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  3فريبرز رحيم نيا ،٣د لگزيانمحم، ٢سعيد مرتضوي ،١سيما ساغرواني

   24/2/93تاريخ پذيرش:   19/11/92 تاريخ دريافت:
 

 چكيده
 

 منـد آن بـا رويكـرد نظـام    هدر نظريه داده بنياد و مقايسـ  ظاهر شوندهتشريح رويكرد هدف اصلي اين پژوهش، 
محـور   پـنج  در كـرد يرو نيـ ، اظاهر شـونده  كرديرو يشناخت روش يمبان حيپس از تشر ،منظور نيبد. باشد يم

بـا   ياعتبـار بخشـ   يهـا  هيـ روو  اتيـ نگـرش بـه ادب    هـا،  ميپـارادا  ،يريـ گ نمونه روش  ،يكدگذار فرايند ياصل
 ظـاهر شـونده  رويكـرد   نتايج به دست آمده حاكي از آن است كـه . قرار گرفت سهيمند مورد مقا نظام كرديرو

است و به جاي تحميل نظريه بـه   تر همگامنظريه داده بنياد  شناختي با مباني روش مند در مقايسه با رويكرد نظام
دهد. ايـن در حـالي اسـت كـه رويكـرد       مند مبنا قرار مي ش از رويكرد نظامها را بي ها، ظهور نظريه از داده داده
  هاي از پيش تعريف شده بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. ارچوبهمند به دليل سادگي و چ نظام

  )يمند (اشتراس نظام كردي)، رويزري(گل ظاهر شونده كرديرو اد،يداده بن هينظرهاي كليدي: واژه

  

 مقدمه

 5پردازيهاي نظريهشناسيترين روشبه عنوان يكي از جالب توجه 4نظريه داده بنياد شناسيروش

توسط گليزر و  1967در سال شناسي براي نخستين بار . اين روشديآ يمعلوم انساني به شمار  هدر حوز

 هاي روشي، رويكرد واحدي به ه روشي كلعلمي معرفي شد. آنها در ابتدا با ارائ هبه جامع 6اشتراس

                                                
 .sima.saghravani@stu-mail.um.ac.ir، دانشجوي دكتري مديريت رفتار سازماني دانشگاه فردوسي مشهد . 1
 .مديريت دانشگاه فردوسي مشهد گروه استاد . 2
 .مديريت دانشگاه فردوسي مشهد گروه دانشيار . 3

4 . grounded theory methodology 
5 . theory building 
6 . Glaser & Strauss 
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با ارائه  اما به تدريج و به مرور زمان هر يك از اين دو محقق ،پردازي بر اساس نظريه داده بنياد داشتند نظريه

 يطوره شناسي ارائه كردند. باين روش براي استفاده ازهاي متفاوتي روش ،تر يو جزئ تر قيدقرويه هاي 

پردازي بر و يا اشتراسي را مبناي نظريه ٢مند، رويكرد نظام1كوربن اشترواس به همراه دانشجوي خود ،كه

ظاهر داده بنياد، رويكرد  شناسينظريه بر مبناي روش همبناي نظريه داده بنياد قرار داد و گليزر نيز براي ارائ

 يها هينسبت به رو راو يا گليزري را ارائه نمود. در مجموع هر يك از آنها رويكرد متفاوتي  ٣شونده

و قوانين بيشتر  ها هيروبا ارائه  ان ديگريمحقق ،عالوه بر اين اتخاذ كردند. اديبن داده هينظر يشناس روش

بيشتري  تا جزئياترا پركـرده  هاي نخستين رويههاي پردازي بر اين مبنا تالش نمودند تا شكافجهت نظريه

  ).  Lock, 2001(پژوهشي ارائه دهند  را براي اين اقدام

پردازي بر مبناي تر نظريه محققان را در انتخاب روش مناسب نظرها ، اين اختالفبه طوركلي

درك بهتر اين روش شناسي ها جهت  ،لذا. سازند يممواجه  ييها چالشبا  نظريه داده بنيادشناسي روش

اين در حالي است كه ضروري است.  پژوهش يها هدفبا اسب تناتخاذ رويكرد م كمك به محققان در

تر را جهت ارائه  رويكرد مناسب اتخاذتواند امكان  يك از اين دو رويكرد، ميهاي هر  مطالعه و تطبيق گام

  شناختي نظريه داده بنياد فراهم سازد. تر بر مبناي روش هاي غني نظريه

  

 پيدايش نظريه داده بنياد 

و  1920در ميان دهه هاي  4مكتب كنش متقابل نمادين هدر توسع توان يمرد پاي نظريه داده بنياد را 

كه پيش از  5با ظهور اين مكتب، نظريه جامعه شناختي كاركردگرايي ).Kendall, 1999(دنبال نمود  1950

مثابه جاي گرفته بود، زير سؤال رفت. نظريه جامعه شناختي كاركـردگرايي به  شناسان جامعهآن در اذهان 

 6كار هاي در حالشبخ ي متشكل ازسيستمكه دنياي اجتماعي،  كرد يمبيان چنين يك ديدگـاه نظـري 

در جهت كاركرد رشد كند، مگر اينكه  تواند ينم به طور خاصيك بخش لذا،  .متقابالً به هم پيوسته است

ديدگاه كاركردگرايي  ،طور نمونهبه . دينما لياهداف آن تسه يعمل نموده و رشد را در راستا ستميس كي

تأكيد دارد.  تر بزرگ هاده در حفظ يك جامعدر حفظ كاركرد خانواده و همچنين نقش خانو افرادنقش  رب

 .(Keendall, 1999)  ديدگاه كاركردگرايي است هاولي يها از هدف تعادل و پايداري از اين منظر،

                                                
1 . Corbin 
2 . systematic approach 
3 . emergent approach 
4 . symbolic interactionism  
5 . functionalist sociological theory 
6. functioning parts 
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از سه منظر را به چالش را تفكر كاركرد گرايي با ظـهور مكتب كنش متقابل نمـادين، اين رويكرد 

پيرو سنت محافظه كارانه است و قادر به تشريح تغييرات سريع و  مند قاعده) نظريه كاركردگرايي، 1كشيد: 

را به  ياجتماع يباشد، زندگ يتجرب ةبر پشتوان ياز آنكه مبتن شتريب اريبس اين نظريه) 2اجتماعي نيست؛ 

(خانواده  تر بزرگحفظ سيستم  تنها، نقش افراد در اين ديدگاه )3 و ؛كند يم حيتشر يصورت منظم و منطق

كه هدف آنها حفظ  ابندي يمو كاركردهايي تقليل  سازوكارها، افراد به ساختارها، ست. لذااو جامعه) 

تشريح  درمكتب كنش متقابل نمادين  ،كه يدرحال .جامعه به صورت منظم، با ثبات و مطابق آئين است

بل و متنوع ي متقاها هاي در جـريان و كنشزندگي اجتماعـي، جامعـه را فرآيندي سيال و پويا از فـعاليت

و  شوند يمكه معاني از طريق كنش متقابل با ديگران ايجاد  كند يم. اين ديدگاه ادعا كند يمتعريف 

با چه چيزي و چگونه كنش  ،شاخص مهم در درك و تعيين واقعيت اين است كه شخص با چه كسي

 .(Kendall, 1999) متقابل نمادين دارد

 نينو يها يشناخت روش ييو شناسا يمعرف بهن را محققا ،يشناخت جامعه يها نگرش رييتغ نيا

             ) 1967( گليزر و اشتراس . چنانكه،نمود بيترغ نيمكتب كنش متقابل نماد يبر مبنا يپرداز هينظر

هاي رفتاري و انساني مبتني بر مكتب  نوان روشي براي دستيابي به نظريهنظريه داده بنياد را به ع شناسيروش

رايج  يها هها با معرفي نظريه داده بنياد، مفروض آن ).Kendall, 1999( مادين معرفي كردندكنش متقابل ن

 يك طرح مطالعاتي مشتركپس از انجام  ،اما). Suddaby, 2006(را به چالش كشيدند » 1تئوري بزرگ«

نبال و د در پيش گرفتهمتفاوتي  يها راهداده بنياد،  براي روشن ساختن اصول روش شناختيدر تالش 

اشتراس و كوربن، رويكرد  كه يطوره ب .ها به ميزان قابل توجهي متمايز شدرويكرد آن بنابراين. كردند

 ،. در ادامهندعلمي معرفي كرد هرا به جامع 3يا گليزري ظاهر شوندهو گليزر رويكرد  2مند يا اشتراسينظام

درك اين دو رويكرد  هقايسبا م ، سعي بر آن استآن يها هيو رو ظاهر شونده كرديبر رو يمرورضمن 

  حاصل شود.  تر اتخاذ رويكرد مناسب به منظور آنهابهتري از 

  

 (گليزري) در نظريه داده بنياد ظاهر شوندهرويكرد 

 روشينظريه داده بنياد به عنوان يك روش نظريه پردازي،  راهبردكـه  دارد يمبيان ) 2002گليزر (

 5تحليل محتوا و 4هاي تشريحي مانند پيمايشروش نانكه برخي. چهاي تشريحي استروش هفراتر از هم

                                                
1 . grand theory 
2. straussian or systematic approach  
3 . glaserian or emergent approach 

4 . survey 
5 . content analysis 
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ها برتري بر اين روش 2»مفهوم سازي«نظريه داده بنياد با اقدام به  كه يدرحال، پردازند يم »1توصيف« فقط به

اين . از ديدگاه گليزر دو ويژگي مفهوم سازي كه بيشترين اهميت را براي نظريه داده بنياد دارد، ابدي يم

معنا (به اين  3و دريافتي دائمي دارند ربايشو  از زمان، مكان و افراد هستند ييها انتزاع ها، هوممفكه  است

  ). Glaser, 2002( )شوند يمبازبيني  هموارههاي جديد با دريافت داده كه

پويش «عنوان  باكرسول در كتاب خود « كه سدينو يمنين چ 4سولز كردر انتقاد ابنابراين، گليزر 
و  8موردي ه، مطالع7، قوم نگاري6شناسينظريه داده بنياد را با پديدار )1998( »5ي و طرح پژوهشكيف

است از روي بي دقتـي كـه در آن نظريه داده بنياد را  او، غفلتيكار  نتيجه. كند يمجمع 9روايت پژوهي

 ها روش تحليل كيفي داده ونظريه داده بنياد  قرار دادن كنار همداند. در هـا مينوعـي تحليل كيفي داده

                                  .»شود يم 10نظريه داده بنياد به عنوان يك روش شناسي استعاليي مانع خودكفايي

)Glaser & Halton, 2007(.  به اين دليل داند يم» 11ها تحليل كيفي داده«گليزر نظريه داده بنياد را فراتر از .

 كه يحال . دركند را بازنمايي ميكنندگان و مصاحبه شوندگان  شركتداي ص ،ها كه تحليل كيفي داده

ه ب ،آنهاست معاني و ها كوششكلي از  يبلكه انتزاع ،نظريه داده بنياد، صداي مصاحبه شوندگان نيست

هستند بسياري از الگوهايي و كشف  خلق مفهوم يبرا ييها شركت كنندگان، تنها داده يصدا كه يطور

بر اساس اين رويكرد، نظريه داده بنياد . )Glaser, 2002(نكرده و يا از آن آگاه نيستند  رككه آن را د

اين حل كنندگان و چگونگي  شركت 12»اصلي هبلكه دغدغ«اي ندارد، از پيش تعريف شده يها همفروض

» لياص هدغدغ«واژه به همواره خود،  بيشتر آثار. گليزر در كند يمدغدغه را در ميدان مطالعه، كشف 

 دهد يميرا نظريه داده بنياد توضيح ؛ زكند يمكنندگان و مصاحبه شوندگان در بستر محيط اشاره  شركت

ممكن است به لحاظ مفهومي  كه يحال، در كنند يمخود را حل  اصلي هكنندگان دغدغ شركتكه چگونه 

مصاحبه شوندگان و مرور نظريه در نظريه داده بنياد دعوت از  اواز اين قضيه آگاه نباشند. در نتيجه از نگاه 

يكي ديگـر از . است نادرستيها با اين هدف كه اعتبار تئوري آزمون و يا كنترل شود، كار توسط آن

                                                
1 . description 
2 . conceptualization 
3 . have an enduring grab 
4 . Creswell 
5 . qualitative inquiry and research design 
6 . phenomenology 
7 . ethnography  
8 . case study 
9 . biographical life history 
10 . transcending   
11. qualitative data analysis 
12 . main concern 
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اين است كه در تحليل كيفي  داند يممتمايز » ها تحـليل كيفـي داده«داليلي كه گليزر نظريه داده بنياد را از 

اما در نظريه داده بنياد نيازي نيست  ،قيق يك شرط مفروض استاز فضاي تح ها، فاصله گرفتن محقق داده

 شود يموارد سطح مفهومي  خود به خودكه پژوهشگر گر اين ويژگي را داشته باشد؛ چراكه پژوهش
)Glaser, 2002.(  

 همرحل دو(گليزري) طي  ظاهر شوندهاد را در رويكرد نيداده ب هاي اصلي روش شناسيگليزر گام

و سپس با  شود يماشاره هاي اين فرآيند گام طور خالصهبه  ،. در ادامهكند يمشريح كدگذاري تاصلي 

 تري از اين روش شناسيتا بدين ترتيب، فهم عميق رديگ يمقرا مقايسه مورد مند (اشتراسي)  رويكرد نظام

  شود.  ايجاددر نظريه پردازي علوم انساني 

  

  )(گليزري ظاهر شوندهفرآيند كدگذاري در رويكرد 

گيرد. كدگذاري گام صورت مي سهاصـلي كدگذاري و  همرحل دوطي  ظاهر شوندهرويكرد 

 ايجاد »1كدهاي مفهومي«از طريق كدگذاري،  ،. در واقعدهد يمها را با نظريه پيوند  فرآيندي است كه داده

ا پژوهشگر را هكند. كدگذاري از طريق شكستن دادهها و نظريه را روشن مي ميان داده پيوندكه  شوند يم

را نظـريه  زمينه تبديل آنها به مشخص، ييها در كدهادادهبندي گروهو با  از سطح تجربي حركت داده

است كه  پژوهشگران برايراهي مطمئن  ،ي مفهوميها به عبارت ديگر،كدگذاري براي ايده .كند يمفراهم 

 2شكستن ).Glaser, 1978( برد يمها فراتر هتجربي داد سطحو از  سازد يمها آزاد را از بند تجربي داده آنها

را به گونه اي  آنها و نمودهرا بررسي  3عناصر نامتراكم ،تا  به عقب برگشته كند يمها به محققان كمك داده

 ,Lock(خاص كه در آن قرار داشتند، فراتر روند  همفهوم سازي كنند كه از يك موقعيت و يا مصاحب

2001 .(  

ه است، باستوار » 4نشانه - مدل مفهوم«كدگذاري در نظريه داده بنياد بر يك ) 1978گليزر(به زعم 

 همقايسو مبتني بر  )Glaser, 1978(سازد يمپيوند ضروري ميان داده و مفهوم را برقرار  ، اين مدلكه يطور

           نوع مقايسه سرو كار دارد: سهمستمر با  همقايس، ظاهر شوندهدر رويكرد به بيان ديگر، است.  مستمر

 . اينشودها و شرايط در حال تغييرشان همساني ايجاد تا ميان نشانه شوند يمها مقايسـه ها با نشانه) نشانه1

هاي نظري تا ويژگي شوند يمهاي بيشتري مقايسه با نشانه ها مفهوم) سپس 2 ؛سازند يمرا  ها مفهوم ها نشانه

مقايسه  ها با مفهوم ها ، مفهومتيدر نها )3 شوند؛ و خلق بيشتري يها هجديدي از مفهوم و همچنين مفروض

                                                
1. conceptual code 
2 . fracturing 
3 . dis-aggregated 
4 . concept-indicator model 
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چنين بيان از چند نشانه با صراحت  ها هومفرآيند كدگذاري و ايجاد مف باره) در1978. گليزر (شوند يم

». 2تعريف مفهومي«و نه » 1مشخص كردن مفهومي«ست از ا كه كانون توجه نظريه داده بنياد عبارت دارد يم

. در واقع به ميكن ينمدارد، آن مفهوم را تعريف  اشاره ها با ايجاد يك مفهوم كه به نشانه معتقد است كه او

، يك مفهوم را مشخص دهند يمتذكر به ما  ها يي كه نشانهها دنبال تعريف مفهوم نيستيم، بلكه با مشخصه

اي تعريف آن مفهوم ، نبايد برميكن يم يگذار ناماقدام به كدگذاري و وقتي  ،. به عبارت ديگرميينما يم

، مفهوم را براي ما تصريح و اشاره دارندهايي كه به آن مفهـوم ي موجـود در نشانهها مشخصه كنيم.تالش ن

يك مفهوم را مشخص به آساني  توان يم هاهاي موجود در نشانه. بنابراين، با تغيير مشخصهندينما يمتبيين 

نشانه وقتي از چند نشانه به  - در مدل مفهوم ،در واقع يستيم.نتعريف آن قادر به تغيير اما به آساني  .3كرد

هاي موجـود ، درصدد تعريف يك مفهوم نيستيم، بلكـه از طـريق توجـه به مشخصـهميرس يميك مفهوم 

 ).Glaser, 1978(ها قابليت جابجايي دارند كنيم. در نتيجه نشانهها يك مفهـوم را مشخص ميدر نشـانه

  .دهد يماز اين مدل را ارائه ) تصويري 1شكل (
  

  
  نشانه گليزر - : مدل مفهوم1شكل 

  

و  شوند يم تر انتزاعي ها هوممف ،رود يمها پيش  فرآيند كدگذاري در داده طور كه همان ،مجموع در

هايي را كند كه نام مي هستند، تأكيد 5ها همقول هيابند. گليزر به محققاني كه در حال توسعظهور مي 4ها همقول

پنهان  يشامدهايپ ييتصورات خوب به بازنمااز تصورات باشند.  برخاستهگيرند كه بدر نظر  ها هراي مقولب

 ظاهر شونده، دو فرآيند اصلي كدگذاري در رويكرد به طوركلي ).Lock, 2001(كند يكمك م ميدر مفاه

  .باشند يم 3كدگذاري نظري و) 2كدگذاري انتخابيو  1(كدگذاري باز 6كدگذاري واقعي مشتمل بر

                                                
1 . conceptual specification 
2 . conceptual definition 
3 . specify 
4 . categories 

 قرار مي گيرند. در سطح باالتري از انتزاعكه  حاصل از نشانه ها هستند هوم هايهمان مف ه هامقول . 5

6 . substantive coding 
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  كدگذاري واقعي.1

 كدگذاري باز . 1-1

و  ها هومگران خلـق مجموعه اي نوظهـور از كدها، مفدر كدگذاري باز، هـدف تحليل

ها  . به عبارت ديگر، دادهكند يمها را به هر طريق ممكن كدگذاري ست. محقق در اين فرآيند، دادهها لهمقو

. كند يمكدگذاري باز تعيين  ه) قواعد متعددي را براي نحو1978( . گليزرشوند يمبه صورت باز اداره 

خنثي و زاينده  يها هاست. گليزر براي كدگذاري باز، سؤالاز داده ييها مجموعه سؤال طرحاولين قاعده، 

 ها اين سؤال ).Lock, 2001( كند يمتسهيل مستمر  هكه فرآيند تفسير را در هنگام مقايس دهد يماي را ارائه 

البته اين  »5چه مقوله اي است؟ هنشان دهند اين رويداد)«2؛ »4موضوع اين داده چيست؟) «1از: عبارتند 

اين رويداد، كدام مقوله، چه ويژگي از كه  تر اين استكوتاه اين سؤال است. سؤال به شكل كاملشكل 

ها چه ر دادهد ،در واقـع) «3 و ؛»؟دهد يميك مقوله و كدام بخش از نظـريه در حال ظهـور را نمايش 

نظري محقق را هنگام  سته سؤال، حساسيت نظري و استعالياين سه د اوبه نظر ». 6؟دهد يمچيزي رخ 

  . كند يمحفظ  ها ليل، جمع آوري و كدگذاري دادهتح

است. اگرچه اين كار ممكن است تا حدودي  7ها به صورت سطر به سطر دوم، تحليل داده هقاعد

- تر و آسان، اين كار سريعشوند يمطور كه كدها ظاهر شده و اشباع  همان مشكل و طاقت فرسا باشد، ولي

. استكامل كه كامالً مبنايي است، اين اقدام ضروري  نظريدستيابي به يك پوشش ؛ زيرا براي شود يمتر 

بر اين باور است كه اين رويكرد، و  داند يم نادرسترا  8ها با رويكرد كلي و مروري تحليل داده گليزر

هاي بسياري صرف نظر شده كه از داده شود يماحساس  چنينو  دينما يمراي جزئيات دام به تفسيري واق

مهم را به حداقل ي ها همقول دادناست. اين در حالي است كه رويكرد سطر به سطر، امكان از دست 

كه   دهد يمرا  و به محقق اين احساس كند يمو بدين ترتيب، يك نظريه غني و متراكم را ايجاد  رساند يم

هاي با داده تا كند يمها به محققان كمك بررسي سطر به سطر داده. )Glaser, 1978(چيزي جا نمانده است 

 هداده در حاشي هبراي هر قطـع 9هاي موقتـيخود عجين شده و فـعاليت نام گـذاري را با نوشتـن نام

   ). Lock, 2001(اي خود آغاز نمايند  يها يادداشت

                                                                                                                        
1 . open coding 
2. selective coding 
3 . theoretical coding 
4. what is this data a study of? 
5 . what category does this incident indicate? 
6 . what is actually happening in the data? 
7. line by line 
8 . preview approach 
9 . provisional name   
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ها به صورت بسـيار جزئي  كه داده كند يمسطر به سطر اين اطمينان را حاصـل  عانيتخصيص م

طور . به شود يم. اين اقـدام همچنين، مانع از تخصيص معـاني به صـورت كلي اند گرفتهمـورد بررسي قـرار 

امين ، مض1هاي مشخصمبتني بر داده يها هدر تخصيص معاني به صورت كلي، به جاي ايجاد طبق ،نمونه

  ).Lock, 2001( شوند يمبه سرعت ايجاد  مند نظامبه صورت غير ها تيذهناز  متأثر 2تجسمي

ي ها اما در مصاحبه، ) معتقد است كه يك سطـر مناسب عبارت از يك جملـه است1978( گليزر

، مشكل است. در شود يمپياده شده، تشخيص اينكه يك جمله كي تمام شده و ديگري در كجا شروع 

در مورد اينكه چه چيزي يك قطعه داده اي جامع و  ميتوان يمكه ما  كند يم) تأكيد 1981( 3تورنر نتيجه

تا اندازه اي وابسته  تواند يم، خودمان قضاوت كرده و تصميم گيري كنيم. اين قضاوت سازد يممناسب را 

ادراك  ر مسلمبه طوبه تمركز كلي ما؛ ماهيت موادي كه در مستندات داده اي منعكس شده است؛ و 

 يا داده يها خود، قطعه يقضاوت شخص يبر مبنا تواند يممحقق  ،نيبنابرا. )Lock, 2001(باشد شخصي ما 

در حالي كه  ه باشد، دركلم شامل چند يك قطعه دادهممكن است  ها . در برخي از نمونهديرا انتخاب نما

  ). Pidgeon, Turner & Blockley, 1991 ( ي متعددي را شامل شودها و يا جملهي ديگر، يك جمله ها نمونه

فكري محقق  همشغل ،بايد كدگذاري را انجام دهد. در اين ميانخود سوم، محقق  هبر اساس قاعد

. اين كار به داليل متعددي براي نظريه داده بنياد كنداستخدام يك كدگذار وسوسه ه او را بممكن است 

به  پنجم هقاعد ست.ها فه در كدگذاري براي يادداشت ايدهحياتي ديگر، وق هكارآمد نيست. چهارمين قاعد

حل بعد در ايجاد اگيري و مر نمونه نيزگيري نظـري ارتباط دارد. در كدگـذاري اوليه و  مستقيم با نمونه طور

ميداني باقي بماند. در  هفضاي حقيقي و مطالع همحقق بايد در محدود ،هاي آنها متغيرهاي كليدي و ويژگي

بيان را تا زمان ظهور ارتباط  4هر متغير پنهان بينششم، محقق نبايد ارتباط تحليلي  هبر اساس قاعدنهايت و 

تا زماني كه كه  باشند يمرنگ  و اجتماعي ه. اين متغيرها شامل سن، جنسيت، نژاد، طبقبپنداردمفروض  آنها

. گليزر تصريح وندش ينممحسوب فرآيند مطالعه لزوم به عنوان يك ويژگي  در صورتكشف نشوند، 

برخي  ،ارتباطي ندارند. البته ،كه اين متغيرها معموالً كم اهميت بوده و به مطالعات مربوط به فرآيند كند يم

براي اينكه به  فقطنه به عنوان بخشي از پژوهش، بلكه  ها ي افراد و مكانها محققان به شرح برخي از ويژگي

               كنند يم، اقدام فتديبكن است اين فرآيند اتفاق خواننده جهت دهد كه كجا و براي چه كسي مم
)Glaser, 1978 .(  

                                                
1 . data-specifies grounded categories 
2 . impressionistic themes 
3 . Turner 
4. face sheet  
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 كدگذاري انتخابي.1-2

محوري كه بيشترين  ه. اين مقولكند يممحوري شروع به ظاهر شدن  همستمر، مقول هطي فرآيند مقايس         

هاي جمع آوري  مطالعه و داده تمركزاساس ، دهد يمكنندگان را توضيح  شركت هدغدغ مربوط بهتغييرات 

در  مصاحبه شوندگاناصلي  هكه دغدغ دهد يممحوري توضيح  هانتخابي در مراحل بعدي خواهد بود. مقول

محوري نمودار شد و  هزماني كه مقول .)Glaser & Halton, 2007(ه اصلي پژوهش چيست ئلارتباط با مس

محوري كدگذاري  مقولهي بعدي در جهت ها و مصاحبه شود يمظهور يافت، كدگذاري انتخابي آغاز 

محوري عبارتست از  مقولهسر و كار دارد.  1محوري مقوله. كدگذاري انتخابي با كدگذاري براي شوند يم

                       شوند يمپيوند داده ديگـر  يها هومكه با مف» 2فرآيند اصلي اجتماعي«يك مفهوم و يا يك 

)Glaser, 1978 .(  
 
  اري نظريكدگذ .2

 ،دارد. در واقعاشـاره يك الگوي ارتباطي  از طريقها  ايـن مرحلـه از كدگـذاري به تلفيـق مقولـه

وسيعي  هها كه ممكن است به حوز مقوله دربارهدهد تا به تفكر  اين مرحله از كدگذاري به محقق اجـازه مي

                        بينديشد ها بين مقولهند ممكن پيو به نزديك شود و به صورت تحليلي ،ذهني بيانجامد احتماالتاز 

)Lock, 2001.( را در  به دست آمده يها ههاي انتزاعي كه مقول كـدهاي نظري عبارتند از مدل ،بنابراين

(كه از فرآيند  واقعيمانند كدهاي  و )Glaser & Hon, 2005( كنند مي تركيبجهت يك نظـريه 

هاي تكه تكه شده را   و خودجوش هستند و داستان فته) ظهور يااند شدهكدگذاري باز و انتخابي حاصل 

ي پوچ و خالي ها بدون كدهاي نظري، انتزاع واقعيكدهاي لذا، كنند.  به هم بافته و متصل مي دوباره

بر  يو مبتن نينو يا هيارائه نظر يمبنا ها، دهياميان  خواهند بود. كــدگذاري نظـري در ايجـاد پيوند جديد

باره چنين اظهار  در اين )2007لتون (ها  گليزر و ).Glaser,1978( آورد يرا فراهم م ياصل يها ادهد

دهند. اين كدها به  جديد ارائه مي يوسيع و ديدگاه ويريجامع، تص ييكدهاي نظري، قلمرو«كه  دارند يم

» .ح مفهومي را حفظ نمايندو ارتباط ميان آنها، سط ها هومدهند تا هنگام مكتوب كردن مف محققان اجازه مي
)Glaser & Halton, 2007(.  

پژوهش  يبرا ييراهبردها: اديداده بن هيكشف نظر«با عنوان  1978كه در سال  يدر كتاب زريگل
را به عنوان الگوهاي  4خانواده از كدهاي نظري هجدهبراي تلفيـق كـدهاي واقعي،  منتشر ساخت، »٣يفيك

                                                
1. core category 
2 . a basic social process 
3. The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research 
4 . theoretical coding families 
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مشخص تنها به مجموعـه اي از  ينموداريك الگـوي  هبدون ارائـ ، اماندك يمتلفيق كـدهاي واقعي معرفي 

در تلفيق كدهاي واقعي راهنما باشند. به عبارت ديگر،  توانند يمكه هر يك از آنها  كند يمهـا اشـاره  واژه

آزاد  ها، محقق راپيوند ميان واژه هنحو تعيينهاي كدگذاري بدون از خانواده كيهر گليزر در اشاره به 

به  نظري ي كدگذاريها نمونه از خانوادهنمونه، چهار  طورتا خود اقدام به تلفيق كدها نمايد. به  گذارد يم

  شرح زير عبارتند از:

، 5زمينه، 4، اقتضائات3، نتايج2علل بوط بهي مرها : مجموعه واژه1ها سيشش به اصطالح  هخانواد) 1

  ؛7و تغييرات همگام 6شرايط

، 10مانند رتبه 9يك صفت و يا يك كيفيت هي مربوط به درجها : مجموعه واژه8درجه هخانواد )2

 ؛12، طيف11سطح

 و 16ها ، زنجيره15، فازها14فرآيندها مانند مراحلمربوط به  يها : مجموعه واژه13فرآيند هخانواد) 3

 اشاره؛ و  17ها توالي

، 19هنجارهاي اجتماعي مانندي فرهنگي ها به پديده مربوط يها : مجموعه واژه18فرهنگي هخانواد )4

  .21اعتقادات اجتماعي و 20اجتماعي يها ارزش

بعدي خود  آثار، بلكه در كند ينمكد نظري بسنده  هجدهگليزر در مطالعات بعدي خود تنها به اين 

ي جديدي در ذهن محقق ها كه هـر يك دريچه كند يمي ديگري از كـدهاي نظـري اشـاره ها به نمونه

خود را در جهت ايجاد يك  يها همقول يتر افتهيكه با ديدگاه رشد  دهد يمكان را اين ام اوو به  ديگشا يم

                                                
1 .The 6C's family  دارد كه با اشاره به حرف اول هر يك از لغات اصلي اين مدلC  .شروع مي شوند 

2. causes 
3 . consequences 
4 . contingencies 
5 . context 
6 . conditions 
7 . covariance 
8 . the degree family 
9 . an attribute or property 
10 . rank 
11 . grade 
12 . continuum 
13 . process family 
14 . stages 
15 . phases 
16 . chains 
17 . progressions 
18 . cultural family 
19 . social norms 
20 . social values 
21 . social beliefs 
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  ها تلفيق نمايد. نظريه مبتني بر داده
  

  (گليزري) ظاهر شوندهگيري نظري در رويكرد   نمونه

به حساسيت رشته اي  توان يمكه از جمله آن  است يمالحظات متضمن گيري نظري مفهوم نمونه

مجموعه اي از  قياز طرها جمـع آوري داده ،خاص هيك حوز همطالع درآنها خاص محققان و قصد 

در  ).Lock, 2001( اشاره كرد اي متعددهاي مقايسهها از گروهجمع آوري دادهو  1ي برگشتيها گـام

 هاافـراد، گروه بايستي، كنند يمخود را آغاز  همحققان، مطالع كه يزمان شود يمتأكيد  ظاهر شوندهرويكرد 

خود فراهم آورند.  2موضوع منتخب هها را طوري انتخاب كنند كه اطالعات مفيدي را در حوزو مجموعه

ها، نام گذاري و مقايسه و شكل دهي به  ، فرآيند جمع آوري دادهآگاهانهي ها محققان بر اساس اين انتخاب

 ي انتخابيها ه تا به اين تصميمك رسد يم تر يمنطقموقتي را آغاز خواهند كرد. در نتيجه به نظر  يها همقول

  ). Lock, 2001(اشاره كنيم  3گيري هدفمند اوليه به عنوان نمونه

  

  (گليزري) ظاهر شوندهبخشي به نظريه در رويكرد اعتباري ها رويه

كه به  شوند يمارزيابي  4منبع اعتماد چهاراعتبار نظريه داده بنياد بر مبناي  ظاهر شوندهدر رويكرد 

  تند از:شرح زير عبار

 نيبر اباشد. تناسب داشته ها با دادهبايد و نظريه  ها همقول معنا كه: به اين 5ها تناسب نظريه با داده) 1

  . ابدي يممستمر نمود  هاساس، تناسب با فرآيند مقايس

  : مرتبط بودن حاصل انعكاس واقعي رويدادها در نظريه است. 6مرتبط بودن نظريه داده بنياد) 2

: منظور از مؤثر واقع شدن اين است كه نظريه بايد بتواند آنچه را 7ع شدن و كاربرد پذيريمؤثر واق) 3

كه اتفاق افتاده تشريح كند؛ بتواند آنچه را كه اتفاق خواهد افتاد، پيش بيني كند و بتواند آنچه را كه 

  ، تفسير كند.افتد يمدر قلمرو واقعي اتفاق 

» ت اصالحقابلي« هاي جديد هاي بيشتر و يا نشانه بتواند توسط داده: نظريه بايد 8قابليت اصالح نظريه) 4

و  رود ينم، از دست ابدي يمريه پيوند مستمر با نظ هچه به آساني از طريق مقايسآن، هر لذاداشته باشد. 
                                                
1. doubling back steps 
2 . chosen topic area 
3 . purposeful sampling 
4 . trust 
5 . the "fit" of the theory to the data 
6 . the "relevance" of the grounded theory 
7 . the "work" or applicability of the gt 
8 . "modifiability" of the theory 
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  ).  Kerr, 2011(اصالح شود  ادبيات و يا مرور ديجد يها با استفاده از نشانه تواند يم هينظر

داشته » صالحقابليت ا«جديد،  هاي  بيشتر و يا نشانههاي  بتواند توسط دادهنظريه بايد 

اين است كه نظريه، با استفاده از مقايسة مستمر، هر چيزي را كه » ت اصالحقابلي«ت باشد. اهمي

به آساني بتواند با آن تركيب شود، در نظر خواهد گرفت، بنابراين، هيچ نشانة متناسبي از دست 

  رود مين

  

 مند و نظام ظاهر شوندهدو رويكرد  هايسمق

مشترك، در تالش براي  پژوهشي يك طرحگليرز و اشتراس پس از انجام  ،شد چنانكه اشاره

 ،دنبال نمودند. بنابراين و انتخابمتفاوتي را  مسيرهاينظريه داده بنياد،  شناختيروشن ساختن اصول روش

با نگارش  1992در سال گليزر  ،كه يطوره ب .تمايز شدرويكرد آنها به ميزان قابل توجهي از يكديگر م

مقابل اشتراس و كوربن ايستاد. نقد گليزر اين » ١ظهور در برابر فشار: مباني تحليل نظريه داده بنياد«كتاب 

ها،  ظهور داده همند (اشتراسي) ممكن است كه محققان به جاي اجازبود كه با به كاربردن رويكرد نظام

مورد  2اين رويكرد را به دليل توصيف مفهومي او. )Kelle, 2007(ها تحميل كنند  به دادهرا  ييها همقول

يك توصيف مفهومي است  تنهاكه رويكرد آنها به جاي يك نظريه نوظهور  معتقد استانتقاد قرار داد و 

)Kendall, 1999( ،ايسه قرار ي روش شناختي هر دو رويكرد در پنج محور اصلي مورد مقها رويه. در ادامه

  .رديگ يم

  

  مند و نظام ظاهر شوندهفرآيند كدگذاري در دو رويكرد  همقايس. 1

در  ،كه يحالدر  .اصلي است همرحل دو(گليزري) شامل  ظاهر شوندهكدگذاري در رويكرد 

            . اگرچه در اين مراحـل، رديگ يممرحلـه صورت  طي سهكدگذاري  مند (اشتراسي) رويكرد نظام

با مند (اشتراسي)، كدگذاري  اين است كه در رويكرد نظامآنها هايي وجود دارد، اما تفاوت عمده شباهت

جزئيات و (گليزري)  ظاهر شوندهرويكرد اما در  شده است،تعريف  يتر قيدق فنونبا و  جزئيات بيشتر

دو در  كدگذاري) مراحل 1جدول ( ).Jones & Alony, 2011(قواعد كمتري در كدگذاري وجود دارد

  .دهد يمطور خالصه نشان  را به مندو نظام ظاهر شوندهرويكرد 

  

                                                
1 . Emergence vs. forcing: basics of grounded theory analysis 
2 . conceptual description 
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 مندو نظام ظاهر شوندهرويكرد دو مراحل كدگذاري در  :1جدول 

  مندمراحل كدگذاري در رويكرد نظام  ظاهر شوندهمراحل كدگذاري در رويكرد 

  )كدگذاري باز1  كدگذاري باز  )كدگذاري واقعي1

  1گذاري محوري)كد2  كدگذاري انتخابي

  )كدگذاري انتخابي3  )كدگذاري نظري2

  

در رويكرد » كدگذاري واقعي« همرحل توان يمفرآيند كدگذاري رويكردها با يكديگر،  هدر مقايس

در » كدگذاري نظـري« همرحل ،همچنين ومند  در رويكرد نظام» كدگذاري باز« هرا با مرحل ظاهر شونده

مند مورد در رويكـرد نظام» كدگذاري محـوري و كدگذاري انتخابي« را با مراحـل ظاهر شوندهرويكـرد 

، سپس شوند يمكــدگـذاري اول به صـورت باز  ه، چنـد مصـاحبظاهر شوندهمقايسه قرار داد. در رويكـرد 

در  ،كه يدرحال. ابندي يمادامه كدگذاري انتخابي در قالب  ي بعديها ، مصاحبهمحوري همقولبا شناسايي 

براي  ظاهر شونده. گليزر در رويكرد شوند يمها به صورت باز كدگذاري مصاحبه همند، كلينظامرويكرد 

ها را تسهيل كه فرآيند تفسير داده كند يمخنثي را پيشنهاد  يها لسؤا اي از ها، مجموعهكدگذاري باز داده

ها در معرض رار دادن دادهق برايمند، رويكرد متفاوتي را اما اشتراس و كوربن در رويكرد نظام ،كند يم

ا همگام با سبك تحليلي خود، محقق را بسيار فعال و نه. آدهند يمممكن و كدگذاري باز ارائه  هايتفسير

 سؤالو  2يش مورد بازجوييها مفهوم سازي برايهاي خود را  داده كه ينحوه ب .دانند يمحتي بيش فعال 

ه چه كسي؟؛ چ«مانند  ييها مند محقق از سؤالرد نظامبه طور خاص، در رويك. )Lock, 2001( دهد يمقرار 

ممكن از  هايتفسير درباره يتر عيوس در سطحتا  كند يماستفاده » چيزي؟؛ چقدر؟؛ چـرا؟؛ چه موقع؟

لي است كه حااين در  هايش بينديشد و آنها را كدگذاري كند. ي موجود در دادهها و كنش ها هكلم

مند از آن با ها كه رويكرد نظامداده تر يجزئنوع تحريك فعال و  با اين تشدبه  ظاهر شوندهرويكرد 

) 1990مخالف است. در واقع گليزر، روش جديد اشتراس و كوربن( ،كند يمياد » 3تحليل بسيار ريز«عنوان 

فاده ها را با است بازجويي از داده ، گليزر،نه نظريه اي داده بنياد. بنابراين نامد يم» 4توصيف كامل مفهومي«را 

اين تفكر طاقت فرسا و فراتر از  او، از ديدگاه كشد يمبه چالش يي جز اريبس يها سؤالمتعدد و  رهاياز سط

  ).Lock, 2001( خود آگاهي است

                                                
1. axial coding 
2 . interrogate 
3. microanalysis 
4 . full conceptual description   
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كدگذاري محوري و « هبا مرحل ظاهر شوندهدر رويكرد » كدگذاري نظري«مرحله  همقايس

يك الگوي ارتباطي دارد.  از طريقها ق ميـان مقولـهاشـاره به تلفيـ منددر رويكرد نظام» كدگذاري انتخابي

ها كه ممكن مقوله دربارهتا به تفكر  دهد يماين مرحلـه از كدگذاري در هر دو ديدگاه، به محقق اجازه 

به پيوند ممكن  درباره وسيعي از ممكنات ذهني بينجامد، نزديك شود و به صورت تحليلي هاست به حوز

ه ب .خورد يماما اختالف نظر قابل توجهي در هر دو رويكرد به چشم ). Lock, 2001( بينديشد ها هميان مقول

، رديگ يم، صورت »1ي كدگذاريها هخانواد«از طريق  ها هدر رويكرد ظاهر شونده، تلفيق مقول كه يطور

و كدگذاري محوري  هدر مرحل» 2پارادايم كدگذاري«از طريق  ها همند، تلفيق مقول در رويكرد نظام اما

اصطالح مند،  . در رويكرد نظامشود يمكدگذاري انتخابي حاصل  هدر مرحل» 3خط داستان«نگارش 

دارد كه تفكر محقق را نسبت  4نظريو يا شماي مند  نظامي مهاي مفهواشاره به قالب» پارادايم كدگذاري«

 مند،ويكرد نظامدر ر ،اساس نيبر ا ).Lock, 2001( كند يمهدايت  ها به چگونگي ارتباط ميان مقوله

) در 1998( . اشتراس و كوربنرديگ يمصـورت » مدل پارادايمي«كدگذاري محوري تنها از طريق يك 

به  ها درباره داده اين مدل پارادايمي، براي انديشيدن«كه  كنند يم چنين اشاره» 5مباني پژوهش كيفي«كتاب 

است  6سازمان دهنده هدل پارادايمي يك نقشم زعم آنهابه  .»رديگ يممورد استفاده قرار  مندنظامصورت 

اين مـدل  ،و بدين ترتيب سازد يممحوري متصل  هها را به مقولهاي دادهكـه از قبل تعيين شـده و زير مقوله

) مدل 2ها بينديشند. شكل (در خصوص داده مندنظامبه صورت  تا كند يمپارادايمي به محققان كمك 

  .دهد يمدر فرآيند كدگذاري محوري نشان پارادايمي رويكرد اشتراسي را 

  
  : پارادايم كدگذاري محوري در رويكرد اشتراسي2شكل 

                                                
1. coding families  
2 .coding paradigm 

 ارتباط و پيوند ميان مقوله ها هي كلي توسط محقق در خصوص نحويوين گزاره ها و قضاياتد . 3

4. theoretical schemes or conceptual templates 
5 . basics of qualitative research 
6. organizing scheme 
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ماتريس «عنوان با را نيز  1خود، پارادايم كدگذاري كالن عالوه بر پارادايم اصلي اشتراس و كوربن

ادي و اجتماعي ي تاريخي، اقتصها موقعيتتا  كند يمراهنمايي كه محققان را  دهند يمارائه » 2موقعيتي

. با مورد بررسي قرار دهند ،گذارد يممورد مطالعه ارتباط داشته و روي آن اثر  هكه با پديد را يتر عيوس

              رنديگ يم در نظررا داده بنياد اين ماتريس موقعيتي  ، در عمل تعداد كمي از مطالعاتاين وجود
)Lock, 2001.(  

براي كمك به فرآيند تلفيق و سازماندهي  ظاهر شوندهويكرد ، رمند نظامدر مقايسه با رويكرد 

بسيار جالب  ه. نكتكند يماشاره » ي كدگذاريها خانواده« به اصطالح كدگذاري نظري هدر مرحل ها همقول

استفاده  ظاهر شوندهرويكرد  ،مند طرفدار استفاده از يك پارادايم است. اماتوجه آن است كه رويكرد نظام

، ها همقول بينپيوند  برايكه  كند يمو تصريح  داند يم 3پارادايـم را گيج كننده و آزار دهندهاز تنهـا يك 

كه پيوند  دارد يمبيان  مندگليزر در نقد رويكرد نظام. )Lock, 2001(د نمتعددي وجود دار ي نظريها نقشه

ها به اجبار به  ه اينكه اين داده، نكنند يمها ظهور بايد حاصل ذوق مفهومي باشد كه از دل داده ها همقول بين

» 4حساسيت نظـري«) در كتاب 1978( اشتراسي وارد شوند. گليزر» مدل پارادايمي«خاصي مانند  هيك نقش

ي ها يـوند مقولهپ به سوي مند نظامكه محققـان را به صورت  كند يمري را معرفـي كدگذا هخانواد هجده

توجه  ظاهر شوندهمند و رويكرد واژگان فني رويكرد نظامبه چنانچه . كند يمهدايت  ها حاصل از داده

» ي كدگذاريها خانواده«مند توصيف دقيقي از در رويكرد نظام» پارادايم كدگذاري«كنيم، ممكن است 

را حاصـل كدگذاري » پارادايـم كدگذاري«ديگر، اشتراس و كوربن  بيان. به باشد ظاهر شوندهدر رويكرد 

 داند يمرا حاصل كدگذاري نظـري » كدگذاري هايخانواده«گليزر  كه يلدرحا، دانند يممحـوري 
)Kelle, 2007 .(  
  

 مندو نظام ظاهر شوندهگيري نظري در دو رويكرد  نمونه همقايس. 2

 رسد يمهستند و به نظر با اين روش نمونه گيري موافق هر دو رويكرد ، گيري نظري نمونهدر 

ي ها ي رويهها گليزر برخي از جنبه ،اين. با وجود زيادي نداشته باشندوت گيري در آنها تفا ي نمونهها رويه

اين  معتقد استو  نامد يم» گيري مدلي نمونه«آن را  و دهد يمقرار  نقدگيري نظري اشتراسي را مورد  نمونه

با اين  .)Devadas, Silong & Ismail, 2011( كند يموارد  ها به آنها فشـار گيري به جاي ظهور داده نمونه

سلسله مراتب نمونه ، اي نمونه گيريراهبردهكمك به  براي )1998 ؛1990اشتراس و كوربن ( توضيح كه،

                                                
1 . a macro coding paradigm 
2 . a conditional matrix 
3 . puzzling and worrisome 
4 . theoretical sensitivity 
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ه جنب بر به طور آشكار راهبرد نمونه گيري نظري در رويكرد اشتراسي. اند دادهگيري سه سطحي را ارائه 

ها در سراسر فرآيند  ـع آوري دادهكه چگـونه جم دهد يمنشان تاكيد دارد و  ها جمع آوري داده 1بازگشتي

مند را فشار نمونه گيري در رويكرد نظام هگليزر اين نحـو ،به هر حـال ).Lock, 2001( جاري استتحليل 

به طور خالصه نشان  )3(در جدول  رويكرد اشتراسدر  نمونه گيرياي راهبردهانـواع  .داند يمها به داده

  داده شده است.
  گيري نظري در رويكرد اشتراس نمونه : راهبرد3جدول 

  مالحظات  نمونه گيري راهبرد

 باز
ي جديد و موجود كه بهترين ها و موقعيت ها : نمونه گيري نسبتاً بدون تبعيض افراد، مكان2نمونه گيري باز

 .آورد يمهاي مرتبط فراهم  را براي جمع آوري داده ها فرصت

  محوري

ي جديد و موجود كه ها و موقعيت ها افراد، مكان برگيري متمركز : نمونه 3نمونه گيري تغييري يا رابطه اي

چگونگـي ارتباط  نيزو  ها و ابعاد مقوله ها مربوط به ويژگيهاي  يي را جهت جمع آوري دادهها كه فرصت

آشكاري با  شكلها بر اساس پارادايم كدگذاري نيز به  . جمع آوري دادهكند يمآنها با يكديگر فراهـم 

  خته است. اين مرحله آمي

 انتخابي
ي جديد و موجود ها و موقعيت ها افراد، مكان بر: نمونه گيري نظري و بسيار متمركز 4نمونه گيري افتراقي

  .كند يمرا پااليش  ها محوري و روابط بين مقوله هكه خط داستان مقول

  

شتراس و نمونه گيري ا راهبردهاي، قوانين ظاهر شوندهشد كه گليزر در رويكرد  يادآوربايد 

و  ها ها، دستورالعملراهبرداين . نخست اينكه كشد يمچالش  كوربن را با مورد بحث قرار دادن دو نكته به

نمونه گيري نظري را براي  ، درك منطق اصليكه ينحوه ب .دهند يمزبان فني بيشتري را به محققان ارائه 

كه با  دهد يمرا در فرآيند تحقيق نشان درجـه اي از انعطاف ناپذيري . دوم آنكه، كند يم دشوارمحققان 

  ).Lock, 2001( ي انعطاف پذير نظريه داده بنياد ناسازگار استها ويژگي

  

  مند و نظام ظاهر شوندههاي پژوهشي در دو رويكرد پارادايم همقايس. 3

 دارد. هسـتي  5»فـرا اثبـات گرايـي   «در نظريه داده بنيـاد گــرايش بيشــتري بـه     ظاهر شوندهرويكـرد 

كه حقيقـت وجـود   به اين معنا ).Annells, 1996(است » 6رئاليسم انتقادي«پارادايم فرا اثبات گرايي،  شناسي

                                                
1 . doubling back 
2 .  open sampling 
3 . variational and relational sampling 

4. discriminate sampling 
5 . post-positivist 
6 . critical realism 
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ــان      ــي انس ــازوكارهاي ذهن ــودن س ــاقص ب ــت ن ــه عل ــا ب ــت     ،دارد، ام ــل درك اس ــاقص قاب ــورت ن ــه ص                  ب

)Danaee Fard, Alvani & Azar, 2012 .(،اشتراس اما ) چسب فرا اثبات گرايـي را كـه   ) بر2008و كوربن

ايـن رويكـرد    ،باشند. بنابراين 2گرا كه سازنده دهند يمبه آنها زد را رد كرده و ترجيح  1994در سال  1دنزين

بـه   ).Annells, 1996( نـدارد وجـود  حقيقتي  اصالًاست؛ به اين معنا كه  3»نسبي گرا«به لحاظ هستي شناسي 

معتقد هستند. » 5سازه اي واقعيت«اشتراس و كوربن به  ، اماقاد دارداعت» 4درست واقعيت«گليزر به طوركلي، 

 لـذا، وجود دارد كه در درستي غايي است. حقيقي  واقعيتدارد كه يك اشاره  نكته به اين» درستواقعيت «

را آشـكار نمايـد. امـا در ديـدگاه      آن واقعيـت  توانـد  يمهاي دقيقي است كه  چالش محقق جمع آوري داده

آنهاسـت.   6)ه(زمينـ  وابسـته بـه تعامـل افـراد و مـتن      واقعيـت وجـود نـدارد و   » درستواقعيت « اشتراسي يك

. شـود  يمـ نسبت به زمان، افراد، مكان و تعاملشان ساخته  واقعيتاين است كه چگونه  اصلي چالش ،بنابراين

كننـدگان   شـركت  تعـاملي واقعيـت را بـا    صورتبه  تا دهد يممند به محـقق اجـازه  در نتيجـه، رويكـرد نظام

  ). Devadas et al,. 2011(به شدت ممنوع شده است ظاهر شوندهدر حالي كه اين نكته در ديدگاه  ،كند خلق

  

  مند در خصوص مرور ادبيات پژوهش و نظام ظاهر شوندهدو رويكرد  همقايس. 4

الف نظر ، اما اختكنند يمهر دو رويكرد، نقش مرور ادبيات را در ايجاد يك نظريه جديد تصديق 

) با استفاده از 1992؛1998( گليزر. )Devadas et al,. 2011( استفاده از ادبيات است هآنها در خصوص نحو

 هايتفسير هاز ناحي ها همخالف است تا بدين ترتيب از فشار آوردن به دادبه شدت ادبيات در شروع پژوهش 

  .شودمحقق جلوگيري  هاز پيش تعيين شد

مرور كرد. در عوض،  مربوط به حوزه موردنظر رازي نيست كه تمام ادبيات كه نيا كند يماو تأكيد 

، كند يمنظريه در حال ظهور با ادبيات موجود را هنگامي كه نظريه حقيقي آغاز به ظهور  همقايسه و مقابل او

از ادبيات قبل  ه، مرور گستردظاهر شوندهبر اساس رويكرد  ).Devadas et al,. 2011( دينما يمپيشنهاد 

. در عوض زمانـي از ادبيـات كند يماساسي نظريه داده بنياد را نقض  همحوري فرضي هظهور يك مقول

پايه اي محوري به خوبي در جريان  مفهومي همحوري ظهور يافته است و توسع هكه مقول شود يماستفاده 

                                          هدر دادن زمان است نوعي آن از قبل همرور ادبيات و مطالع ،است. بدين ترتيب

                                                
1 . Denzin 
2 . constructivist 
3 . relativist ontologically 
4 . true reality 
5 . constructive reality 
6 . context 
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)Glaser & Halton, 2007(. سريع  همند، استفاده از ادبيات پژوهش، چنين قاعددر مقابل در رويكرد نظام

از ادبيات استفاده  توان يممعتقد است كه در هر يك از مراحـل پژوهـش  اين رويكردو محكـمي ندارد. 

    ).Devadas et al,. 2011( كرد

  

    مند و نظام ظاهر شوندهي اعتبار بخشي به نظريه در دو رويكرد ها رويه همقايس. 5
 و عملي بودن ،مرتبط بودن، تناسب چهار معيار ،اعتبـار بخشي به نظريه براي ظاهر شوندهرويكرد 

، 2، پايايي1مانند اعتبارمتعددي  فنونمند، از . در مقابل رويكرد نظامدهد يمرا موردنظر قرار  قابليت اصالح

مجموع، در در ).Devadas et al,. 2011( رديگ يمبهره  5، معقول بودن4، كفايت فرآيند پژوهش3روايي

، اعتبار ظاهر شوندهدر حالي كه در رويكرد  ،شود يممند اعتبار نظريه از دقت روش حاصل رويكرد نظام

  ).Jones & Alony, 2011( شود يمها حاصل  ها و داشتن مبنايي در داده نظريه از مبنايي بودن داده

  

   ظاهر شوندهامتيازات رويكرد  

رسد كه نقد  تطبيقي هر يك از اين دو رويكرد در محورهاي مختلف به نظر مي هبراساس مقايس

زيرا در رويكرد  ؛ها قابل دفاع است مند (اشتراسي) مبني بر تحميل نظريه به داده گليزر بر رويكرد نظام

هاي خود را به هر  كنند تا داده دگذاري انتخابي، اشتراس و كوربن محققان را وادار ميك همند در مرحل نظام

را تنها در  ها هن مقولبيجاي داده و پيوند » پارادايم كدگذاري«عنوان  باشكل ممكن به يك قالب مشخص 

ه بنياد، اعتقاد داد هاز پيش تعيين شده به تصوير بكشند. اين در حالي است كه در نظري ينمودارهمين قالب 

 6ها بر يك مبناي نظري قرار گيرند. رابرچ ها باشد و نه اينكه داده بر اين است كه بنياد نظريه بايد در داده

به صورتي  7مند، توليد يك تبيين نظري كه رويكرد نظام دارد و معتقد است) نيز به اين نكته اذعان 1995(

) نيز استفاده از مدل 1999ت كه از ديدگاه كندال (. شايد به همين دليل اسكند يمضعيف را تشويق 

خصوص براي افراد مبتدي و آنها كه زمان كمتري براي تحليل دارند، بسيار ساده و به پارادايمي اشتراسي، 

گيري نيز كامالً قابل  نمونه همند در مرحل ها در رويكرد نظام ضعف فشار بر دادهاست. عالوه براين، جذاب 

؛ رسد يمنظر ه مند منطقي ب روش نمونه گيري نظري در رويكرد نظام هقت نقد گليزر بدرك است. در حقي

                                                
1. credibility 
2 . reliability 
3 . validity 
4 . adequacy of the research process 
5 . plausibility 
6 . robrecht  
7 . theoretical explanation 
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مند با معرفي يك سلسله مراتب سه سطحي غيرمنعطف، محقق را  شد، رويكرد نظام بيانبر اساس آنچه  زيرا

  دهد.  در فرآيند كدگذاري نظري نيز در تنگنا قرار مي

به اين  ؛گرا هستند يم سازندهاپاراد مند مدعي كرد نظامدر روي اگرچه اشتراس و كوربن ،بنابراين

اما آنها آشكارا اين ادعاي  ،باشد معناكه حقيقتي وجود ندارد و حقيقت حاصل تعامل فرد با متن (زمينه) مي

؛ كنند خود را نقض كرده و به زعم نويسندگان اين نوشتار، رويكردي اثبات گرايانه را به محققان توصيه مي

  .باشند يمگرا  و معلولي با نگاه قطعي گرايان به دنبال تعيين روابط علت ن اثباتهمچو زيرا

  

 نتيجه

آن با  هنظريه داده بنياد و سپس مقايس در روش شناسي ظاهر شوندهنوشتار با تشريح رويكرد در اين 

روشن  يودتا حد ظاهر شوندههاي موجود در رويكرد ءو خال ها تا برخي ابهام تالش شدمند  رويكرد نظام

در مقايسه با  ظاهر شوندهاين دو رويكرد نشان داد كه اساساً رويكرد  هي حاصل از مقايسها . يافتهشود

رويكرد در مقايسه با  است؛ ايننظريه داده بنياد همگام  شناختي بيشتر با منطق روش مند رويكرد نظام

و به جاي تحميل  دهد يمها ارائه  دادهتري را جهت تلفيق  تر و متنوع الگوهاي گسترده ،مند رويكرد نظام

كند.در مجموع، رويكردهاي ارائه شده در خصوص  ها كنكاش مي ها، نظريه را از بطن داده   نظريه به داده

 هنظريه داده بنياد به عنوان يك روش شناسي عمده در علوم انساني و رفتاري در پايان راه نيست، بلكه به مثاب

مدافعان و  دارايبا رويكردهاي متفاوتي مورد توجه قرار گيرد و  تواند يم روشي در حال تكامل است كه

ظهور نظريه از  دركه آنها را برگزينند مخالفاني باشد.در اين ميان، الزم است كه محققان رويكردي را 

   كند. راهنمايي مي ها داده
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