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مقدمه
يكيازمهمترينتصمیمگیریهادرفرايندپژوهشتعییننوعمشاهدهدرارتبـاطبـاواحـدهـای
پژوهشاستزيراكهاينتصمیموسعتومیدانتحقیـقوسـاختارتجزيـهوتحلیـلراتعیـین
ميكند.درضمننوعواحدهایمشاهدهبرمسائلمهميمانندقابلیـتاعتبـاروقابلیـتاعتمـاد
گذارد.انتخابنوعواحدمشاهدهازفرايندفعالیتهایتحقیقصـورتگرفتـهتـأثیر


تحقیقاثرمي
ميپذيرد.متخصصانروششناسيتأكیدمـيكننـدهـرگونـهمتقاعدسـازیدرنهايـتبـهنـوع
مشاهداتبستگيدارد،زيراكهبدونداشتننوعيچارچوبنظریانجاممشاهدهممكننخواهـد
د.برایمثالبدونشناختمفهومسازماننميتواندربارهواحدیبهنامسازمانتحقیـقكـرد.

بو
البتههمهمفاهیممانندسازمانبرایعمومآشنانیستنظیرگـروهمرجـع،خشـونتلیرلفظـي،
يو...بنابراينقبلازاقدامبهمشاهده،روشنسازیدقیقمفاهیمضروریاست .

خوداشتغال
هدفكلي مقالهحاضرايناستكهدرکبهتریازدانشموردنیازبرایانتخابواحـدمشـاهده
ارائهدهد،ويژگيهایواحـدمشـاهدهچیسـتنمنـابعآنكـدامانـدنوچگونـهبايـددرايـنبـاره

تصمیمگیریكردنبرایپاسخگوييبهاينپرسـشهـاابتـدابـهويژگـيهـایواحـدمشـاهدهدر
ابعواحدهایمشاهدهودرآخربهتجزيه،تحلیلوارزيـابيواحـدهـای

تحقیقاتكیفي،سپسمن
مشاهدهشدهپرداختهميشود.الزمبهيادآوریاستكهدرايننوشتهمشاهدهبهمعنایدريافـت
هرگونهاطالعاتيازطريقحواسپنجگانهاست(ديدن،شنیدن،لمسكردن،بويیدنوچشیدن).
ایمشاهدهعلميواژهمالحظهرابهكارميبرنـد؛امـااسـتفادهازواژه

درزبانفارسيبرخيبهج
مشاهدهمعمولتراست .



نقش واحد مشاهده
برایاينكهبتوانیمتحلیليبكنیمويابخـواهیمادعـاييمطـرنكنـیموآنرامـدللسـازيمبـه
اطالعاتيادادههانیازمنديم.درفرهنگوبستر،داده”اطالعاتمبتنيبرواقعیـاتاسـتكـهبـر
پايهآناستداللميشود“.اينتعريفباهمهجامعیتيكهدارد،مشخصنميكندكه”داده“در
علوماجتماعيمشتملبرچهچیزیاستوبهويـژهدادههـادرتحقیقـاتكیفـيازچـهجـنس
هستند .
محققروشكیفي،ابتدابايدواحدمشاهدهراتعیینكند.برایانجاماينكارالزماستكه
جامعهموردمطالعهرابادرنظرگرفتناينكهدرنهايتكداميافتههاداللتيـاتعمـیممـييابنـد
مشخصكند.كادردوربینعكاسيميتواندراهنمایخـوبيدرايـنزمینـهباشـد.اينكـهموقـع
یچهچیزیرابايددرچارچوبعكسقراردادنوچهچیزهاييرابايدحـذفنمـودن

عكسبردار
شبیهبهانتخابواحدمشاهدهبرایجمعآوریاطالعاتدرتحقیقكیفياست.بااينكـهاهمیـت
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انتخابواحدمشاهدهدرهمهتحقیقاتيكساناست،امااينكاردرتحقیقـاتكیفـيازاهمیـت
بیشتریبرخورداراست .


ويژگيهاي تحقيق كيفي
حاصلنميشود(بوگدان

ادههایآماریوياكميكردن
يافتههایروشتحقیقكیفيازطريقد 

2
و تیلور  .)4 :2321 ،به عبارت ي تحقیق كیفي با معاني ،مفاهیم ،تعاريف ،نمادها و توصیف
گیریتأكیدميكند (برگ،2


برشمارشواندازه

كهتحقیقكمي

هامرتبطاست،درصورتي

ويژگي
 .)2 :2393روش تحقیق كیفي دارای تنوع در تعريف است كه خود نشاندهنده گوناگوني
فنهااست :
ها،گرايشهاو 


نگرش

”روشتحقیقكیفيتالشياستجهتتوصیفلیركميازموقعیتها،حـواد و
گروههایكوچکاجتماعي،باتوجهبهجزئیاتوهمچنینسعيبرایارائهتعبیرو
تفسیرمعانيكهانسانهادرموقعیتهایطبیعيوعادیبهزندگيخودوحواد 
يبخشند؛و بـرايـنفـرساسـتواراسـتكـهكـنشمتقابـلاجتمـاعيكلیتـي
م
درهمتنیدهازروابطيراتشكیلميدهدكهبهوسیلهاسـتقرا قابـلدرکاسـت“
(پین .)221:2001،


روشهایتحقیقكیفي،بهرلمتنوعواختالف،
روشتحقیقكیفييابهعبارتدقیقتر ،

هاوشیوههایتحقیق،عناصر

رایويژگيها مشتركيهستند.ضمنتأكیدبر لناوتنوعفن

دا
نظریسازندهروشتحقیقكیفي(موردقبولاكثرطرفدارانشیوههایمختلفتحقیقكیفي)به

شرنزيراست
روشتحقیقكیفيدركلیتخويش،تعبیریاست.بهاينمعنيكهبهچگونگيتعبیر،

)2
ربهوسرانجامايجادفضایاجتماعيميپردازد .

درک،تج
) 2باتوجهبهچگونگيگردآوریاطالعات،روشكیفينسبتبهمحتوایاجتماعيكهاين
كمتربهدادههای

اطالعاتدرآنايجادياگردآوریميشود،حساسیتوانعطافدارد؛ و 

ومجزاازمحتواميپردازد .

خنثي،استانداردشده
ها،ظرافتهاوبهطوركلي،مستلزمدرک


،تحلیلوتبیینمستلزمدرکپیچیدگي
)3تجزيه
موضوعبراساسدادههايياستكه

محتوااست.هدفتحقیقاتكیفي،درکهمهجانبه 
محتواهمراهباظرافتهايشدرآنمنظورشدهاست .

Bogdan & Taylor
Berg

1
2
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 )4در تحقیقات كمي ،دادهها به صورت جدول ارائه ميشود .در تحقیقات كیفي معموال
هاارائهميشود.قابلذكر


هاييبرخاستهازداده

وجودنداردبلكهتوضیحوتبیین

چنینارقامي
نمونهآوردهميشود(میسون .)4:2332،

استكهگاهتوضیحاتبادادههایكميبهعنوان
با توجه به اين ويژگيها اهمیت چهارچوب مفهومي يا به عبارتي ”قرار گرفتن در كادر
شود.برایمثالوقتيراجعبهسازمانصحبتميكنیمآنرابه


مشخصمي
دوربینعكس“ 
يساختيافتهاندودر

معنایگروهبندیبزرگيمشتملازافرادیكهبراساساصوللیرشخص

پي دست يابي به اهداف خاصي هستند مانند دانشگاه ،بیمارستان و كارخانه در نظر ميگیريم
هایكاملسازماندقتكنیمموضوعبسیارپیچیدهميشود.


).اگربهويژگي
(گیدنز2393،؛432
اگر آن ويژگيها نباشد نميتوان بین سازمان به عنوان گروهي از مردم با گروه ديگری مثل
خانوادهياتیمفوتبالو...تفاوتقايلشد.دراينصورتاستكهگفتهميشودمحتواامری

مهم است  .زيرا كه همان افراد سازمان مانند مديرعامل در خارج از سازمان بدون محتوای
سازماني به عنوان مدير معنيدار نیست .البته موضوع سازمان مثال سادهای بود .در واقعیت
شرايطيبسیاریوجودداردكهتعريفآنهابسیارمشكلاست.درايننوشتهبااينكهموضوع
اصليواحدمشاهدهاست،اما با توجهبهويژگيهایروشتحقیقكیفيسعيخواهدشد كه
هاييباشندكهدراينقبیلتحقیقاتبهكارگرفتهميشوند .


هااززمینه

مثال

نقش پرسشهاي پژوهش 
اينكهواحدمشاهدهبايدشاملچهمواردواشیا ودادههاييباشـدوابسـتهبـهسـواالتتحقیـق
است.پرسشهامعینميكنندكهمحققبهچهنوعاطالعاتينیازدارد.يابهعبارتبهتـر،اينكـه
پرسشهایویدربارهچهكسانيياچهگروهياسـت،تعیـینمـيكنـدچـهواحـدهاييرابايـد
مشاهدهكندوچهاطالعاتيراگردآورینمايد.واحدمشاهدهميتوانـدافـراد،كـنشهـا،اسـناد،
قوانین،واحدهایسیاسي،واحدهایجغرافیايي،سازمانها،گروهها،طوايفوفامیـلوخـانوادهو
يادههاموضوعظريفوناشناختهباشد.بهطورمثالاگرشمادرسازمانيمشغولتحقیقهسـتید
وپرسشتحقیقشمابرمحورداليلكمكاریكاركناناست،دراينصورتبايدگسـترهوسـیعي

كاركنانمستقیمبپرسیدكهچراكمكـاریمـيكننـدندرايـن

ازاطالعاتراجمعآوریكنید،از
صورتنقلقولهایشفاهيياكتبيآنهاميتواندواحدمشـاهدهبـهشـماررود؛امـاازآنجـاكـه
كاركنانبهاحتمالقویازاظهارنظرمنفينسبتبهمديريتپرهیزميكنند؛الزمخواهدبودكه
بهمواردیازقبیلرفتارهاوگفتارهایمديرعامليامديرانمیانياحتيمقـرراتسـازمانيكـه
ممكناستدركاركنانايجاداحساساجحافكندتوجهداشتهباشـید.درايـنصـورتممكـن
استكهتوجهزيادمديرعاملبههمكارانيكهازفامیلهایخودشاستيامقرراتيكهبـهنظـر
آنهاتبعیضآمیزاستواحدمشاهدهدراينتحقیقباشـد(مـديرعاملبـهفامیـلخـودمرخصـي
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مي دهد،ياطبقمقرراتشركتافرادیشاملپاداشهستندكهحداقليکسالدرشركتكـار
كردهباشند) .
وابستگي واحدهاي مشاهده به يكديگر در نمونهگيري
همانطوركهگفتهشدتحقیقكیفيشاملشیوههایمتعدداست.دربعضيازاينفنونماننـد
نگاریيکگروه،درمطالعهموردیيکپديده،درتحلیلمحتواييمتنيخاص،ياحتيكل

مردم
شودونیازیبهنمونهگیرینیست؛امادربسیاریازمواردديگر،بـهويـژهدر

مجموعهمطالعهمي
تحقیقاتمیدانيدرحوزهفرهنگيخاص،گردآوریاطالعاتهمهحـوزههـاممكـننیسـتومـا
نیازمندانتخابچندنمونهازمیانكلجامعهموردمطالعههستیم.دراينگونهمواردنمونهگیری
ضروریاست .
مفاهیمدرتحقیقكیفينقشمحوریدارندومعموالاهـدافاصـليويـايكـيازاهـداف
چنینتحقیقينظريهپردازیياتحلیلنظریاست،ازايـنرونمونـهگیـریدرتحقیـقكیفـيرا
گیرینظریمينامند 


گیریمفهومييانمونه

نمونه

”درتحقیقكیفي،هدفمحقق،شناسايي،رشدوتوسعهومرتبطكردنمفاهیمبا
گويیمبايدبهنمونهگیرینظریپرداخت،يعنيبايد


يكديگراست.لذا،وقتيكهمي
برمبنایمفاهیميكهازديدگاهنظریبـهنظريـهمـوردنظـرمحقـقمربـوطانـد
نمونهگیریشود.اينبدانمعنياست كهاوالمفاهیمدرهنگاممقايسهمـوارديـا

تكرارميشونديابهصورتقابلمالحظهایلايباندوثانیاًدرجريـانكدگـذاری،
آنمفاهیم،مقاممقولهرابهخودميگیرند“(استراسوكوربین .)222:2330،


 
تعريفنمونهگیرینشانمي دهدكهدرتحقیـقكیفـينـوعواحـدمشـاهدهمحقـقرابـه
جستجویواحدمشاهدهبعدیراهنماييميكند.زيرااستنباطيكـهازيـکمشـاهدهبـهعمـل
ميآيدنشانميدهدكهچهمواردیمهمهستندوبايددرمشاهدههایبعدیمـوردتوجـهقـرار
گیرند.اينامربهويژهدرابتداكههنوزنشانگرهاياشاخصهایمربوطبهدقتمشخصنشدهاند
رودمحققبهترميداندكـهبايـد


آوریاطالعاتپیشمي
بیشترمحسوساست.وقتيكهامرگرد
چهعناصریرابهعنوانواحدمشاهدهموردبررسيقراردهد .
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تفاوت واحد مشاهده با ساير مفاهيم مشابه
واحد ثبت مشاهده
 واحدثبتآنچیزیاستكهمحققبعدازمشاهدهآنراثبتياضبطميكنـد.معمـوالواحـد
مشاهدهوثبتيكيهستندمانندديدنتعدادزنانومردانوثبتهمـانرقـم؛امـاازآنجـاكـه
ممكناستآنچهمحققمشاهدهوثبتميكنديكساننباشدالزماستكـهویمتوجـهتفـاوت
آنهاباشدو اينكهچگونهبايدآنهاراثبتكند.اينامردرتحقیقاتكیفـياهمیـتخاصـيپیـدا
مي كندزيراممكناستمیانمشاهدهمحققباامرواقعيمتفاوتباشد.برایمثـالپژوهشـگری
دربارهروابطهمسرانتحقیقميكنـد.اودرضـمنمشـاهدهمـيبینـدكـهيكـيازطـرفینبـه
همسرشميگويد”بروگمشو“اماویازمحتوایمكالماتآگاهاستكهویبهعنوانشوخييا
گونهحرفميزندبنابرايناگراوهمانواژگان”بروگـمشـو“را


ابرازمحبتبههمسرشبااواين
ثبتكندودرآخرآنراواحدتجزيهوتحلیلقراردهدبهخطاخواهدرفت.پسالزماستكـه
گيهایمحتوارانیزثبتكند .
اودرنوشتارخودويژ 
واحد شمارش
واحدمشاهدهمعموالباواحدشمارشمتفاوتاست؛مثالاگرفـردواحـدمشـاهدهباشـدممكـن
استچندموضوعدررفتارویقابلمشاهدهباشديادريکسازمانانواعمختلفـيازروشهـای
حلاختالفومذاكرهوجودداشتهباشدودريکمطالعـهشـشروشمـذاكرهراازدوسـازمان
مختلفمشاهدهكنیم.بهعبارتديگر،ازدوواحدمشاهده،ششواحدشمارشوثبتبـهدسـت
آوريم.اينامربهويژهدرمطالعاتموردیوتحلیلمحتواييكهواحدشمارشهمانواحدتجزيه
محتوایگزارشرسانههـا،شخصـیتهـایاصـليو

وتحلیلاستبیشترمصداقپیداميكند.در
ويژگيهایآنهاواحدهایاصليبرایثبتوشمارشهستند(بريمن .)290:2009،

اگرواحدمشاهدهدرمطالعهایبرخوردخاصيمیـانهمسـرانباشـدآنبرخـوردخـاص
ممكناستكهبیشازيکمعنيداشتهباشدپسمحققممكناستكهبـیشازيـکمـوردرا
ثبتكندودرشمارشنیزآنمشاهدهخاصبیشازيکموردشمردهشود .
واحد تجزيه و تحليل
واحدمشاهدهباواحدتجزيهوتحلیلنیزمتفاوتاست.مشاهدهازمواردملموسآلازميشوداما

تحلیلازمواردانتزاعيصورتميگیرد.بااينكهممكناستواحدمشاهدهماافرادباشند،اماآنها

موضوعتجزيهوتحلیلنیستندبلكهكارهاييكهآنهاانجامميدهندياحرفهاييكـهمـيزننـد،
هدفتحلیلاست.ممكناستسازمانهاواحدمشاهدهباشندوواحدتجزيهوتحلیلجنبههايي
هاباشد،نهخودآنهامثلشـیوهحـلاختالفـاتيـامـذاكراتدرسـازمانهـا
ازطرزكارسازمان 
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(راسي.) 231:2399،برایمثالبـرایبررسـيسـاختارقـدرتدرخـانوادهبـهمشـاهدهرفتـار
همسرانپرداختهمي شودكهنشانهاعمالقدرتيااطاعتباشدامابرایتجزيهوتحلیليافتههـا
بهكلیترابطهتوجهميشود.پسرفتارهایخاصهمسرانماننداينكهچهكسيكنترلپـولرا
دراختیارداردواحدمشاهده است،اماواحدتجزيهوتحلیل،رابطهبینآناناست؛ماننـدمیـزان
اعتمادبههمديگرياتفويضاختیاراتدرامورمالي .
 

انواع واحد مشاهده
مسئلهايناستكهماچهچیزیرابهعنوانواحدمشاهدهتعیینميكنـیم،بـامشـخصشـدن

اينكه”دادهچیست“و”واحدمشاهدهموردنظرمن“كداماسـتمعـینمـيشـودكـهمـاچـه
اطالعاتيراازكجا،دركجاوچگونهگردآوریميكنیم.هدفاصليازتعیینواحدمشـاهدهايـن

استكهمحققبدانددقیقادرپيديدنچهچیزیاست،ویدرنهايتميخواهدبـرمبنـایآن
هایپژوهشواحدمشاهدهراتعیینميكندامابايدبـه

گیریوتجزيهوتحلیلكندپرسش
اندازه 
”دادهها“باديدوسیعترینگريستتامنابعموجودشناساييشود.درروشكیفـي،تعريـفداده
ازسویمحققاهمیتزيادیداردوبسیاریازخالقیتهادرشناختمنابعجديـداطالعـاتيدر
اينمرحلهصورتميگیرد.درروشكیفي،واحدهایمشاهدهزيررامـيتـوانبـهعنـوانمنـابع
اطالعاتيبهكارگرفت :

 )2اسنادومدارک:شاملاطالعاتكسبشدهازمنابعديگراستمثالتبلیغاتروزنامـههـا
موادخامتحقیقوهرعكسبرایمحققيکواحدمشاهدهبهشمارميآيدهمچنینكلمـاتيـا
اساميكهدرتحلیلمحتوابهكارگرفتهميشوند.براینمونهدرتحقیقيدربارهزنان،بخشهايي
گیرد(خلیليوصالحنیا )2332،


هایمشاهدهقرارمي

ازمتنقانوناساسيبهعنوانواحد
یشدهدرتحقیقيديگرميتوانددادههایخامبـرای
 )2دادههایموجود:دادههایگردآور 
تحقیقيجديدباشد.بهطورمثالدرپژوهشهایمربوطبهسـاختارقـدرتدرخـانوادهدراكثـر
تحقیقات(همكميوهمكیفي)تصمیمگیریدربارهعناصرمهميمانندچگـونگيخـرجكـردن
پول،بهعنوانشاخصقدرتدرنظرگرفتهشدهاست.حالمحققديگریميتوانداطالعاتآنهـا

دربارهمواردمصرفپولرابهعنوانواحدمشاهدهدرنظربگیـردوبـهتحلیـلاهمیـتپـولدر
روابطهمسرانبپردازد .
 )3نتايجتحقیقاتقبلي:نتايجپژوهشهایپیشینميتواندواحدمشاهدهبـرایتحقیقـي
جديدباشند.تحقیقاتمربوطبهزناندر30سالگذشتهبـررویاسـتثمارزنـانمتمركـزبـوده
است.پژوهشگرميتواندباواحدمشاهدهقراردادنايننتايجبهتحلیلآنهابپردازد؛ماننـداينكـه
اكثرتحقیقاتدراينزمینه،استثمارراتقبیح،تأيیدياتوجیهكردهاند .
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 )4حواد ووقايع:حواد ووقايعميتوانندبهعنواندادهبهكارروند.حـواد راممكـن
استافرادبرایماتعريفكنند(اختالفپدریبافرزندش)،ياخودماآنهـارابـهطـورمسـتقیم
مشاهدهكنیم(مشاهدهاختالفاتخانوادگيياتصادفدرخیابانيايکجلسهمـذاكرهسـازماني)
هاازوقوعحادثهایباخبرشويم(بروزتظاهرات) .


ياازرسانه
انتخابواحدمشاهدهدرتحقیقاتيكهبهمشاهدهمستقیمنیازمنداستضرورتبیشـتری

دارد.دادههایمبتنيبرمشاهدههمدرتحقیقاتكیفيوهمدرتحقیقاتكمـيبـهكـارگرفتـه
هایروايتيبهخودميگیرند.ازايـنروچـونروايـت


امادرتحقیقاتكیفيشكلمتن
ميشوند؛
حداقـلرسـاندن
هادراينگونهمواردبسیاردشواراستپسالزماستكهبرایبه 

بيطرفانهداده
تفسیرهایشخصيدقتخاصيدرارائهگزارشمشاهدهازقبیلبیانروايتهابهشكلنقلقـول
مستقیم،اعمالكرد(بیكمنوراگ .)262:2003:


تعبير رخدادها 
تعبیررخدادهانیزميتواندواحدمشاهدهبهشمارآيد.اينموردبااينكهكميبانتايجتحقیقبـه
عنوانو احدمشاهدهمشابهتداردامامتفاوتنیزاستزيراتعابیرممكـناسـتتعـابیرافـراديـا
گروههاباشندونهنتايجتحقیقمحققان؛مثالدرمطالعـهایدربـارهمهـاجرت،برداشـتافـراداز
شرايطيكهآنهارامجبوريارالببهگرفتنتصمیمدربارهمهاجرتكردهاست،برایمادادههای

مهميمحسوبمي شوندياتعبیریكـهاعضـایيـکخـانوادهازداليـلوجـوداختالفـاتدرآن
باارزشهستندحتياگرتوجیه

خانوادهدارند،خوداطالعاتمحسوبميشود.اينقبیلاطالعات
علمينداشتهباشند(تعبیرافرادمحليازوقـوعحـواد نـاگواربـهمثابـهتظـاهراروانخبیثـه).
بنابراينبااينكهمامعموالافرادرابهعنوانواحدمشاهدهخودانتخابمـيكنـیمامـاافـرادداده
نیستند.تبديلواحدهایمشاهدهبهدادههاييكهتجزيهوتحلیـلرویآنهـاصـورتمـيگیـرد،
مستلزمتصمیمهايياستكهمحققبايدبگیردوآنتصمیمهاوابسـتهبـهپرسـشهـاواهـداف
تحقیقاست .

منابع جديد 
اگرمنبعاطالعاتيالزموجودنداشتهباشد،محققمجبوراستمنابعجديدیراتولیدكند.ايـن
كار،مانندبسیاریازاقداماتدرروشتحقیقكیفيمستلزمابتكاراتشخصياست؛مثالزيـررا
محققيدرجلسهسخنرانيخوددربارهآسیبهایاجتماعيعنوانكرد :


”وقتيكهتحقیقدربارۀ”سو استفادهجنسيازكودكان“راشـروعكـردم،ابتـدا
نیازبهبررسيتاريخچهاينموضوعداشتم.بعدمتوجهشدمكههیچتحقیققبلـي
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وجودندارد.مدتيسرگردانبودمتااينكهبهادبیاترویآوردم.ازسعدیوحافظ
گرفتهتاصائبوخاقانيوايرجمیرزاكهپرازاشعارعاشقانهمربـوطبـهكودكـان
اســت.تــاريخايــرانپــرازاي ـنگونــهرفتارهــاوگفتارهــااســت.دربارهــا،مركــز
سو استفادههایجنسيبودندودررأسآنشاهقرارداشـت.همـه،داسـتانهـای
شاه،ملیجکوملیجکهاودخترانكمسنوسالاهـدايي

لالمبچهها،ناصرالدين
بهاوراشنیدهياخواندهاند.بدينترتیب،منبهيکمنبعاطالعـاتيلنـيدربـارۀ
تاريخچهموضوعتحقیقمدستيافتم“(نگارنده) 


منابعجديدواحدهایمشاهدهحتماالزمنیستكهازاسنادومدارک(منابعكتابخانهای)
باشد.اينمنابعراميتوانازحوزههاوعرصههایمتنوعيبهدستآوردماننداظهاراتكودكـان
دربارهدرکروابطوالدينشانميتواندمفیدباشد،يابابررسيزبالههایمردمميتـوانبـهشـیوه
زندگيآنهاپيبرد،يابامشاهدهآثارهنریمـيتـواندربـارهارزشهـا،محرمـاتوحتـيسـطح
فناوریموجوديکجامعهتحقیقكرد .

اشيا و حوادث و وقايع غايب 
دراكثراوقاتوجودبعضياشیاوحواد واحدمشاهدهمحسوبميشوند؛امابعضياوقات،عـدم
حضورآنهاخودميتواندواحدمشاهدهواطالعاتباشد؛درمطالعهاختالفاتخانوادگي،ميتـوان
كنندوهمینطورميتـوانمشـاهده

ديدكهاعضایخانوادهبرسرچهچیزهايياختالفپیدا 
مي

كردكهبرسرچهچیزهايياختالفندارند.يـاچـهروشهـاييرابـرایحـلاختالفـاتدرنظـر
ميگیرندوازچهروشهايياستفادهنمي كننـدبـهعبـارتديگـر،اشـیاوحـوادثييـااعمـالو
گفتارهاييكهمافكرمي كنیمبايدحضـورداشـتهباشـندامـاندارنـد،خـوداطالعـاتمحسـوب
ميشوندكهبايدمشاهدهوبعدثبتگردد.بهقـولهرـریاسـتاکسـالیوان 2بـرایروانشـناس،
ترينچیزآنچیزینیستكهمردمبهشماميگويندبلكهچیزهايياستكهمردمبـهشـما

مهم
گويندوسعيميكنندازگفتنشاجتنابكنند(گیلهم .)32:2000،


نمي
همینامردربارهمطالعاتاجتماعينیزصدقميكنـد.بـهطـورمثـالچـرادرمطالعـهای
كنندوبيسوادیحدودبیستدرصـدازجمعیـترا


پاسخگويان،گرانيرامشكلاساسيذكرمي
بهعنوانمسئلهناديدهميگیرند،ياوجودزنانخودفروشآسیببهشـمارمـيرودوامـامـردان
اديدهگرفتهميشوند.اينقبیلمـواردبـرایمحقـقاطالعـاتمعنـيداربـهشـمار

مشتریآنهان
هاميتواندبرایمحققواحدمشاهدهباشد .


آيد.دراينزمانعدمحضوربعضيچیز

مي

Sullivan S.H

1
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تجربههاي شخصي محقق 
تنهاميتوانددرضـمنگـردآوری

تجربههایشخصيمحققمنبععظیميازاطالعاتاستكهنه
تواندآنهارابهعنواندادهبهكارگیرد :


اتازآنهااستفادهكندبلكهحتيمي
اطالع

” روزیدريکشركتخصوصيازمنخواستنددربارهمسائلشـركتمطالعـهای
بكنم.متوجهشدمكهيكيازناراحتيهایمديرانمیانياينبودكـهمـديرعاملو

هیاتمديرهبهتوصیههایزيردستانوحتيمديرانمیانيتوجهينمـيكننـد.در
گزارشاولیهامايننكتهرامتذكرشدم؛امابهتوصیههایمننیزترتیـباثـرداده
نشد.درگزارشدومخودم،عدمتوجهبزرگانشركترابهتوصیههایقبليخودم
بهعنواننمونهایازمشاهداتمافزودم“ 



ذهنمحققخاليانباریازاطالعاتهرچنددرهمريختهونامنظماست.پسهمـانطـور
هابايدازمنابعيگردآوریشوند؛وازآنجاكهدادههـاگسـترهوسـیعيازانـواع


كهاشارهشدداده
اطالعاترادربرميگیرد(حواد ،وقايع،اشیا،تعابیرافراد،تعـابیروتجـاربشخصـيواسـنادو
مدارک)كهدرنهايتمبتنيبرمشاهدهواحدهايياستكهمحققانتخابكردهاست.تجربههای
يتواندشخصيبخشيازآنانتخابمحققباشد .
م

وقايع روزمره و روابط اجتماعي
مردمنگاریيكيازانواعتحقیقاتكیفيمشهورقديمياست .درمطالعاتمربوطبهمـردمنگـاری
هدفتوصیفكلحواد مربوطبهزندگيافرادگروهموردنظروسپستجزيهوتحلیـلوارائـه
تفسیراست.درراستایچنینهدفيپرسشهایتحقیقباهـدفشـناختجنبـههـایمختلـف
فرهنگگروهمطرنميگردد (سلكايندومیلر.)262:2002،درچنینتحقیقاتيواحـدمشـاهده

مجموعهایازرفتارها،گفتارهاوحواد است.ازآنجاكهروابـطاجتمـاعيواحـدهـایتجزيـهو
تحلیلاندوآنروابطازاجزا خاصـيتشـكیلمـيشـوند؛واحـدهـایمشـاهدهدريـکتحقیـق
مردمنگارانهانواعبسیاریازمواردرادربرميگیرد.محققبايددرگزارشخودتوضـیحدهـدكـه
چگونهبهدرکفرهنگآناندستيافتهوازكداماطالعاتبرایفهمآنهاياریگرفتهاست .

”درراهبازگشتازبازاردوستمشیخعبدالفارقراديدم.كفـشهـایچرمـيمشـكي
براقانگلیسيوشلواروجلیقهويكتوريايياوباگامهایآرامومتینكهگويي...يـک

جنتلمندرباریانگلیسيدرحالقدمزدنو...اوگفتمندوستانانگلیسيزيادی
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دارمواينكراواتنشاناحتراممنبهفرهنگوارزشهـایآنهـااسـت(“.فاضـلي،
 .)2330:221

اندازه واحد مشاهده
واحدمشاهدهميتواندبسیارمتنوعباشد،مانندحركتيکدستيايکانگشتفرد،رفتارهـای
لیركالميدوستان،يکمنطقه،يکشهرياحتيبزرگتر.برایمثالفكوهيدركارخودشهررا
واحدمشاهدهقراردادهاست 

” درحالحاضرشهرهایماهويتچندانيندارند.مثاليبزنیماگرامروزازشهرماو
شاخصهایآنهاتصويربرداریشود،نميتوانشهریراازشهرديگـرتشـخیصداد
يعنيعناصریمتمايزكنندهدرشهرهایماازلحاظفرهنگيوجودندارد“(فكوهي،
 .)2399

بررسي مجدد و تحليل يافتهها
بندیوتجزيهوتحلیلوحتيگردآوریاطالعاتفعالیتهاييخنثيومكانیكينیستند

طبقه
بلكههمهآنهاجزوفرايندیپوياهستندوهرتصمیميدرراستایچگونگيانجامآنهاموجب

ايجادياعدمايجادگزينههاييميشودكهدرنتیجهنهاييتأثیرميگذارد.بههمیندلیلبررسي

هادرفرايندپژوهشامریضروریاستكهباروشهایزيرقابلانجاماست 

مجددداده
 )2بپرسیدمشاهداتمنبهچهدردميخورند:همانگونهكهميدانیم،تعابیروتبیـینهـا
برمبنایدادههاصورتميگیرد.پسبايدپرسیدكهمنچهچیزهاييرامشـاهدهكـردهوثبـت
كردهاموآنهاچهاطالعاتيدراختیارمنقرارميدهند.بـاتوجـههگسـتردگيوتنـوعدادههـاو
اطالعاتدرتحقیقكیفيقبلازگردآوریبايدازخودبپرسیمكهدادههایتحقیقمنچیسـت.
ايندادهها

پسازگردآوریودرزمانتجزيهوتحلیلنیزميپرسیمدادههایمنچههستندوبا
كارميتوانمبكنمن 

(تعدادیمصاحبهومشاهده)چه
 )2ببیندكهكیفیتواحد هـایمشـاهدهچـهتفـاوتيبـايكـديگردارنـد:چـونداد ههـای
هایمختلفكميوكیفيبـايكـديگرتفـاوت


هایمختلفوباشیوه

ازافرادومكان
یشده
گردآور 
دارندبنابراينموارداستفادهآنهانیزمتفاوتخواهدبود.وجوداجحافدريـکسـازمانراتعـداد
زيادیازكاركنانيادآورميشوند(پرداختنابرابرپاداشها)وهمچنینتعبیریازوجودچگونگي
هايارفیقبازیمـدير


دهند(نبودضوابطمكتوبجهتپرداختپاداش

اجحافدرسازمانارائهمي
بههمینترتیب،واحدهایمشاهدهرانیزميتوانطبقهبنـدی

ولطفبیشازاندازهبهخودیها).
كرد؛مانندمشاهدهاينكهدراينسازمان،آيیننامهمكتوبجهتپرداختپاداشهايامأموريتها
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وكارهایدرخشانوجودندارديابسیاركليوگنگاست(كهخودگويـایمشـكلسـاختاریو
ناهماهنگيگردشكارهابرطبقضوابطاست)ويابعضيازمشـاهداتحـاكيازايـناسـتكـه
مديرباافرادمختلفچگونهرفتارميكند؛مثالبهچهكسانيواميـاپـاداشمـيدهـدوبـهچـه
كسانينميدهدوياكاناليكهاوازطريقآنازسازمانشاطالعاتميگیردكداماستوچگونـه
ازاينكهكسيكاریدرخشانيااشتباهانجامدادهاسـتمطلـعمـيشـودوآيـانظـارتشخصـي
مستقیمبراموردارديانظارتشلیرمستقیموازطريقگزارشهااستكهگوياینوعارتباطـاتو

شیوهبرخوردمديرباكاركناناست .
 )3ازتعابیرخودآگاهباشید:ازمشاهدهتاثبتدادههاتغییـریدرآنهـارممـيدهـدكـه
متأثرازتعبی رذهنيماازمشاهداتاست؛اگرواحدمشاهدهشماخانوادهاستميتوانیددروسط
يکبرگهخطيعمودیبكشید.سپسدرطرفراستآنمواردیراكهمـيبینیـدومـيشـنويد
يادداشتكنیدوبرداشتوتعابیرخود(مفاهیماولیه)ازآنمواردرادرسمتچپآنبنويسـید.
شرنزيرانجامدهیدبهتربهتغییرمشاهداتبهتعابیرآگاهميشويد .

اگراينكاررابه
براینمونه،برگۀثبتدادههاوتحلیلاولیهآنهادرطرنبررسيچگونگيروابطزوجین
طبقهمتوسطشهریدرتهرانرادرنظربگیريد :

:نمونهایازمشاهداتوتفاسیراولیهازآنها 

جدول2

مشاهدهشده 

موارد

تعبیرماازآنموارد(مفاهیماولیه) 

ميكندوپول
مردبهزنشميگويدكهاسراف 

خرجكردنبلدنیست .
زنومرددربارهاينكهماشینجديدبهاسمچه
كسيباشدمشاجرهميكنند .

گويد:هرچهميگويمبازتو


مردبهزنشمي
نميفهمي .



ايرادگیریوتحقیرزنتوسطمرد 

رقابتبرسرمنابعماليخانواده 

تالشبرایتغییررفتارهایهمسر 


منبع:نگارنده 
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:نمونهایازمشاهداتوتفاسیراولیهازآنها 

جدول2
مرددرمهمانيدربارهگذشتهخودصحبت
ميرود .
چشملره 
ميكندوزنبهاو 

يگويد
مردازسركارميرسدوزنبااخمتخمم 

ستودرنصبپردههابهكمکاحتیاج

كهخستها
دارد .


اعمالِسلطهزنبرمرد 

منبع:نگارنده 


دوجدولباالنشانميدهدكهبرداشتهایاولیهماازيکواحدمشـاهدهلزومـايكسـانو
منطبقبايکنتیجهواحدنیست .
میزانتغییردادههاازمشاهدهتاتحلیلدرهمهموارديكساننیستند.نوعاسمممكناست
برایشناساييجنسیتفردیكافيباشد.چونكهظاهرونامافرادگويایجنسیتآنهااستكه
كموبیشقابلاعتماداست؛امانتیجهگیریازگفتوگوكالميآساننیست.براینمونهميتوان
انتزهامفـاهیماولیـه
ثبتشدهودرداخلپر 
بهمثاليدراينبارهاكتفاكردكهدرآنمتنمصاحبه 
يابرداشتهایمحققنوشتهشدهاست :


”مــنبــاخیلــيازدخترهــادوســتم(احســاستعلــقعــاطفي)ولــيدرواقــعبــا
هیچكدومشونهمنیستم(دوستهایمتكثـر)ونمـيذارمرابطـهامبـااونـاخیلـي
صمیميبشه“(آزادارمكيوطالبي )21:2330،

 
یشدهازطريقمشاهده
 )4ارزيابيكیفیتمشاهداتكمکميكند:كیفیتدادههاگردآور 
يكسانياخنثينیستندوازنظركیفيباهمديگرمتفاوتاند.بعضـيدادههـادرارائـهتبیـینهـا
بیشتربهماكمکميكنندتابعضيديگر.براینمونهوقتيماازنظـراتافـراددربـارهاختالفـات
خانوادگيسؤالميكنیمافرادیكهاينپديدهراتجربهكردهانداطالعاتبهتریبهماميدهندتا
افرادیكهچنینتجربهایندارند :


”وقتيدربارهفرزندساالریتحقیقميكردمازافرادیكهمـوردخشـونتكودكـان
خودقرارگرفتهبودندپرسوجوميكردم.آنهااللبراجعبهخشونتهـایلفظـيو
گاهيبهخشون ترفتاریماننـدپـرتكـردناشـیا توسـطكودكـانخـوداشـاره
مي كردندتااينكهبهمردیبرخوردمكهبراثركتکخوردنازطرفپسـرشسـرو
صورتشزخميشدهبودوشديداازپسرشميترسید.تجارباومشـاهداتبسـیار
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ردهبـودم.
باارزشتریبودندتادادههاييكهدردههامصاحبهیقبلـيبـهدسـتآو 
قابلدرکكردبااينكهقبالًهمبارها
اظهاراتاومراباپديدهترسازفرزندانرابهتر 
شنیدهبودم،امااينباراحساسكردم“(تجربهنگارنده) .

 

 )1كاركردهایمتفاوتواحدمشاهدهرابشناسید:ايـناطالعـاتچگونـهبـهشـماكمـک
ميكندتابهبتوانیدتحلیلكنید .هربخـشازاطالعـات،درچـهراسـتاييوبـهكـدامبخـشاز
بعضياطالعات،بهخودیخودنشانگروگويایشرايطخاصاند(فحش

توضیحاتكمکميكندن
دادنكهبیانگرخشونتلفظياستيامعترسبودنبهشرايطيكهنشـانهنارضـايتياسـت)امـا
بعضيديگر،بیانگروضعیتعموميهستند(عدمرعايتقـوانینراهنمـاييوراننـدگيكـهالزامـا

نشانهعدمآگاهيرانندگانازمقرراتنیستاماميتواندنشـانهعـدموجـودذهنیـتشـهروندی
باشد).پسبايدبدانیدكهكداميکازدادههایشمامنطبقبريكيازدوگونهحالتفوقاسـت؛
وبرایتعبیروتفسیركداميکازدادههابايدتحلیلارائهكنید .
 )6نقشواحدهایمشاهدهراروشنكنید:دربارههـردادههـابايـدمشـخصكـردكـهدر
تحقیقنقشسازنده2داردياتوضیحدهنده2استيعنيآنواحدمشاهدهخاصجهـتسـاختنو
پرداختنتبیینبهكارمي روديابرایتوضیح،تأيیدونمايشيـابـهبیـانديگـربـرایتأيیـديـا
مصداقيجهتنشاندادنجنبهایازپديدهبهكارگرفتهميشود(میسون .)243:2332،
باتوجهبهمثالباالدربارهمديريتميتوانپرسیدكهآياشیوهارتباطيمديردرسـازمان
گويایشیوهمديريتاواست(اوپدرساالراستكهبهشیوهارتباطيشفاهيتكیـهمـيكنـد)يـا
اينكهفقطمصداقيجهتنمايششیوهمديريتسنتيوپدرساالراست .
ایرابهچهمنظوریبهكارميگیريم،ميتوانیمبپرسیم

برایاينكهمطمئنشويمهرداده
كهآيابحثواستداللبدونوجودايندادهمعقولوقانعكنندهاستيانه.اگرجوابمنفيباشد

سشهاضروریاستزيراكهمجبوريدبخشيازاطالعاترا
نقشسازندهایدارد.اينپر 

اينداده
هاييازسايربخش هاراجهتتوضیحوتأيیدواثباتدرمتنگزارشنقل


حذفكنیدوقسمت
واينكمکميكندكه

گفتوگو درونيبهپیچیدگياينموضوعپي ميبريد 
كنید.شمابايک 
راحذفكنید،ازنقلقولاستفاده

،مواردتكراری 

بدانیدچگونهازمشاهداتخوداستفادهبكنید
قولهادرمتنچهنقشيايفاميكنند .
كنیدوبدانیدنقل 



constitutive
illustrative

1
2
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نقش دادهها در تجزيه و تحليل 
كلیهفعالیتهادرتحقیقكیفيازتعريفمسئلهتاگـردآوریاطالعـاتوازپـردازشدادههـاتـا
تجزيهوتحلیل،كلیتيراتشكیلميدهدكهازيكديگرجدانیستند.باتوجهبـهنـوعوكیفیـت
دادههادرتحقیقاتكیفي،درقدمهایبعدیتجزيهوتحلیلآنهاودرنهايتاسـتفادهازآنهـادر
پردازیومقولهپردازیارائـهشـدبـا


بیشترمطالبيكهدربارهمفهوم
ساختننظريهانجامميشود.
تجزيهوتحلیلدادههامرتبطاست.ازآنجاكهجداييدقیـقبـینطبقـهبنـدیوتحلیـلوجـود
هاكمکميكند .


نوعيياتحلیلاستيابهتحلیل

بندیبه

ندارد،هرگونهطبقه
اگرتحلیلدادههاراكشفالگوهایجديـدوسـازماندهـياطالعـاتبـهشـكليمعنـيدار
یوسازماندهيمجددآنهابهشـكلي

بدانیم،تحلیليعنيبههمريختناطالعات،پسازگردآور
جديدومتقاعدكننده.بهعبارتدقیقترتجزيهوتحلیلدادههادرتحقیقكیفيعبـارتاسـتاز
ها(مضمونومحتوا)وساختنوپرداختن

فرايندیكهمستلزمشناختمفاهیم،مقولههاوزمینه
فرضیهها(ايدهها)است.دراينجامنظـورازفرضـیه،همـاناظهـاريـاارائـهقضـاياجهـتايجـاد
درکپديدهكمکكند.برخالفسايرروشهـای

حساسیتبهشرايطپديدهموردنظراست؛تابه
تحقیق،هدفدرروشكیفيپذيرفتنيبودنفرضیههااستنـهاثبـاتآنهـا(اسـتراسوكـوربین،
وشهـاكـافينیسـت؛بلكـهبـه
بهبیانديگردرتحقیقكیفيفقطيادگیریشیوههـاور 

.)2330
پذيریوخالقیتنیازاست.ازكیفیتمفاهیمومقولههاچنینبـر

میزانزيادیبهآزادی،انعطاف
ميآيدكهرسیدنبهمضمونهاميتواندهمنتیجهتجزيهوتحلیلرسميدادههاباشـدوهـماز
مشاهداتمحققدرضمنگردآوریاطالعاتبهدستآمدهباشد .
تح لیل،فرايندیمرموزوتاحدیناشناختهدرتحقیـقاسـت.درتحلیـل،مـابـهمعنـايي
دادههاراروايتميكنیم.طبقهبندیدادههادرذهنمحققصورتميگیـردوبـههمـیندلیـل
روايتهایمتعددومتفاوتيوجوددارد.تحلیلبهمیـزانزيـادیوابسـتهبـهشـناختشـهودی،
وبرداشتهایشخصياست .

كشفناگهاني،بینش
هاايناستكهمادادههارا

طرفدارانروشتحقیقكیفيمعتقدندكهمنظورازتحلیلداده
دهيكنیم.درتجزيهوتحلیل،مااطالعـاترادركلیـتخـودبررسـي
بهشكليقابلفهمسازمان 
ميكنیموآنهارادريکچهارچوبمعنيدارجامعهشناختيياانسانشناختيقرارميدهیم.ايـن
مرحلهازتجزيهوتحلیلباايجادوارتباطدادنمقولههابهيكديگرهمزماناست.ازآنجاكـهدر
تحقیقكیفيهم زمانيگردآوریاطالعـاتوتجزيـهوتحلیـلوجـودداردمیزانـيازتحلیـلدر
جريانجمعآوریاطالعاتصورتميگیرد.طبقهبندیوپـردازشدادههـادرچنـینتحقیقـاتي
دهيچهارچوبنظریرانشانميدهد.بـرای

بخشيازتحلیلبهشمارميرودكهتمايلبهشكل
نمونهبهيکنقلقولازمتنيدربارهسیاستفرهنگيومفاهیميكـهمحقـقدرضـمنبررسـي
ساختهوپرداختهكردهاستتوجهكنید :
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”سیاستفرهنگيايراندرسهسطحقابلبررسياست؛”سیاستفرهنگيآرمـاني
يامصوب“”،سیاستفرهنگياداریيـامحقـق“ودرنهايـت”سیاسـتفرهنگـي
راازيكديگرتفكیکميكنیميكيازمهـمتـرينچـالشهـایسیاسـت

تجربهشده“

فرهنـگدرايــران،ضــعفپیوســتگيمیــانسـطونمختلــففرهنگــياســت.ايــن
ناپیوستگي(سیاستهایفرهنگي)موجبشدهاستكهسیاستفرهنگيدرايـران
عرصه”چانهزنيفرهنگي“میاندولتومردمشود.دراينفرايند،نهادهـایاداری
مجریسیاستفرهنگيگفتمانرسمي،بیشازآنكهمجـریايـنسیاسـتباشـند
نقشواسطهفرهنگيراايفـامـيكننـد.درنتیجـهايـنوسـاطتفرهنگـي،مـردم
ميتوانندضمنپذيرشبخشيازسیاستفرهنگي،بخشديگرآنرادستكاری...
كنند“(فاضليوقلیچ .)322:2332،

رابطهدادههاباتجزيهوتحلیلرابطهایدوسويهاست.همانقـدركـهدادههـايـاهمـان
هاييراكهميتواندمورد


هانیزنوعداده
واحدهایمشاهده،نوعتحلیلهاراتعیینميكند،تحلیل
استفادهقرارگیردمشخصميسازد،بهعبارتي :

”پیشرفتهاینظریدرانسانشناسيبیشترشـاملمشـخصتـرشـدنمعیارهـای
مناسببودناست.بهعبارتسادهتر،موضوعمناسببودندرمواقعيكهمحققبـه
همهآنچهميبیندعالقهمنداست،موضوعيمهمبهشمارنميرود؛اماوقتيعاليـق
اوومسئلهتحقیقتعريفشدند،دراينهنگامبايدبسیاریازنكاتوديدههارابـه
عنوانمطالبنامناسبوبيربطحذفنمود“(بیتي .)92:2364،



نتيجهگيري
تحقیقمركبازمجموعهفعالیتهایپیچیدهومرتبطبهيكديگراست.انتخابواحدمشـاهدهو
بررسيآنهايكيازمهمترينفعالیتهایاينرونداست.درنهايتمحققاستنباطاتعلميخـود

رابرمبنایدادههاييانجامميدهدكهبهطورمستقیممشاهدهكردهاست.ازايـنروتوجـهبـه
چگونگيواحدمشاهدهازاهمیتزيادیبرخورداراست.ازآنجاكهدرتحقیقاتكیفـيتوجـهبـه
رود،لذاتوجهبهواحدهایمشاهدهبـهعنـوانپايـههـایاسـتنباطات

محتواازاصولبهشمارمي
بعدی،مديريتخاصيراميطلبد.وقتيكهمحققبامنابعدادها(اعمازمنابعلیرمسـتقیمويـا
مشاهداتدستاول)برخوردميكندالزماستكهنهتنهااهمیتبلكهكیفیتآنهارانیزدرنظر
آوریاستكهمنابعاطالعاتيدادههاممكناستطیـفوسـیعيرادر

گیرد.همچنینالزمب 
هياد
برگیردوآنچهدرايننوشتهبهعنوانمنابعواحدهایمشاهدهمطرنشدندممكناسـتكـهيـا
ناقصباشدودرشرايطييافتنمنابعجديدضروریگردد.
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آگاهيازنقشواحدهایمشاهده،ارزيابيكیفیتآنهاوتأثیرذهنیتهایخودمحقـقدر
انتخاب،مشاهدهوثبتدادههادرارزيابيكليطـرنتحقیقـياثـراتتعیـینكننـدهایدارد.بـه
عنوانيمحققدرهرلحظهكهبهمشاهدهامریميپردازدوبعدبهثبتآناقـداممـيكنـدبايـد
بداندكهاينواحدمشاهدهچهنقشيدرتجزيهوتحلیلنهايياوداردواينكهآياواحـدیراكـه
ثبتكردهاستبهخوبينمايانگرآناستكهمشاهدهكـردهاسـتيـاتغییراتـيدرآنرمداده
است .
هدفنهاييتحقیقكیفيارائهتجزيهوتحلیلدرشكلمفهومپردازیومقولهپردازیويا
هااثرميگذاردواز

حتينظريهاستوباتوجهبهاينكهانتخابواحدهایمشاهدهدرارائهتحلیل
آنهاتأثیرميپذيردضروریاستكهبهواحدهایمشاهدهباديدوسیعترینگريسـتوفقـطبـه
عنواندادههایسادهبهآنهانگاهنكرد.چنینبرخوردیباواحدمشاهدهدرتحقیقـاتكیفـيبـه
هاميانجامد .


ترشدنتحقیقاتوتحلیل

لني
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