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 چکیده
به شکل  اینهیزم هیاز نظر ت،یریو مد شناسیحوزه جامعه یِرانیپژوهشگران ا ر،یدهه اخ کیدر 

 مسأله ،شناسیروش نیخاص ا هاییژگوی به توجه با. اندخود بهره گرفته قاتیدر تحق ایگسترده

 هیبر نظر یمبتن یتیریو مد یشناخت-جامعه هایحاضر آن است که پژوهش قیتحق یاساس

 کیروش و تکناز فرا ق،یتحق مسألهبرخوردارند؟ جهت پاسخ به  یاز چه نقاط ضعف و قوّت ای نهیزم

است که در بازه  یموردمطالعه شامل مجموعه مقاالت هایتجمعی. شد گرفته بهره مندمرورنظام

 مسأله تمرکز به توجه با که اندمنتشر شده یداخل یپژوهش-یدر مجالت علم 7091تا  7095 یزمان

در  ن،یرباستراوس و کو کردیبر رو یمبتن اینهیزم هینظر شناسیروش ینقد و بررس رب قتحقی

آن است که  انگریب قیتحق جیقرار گرفتند. نتا یمقاله انتخاب و موردبررس 00منابع  نشیمرحله گز

جامعه  ،یسؤاالت جزئ نیتدو ق،یتحق مسأله صورت» یارهایمع نهیمذکور در زم قاتیتحق

 ها،هداد لیو تحل یگردآور یزمان هم ها،افتهی بخش در هاداده لیح مراحل تحلیموردمطالعه، تشر

انتخاب مقوله  کیتکن ن،یانتخاب عناو کیابعاد مقوله، تکن صیتشخ کیساخت مقوله، تکن کتکنی

مواجه هستند.  یبا مشکالت اساس «ینظر تیو حساس هاهینظر ریبا سا سهیمقا ،یابیهسته، اعتبار

هدف،  فیو روش، تحر هیشکاف نظر ،یکیتکن هایچالش در پنج دسته توانیممشکالت را  نیا

 کرد. بندیطبقه یمیو چالش پارادا اینهیزم هینظر یعدم معرفت کامل به مبان

 .دمنفراروش، مرور نظام ن،یاستراوس و کورب کردیرو ،اینهیزم هینظر: واژگان کلیدی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نویسنده مسئول(.  شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.دکتری جامعه( 

fardin.mohammadi1@gmail.com 

 شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.دانشیار جامعه                                            Noghani@um.ac.ir 

 شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.استادیار جامعه                                    M-Kermani@um.ac.ir 

mailto:Noghani@um.ac.ir


 

 

 

 

 

 
 

 9900،پاییز09،شماره72سال،()علميفصلنامهعلوماجتماعي 67
 

 مسألهطرح 

انسان از دیرباز در راستای شناخت دنیای پیرامون خود و تبیین تغییرات اجتماعی به 

های مختلفی بهره گرفته است. ها و روشته و در این راستا از نظریهبررسی و پژوهش پرداخ

به تناسب تغییرات اجتماعی پدید آمده در سطح جهان، اندیشمندان علوم اجتماعی 

که در  اند. با عنایت به اینها مطرح کردههای جدیدی را برای تبیین این پدیده نظریه

رابطه تنگاتنگی دارند، فلذا مطابق با  های تحقیقها با روشتحقیقات اجتماعی نظریه

که هر  طوری اند. بهای شدههای تحقیق نیز دچار تغییرات عدیدهشده، روش های مطرح نظریه

ها و رویکردهای خاصی فرضشوند و پیشای استفاده میها با اهداف ویژهیک از این روش

 & Rabaniهای تحقیق شده است )بندی روشدارند که این امر موجب دسته

Abasszadegan, 2010: 171توان از دو رویکرد طورکلی می (. در زمینه روش تحقیق به

گرایی است و از سنت کمی و کیفی سخن گفت. رویکرد کمی مبتنی بر پارادایم اثبات

گیرد. این رویکرد جهان را تجربی اندیشمندانی چون کُنت، دورکیم، نیوتن و الک نشأت می

بیند و پس از تبدیل و تلخیص مشاهده می سنجش و قابل ای قابلهمتشکل از واقعیت

اطالعات به شکل اعداد کمی از طریق فرایند ریاضی، نتایج نهایی را در قالب اصطالحات 

گرایانه و مبتنی بر دهد. از طرف دیگر، رویکرد کیفی رویکردی فرااثباتآماری نشان می

های آماری یا هایی غیر از روشها به شیوهافتهپارادایم تفسیرگرایی است. در این رویکرد ی

 ;Iman & Mohamamdian, 2008: 33آیند )هرگونه کمی کردن به دست می

Zolfagharian, & Latifi, 2012: 17 رویکرد کمی و کیفی مبانی پارادایمی خاص خود .)

مطالعه و ، اهداف تحقیق، جامعه موردمسألهرا دارند و محققان بایستی با توجه به ماهیت 

 & Imanعوامل دیگر، در تحقیق خود یکی از این رویکردها را انتخاب نمایند )

Mohamamdian, 2008: 33های مختلفی برای (. در هر یک از رویکردهای ذکرشده، شیوه

آوری و تحلیل داده وجود دارد. در رویکرد کمی روش آزمایش و پیمایش ازجمله جمع

ها و شناسیباشند. رویکرد کیفی نیز روشتحقیق می هایترین روشترین و مهم رایج

هاست ترین آنیکی از مهم 7ایگیرد که نظریه زمینههای مختلفی را در برمی روش

(Lingard, Albert, & Levinson, 2008: 459.) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Grounded theory 
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های بارنی شناس آمریکایی به نامآمیز دو جامعهای از همکاری موفقیتنظریه زمینه

ها ظهور کرد در طول مطالعاتشان در مورد مرگ در بیمارستان 2استراوسو آنسلم  7گالسر

(Charmaz, 2006: 4 این مطالعه که حاصل تحقیقات مشترک این دو اندیشمند درباره .)

« 0ایکشف نظریه زمینه»در کتاب مشهور  7901تجربه بیماران در حال مرگ بود، در سال 

شناسی را یکی از استراوس این روش(. گالسر و Neuman, 200631منتشر گردید )

تواند به شناختی در علوم اجتماعی قلمداد کردند که میهای روشترین کشفبنیادی

(. نظریه Mohammadpour, 2011: 313بازتولید معرفت متقن و باورپذیر منتهی شود )

ه شناسی است که مجموعه منظمی از فرآیندها را برای توسعه یک نظریای یک روشزمینه

 ;Strauss, & Corbin, 2012: 26گیرد )مشتق از استقرا در مورد یک پدیده، به کار می

Glaser, & Strauss, 1967شناسی آن است که هدف غایی آن گذاری این روش(. دلیل نام

کنندگان درباره شده از مشارکت های گردآوریتولید نظریه جدیدی است که بر داده

 ,Strauss, A. L., & Corbinستر اجتماعی مبتنی است )شان در یک بتجربیات زندگی

2012: 34; Fassinger, 2005; 157های (. درواقع این نظریه، روشی برای کشف نظریه

هاست از داده 0سازیجدید بر مبنای شواهد و مدارک است و هدف اصلی آن نظریه

(Neuman, 1999: 147 از دهه .)ی مختلفی در مورد هابه بعد تا به امروز دیدگاه 1970

که امروزه در عرصه علمی شاهد وجود دو رویکرد  طوری شده است. به ای مطرحنظریه زمینه

و رویکرد  5گراییاند از: رویکرد عینی ای هستیم که عبارتنظری مختلف در نظریه زمینه

ر، اند از: نظریه گالس . این دو رویکرد شامل سه نظریه اصلی است که عبارت0گراییبرساخت

تر ها، رایجکوربین و نظریه چارمز که نظریه استراوس نسبت به دیگر نظریه -نظریه استراوس

 است.

ها، الزامات، عناصر و مبانی ها از ویژگیشناسیای همانند سایر روشنظریه زمینه

ها را در پژوهش خویش  خاصی برخوردار است که الزم است، پژوهشگران اجتماعی آن

ای به شکل صحیح در راستای پدیده اجتماعی مورد ای زمینهبتوانند، نظریهرعایت نمایند تا 

شناسی در حوزه پزشکی و روانشناسی بالینی نظر تولید نمایند. خاستگاه اصلی این روش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Barney Glaser 
2. Anselm Strauss 

3. Discovery of Grounded theory 
4. Theory Building 
5. Objectivism G.T 
6. Constructivist G.T 
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ها از جمله ای در سایر رشتهالعاده به شکل گستردهپذیری فوقاست، اما به دلیل انعطاف

 ,Fassingerتجارت، روانشناسی نیز گسترش یافته است ) شناسی، پرستاری، آموزش،جامعه

های گوناگون به همراه افزایش تعداد این ای در حوزه(. گسترش نظریه زمینه156 :2005

نقد و بررسی این  های اخیر، موجب گردیده که برخی از محققان بهتحقیقات در سال

شناختی متعدد های روشهمیتحقیقات بپردازند که نتایج حاکی از وجود اشتباهات و کژف

، محققان و 84(. در ایران نیز از اواخر دهه Valvi,, Frangos, Frangos, 2013: 19بود )

شناسی، مدیریت، علوم تربیتی، های جامعهویژه حوزه های مختلف بهپژوهشگران حوزه

ته شناسی )البای از این روشپزشکی، پرستاری، ادبیات و علوم سیاسی به شکل گسترده

های خاص اند. با توجه به ویژگیرویکرد استراوس و کوربین( در تحقیقات خود بهره گرفته

اساسی تحقیق حاضر آن  مسألهشناسی و با توجه به کاربرد گسترده آن در ایران، این روش

ای در ایران از چه نقاط ضعف و قوّتی های مبتنی بر نظریه زمینهاست که پژوهش

که در حوزه علوم انسانی در  هایی مواجه هستند؟ با توجه به آنچالش برخوردارند؟ و با چه

ها، بیشتر شناسی و مدیریت نسبت به پژوهشگران سایر رشتهایران، پژوهشگران رشته جامعه

اند، در این تحقیق سعی بر آن است که دامنه تحقیق به شناسی بهره گرفتهاز این روش

شناسی و مدیریت محدود شود؛ بنابراین علوم جامعه شده در مطالعه تحقیقات تجربی انجام

ای در ایران با تأکید زمینههدف اصلی تحقیق حاضر نقد و بررسی تحقیقات مبتنی بر نظریه

اساسی تحقیق، در این پژوهش  مسألهشناسی و مدیریت است. با توجه به بر دو حوزه جامعه

 سعی بر آن است که به سؤاالت ذیل پاسخ داده شود:

 ها، الزامات، عناصر و مبانی شناسی ویژگییا پژوهشگران ایرانی حوزه مدیریت و جامعهآ

ای )با تأکید بر رویکرد استراوس و کوربین( را در تحقیقات خود به درستی نظریه زمینه

 اند؟رعایت نموده

 های اصلی ای در دو حوزه یادشده، ویژگیهای مبتنی بر نظریه زمینهآیا در پژوهش

 ای نمایان است؟زمینه نظریه

 ای در دو حوزه مذکور با آن مواجه های مبتنی بر نظریه زمینههایی که پژوهشچالش

 اند؟ هستند، کدم

 این نقاط ضعف در تحقیقات کدام حوزه مطالعاتی، نمود زیادی دارد؟ 
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 پیشینه تحقیق

از کشور ای در داخل و خارج درزمینه نقد و بررسی تحقیقات مبتنی بر نظریه زمینه

شود. زمانی و بابایی ها اشاره می تحقیقات بسیار کمی انجام شده است که در ذیل به آن

ای در مرور انتقادی تحقیقات مبتنی بر نظریه زمینه»( در پژوهشی با عنوان 2427)

تحقیق مبتنی بر  02گیری از روش مرور سیستماتیک با بهره« ریزی و طراحی شهری برنامه

ریزی و طراحی شهری را موردبررسی قرار دادند. نتایج در حوزه برنامه اینظریه زمینه

ای رعایت نشده است و نتایج تحقیق بیانگر آن بود در اغلب تحقیقات، اصول نظریه زمینه

روایتی و توصیف ضخیم محدودشده است. -جای ارائه نظریه به مضامین توصیفی ها به آن

گیری در مطالعات مبتنی بر مروری بر نمونه»( در پژوهشی با عنوان 2016) 7مک کری

گیری از روش مرور سیستماتیک، چگونگی با بهره« ای در مجالتی پرستارینظریه زمینه

ای را موردبررسی قرار داد. در این تنی بر نظریه زمینه گیری در تحقیقات میانجام نمونه

ند، بررسی شدند. نتایج منتشرشده بود 2014-2010مقاله که در فاصله زمانی  700تحقیق 

ها درصد از مقاالت به فرایند تکراری گردآوری و تحلیل داده 80تحقیق نشان داد که در 

گیری نظری توضیح داده نشده و در اکثر تحقیقات شده، در نیمی از تحقیقات نمونه اشاره

 گیری هدفمند اشاره شده است.طور مختصر به نمونه به

رفتار کاربران اینترنت و موبایل؛ »ر تحقیقی با عنوان ( د2013والوی و همکاران )

ای در حوزه ، تحقیقات نظریه زمینه«ایارزیابی انتقادی مطالعات مبتنی بر نظریه زمینه

رفتار کاربران اینترنت و موبایل را موردنقد و بررسی قرار دادند. محققان جهت ارزیابی، از 

زمانی گردآوری و تحلیل داده، تعیین مقوله  مه»روش مرور سیستماتیک و معیارهایی مانند 

های ای از سؤاالت در زمینه ویژگیو مجموعه« گیری نظریهسته، مقایسه مداوم، نمونه

های ای بهره گرفتند. جامعه موردمطالعه شامل تحقیقات منتشرشده در سایتنظریه زمینه

ینترنت بود که با توجه به المللی و مجالت مختلف در حوزه رفتار کاربران موبایل و ابین

مقاله انتخاب و ارزیابی شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن  9معیارهای تحلیل سیستماتیک، 

اند، درک ای را به کار گرفتهاست که مطالعات مذکور به شکل ناقص و ضعیف نظریه زمینه

ق ارائه ای دارند و تبیین ضعیفی از فرایندهای تحقیشناسی نظریه زمینهضعیفی از روش

تحقیقات مبتنی بر »( نیز در تحقیقی با عنوان 2011) 2اند. هوتچیسون و جانستونداده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mc-crae 

2. Hutchison & Johnston 
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به ارزیابی انتقادی مطالعات مبتنی بر نظریه « ای در روانشناسی ورزشینظریه زمینه

ای در حوزه روانشناسی ورزشی پرداختند. در این تحقیق از روش مرور سیستماتیک و  زمینه

تناسب  ها، توسعه نظریه بههای اولیه از دادهتوسعه مفاهیم و مقوله»ند معیارهایی مان

زمانی گردآوری  ها، اشباع نظری، توصیف کامل از فرایند تحقیق و همگردآوری و تحلیل داده

بهره گرفته شد. جامعه موردمطالعه این تحقیق شامل تحقیقات علمی « هاو تحلیل داده

للی و مجالت حوزه روانشناسی ورزشی بود که با استفاده از المهای بینمنتشرشده در سایت

مقاله انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق  27معیارهای تحلیل سیستماتیک، 

های اخیر به شکل باور ای در سالکه تحقیقات مبتنی بر نظریه زمینه رغم آننشان داد علی

شناسی نظریه ات مربوطه، در زمینه روشنکردنی افزایش یافته است، بسیاری از تحقیق

 اند.ای دچار کژفهمی هستند و گزارش کاملی از فرایندهای تحقیق نیز ارائه ندادهزمینه

ای بیانگر آن است که این مطالعات با مرور مطالعات تجربی در حوزه نظریه زمینه

ز محققان درک شناسی مواجه هستند و بسیاری اروش ویژه در زمینه های اساسی بهچالش

شناسی ندارند و در گزارش تحقیقات خود، اصول اصلی این روش را صحیحی از این روش

اند. در تحقیق حاضر سعی بر آن است همانند تحقیقات مذکور، تحقیقات رعایت نکرده

ای در ایران با رویکردی انتقادی بررسی شود، با این تفاوت که با مبتنی بر نظریه زمینه

ای به تفکیک مراحل و عناصر زمینههای عینی و ملموس نظریهویژگی نگاهی جامع،

شده  جای بررسی یک موضوع مشترک، تحقیقات انجام موردبررسی قرار گیرد و همچنین به

 شناسی و مدیریت مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرند.در دو حوزه متفاوت یعنی حوزه جامعه

 چارچوب مفهومی

های رویکرد شناسیترین روشعنوان یکی از مهم س و کوربین بهای استراونظریه زمینه

توجه و مفروضات خاصی برخوردار است که سبب  های قابلهای نظری، ویژگیکیفی از بنیان

های مختلف علمی شده است. شناخت تمایز، اهمیت و کاربرد گسترده آن در رشته

ای برای ت این شکل از نظریه زمینههای نظری و مفروضاها، مبانی پارادایمی، بنیان ویژگی

 کاربرد عملی این روش به شکل صحیح، ضروری است.

 ایمبانی پارادایمی نظریه زمینه (الف

گیرد ای از نظر پارادایمی و نظری در پارادایم برساختی تفسیری قرار مینظریه زمینه

(Fassinger, 2005: 157این پارادایم به لحاظ هستی .)ت که واقعیت شناسی معتقد اس
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گر این معنا مشاهده نیست و اشیاء معنای ذاتی ندارند، بلکه مشاهده اجتماعی مادی و قابل

شناسی این رویکرد معتقد است دیگر، به لحاظ هستی عبارت کند؛ بهها تحمیل می را بر آن

ها موجوداتی خالق، مبتکر و معناساز هستند که به جهان اجتماعی خود معنا و که انسان

شده و  بخشند؛ این معانی همواره در بستر روابط عادی و متعارف روزمره ساختهظم مین

گیرند. پارادایم ها و بسترهای خاص مورد بازاندیشی و بازتعریف قرار میتناسب موقعیت به

ها آگاهانه اقدام به مذکور نسبت به واقعیت اجتماعی بر این فرض استوار است که انسان

های معنایی که مردم ها و نظامباشد و باورداشتها دارای معنا می ش آنکنند و کنکنش می

سازد. این درک با استفاده از گیرند، درک آنان را از واقعیت میخلق کرده و به کار می

 ,Blaikie, 2011: 32-37; Mohammadpourشود )مکانیسم زبان تشریح و منتقل می

2011: 319.) 

یا عقل سلیم و قوانین اثباتی  7ن پارادایم، دانش عامهشناسی در ایبه لحاظ معرفت

شوند. در پارادایم تراز برای تفسیر جهان اجتماعی تلقی میهای جایگزین و همشیوه

محور اصلی و منبع تولید همه اشکال دانش است، دانش چیزی جز  تفسیری ازآنجاکه انسان

های تفسیری مین اساس تبییناشکال منظم شده و باز تفسیرشده دانش عامه نیست. بر ه

نگرانه( هستند. این نوع تبیین به لحاظ )اندیشه 2ایدوگرافیک -های استقراییاز نوع تبیین

شود و در اصطالح به تبیین یک جنبه لغوی یعنی توصیف خاص از یک پدیده اطالق می

ند از خاص از جهان اجتماعی با استفاده از جزئیات زیاد یا توصیف یک مجموعه یا فرآی

 (.Neuman, 2006: 43-44; Mohammadpour, 2011: 319روابط اجتماعی )

از استراتژی  0ای جهت دستیابی به معرفت در مورد واقعیت اجتماعیدر نظریه زمینه

های چرایی مناسب است و هدف شود. این استراتژی برای پرسشاستفاده می 0استفهامی

است که آن نیز مستلزم فهم  5تبیین تفسیریآن، درک و تشریح کنش اجتماعی معنادار و 

دارند؛ بنابراین استراتژی استفهامی  کنش هایتعابیری است که کنشگران از دالیل و انگیزه

کوشد از طریق زبان روزانه دانش و معرفتی را کشف کند که کنشگران اجتماعی در می

سپس با توجه به ذهنیت و برند. تولید و بازتولید و تفسیر پدیده موردپژوهش به کار می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Commen Sense 

2. Inductive- Ideographic Explanation 

3. Social Fact 

4. Interperative Strategy 

5. Interperative Explanation 
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های ذهنی خود به تفسیر تفسیرهای کنشگران بپردازد )تفسیر دانش تخصصی و ایده

شناختی( مضاعف(؛ یعنی این تعبیر روزمره را به زبان فنی )با تعبیری تخصصی جامعه

 (.Neuman, 2006: 88-89; Blaikie, 2011: 135-160بازتوصیف کند )

 ایارکان نظریه زمینه (ب

. 0هاو قضیه 2، مقوالت7اند از: مفاهیم ای دارای سه رکن اصلی است که عبارتظریه زمینهن

ها شکل سازی دادهمفاهیم واحدهای بنیادی تحلیل هستند، زیرا نظریه از طریق مفهوم

های عینی. مفاهیم، بازنمایی انتزاعی یک رویداد، شیء و یا عمل/ گیرند، نه از طریق داده می

ها عنوان یا برچسبی زده  ها مهم یافته و به آنه پژوهشگر حضور آن را در دادهتعامل است ک

اند از مفاهیم انتزاعی که چندین مفهوم که در یک رده هستند را  ها نیز عبارتاست. مقوله

تر و در سطح دهند تجریدیها نسبت به آنچه مفاهیم نشان میگیرند؛ بنابراین مقولهدربرمی

کنند ها ابزاری را فراهم می های تدوین نظریه هستند. آنها شالودهند. مقولهباالتری قرار دار

گر هایی هستند که بیانها نیز گزارهتواند انسجام پیدا کند. قضیهکه بدان وسیله نظریه می

یافته بین  یافته بین یک مقوله و مفاهیم مرتبط با آن و همچنین روابط تعمیمروابط تعمیم

 (.Strauss & Corbin, 2012: 125-156; Pandit, 1196باشند )می های مجزامقوله

 ایهای بنیادی نظریه زمینهفرض (ج

 اند از: ای عبارتهای بنیادی نظریه زمینهفرض

 های هدفمندی هستند که نقش فعالی در تفسیر کردن و پاسخ دادن ها عاملانسان

ها ها و محرکش صرف به تجربهها واکن کنند، آنهای پروبلماتیک ایفا میبه موقعیت

 دهند.نشان نمی

 زنند و این معنا از طریق تعامل تعریف افراد بر اساس معنا دست به کنش می

 شود. می

 گیرد؛ یعنی، از نظر اجتماعی واقعیت اجتماعی در بین افراد مورد مباحثه قرار می

 شود و پیوسته در حال تغییر و ظهور است.ساخته می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Concepts 
2. Category 

3. propositions 
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 تر خارج از پیش»شده یک واقعیت که  بندی صرف برخی ابعاد کشفنظریه به صورت

پذیری اشاره ها به تفسیرهای مشروط و خطاشود، بلکه نظریهوجود دارد اطالق نمی« ما

 یافته در تاریخ محدود بوده و پیوسته به تعدیل نیاز دارند.دارند که به زمان ریشه

 دها، عبارت است از آگاهی از روابط امر محوری در فهم ماهیتِ در حال تغییر رویدا

 متقابل میان علل، شرایط و پیامدها.

 تر شدن ای باید موجب انتزاعیهای تحلیلی نظریه زمینهکاربرد سیستماتیک تکنیک

 سطوح تحلیلی شود.

 شود.زمان انجام  طور هم گردآوری داده و تحلیل آن باید به 

 یابند تا از چارچوب نظری قیاسی کل ها شفرآیند و نتایج تحقیق باید از خود داده

(Eaves, 2001: 656; Mohammadpour, 2011: 317.) 

 ایهای کلی نظریه زمینهویژگی (د

برای ورود به سطح خُرد  7ای آن است که از استدالل استقراییویژگی مهم نظریه زمینه

می برای درک برای ساخت الگوی نظری عام و از استدالل استفها 2واقعیت، استدالل قیاسی

کند. استدالل استفهامی، استدالل خاص کنشگران اجتماعی استفاده می 0موضع امیک

برساختی است که ورود به دنیای ذهنی و معنایی کنشگران را بنیان  -رویکردهای تفسیری

داند. در این می 5یا تفسیر تفسیرها 0اصلی تبیین قرار داده و کار محقق را تأویل مضاعف

ها کشف کند فرآیندهای مسلط را در بستر اجتماعی از نگاه سوژهتالش می راستا، محقق

ها و واحدهای موردبررسی محدود نسازد. کرده و تحقیق خود را به توضیح محض داده

های مشابه شده در این فرایند از زوایای مختلف با یکدیگر و با دیگر داده های گردآوری داده

 (.Mohammadpour, 2011: 316شوند )مقایسه می

ای، الگوی مارپیچی یا غیرخطی بودن آن است. های مهم نظریه زمینهاز دیگر ویژگی

به این معنا که همه مراحل استدالل با هم ارتباط متقابل دارند و در هر مرحله از تحقیق 

ای خطی نیست و محقق توان به مرحله قبلی برگشت؛ بنابراین فرآیند نظریه زمینهمی

تر مجدداً به میدان تحقیق بازگردد ر اواخر کار تحقیق برای درک عمیقای دزمینه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Inductive 
2. deductive 
3. abductive 

4. Double Heremenutic 
5. Interpretation of Interpretations 
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(Charmaz, 2006: 10تحقیقات نظریه زمینه .)های ای به لحاظ سَبک و فُرم نیز ویژگی

اند از: تأکید بر فرآیند، خط سیر تحقیق و  ها عبارتمتمایزی دارد که این ویژگی

غییر؛ وجود مقوله هسته که مراحل نظریه گیری؛ استفاده از بسترهای کنش و ت نتیجه

زمان مرحله  (؛ درگیری همMorse, 2001: 2دهد )ای را به هم دیگر ربط میزمینه

های ها، نه از فرضیهها از دادهگردآوری و تحلیل داده؛ ساخت کُدهای تحلیلی و مقوله

گیری منظور شکل برداری بهای مداوم؛ یادداشتهای مقایسهقیاسی منطقی؛ استفاده از روش

منظور ساخت نظریه نه  گیری بهها و شکاف تعریفی؛ نمونهمقوالت، تعریف رابطه بین مقوله

 (.Charmaz, 2006: 6منظور بازنمایی جامعه آماری ) به

 ای به تفکیک عناصر و مراحلهای نظریه زمینهویژگی (ه

های خاصی یز از ویژگیهای کلی، مراحل و عناصر آن نبر ویژگیای عالوهنظریه زمینه

 شود.ها اشاره می برخوردار هستند که به تفکیک مراحل به آن

 یابیمسأله

ای نظریههنگامی جایز است که در آن زمینه،  مسألهای برای تبیین یک کاربرد نظریه زمینه

های مرتبط به یک پدیده، در جمعیت و محل وجود نداشته باشد. یا تمام مفهوم

ها درک نشده یا اند، روابط میان پدیدهاند؛ یا اگر هم شدهشناسایی نشده موردبررسی، هنوز

اند؛ یا شاید این فرض وجود دارد که تاکنون پرسش پژوهش دقیقاً به این شکل بسط نیافته

 (.Strauss & Corbin, 2012: 62)مطرح نشده است 

 مسألهطرح 

محقق معتقد است که واقعیت  که ای با توجه به آندر تحقیقات مبتنی بر نظریه زمینه

های معنادار های اجتماعی محصول کنش اجتماعی یک برساخته اجتماعی است و پدیده

 2و درک تجربه 7تحقیق با توجه به دو صورت بازسازی معنایی مسألهاجتماعی هستند، 

 (.Strauss & Corbin, 2012: 60-62شود )مطرح می

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معانی ذهنی کارگران از اعتصاب چیست؟. 7

 ای از پیامدهای نوسازی دارند؟افراد روستای هورامان چه تجربه. 2
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 های پژوهشپرسش

و  ای تدوین شود که کُلی باشد و انعطافش پژوهش باید به شیوهای پرسدر نظریه زمینه

ها فراهم آورد. اگرچه پرسش اولیه کُلی باقی آزادی الزم را برای شناخت عمیق پدیده

ها و روابطشان با یکدیگر محدودتر و تدریج در جریان پژوهش با کشف مفهوم ماند، امّا به می

شود صورت باز و گسترده مطرح می وهش بهشود؛ بنابراین، پرسش پژمتمرکزتر می

(Strauss & Corbin, 2012: 62پرسش .)چیستی، »توان به سه دسته های پژوهش را می

توان هر سه ای می( که در نظریه زمینهBlaikie, 201140تقسیم نمود )« چرایی و چگونگی

 را مطرح نمود. نوع پرسش

 ایجایگاه نظریه و مفاهیم در نظریه زمینه

، 2آزماییاست نه نظریه 7سازیکه هدف آن نظریه ای به دلیل آنر تحقیقات نظریه زمینهد

کند، زیرا وجود آیتمی در تحقیق استفاده نمی 0«چارچوب نظری»عنوان  محقق از آیتمی به

با عنوان چارچوب نظری به معنای آن است که محقق بایستی بر اساس یک نظریه خاص یا 

پیش ببرد و تحقیق  هایی مبتنی بر آن تحقیق خود را بهو ارائه فرضیهتلفیقی از چند نظریه 

که  آزمایی(، درحالیباشد )نظریههای موردنظر میابزاری برای تأیید یا رد نظریه و فرضیه

هایی که در میدان تحقیق به دست به داده ای درصدد است با توجهزمینهمحقق نظریه

های انتزاع نیز نظریه موقتی و مناسب که از ویژگی آورد و به کمک فنون تحلیل، یک می

ای سازی(. البته در نظریه زمینه خود ارائه دهد )نظریه مسألهبرخوردار است، برای پاسخ به 

استفاده « 5ادبیات فنی یا نظری»یا « 0چارچوب مفهومی»جای چارچوب نظری، از  به

نطقی و اتصال مفاهیم اساسی، شود. چارچوب مفهومی عبارت است از تبیین، ارتباط م می

عالوه، مطالعات پیشین و  ها و عناصری که قرار است موردمطالعه قرار گیرند. بهایده

های شخصی محقق نیز در تدوین چارچوب مفهومی اهمیت کلیدی دارند  تجربه

(Mohammadpour, 2014: 64« .)های مطالعات پژوهشی و نیز به گزارش« ادبیات فنی

توان با آن های پژوهش را میشود که یافتهی و فلسفی مرتبط اطالق میهای نظرمقاله

ها در های تقویت حساسیت، انجام مقایسه دادهتوان در زمینهمقابله کرد. از این ادبیات می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Theory Building 
2. Theory Testing 

3. Theoretical Framwork 
4. Conceptual Framwork 

5. Technical Literature 
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ها، برانگیختن سؤال طی ها و مصاحبهسطح ابعاد، تنظیم سؤاالت نخستین در مشاهده

های استفاده گیری نظری، تأیید یا رد یافتههای نمونهفرایند تحلیل، پیشنهاد کردن عرصه

 (.Strauss & Corbin, 2012: 71-73کرد )

ها گیری از نظریهنیز با هدف شناخت و بهره« رجوع به ادبیات فنی یا نظری»بنابراین 

های منسجم و انتزاعی است نه نظریه آزمایی؛ در راستای تدوین و تولید نظریه

مثابه یک چارچوب نظری  پژوهش کیفی از ادبیات فنی یا نظری موضوع به دیگر، در عبارت به

های پژوهش را جهت آزمون از آن استخراج کرد، که راهنمای پژوهش باشد و فرضیه

ای استفاده منزله دانش زمینه شود، بلکه در این نوع پژوهش از ادبیات نظری بهاستفاده نمی

که  هایِ پژوهش نظر کرد. اینبه مشاهدات و گزارهشود تا بتوان در بستر این ادبیات می

ای به هنگام گردآوری داده به ادبیات فنی تحقیق مراجعه نکنند محقق نظریه زمینه

باری را به دنبال خواهد ای نتایج زیانکژفهمی آشکاری است. این کژفهمی در نظریه زمینه

های ای برای تولید نظریهنهداشت، زیرا فهم نقش ادبیات نظری تحقیق در روش نظریه زمی

 (.Urquhart, Fernandez, 2013: 226مناسب و انتزاعی، اساسی است )

 سؤاالت جزئی تحقیق

با توجه به آنچه ذکر گردید، یکی از کاربردهای اصلی چارچوب مفهومی و رجوع به ادبیات 

آوری ها در راستای گرد گیری از آنفنی یا نظری تحقیق تدوین سؤاالت جزئی و بهره

دیگر، بر مبنای  عبارت (؛ بهStrauss & Corbin, 2012: 71-73های تحقیق است ) داده

های اولیه چارچوب مفهومی و ادبیات نظری، سؤاالت بنیادین مصاحبه تدوین و داده

ای هدف که در تحقیقات نظریه زمینه شود. الزم به ذکر است با توجه به آنگردآوری می

گونه تحقیقات جایگاهی ندارد. همچنین  آزمایی، فرضیه در اینهسازی است نه نظرینظریه

سؤاالت تحقیق باید متمرکز بر فهم این نکته باشند که افراد فرایند موردمطالعه را چگونه 

 کنند.تجربه کرده و مراحل این فرایند را چگونه شناسایی می

 جمعیت موردمطالعه

محقق درصدد بازسازی معنای کنشِ  ایکه در تحقیقات نظریه زمینه با توجه به آن

های اجتماعی است، ها، رویدادها و واقعیتکنشگران یا درک و تجربه کنشگران از پدیده

دهند که پدیده موردنظر را تجربه کنندگانی تشکیل میجمعیت موردمطالعه را مشارکت
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 ,Neuman, 2006: 89-88; (Strauss & Corbin, 2012: 60-62; Imanکرده باشند )

2013: 73-75.) 

ای هدف کشف معنای ذهنی و که در نظریه زمینه با توجه به آنهای تحقیق: داده

تجربه زیسته کنشگران است، بهترین داده مورداستفاده در این تحقیق در وهله اول، 

مصاحبه با کنشگرانی که در این زمینه تجربه زیسته  طریقهای متنی است که از  داده

(. Morse, 2001: 6ای است )های مشاهدهباشد و در وهله دوم داده آمده دست دارند، به

ها، که عبارت است از بیوگرافی 7توان از ادبیات غیرفنیهای مذکور میبر دادهعالوه

ها و ها و کاتالوگها، گزارشها، بایگانینوشتههای روزانه، اسناد، خاطرات، دستیادداشت

های میدانی استفاده کرد ها و مشاهدهبرای تکمیل مصاحبهها  توان از آندیگر موادی که می

های گردآوری شده های برآمده از دادهها و ابعاد مفهومیا ذهن خود را برای شناسایی ویژگی

 (.Strauss & Corbin, 2012: 73-78خودمان تحریک کرد، استفاده نمود )

 گیرینمونه

کند استفاده می 0گیری نظریو نمونه 2گیری هدفمندای محقق از نمونهدر نظریه زمینه

(Strauss & Corbin, 2012: 22, 89یکی از فرض .)های اصلی پارادایم برساختی- 

آن است که تجربه و درک یک واقعیت اجتماعی فراگیر نیست، بلکه جزئی است؛  0تفسیری

رک و ای را دیعنی ممکن است فقط گروه خاصی از اعضای جامعه چنین واقعیتی یا پدیده

های خاصی به یک کنش خاص اقدام کرده باشند؛ بنابراین تجربه کرده باشند یا فقط گروه

های کنشگران یا درک و تجربه یک پدیده اجتماعی محقق برای بازسازی معنایی کنش

تواند به هر یک از اعضای جامعه مراجعه کند، زیرا ممکن است آن کنشگر اصالً به نمی

باشد؛ بنابراین باید آگاهانه و هدفمند فقط به سراغ افرادی از  چنین کنشی اقدام نکرده

ای را تجربه یا به چنین کنشی اقدام کرده باشند. لذا روش جامعه برود که چنین پدیده

ای( هدفمند برساختی )با تأکید بر تحقیقات نظریه زمینه -گیری در پارادایم تفسیرینمونه

مطرح است؛ بنابراین در « ری هدفمندگینمونه»است و با همین عنوان یعنی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Non- Technical Literature 
2. Purposive Sampling 

3. Theoretical Sampling 

4. Constructivism 
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ترین اصلی که در نظر گرفته گیری در روش کیفی مهمهای مربوط به نمونه گیری تصمیم

ها و افرادی است که بتوانند اطالعات موردنیاز را برای پاسخ ها، زمانشود، انتخاب محیطمی

 (.Marshal & Rasman, 1998های پژوهش را فراهم کنند )به پرسش

است. این  7گیری نظریای نمونهگیری در نظریه زمینههای نمونهی دیگر از روشیک

روش عبارت است از فرایندی که در آن محقق با پیروی از این تصمیم که در مرحله بعدی 

کند تا ها را گردآوری، کدگذاری و تحلیل میکدام داده الزم است گردآوری شود، داده

گیری نظری عبارت است از (؛ یعنی نمونهTurner, 2014: 33)اش پدید آید تدریج نظریه به

منظور تولید نظریه  فرایند گردآوری داده از افراد، ادبیات تخصصی و نظری، اسناد و مکان به

(Birks & Mills, 20112: 70؛ بنابراین در نمونه)گیری گیری نظری وقایع و رخدادها نمونه

(. الزم به ذکر است Strauss & Corbin, 2012: 220ن )بودنشا صرف شوند نه افراد را بهمی

اند از:  یابد که عبارتگیری نظری با توجه به مراحل کُدگذاری، اشکال مختلفی مینمونه

 :Strauss & Corbin, 2012گیری افتراقی )گیری ارتباطی و نمونهگیری باز، نمونهنمونه

224-230.) 

 معیار تعیین حجم نمونه

شود. اشباع نظری به این معنی استفاده می 2م نمونه از معیار اشباع نظریبرای تعیین حج

های های تکراری مواجه شده و به دادهاست که در فرایند گردآوری داده، محقق با داده

یابد. این امر موجب اطمینان های مقوله را توسعه دهند، دست نمیجدیدی که ویژگی

تحلیل موضوع موردنظر و اطمینان از فقدان داده  های الزم برایمحقق از گردآوری داده

 ;Strauss, & Corbin, 2012: 230; Glaser, & Strauss, 1967شود )جدید )اشباع( می

61.) 

 هاتکنیک گردآوری داده

ای ای که ادعا شود خاصِ نظریه زمینهای برای گردآوری داده، تکنیک ویژهدر نظریه زمینه

های مختلفی مانند مصاحبه توان از تکنیکم گردآوری داده میاست، وجود ندارد. لذا هنگا

، عقاید، احساسات و دانششان(، مشاهده )با هدف پرسش مستقیم از مردم درباره تجربیات

ها، رفتارها و تعامالت مردم( و اسناد نوشتاری )با ها و کنش)با هدف توصیف جزئی فعالیت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Theoretical Sampling 

2. Theortical saturation 
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 & ,Straussو احساساتشان( استفاده کرد ) تها، تفکراهدف توصیف مردم درباره تجربه

Corbin, 2012: 107, 223; Rintala, Paarilainen & Asted, 2014; 14 البته بسیاری ،)

ای بازسازی معنای کنشِ کنشگران یا درک و که هدف نظریه زمینه از محققان به دلیل آن

عنوان اولین روش  های اجتماعی است، از تکنیک مصاحبه بهتجربه کنشگران از پدیده

 (.Fassingern, 2005: 158کنند )گردآوری داده استفاده می

 هاتحلیل داده

و  2، کُدگذاری محوری7ها در سه مرحله کُدگذاری بازای تحلیل دادهدر نظریه زمینه

 گردد.انجام می 0کُدگذاری گزینشی

 . کُدگذاری باز9

ها و ابعاد ها همراه با ویژگیم و مقولهکُدگذاری باز فرآیندی تحلیلی است که با آن مفاهی

تر  ها به واحدهای معنایی کوچکشوند. در جریان کدگذاری باز دادهها شناسایی می آن

شوند، ها با یکدیگر مقایسه و بررسی میها و تفاوتشوند، از جهت شباهتتجزیه می

 ,Strauss & Corbinآیند ) شوند و در قالب مفهوم و مقوله درمیخورند میبرچسب می

2012: 62; Fassingern, 2005: 160توان از دو تکنیک؛ ها می(. برای ساخت مقوله

)مقایسه مفاهیم  5آمده( و مقایسه دست در راستای مفاهیم به )طرح پرسش 0پرسش

بندی مفاهیم مشابه آمده از مرحله قبل به لحاظ شباهت و تفاوت باهم دیگر و طبقه دست به

گرفت؛ بنابراین در مرحله ساخت یا تولید مقوله الزم است که قوله( بهره در یک طبقه یا م

های پرسیدن و مقایسه ور شود و مدام از تکنیکهای خود غوطهطور دائم در داده محقق به

چه چیز، »توان از مجموعه سؤاالت ها نیز میکردن استفاده کند. برای تشخیص ابعاد مقوله

های تکنیک یا از روش« ایقدر، چرا، به چه وسیلهچه کسی، چگونه، کی، کجا، چ

استفاده  8و تکنیکِ تکان دادن پرچم قرمز 1، مقایسه منظم دو یا چند پدیده6سازی وارونه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Open Coding 
2. Axial Coding 
3. Selective Coding 

4. Question Technic 
5. Comparision Technic 

6. Flip-flop technique 
7. Systematic Comparision 

8. Waving the Red Flog 
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ها (. در انتخاب عناوین مقولهStrauss & Corbin, 2012: 116; Flick, 2009; 334کرد )

رسد، سایر یل به ذهنش میهایی که هنگام تحلنیز بایستی از کُدهای جنینی، ایده

 (.Strauss & Corbin, 2012: 138ها یا از خود مفاهیم استفاده کرد ) پژوهش

 . کُدگذاری محوری7

ها و ها با ساخت روابط بین مقولهدر کُدگذاری محوری هدف ترکیب یا اتحاد مجدد داده

 ,Rintala, Paarilainen & Astedهاست )های مقولهها و کشف ابعاد و ویژگیزیرمقوله

آمده در  دست های بهدیگر، در این مرحله محقق به بررسی روابط مقوله عبارت (؛ به14 ;2014

 7پردازد. برای ارائه کُدگذاری محوری، از مُدل یا منطق پارادایمیمرحله کدگذاری باز می

رایط شود، ششود. در مُدل پارادایمی، پدیده مرکزی درباره پدیده شناسایی میاستفاده می

ها تعیین گذارند(؛ استراتژیهایی از شرایط که بر پدیده تأثیر میشوند )مقولهعلّی کشف می

شود(؛ و در نهایت شرایط هایی که از پدیده مرکزی منتج میها و واکنششوند )کنشمی

گذارد( شناسایی ها تأثیر میگر )شرایط جزئی و گسترده که بر استراتژیای و مداخلهزمینه

 ;Strauss & Corbin, 2012: 116; Fassinger, 2005; 160شوند )می

Mohammadpour, 2011: 329.) 

بپردازد. ماتریس شرایطی « 2ماتریس شرطی»تواند به ترسیم در مرحله بعد محقق می

ابزاری برای تحلیل و کُدگذاری است که فکر را در خصوص روابط میان شرایط/ پیامدهای 

(. Strauss & Corbin, 2012: 201-202انگیزاند )و با فرایند برمی کالن و خُرد با یکدیگر

گستره وسیعی از شرایط و »ماتریس شرایطی یک دیاگرام است که برای در نظر گرفتن 

باشد. این ماتریس محقق را قادر ، سودمند می«پیامدهای مرتبط به پدیده تحت مطالعه

اسایی و به هم پیوند دهد و از این طریق سازد تا سطوح مختلف شرایط و پیامدها را شنمی

تواند در آن ماهیت دارای روابط متقابل وقایع را بیازماید. در این ماتریس تأثیر شرایط می

شود. البته این مرحله تا حدودی اجتماعی، تاریخی و اقتصادی بر پدیده مرکزی روشن می

به طراحی این مدل کند تواند در سطح کوچک یا وسیع اقدام اختیاری است و محقق می

(Dnaiyfard, Alvani, & Azar, 2014: 102این نمودار به .) شده است که  ای طراحی گونه

کنش  افتد و این پیامدها، شرایط الزم برای کنش یا برهمدر هر سطح، پیامدهایی اتفاق می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Paradigm Model 

2. Conditinal Matrix 
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ح که هر سطح به سط کند. آنچه حائز اهمیت است عبارت است از اینبعدی را فراهم می

 باالیی و پایینی متصل شود.

 . کُدگذاری گزینشی9

شود. این مقوله یک پدیده مرکزی  عنوان مقوله هسته انتخاب می در این مرحله یک مقوله به

ها را به  سازد و در یک شرح کلی و فراگیر آناست که تمام مقوالت دیگر را منسجم می

های استفاده از نمودار، از تکنیکتوان دهد. برای تعیین مقوله هسته مییکدیگر ربط می

ها با دست یا برنامه کامپیوتری و نوشتن خط سیر داستان بهره گرفت. بندی یادداشتدسته

گر باید عنوانی انتزاعی برای آن انتخاب نماید تحلیل« مقوله هسته»بعد از انتخاب نمودن 

ناسب داستانی باشد که هم جامعیت داشته باشد )یعنی بیانگر همه داستان باشد( و هم م

کند. در این فرایند، مقوالتی که نیازمند اصالح و بسط آتی هستند نیز تکمیل که بیانش می

ها با آن، مجدداً مدل شوند. در این مرحله با توجه به مقوله هسته و ارتباط سایر مقولهمی

شوند. درنهایت هایی نیز ارائه میبینیشود و قضایا و پیشپارادایمی بازنگری و اصالح می

های قبل پدید آمده است، ای که درواقع از تلفیق و یکپارچگی مدلمدل نهایی نظریه زمینه

گر، راهبردهای عمل/ تعامل و ای مداخلهشود و شرایط علّی، زمینهنمایش داده می

شوند. سپس محقق طرح کلی نظریه اصلی )طرح پیامدهای مرتبط با آن مشخص می

 ,Strauss, & Corbinکند )ها آن را پاالیش میداده و با توجه به دادهنظری( خود را شرح 

2012: 165-170; Fassinger, 2005; 161; Birks & Mills, 2011: 100; Rintala, 

Paarilainen & Asted, 2014; 14آوری و ای جمع(. الزم به ذکر است در نظریه زمینه

 ;Strauss & Corbin, 2012: 34شود )ام میزمان انج طور آگاهانه، هم ها بهتحلیل داده

Charmaz, 2006; 6.) 

 تولید نظریه 

در این مرحله محقق با توجه به هدف اصلی تحقیق که تولید نظریه است، نظریه نهایی خود 

های انتزاعی بودن، تناسب نزدیک آمده باید از ویژگی دست ای بهکند. نظریه زمینهرا ارائه می

پذیری، قدرت تبیین، یا پشتوانه مفهومی، پایایی در طول زمان، انعطاف ها، تراکمبا داده

 ,Strauss & Corbin, 2012: 34; Charmazپذیری و قابلیت ادراک برخوردار باشد )تعمیم

2006; 6; Azkia. & Imani Jajarmi, 2012: 40.) 
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 اعتباریابی

ها اش از دادهنهایی وع که نظریهاطمینان یافتن محقق از این موضعبارت است از  9اعتباریابی

دیگر، اعتباریابی عبارت  عبارت (؛ به784: 7097استخراج شده است )استراوس و کوربین، 

های عمده با یکدیگر دهنده رابطه مقولهها که نشانهایی در دادهاست از جستجوی سرنخ

سازد، به مرتبط می در این مرحله محقق با داشتن سؤاالتی که مقوالت را به همدیگرباشند. 

آورد و به جستجوی شواهد و وقایع برای تأیید یا تکذیب نظریه نهایی ها روی میداده

ها استخراج شده است یا نهایی، از داده خواهد اطمینان یابد که آیا نظریهپردازد و می می

های دادهمقایسه نظریه نهایی با »های توان از روشخیر. برای تعیین اعتبار طرح نظری می

کننده و بررسی انطباق آن با اظهارت خام یا بازگو کردن نظریه برای افراد مشارکت

 (.Strauss & Corbin, 2012: 110, 148, 180, 181بهره گرفت )« خودشان

 مقایسه با ادبیات موجود

های موجود درباره موضوع آمده را با نظریه دست ای بهدر این مرحله پژوهشگر نظریه زمینه

همچنین ها پی ببرد.  ها و تشابهات آندهد تا به تفاوتوردبررسی مورد مقایسه قرار میم

 Strauss) تواند از ادبیات موجود بهره گیردها، میهای سایر پژوهشبرای تأیید یا رد یافته

& Corbin, 2012: 73.) 

 ایوظایف پژوهشگر نظریه زمینه

ای بسیار مهم برعهده دارد که دو وظیفه ای هنگام انجام پژوهشپژوهشگر نظریه زمینه

به « 0عینیت». در پژوهش کیفی 2اند از: حفظ موضع عینی و داشتن حساسیت نظری عبارت

معنای کنترل متغیرها نیست، بلکه به معنای آمادگی برای گوش دادن و اجازه سخن دادن 

د، بشنویم و آنچه را گویان است. منظور آن است که آنچه را دیگران برای گفتن دارنبه پاسخ

دقت به دیگران بازنماییم. این بدان  کنند، ببینیم و همه را تا آنجا که ممکن است بهمی

« حساسیت نظری»ایم، به دست دهیم. چه شنیده یا دیده یا خواندهمعناست که فهمی از آن

یف در کند به تغییرات و نکات ظرنیز عبارت است از توانایی پژوهشگر که او را قادر می

قدر حساس باشد و در  که نسبت به مفهوم یا داده آن ها واکنش نشان دهد، یعنی اینداده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Credibility 

2. Theoretical Sensitivity 
3. Objective 
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تدریج  مورد آن مفهوم داده گردآوری کند و سؤال مطرح کند که معنای مبهم اولیه آن به

(. درواقع حساسیت نظری توانایی Strauss & Corbin, 2012: 65-68تر شود )روشن

 ,Hitchcock & Hughesهاست )ها و معنابخشی به آندر داده تشخیص موارد ارزشمند

1995: 298.) 

 سؤاالت جزئی تحقیق

ای بیشتر زمینهدر این تحقیق سعی بر آن است که در بررسی تحقیقات مرتبط با نظریه

موارد عینی و ملموس موردبررسی و ارزیابی قرار گیرد، زیرا بررسی موارد انتزاعی و ذهنی 

مند بررسی موشکافانه، بحث و نظر و تعامل با نویسندگان است، بلکه دربرگیرنده تنها نیاز نه

نظر و سلیقه شخصی نویسندگان تحقیق حاضر نیز خواهد بود و همین امر اعتبار تحقیق را 

انتزاعی »ممکن است زیر سؤال ببرد. به همین دلیل در این تحقیق موارد انتزاعی مانند 

ها، مناسب بودن چارچوب رتباط مقوله هسته با سایر مقولهبودن مقوله هسته، چگونگی ا

آمده و فرایند  دست ها بهها، محتوای نظریهمفهومی، کیفیت و معنادار بودن عنوان مقوله

موردبررسی و ارزیابی قرار نگرفتند. بر این اساس سؤاالت جزئی تحقیق « دستیابی به نظریه

 اند از: تدوین شدند که عبارت

  صورت بازسازی معنایی یا درک تجربه مطرح شده است؟ حقیق بهت مسألهآیا 

 آیا از چارچوب مفهومی یا ادبیات فنی بهره گرفته شده است؟ 

 ها اشاره شده است؟ آیا به سؤاالت جزئی و چگونگی تدوین آن 

 جمعیت موردمطالعه شامل چه کسانی است؟ 

 گیری ش نمونهگیری بهره گرفته شده است؟ و آیا روهای نمونهاز کدام روش

 اند؟اندازه کافی تشریح شده نظری به

 در تعیین حجم نمونه از کدام معیار بهره گرفته شده است؟ 

 ها بهره گرفته شده است؟ها از کدام تکنیکدر گردآوری داده 

 ها در تحقیق اشاره شده است؟ آیا این مراحل در بخش به مراحل تحلیل داده

 اند؟ها شرح داده شدهیافته

 ها )پرسش و مقایسه( استفاده شده است؟ها از کدام تکنیکساخت مقوله برای 

 ها استفاده شده است؟ها از کدام تکنیکبرای تشخیص ابعاد مقوله 

 هایی که هنگام هایی )کُدهای جنینی، ایدهها از چه روشدر انتخاب عناوین مقوله

 ره گرفته شده است؟ها یا از خود مفاهیم( بهرسد، سایر پژوهشتحلیل به ذهنش می
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 درستی بهره گرفته شده است؟ در کُدگذاری محوری از مُدل پارادایمی به 

 های تعیین آن آیا در مرحله کدگذاری گزینشی به تعیین مقوله هسته و تکنیک

 اشاره شده است؟

 آمده اعتباریابی شده است؟ در صورت انجام، از کدام  دست ای بهآیا نظریه زمینه

 ته شده است؟ها بهره گرفروش

 های موجود درباره موضوع موردبررسی آمده با نظریه دست ای بهآیا نظریه زمینه

 مورد مقایسه قرار گرفته است؟

 آیا در تحقیق حساسیت نظری و چگونگی آن شرح داده شده است؟ 

 اند؟آیا تحقیقات مذکور منجر به تولید نظریه محدود به واقعیت خاص شده 

 تحقیق روش

ای در مطالعات داخلی از شناسی نظریه زمینهاضر جهت نقد و بررسی روشدر تحقیق ح

فرا مطالعه یک باشد. های فرامطالعه میروش فراروش استفاده شده است که یکی از شاخه

فراروش، شده در یک حوزه خاص است و  وتحلیل عمیق از کارهای تحقیقاتی انجام تجزیه

 Mohammadnejad) نتقادی استصورت ا شناسی تحقیقات بهمرور بخش روش

Shorkaiy, Jashniy Arani, & yazdani, 2012: 147.) وتحلیل و  این روش شامل تجزیه

ها، متغیرها، جامعه و گیری، روش نوشتن فرضیههای نمونهارزیابی نقادانه رویکرد، روش

این جمعیت موردمطالعه در باشد. شناسی است، مینمونه و هر آنچه مربوط به بحث روش

ای است که در قالب مقاله های مبتنی بر روش نظریه زمینهتحقیق، شامل مجموعه پژوهش

است که « پژوهش»واحد تحلیل در تحقیق حاضر  در مجالت داخلی منتشر شده است.

اند. در این تحقیق ای انجام شدههایی است که بر اساس روش نظریه زمینهشامل همه مقاله

مثابه تکنیک استفاده شده  به 7مندها از روش مرور نظامحلیل دادهوت جهت گردآوری و تجزیه

شواهد مطالعات  مند یک رویکرد علمی برای شناسایی، تحلیل و ترکیباست. مرور نظام

ی بزرگی از مطالعات استفاده مجموعه تواند برای خالصه کردنقبلی است. این روش می

های اجتماعی توسعه دهد های جدیدی را برای علوم اجتماعی و سیاستنششود و بی

(Mayer, 2009; Littell et al, 2008; Aveyard, 2011; 21مرورهای نظام .) مند، به

مند و علمی پردازد و به روش نظامبررسی شواهد منتشر شده پیرامون موضوع مشخصی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Systematic Review 
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(. این Haghani et al, 2014: 731ط دارد )گیری از مجموع مطالعات مرتبسعی در نتیجه

 تکنیک شامل مراحل زیر است:

 منابع تعیین (الف

جستجو بر اساس »ای با استفاده از تکنیک در این مرحله منابع مرتبط با نظریه زمینه

نظریه »های کلیدیِ که منابع با استفاده از واژه طوری شناسایی شدند. به« واژگان کلیدی

مگ، پرتال های ایراندر سایت« بنیاد، نظریه مبنایی، گراندد تئورییه دادهای، نظرزمینه

های مجالت داخلی و خارجیِ علوم تربیتی، و سایت, Sidجامع علوم انسانی، نورمگز،

مورد  7091تا  7094شناسی، پزشکی، مدیریت و علوم سیاسی در بازه زمانی  جامعه

منبع به دست آمد. با توجه به  044ه، بیش از جستجو و بررسی قرار گرفتند. در این مرحل

شناسی و مدیریت در های جامعهحجم زیاد منابع، سعی گردید که منابع فقط به منابع حوزه

 مقاله تعیین شدند. 05محدود شوند. در نهایت در این مرحله  7091تا  7095بازه زمانی 

 گزینش منابع )ب

ای شناسی نظریه زمینهار بر نقد و بررسی روشدر مرحله گزینش منابع به دلیل تمرکز نوشت

استراوس و کوربین در مطالعات داخلی، مقاالتی که از این رویکرد بهره گرفته بودند و 

صورت کامل همراه با مشخصات علمی نشر منتشر شده بودند، گزینش شدند. در نهایت  به

 مقاله انتخاب گردیدند. 00در این مرحله 

 عانتقادی مناب مرور (ج

تحقیق، چارچوب  مسأله شده بر اساس معیارهای صورت های انتخابدر این مرحله پژوهش

گیری، تعیین حجم نمونه مفهومی یا ادبیات فنی، سؤاالت جزئی، جامعه موردمطالعه، روش

 ها، تکنیکها، تکنیک ساخت مقولهها، مراحل تحلیل دادهنمونه، تکنیک گردآوری داده

ها، مُدل پارادایمی، مقوله هسته و تولید نظریه گذاری مقولها، روش نامهتشخیص ابعاد مقوله

های موجود و حساسیت نظری موردنقد قرار گرفتند ای، اعتباریابی، مقایسه با نظریهزمینه

(Strauss, & Corbin, 2012; Hutichison & Johnston, 2011; Valvi, Frangos, & 

Frangos, 2013های موجود در این تحقیقات اشاره گردید.(. سپس به نقایص و خأل 

 های علمیشناسی حوزهآسیب (ج

 های علمی، بر اساس نتایج مرور انتقادی بررسی شدند.در این مرحله حوزه
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 گیریبحث و نتیجه (د

شده، به سؤاالت اساسی این نوشتار در  در این مرحله براساس نقد و بررسی تحقیقات انتخاب

 داده گردید. یک چارچوب منسجم پاسخ

 
 ای: فرایند مرور انتقادی تحقیقات مبتنی بر نظریه زمینه9شکل 

Figure 1: The process of critical review of research based on grounded 

theory 

 های تحقیقیافته

 مشخصات آثار مطالعه شده

د که به شناسی و مدیریت انتخاب شدنجامعه مقاله در دو حوزه 00در این پژوهش 

 اشاره شده است. 7ها در جدول  مشخصات آن
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 شده : فهرست و مشخصات آثار بررسی9جدول 
Table 1: List and specifications of the reviewed works 

 نویسندگان عنوان مجله حوزه ردیف

 زن و جامعه شناسیجامعه 1
های بازنمایی معنایی زندگی زناشویی در ازدواج

 ناموفق

احمدی و  شکربیگی،

 (1395ابراهیمی منش )

 زن و جامعه شناسیجامعه 2
ساز خشونت  مدل مفهومی عوامل زمینه

 زناشویی مردان علیه زنان از دیدگاه مردان

زاده، زهراکار، قاضی

زاده کیامنش و محسن

(1396) 

 زن و جامعه شناسیجامعه 3

بازسازی معنایی مدیریت چهره در بین 

آزاد اسالمی واحد  دانشجویان دختر دانشگاه

 مرودشت

نیا پور و حکیمیقلی

(1396) 

 شناسیجامعه 4
شناسی جامعه

 کاربردی

های اجتماعی حسادت در تعامالت  زمینه

 روزمره؛ مطالعه کیفی دانشجویان دانشگاه یزد

افراسیابی، سعیدی مدنی، 

 (1395فر )شکوهی

 شناسیجامعه 5
شناسی جامعه

 کاربردی

دانشجویان به دین (  مطالعه چگونگی نگرش

(  GTای  مدلی بر اساس نظریه زمینه

 موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان

ناصری، کاوه و 

 (1395خوراسگانی )

 شناسیجامعه 6
شناسی جامعه

 کاربردی

ساز دیرخوابی دانشجویان دختر عوامل زمینه

 ساکن خوابگاه دانشگاه تبریز

زاده، پیریلقون آقاج عباس

 (1396)و موسوی 

 شناسیجامعه 7
تحقیقات 

 فرهنگی ایران

ای در بین  تبیین فرایند تکامل هویت حرفه

دانشجویان دوره دکترای علوم اجتماعی در 

 ایران

ودادهیر، صدیقیان 

بیدگلی و جعفری 

(1396) 

 شناسیجامعه 8
زن در توسعه و 

 سیاست
 طرد اجتماعی در زندگی زنان فقیر شهری

زاهدی، دانش، راد و 

 جرب قوشچیم

 شناسیجامعه 9
زن در توسعه و 

 سیاست
 بازسازی معنایی تجربه زیسته دختران از تجرد

قادرزاده، غالمی و غالمی 

(1396) 

 شناسیجامعه 10
زن در توسعه و 

 سیاست

ها در تولید و تداوم فقر  واکاوی نقش خیریه

 زنانه
 (1397بهار و فروغی )

 شناسیجامعه 11

انجمن ایرانی 

ت فرهنگی مطالعا

 و ارتباطات

 هازیست مجردانه؛ علل و زمینه
حسینی و لطیفی 

(1395) 

 پژوهیخانواده شناسیجامعه 12
دیده های شخصی فهم همسران خیانتبرساخت

 از بخشایش همسر

-رفیعی، کالنتری، نشاط

دوست و عریضی 

(1396) 

 شناسیجامعه 13
های پژوهش

راهبردی امنیت و 

های اجتماعی مصرف  یفی زمینهمطالعۀ ک

سیگار در میان دانشجویان خوابگاه پسران 

افراسیابی و مداحی 

(1395) 
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 نویسندگان عنوان مجله حوزه ردیف

 دانشگاه یزد نظم اجتماعی

 شناسیجامعه 14

های پژوهش

راهبردی امنیت و 

 نظم اجتماعی

عودالجان؛ روایت مرگ یک محله: مطالعه 

پیامدهای معنایی تغییرات فضایی، در محله 

 عودالجان تهران

زاده و محمدی، علی

 (1395طاهر )حاتمی

 شناسیجامعه 15
پژوهی جامعه

 فرهنگی

های زباله گردی در  مطالعه کیفی دالیل و زمینه

 شهر زاهدان

نیا و هادی ظهیری

(1395) 

 شناسیجامعه 16

مطالعات و 

تحقیقات 

 اجتماعی در ایران

برساخت اجتماعی عواطف منفی از جرائم 

 ر شیرازهای مقیم شهمنتسب به افغانستانی
 (1395روحانی و انبارلو )

 شناسیجامعه 17
مطالعات 

 شناختی جامعه

های عامه پسند ایرانی )از  نفرین و نفرت در ترانه

 تاکنون( 80سال 

خادمیان، سلیمانی فاخر 

(1395) 

 توسعه اجتماعی شناسیجامعه 18

بررسی تأثیر توسعه بر هویت جمعی کُردها 

توسعه  )مطالعه جامعه شناختی تأثیرات

اجتماعی بر هویت قومی در -اقتصادی

 شهرستان مهاباد(

 (1395رشیدی و ازکیا )

 شناسیجامعه 19
مطالعات 

 ارتباطات-فرهنگ

چگونگی تغییرات زبان گفتاری از ترکی به 

فارسی در دو دهه گذشته و مقاومت در مقابل 

 تغییر در حال حاضر

 (1395مهری و مهری )

 شناسیجامعه 20
تحقیقات 

 هنگی ایرانفر

های الگوی  شهر تهران و ظهور نشانه کالن

ها،  ای از روابط زن و مرد؛ مطالعه زمینه تازه

 فرایند، و پیامدهای هم خانگی

 (1395گلچین و صفری )

 شناسیجامعه 21
تحقیقات 

 فرهنگی ایران
 برون ایستادگان رادیو تلویزیون دولتی در ایران

خانیکی و یحیایی 

(1396) 

 شناسیجامعه 22
مطالعات 

 شناسی جامعه

تدوین مدل مفهومی حاصل از تلفیق دانش 

بومی و نوین با استفاده از نظریه بنیانی در 

برداری از منابع  احیاء، حفظ، نگهداری و بهره

 طبیعی با رویکرد پساتوسعه

یوسفی، ازکیا و کلدی 

(1396) 

 توسعه اجتماعی شناسیجامعه 23
ان روستایی و مطالعه بیکاری از نگاه بیکار

 پیامدهای آن

رستمی و جاجرمی 

(1395) 

 شناسیجامعه 24

شناسی جامعه

نهادهای 

 اجتماعی

ارائه مدل توسعه گردشگری موسیقی مقامی در 

 ایران بر مبنای رویکرد گراندد تئوری

رفیعی و میرزایی 

(1397) 



 

 

 

 

 
 

 

 85 وهمکارانیمحمد ؛...واختيشن جامعههای پژوهشیمرورانتقاد
 

 نویسندگان عنوان مجله حوزه ردیف

 مدیریت بازرگانی مدیریت 25
های  ارائه چارچوبی برای شناسایی ریسک

 گذاری های هولدینگ سرمایهرد در شرکتراهب

سیدجوادین، صفری و 

 (1395ابراهیمی )

 مدیریت بازرگانی مدیریت 26
طراحی الگوی بازاریابی آموزش عالی در ایران؛ 

 مدلی برآمده از نظریه داده بنیاد

یاسینی، عباسی نیکو، 

 (1396تابان و پوراشرف )

 مدیریت 27
مدیریت در 

 دانشگاه اسالمی

سازمانی احسان محور: با  مدل فرهنگ ارائۀ

 داده بنیاد استفاده از راهبرد نظریه

زاده و توکلی، حمیدی

 (1396رهبر )

 مدیریت 28

مطالعات مدیریت 

راهبردی دفاع 

 ملی

تدوین مدل شایستگی مدیران درجهت تحقق 

 1404انداز چشم

پورعزت، فتحی، عباسی و 

 (1396امیری )

 مدیریت 29
پژوهی آینده

 ریتمدی

ارائه و اعتبار یابی مدل دیپلماسی تجاری در 

الملل برمبنای نظریه داده بنیان و  تجارت بین

 مدل معادالت ساختاری

دوست، اکبریه، وظیفه

 (1396اردستانی )

 بهبود مدیریت مدیریت 30

تبیین و طراحی مدل مدیریت منابع انسانی 

ای در کارآفرینانه: رویکرد داده بنیاد )مطالعه

 های ایران ترانسفو( برق، گروه شرکت صنعت

مقدم، کمالیان، اورعی، 

 (1395کرد و روشن )

 مدیریت دولتی مدیریت 31

های علمی  دستی در سازمان طراحی مدل چیره

پردازی داده بنیاد  و فناورانه بر مبنای نظریه

 )مطالعه موردی: جهاد دانشگاهی(

 (1395پورعابدی )

 بهبود مدیریت مدیریت 32

های توسعه محصول  ی نظری عملکرد طرحالگو

جدید در فضای نوآوری باز مبتنی بر 

 های مدیریت طرح قابلیت

دالوری و صبحیه 

(1396) 

 مدیریت 33
های پژوهش

 مدیریت عمومی

ارائه مدل مدیریت استعداد به روش نظریه 

 مبنایی )موردمطالعه: اپراتور تلفن همراه(
 (1395پور و افتخار )قلی

 تمدیری 34

های پژوهش

مدیریت منابع 

 سازمانی

الگوی مبنایی تخصیص بهینه منابع بازاریابی: 

 رویکرد داده بنیاد

چه پور، عزیزی، قرهحاجی

 (1396و محمدی )

 مدیریت 35
تحقیقات 

 بازاریابی نوین

ارائه مدل بومی برندسازی برای خرده 

های اینترنتی با استفاده از روش کیفی  فروشی

 ادتئوری داده بنی

اخالصی، شفیعی و 

 (1395انصاری )

 وریمدیریت بهره مدیریت 36

های بین بنگاهی راهکار توسعه شبکه

های کوچک کارگیری ظرفیت بالاستفاده بنگاه به

 و متوسط تولیدی: ارائه نظریه داده بنیاد

پور، نظری، حسنقلی

 (1396سلیمانی و نقابی )
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 مرور انتقادی منابع به تفکیک معیارها

 تحقیق مسأله عیار صورتم

تحقیق آن است که آیا در تحقیقات  مسأله بررسی تحقیقات بر اساس معیار صورت هدف از

و در « درک تجربه یا بازسازی معنایی»تحقیق در قالب  مسألهای، زمینهمبتنی بر نظریه

 57اند یا خیر. در این زمینه نتایج بیانگر آن است که تدوین شده« کنشگران»رابطه با 

ای تنظیم کردند و در خود را بر اساس معیارهای نظریه زمینه مسألهدرصد تحقیقات 

خود به بازسازی معنایی و تجربه کنشگران اشاره کردند. مابقی تحقیقات یا در  مسأله صورت

توان به آیا می»، سؤال مطرح نکردند یا سؤاالت خود را با رویکرد کمی مانند مسألهطرح 

های هولدینگ ارائه کرد؟ های مرتبط با راهبردها شرکتشناسایی ریسک چارچوبی را برای

های دیگری وجود دارند که مدیران فعلی ندارند، اما شما آیا شایستگی»؛ («25)شماره 

علل مؤثر بر »(، 28)شماره « انداز مفیدندعقیده دارید که برای دستیابی به اهداف چشم

الملل ناسب برای دیپلماسی تجاری در تجارت بینالگوی م»(، 20)شماره « بیکاری چیست؟

، 74، 0توان به تحقیقات شماره اند. در این راستا می(، مطرح کرده29کدام است: )شماره 

 اشاره کرد. 00و  05، 00، 00، 02، 07، 04، 29، 20، 25، 20، 70، 77

 چارچوب مفهومی یا ادبیات فنیمعیار 

ر چارچوب مفهومی یا ادبیات فنی، آن است که آیا هدف از بررسی تحقیقات بر اساس معیا

های مرتبط با موضوع موردنظر بهره ای از نظریهدر تحقیقات مبتنی بر نظریه زمینه

شده است یا خیر. همچنین آیا محققان برای بخش نظری از اصطالح مناسب آن یعنی  گرفته

این راستا نتایج حاکی از آن اند یا خیر. در چارچوب مفهومی یا ادبیات نظری استفاده کرده

درصد  24های مرتبط بهره گرفته و درصد محققان در تحقیقات خود از نظریه 00است که 

اند. نکته حائز اهمیت آن است که در برخی از تحقیقاتی که از نظریه نیز بهره نگرفته

توان به اند. در این زمینه میاند از اصطالح چارچوب نظری استفاده کردهاستفاده کرده

 اشاره کرد. 01تحقیق شماره 

 سؤاالت جزئیمعیار 

هدف از این معیار، آن است که مشخص گردد که آیا بر مبنای چارچوب مفهومی و ادبیات 

شده است یا خیر.  های اولیه گردآورینظری، سؤاالت بنیادین مصاحبه تدوین و داده

لعه متمرکز است یا خیر. در همچنین سؤاالت تحقیق بر فهم کنشگران از فرایند موردمطا
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( دارای 22درصد از تحقیقات )تحقیق شماره  0این راستا نتایج بیانگر آن است که فقط 

های مرتبط فاقد بخش رغم اشاره به نظریهسؤاالت جزئی هستند و مابقی تحقیقات علی

بهره ها در راستای تدوین سؤاالت اولیه یا سؤاالت جزئی سؤاالت جزئی هستند و از نظریه

 اند.نگرفته

 جامعه موردمطالعهمعیار 

هدف از بررسی تحقیقات بر اساس معیار جامعه موردمطالعه، آن است که مشخص شود در 

کنندگان تحقیق در زمینه موضوع موردنظر دارای تجربه هستند تحقیقات مذکور، مشارکت

قیقات جامعه درصد تح 50یا خیر. در این زمینه نتایج تحقیق حاکی از آن است که در 

کنندگانی است که در رابطه با موضوع موردبررسی دارای تجربه موردمطالعه شامل مشارکت

و غیره اشاره کرد. مابقی  1، 0، 0، 7توان به تحقیقات شماره هستند. در این راستا می

ها  که جامعه موردمطالعه آن اند یا اینتحقیقات نیز یا به جامعه موردمطالعه اشاره نکرده

امل متخصصانی است که در رابطه با موضوع موردبررسی دارای دانش تخصصی هستند ش

ما باید »اشاره کرد.  00و  28، 20توان به تحقیقات شماره )نه تجربه(. در این زمینه می

بر اساس »(. 20)شماره « های خود را به سمت دانشجو ... قرار دهیمبنای فعالیت و برنامه

که کارمند  جای این های بزرگ بهام در سایر کشورها شرکتهمطالعاتی که بنده داشت

« کننداستخدام کنند با عقد قراردادی از ظرفیت بالاستفاده سایر کارخانجات استفاده می

جامعه »جای اصطالح  نکته حائز اهمیت آن است در برخی از تحقیقات به(. 00)شماره 

اند که مختص تحقیقات ردهاستفاده ک« جامعه آماری»از اصطالح « موردمطالعه

 .00و  04، 78،25پوزیتیویستی و رویکرد کمی است؛ مانند تحقیقات شماره 

 گیرینمونه روشمعیار 

گیری، آن است که آیا در تحقیقات هدف از بررسی تحقیقات بر اساس معیار روش نمونه

ای گیری نظری و هدفمند که خاص تحقیقات نظریه زمینههای نمونهمذکور از روش

درصد  80هستند، استفاده شده است یا خیر. در این رابطه نتایج تحقیق بیانگر آن است که 

. در 79و  70، 72، 02اند؛ مانند تحقیقات شماره های مذکور بهره گرفتهتحقیقات از تکنیک

گیری هدفمند اشاره کرده این راستا الزم به ذکر است برخی از تحقیقات فقط به روش نمونه

. 28و  20، 70، 8، 2نکردند؛ مانند تحقیقات شماره  گیری نظری اشارهوش نمونهو به ر

اند. نکته حائز گیری نکردههای نمونهای به روشمابقی تحقیقات نیز در متن مقاله اشاره
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های رویکرد کمی مانند اهمیت آن است که در برخی از تحقیقات در این بخش از اصطالح

 اند.( بهره گرفته07ه نمونه آماری )تحقیق شمار

 تعیین حجم نمونهمعیار 

ای بر اساس معیار تعیین حجم نمونه، هدف از بررسی تحقیقات مبتنی بر نظریه زمینه

مشخص کردن این موضوع است که آیا محققان در تحقیقات خود برای تعیین حجم نمونه 

تحقیق حاکی از آن است که اند یا خیر. در این راستا نتایج از معیار اشباع نظری بهره گرفته

درصد از تحقیقات مذکور از این معیار جهت تعیین حجم نمونه استفاده شده است؛  80در 

. مابقی تحقیقات نیز در بخش روش تحقیق برای 29و  00، 70، 2، 7مانند تحقیقات شماره 

 اند.تعیین حجم نمونه به معیار خاصی اشاره نکرده

 هاتکنیک گردآوری دادهمعیار 

های مشاهده، مصاحبه و ای، تکنیککه در تحقیقات مبتنی بر نظریه زمینه با توجه به آن

آیند، در این بخش هدف آن های اصلی گردآوری داده به شمار میاسناد نوشتاری تکنیک

است که در تحقیقات مذکور تا چه اندازه از این معیارها استفاده شده است. در این زمینه 

های اصلی گردآوری داده در ر آن است که در همه تحقیقات از تکنیکنتایج تحقیق بیانگ

ای بهره گرفته شده است، البته در برخی از تحقیقات از یک تکنیک )مصاحبه( نظریه زمینه

و در برخی از تحقیقات از چند تکنیک )مصاحبه، مشاهده و اسناد نوشتاری( بهره گرفته 

 شده است.

 هامراحل تحلیل دادهمعیار 

ها، آن است که در تحقیقات دف از بررسی تحقیقات بر اساس معیار مراحل تحلیل دادهه

ها از چه زمانی شروع شده است. همچنین آیا در تحقیقات مذکور به مراحل مذکور داده

ای )کدگذاری باز، محوری و گزینشی( اشاره شده ها در نظریه زمینهگانه تحلیل دادهسه

اند یا خیر. در زمینه نقطه شروع تحلیل ها تشریح شدهیافتهاست و این مراحل در بخش 

زمان با گردآوری  درصد از تحقیقات هم 28ها نتایج تحقیق حاکی از آن است که در داده

شناسی نظریه دیگر، مطابق با روش عبارت اند؛ بهها نیز شروع شدهها، تحلیل دادهداده

و  02، 70، 8اند؛ مانند تحقیقات شماره بوده زمان ها همای گردآوری و تحلیل داده زمینه

درصد از  92ها، نتایج تحقیق حاکی از آن است که در . در راستای مراحل تحلیل داده00
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گانه )کدگذاری باز، محوری و گزینشی( اشاره تحقیقات در بخش روش تحقیق به مراحل سه

ه با تشریح این مراحل در . در رابط00و  28، 22، 77، 0شده است؛ مانند تحقیقات شماره 

طور کامل  درصد تحقیقات، این مراحل به 00ها، نتایج بیانگر آن است که در بخش یافته

 .78، 21، 07، 00اند؛ مانند تحقیقات شماره ها تحلیل شدهتشریح و داده

 هاساخت مقولهتکنیک معیار 

ست که مشخص شود ها، آن اهدف از بررسی تحقیقات بر اساس معیار تکنیک ساخت مقوله

های پرسش و مقایسه ها )و مفاهیم( از تکینکدر تحقیقات مذکور، محققان در ساخت مقوله

اند یا خیر. در این زمینه نتایج تحقیق حاکی از ای هستند، بهره گرفتهکه خاص نظریه زمینه

های مذکور بهره گرفته شده است. در این درصد تحقیقات از تکنیک 25آن است که در 

 اشاره کرد. 01و  20، 24، 78، 2توان به تحقیقات شماره استا میر

 هاتشخیص ابعاد مقوله معیار تکنیک

ای بر اساس معیار تکنیک تشخیص ابعاد هدف از بررسی تحقیقات مبتنی بر نظریه زمینه

ها، مشخص کردن این موضوع است که آیا محققان در تحقیقات خود برای تشخیص مقوله

چه چیز، چه کسی، چگونه، کی، کجا، »مجموعه سؤاالت »های ها از تکنیکابعاد مقوله

سازی، مقایسه منظم دو یا چند پدیده های وارونهیا از تکنیک« ایچقدر، چرا، به چه وسیله

اند یا خیر. در این راستا نتایج تحقیق حاکی از بهره گرفته و تکنیکِ تکان دادن پرچم قرمز

های مذکور ( از تحقیقات مذکور از تکنیک0حقیق شماره درصد )ت 0آن است که در 

 اند.استفاده شده است. مابقی تحقیقات نیز به تکنیک خاصی اشاره نکرده

 هاگذاری مقولههای نامروشمعیار 

ها، آن است که در گذاری مقولههای نامهدف از بررسی تحقیقات بر اساس معیار روش

ها )و هایی در راستای انتخاب عناوین برای مقولهکتحقیقات مذکور محققان از چه تکنی

های ذهنی یا اند. آیا از روش کُدهای جنینی استفاده کرده است یا ایدهمفاهیم( بهره گرفته

 0ها یا از خود مفاهیم. در این زمینه نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سایر پژوهش

. 00و  7ه است؛ مانند تحقیقات شماره های مذکور استفاده شددرصد از تحقیقات از روش

 اند.مابقی تحقیقات نیز به روش خاصی اشاره نکرده
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ای، که در تحقیقات مبتنی بر نظریه زمینه با توجه به آن مُدل پارادایمی:معیار 

آید، در این بخش هدف های اصلی تحقیق به شمار میتدوین مدل پارادایمی یکی از بخش

تحقیقات مذکور از این مدل بهره گرفته شده است یا خیر. در آن است که مشخص شود در 

گیری در کدام مرحله از تحقیق مورداستفاده قرار گرفته است. در این رابطه صورت بهره

درصد از تحقیقات مذکور از این مدل بهره گرفته  80نتایج تحقیق بیانگر آن است که در 

. الزم به ذکر است که در اکثر 00و  28، 27، 79، 74شده است؛ مانند تحقیقات شماره 

تحقیقات از این مدل در مرحله کدگذاری محوری و با هدف مشخص کردن روابط بین 

در پایان  9و  8ها استفاده شده است، اما در برخی از تحقیقات مانند تحقیقات شماره مقوله

 گیری به این مدل اشاره شده است.تحقیق و در بخش بحث و نتیجه

 مقوله هستهین معیار تعی

ای، تعیین مقوله هسته نقش اساسی در تولید نظریه در تحقیقات مبتنی بر نظریه زمینه

دارد. هدف از بررسی تحقیقات مذکور بر اساس این معیار، مشخص کردن این موضوع است 

اند یا خیر. در صورت که آیا محققان در تحقیقات خود مقوله هسته را مشخص کرده

بندی های نمودار، دستهاند. آیا از تکنیکها بهره گرفتهام تکنیکمشخص کردن از کد

ها با دست یا برنامه کامپیوتری و نوشتن خط سیر داستان که خاصِ نظریه یادداشت

ای است، استفاده شده است یا خیر. در رابطه با مشخص کردن مقوله هسته نتایج  زمینه

قات مقوله هسته مشخص شده است؛ درصد از تحقی 12تحقیق حاکی از آن است که در 

. در اکثر تحقیقات این مقوله در مرحله 00و  29، 20، 71، 0مانند تحقیقات شماره 

و  2کدگذاری گزینشی مشخص شده است، اما در برخی از تحقیقات مانند تحقیقات شماره 

این مقوله در کدگذاری محوری یا در پایان تحقیق مشخص شده است. در راستای  70

درصد از  28های تعیین مقوله هسته، نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کتکنی

ها با دست یا برنامه کامپیوتری بندی یادداشتهای نمودار، دستهتحقیقات مذکور از تکنیک

و نوشتن خط سیر داستان جهت تعیین مقوله هسته استفاده شده است؛ مانند تحقیقات 

حقیقات نیز در بخش روش تحقیق برای تعیین مقوله . مابقی ت24و  78، 0، 2، 7شماره 

 اند.هسته به تکنیک خاصی اشاره نکرده
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 اعتباریابیمعیار 

ای بر اساس معیار اعتباریابی، آن است که هدف از بررسی تحقیقات مبتنی بر نظریه زمینه

ای هایی در راستای تعیین اعتبار نظریه زمینهدر تحقیقات مذکور محققان از چه تکنیک

های خام یا بازگو مقایسه نظریه نهایی با داده»های اند. آیا از روشآمده، بهره گرفته دست به

بهره « کننده و بررسی انطباق آن با اظهارت خودشانکردن نظریه برای افراد مشارکت

درصد از تحقیقات  50اند یا خیر. در این زمینه نتایج تحقیق حاکی از آن است که در گرفته

. 05و  00، 07، 20، 75، 1های مذکور استفاده شده است؛ مانند تحقیقات شماره شاز رو

 اند.مابقی تحقیقات نیز به روش خاصی اشاره نکرده

 معیار تولید نظریه

محدود »ای، تولید نظریه که هدف اصلی در تحقیقات مبتنی بر نظریه زمینه با توجه به این

یقات مذکور بر اساس معیار تولید نظریه، است، هدف از بررسی تحق« به واقعیت خاص

ای تولید شده است زمینهمشخص کردن این موضوع است که آیا در تحقیقات مذکور، نظریه

درصد از تحقیقات بر اساس  07یا خیر. در این راستا نتایج تحقیق بیانگر آن است که در 

ید شده است؛ مانند ای محدود به واقعیت خاص تولزمینه آمده نظریه دست های بهداده

. در مابقی تحقیقات نیز یه جای نظریه مدل استخراج شده 71و  74، 5تحقیقات شماره 

با روش نظریۀ داده بنیاد . »05و  02، 28توان به تحقیقات شماره است که در این راستا می

« سازمانی احسان محور شکل گرفت و مدل پارادایمی استراوس و کوربین، مدل فرهنگ

با توجه »آمده بر این امر اذعان دارد که  دست (. در پایان این پژوهش، نتیجه به21 )شماره

تواند موجب تحقق برندسازی برای شده در مدل، نگرشی سیستمی، می به کلیه عوامل مطرح

و اهداف تحقیق  مسأله(. این تحقیقات در عناوین، 05)شماره « فروشان اینترنتی گردد خرده

هدف ارائه الگوی بازاریابی آموزش عالی در »اند: ن موضوع اشاره نمودهصراحت به ای نیز به

کارگیری آن در ارائه خدمات آموزش آگاهانه، هدفمند و  ایران است تا سیستم آموزشی با به

تبیین مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد »(، 20)شماره « تر عمل کندتخصصی

الگوی کالن عوامل تأثیرگذار بر »(، و 04ماره )ش« کارآفرینانه در گروه ایران ترانسفو

)شماره « های ایرانی به چه شکلی استهای تخصیص منابع بازاریابی در سازمانتصمیم

00.) 
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 های موجودمعیار مقایسه با نظریه

ای ای، مقایسه نظریه زمینهکه در تحقیقات مبتنی بر نظریه زمینه با توجه به این

شود، در این های مرتبط با موضوع موردنظر، امر مهمی تلقی مییهآمده با سایر نظر دست به

بخش سعی بر آن است که مشخص شود تحقیقات مذکور تا چه اندازه این موضوع را در 

درصد  71اند. در این راستا نتایج تحقیق بیانگر آن است که در تحقیقات خود رعایت نموده

اند؛ های مرتبط مقایسه شدهبا سایر نظریه آمده دست ای بههای زمینهاز تحقیقات نظریه

 .70و  9، 1مانند تحقیقات شماره 

 حساسیت نظریمعیار 

ای بر اساس معیار تعیین حجم نمونه، هدف از بررسی تحقیقات مبتنی بر نظریه زمینه

مشخص کردن این موضوع است که آیا در تحقیقات مذکور این موضوع رعایت گردیده و به 

کدام از  ست یا خیر. در این راستا نتایج تحقیق حاکی از آن است که در هیچآن اشاره شده ا

 تحقیقات مذکور این موضوع رعایت نشده و به آن نیز اشاره نشده است.

 ای بر اساس معیارهای فراروش: تحلیل تحقیقات مبتنی بر نظریه زمینه7جدول 
Table 2: Analysis of research based on grounded theory based on 

criteria of meta-method 
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*    * * * *  *   * * * *     *  

2 *   * * * * * *  *   * * * *   * *  

3 * *   * * * *   * *  * *  *    *  

4  *  * * * * *  *    * *  *    *  

5 * *  * * * * *  * *   * * * *    *  

6    *   *       * * * *    *  

7 *    * * * * *      * * * *   *  

8 * *  * * * * *  *    * *      *  

9 * *  * * * * *  *    * *   *   *  

10  *  * * * * *      * *      *  
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11  *  * *  *        *     * *  

12 *   * * * * *  *    * * *    * *  

13 *   * * * * *      * * *       

14 * *  * * * * *      *   * *   * * 

15 *   * * * * *       *      *  

16    * * * *          *   * *  

17  *  * * * * *       *     * *  

18  *  * * * * * * * *   * * * *      

19 * *  * * * * *  * *   * *  *   * *  

20 * *   * * * *   *   * * * * *  * *  

21 * *   * * * *      *    *     

22 * * *    * *      * * *  *  * *  

23 *   * *  * * *  *   * *  *    *  

24 *   * * * * * *     * *  *    *  

25 
ت

ری
دی

م
 

     * * *   *   *   *      

26 *    * * * *      *   *      

27       * * *     *         

28  *     * * *     *         

29  *   * * * * *     * *        

30  *    * * * *     * *        

31     * * * * *     *   *   * *  

32  *  * * * * *  *    *   *      

33  *   * * * *      *   *  *    

34  *   * * * * *     * *        

35  *  * * * * *      * *  *      

36  *   * * * * * * *  * * *        

 



 

 

 

 

 
 

 

 05 وهمکارانیمحمد ؛...واختيشن جامعههای پژوهشیمرورانتقاد
 

 های علمینقد و بررسی حوزه

حاکی از آن است شده،  ای بر اساس معیارهای تعیینبررسی تحقیقات مبتنی بر نظریه زمینه

ای شناسی و مدیریت در انجام تحقیقات مبتنی بر نظریه زمینهکه محققان دو حوزه جامعه

شناسی در معیارهای که محققان حوزه جامعه طوری اند. بهعملکردهای متفاوت داشته

گیری، تعیین تحقیق، چارچوب مفهومی، جمعیت موردمطالعه، روش نمونه مسأله صورت»

کنیک گردآوری داده، مراحل تحلیل داده در بخش روش تحقیق، مدل حجم نمونه، ت

عملکرد مناسب و در معیارهای « پارادایمی، تعیین مقوله هسته، اعتباریابی، و تولید نظریه

زمانی  ها، اشاره به همتدوین سؤاالت جزئی، تشریح مراحل تحلیل داده در بخش یافته»

قوله، تکنیک تشخیص ابعاد مقوله، تکنیک ها، تکنیک ساخت مگردآوری و تحلیل داده

اند. عملکرد ضعیفی داشته« ها و حساسیت نظریانتخاب مقوله هسته، مقایسه با سایر نظریه

اعتباریابی، تکنیک گردآوری داده و مراحل تحلیل »محققان حوزه مدیریت نیز در معیارهای 

تحقیق،  مسأله صورت» عملکرد نسبتاً مناسب و در معیارهای« داده در بخش روش تحقیق

گیری، تعیین حجم نمونه،، مدل چارچوب مفهومی، جامعه موردمطالعه، روش نمونه

پارادایمی، تعیین مقوله هسته، و تولید نظریه عملکرد مناسب و در معیارهای تدوین سؤاالت 

زمانی گردآوری و تحلیل  ها، اشاره به همجزئی، تشریح مراحل تحلیل داده در بخش یافته

ها، تکنیک ساخت مقوله، تکنیک تشخیص ابعاد مقوله، تکنیک انتخاب مقوله هسته، دهدا

اند؛ بنابراین محققان عملکرد ضعیفی داشته« ها و حساسیت نظریمقایسه با سایر نظریه

ها جز معیار تشریح مراحل تحلیل داده ای بهشناسی در معیارهای نظریه زمینهحوزه جامعه

 اند.تر و بهتری نسبت به محققان حوزه مدیریت داشتهکرد مناسبعمل« هادر بخش یافته
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های علمی برحسب ای به تفکیک حوزه: نتایج تحلیل انتقادی تحقیقات نظریه زمینه9جدول 

 درصد

Table 3: Results of Critical Analysis of grounded Theory Researches by 

Scientific Fields by Percentage 
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ل 51 66 3 56 83 83 100 92 33 28 25 3 6 86 72 28 53 17 0 61
ک

 
 گیریبحث و نتیجه

جهت ای در ایران است. زمینهنقد و بررسی تحقیقات مبتنی بر نظریهتالش پژوهش حاضر 

های اساسی، تحقیق، چارچوب مفهومی مبتنی بر مبانی پارادایمی، فرض مسألهپاسخ به 

تحقیق ای تنظیم گردید و بر مبنای آن سؤاالت اصلی زمینه های نظریهاجزای و ویژگی

آمده بیانگر آن است که تحقیقات ایرانی در  دست تدوین و موردبررسی قرار گرفتند. نتایج به

تحقیق، تدوین سؤاالت جزئی، جامعه موردمطالعه، تشریح  مسأله صورت»زمینه معیارهای 

ها، تکنیک ساخت زمانی گردآوری و تحلیل داده ها، همها در بخش یافتهمراحل تحلیل داده

تکنیک تشخیص ابعاد مقوله، تکنیک انتخاب عناوین، تکنیک انتخاب مقوله هسته، مقوله، 

های اساسی با مشکالت و چالش« ها و حساسیت نظریاعتباریابی، مقایسه با سایر نظریه

بندی کرد. دسته اول، توان در پنج دسته طبقهها را میمواجه هستند. این مشکالت و چالش

های خاص نظریه مل عدم شناخت محققان ایرانی از تکنیکهای تکنیکی است که شاچالش

ها، تکنیک ها در تحقیقاتشان است. ازجمله این تکنیکای یا عدم کاربرد این تکنیکزمینه
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ساخت مقوله، تکنیک تشخیص ابعاد مقوله، تکنیک انتخاب مقوله هسته و تکنیک انتخاب 

های نظریه ترین مؤلفهها از مهمکه این تکنیک عناوین و مفاهیم است. با توجه به آن

تنها در تحقیقات مورداستفاده قرار گیرند، بلکه بایستی  ای هستند، ضروری است که نه زمینه

که در تحقیقات موردبررسی شده  ها اشاره شود. درحالی ها نیز به آندر گزارشات و مقاله

ست که این چالش ها اشاره شده است. نکته حائز اهمیت آن ابسیار کم به این تکنیک

شناسی است؛ یعنی در تحقیقات این دو تکنیکی وجه مشترک حوزه علمی مدیریت و جامعه

 حوزه این چالش نمود دارد.

ای در ایران چالش شکاف نظریه و های تحقیقات نظریه زمینهیکی دیگر از چالش

برد روش است. این چالش بدان معناست که محققان ایرانی هنوز شناخت کافی از کار

ای ندارند. به همین دلیل در تحقیقاتشان یا به نظریه ها در تحقیقات نظریه زمینهنظریه

که ادبیات نظری و  اند. درحالیاند، یا به آن توجه کرده، اما از آن بهره نگرفتهتوجه نکرده

های مختلفی ازجمله حساسیت نظری بسیار ها در این روش در زمینهگیری از نظریهبهره

های مشابه را برای محقق تدوین نماید هایی از پدیدهتواند مثالگذار است و میتأثیر

(Mills, Bonner & Francis, 2006: 28.)  چارچوب مفهومی»در این راستا نتایج معیار »

بیانگر عدم « تدوین سؤاالت جزئی تحقیق»ها و نتایج معیار بیانگر عدم توجه به نظریه

نکته حائز اهمیت آن است که اگرچه هدف تحقیقات کیفی و به هاست. گیری از نظریه بهره

ها آزمایی نیست، اما این بدان معنا نیست که از نظریهای نظریهویژه تحقیقات نظریه زمینه

ها در راستای  در تحقیقات کیفی حضور دارند و از آن هاشود، بلکه نظریهبهره گرفته نمی

 ها یک اشتباه محض است. گیری از آند و عدم بهرهشوتدوین سؤاالت جزئی بهره گرفته می

ای هنگامی مناسب است تحریف هدف است. کاربرد نظریه زمینه سوم، چالش چالش 

ای مناسب یا وجود نداشته باشد یا به به وجود آمده، نظریه مسألهکه در راستای تبیین 

به همین دلیل  (.Cho & Lee, 2014: 5)دلیل انتزاعی بودن، قابلیت آزمون نداشته باشد 

شده  های گردآوریای، تولید نظریه جدید و انتزاعی است که بر دادههدف غایی نظریه زمینه

 ,Fassinger, 2005: 157; Neumanکنندگان بتواند آن پدیده را تبیین نماید )از مشارکت

ی بر های جدید و انتزاعای، روشی برای کشف نظریه(. درواقع نظریه زمینه147 :1999

مبنای شواهد و مدارک مبتنی بر تجربه کنشگران در راستای تبیین یک پدیده در بستر و 

(. Cho & Lee, 2014: 5; Chong & Yeo, 2015: 263زمینه خاص و محلی است )

ویژه تحقیقات حوزه  که نتایج تحقیق حاکی از آن است که در تحقیقات ایرانی به درحالی

گونه از تحقیقات هدف تولید  سازی شده است. در اینریهسازی جایگزین نظمدیریت، مدل
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نظریه نیست، بلکه تولید مدلی مبتنی بر دانش تخصصی کارشناسان و متخصصان است تا از 

سازی جای نظریه سازی بهطریق آن کارایی یک سازمان خاص افزایش یابد. جایگزینی مدل

شناسی ت( بیانگر تحریف اصول روشدر تحقیقات ایرانی )با تأکید بر تحقیقات حوزه مدیری

 ای است.نظریه زمینه

ای در ایران با آن مواجه است، چالش چهارمی که تحقیقات مبتنی بر نظریه زمینه

چالش پارادایمی است. این چالش بدان معناست که محققان ایرانی نسبت به مبانی 

، شناخت کافی ندارند. شناسی آنشناسی و معرفتویژه هستی ای بهپارادایمی نظریه زمینه

ای بر آن مبتنی است، نسبت به واقعیت اجتماعی شناسی پارادایمی که نظریه زمینههستی

ها دارای  کنند و کنش آنها آگاهانه اقدام به کنش میبر این فرض استوار است که انسان

یرند، درک گهای معنایی که مردم خلق کرده و به کار میها و نظامباشد و باورداشتمعنا می

(. به Blaikie, 2011: 32-37; Mohammadpour, 2011: 319سازد )آنان را از واقعیت می

محور اصلی و منبع تولید همه اشکال  شناسی نیز معتقد است ازآنجاکه انسانلحاظ معرفت

دانش است، دانش چیزی جز اشکال منظم شده و باز تفسیرشده دانش عامه نیست؛ بنابراین 

 کنش هایمعرفت مستلزم فهم تعابیری است که کنشگران از دالیل و انگیزهدستیابی به 

 ,Neuman, 2006: 43-44; Blaikie, 2011: 32-37; Mohammadpourخود دارند )

(. این امر بدان معناست که جامعه موردمطالعه تحقیقات مبتنی بر نظریه 319 :2011

 مسألهمورد نظر دارای تجربه هستند و ای کنشگرانی هستند که در رابطه با موضوع زمینه

تدوین « کنشگران»و در رابطه با « درک تجربه یا بازسازی معنایی»در قالب تحقیق نیز باید 

شود. این درحالی است که در تحقیقات ایرانی به ویژه در تحقیقات حوزه مدیریت جامعه 

وضوع دانش موردمطالعه شامل کارشناسان و متخصصانی است که در رابطه با یک م

درک تجربه یا بازسازی »در قالب تحقیق نیز  مسألهتخصصی دارند نه تجربه. همچنین 

اند، بلکه در قالب سؤاالت تبیینی که خاص تدوین نشده« کنشگران»و در رابطه با « معنایی

 اند.رویکرد کمی است، تدوین شده

عرفت کامل به ای در ایران، چالش عدم مآخرین چالشی که تحقیقات نظریه زمینه

ای است. این چالش بدان معناست که محققان ایرانی همه اصول، اجزا و مبانی نظریه زمینه

اند. در این راستا نتایج تحقیق ای را در تحقیقات خود رعایت نکردهمراحل نظریه زمینه

زمانی گردآوری و تحلیل  بیانگر آن است که در تحقیقات ایرانی برخی از اصول مانند هم

زمانی گردآوری و  ها رعایت نشده است و برخی از مراحل مانند حساسیت نظری، همدهدا

های موجود، تشریح مراحل تحلیل ها، تدوین سؤاالت جزئی، مقایسه با نظریهتحلیل داده
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اند. این در حالی آمده، موردتوجه قرار نگرفته دست ها و تا حدودی اعتباریابی نظریه بهداده

های جدید و ی یافتن دادهکه زمینه یی مانند حساسیت نظری به دلیل آنهااست که ویژگی

آید ای به شمار میهای نظریه زمینهترین ویژگیآورد، یکی از مهمخلق نظریه را فراهم می

(Mills, Bonner & Francis, 2006: 28 ،)های علمی مختلف، البته این چالش در حوزه

وزه مدیریت اصل تعیین مقوله هسته را نادیده که محققان ح طوری متفاوت است. به

ها را موردتوجه شناسی تشریح مراحل تحلیل داده در بخش یافتهاند و محققان جامعه گرفته

زمانی گردآوری و تحلیل  های موجود، هماند. حساسیت نظری، مقایسه با نظریهقرار نداده

ی است که بین حوزه مدیریت و ها و تدوین سؤاالت جزئی نیز ازجمله اصول و مراحلداده

 اند.ها را نادیده گرفته شناسی مشترک است و هر دو حوزه رعایت آنجامعه

شناسی در های روشکه حاکی از وجود چالش نتایج تحقیق حاضر با توجه به این

(، 2477ای در ایران است، با نتایج تحقیقات هوتچیسون و جانستون )تحقیقات نظریه زمینه

( همخوانی دارد. این 2427( و زمانی و بابایی )2470کری )(، مک2470کاران )والوی و هم

ای وجه مشترک شناسی نظریه زمینهامر بدان معناست که عدم شناخت مبانی روش

محققانی ایرانی و غیر ایرانی است. مرور منابع تحقیقات مذکور حاکی از آن است که در 

(، محققان از منابع غیر اصیل که 00و  29، 28، 21برخی از تحقیقات )تحقیقات شماره 

های اند و مبانی پارادایمی و فرضای اکتفا کردهبه شرح مراحل اصلی نظریه زمینه»فقط 

که یکی از عوامل ایجاد  با توجه به آن«. اندای را مورد توجه قرار ندادهبنیادی نظریه زمینه

یری از منابع معتبر و اصیل است که گها و مشکالت در تحقیقات اجتماعی، عدم بهرهچالش

های منجر به عدم شناخت محققان نسبت به مبانی پارادایمی، مراحل جزئی، اصول و فرض

شود که محققان اجتماعی شود، پیشنهاد میاصلی تحقیقات اجتماعی )کمی و کیفی( می

بین، کتاب ای با رویکرد استراوس و کورقبل از انجام در تحقیقات مبتنی بر نظریه زمینه

را با دقت مطالعه نمایند و به « ایمبانی پژوهش کیفی؛ فنون و مراحل تولید نظریه زمینه»

های تکنیکی، شکاف مطالعه منابع غیر اصیل اکتفا نکنند تا مرتکب اشتباهات و چالش

ای و چالش پارادایمی نشوند. نظریه و روش، تحریف هدف، عدم معرفت مبانی نظریه زمینه

گیری از منابع اصیل و معتبر را مد اوران محترم نیز در داوری مقاالت، معیار بهرههمچنین د

 نظر قرار دهند.
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 تشکر و سپاسگزاری

شناسی که ما را در دانیم که از همه اساتید حوزه جامعهدر پایان این پژوهش الزم می

 پیشبرد این تحقیق یاری رساندند، تشکر و قدردانی نماییم.

 ت اخالقیاصول و مالحظا

الزم به ذکر است سهم نویسندگان در تحقیق حاضر، به یک اندازه بوده و مالحظات و اصول 

گونه تعارض  اخالقی مالزم هر پژوهش علمی در پژوهش حاضر رعایت گردیده است و هیچ

 منافعی نیز وجود ندارد.
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