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   چكيده
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  مقدمه

 برتري و تفوق جايگزين كيفي، شناسي روش بر كيدتأ مرور به گذشته، ةده چند در
 عرصه اين در دانش ةدامن بر روزه هر كه اي گونه به ،است شده كمي شناسي روش
 توجهات وجود با ،اخير سال چند در فارسي كتب و مقاالت در 1.شود مي افزوده
 ابهام ةپرد در شناسي روش اين مختلف ابعاد و ،كليات سطح رد مباحث غالباً ،شده انجام
 )Denzin & Lincoln, 1994, 2000( لينكُلن و دِنزين از پيروي به اگر .است مانده باقي

 ها، رهيافت و ها پارادايم ةعرص چهار به را كيفي شناسي روش در شده مطرح مباحث
 پژوهش ةارائ يها روش ،نهايت در و ها داده تحليل و آوري جمع هاي روش ،ها استراتژي

 در امروزه .است پژوهشي هاي استراتژي ها، عرصه اين ترينِ جذاب از يكي كنيم، تقسيم
 نگاري، قوم موردي، مطالعه نظير گوناگوني هاي استراتژي كيفي شناسي روش

 2نيادب داده پردازي نظريه ،ها استراتژي اين نتري مهم از يكي .دارد وجود ...و پديدارشناسي
 مقابل ،1970 ةده در بنياد داده پردازي نظريه ،شود مي متذكر چارمز كه گونه همان 3.است
 مند نظام اجتماعيِ علميِ پژوهشِ شكلِ تنها ي،كم مطالعات بود قائل كه طيمسلّ نگاه

 اجتماعي علوم تاريخ در بحراني اي نقطه و »كيفي انقالب« مقدم خطّ در و ايستاد ،است
 شاهد توانستيم نمي امروزه نبود، روش اين يها قابليت اگر شايد و كرد فهوظي انجام

   گونه همان .(Charmaz, 2000, p.509) باشيم كيفي پژوهش شكوفايي و بالندگي
 از يكي شناسي روش اين نيز امروزه كنيد، مي مشاهده 2 شكل و 1 شكل در كه

 آن از استفاده ةدامن بر نيز روز هر و است كيفي پژوهش هاي استراتژي پرطرفدارترين
 استراتژي اين اصلي مباحث از اي گوشه شود مي سعي مقاله اين در 4.شود مي افزوده

 هاي پژوهش نويدبخش بتواند كه شايد گردد؛ ارائه خوانندگان آشنايي براي پژوهشي
 هاي پردازي نظريه خصوص هب -اجتماعي علوم ساير و مديريت ةعرص در تري كارآمد

  .گيرد قرار -مديريتي
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با موضوع نظريه پردازي داده بنياد در حيطه موضوعات 
 ISI شكل 2. تعداد مقاالت پايگاه
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  بنيادداده پردازي نظريه تطور سير .1

 دو توسط كه است اجتماعي علوم براي پژوهشي روشي ،بنياد داده پردازي نظريه
 ).م1996 -1916( 6استِراوس و ).م1930 متولد( 5گِلِيسِر بارني آمريكايي، شناس جامعه
 ةده اوايل در موفق پژوهشي همكاري يك در شناس جامعه دو اين .است شده تدوين
 درماني مركز العالج بيماران بين در »مرگ از تصور« شناختي جامعهة مطالع به 1960

 مطالعه منظور به و حين در ها آن .پرداختند سانفرانسيسكو در كاليفرنيا ايالت دانشگاه
 در كه كردند مستند و مند نظام را آن و كرده ايجاد جديد شناسي روش يك بيماران، اين

 با كتاب اين در ها آن .شد منتشر (Glaser & Strauss, 1965) 7»مرگ از آگاهي« تابك
 اين .كردند معرفي را 8»مستمر تطبيق روش« شناسي، جامعه بنيادي مكاتب آميختن درهم
  گليسر با افراد از بسياري كه شد باعث اين و كرد كسب زيادي موفقيت كتاب

  .بياموزند كتاب اين پژوهش هاي روش مورد در بيشتر تا گرفتند تماس استراوس و 
 9»بنياد داده نظريه كشف« عنوان با ،پيشرو كتابي در استراوس و گليسر پاسخ، در 

(Glaser & Strauss, 1967)، تشريح را خود يها روال و ها روش كليات و پايه مفاهيم 
 ناميده »بنياد هداد  پردازي نظريه« عنوان به ،»مستمر تطبيق روش« كتاب، اين در .كردند

 شوند، مي استفاده امروز كه را بنياد داده پردازي نظريه اصلي هاي دهاي كتاب، اين .شد
 شد پژوهشي هاي گزارش و ها نامه پايان از انبوهي كار روش راهنماي و كرد ريزي پايه 

Creswell, 2005, p.396; Fernández, 2004, p.84).(  

 آن در را شناسي روش اين رسالت ،روش ناي گذاران بنيان زبان از است بهتر
  :كنيم مرور شرايط

 چه با كه اند پرداخته اين به شناختي جامعه روش مورد در ها نگاشته اغلب«
 تواند مي نظريه چگونه راه، اين در و يافت دست ها واقعيت به توان مي دقتي

 را خود توجه ما كتاب ينا در .گيرد قرار آزمون مورد بيشتري علمي دقت با
 كه هايي داده از توان مي چگونه :ايم كرده يكسان بااهميتي وليتيئمس مصروف

 اند، شده تحليل و آمده دست به اجتماعي تحقيق در مند نظام شكلي به
 آن به ما كه -ها داده از نظريه كشف كه داريم باور ما .كرد كشف اي نظريه
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 امروز كه تاس بزرگي ةوظيف -گوييم مي »بنياد داده پردازي نظريه«
  .(Glaser & Strauss, 1967, p.1) »است شده مواجه آن با شناسي جامعه

  بنيادداده پردازينظريه تبارشناسي .1-1

 .هستند متفاوتي فكري يها عقبه به متعلّق اما شناس، جامعه دو هر استراوس، و لِيسِرگ
 ةدور در كه دارد قرار ).م1930 متولد( گِلِيسِر بارني مشترك، همكاري اين طرف يك در

 نزد را كمي شناسي جامعه مِرتون، رابِرت شاگردي بر عالوه كلمبيا دانشگاه در دكتري
 پژوهشگران از سرشار دوران، اين در كلمبيا دانشگاه .فراگرفت 10الزارسفِلد پال

 كيفي و كمي هاي داده از استفاده با 11نظريه استقرائيِ تدوينِ به كه بود سرشناسي
  .(Creswell, 2005, p.397; Fernández, 2004, p.84) ودندب مند عالقه

 دارد قرار ).م1996-1916( استراوس آنسلم مشترك، همكاري اين ديگر طرف در
 در استراوس .اند كرده مهاجرت متحده اياالت به آلمان از مادربزرگش و پدربزرگ كه

 12ننمادي متقابل كنش مكتب بلومر، هربرت نزد شيكاگو دانشگاه در خود دكتري ةدور
 با او شد باعث بلومر هربرت شاگردي و شيكاگو دانشگاه در تحصيل .فراگرفت را

 در و كند دنبال را خود علمي زندگي »كيفي ميداني پژوهش« در قدرتمند سنتي و سابقه
 به كردن گوش و افراد نزد رفتن ديگر، عبارت به و ميداني پژوهش اهميت بر آن طول
 در اشتغال ها سال از پس وي .كند كيدأت نزديك از ندگانكن مشاركت هاي ايده

 به .م1960 سال در سرانجام ،).م1960-1944( پروفسور عنوان هب مختلف هاي دانشگاه
 را رفتاري و اجتماعي علوم بخش آنجا در و رفت كاليفرنيا دانشگاه پرستاري مدرسه
 يك عنوان به ،درواقع او .داشت قرار آن رأس در 1987 سال تا و كرد تأسيس
 (Creswell, 2005, p.397; Fernández, 2004, p.84) شده شناخته 13پزشكي شناس جامعه
 هر ذهني ةسابق ةكنند منعكس ، »اديبن داده هينظر كشف« در موجود هاي دهاي مسلماً .است

   .(Creswell, 2005, p.397) است مؤلف دو
 پردازي نظريه تبارشناسي به بيجال نمودار در (Seldén, 2005, p.115) سِلدِن الرس

 آوردن با همچنين وي .كنيد مي مشاهده را آن 3 شكل در كه است پرداخته بنياد داده
 صرفاً استِراوس و گِلِيسِر كه كند مي ثابت اديبن داده هينظر كشف كتاب از هايي نمونه
 اند كرده يسع بلكه اند نبوده دانشگاه دو اين بر حاكم رضمتعا نسبتاً مكاتب تأثير تحت
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 ارائه را قدرتمندتري شناسي روش هريك، نقص رفع و قوت كارگيريه ب و ها آن نقد با
  .(CF. Seldén, 2005, p.116) ندكن

  
 

                                                       
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بنياد داده پردازي نظريه تعاريف و نامع .1-2

 است؛ شده پيشنهاد زيادي فارسي هاي معادل ،”grounded theory“ اصطالح براي كنونتا
 و فرد دانايي( بنيادي ازيس مفهومنظرية  ؛ها داده بر مبتنينظرية  ؛بنيادينظرية  جمله از

 معادلِ داليلي به ما .نظريه رويش و ها داده از برخاستهنظرية  ؛)130ص ،1383ديگران،
 ”grounded“ ةواژ ،اصطالحاين  در .ايم كرده انتخاب آن براي را »ادبني داده پردازي نظريه«

  جان ديوئي

  جورج هِربرت ميد

 هربرت بلومر

  تالكوت پارسونز

  پال الزارسفِلد

 رابرت مِرتون

 كنش متقابل نمادين
منطق توجيهِ 

 گرايي آماري اثبات

 دانشگاه كلمبيا دانشگاه شيكاگو

 دانشگاه كاليفرنيا

 آنسلم استراوس بارني گِلِيسِر در سان فرانسيسكو

 بنياددادهپردازينظريه

 (Seldén, 2005, p.115) بنياد داده پردازي  تبارشناسي نظريه: 3شكل 
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 را زير اصطالحي فعل توان مي آكسفورد فرهنگ در .است برخوردار بيشتري ابهام از
   .14)2003 آكسفورد، فرهنگ( است فوق اصطالح ةريش رسد مي نظر به كه يافت
 .است »بودن ...بنيادِ و ساسا بر« ،»بر بودن مبتني« معناي به بخش اين ،بنابراين 

 را داده از نظريه توليد آن، عنوان« :كند مي تأييد ار معنا اين نيز پِديا ويكي المعارفةداير
 بنابراين (Wikipedia, Grounded Theory, 2006) »دهد مي قرار تأكيد مورد كرده، برجسته

“grounded theory” پردازد مي نظريه توليد به ها داده ةپاي و اساس بر كه است روشي. 
 اين ،كرد جلب خود سوي به را ما نظر بنياد داده پردازي نظريه متون در كه ديگري ةنكت

 معناي دو در جمله سياق تناسب به ”grounded theory“ اصطالح ،متون اين در كه است
  :ميرود كار به جداگانه

  ؛شود مي نظريه توليد به منتهي كه روشي يا فرآيند .الف
  .روش اين اجراي از آمده دست به نظريه .ب

 تميز هم از را معنا دو آن يكسان اي واژه با راحتي به زبان انگليسي ةخوانند هرچند
 بنابراين .برد مي كار به ها آن براي متفاوت كلمه دو زبان فارسي خواننده ولي دهد، مي

 معادل ،الف معناي در جمله سياق اساس بر ”grounded theory“ اصطالح براي
  .منيك مي انتخاب را »اديبن داده هينظر« معادل ،ب معناي در و »بنياد داده  پردازي نظريه«

 تعريف چند بنياد داده پردازي نظريه با بيشتر آشنايي براي است بهتر قسمت اين در
   :نيمك مرور را روش اين از

   نظريه كشف »استقرائي« شناسي روش يك ،بنياد داده  پردازي نظريه« .الف
  نظري گزارشي تا آورد مي فراهم پژوهشگر براي را امكان اين كه ستا
   طور به كه درحالي ،دهد پرورش »موضوع عمومي يها ويژگي« از 

 »سازد مي محكم ها داده تجربي مشاهدات در را گزارش اين پايه همزمان،
Martin & Turner, 1986, p.141; Fernández, 2004, p.84).(15   

 توليد جهت ،است كيفي و مند نظام روالي ،بنياد داده پردازي نظريه« .ب
 خردِ موضوع يك ةدربار را كنش برهم يا كنش، ند،فرآي يك كه اي نظريه
  .(Creswell, 2005, p.396) »كند تشريح »كلي مفهومي سطح« در ،16واقعي
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 مند نظام بررسي براي است رهيافتي كلي، به  ،بنياد داده پردازي نظريه« .ج
 ،)ها مشاهده هاي پروتكل و شده پياده هاي مصاحبه نظير( كيفي هاي داده )غالباً(
  ).Wikipedia, Grounded theory (Strauss), 2006 (»نظريه توليد هدف با

 از بسياري كه است عملي همان ةدهند نشان بنياد داده پردازي نظريه جهتي، از
 ها، داده با شدن سازگار براي ها آن دهند؛ مي انجام گذشته مرور هنگام در پژوهشگران،

 پژوهشگر ،بنياد داده پردازي نظريه در حال، اينبا .دهند مي شكل يجديد هاي فرضيه
  پژوهشگران زيرا ؛است كرده تدوين پيشاپيش را ها فرضيه كه كند نمي وانمود

 بسياري هاي واژه كه استبه ذكر  الزم .شوند مي منع گرفته، شكل ازپيش هاي فرضيه از 
 بيشتري توضيح ها آن مورد در بعدي يها بخش در بايد كه دارد وجود تعاريف ينا در

  .شود ارائه

  آفرينان نقش .1-3

 استراوس آنسلم و گليسر بارني ثيرگذارأت كتاب از پس بنياد داده پردازي نظريه روش
(Glaser & Strauss, 1967) قرار نيز بيشتري تأييد مورد و كرده پيدا بيشتري اهميت 

 در گليسر و استراوس گسترده هاي تالش از .(Fernández, 2004, p.84) است تهگرف
 گسترش و بسط براي ).م1967( »اديبن داده هينظر كشف« كتاب انتشار از پس هاي سال

 اوليه انتشار زمان از كه است اين واقعيت 17،بگذريم كه بنياد داده  پردازي نظريه
 انجام چگونگي خصوص در استراوس و گِلِيسِر ينب .م1967 در بنياد داده پردازي نظريه
 اين خالل در امروزه .(Creswell, 2005) آمد وجود به اختالف ،بنياد داده پردازي نظريه

 آمده پديد گذشته ةده چند در اجتماعي علوم در كه مهمي تغيييرات نيز و مجادالت
   :است تميز قابل ،بنياد داده پردازي نظريه در مسلط رهيافت سه است،

 شناخته (Strauss & Corbin, 1998) كوربين و استِراوس اثر با كه 18»مند نظام رهيافت«
   و است؛ (Glaser, 1992) گِلِيسِر اثر به مربوط كه 19»ظاهرشونده رهيافت« شود؛ مي

 شود مي حمايت (Charmaz, 1990,2000) چارمز توسط كه 20»گرايانه ساخت رهيافت«
(Creswell, 2005 p.397). جالم مستلزم ،استراوس و گليسر اختالفات به پرداختن 

 را بنياد داده پردازي نظريه ،ادامه در .ندارد را آن گنجايش مقاله اين كه است بيشتري
 .د گرفتخواه قرار توجه مورد )كوربين و( استراوس نگاه از بيشتر



 77    بنياد داده پردازي  تأملي بر نظريه :هاي پژوهش كيفي استراتژي

  بنياددادهپردازينظريه فرآيند .2

 با ،23زمان هم ،22تعاقبي ،21وار زنجيره ورتص به« كه روشي صحيح و ساده تشريح
 از .است پرچالشي كار (Glaser, 1998, p.1) »دهد مي روي 25مند زمان و 24ياقبال خوش
 بدون حتي يا و رسد، نظر به نامفهوم خواننده براي جمالتي يدشا كه است جهت همين
 مستلزم روش، اين حداقلي درك بنابراين بگذرد؛ آن از عميق، درك و توجه
 در كه ونهگ همان .است حاضر متن مختلف يها بخش چندباره مطالعه و برگشت و رفت
 همزمان آن هاي روال از بسياري كه روشي براي توان نمي است، مشهود گليسر جمله

 بندي مرحله است، بسيار هاي برگشت و رفت متضمن اوقات بيشتر در و گيرد مي صورت
 آشنايي براي صرفاً و تسامح با ،شود مي مطرح سپ اين از كه مراحلي بنابراين .شد قائل
   .بود خواهد روش اين با اوليه

   پژوهش استراتژي عنوان به بنياد داده پردازي نظريه انتخاب .2-1

 يا نظريه يك نيازمند كه يدرو مي بنياد داده پردازي نظريه از استفاده سراغ به هنگامي شما
 مشكل به ،موجود هاي نظريه كه زماني در .يدهست فرآيند يك از )اجمالي( كلي تبيين
 داريد، خود ةمطالع ةبرنام در شما كه يفرآيند در كنندگان مشاركت به يا شما نظر مورد
 در ،نظريه اين كه آنجا از .كند مي »توليد« ،نظريه يك ،بنياد داده پردازي نظريه پردازند، نمي
 و شده اقتباس موجود هاي نظريه موعهمج از كه اي  نظريه به نسبت دارد، »بنيان« ها داده

 عمل در دارد، تناسب موقعيت با زيرا د؛ده مي رائها بهتري تبيين ،شود مي داده تطبيق
 را ها آن اتحساسا و گرفته نظر در را محيط يك در موجود افراد است، كارآمد واقعاً
 ،شود مي يافت فرآيند در واقعاً كه را هايي پيچيدگي ةهم است ممكن و كند مي درك
 مناسب رهيافت است بهتر همچنين مرحله اين در (Creswell, 2005, p.396) دهد نشان

 يكي تر، دقيق عبارت به ؛كنيم شناسايي را پژوهش هدايت براي بنياد داده پردازي نظريه از
 پردازي نظريه هدايت براي را گرايانه ساخت يا ظاهرشونده مند، نظام رهيافت سه از

  .كنيم ينشگز بنياد داده
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  مطالعه و بررسي براي فرآيند يك گرفتن نظر در .2-2

 است »فرآيندي« نظريه يك  نظر، مورد نظريه ،بنياد داده  پردازي نظريه پژوهش در
(Creswell, 2005, p.396). رايب( ايده تك يك است ممكن بنياد داده پردازان نظريه اگرچه 

 را فرآيند يك اغلب ها آن ولي دهند، رارق تحقيق مورد هم را )رهبري يها مهارت مثال،
 كه است اين مستلزم كنيم، مي زندگي آن در ما كه اجتماعي جهان زيرا كنند؛ مي بررسي

 از فهمي توليد به ،بنياد داده پردازي نظريه پژوهش در .باشند داشته تعامل ديگريك با افراد
 پژوهش در .ورزند مي مبادرت است، مربوط واقعي و ردخُ موضوعي به كه فرآيند يك

 و افراد بين ها كنش برهم و ها كنش از اي زنجيره فرآيند، يك ،بنياد داده پردازي نظريه
  .(Strauss & Corbin, 1998; Creswell, 2005, p.404) است موضوع يك به مربوط وقايع

  نظري برداري نمونه انجام .2-3

 شامل شود، مي آوري جمع ها فرآيند يحتشر براي بنياد داده پرداز نظريه توسط كه هايي داده
 ها، مصاحبه ها، شنود و گفت مشاهدات، جمله از ؛است كيفي هاي داده از بسياري نواعا

 پژوهشگر خود شخصي تأمالت و مجالت، و دهندگان پاسخ خاطرات ،دولتي اسناد
(Charmaz, 2000; Creswell, 2005, p.405) اريبرد نمونه در بنياد داده پردازي نظريه 

 را آن كه كند مي حمايت فرد به منحصر نگرشي از مشاهده، يا مصاحبه براي افراد هدفمندِ
 ازسويي .سازد مي متمايز ها داده آوري جمع به كيفي و كمي يها رهيافت ديگر از

 قبل تواند نمي نظري برداري نمونه كمي، هاي بررسي در هشد انجام برداري نمونه برخالف
 خاص تصميمات و شود ريزي برنامه ،بنياد داده پردازي نظريه و مطالعه شروع از

 ؛Strauss & Corbin, 1999, p.192)( گيرند مي شكل پژوهش فرآيند خالل در برداري نمونه
 و آوري جمع مستلزم كه كنند مي استفاده روالي از بنياد داده پردازان نظريه ديگر، سوي از

 به بنياد داده پردازي نظريه در نظري برداري نمونه .هاست داده وار زنجيره و زمان هم تحليل
 تصورات و متون كه كند مي انتخاب را ها داده آوري جمع از اَشكالي كه معناست اين

 كه معناست بدان اين .داد خواهد دست به نظريه يك توليد راستاي در را مفيدي
 است نظريه يك توليد بر متمركز و است ]تصادفي نه و[ 26ارادي ،برداري نمونه

(Creswell, 2005, p.405 ; Pandit, 1996; Fernández, 2004, p.89).   
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 گونه اين را نظري برداري نمونه ،).م1978( گليسر و ).م1967( استراوس و گليسر
  :كنند مي تعريف

 بدان كه است نظريه توليد براي داده آوري جمع فرآيند ،نظري برداري نمونه«
 تحليل و كدگذاري ،آوري جمع را هايش داده همزمان طور به گر، تحليل وسيله
 در آن، ظهور هنگام تا خود نظريه بهبود منظور به گيرد مي تصميم و كرده
  »كند پيدا را ها آن كجا در و آوري جمع را هايي داده چه آينده

 .(Glaser & Strauss, 1967, p.45; Glaser, 1978, p.36; Pandit, 1996; Lee, 2001, p.41)  
 »نظري كفايت« ،نظري برداري نمونه كردن متوقف زمان مورد در قضاوت معيار

  :آن در كه دارند اشاره وضعيتي به واژه اين با استراوس و گليسر .است نظريه يا ها مقوله
 بتواند آن ةوسيله ب پژوهشگر كه شود نمي يافت بيشتري ةداد هيچ ...«

 را مشابه هاي داده پژوهشگر هك موازاتي به .دهد رشد را 27مقوله هاي ويژگي
 يك كه كند مي حاصل اطمينان تجربي لحاظ از كند، مي مشاهده بارها و بارها
 كسب را خود الزم كفايت اي مقوله كه زماني ....است رسيده كفايت به مقوله
 جديدي هاي گروه سراغ به پژوهشگر اينكه جز ،ماند نمي باقي چيز هيچ كرد،

 كفايت نيز ها مقوله آن كند تالش و برود ديگر هاي مقوله مورد در داده از
  .(Glaser & Strauss, 1967, p.65; Pandit, 1996) »آورند دسته ب را الزم

 طرح نه و -مفهومي ظهور توسط گيري نمونه ،بنياد داده پردازي نظريه در ،بنابراين
 شود مي محدود -پژوهش طرح نه و -نظري كفايت توسط و رود مي پيش به -پژوهش

.(Fernández, 2004, p.88)  

  هاداده كدگذاري .2-4

 »اديبن داده هينظر كشف« كتاب هاي روال دوينت با 1998 اثر در كوربين و استِراوس
  ومحوري كدگذاري باز، كدگذاري :دادند پيشنهاد كدگذاري فن سه ،).م1967(

 همين در محوري كدگذاري و باز كدگذاري .(Lee, 2001, p.47) انتخابي كدگذاري
 يندافر از بخشي عنوان به انتخابي كدگذاري و شود مي داده توضيحتفصيل  به قسمت

  .شود مي داده توضيح بعد ةمرحل در ،نظريه خلق
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   باز كدگذاري .1- 2-4

 ها ويژگي و شده شناسايي مفاهيم آن، طريق از كه است تحليلي فرآيند ،28باز كدگذاري
 در ).Strauss & Corbin, 1998; Lee, 2001, p.49 (وندش مي كشف ها داده در ها آن ابعاد و

 حال در پديده خصوص در اطالعات اوليه هاي مقوله  ،بنياد داده پرداز نظريه مرحله، اين
 ةهم بر را ها مقوله پژوهشگر .دهد مي شكل اطالعات 29بندي بخش وسيلهه ب را، مطالعه

 بنيان خود يها يادداشت يا وقايع و مشاهدات ها، مصاحبه نظير شده، آوري جمع هاي داده
   .(Creswell, 2005, p.397) گذارد مي

   :گردد ارائه عدب و ويژگي مقوله، مفهوم، مورد در بيشتري توضيحات است الزم
 يا مشاهده كه يطور آن واقعي، يها فعاليت يا ها پيشامد با توانند نمي ها نظريه«

 .شوند ساخته وند،ش مي محسوب »خام هاي داده« جزو و شده گزارش
 گرفته نظر در پديده ةبالقو هاي نشانه عنوان به ،اتفاقات و وقايع ها، پيشامد

 .كنند مي دريافت 30مفهومي برچسب سان بدين و شوند، مي تحليل يا شده،
 اصالح را ريشم صبح، روز هر من« بگويد پژوهشگر به اي دهنده پاسخ اگر
 پديده اين به است ممكن گرپژوهش سپس ،».گيرم مي دوش بعد و كنم مي

 ،پژوهشگر كه هنگامي .بزند »روزمره زندگي روش و راه« مفهومي برچسب
 نظر به اگر كند، مي مقايسه اول پيشامد با و كرده بررسي را ها پيشامد ديگر
 برچسب نيز ها پيشامد اين سپس دهند، مي نشان را پديده همان كه رسيد

 و ها پيشامد مقايسه با تنها .كننديم دريافت »زندگي روش و راه« مفهومي
 واحدهاي تواند مي پرداز نظريه يكسان، هاي واژه با مشابه هاي پديده ناميدن
   .(Corbin & Strauss, 1990, p.7) »كند جمع هم روي را نظريه اصلي
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ذهني و اي يا خُرد تحليل هستند؛ زيرا از تصوير  ، واحدهاي پايه»مفاهيم«بنابراين 
 واقعي هاي داده خود از تنهايي به نه ،گيرد مي شكل نظريه كه هاست داده از ازيس مفهوم

(Pandit, 1996).  
 مفاهيم هاي نشانه پيشامدها، گفتيم، باال در كه گونه همان .كنيد توجه 4 شكل به
 كه معنايي ثبات و ها تفاوت ها، شباهت با را گر تحليل ،ها نشانه مستمر تطبيق .هستند
 4 شكل .كند مي مواجه ،شود مي آن ابعاد و )مقوله يا( مفهوم يك ساخت به منجر

 كدي نشانه، با نشانه ةمقايس ،ابتدا آن در كه دهد مي نشان را قياس و  استقراء از فرآيندي
 را آن و شوند مي مقايسه ظهوريافته مفهوم با ها نشانه ،سپس و كند مي توليد مفهومي

 روش هاي تجلي از يكي روال اين (Fernández, 2004, p.87) دكنن مي تعريف بيشتر
  .است روش اين در مستمر تطبيق

 نشان را باالتر سطحي و بوده تر انتزاعي مفاهيم، با مقايسه در 31،ها مقوله«
 براي مقايسات انجامِ تحليليِ فرآيندِ همان طريق از ها آن .دهند مي
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   نشانه- مدل مفهوم:4شكل 

(Glaser, 1978, p.62; Fernández, 2004, p.88)  
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 مفاهيم توليد براي تر پايين سطح در كه ،ها تفاوت و ها شباهت سازي برجسته
 .هستند نظريه ساختن ي»ها شالوده« ،ها مقوله .شوند مي توليد شد، استفاده

 ما .شود يكپارچه تواند مي نظريه آن ةوسيل به كه كنند مي فراهم ابزاري ها آن
 بندي گروه چگونه كه دهيم نشان شد، زده باال در كه مثالي ادامه با توانيم مي

 مفهوم بر عالوه است ممكن گر تحليل .دهد مي تشكيل را ها قولهم مفاهيم،
 تمراقب« و »استراحت« ،»درماني خود« مفاهيم ،»روزمره زندگي روش و راه«

 است ممكن گر تحليل كدگذاري، حين در .كند توليد را »غذايي رژيم از
 رسد مي نظر به هستند، متفاوت اينكه رغم علي مفاهيم اين كه شود متوجه

 صورت مشابهي فرآيند راستاي در كه هستند هايي فعاليت دهنده اننش
 يك تحت توانند مي مفاهيم آن .بيماري يك درآوردن كنترل تحت :گيرند مي

 »بيماري كنترل براي فردي راهبردهاي« ةمقول يعني تر، انتزاعي سرفصل
  .(Corbin & Strauss, 1990, p.7; Pandit, 1996) »شوند بندي گروه

   است باز كدهاي نوع از 33هايي زيرمقوله بنياد داده پردازي نظريه در 32»ها ويژگي«
   ،پردازي نظريهاين  در .سترا دارا مقوله هر مورد در بيشتر جزئيات ةارائ ةوظيف كه 
   34»شده بعدبندي ويژگي« يك از منظور .كند مي پيدا بعد بعد، ةمرحل درهر ويژگي،  

   بين در و كرده تلقي پيوستار يك روي بر را ويژگي پژوهشگر، كه است اين
   كند مي پيدا دهند، مي نشان را پيوستار اين نهايت دو كه را هايي مثال ها، داده

(Creswell, 2005, p.398).  
   كنيم؛ تعريف »مفاهيم از اي طبقه« را مقوله خالصه طور به توانيم مي بنابراين

   مجزا هاي پديده ديگر و يعوقا حوادث، بر كه مفهومي يها برچسب را مفاهيم
 قرار« را ابعاد و ؛»مقوله يك به راجع هايي ويژگي يا صفات« را ها ويژگي گيرند؛ مي قرار
 ;Strauss & Corbin, 1990, p.61 (كنيم تعريف »پيوستار يك طول در ها ويژگي دادن

Creswell, 2005, p.400(.  
 مختلف هاي ونهگ به را باز كدگذاري ةمرحل نتيجه مختلف، پژوهشگران

 ها ويژگي به بنياد، داده پردازان نظريه ةهم ،مثال براي .دهند مي نمايش و كرده سازماندهي
 عالوه و باالتر سطح يك در پژوهش، موضوع تناسب به گاهي يا و پردازند؛ نمي ابعاد و
  .)Creswell, 2005, pp.399-400( كنند مي تعريف نيز »كالن ةمقول« مقوله، بر
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 هاي گونه به ها، داده بررسي براي بنياد داده پردازان نظريه اينكه ديگرم الز ةنكت
 35جزئي تحليل به رهيافت اين در بنياد داده پردازان نظريه اغلب .كنند مي عمل مختلفي

 تحليل كلمه به كلمه و خط به طخ را ها داده و متون ،ديگر بيان به يا پردازند؛ مي
 انبوه و دارد الزم زيادي بسيار زمان روش، اين اينكه دليل به نيز برخي ولي كنند؛ مي

 ديگري روش كند، مي خارج اصلي راه از يا كرده متوقف را پژوهش شده، ايجاد مفاهيم
   36.كنند مي كدگذاري را كليدي مضامين و نكات تنها كه است اين آن و كنند مي انتخاب

   محوري كدگذاري .2- 2-4

  ها مقوله دادن پيوند و ها، زيرمقوله به ها مقوله دهي ربط فرآيند 37،محوري كدگذاري
 شده ناميده »محوري« دليل اين به كدگذاري، اين .است ابعاد و ها ويژگي سطح در 

 ;Strauss & Corbin, 1998( يابد مي تحقق مقوله يك »محور« حول كدگذاري كه است

(Lee, 2001, p.49. باز، كدگذاري از صلحا ابعاد و ها ويژگي ،ها مقوله مرحله، اين در 
 ايجاد روابط مورد در اي فزاينده دانش تا گيرد مي قرار خود جاي سر و شده تدوين
 اصلي اقدام چند از محوري كدگذاري مرحله در استراوس . (Lee, 2001, p.84)گردد
  .(Strauss, 1987; Lee, 2001, p.50) است شده داده نشان 1 جدول در كه كرده بحث

  

  شود مي شروع باز كدگذاري حين كه اقدامي ؛ها آن ابعاد و مقوله يك يها ژگيوي كردن بيان  1

2  
 به مربوط گوناگون پيامدهاي و گوناگون هاي كن برهم يا كنش گوناگون، شرايط شناسايي

   پديده يك

3  
 به ها آن ربط چگونگي كه هايي گزاره طريق از هايش؛ زيرمقوله به مقوله يك دهي ربط

  كنند مي مطرح را همديگر

4  
 هم به اصلي هايِ مقوله ممكنِ هايِ دهي ربط چگونگي بر كه ها داده در هايي سرنخ جستجوي

  دارد داللت

  (Strauss, 1987; Lee, 2001, p.50) اقدامات اصلي كدگذاري محوري: 1جدول 
  

 انتخاب را باز كدگذاري مرحله مقوله يك ،بنياد داده پرداز نظريه مرحله، اين در
 )»مركزي ةپديد« عنوان به( است آن بررسي حال در كه فرآيندي مركز در را آن و كرده
 ندا عبارت ديگر يها مقوله اين .دهد مي ربط آن به را ها مقولهديگر ،سپس و  دهد مي قرار



  سيد مجتبي امامي/ فرد   دكتر حسن دانايي    84

 مرحله اين .»پيامدها« و ،»گر مداخله و اي زمينه شرايط« ،»ها راهبرد« ،»علّي شرايط« :از
 الگوي .شود مي ناميده 38»كدگذاري الگوي« كه است مودارن يك ترسيم بر مشتمل

 پيامدها و گر مداخله و اي زمينه شرايط راهبردها، علّي، شرايط فيمابين روابط كدگذاري،
  .(Creswell, 2005, p.398) دكن مينمايان  را

 هاي مقوله ما  تصوير، اين در .كنيد توجه 5 شكل به فرآيند، اين مشاهده براي
 در را محوري كدگذاري الگوي و راست سمت در را باز كدگذاري از دهآم دست به

 هاي مقوله از يكي بنياد، داده پردازي نظريه پژوهشگر يك .كنيم مي مشاهده چپ سمت
 است، نظريه يك اساس كه محوري مقوله عنوان به را باز كدگذاري از آمده دست به

   محوري مقوله اين انتخاب براي را ييها شاخص  بعداً ما( كند مي شناسايي
 محوري كدگذاري الگوي مركزي نقطه محوري، مقوله اين سپس، ).كنيم مي مرور

 اطالعات از )مقوله يا( جعبه شش كه كنيد مي مشاهده شما الگو، اين بررسي با .شود مي
  :دارد وجود
 تأثير محوري مقوله بر كه يشرايط به مربوط ييها مقوله 39:»علّي شرايط«. 1

  ؛ارندگذ مي
  ؛گذارند مي تأثير راهبردها بر كه خاصي شرايط 40:»زمينه« .2
  ؛است فرآيند اساس كه اي پديده از ذهني صورت يك - 41»محوري مقوله« .3
  ؛گذارند مي تأثير راهبردها بر كه عمومي اي زمينه شرايط 42:»گر مداخله شرايط« .4
 منتج محوري يدهپد از كه خاصي هاي كنش هم بر اي ها كنش 43:»راهبردها«. 5

  شود؛ مي
  .راهبردها استخدام از حاصل هاي خروجي 44:»پيامدها« .6
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 محوري كدگذاري الگوي تا باز كدگذاري از ؛بنيادداده پردازي نظريه كدگذاري :5 شكل
(Creswell, 2005, p.401)  

  

 يطشرا كه بينيم مي كنيم، نگاه چپ به راست از را كدگذاري الگوي اگر عالوه به
 بر گر مداخله و نهزمي شرايط و محوري پديده ،گذارند مي اثر محوري پديده بر علّي

   .(Creswell, 2005, p.398) گذارد مي اثر پيامدها بر راهبردها و ،گذارد مي اثر ها راهبرد
محوري مطرح كرده كه  هايي براي انتخاب يك مقوله ويژگي.) م1987(ستراوس ا

  . (Lee, 2001, p.51) شده است  آورده2خالصه آن در جدول 

ي حاصل ها مقوله

 از كدگذاري باز
 الگوي كدگذاري

  محوري
 

 مقوله

 مقوله

 مقوله

 مقوله

 راهبردها ها پيامد شرايط علي

  زمينه

شرايط
 گر مداخله

وله يامق
 پديده

 محوري

هـاي حاصـل از      بنيـاد، يكـي از مقولـه       داده پردازان نظريه

كدگذاري باز را انتخاب كرده و آن را به عنـوان پديـده             

 .كنند محوري در الگوي كدگذاري محوري استفاده مي
 مقوله
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  (Lee, 2001, p.51) هاي انتخاب يك مقوله محوري  ويژگي:2جدول 

   نظريه خلق و انتخابي كدگذاري از استفاده .2-5

 گونه اين محوري و باز كدگذاري همراه به را انتخابي كدگذاري كوربين، و استِراوس
  :كنند مي تشريح

 ها آن يها ويژگي و ها مقوله آوردن پديد به گر تحليل باز، يكدگذار در«
 طول در ها مقوله چگونه كه كند مشخص تا كوشد مي سپس و پردازد مي

 طور به ها مقوله محوري، كدگذاري در .كنند مي تغيير شده تعيين بعدهاي
 ها ناي حال، بااين .شوند مي داده پيوند ها زيرمقوله با و يافته بهبود مند نظام

1  
هاي اصلي ديگر بتوانند به آن  آن مقوله بايد محور باشد؛ يعني اينكه، همه مقوله

  .ربط داده شوند

2 
اين بدان معناست كه در همه يا تقريباً همه . ها ظاهر شود بايد به كرات در داده

 .ندكن هايي وجود دارند كه به آن مفهوم اشاره مي  نشانه،45موارد

3 
كند، منطقي و محكم  ها رشد پيدا مي دهي مقوله توضيحي كه به تدريج با ربط

 .شود اي به زور استخراج نمي گاه داده هيچ. است

4 

رود، بايد به قدر كافي  نام يا اصطالحي كه براي تبيين مقوله محوري به كار مي
مورد  46و واقعيهاي خرد  انتزاعي باشد تا بتواند در انجام تحقيق در ديگر عرصه

 .تر هدايت كند استفاده قرار گرفته و ما را به سمت ايجاد يك نظريه عمومي

5 
يابد،  هنگامي كه مفهوم به شيوه تحليلي از طريق تلفيق با مفاهيم ديگر بهبود مي

 .نظريه از لحاظ عمق و قوت اكتشافي، رشد پيدا كند

6 

هاست، قادر به  مده از دادهمفهوم همان قدر كه قادر به تشريح نكته اصلي برآ
باشد؛ يعني اينكه، اگر شرايط تغيير يابد، اگرچه روشي توضيح دگرگوني نيز مي

شود ممكن است تا حدي متفاوت به نظر برسد، اي بازگو ميكه در آن پديده
اين مفهوم همچنين بايد قادر به تبيين موارد . تبيين هنوز به قوت خود باقي است

 . در چارچوب آن ايده محوري باشدمتناقض يا جايگزين



 87    بنياد داده پردازي  تأملي بر نظريه :هاي پژوهش كيفي استراتژي

 نظري آرايش يك تشكيل براي نهايت در كه نيستند اصلي هاي مقوله هنوز
   پيدا نظريه شكل تحقيق، نتايج كه طوري به ،شوند يكپارچه تر بزرگ
  »هاست مقوله بهبود و سازي يكپارچه فرآيند ،»انتخابي كدگذاري« .كنند

 (Strauss & Corbin, 1998; Lee, 2001, p.50). 

 فيمابين روابط از نظريه يك بنياد، داده پرداز نظريه كدگذاري، از مرحله اين در
 سطح يك در .آورد مي در نگارش به محوري كدگذاري مدل در موجود هاي مقوله

  شود، مي مطالعه پژوهش در كه فرآيندي براي انتزاعي شرحي نظريه اين اصلي،
  انتخابي اريكدگذ در نظريه بهبودبخشي و سازي يكپارچه فرآيند .دهد مي ارائه 
 (Strauss & Corbin, 1998)، به را ها مقوله كه 47داستان خط نگارش نظير فنوني طريق از 

 خصوص در شخصي هاي نوشتياد طريق از بندي دسته فرآيند و كند مي متصل هم
 عوامل چگونه كه كند مي بررسي پژوهشگر داستان، خط يك در .است نظري هاي ايده

 با خاص راهبردهايي از استفاده به منجر و ذارندگ مي اثر پديده بر مخصوصي
 كدگذاري ديگر، عبارت به .(Creswell, 2005, p.398) شوند مي ويژه هاي خروجي
   كند، مي انتخاب را محوري مقوله گرفته، را قبلي كدگذاري مراحل هاي يافته انتخابي،

 و كند، مي اتاثب را روابط آن دهد، مي ربط ها مقوله ديگر به را آن مند نظام شكلي به 
   كند مي تكميل دارند، نياز بيشتري توسعه و بهبود به كه را هايي مقوله

(Strauss & Corbin, 1990; Lee, 2001, p.127). ،بسيار بخش محوري، مقوله بنابراين 
   .(Lee, 2001, p.51) هاست مقوله بهبود و سازي يكپارچه از مهمي

 از بنياد داده پردازان نظريه كه معناست اين هب كدگذاري روال سه اين از استفاده
 تحليل به ها آن .كنند مي استفاده شان نظريه تدوين براي شده ريزي طرح هايي روال
 محوري كدگذاري در ]موجود[ هاي مقوله از اي ويژه انواع ]به تبديل[ براي هايشان داده
 يك .كنند مي استفاده ودارهانم از هايشان نظريه ارائه براي و كنند مي ]اطمينان و[ تكيه

 با است ممكن كند، مي استفاده رهيافت اين از كه بنياد داده پردازي نظريه مطالعه
 اين كه يابد پايان ،)اند ناميده 49»قضايا« ،1998 كوربين، و استِراوس كه( 48هايي فرضيه
 50كنند مي روشن محوري كدگذاري الگوي در را ها مقوله بين روابط ها فرضيه

(Creswell, 2005, p.401).   
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  نگارييادنوشت .2-6

 بلكه نيست بنياد داده پردازي نظريه از مرحله يك تنها 51نگاري يادنوشت ،تدرحقيق
 مورد در هايي يادنوشت ،بنياد داده پردازي نظريه روال سرتاسر در ،بنياد داده پردازان نظريه

 كه است بنياد داده پردازي نظريه در مهم ابزاري ها، يادنوشت نگارش .كنند مي خلق ها داده
 مورد در خودشان با مداوم نوديوش گفت پژوهشگران، كه كند مي فراهم را امكان اين

 هستند هايي يادداشت ها،يادنوشت .(Charmaz, 1990) باشند داشته ظهور حال در نظريه
 و ها داده مورد در را هايي ايده تا نويسد مي پژوهش فرآيند سرتاسر در پژوهشگر كه

 ها ايده احساسش، و شم پژوهشگر ها، يادنوشت در .دهد شرح شده گذاريكد هاي مقوله
 در هميشه ها آن تركيب و تجزيه با سپس و داده قرار كندوكاو مورد را افكارش و

 سمت به پرسشگر تا كنند مي كمك ها يادنوشت .است تري كلي هاي تبيين جستجوي
 بهبود بيشتر بايد ها ايده كدام كه شود مشخص شود، هدايت ها داده از جديدي منابع
 توانند مي ها يادنوشت .كشاند تعطيلي به را پژوهش ها، داده انبوه كه گذارد نمي و يابند
 باشند تر انتزاعي و تر كلي يا ها، مقوله و كدها به مرتبط و مفصل بلند، يا كوتاه

(Creswell, 2005, p.411).   

 نظريه اعتبارسنجي .2-7

 كنندگان مشاركت براي شما نظري تبيين آيا كه شود مشخص كه است مهم اين يتدرنها
 فرآيند ]خود[ در ها آن توالي و وقايع از دقيقي نبرگردا و است معقول و رددا امعن

 است پژوهش فرآيند از فعال بخشي ،52عتبارسنجيا ،بنياد داده پردازي نظريه در .است
(Creswell, 2005). پژوهشگر، باز، گذاريكد در مستمر تطبيق روال لخال در مثال، براي 

 فرآيند همين 53.كند مي ايجاد كثرت ،ظهور حال در هاي مقوله و اطالعات و ها داده بين
 .دهد مي روي محوري كدگذاري ةمرحل در ها، مقوله برابر در ها داده كردن امتحان

 ها داده بين به سپس و دهد مي ربط را ها مقوله كه كند مي مطرح هايي پرسش رپژوهشگ
 ،نظريه يك تدوين از پس .گردد مي وقايع و پيشامد مدرك، دنبال به و برگشته
 ةپيشين در كه موجودي فرآيندهاي با آن ةمقايس ةوسيل به را فرآيند ،بنياد داده پرداز نظريه

 نظير 54خارجي مرورگران همچنين، .كند مي اعتبارسنجي شود، مي يافت تخصصي
 اديبن داده هينظر خوب، علم »هاي محك« از استفاده با كه طرح اين در 55كنندگان مشاركت
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 و روايي بر لمشتم نظريه كه كنند اثبات است ممكن دهند، مي قرار قضاوت ردمو را
   .(Creswell, 2005, p.413) هاست داده اعتبار

  نظريه ةارائ و نگارش .2-8

 الگوي .يك :دهند مي ارائه ممكن شكل سه در را خودشان نظريه ،بنياد داده پردازان نظريه
 شكل به كه داستاني .سه و )ها فرضيه يا( قضايا از اي موعهمج .دو 56؛بصري كدگذاري

   .(Creswell, 2005, p.409) شود مي نوشته 57روايي
 كدگذاري الگوي همان ،واقع در كهرا  بصري كدگذاري الگوي از اي نمونه

 مدلي )1996( مستِرا ،تصوير درمطابق  .دشو مي مشاهده »6 شكل« در ،است محوري
 اين در .است كرده تدوين »آموزشي ةبرنام يك كاري چكش مراحل« خصوص در نظري
 كه مركزي شمال نواحي در ايالت سه از را كارشناسي ةدور دانشكده سه او مطالعه
 .است ردهك بررسي بودند، خود عمومي دروس آموزش هاي برنامه تغيير فرآيند مشغول

 يك به منجر مديران، و علمي تئهي اعضاي از نفر 34 با افتهريساختا نيمه هاي صاحبهم
   .(Creswell, 2005, p.408) شد آموزشي ةبرنام يك كاري چكش خصوص در نظريه

 مثالً ها، مقوله بين روابط كه هستند هايي فرضيه يا قضايا همان نيز نظري قضاياي
   .(Creswell, 2005, p.409) كنند مي بيان حوريم پديده با را علّي شرايط بين روابط

 عنوان به را آن نويسنده كه هنگامي در اديبن داده هينظر شناسايي است ممكن گرچه
 به كه ثيبح باشد، ساده دهد، مي ارائه قضايا از اي مجموعه يا بصري كدگذاري الگوي
 خواننده براي ستا ممكن ،(Strauss & Corbin, 1998) )شود مي نوشته داستان يك شكل
 يا ادراك ،بنياد داده پرداز نظريه ها، مقوله سازي يكپارچه فرآيند در .باشد واضح كمتر

 داستاني نگارش به شروع و كرده ايجاد است، آن به راجع پژوهش كه آنچه از احساسي
  :پژوهشگر كه كردند پيشنهاد كوربين و استراوس .كند مي فرآيند آن مورد در توصيفي
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 شرايط علي

  رهاي تغيي محرك
  عوامل خارجي

مسائل مربوط  •
  به جواز 

  احكام ارزشيابي •
رقابت براي  •

  جذب دانشجو
گرايش به  •

  آموزش عالي
فشارهاي  •

  اجتماعي
  عوامل داخلي

  ولَع براي تغيير •
مناسب [زمان  •

تجديد نظر ]براي
  باني مؤثر •
 نيازهاي دانشجو •

  پيامدها

 يزشومبرنامه آ •
 يدروس عموم

  اصالح شد
ي بهزشومبرنامه آ •

راستاي مأموريت 
  نزديك شد

]دانشجو[پذيرش  •
افزايش يافت 

خيلي زودتر از (
  )شد آنچه فكر مي

به احكام ارزيابي  •
 پرداخته شد

ها كنش برهم/هاكنش

اثرگذاري به وسيله
  گفتگو

  ها معرفي ايده

  كشف •
  پيشنهاد •

چكش كاري 

  اه ايده

  انديشيدن •
  مذاكره •
  مصالحه •

  ها جلو رفتن ايده

  اجماع •
  دستور •
 دهي رأي •

 زمينه

ميزان مالكيت  •
  هيأت علمي

قدرت  •
 كنندگان مشاركت

  شتاب •
  استمرار   •
 تنظيم زمان •

 گرشرايط مداخله

  يبافت سازمان
فرهنگ حاكم  •

بر فضاي 
  دانشكده

سياست حاكم •
بر فضاي 
  دانشكده

 شرايط مالي •

 پديده

مراحل چكش  
كاري يك 

 برنامه آموزشي
  ضرورت اقدام •
  انتخاب كميته •
مند كردن ضابطه •

  كميته
تعيين  •

  گيري جهت
طراحي برنامه  •

  آموزشي
تصويب برنامه  •

  آموزشي
تصويب  •

 هاكالس

 

  

   بنياد يك الگوي كدگذاري بصري اي از نظريه داده نمونه: 6شكل 
  Creswell, 2005, p.408)؛ 1996مستِرا، (
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 رسد مي نظر به آنچه« خصوص در توصيفي جمالت كمي تعداد و بنشيند ...«
 يا دفعه سه دو، باشد نياز كه است ممكن .بنويسيد ،»دهد مي روي آنجا در كه

 .كنيد تشريح دقيق طور به را فرد افكار دشوي قادر تا كنيد شروع بيشتر
  .(Strauss & Corbin, 1998, p.148) »شود مي ظاهر داستان سرانجام،

   در را ها داستان اين بنياد داده پردازان نظريه نوشتن، چندبار و اصالح از پس
   كنند مي وارد فرآيندشان نظريه تشريح براي اي وسيله عنوان به شان پژوهش گزارش

(Creswell, 2005, p.410).  

  بنياد داده پردازي نظريه ارزيابي .3

 پژوهشي فرآيند ارزيابي براي (Strauss & Corbin, 1992) كوربين و استراوس
 (Parker & Roffey, 1997) رافي و پاركِر كه گرفته نظر در معيار7 ،بنياد داده پردازي نظريه

 (Glaser & Strauss, 1967) واستراوس ليسرگ ةاولي معيار4 بين در را ها آن جالب، اقدامي در
  :اند كرده پخش

  تطبيق. يك

  ؟ استشده توليد شده، بررسي هاي داده از مفاهيم آيا -    
  فهم قابليت. دو

 شود؟ مي مرتبط هم به مند نظام شكلي به و شود مي داده تشخيص مفاهيم آيا -    

 ؟ستا شده تدوين خوبي به ها مقوله و دارد وجود مفهومي پيوندهاي آيا -    

 تعميم قابليت. سه

 گيرد؟ بر در را متفاوت شرايط تغيير كه است شده توليد چنان نظريه آيا -    

 شده تشريح گذارد، اثر مطالعه مورد ةپديد بر است ممكن كه تري كالن شرايط آيا -    
 ؟است

  كنترل. چهار

 ؟است شده فكري فرآيندي، تغيير پرسش براي آيا -    

 .(Parker & Roffey, 1997, p.234) رسد؟ مي بااهميت نظر به نظري هاي يافته آيا -    

 هينظر يك ارزيابي هاي شاخص است معتقد كرسول ديگري، بندي جمع در
 همان به ،)1992 ،1978 گليسر،( دارد تكيه نظريه ارزيابي بر كه قدر همان ،اديبن داده
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 دارد تكيه د،دگر مي استفاده اديبن داده هينظر دتولي براي كه روالي كل به هم مقدار

(Strauss & Corbin, 1990, 1998; Creswell, 2005, p.414). براي را هايي پرسش رو، ينااز 
  :است كرده تنظيم بعد دو هر اين

  :بپرسيد نظريه خود مورد در بنياد داده پردازي نظريه ارزيابي هنگام در
   دارد؟ وجود خام هاي داده و ها مقوله بين روشني تطبيق يا اتصال آيا  •
 به است؟ مفيد مطالعه مورد فرآيند براي مفهومي تبيين يك عنوان به نظريه آيا  •
   ؟)كند مي كار( است نافع آيا ديگر، عبارت
 پايه، فرآيند يك و واقعي مشكالت با كه دهد مي ارائه تبييني ،نظريه آيا  •

   باشد؟ داشته عملي مناسبت
 نظريه كند، آوري جمع بيشتري هاي داده پژوهشگر يا كند تغيير طشراي اگر آيا  •
   شود؟ مي اصالح

   :بپرسيد پژوهش فرآيند مورد در سپس
 مدل، اين قصد و هدف آيا است؟ شده توليد يا تدوين نظري مدل يك آيا  •
   است؟ كنش برهم يك يا كنش، يك فرآيند، يك سازي مفهوم
 شده مشخص مدل اين قلب در )ريمحو مقوله يا( محوري پديده يك آيا  •
   است؟
 كدهاي از ،مثالراي ب( است شده ظاهر كدگذاري مراحل خالل در مدل آيا  •
 به محوري، كدگذاري به باز، كدگذاري يا 58،نظريه به تر مايل كدهايي تا ابتدايي

   ؟)انتخابي كدگذاري
 به نمونه براي( كند مرتبط هم به را ها مقوله تا است كرده تالش پژوهشگر آيا  •

   ؟)نمودار يا مدل يك بحث، قضايا، ةوسيل
 يك تا است كرده آوري جمع را اي گسترده و جانبه همه هاي داده پژوهشگر آيا  •

   برسد؟ كفايت به ها داده در خوبي به كه كند تدوين مفصل مفهومي ةنظري
 ةوسيل به را پرورش حال در نظريه پژوهشگر، كه دهد مي نشان مطالعه آيا  •

 اين چگونه اينكه بررسي ها، داده با آن مقايسه :است ردهك اثبات ذيل موارد زا يكي
 نظريه كردن چك يا كند، مي رد يا پشتيباني را تخصصي ةنيپيش در موجود ةنظري ،نظريه

  (Creswell, 2005, p.414) كنندگان؟ مشاركت ةوسيل به
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  گيري نتيجه

 در استفاده قابليت پژوهشي راتژياست اين در استفاده مورد هاي روال رسد مي نظر به
 علوم گوناگون يها حيطه در امروزه .داراست را اجتماعي علوم هاي پژوهش از بسياري

 از وسيعي ةگستر ةعالق مند، نظام روال يك عنوان به بنياد داده پردازي نظريه اجتماعي،
 ،)يپرستار خصوص به( پزشكي شناسي، جامعه است؛ كرده جلب خود به را پژوهشگران

 .كنند مي استفاده روش اين از كه است هايي پژوهش از ملوم ...و آموزشي و تربيتي علوم
 جمله از آن، مختلف هاي بخش در و است نبوده يستثنم امر اين از نيز مديريت مباحث

 ،...و استراتژيك مديريت ،اطالعاتي يها سيستم و اطالعات فناوري بازار، تحقيقات
 بر عالوه است؛ گرفته صورت بنياد داده پردازي نظريه از استفاده با فراواني هاي پژوهش

 يها پديده زمينه در بررسي و پردازي نظريه ظرفيت روش، اين خاص ماهيت اينكه
 از بسياري تبيين براي موجود هاي نظريه يها ضعف كه هنگامي .داراست را مختلف

 روش اين بالقوه يها ديتوانمن كنار در را كشورمان مديريتي و اجتماعي هاي پديده
  .شد خواهد مضاعف آن بهتر و بيشتر كاربرد و شناخت اهميت گذاريم، مي

 ها يادداشت

                                                 
 پردازي  پژوهش كيفي، يعني نظريهةه تنها مربوط به جزئي از عرصجداول يك و دو ك .1

  . تواند دليلي بر گسترش روزافزون پژوهش كيفي نيز باشد بنياد، است، مي داده
2. grounded theory 

) بنياد داده پردازي معنا و تعاريف نظريه (2-1در مورد دليل انتخاب اين معادل، به قسمت  .3
   .مراجعه كنيد

 پايگاه (topic)در بخش موضوع » grounded theory «ة، واژ1ي آمار مقاالت در شكل برا .4
ISIدر . سال استخراج گرديده است به صورت سال  وارد شده است و سپس اطالعات به

 به موضوعات مديريتي، مقاالت به 1منظور محدود كردن آمارهاي جدول  به 2شكل 
، »management« ،»OR & MS«ضوعات  با استفاده از مو،آمده در بخش قبل دست

»public administration « و»business «محدود شده است .  
5. Barney Glaser 
6. Anselm Strauss 
7. Awareness of Dying 
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8. constant comparative method 

9. The Discovery of Grounded Theory 

10. Paul Lazarsfeld 

11. inductive development of theory 

12. symbolic interactionism 

13. medical sociologist 
14. (be) grounded in / on sth: (to be) based on sth 

 پردازي شناسان اروپايي بود كه استفاده وسيعي از نظريهتِرنِر يكي از اولين جامعه .15

 ;CF. Turner, 1976, 1978) انجام دادشناسي سازماني بنياد در قلمرو واقعي جامعه داده

Reeves & Turner, 1972) ًدر نگارش تجربياتش منعكس اين استفاده وسيع را ، و متعاقبا
 .  (Turner, 1981, 1988; Martin & Turner, 1986; Gherardi & Turner, 1999) كرد

(Pidgeon & Henwood, 2004:629)   
16. substantive topic 

   :توان به  مي،براي مثال .17
 و (Glaser, 1978, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 2001, 2003, 2005)آثار گليسر     

 (Strauss & Corbin, 1990, 1998)و استراوس و كوربين  (Strauss, 1987)  استراوس
  .مراجعه كرد

18. systematic 

19. emergent 
20. constructivist 
21. sequentially 

22. subsequently 

23. simultaneously 

24. serendipitously 

25. scheduled 

26. intentional 
 بحث» مقوله يها ويژگي «و» مقوله «خصوص در ،)باز كدگذاري (1-4-2 بخش در .27

  .شد خواهد
28. open coding 
29. segmentation 

30. conceptual labels 
31. categories 
32. properties 
33. subcategories 
34. dimensionalized property 

35. micro- analysis coding 

36. key point coding 

37. axial coding 
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38. (axial) coding paradigm 

39. causal conditions 
40. context conditions 
41. core category or phenomenon 

42. intervening conditions 
43. strategies 
44. consequences 
45. cases 
46. substantive areas 
47. story line 

48. hypotheses 
49. propositions 

  .شد خواهد بازتر ،)ظريهن ةارائ و نگارش (8-2 بخش در بحث اين .50
51. memoing 
52. validation 
53. triangulation 

54. outside reviewers 
55. participants 
56. a visual coding paradigm 

57. narrative form 

58. more theoretically oriented codes 
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