـاهدهبـهعمـلاستنباطكند.زيراجستجویواحدمشاهدهبعدیراهنماييمي

هایبعدیمـوردتوجـهقـراردهدكهچهمواردیمهمهستندوبايددرمشاهدهآيدنشانميمي

اندهایمربوطبهدقتمشخصنشدههاياشاخصداكههنوزنشانگراينامربهويژهدرابتگیرند.

داندكـهبايـدرودمحققبهترميآوریاطالعاتپیشميبیشترمحسوساست.وقتيكهامرگرد

مشاهدهموردبررسيقراردهد.چهعناصریرابهعنوانواحد
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 تفاوت واحد مشاهده با ساير مفاهيم مشابه
 هواحد ثبت مشاهد

كنـد.معمـوالواحـدواحدثبتآنچیزیاستكهمحققبعدازمشاهدهآنراثبتياضبطمي

امـاازآنجـاكـه؛مشاهدهوثبتيكيهستندمانندديدنتعدادزنانومردانوثبتهمـانرقـم

كنديكساننباشدالزماستكـهویمتوجـهتفـاوتممكناستآنچهمحققمشاهدهوثبتمي

اينكهچگونهبايدآنهاراثبتكند.اينامردرتحقیقاتكیفـياهمیـتخاصـيپیـداآنهاباشدو

كندزيراممكناستمیانمشاهدهمحققباامرواقعيمتفاوتباشد.برایمثـالپژوهشـگریمي

بینـدكـهيكـيازطـرفینبـهكنـد.اودرضـمنمشـاهدهمـيدربارهروابطهمسرانتحقیقمي

بهعنوانشوخيياویاماویازمحتوایمكالماتآگاهاستكه“مشوبروگ”گويدهمسرشمي

را“بروگـمشـو”اگراوهمانواژگانبنابراينزندگونهحرفميابرازمحبتبههمسرشبااواين

ثبتكندودرآخرآنراواحدتجزيهوتحلیلقراردهدبهخطاخواهدرفت.پسالزماستكـه

هایمحتوارانیزثبتكند.گياودرنوشتارخودويژ

 

 واحد شمارش

مثالاگرفـردواحـدمشـاهدهباشـدممكـن؛واحدمشاهدهمعموالباواحدشمارشمتفاوتاست

هـایاستچندموضوعدررفتارویقابلمشاهدهباشديادريکسازمانانواعمختلفـيازروش

روشمـذاكرهراازدوسـازمانحلاختالفومذاكرهوجودداشتهباشدودريکمطالعـهشـش

مختلفمشاهدهكنیم.بهعبارتديگر،ازدوواحدمشاهده،ششواحدشمارشوثبتبـهدسـت

آوريم.اينامربهويژهدرمطالعاتموردیوتحلیلمحتواييكهواحدشمارشهمانواحدتجزيه

هـایاصـليو،شخصـیتهـارسانهمحتوایگزارشدركند.وتحلیلاستبیشترمصداقپیدامي

(.2009:290هایآنهاواحدهایاصليبرایثبتوشمارشهستند)بريمن،ويژگي

ایبرخوردخاصيمیـانهمسـرانباشـدآنبرخـوردخـاصاگرواحدمشاهدهدرمطالعه

باشدپسمحققممكناستكهبـیشازيـکمـوردراداشتهيمعنممكناستكهبیشازيک

نیزآنمشاهدهخاصبیشازيکموردشمردهشود.ثبتكندودرشمارش

 

 واحد تجزيه و تحليل

شوداماواحدمشاهدهباواحدتجزيهوتحلیلنیزمتفاوتاست.مشاهدهازمواردملموسآلازمي

بااينكهممكناستواحدمشاهدهماافرادباشند،اماآنهاگیرد.ازمواردانتزاعيصورتميتحلیل

زننـد،هاييكـهمـيدهندياحرفهوتحلیلنیستندبلكهكارهاييكهآنهاانجامميموضوعتجزي

هاييوواحدتجزيهوتحلیلجنبههاواحدمشاهدهباشندهدفتحلیلاست.ممكناستسازمان

هـاباشد،نهخودآنهامثلشـیوهحـلاختالفـاتيـامـذاكراتدرسـازمانهاازطرزكارسازمان
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(.برایمثالبـرایبررسـيسـاختارقـدرتدرخـانوادهبـهمشـاهدهرفتـار2399:231)راسي،

هـاشودكهنشانهاعمالقدرتيااطاعتباشدامابرایتجزيهوتحلیليافتههمسرانپرداختهمي

هایخاصهمسرانماننداينكهچهكسيكنترلپـولراشود.پسرفتاربهكلیترابطهتوجهمي

است،اماواحدتجزيهوتحلیل،رابطهبینآناناست؛ماننـدمیـزاندمشاهدهدراختیارداردواح

اعتمادبههمديگرياتفويضاختیاراتدرامورمالي.



 انواع واحد مشاهده
كنـیم،بـامشـخصشـدنمسئلهايناستكهماچهچیزیرابهعنوانواحدمشاهدهتعیینمي

شـودكـهمـاچـهكداماسـتمعـینمـي“واحدمشاهدهموردنظرمن”و“دادهچیست”هاينك

كنیم.هدفاصليازتعیینواحدمشـاهدهايـناطالعاتيراازكجا،دركجاوچگونهگردآوریمي

خواهدبـرمبنـایآناستكهمحققبدانددقیقادرپيديدنچهچیزیاست،ویدرنهايتمي

كندامابايدبـههایپژوهشواحدمشاهدهراتعیینميزيهوتحلیلكندپرسشوتجگیریاندازه

ترینگريستتامنابعموجودشناساييشود.درروشكیفـي،تعريـفدادهباديدوسیع“هاداده”

هادرشناختمنابعجديـداطالعـاتيدرازسویمحققاهمیتزيادیداردوبسیاریازخالقیت

تـوانبـهعنـوانمنـابعگیرد.درروشكیفي،واحدهایمشاهدهزيررامـياينمرحلهصورتمي

كارگرفت:اطالعاتيبه

هـاازمنابعديگراستمثالتبلیغاتروزنامـهشدهكسباسنادومدارک:شاملاطالعات (2

آيدهمچنینكلمـاتيـاموادخامتحقیقوهرعكسبرایمحققيکواحدمشاهدهبهشمارمي

هاييشوند.براینمونهدرتحقیقيدربارهزنان،بخشرتحلیلمحتوابهكارگرفتهمياساميكهد

(2332نیا،گیرد)خلیليوصالحهایمشاهدهقرارميازمتنقانوناساسيبهعنوانواحد

هایخامبـرایتوانددادهدرتحقیقيديگرميشدهیگردآورهایهایموجود:دادهداده (2

هایمربوطبهسـاختارقـدرتدرخـانوادهدراكثـر.بهطورمثالدرپژوهشتحقیقيجديدباشد

گیریدربارهعناصرمهميمانندچگـونگيخـرجكـردنتحقیقات)همكميوهمكیفي(تصمیم

توانداطالعاتآنهـاپول،بهعنوانشاخصقدرتدرنظرگرفتهشدهاست.حالمحققديگریمي

عنوانواحدمشاهدهدرنظربگیـردوبـهتحلیـلاهمیـتپـولدردربارهمواردمصرفپولرابه

روابطهمسرانبپردازد.

تواندواحدمشاهدهبـرایتحقیقـيهایپیشینمينتايجتحقیقاتقبلي:نتايجپژوهش (3

سالگذشتهبـررویاسـتثمارزنـانمتمركـزبـوده30جديدباشند.تحقیقاتمربوطبهزناندر

ماننـداينكـه؛باواحدمشاهدهقراردادنايننتايجبهتحلیلآنهابپردازدتوانداست.پژوهشگرمي

اند.اكثرتحقیقاتدراينزمینه،استثمارراتقبیح،تأيیدياتوجیهكرده
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توانندبهعنواندادهبهكارروند.حـواد راممكـنحواد ووقايع:حواد ووقايعمي (4

پدریبافرزندش(،ياخودماآنهـارابـهطـورمسـتقیماستافرادبرایماتعريفكنند)اختالف

مشاهدهكنیم)مشاهدهاختالفاتخانوادگيياتصادفدرخیابانيايکجلسهمـذاكرهسـازماني(

ایباخبرشويم)بروزتظاهرات(.هاازوقوعحادثهياازرسانه

ضرورتبیشـتریمستقیمنیازمنداستانتخابواحدمشاهدهدرتحقیقاتيكهبهمشاهده

هایمبتنيبرمشاهدههمدرتحقیقاتكیفيوهمدرتحقیقاتكمـيبـهكـارگرفتـهدارد.داده

گیرند.ازايـنروچـونروايـتهایروايتيبهخودميامادرتحقیقاتكیفيشكلمتن؛شوندمي

اقـلرسـاندنحدگونهمواردبسیاردشواراستپسالزماستكهبرایبههادراينطرفانهدادهبي

قـولهابهشكلنقلتفسیرهایشخصيدقتخاصيدرارائهگزارشمشاهدهازقبیلبیانروايت

(.2003:262اعمالكرد)بیكمنوراگ:مستقیم،



تعبير رخدادها

تواندواحدمشاهدهبهشمارآيد.اينموردبااينكهكميبانتايجتحقیقبـهتعبیررخدادهانیزمي

احدمشاهدهمشابهتداردامامتفاوتنیزاستزيراتعابیرممكـناسـتتعـابیرافـراديـاعنوانو

ایدربـارهمهـاجرت،برداشـتافـرادازمثالدرمطالعـه؛هاباشندونهنتايجتحقیقمحققانگروه

هایشرايطيكهآنهارامجبوريارالببهگرفتنتصمیمدربارهمهاجرتكردهاست،برایماداده

شوندياتعبیریكـهاعضـایيـکخـانوادهازداليـلوجـوداختالفـاتدرآنهميمحسوبميم

هستندحتياگرتوجیهباارزششود.اينقبیلاطالعاتخانوادهدارند،خوداطالعاتمحسوبمي

علمينداشتهباشند)تعبیرافرادمحليازوقـوعحـواد نـاگواربـهمثابـهتظـاهراروانخبیثـه(.

كنـیمامـاافـراددادهعنوانواحدمشاهدهخودانتخابمـينبااينكهمامعموالافرادرابهبنابراي

گیـرد،هاييكهتجزيهوتحلیـلرویآنهـاصـورتمـينیستند.تبديلواحدهایمشاهدهبهداده

هـاواهـدافپرسـشهاوابسـتهبـههايياستكهمحققبايدبگیردوآنتصمیممستلزمتصمیم

است.تحقیق



منابع جديد

اگرمنبعاطالعاتيالزموجودنداشتهباشد،محققمجبوراستمنابعجديدیراتولیدكند.ايـن

كار،مانندبسیاریازاقداماتدرروشتحقیقكیفيمستلزمابتكاراتشخصياست؛مثالزيـررا

هایاجتماعيعنوانكرد:محققيدرجلسهسخنرانيخوددربارهآسیب


راشـروعكـردم،ابتـدا“سو استفادهجنسيازكودكان”كهتحقیقدربارۀوقتي”

نیازبهبررسيتاريخچهاينموضوعداشتم.بعدمتوجهشدمكههیچتحقیققبلـي
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وجودندارد.مدتيسرگردانبودمتااينكهبهادبیاترویآوردم.ازسعدیوحافظ

شعارعاشقانهمربـوطبـهكودكـانگرفتهتاصائبوخاقانيوايرجمیرزاكهپرازا

ــاريخايــرانپــرازايــن گونــهرفتارهــاوگفتارهــااســت.دربارهــا،مركــزاســت.ت

هـایهایجنسيبودندودررأسآنشاهقرارداشـت.همـه،داسـتانسو استفاده

هاودخترانكمسنوسالاهـداييشاه،ملیجکوملیجکها،ناصرالدينلالمبچه

اند.بدينترتیب،منبهيکمنبعاطالعـاتيلنـيدربـارۀاخواندهبهاوراشنیدهي

)نگارنده(“تاريخچهموضوعتحقیقمدستيافتم



ای(هایمشاهدهحتماالزمنیستكهازاسنادومدارک)منابعكتابخانهمنابعجديدواحد

ننداظهاراتكودكـانیمتنوعيبهدستآوردماهاهاوعرصهتوانازحوزهباشد.اينمنابعرامي

تـوانبـهشـیوههایمردمميتواندمفیدباشد،يابابررسيزبالهدربارهدرکروابطوالدينشانمي

وحتـيسـطحهـا،محرمـاتتـواندربـارهارزشزندگيآنهاپيبرد،يابامشاهدهآثارهنریمـي

فناوریموجوديکجامعهتحقیقكرد.



اشيا و حوادث و وقايع غايب

امابعضياوقات،عـدم؛شوندكثراوقاتوجودبعضياشیاوحواد واحدمشاهدهمحسوبميدرا

تـواندرمطالعهاختالفاتخانوادگي،مي؛تواندواحدمشاهدهواطالعاتباشدحضورآنهاخودمي

تـوانمشـاهدهكنندوهمینطورميميديدكهاعضایخانوادهبرسرچهچیزهايياختالفپیدا

هـاييرابـرایحـلاختالفـاتدرنظـركهبرسرچهچیزهايياختالفندارند.يـاچـهروشكرد

كننـدبـهعبـارتديگـر،اشـیاوحـوادثييـااعمـالوهايياستفادهنميگیرندوازچهروشمي

كنیمبايدحضـورداشـتهباشـندامـاندارنـد،خـوداطالعـاتمحسـوبگفتارهاييكهمافكرمي

2مشاهدهوبعدثبتگردد.بهقـولهرـریاسـتاکسـالیوانشوندكهبايدمي
شـناس،بـرایروان 

گويندبلكهچیزهايياستكهمردمبـهشـماترينچیزآنچیزینیستكهمردمبهشماميمهم

(.2000:32كنندازگفتنشاجتنابكنند)گیلهم،گويندوسعيمينمي

ایكنـد.بـهطـورمثـالچـرادرمطالعـههمینامردربارهمطالعاتاجتماعينیزصدقمي

سوادیحدودبیستدرصـدازجمعیـتراكنندوبيپاسخگويان،گرانيرامشكلاساسيذكرمي

رودوامـامـردانفروشآسیببهشـمارمـيگیرند،ياوجودزنانخودبهعنوانمسئلهناديدهمي

داربـهشـماربـرایمحقـقاطالعـاتمعنـيشوند.اينقبیلمـوارداديدهگرفتهميمشتریآنهان

تواندبرایمحققواحدمشاهدهباشد.هاميآيد.دراينزمانعدمحضوربعضيچیزمي



                                                           
1
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هاي شخصي محقق تجربه

توانددرضـمنگـردآوریتنهاميهایشخصيمحققمنبععظیميازاطالعاتاستكهنهتجربه

كارگیرد:تواندآنهارابهعنواندادهبهاتازآنهااستفادهكندبلكهحتيمياطالع


ایروزیدريکشركتخصوصيازمنخواستنددربارهمسائلشـركتمطالعـه”

هایمديرانمیانياينبودكـهمـديرعاملوبكنم.متوجهشدمكهيكيازناراحتي

كننـد.درديرانمیانيتوجهينمـيهایزيردستانوحتيمهیاتمديرهبهتوصیه

هایمننیزترتیـباثـردادهامابهتوصیه؛امايننكتهرامتذكرشدمگزارشاولیه

هایقبليخودمعدمتوجهبزرگانشركترابهتوصیهنشد.درگزارشدومخودم،

“ایازمشاهداتمافزودمبهعنواننمونه



طـورريختهونامنظماست.پسهمـاندرهمذهنمحققخاليانباریازاطالعاتهرچند

هـاگسـترهوسـیعيازانـواعهابايدازمنابعيگردآوریشوند؛وازآنجاكهدادهكهاشارهشدداده

گیرد)حواد ،وقايع،اشیا،تعابیرافراد،تعـابیروتجـاربشخصـيواسـنادواطالعاترادربرمي

هایهايياستكهمحققانتخابكردهاست.تجربهمدارک(كهدرنهايتمبتنيبرمشاهدهواحد

يبخشيازآنانتخابمحققباشد.شخصتوانديم



 وقايع روزمره و روابط اجتماعي

نگـاریدرمطالعاتمربوطبهمـردم نگاریيكيازانواعتحقیقاتكیفيمشهورقديمياست.مردم

وسپستجزيهوتحلیـلوارائـههدفتوصیفكلحواد مربوطبهزندگيافرادگروهموردنظر

هـایمختلـفهایتحقیقباهـدفشـناختجنبـهتفسیراست.درراستایچنینهدفيپرسش

(.درچنینتحقیقاتيواحـدمشـاهده2002:262)سلكايندومیلر، گرددفرهنگگروهمطرنمي

هـایتجزيـهواحـدهاوحواد است.ازآنجاكهروابـطاجتمـاعيوها،گفتارایازرفتارمجموعه

هـایمشـاهدهدريـکتحقیـقشـوند؛واحـداندوآنروابطازاجزا خاصـيتشـكیلمـيتحلیل

گیرد.محققبايددرگزارشخودتوضـیحدهـدكـهنگارانهانواعبسیاریازمواردرادربرميمردم

تهاست.چگونهبهدرکفرهنگآناندستيافتهوازكداماطالعاتبرایفهمآنهاياریگرف


يمشـكهـایچرمـيدرراهبازگشتازبازاردوستمشیخعبدالفارقراديدم.كفـش”

هایآرامومتینكهگويي...يـکبراقانگلیسيوشلواروجلیقهويكتوريايياوباگام

جنتلمندرباریانگلیسيدرحالقدمزدنو...اوگفتمندوستانانگلیسيزيادی
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)فاضـلي،“هـایآنهـااسـت.اناحتراممنبهفرهنگوارزشدارمواينكراواتنش

221:2330.)

 

 اندازه واحد مشاهده

تواندبسیارمتنوعباشد،مانندحركتيکدستيايکانگشتفرد،رفتارهـایواحدمشاهدهمي 

تر.برایمثالفكوهيدركارخودشهرراشهرياحتيبزرگيدوستان،يکمنطقه،يکركالمیل

دمشاهدهقراردادهاستواح


درحالحاضرشهرهایماهويتچندانيندارند.مثاليبزنیماگرامروزازشهرماو”

توانشهریراازشهرديگـرتشـخیصدادنميهایآنهاتصويربرداریشود،شاخص

)فكوهي،“يعنيعناصریمتمايزكنندهدرشهرهایماازلحاظفرهنگيوجودندارد

2399.)

 

 ها ي مجدد و تحليل يافتهبررس

هاييخنثيومكانیكينیستندبندیوتجزيهوتحلیلوحتيگردآوریاطالعاتفعالیتطبقه

جزوفرايندیپوياهستندوهرتصمیمي موجببلكههمهآنها درراستایچگونگيانجامآنها

رد.بههمیندلیلبررسيگذاشودكهدرنتیجهنهاييتأثیرميهاييميايجادياعدمايجادگزينه

هایزيرقابلانجاماستهادرفرايندپژوهشامریضروریاستكهباروشمجددداده

هـادانیم،تعابیروتبیـینگونهكهميخورند:همانبپرسیدمشاهداتمنبهچهدردمي (2

وثبـتهاييرامشـاهدهكـردهگیرد.پسبايدپرسیدكهمنچهچیزهاصورتميبرمبنایداده

هـاودهند.بـاتوجـههگسـتردگيوتنـوعدادهاموآنهاچهاطالعاتيدراختیارمنقرارميكرده

هایتحقیقمنچیسـت.اطالعاتدرتحقیقكیفيقبلازگردآوریبايدازخودبپرسیمكهداده

هاايندادههایمنچههستندوباپرسیمدادهپسازگردآوریودرزمانتجزيهوتحلیلنیزمي

توانمبكنمنكارمي(چه)تعدادیمصاحبهومشاهده

هـایهـایمشـاهدهچـهتفـاوتيبـايكـديگردارنـد:چـوندادهببیندكهكیفیتواحد (2

وكیفيبـايكـديگرتفـاوتهایمختلفكميهایمختلفوباشیوهازافرادومكانشدهیگردآور

فاوتخواهدبود.وجوداجحافدريـکسـازمانراتعـداددارندبنابراينموارداستفادهآنهانیزمت

ها(وهمچنینتعبیریازوجودچگونگيشوند)پرداختنابرابرپاداشيادآورميكاركنانزيادیاز

بازیمـديرهايارفیقدهند)نبودضوابطمكتوبجهتپرداختپاداشاجحافدرسازمانارائهمي

بنـدیتوانطبقههایمشاهدهرانیزميبههمینترتیب،واحدها(.ولطفبیشازاندازهبهخودی

هاهايامأموريتنامهمكتوبجهتپرداختپاداشكرد؛مانندمشاهدهاينكهدراينسازمان،آيین
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يابسیاركليوگنگاست)كهخودگويـایمشـكلسـاختاریووكارهایدرخشانوجودندارد

ابطاست(ويابعضيازمشـاهداتحـاكيازايـناسـتكـههماهنگيگردشكارهابرطبقضونا

دهـدوبـهچـهكند؛مثالبهچهكسانيواميـاپـاداشمـيمديرباافرادمختلفچگونهرفتارمي

گیردكداماستوچگونـهوياكاناليكهاوازطريقآنازسازمانشاطالعاتميدهدكسانينمي

شـودوآيـانظـارتشخصـيانجامدادهاسـتمطلـعمـيازاينكهكسيكاریدرخشانيااشتباه

هااستكهگوياینوعارتباطـاتومستقیمبراموردارديانظارتشلیرمستقیموازطريقگزارش

شیوهبرخوردمديرباكاركناناست.

دهـدكـههاتغییـریدرآنهـارممـيازتعابیرخودآگاهباشید:ازمشاهدهتاثبتداده (3

توانیددروسطرذهنيماازمشاهداتاست؛اگرواحدمشاهدهشماخانوادهاستميازتعبیمتأثر

شـنويدبینیـدومـييکبرگهخطيعمودیبكشید.سپسدرطرفراستآنمواردیراكهمـي

يادداشتكنیدوبرداشتوتعابیرخود)مفاهیماولیه(ازآنمواردرادرسمتچپآنبنويسـید.

شويد.شرنزيرانجامدهیدبهتربهتغییرمشاهداتبهتعابیرآگاهمياگراينكاررابه

برگۀثبتداده بررسيچگونگيروابطزوجینهاوتحلیلاولیهآنهادرطرنبراینمونه،
رادرنظربگیريد:طبقهمتوسطشهریدرتهران


ایازمشاهداتوتفاسیراولیهازآنها:نمونه2جدول

تعبیرماازآنموارد)مفاهیماولیه(دهشمشاهدهموارد

كندوپولمياسرافگويدكهمردبهزنشمي

خرجكردنبلدنیست.

زنومرددربارهاينكهماشینجديدبهاسمچه

كنند.كسيباشدمشاجرهمي

گويمبازتوگويد:هرچهميمردبهزنشمي

فهمي.نمي



ايرادگیریوتحقیرزنتوسطمرد



برسرمنابعماليخانوادهرقابت



تالشبرایتغییررفتارهایهمسر



منبع:نگارنده
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ایازمشاهداتوتفاسیراولیهازآنها:نمونه2جدول

مرددرمهمانيدربارهگذشتهخودصحبت

رود.ميلرهچشمكندوزنبهاومي

ديگويمرسدوزنبااخمتخممردازسركارمي

هابهكمکاحتیاجستودرنصبپردهكهخستها

دارد.



اعمالِسلطهزنبرمرد

منبع:نگارنده



هایاولیهماازيکواحدمشـاهدهلزومـايكسـانودهدكهبرداشتدوجدولباالنشانمي

منطبقبايکنتیجهواحدنیست.

عاسمممكناستهاازمشاهدهتاتحلیلدرهمهموارديكساننیستند.نومیزانتغییرداده

برایشناساييجنسیتفردیكافيباشد.چونكهظاهرونامافرادگويایجنسیتآنهااستكه

توانوگوكالميآساننیست.براینمونهميگیریازگفتامانتیجه؛كموبیشقابلاعتماداست

هامفـاهیماولیـهانتزودرداخلپرشدهثبتبارهاكتفاكردكهدرآنمتنمصاحبهبهمثاليدراين

هایمحققنوشتهشدهاست:يابرداشت


ــاخیلــياز” ــادخترهــامــنب دوســتم)احســاستعلــقعــاطفي(ولــيدرواقــعب

امبـااونـاخیلـيذارمرابطـههایمتكثـر(ونمـيكدومشونهمنیستم)دوستهیچ

(2330:21)آزادارمكيوطالبي،“صمیميبشه



ازطريقمشاهدهشدهیگردآورهاكند:كیفیتدادهكمکميارزيابيكیفیتمشاهدات (4

هـاهـادرارائـهتبیـیناند.بعضـيدادهباهمديگرمتفاوتنظركیفييكسانياخنثينیستندواز

كنندتابعضيديگر.براینمونهوقتيماازنظـراتافـراددربـارهاختالفـاتبیشتربهماكمکمي

دهندتاانداطالعاتبهتریبهماميرادیكهاينپديدهراتجربهكردهكنیمافميسؤالخانوادگي

ایندارند:افرادیكهچنینتجربه


كردمازافرادیكهمـوردخشـونتكودكـانوقتيدربارهفرزندساالریتحقیقمي”

هـایلفظـيوكردم.آنهااللبراجعبهخشونتميوجوپرسخودقرارگرفتهبودند

ترفتاریماننـدپـرتكـردناشـیا توسـطكودكـانخـوداشـارهگاهيبهخشون

كردندتااينكهبهمردیبرخوردمكهبراثركتکخوردنازطرفپسـرشسـرومي

ترسید.تجارباومشـاهداتبسـیارصورتشزخميشدهبودوشديداازپسرشمي
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بـودم.ردهیقبلـيبـهدسـتآوهامصاحبههاييكهدردهیبودندتادادهترباارزش

كردبااينكهقبالًهمبارهادرکقابلاظهاراتاومراباپديدهترسازفرزندانرابهتر

)تجربهنگارنده(.“امااينباراحساسكردمشنیدهبودم،



هایمتفاوتواحدمشاهدهرابشناسید:ايـناطالعـاتچگونـهبـهشـماكمـکكاركرد (1

هربخـشازاطالعـات،درچـهراسـتاييوبـهكـدامبخـشازكندتابهبتوانیدتحلیلكنید.مي

اند)فحشبعضياطالعات،بهخودیخودنشانگروگويایشرايطخاصكندنتوضیحاتكمکمي

بهشرايطيكهنشـانهنارضـايتياسـت(امـامعترسبودندادنكهبیانگرخشونتلفظياستيا

عايتقـوانینراهنمـاييوراننـدگيكـهالزامـاهستند)عدمربعضيديگر،بیانگروضعیتعمومي

تواندنشـانهعـدموجـودذهنیـتشـهروندینشانهعدمآگاهيرانندگانازمقرراتنیستامامي

؛هایشمامنطبقبريكيازدوگونهحالتفوقاسـتباشد(.پسبايدبدانیدكهكداميکازداده

حلیلارائهكنید.هابايدتبرایتعبیروتفسیركداميکازدادهو

هـابايـدمشـخصكـردكـهدرهایمشاهدهراروشنكنید:دربارههـردادهنقشواحد (6

استيعنيآنواحدمشاهدهخاصجهـتسـاختنو2دهندهداردياتوضیح2تحقیقنقشسازنده

روديابرایتوضیح،تأيیدونمايشيـابـهبیـانديگـربـرایتأيیـديـاپرداختنتبیینبهكارمي

(.2332:243شود)میسون،ایازپديدهبهكارگرفتهميصداقيجهتنشاندادنجنبهم

توانپرسیدكهآياشیوهارتباطيمديردرسـازمانباتوجهبهمثالباالدربارهمديريتمي

كنـد(يـاگويایشیوهمديريتاواست)اوپدرساالراستكهبهشیوهارتباطيشفاهيتكیـهمـي

داقيجهتنمايششیوهمديريتسنتيوپدرساالراست.اينكهفقطمص

توانیمبپرسیمگیريم،ميایرابهچهمنظوریبهكارميبرایاينكهمطمئنشويمهرداده

كنندهاستيانه.اگرجوابمنفيباشدكهآيابحثواستداللبدونوجودايندادهمعقولوقانع

هاضروریاستزيراكهمجبوريدبخشيازاطالعاتراسشایدارد.اينپرنقشسازندهاينداده

هاراجهتتوضیحوتأيیدواثباتدرمتنگزارشنقلهاييازسايربخشحذفكنیدوقسمت

كندكهواينكمکميديبريميپدرونيبهپیچیدگياينموضوعوگوگفتكنید.شمابايک

قولاستفادهراحذفكنید،ازنقل،مواردتكراریبدانیدچگونهازمشاهداتخوداستفادهبكنید

كنند.هادرمتنچهنقشيايفاميقولكنیدوبدانیدنقل



 

 

                                                           
1 constitutive 
2 illustrative 
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ها در تجزيه و تحليل داده  نقش
هـاتـاهادرتحقیقكیفيازتعريفمسئلهتاگـردآوریاطالعـاتوازپـردازشدادهكلیهفعالیت

دكهازيكديگرجدانیستند.باتوجهبـهنـوعوكیفیـتدهتجزيهوتحلیل،كلیتيراتشكیلمي

هایبعدیتجزيهوتحلیلآنهاودرنهايتاسـتفادهازآنهـادرهادرتحقیقاتكیفي،درقدمداده

پردازیارائـهشـدبـاپردازیومقولهبیشترمطالبيكهدربارهمفهومشود.ساختننظريهانجاممي

بنـدیوتحلیـلوجـوداست.ازآنجاكهجداييدقیـقبـینطبقـههامرتبطتجزيهوتحلیلداده

كند.هاكمکمينوعيياتحلیلاستيابهتحلیلبندیبهندارد،هرگونهطبقه

داردهـياطالعـاتبـهشـكليمعنـيهاراكشفالگوهایجديـدوسـازماناگرتحلیلداده

دهيمجددآنهابهشـكليیوسازمانبدانیم،تحلیليعنيبههمريختناطالعات،پسازگردآور

هادرتحقیقكیفيعبـارتاسـتازترتجزيهوتحلیلدادهجديدومتقاعدكننده.بهعبارتدقیق

ومحتوا(وساختنوپرداختنها)مضمونهاوزمینهفرايندیكهمستلزمشناختمفاهیم،مقوله

جهـتايجـادمـاناظهـاريـاارائـهقضـاياها(است.دراينجامنظـورازفرضـیه،هها)ايدهفرضیه

هـایدرکپديدهكمکكند.برخالفسايرروشحساسیتبهشرايطپديدهموردنظراست؛تابه

)اسـتراسوكـوربین،هااستنـهاثبـاتآنهـاتحقیق،هدفدرروشكیفيپذيرفتنيبودنفرضیه

هـاكـافينیسـت؛بلكـهبـهوشهـاوربهبیانديگردرتحقیقكیفيفقطيادگیریشیوه(.2330

هاچنینبـرپذيریوخالقیتنیازاست.ازكیفیتمفاهیمومقولهمیزانزيادیبهآزادی،انعطاف

هاباشـدوهـمازتواندهمنتیجهتجزيهوتحلیلرسميدادههاميآيدكهرسیدنبهمضمونمي

مشاهداتمحققدرضمنگردآوریاطالعاتبهدستآمدهباشد.

لیل،فرايندیمرموزوتاحدیناشناختهدرتحقیـقاسـت.درتحلیـل،مـابـهمعنـاييتح

گیـردوبـههمـیندلیـلهادرذهنمحققصورتميبندیدادهكنیم.طبقههاراروايتميداده

هایمتعددومتفاوتيوجوددارد.تحلیلبهمیـزانزيـادیوابسـتهبـهشـناختشـهودی،روايت

هایشخصياست.وبرداشتكشفناگهاني،بینش

هاراهاايناستكهمادادهطرفدارانروشتحقیقكیفيمعتقدندكهمنظورازتحلیلداده

كنیم.درتجزيهوتحلیل،مااطالعـاترادركلیـتخـودبررسـيدهيفهمسازمانبهشكليقابل

دهیم.ايـنناختيقرارميششناختيياانساندارجامعهكنیموآنهارادريکچهارچوبمعنيمي

همزماناست.ازآنجاكـهدرهابهيكديگردادنمقولهمرحلهازتجزيهوتحلیلباايجادوارتباط

زمانيگردآوریاطالعـاتوتجزيـهوتحلیـلوجـودداردمیزانـيازتحلیـلدرتحقیقكیفيهم

هـادرچنـینتحقیقـاتيهبندیوپـردازشدادگیرد.طبقهآوریاطالعاتصورتميجريانجمع

دهد.بـرایدهيچهارچوبنظریرانشانميرودكهتمايلبهشكلبخشيازتحلیلبهشمارمي

قولازمتنيدربارهسیاستفرهنگيومفاهیميكـهمحقـقدرضـمنبررسـينمونهبهيکنقل

ساختهوپرداختهكردهاستتوجهكنید:
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سیاستفرهنگيآرمـاني”ررسياست؛سیاستفرهنگيايراندرسهسطحقابلب”

سیاسـتفرهنگـي”ودرنهايـت“سیاستفرهنگياداریيـامحقـق”،“يامصوب

هـایسیاسـتتـرينچـالشكنیميكيازمهـمراازيكديگرتفكیکمي“شدهتجربه

ضــعفپیوســتگيمیــانسـطونمختلــففرهنگــياســت.ايــن،فرهنـگدرايــران

بشدهاستكهسیاستفرهنگيدرايـرانهایفرهنگي(موجناپیوستگي)سیاست

هـایاداریمیاندولتومردمشود.دراينفرايند،نهاد“زنيفرهنگيچانه”عرصه

مجریسیاستفرهنگيگفتمانرسمي،بیشازآنكهمجـریايـنسیاسـتباشـند

كننـد.درنتیجـهايـنوسـاطتفرهنگـي،مـردمنقشواسطهفرهنگيراايفـامـي

كاری...يرشبخشيازسیاستفرهنگي،بخشديگرآنرادستتوانندضمنپذمي

(.322:2332)فاضليوقلیچ،“كنند

هـايـاهمـانایدوسويهاست.همانقـدركـهدادههاباتجزيهوتحلیلرابطهرابطهداده

موردتواندهاييراكهميهانیزنوعدادهكند،تحلیلهاراتعیینميهایمشاهده،نوعتحلیلواحد

سازد،بهعبارتي:استفادهقرارگیردمشخصمي

تـرشـدنمعیارهـایشناسيبیشترشـاملمشـخصهاینظریدرانسانپیشرفت”

تر،موضوعمناسببودندرمواقعيكهمحققبـهبودناست.بهعبارتسادهمناسب

يـقاماوقتيعال؛رودمنداست،موضوعيمهمبهشمارنميبیندعالقهميآنچههمه

هارابـهاوومسئلهتحقیقتعريفشدند،دراينهنگامبايدبسیاریازنكاتوديده

(.2364:92)بیتي،“ربطحذفنمودعنوانمطالبنامناسبوبي



 گيري نتيجه
هایپیچیدهومرتبطبهيكديگراست.انتخابواحدمشـاهدهوتحقیقمركبازمجموعهفعالیت

هایاينرونداست.درنهايتمحققاستنباطاتعلميخـودترينفعالیتبررسيآنهايكيازمهم

دهدكهبهطورمستقیممشاهدهكردهاست.ازايـنروتوجـهبـههاييانجامميرابرمبنایداده

چگونگيواحدمشاهدهازاهمیتزيادیبرخورداراست.ازآنجاكهدرتحقیقاتكیفـيتوجـهبـه

هـایاسـتنباطاتهایمشاهدهبـهعنـوانپايـهرود،لذاتوجهبهواحديمحتواازاصولبهشمارم

يـاوطلبد.وقتيكهمحققبامنابعدادها)اعمازمنابعلیرمسـتقیمبعدی،مديريتخاصيرامي

كندالزماستكهنهتنهااهمیتبلكهكیفیتآنهارانیزدرنظرمشاهداتدستاول(برخوردمي

هاممكناستطیـفوسـیعيرادرآوریاستكهمنابعاطالعاتيدادههيادگیرد.همچنینالزمب

هایمشاهدهمطرنشدندممكناسـتكـهيـابهعنوانمنابعواحدنوشتهدراينآنچهوردیبرگ

 ناقصباشدودرشرايطييافتنمنابعجديدضروریگردد.











 262واحدمشاهدهدرتحقیقاتكیفي

 

 

هایخودمحقـقدرذهنیتآگاهيازنقشواحدهایمشاهده،ارزيابيكیفیتآنهاوتأثیر

یدارد.بـهاكننـدهنیـیتعهادرارزيابيكليطـرنتحقیقـياثـراتانتخاب،مشاهدهوثبتداده

كنـدبايـدپردازدوبعدبهثبتآناقـداممـيعنوانيمحققدرهرلحظهكهبهمشاهدهامریمي

واينكهآياواحـدیراكـهبداندكهاينواحدمشاهدهچهنقشيدرتجزيهوتحلیلنهايياودارد

كهمشاهدهكـردهاسـتيـاتغییراتـيدرآنرمدادهآناستثبتكردهاستبهخوبينمايانگر

.است

پردازیوياپردازیومقولههدفنهاييتحقیقكیفيارائهتجزيهوتحلیلدرشكلمفهوم

گذاردوازهااثرميتحلیلهایمشاهدهدرارائهحتينظريهاستوباتوجهبهاينكهانتخابواحد

ترینگريسـتوفقـطبـهپذيردضروریاستكهبهواحدهایمشاهدهباديدوسیعآنهاتأثیرمي

هایسادهبهآنهانگاهنكرد.چنینبرخوردیباواحدمشاهدهدرتحقیقـاتكیفـيبـهعنوانداده

انجامد.هاميترشدنتحقیقاتوتحلیللني
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