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  يپرداز هي به مثابه روش نظريادينظرية بن
  ∗یحسن کالک

  دهيچک
ن منظـر،  یـ از ا.  اسـت یفـ یق کی تحقيها  از دلِ دادهيادیم بنی مدرن براي کشف مفاه    ی روش يادینظریۀ بن 

 بـه  یاسـ یک قیـ  با تکن م روشی است کمی   سیویتی است، اما پوز   ی استقرائ -یک اکتشاف ی با تکن  یفیک روش ک  ی
  .قیات تحقی و فرضيا رد مدل نظرید ییدنبال تأ

 نظریـۀ  یشناسـ  البته مراحل روش .  دارد ی و انتخاب  ي باز، محور  ي کدگذار ی سه مرحلۀ اساس   يادینظریۀ بن 
، يبه گـردآور تواند   محقق همزمان مییعنی. ل همزمان استیست؛ بلکه بر اساس تحلی نیپ  در  ی لزوماً پ  يادیبن

گـر مقـوالت خـط    ی بـا د يق بپردازد و از ارتباط میان مقولۀ مرکزی تحقيها  ل داده یه و تحل  ی، و تجز  يبند  طبقه
  .دیآ  د میی پدیداستان

 يزیر  را برنامهي نظريریگ توان نمونه  نمییق میدانیش از تحقی، پ قات کمیی، برخالف تحقيادیدر نظریۀ بن
. ردیه صورت پذیا نظری مقوله  يافتد که اشباع نظر      اتفاق می    هنگامی ي نظر يریگ ار قضاوت در نمونه   یمع. کرد

 را يت نظـر ید حـساس یـ د بایه نرسـ یـ  فوق، به کـشف نظر    يرهای که محقق، پس از پیمودن روند مس        هنگامی
  .دهد  ل میی را تشکيادیق که اساس نظریۀ بنیدن و مقایسۀ مداوم در طول تحقیش دهد، یعنی پرسیافزا

  

   ها واژهديکل
   .يل همزمان، خط داستان، کدگذاری، تحلي نظريریگ ، نمونهياشباع نظر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  کارشناس ارشد مطالعات فرهنگي ∗
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  مقدمه
 و  ی دانـشگاه  يهـا   ، رسـاله  ی و انـسان   ی علوم اجتمـاع   يها   در رشته  یشیمای پ يها  روش
ک روش  ی به مثابه    يگریافته که امکان درك روش د     یچنان گسترش     ران آن ی ا يها  پژوهشگاه

 ییبا هـدف درآمـدزا   (یشیمای پيها   روش يساز  اسطوره. رسد     دور از ذهن به نظر می       علمی
.  بـه همـراه داشـته اسـت    یران با خود معـضالت ی چند دهه در ا   یط) گریل د یا به دال  یمحقق  

ج متفاوت ی نتايادی به اجرا درآمده، تا حد ز    یفی که در سطح توص    ییها  شیماینخست اینکه پ  
. ها در خصوص انتخابـات  یج متفاوت نظرسنجیکننده به همراه داشته است؛ مثالً نتا        و گمراه 

 به اجرا درآمده دست یهاي دانشگاه   در رساله  ی و استنباط  یلی که در سطح تحل    ییها  شیمایپ
 را به آزمون نهد که در واقع کمک به       یشمندان غرب ی اند ي نظر يها   از مدل  یکم توانسته برخ  

 یشناس  به مثابه روشيادیه از نظریۀ بناما استفاد.  بوده استیپردازان غرب  هیهاي نظر اثبات مدل
  براي خلقیتواند راهبرد مناسب  میی، و فرهنگیتی، تربی اجتماعيها  در پژوهش  د علمی یجد

 يها هی نظريساز   بومییا به نوعی یرانی ايها  نو در پژوهشي نظريها د و مدلی جديها دهیا
  . باشدیرانیشمندان ایاند

را برخالف  یشود، ز      محسوب می  یطالعۀ جهان اجتماع   م ي مدرن برا  ی روش يادینظریۀ بن 
ق به ی تحقيها کند؛ بلکه از دل داده       ش موجود را آزمون نمی    یک، نظریۀ از پ   ی کالس يها  روش

 ینی، پـس يادیـ  نظریـۀ بن یشناس ه در روشین منظر، آزمون نظر  یاز ا . ه است یدنبال کشف نظر  
 د و نظریۀی جديادی کشف مفهوم بني در جستجويادیرا محققان نظریۀ بنیز. ینیشیاست نه پ 

  .نوظهور هستند
  

  ياديه بنيات نظري بر ادبيمرور
نظریـۀ  . انـد   گوناگون ترجمه کردهيها وهی را به شGrounded Theoryران یمترجمان در ا

محمد سـعید  ( نظریه میدانی ؛2)گرانیان و دیدیعبدالرسول جمش(؛ و   1)ینیرضا حس  (يا  زمینه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ترجمة رضا حسيني، اي؛ تامالتي چند بر پارادايم، اسلوب ها و تصورات نادرست          يه زمينه نظر. ۱۳۸۷گولدينگ، کريستينا،   . ١
  .پژوهشکدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي: تهران

  .سماء قلم: ترجمة عبدالرسول جمشيديان و ديگران، قمدرآمدي بر پژوهش هاي کيفي در علوم انساني، . ۱۳۸۲فليک، يو، . ٢
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  . 3)گرانی فرد و دییحسن دانا (يادی و نظریۀ بن2)يوك محمدیب (یی ؛ نظریۀ مبنا1)ییذکا
 ها  از دل دادهيپرداز هی و نظريادیم بنین روش، کشف مفاهیفارغ از ترجمۀ واژه، مضمون ا

را  گـر آن  ی د ی و برخـ   يا  ا زمینـه  ی یرا نظریۀ میدان     آن   یرو، برخ   نیا  از. ق است یا میدان تحق  ی
ق ی تحقيها   از دل داده   ییربنای و ز  يادیم بن یچون کشف مفاه  . نامند    می ییا مبنا ی يادینظریۀ بن 

  .رسد  تري به نظر می  معادل مناسبيادین روش است، واژة نظریۀ بنی هدف ایفیک
ـ کـشف نظر  در کتـاب  1967، در سال   ییکایگالسر و اشتراوس، محققان آمر     ، يادیـ ۀ بنی

 نظریـۀ ) 121: 1387نگ،  یگولـد  (يادینبه نام نظریۀ ب   .  را مطرح کردند   يدی جد یفی ک یشناس  روش
ق یـ ن روش، محققان در میدان تحق  یبا استفاده از ا   .  است ی استقرائ یفیق ک ی روش تحق  يادیبن

. )Dunican, 2006: 7(رسـند    ه میین راه به ظهور نظریپردازند و از ا  ها می  دادهيآور به جمع
 يادیـ ها معتقدند که نظریـۀ بن     آن. ند ارائه داد  يادی از نظریۀ بن   يتر  ر مفصل ین و ترنر تفس   یمارت

 ک موضـوعات ی تئوریدهد مسائل کل   است که به محقق اجازه می ی استقرائ ی اکتشاف یشناس  روش
در نظریـۀ  . هـا بپـردازد    دادهی مشاهدات تجربيآور را بسط و توسعه دهد و همزمان به جمع  

  . )Charmaz, 1990: 245(دهد    در خال رخ نمیيزیچ چی هيادیبن
 يها ادداشتیمند از اسناد،  ل نظامی را تحليادی نظریۀ بنيها وهیراوس دستورالعمل و شاشت

دانـد کـه      هـا مـی      و مقایسۀ مـستمر میـان داده       ي از راه کدگذار   ی میدان يها  ا نوشته یمصاحبه  
ل و نظریـۀ منـتج   یها و تحل   داده يآور  که، جمع   يطور  کند؛ به     مند را خلق می     اي ساخت   نظریه

ـ هـا و نظر   میان دادهیاي ذات  ن، رابطه یبنابرا. ه دارد یاي دوسو   رابطهشده از آن،     ه وجـود دارد  ی
(Strauss, 1967: 22-23) .ی در نگرش خاصـ یقیمعتقد است که هر روش تحق) 1977 (4سیهول 

 اشاره دارنـد    ی خاص ی فلسف یشناس  ق به انسان  ی تحق يها  رو، روش   نیا  از. به انسان اشاره دارد   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .دانشگاه عالمه طباطبايي: ، تهران، فصلنامه علوم اجتماعي»نظريه و روش در تحقيقات کيفي«. ۱۳۸۱ذکايي، محمد سعيد،. ١
، ترجمـة بيـوک   هـا  هـا و شـيوه   اصول روش تحقيق کيفي، نظرية مبنايي، رويه. ۱۳۸۵استراوس، آنسلم و جوليت کوربين،    . ٢

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: محمدي، تهران
 .اشراقي/ صفار: ، تهرانشناسي پژوهش کيفي در مديريت، رويکردي جامع روش. ۱۳۸۶د، حسن و ديگران، فر دانايي. ٣

4. Hollis 
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 دار تحت مطالعهید تنها پدیه بایکند که نظر  که گالسر استدالل می  هنگامی). 43: 1381، ییذکا(
ق و روش   یـ  معتقد است که میـان موضـوع تحق        یعنی،  )126: 1387نگ،  یگولد(ن کند   ییرا تب 
 يهـا  وهین، اگـر شـ  یبنـابرا . ت وجود داشـته باشـد   ی و سنخ  ید همگن ی با يادیق نظریۀ بن  یتحق
ز بـا روش  یـ  نيادیـ ها هـستند؛ نظریـۀ بن     دهین پد یی دنبال تب   به یشیمای با روش پ   یستیویتیپوز
 يهـا   تینیها و ع    تی، واقع )Nomen(ها    دهیپد. دارها و نمادها است   ین پد یی به دنبال تب   یفیق ک یتحق

 يها تی درك انسان از واقعيها بازتاب) Phenomen(دارها ی هستند، اما پدی و انسان  یاجتماع
  . کنند  را مطالعه میی اجتماعيها تی ذهنیکل طور ا بهی یاجتماع

جـۀ کـشف و   یشتر نتیـ ، ب نگ معتقد است که معرفت علمـی  یزیسم، د یویتیدر تقابل با پوز   
دا ی ندارند که پیت، وجود خارج یها در واقع    هیها و نظر    هیم، فرض یمفاه. دیتوسعه است نه تقل   

  .)Diesing, 1971: 14(د ساخته و پرداخته شوند یشوند؛ بلکه با
ق یـ افت که معتقـد بودنـد تحق    یها توسعه     وستیتی پوز ي در پاسخ به ادعاها    يادینظریۀ بن 

 اسـت از    يا   مجموعه يادینظریۀ بن .  است  رعلمیی غ یشناس   بر روش  یوار و مبتن     داستان یفیک
 هایی که در  متناسب با کنشي نظريها  ساختيبند  صورتيها برا م و مقوالت و گزارهیمفاه

ـنش یاز ا. )Mohsen & Athers, 2006: 5(دهد   ی تحت پژوهش رخ میمتن اجتماع  هـا  ن منظر، ک
 معنادار يها ، هم متن به مثابه کنشيادیدر نظریۀ بن . افتد    ت بلکه در متن اتفاق می     ینه در واقع  

اشـتراوس  . شود   لحاظ میيپرداز  و مفهوميپرداز هیو هم محقق به مثابه کنشگر فعال در نظر      
 ها مؤلفانی به دنبال را آنیدانند؛ ز    را کنشگري فعال می    يادینمحقق نظریۀ ب  ) 1998(ن  یو کورب 
  .)Mills & Ethers, 2006( هستند ینشی گزيق و کدگذاریک در روند تحقی تئوريبازساز

. ر حاصل از ذهن کنشگران اسـت      یتر تفاس   قی، مطالعۀ دق  يادی مهم نظریۀ بن   يها  یژگیاز و 
 بـا   یکه معـان    يطور   دارد؛ به  يشتری توجه ب  ر خودِ کنشگر  ی به تفاس  يادی نظریۀ بن  یشناس  روش

 ي بـه سـو  یاسی قیشناس ن، حرکت از روشیبنابرا. شود کمترین سرعت از سوي محقق ظاهر می      
ها اشـخاص را بـا نظـارت         دهد و آن       را می  ي، به محقق نظارت کمتر    ی استقرائ یشناس  روش

لـستون و بـولز بیـانگر    ن نظر آیا. )Alston & Bowles, 2003: 206(کنند    مطالعه میيشتریب
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  با روشیستیویتیکرد پوزی متفاوت از روی با روش استقرائ  يادین مفهوم است که نظریۀ بن     یا
  .  استیاسیق

 منفعـل هـستند و      يها افراد   ست، معتقد است انسان   یویتیکرد پوز یگذار رو   انیم، بن یدورکا
ز یـ  نی، نظم اجتمـاع  ن نگرش یدر ا . رات در ساختار جامعه است    ییة تغ   کنند  رفتارشان منعکس 

 کـه در  ينقـش افـراد  .  افراد و محاط بر آنان استيشود که فراسو      فرض می  ینی ع يا  دهیپد
 ری باشد، از آن تأثیة ساخت اجتماع کنند نییشتر از آنکه تعیکنند، ب   میی زندگیساختی اجتماع

 ما گالسرا.  مشهود استي ویم کار اجتماعی و تقسیخودکشن موضوع در کتاب یا. ردیپذ  می
 يد معنایدانند که در تول  میی، افراد را کنشگران اجتماع)يادیگذار نظریۀ بن   انیبن(و اشتراوس   

. دهند  ر مییی را تغ ا آنیکنند و   د میی را بازتولی اجتماعي دارند و ساختارهای نقش فعالیزندگ
 يهـا  برسـاخت  بلکـه  ی اجتمـاع يها ، نه ساختيادین، موضوع مورد مطالعۀ نظریۀ بن     یبنابرا

  . استیاجتماع
وي نظریـۀ  . سه کرده است  ی مقا يادی را با نظریۀ بن    یان اجتماع یکرد ساختارگرا یچارمز رو 

ق را، با استفاده از یج حاصل از هر تحقیداند و نتا   ک می یالکتی را شامل فرایند فعال و د      يادیبن
ـ  کشف شده    ی اجتماع ي از ساختارها  ین روش ساختی اجتماع   یا ـ ا تأو ی هـا   از دادهل شـده    ی

  . )Charmaz, 1990: 1165(داند  می
ت یـ ه و ماهید نظری، با هدف تول   يادیدارند که نظریۀ بن     اذعان  ) 2006 (1الوس و مک لود   

ـ آ   مرتبط برمـی  يرهای متغ ي چندبعد يها   از داده  يا  دهیچیاش، از عهدة مجموعۀ پ      یاستقرائ . دی
، بـه  يت آمـار یـ  بـا قابل یوة سنتیبه ش، یستیویتیق پوزی تحق يها  کنند که روش      آنان اشاره می  

ق ین تحقیگر در ای مهم د  يرهایمتغ.  وابسته است   ي موجود در مدل نظر    يرهای از متغ  يشمار
 ي الگوسازيها  از برنامهیراً برخیاخ. شوند   سپرده مییا به فراموشیشوند   ربط فرض می یا بی

 یـی گرا ها دچار سفـسطه  هت دادیده در خصوص ماهیچی پيها فرض شیسرل با پ ی مانند ل  یعل
ا بازتـاب  یاند و  ل شده ی تحل ییها با چه محتوا     کند که داده      اند و شخص واقعاً تعجب می       شده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Laws & Mcleod 
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  .  هستندیتیچه واقع
، یـی گرا دگاه اثبـات یسه د) 1993 (ی، پارکر و رافیشناخت  روش يکردهایبراي مقایسۀ میان رو   

  ).1جدول(سه کردندی را مقايادیک و نظریۀ بنیهرمنوت
  

  ياديک و نظرية بني، هرمنوتييگرا  اثباتيها ـ مقايسة روش۱جدول 
  

  يادينظرية بن  کيهرمنوت  ييگرا اثبات
ء مورد مطالعه یف لغات به مثابه شیتعار
  )نیف کردن عناوی تعري و آمار کمی(

 يها دهی پدیتغییرپذیري معان  داریت و ذات پایماه
   شدهيکدگذار

درك و  يدر جستجو  ن موضوعیی تبيجستجو
  فهم مطلب

 بر روابط ی فهم مبتنيدر جستجو
  ها  و کنشیط، معانیمیان شرا

 نظام ییگرا لیز از تقلیپره  رجوع به کل  ل موضوعیه و تحلیتجز
   مشروطيها سیمعادالت و ماتر

ات ید فرضییق و تایقت از راه تصدیحق
  .شود   مییبررس

قت بر پایۀ یحق
 افشاء یدارشناسیپد

  .شود  می

ر شدن یراه درگقت از یحق
 يها  دادهيآور محققان با جمع

  .شود  مند و مرتبط کسب می نظام
ر با ی از راه تفسیمعان  .ف وابسته استی به درك تعاریمعان

 درك ي بعديها هیال
  .شود  می

شود   ر درك میی از راه تفسیمعان
دهد، سطوح و   که اجازه می
  .ن شودیی تبيمقوالت بعد

  

Reference: Parker. L. D & Roffey, B, 1993: 93  
  

 از آن اسـت کـه نظریـۀ    یکرد حـاک یق این سه رو ی فوق، روش تحق   يها  افتهیبا توجه به    
 آن اسـت  یاما تفاوت اساسـ . ک استیک نزدی هرمنوتیشناس  به روش  یفی به لحاظ ک   يادیبن

ن یـی  تبي در جـستجو  يادیـ ک به دنبال درك و فهم موضوع است، امـا نظریـۀ بن            یکه هرمنوت 
 يهـا  ان برخالف روش  یگرا  هرحال، روش اثبات    به. دارها است یوع از راه فهم روابط میان پد      موض

ـ د ییـ ها از راه تأ ل دادهیه و تحلیفوق، به دنبال تجز    . رهـا اسـت  یق روابـط میـان متغ  یا تـصد ی
ـ ل نـوع  یها به دل یشناس گونه استنتاج کرد که تفاوت این روش        نیتوان ا   ن، می یبنابرا ـ ا زوای ۀ ی
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 تـوان    مـی  یبه طور کل  .  است یدن به مفهوم شناخت نسبت به هر موضوع       ی رس ي آنان برا  رویکرد
ـ ویتیشناسـی پوز   درست در تقابـل بـا روش  يادیۀ بن ی نظر یشناس  اذعان داشت که روش    سم ی

  . قرار دارد
  

  ياديسم و نظرية بنيويتي پوزيشناس تقابل و مقايسة روش
دهـد کـه در شـش مـورد در      نشان مـی  يادیۀ بنیسم و نظریویتیشناسی پوز   مقایسۀ روش 

  :گر قرار دارندیتقابل کامل با همد
 ی اسـتقرائ يادی نظریۀ بني است، اما استراتژ   یاسیسم ق یویتی پوز یشناس   روش ياستراتژ  .1
  .پردازد  ه میی به خلق نظريادیه و نظریۀ بنیسم به آزمون نظریویتیگر، پوزیبه عبارت د. است
دهد که مـستلزم       ات رخ می  یات بر پایۀ فرض   ی آزمون نظر  سم،یویتی پوز یشناس  در روش   .2
 ي بر مبنايپرداز هیا نظریه ی خلق نظريادیرهاست، اما در نظریۀ بنی روابط میان متغيریگ اندازه
 .م هستندیرندة روابط میان مفاهیرد که دربرگیگ  ها شکل می گزاره

ـ  نظر یعنی.  است ینیشی و از نوع پ    یسم به شیوة سنت   یویتی پوز یشناس  روش. 3 ه از پـیش    ی
.  استینی به شیوة مدرن و از نوع پسيادی نظریۀ بن یشناس  کند، اما روش      موجود را آزمون می   

 .شود  ق کشف میی تحقيها ل دادهیه و تحلیه پس از تجزی نظریعنی

  هر مرحلهیعنید، یآ  ، مرحله به مرحله، و مجزا از هم مییاپیسم پیویتی پوزیشناس روش. 4
 یعنید، یآ   همزمان میيادی نظریۀ بن یشناس  اما روش . شود     شروع می  یم مرحلۀ قبل  پس از اتما  

 يسـاز  هـا، و مفهـوم     داده يبنـد   ل و طبقه  یه و تحل  یها، تجز    داده يآور  محقق همزمان به جمع   
 .پردازد  می

، و ی، تـصادف یسم، عمدتاً از نوع احتمـال یویتی پوزیشناس   موجود در روش   يریگ  نمونه .5
ن معنـا  ی اسـت، بـد  ي نظريادی نظریۀ بنیشناس  موجود در روشيریگ  اما نمونه است، يآمار

 .رسد   به اتمام میيها پس از اشباع نظر  دادهيآور که جمع

ل یـ  از پیش موجود تحلی افراد را بر اساس ساخت اجتماعیسم رفتار اجتماع یویتیپوز  .6
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  افرادی بر کنش اجتماعی مبتنیاع اجتميها ل برساختی تحليادیکند، اما در روش نظریۀ بن  می
 .شود  ر مییتفس

 
  قيشناسي تحق روش

  : برخوردار استی، دو مسئله از اهمیت اساسيادیۀ بنیق نظریشناسی تحق در روش
  شود؟  چگونه طرح می ک روش علمیی به مثابه يادیۀ بنیق در نظری تحقییایاعتبار و پا  .1
 قی دارد؟ی چه مراحل تحقيادیۀ بنینظر  .2

ـ ها مفصل در قالب اعتبار و پا پاسخ این پرسش   .3  در يق و مراحـل کدگـذار  یـ  تحقییای
  .ق آمده استیشناسی تحق روش
  

  قي تحقيياياعتبار و پا) الف
 این مستلزم مطالعۀ. ده باشدی رس1 معتبر است که پژوهشگر به نقطۀ اشباعیه تنها زمانینظر

 گر،یها حاصل نشود؛ به عبارت د از داده يدیچ گواه و مدرك جدی است که هی تا زمانیمیدان
  ).132: 1387نگ، یگولد(ها انجام شده باشد   کامل دادهیوارس

 در نظریـۀ  ي نظـر يریـ گ نمونـه . دهـد    رخ مـی   ي نظر يریگ   در فرایند نمونه   ي اشباع نظر 
لگـر،  یه تا به موجـب آن تحل      ی خلق نظر  يها برا    داده ي عبارت است از فرایند گردآور     يادیبن

 و ي را گـردآور ییهـا  رد چـه داده یـ کند و تـصمیم بگ  ل ی و تحل ي، کدبند ي را گردآور  ها  داده
 ين فرایند گـردآور یا. ه، آن را توسعه بدهدین نظریدا کند تا همزمان با تکویها را از کجا پ    آن

  .)Glaser, 1978: 36(شود   ۀ نوظهور کنترل مییها با نظر داده
، ی انتخابي کدگذار یعنی،  يادی نظریۀ بن  يذارن مرحلۀ کدگ  ی که در آخر   ينقطۀ اشباع نظر  

 ي محـور ي از کدهایکی شامل ی انتخابيکدگذار.  استيادیکنندة نظریۀ بن نییدهد تب    رخ می 
 محقـق  يها دهی، اهداف و اين کد محوریبر اساس ا.  محقق استي برایبه مثابه مفهوم اصل 

ـ  شود تا دال ی سبب می، و انتخابي باز، محوريروند کدگذار. شود  جستجو می  ل و شـواهد  ی
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Point of Saturation 
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  ).Mcfadzean, 2007(ق روشن شود یاعتبار تحق
 يرا نقطۀ اشباع نظر   یز.  است يادیق نظریۀ بن  ی روش تحق  ییای، بیانگر پا  ينقطۀ اشباع نظر  

 شناسـی،  ج حاصـله از آن، در روش یها و نتـا  ن تکرار دادهیپردازد و ا  ق مییها در تحق به تکرار داده  
  . ق استیتحق روش ییایبیانگر پا

گـذرد     میی و انتخابي باز، محوريج از مراحل کدگذاری به تدري که مقولۀ مرکز    هنگامی
 بـه  يادیـ ۀ بنی که نظرین معنا وقتیبد. ز صادق استی آن نیرسد حالت برگشت     و به اثبات می   

 و  یه به مقوالت اصل   یل و تجز  یت تبد یرسد، قابل      می يادی به کشف مفهومی بن    یوه استقرائ یش
 و ی همـان مقـوالت اصـل   يادیـ ا مفهوم بنی ين، مقولۀ مرکزیبنابرا. رده مقوالت را نیز دارد    خ

ده اسـت و در طـول     ی رسـ  ي، به اشباع نظر   ی انتخاب يمقوالت هستند که از راه کدگذار       خرده
ـ  کـه بـه آن نظر   يادیمقوالت تحت مفهومی بن     ، همۀ مقوالت و خرده    1خط داستان   يادیـ ۀ بنی

را در تعریـف آن  یق است، زی بیانگر اعتبار تحقيادیمفهوم بن. شود ج میشود؛ استخرا     گفته می 
  را بسنجد که بیانگر آن است و مفهومی همان موضوعیعنیق یگفته شده است که اعتبار تحق     

انگر یـ مقـوالت ب     است که مقوالت و خرده     يادیۀ بن ی استخراج شده همان موضوع نظر     يادیبن
ق اسـت؛  ی تحق ییای اعتبار و پا   ي دارا یشیمایهمانند روش پ   يادیۀ بن ین، نظر یبنابرا. آن هستند 

. افتد  اتفاق می یل همزمان ی از راه تحل   يادیۀ بن یق در نظر  ی تحق ییاین تفاوت که اعتبار و پا     یبا ا 
 از راه مقایسۀ مستمر و ي نظر يریگ   و نمونه  يآور   همزمان با جمع   يادیۀ بن ین معنا که نظر   یبد

  .پردازد  ز مییا نه ل دادهیه و تحلیپرسش، به تجز
  
  ياديه بني در نظريمراحل کدگذار) ب

ـ ل بای تحلياما برا. ل متن استی تحليادی نظریۀ بن یشناس  اساساً، موضوع مطالعۀ روش    د ی
 یشناسـ  مراحل روش) 2007(ن یفاذ دکتر مک .  در سه مرحله بهره گرفت     ياز روش کدگذار  

  :ن را در شش مرحله خالصه کردی استرواس و کوربيکدگذار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انتخـاب شـده بـا مقـوالت موجـود در      نشي گزي را که در کدگذار    ي که مقوالت مرکز   يخط داستان عبارت است از خط     . ١
 ).Sarker & Others, 2001: 53( دهد ندوي پي محوريکدگذار
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  ،)افتهی ساخت مهی نيها مصاحبه (یفی کيها  دادهيآور جمع: مرحلۀ نخست
  ،) مصاحبهي داده هایسیبازنو(ها   دادهیسازمانده: مرحلۀ دوم
  ،1 بازيها و کدگذار تجزیۀ داده: مرحلۀ سوم

  ،2ي محوريها و کدگذار  دادهيبند مقوله: مرحلۀ چهارم
  3،ی انتخابيرها و کدگذا ب دادهیوند و ترکیپ: مرحلۀ پنجم
  .4افتهی ه و نظریۀ توسعهیظهور نظر: مرحلۀ ششم
ت پـژوهش  ی به هـر شـکل موجـب هـدا         يکدبند. ه هستند یهاي سازندة نظر    کدها قالب 

 يهـا  ها بـه تکـه   ۀ دادهین عمل با تجزیا.  بدل شودینشیشود، پیش از آنکه به پژوهش گز  می
) 1996 (5از نظر اوکاگان  . شود    ز می  را دارد آغا    دن به سطحی مفهومی   ی که قابلیت رس   یلیتحل

  :ها توجه کرد عبارتند از د به آنی که همواره باییها پرسش
   در حال رخ دادن است؟یها، چه اتفاق ن دادهیدر اـ 
 ست؟ی چی اصلی ـ جامعه شناختیمسئلۀ روان شناختـ 

  دارد؟یهیچه توجـ 

  وجود دارد؟ یینجا چه الگوهایدر اـ 

ـ  نگر يبنـد    طبقـه  ی به مثابه نوع   يفرایند کدبند توان به     جه می یدر نت  ست کـه در بـن آن     ی
هـا، کـاهش      ک و مقایسۀ مـداوم داده     یستماتیل س یمرحلۀ بعد از تحل   .  باز وجود دارد   يکدبند

ـ ا. ها باشد اي است که بیانگر رابطۀ میان آن ها به گونه   آن يبند  شمار کدها و گروه    ن مرحلـه  ی
  دارندي، مقوالتی جايبند ن طبقهیدر ا.  مربوط استمی مفاهيریگ  و شکلي محوريبه کدبند
 از پدیـدة تحـت مطالعـه بـه دسـت      ي و نظری کلینییبا هم متحد ساخته و تب   .م را   یکه مفاه 

  ).140 ـ 141: 1387نگ، یگولد(دهند   می
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Open Coding 
2. Axial Coding 
3. Selective Coding 
4. Developing Theory 
5. Ocallaghan 
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 در سه مرحله بـه اجـرا    ي روش کدگذار  يادی نظریۀ بن  يها   در تمام پژوهش   یبه طور کل  
  :دیآ  در می

   باز،يم از راه کدگذاریاستخراج مفاه: نخستمرحلۀ 
  ، ي محورياستخراج مقوالت از راه کدگذار: مرحلۀ دوم
  .ی انتخابيها از راه کدگذار استخراج گزاره: مرحلۀ سوم

 اسـت کـه مفـصل    يادیـ  کشف و ظهور نظریۀ بني برایگانۀ فوق از مراحل اساس  مراحل سه 
  .شود  ح مییتشر

  
  مي استخراج مفاه باز ويکدگذار: مرحلة اول

ـ ه، آزمـون، مقا   ی باز شامل تجز   يکدگذار هاسـت    دادهيبنـد   و مقولـه   يسـاز   سه، مفهـوم  ی
(Strauss & Corbin, 1990: 61) .ـ ن مقای بـاز تمـر  يمرحلۀ کدگذار دن یسۀ مـداوم و پرسـ  ی

 شدنی م دركیرا متن مستقیز. ها، متن آشکار خواهد شد  که با استفاده از آنیاما سؤاالت. است
ا پارگراف بـه پـاراگراف و   یۀ آن به صورت خط به خط، جمله به جمله ی مگر با تجز   ست،ین

 باز رفت و ين، کدگذاریبنابرا. Corbin,1994: 274)& (Strauss هر تکه ي برايگذار عنوان
ها با   آنيگذار  متن پس از عنوانيها سۀ میان تکه  یمقا. سه است یدن و مقا  یبرگشت میان پرس  

  . د تا جایی که امکان داردی جديگذار هدف عنوان
  :کند بپرسیم شنهاد میی گالسر پيگذار  عنوانيبرا
  شود؟ ده ذکر مییست؟ کدام پدین نکته دربارة چی؟ ايزیچه چـ 
 يهـا را بـاز     رد؟ کـدام نقـش    یـ گ  ق صورت می  ی کدام افراد در تحق    يگری؟ باز یچه کس ـ  

 کنند؟  کنند؟ چگونه تعامل برقرار می می

  شود؟  ده ذکر میی پدچگونه؟ کدام جنبۀـ 
 ؟ کجا؟ی چه زمانيچه موقع؟ براـ 

  ؟یچقدر؟ با چه شدتـ 
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 & Strauss(؟ي به هدف با چه ابزاریابی  دستيگر، برای؟ به عبارت ديا لهیبه چه وسـ 

Corbin, 1990: 77( .  
 ي ممکـن بـرا  يهـا    گفتـه شـده راه     يهـا   روش.  خواهد شد   ها متن روشن    ن پرسش یبا ا 
 باز خط به يکند که کدگذار     شنهاد می یچارمز پ .  مقوله است  يبعاد و محتوا  شتر ا ی ب يآزادساز

هـا   ها، تـرس  زهی از دخالت انگيری جلوگ يرا ممکن است به محقق برا     یز. ردیخط صورت گ  
ک، یـ وفلی(رسـاند      شـده یـاري      يآور   در اطالعـات جمـع       حل نشده  یا موضوعات شخص  ی

  ).226 ـ 227: 1382
ـ  پرسیدن و مقا   یعنی یقید آن به شیوة تطب     باز مستلزم کاربر   يکدگذار هـا    داده. سه اسـت  ی

 .شوند  ل مییه و تحلیر چه؟ که؟ کجا؟ چگونه؟ چقدر؟ تجزی نظيا هاي ساده  ابتدا از راه سؤال   
شـوند و     مـی يبنـد  گر گـروه یکدی مشابه با يدادهایشوند و رو سه مییها مقا   به دنبال آن داده   
  ).148: 1386گران، ی فرد و دییاناد(رند یگ   میی مشابه عنوان مفهومی

. نامنـد   هـا مـی   دهی باز را مرحلۀ برچسب زدن به پد    ين مرحلۀ کدگذار  یاشتراوس و کورب  
ب اهمیـت، ابـراز   یـ  را، به ترت  باز چهار نوع سطح مفهومی  ي گالسر در مرحلۀ کدگذار    یبارن
  :دارد  می

  .1 ا حدس مفهومییگمان   .1
  .ت باشدی بر واقعیتن که مبیفیتوص: 2 ف مفهومییتوص. 2
گـردد کـه         پژوهش برمی    و مفهومی  يت نظر یبه حساس : 3 ا ظهور مفهومی  ی ییخودنما. 3

  .ابدی   نمود میینشی گزيدر فرایند کدگذار
ـ کننـدة نظر   در واقع مهار قدرت مفهومی: 4 قدرت مفهومی. 4  ,Glaser( اسـت  يادیـ ۀ بنی

   از سـطوح مفهـومی  یکـ یتوانـد شـامل      باز مـی ين، هر نوع کدگذاریبنابرا. )17-25 :2002
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Conceptual Conjecture 
2. Conceptual Description 
3. Conceptual Foppery 
4. Conceptual Power 
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  . و باز کندیی باز دست محقق باز است تا اطالعات را رمزگشايدر کدگذار. چهارگانه باشد
 باز متن انباشـتن کـدها در درون    يمعتقد است که هدف آزمون کدگذار     ) 2006(کن  یدان

ـ ا.  مورد عالقه است   يها   پرسش يمقوالت برا   بـاز را  ي کدگـذار يک در فراینـدها یـ ن تکنی
ن، یبنـابرا . )Dunican, 2006: 7(انـد    نامیـده 1ل خردیا تحلیز ین، میکروآنالیاشتراوس و کورب

ه یـ  اولي کدهاي مصاحبه بر پایۀ خط به خط و جاسازيها  محقق از راه رونوشت يها  لیتحل
هـا را در      داده یستین متذکر شدند که محقق با     یاشتراوس و کورب  . دهد  در حاشیۀ متن رخ می    

 2کـرد مقایـسۀ مـستمر   یل، محقـق از رو ین تحلیدر طول ا. ل کندی مطالعه و تحل  یاي کل   شیوه
  .د مقوله کشف شودی جديها کند تا نمونه  استفاده می

 بـه عهـدة     يریاي تفـس     باز اصـوالً مرحلـه     ي معتقدند که کدگذار   يسارکر و همکاران و   
. )Sarker & Others, 2001: 53(ل متن، کنـشگر فعـال اسـت    یمحقق است و محقق در تحل

ها، اجـزا   تیف موقعیشود که محقق، در تعر   باز محسوب میيریگ  نمونهی باز نوع يکدگذار
. )Corbin & Strauss,1994: 40(رسـد   آن مـی يها یژگیها به درك مقوالت و و ادداشتیو 
   مفهـومی يها دهی ایها ضبط معان ادداشتی.  باز کاربرد بسیاري دارديها در کدگذار    ادداشتی

ـ دهنـد تـا محقـق بـه نظر      ل را توسعه می   یها تحل   ادداشتی.  هستند ي نظر يریگ   نمونه يبرا ۀ ی
کننـد   نکـه بـه محقـق کمـک مـی     ینخـست ا . ها اهمیت بسیاري دارند  ادداشتی. د برسد یجد

 محقـق را از  يت نظـر یدوم حساس.  کندییوند میان کدها را شناسایا کند تا پی را مه  يشواهد
  .)Elliott, 2005: 51(کند  ه مهار میی در ظهور نظری شخصيریسوگ

هـا کمـک      ل داده یـ ت تحل یـ فی در نظارت و مهـار ک      یسینو  هیا حاش یها    ادداشتین،  یبنابرا
 ییها ادداشتیشود   متذکر می) 2003 (3کارپنر. ش آگاه است  یها  يریکند، هرچند محقق از سوگ        می

ن معنی کـه در  یبه ا. شود  یستند از مجموعۀ تحلیل متن باطل میق ن ی تحق يکه مناسب با الگو   
ها و بخـشی   ل داده ی از آن تحل   ی دارد که بخش   ی دووجه ی هدف يبردار  ادداشتی يادینظریۀ بن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Microanalysis 
2. Constant Comparative 
3. Carpenter 
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 يکدگـذار ). همـان (ابدی دست یحیج صحیها و نتا افتهیت محقق است تا بتواند به یمهار ذهن 
 يسـاز   فهـوم  که محقق بـا م     يشود؛ به طور       محسوب می  يادی نظریۀ بن  ي استراتژ يربنایباز ز 

ـ اگرچه ا. پردازد    می يبردار  ادداشتیمتن در حاشیۀ متن به        مرحلـۀ  ين مرحلـه از کدگـذار  ی
  در حاشیۀ متن، قادر خواهد بود رونديبردار ادداشتی است که محقق آزادانه، از راه يریتفس

د و تواند به مقایسۀ مستمر متن بپـرداز  ن رو، محقق همچنان مییاز ا. ه را مهار کند یظهور نظر 
  .ها برسد  دادهيبند آن را اصالح کند تا به مرحلۀ مقوله

  
   و استخراج مقوالتي محوريکدگذار: مرحلة دوم

 ي باز با برقراري که پس از کدگذار   ییها  هی عبارت است از سلسله رو     ي محور يکدگذار
ـ ا. ابنـد ی گر ارتباط مییکدی با  يدی جد يها  وهیوند میان مقوالت، اطالعات به ش     یپ ـ  ی ا ن کـار ب

ط، محتـوا، و  یرد که متضمن شرایگ  صورت می) ا سرمشقی ییمدل الگو(می یاستفاده از پارادا 
  ).97: 1385ن، یاستراوس و کورب( کنش ـ کنش متقابل و پیامدهاست يراهبردها

انـد   ه شـده ی آزاد تجزي که در مرحلۀ کدگذارییها م و مقوله ی، مفاه ي محور يدر کدگذار 
شـود کـه چگونـه      ن مرحله، مشخص مـی یدر ا. شوند  تصل میگر میکدید به ی جد یبیدر ترک 

 کـنش و  يهـا  يهـا، اسـتراتژ   ط، زمینـه یگر مرتبط است و شرایک مقولۀ واحد با مقوالت د     ی
 .)Corbin & Strauss, 1990: 57 (شود  ج آن به دقت جستجو میینتا

  : شامل دو فرایند استي محوريکدگذار
وسـتار خـوب در   یتوانـد در درون پ   میيا  هر مقوله،یبه طورکل:  باز کدهايمقوله بند   .1

ـ توانـد مثبـت    رنافذ قرارگیرد، مثالً احساسات می    یمقابل بد و نافذ در برابر غ       .  باشـد یا منفـ ی
 يهـا  یژگـ ی از ویطبعـ   هر بعد است، مثالً شوخ يها  یژگی شامل کشف و   ي محور يکدگذار

  .)Mcfadzean, 2007(احساسات مثبت است 
  باز در دروني مشابه کدهايبند در گروه: ها و ابعاد آن یژگی، وير محويکشف کدها  .2

 ي محـور  يکدگـذار .  داشـته باشـد    ي میان پنج تا ده عنوان کد محور       یستیمقوالت محقق با  
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 بـاز  ير کدگـذار یرمقوالت دارد کـه در مـس  ی میان مقوالت و ز    يساز  ت ارتباط یاشاره به فعال  
، فنـون  ي محـور يدر طول فرایند کدگـذار . Strauss, 1990: 97)&(Corbinابد ی  توسعه می

  ).40: همان( هستند یرمقوالت آن دارد که احتمالی اشاره به روابط میان مقوله و زيریگ نمونه
ـ ا. ک مقولـه اسـت  یرمقوالت به ی زيساز  فرایند مرتبط  ي محور يکدگذار  ين کدگـذار ی

 ين فرایند همانند کدگذاریا.  و شامل چند مرحله استیاسی ـ قیدة تفکر استقرائیچیفرایند پ
هـا،   وهین شـ ی، استفاده از اي محورياما در کدگذار. شود  سه و سؤال کردن اجرا مییباز با مقا 

   مـدل پـیش    يها از لحـاظ الگـو        مقوله يساز  شتر متمرکز است و به طرف کشف و مرتبط        یب
  ).114: همان(رود  می

 ي محور يشوند، اما در کدگذار      ک می یم و مقوالت تفک   یها به مفاه     باز داده  يدر کدگذار 
 ين ماننـد کدگـذار  ی معيها نه میان مقوله( آن ی فرعيها ک مقوله و مقوله یوند میان   یاز راه پ  
 یده  به فرایند شکلي محوريب، کدگذارین ترت یبد. دهند    وند می یها را به هم پ      داده) یانتخاب
  ). 148: 1386گران، یفرد و د ییدانا(ها اشاره دارد   آنی فرعيها  و مقولهی اصليها مقوله

 یانیم که بیساز  اي مرتبط می  به مقولهی را در سلسله روابطی مقوالت فرعيادیۀ بنیدر نظر
   . کنش و کنش متقابل، و پیامدهاستيط میانجی، راهبردهایده، زمینه، شرای پدیط علّیاز شرا

ـ  داللت دارد کـه بـه وقـوع       یعیا وقا ی به حوادث    یط علّ یشرا ـ ا رشـد پد ی  ی منتهـ يا دهی
 یها اغلب با واژگان شود، در داده    ط مقدم خوانده می   یا آنچه گاهی شرا   ی یط علّ یشرا. شود    می

 یحت. شود  ان مییب» به علت«، و »به سبب«، »چون«، »از آنجا که«، » کهیدر حال«، »یوقت«چون 
ه و با نگاه مـنظم  دیتوان با توجه به خود پد   وجود ندارد، اغلب می  ییها    ن نشانه ی که چن  یوقت

 طی مقدم بر پدیدة مورد نظر است، شرای که از نظر زمانیا اتفاقاتی حوادث ینیها و بازب به داده
  .دا کردی را پیعلّ

 نظارت و اداره يها و کنش متقابل برا      است که سلسله کنش    یا اتفاق اصل  یده، حادثه   یپد
ـ ن کـنش  یکنند؟ ا   داللت میيزیچها به چه  ن دادهیا. شود  ها معطوف یا بدان مربوط می  آن ا ی

  ست؟یکنش متقابل دربارة چ
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، یبه عبارت . کند   داللت می  يا  دهی است که به پد    يا  ژهیات و یزمینه نشانگر سلسله خصوص   
 طیزمینه عبارت از سلسله شرا. ک بعد استی در طول  دهیع مرتبط با پد یا وقا یمحل حوادث   

ده صورت ی مهار یا پاسخ به پد   يتقابل برا  کنش و کنش م    يخاصی است که در آن راهبردها     
  .ردیگ  می

 کنش و کنش متقابـل اثـر    ی است که بر چگونگ    يتر  عی و وس  یط کل یط میانجی شرا  یشرا
، سطح فناوري، شـغل،   يگاه اقتصاد یزمان، فضا، فرهنگ، پا   : ط عبارتند از  ین شرا یا. گذارد      می
  . فردیع زندگیخچه، و وقایتار

موضوع مطالعه  .  کنش و کنش متقابل است     يری با سوگ  يپرداز هی روش نظر  يادیۀ بن ینظر
ان دارد که هدف آن اداره کردن، برخورد بـا،  یچه فرد باشد، چه گروه کنش متقابل در آن جر 

ط خـاص، بـه   ی است که در زمینه و شـرا يا دهیت نشان دادن به پد  یبه انجام رساندن، حساس   
وف به خود فرد است و هم معطوف بـه   عنصر کنش متقابل هم معط    . شوند     درك می  يا  گونه

  .رفتار متقابل دیگر افراد گروه
رد یـ گ  صورت میيا دهیا براي اداره و مهار پدیهایی که در مقابله با        العمل  اعمال و عکس  

ستند که افراد قصد آن ی نییها   کرد و الزاماً همان    ینیب  شیتوان همیشه پ     دارد که نمی   ییپیامدها
ـ هـا    افـراد، مکـان  ي برا ي متقابل ممکن است پیامدها    يفتارهااعمال و ر  . اند  را داشته  ا یا اشـ ی

تـوجهی بـه     که با بیيماریا اتفاقات باشند، مثل بیپیامدها ممکن است حوادث . داشته باشند 
  ).104 ـ 105: 1385ن، یاشتراوس و کورب(شود    حالش بدتر میییم غذایرژ

ـ جر. وله اسـت  ک مق یمقوالت به      روند ارتباط خرده   ي محور يکدگذار  از يا دهیـ چیان پ ی
 ماننـد  ي محـور يکدگـذار .  است که متضمن مراحل گوناگون استیاسی و ق  یتفکر استقرائ 

  استفادهي محورياما در کدگذار. ردیگ   و طرح پرسش صورت می سهی باز از راه مقايکدگذار
گر در یکـد یشتر متمرکز است و به کشف روابط و ربـط دادن مقـوالت بـه        یها ب   وهین ش یاز ا 

  .رود  ش میی شده پيریا مدل سوگیم یپارادا
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  ي و استخراج مقوله مرکزي انتخابيکدگذار: مرحلة سوم
 .دهـد    وند مییه را به هم پ  ی است که آثار گوناگون نظر     ي مقولۀ مرکز  یی نظریۀ مبنا  ينقطۀ مرکز 

  . شود  می کامالً ساخته و پرداخته ظاهر يا هی، نظری انتخابين صورت در مرحلۀ کدگذاریبد
د نقـش  ییـ  تأي براي را توسعه دادند که مقولۀ مرکزيفرایند) 1998(ن یاشتراوس و کورب  

 رخ ینـش ی گزين مقوله در طول کدگـذار یا. شود  ک میی تئور يمحقق به مثابه مؤلف بازساز    
  ن برچـسب مفهـومی    یا.  است ي مقولۀ مرکز  یی نها يساز  ژه خط داستان مفهوم   یبه و . دهد    می
  .)Mills, 2006(ها باشد   آن دادهییا بازنمایبا داستان د متناسب یبا

 يان کدگـذار ی در تداوم جري محوري در پی کدگذاری انتخابيروشن است که کدگذار  
ن و اشـتراوس در ادامـۀ   یر کـورب  یبه تعب . دیآ     متعدد به دست می    يها  سهیآزاد و به واسطۀ مقا    

منظور از داسـتان، صـرفاً   . دیآ  جود می به و1یل، خط داستانیه و تحل ی و تجز  يفرایند کدگذار 
، ارائـه  يسـاز    مورد مطالعه است و خط داسـتان مفهـوم         یدة اصل ی دربارة پد  یفیت توص یروا

ـ خط داستان پس از تجز. ن داستان استیدة ای، و چکی انتزاع یشرح ل بـه مقولـۀ   یـ ه و تحلی
 کرد که   ی تلق يدید همچون خورش  ی را با  يا مرکز ی یمقولۀ اصل . شود  ل می یق تبد ی تحق یاصل

 .)Strauss & Corbin, 1900: 124(ارات قرار دارد یمند با س در رابطۀ منظم و نظام

 را ي رفتـار يرات در الگوهـا ییـ اي دارد که بیـشتر تغ        اشاره به مقوله   يمفهوم مقولۀ مرکز  
ن اسـتدالل   یهمچن. ها کشف شده است     ابد که در داده   یوند  ی پ ییها  گر مقوله ین کند و با د    ییتب

 ۀ اشتراوس،یمطابق با نظر.  استيادیۀ بنی خلق نظري برایفی توصياست که مقولۀ مرکزشده 
  : داردي شش مسئلۀ محوريمقولۀ مرکز

  .شود  ها تکرار می مکرر در داده  .1
 . گوناگون استيها وند میان دادهیپ. 2
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قـدم  .  داستان استیگذرد که قدم نخست آن خط اصل   می ي از فرایند  ی انتخاب يکدگذار
گر در سـطح  یکدیقدم سوم مرتبط ساختن مقوالت به . تکمیلی استدوم ربط دادن مقوالت   

ن قـدم تکمیـل   یآخـر . هـا اسـت   د رساندن آن روابط در قبال دادهییچهارم به تأ  .  است يبعد
 ستند،یب نین مراحل لزوماً به ترتیا. ا بسط و گسترش دارندیاز به اصالح ی است که ن   یمقوالت

 ).  119 ـ 120: 1385ن، یاشتراوس و کورب(آمد است و ها در رفت وسته میان آنیبلکه محقق پ

 ي کدگـذار  یعنی ياشباع نظر . رسد     می یی به مرحلۀ نها   ي با اشباع نظر   ی انتخاب يکدگذار
 يوه بـه قـدر  یدر همان زمان ش  . کند    دي فراهم نمی  یکه دانش جد  ... ها و   ت مقوله یشتر، تقو یب

 يها و همان کدها را از کدگذار       بع متن تواند دوباره همان منا     ر است که محقق می    یپذ  انعطاف
 از موضـوعی  يادیۀ بنیک نظر ین و ساخت    یهدف تدو . دیک سؤال متفاوت وارد نما    یباز با   

  . متفاوت است
  

  يبند جمع
ـ  بـه ز  يش از اندازه بر کدبند    ید ب ینسبت به تأک  ) 1967(گالسر و اشتراوس     ش یدایـ ان پی

پردازان   هین است که نظر   ین روش ا  یبر ا ) 1983( چارمز   یاما انتقاد اساس  . ه هشدار دادند  ینظر
 ندارنـد  ی شده توجـه کـاف   يت مواد جمع آور   یفیها و ک     داده ي به فنون گردآور   يادیۀ بن ینظر

 يتوان اشاره کرد کـه محقـق بـرا     ن، با توجه به این تضاد می  یبنابرا). 146: 1387نگ،  یگولد(
 توجـه   يبه قدرت تـوازن کدگـذار     د  ی بر آن با   ین استناد و شواهد مبن    یه و همچن  یظهور نظر 

 بر شـواهد  یک طرف باید به ظهور نظریۀ مبتن     ی از   يادیگر، محقق نظریۀ بن   یبه عبارت د  . کند
ه منجر شود   یان ظهور نظر  ید به ز  یها نبا   يگر کدگذار ی د ي شده توجه کند و از سو      يکدگذار

  . استییگرا  برخالف روش اثباتيادیکه بیانگر کنش فعال محقق در نظریۀ بن
از بـه  یـ د کند که ن  ی را تول  ی از مقوالت  يها، محقق ممکن است شمار      ل داده یدر خالل تحل  
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ونـد  ی و پيبنـد   دسـته یدهد تا چگونگ  مقایسۀ مقوالت به محقق اجازه می     . ها دارد   تقلیل داده 
ل یـ  عناصـر در تحل يبند ه دسته یوه شب ین ش یا.  کند ییتر شناسا   عیها را تحت مقوالت وس      داده
 و مقولۀ   ی اجتماع یشناس   روان يف فرایندها ی در تعر  یل مقوله عنصر اساس   ی تقل . است یعامل
ـ هـا   هـا و شـاخص   ل دادهیـ ن، تقلیبنـابرا . )Tavakol & Torabi, 2006: 4 ( است يمرکز ا ی
، بـرخالف روش  يادیـ ق، بیانگر آن است کـه نظریـۀ بن    ی تحق يها  م به مقوالت و گزاره    یمفاه
  .ه استید نظری است که هدف آن کشف و تولیاستقرائ، روشی ییگرا سم و اثباتیویتیپوز

 نتواند بـه ظهـور   ي بر اساس شواهد و روند کدگذاريادیۀ بنیممکن است که محقق نظر  
 يت نظرید حساسین حالت باین معتقدند که در ایگالسر، اشتراوس و کورب. ابدیه دست ینظر

 زمینـه  اوم باید بتواند نظریۀ پـشت  به کمک پرسش و مقایسۀ مديادیمحقق نظریۀ بن . ش داد یرا افزا 
ز بیانگر آن است که محقق نظریـۀ     ین موضوع ن  یا. ق را از درون متن کشف کند      یو پنهان تحق  

  .شود  کنشگري فعال محسوب میيادیبن
 ن،یسم اسـت، همچنـ  یویتی و روش پوزيادیز نظریۀ بنیعالوه بر آنکه کنشگري فعال، نقطۀ تما    

 .رسـد   ه مییق و تفحص در متن به کشف نظر      یرا پس از تحق   ی ز  است، ینی از نوع پس   يادینظریۀ بن 
ۀ از پـیش  یشود و نظر  سم روش مدرنی محسوب مییویتی در مقابل پوزيادین، نظریۀ بن  یبنابرا

  . کند  موجود را آزمون نمی
کند؛ بلکه با هـدف    سم، لزوماً مرحله به مرحله حرکت نمی     یویتی، همانند پوز  يادینظریۀ بن 
 و يبنـد  ، دسـته يآور  همزمان بـه جمـع  یعنی. کند ل همزمان استفاده می ی تحل ه از یکشف نظر 

 ي باز، محـور ي کدگذاری از سه مرحلۀ اساسيادینظریۀ بن. پردازد  م می یل مفاه یه و تحل  یتجز
  . محقق استي راهنمايگذرد که به معنا   مییو سپس انتخاب

 يکشف مقولۀ مرکز. ق استی تحقییای اعتبار و پايسم، دارایویتی، همانند پوزيادینظریۀ بن
 اسـت کـه همـان       يدن به اشـباع نظـر     ی رس يم و مقوالت به معنا    ی بودن مفاه  يبیانگر تکرار 

 پس ين مقولۀ مرکز یهمچن. م و مقوالت در متن است     یر بودن مفاه  یق و تکرارپذ  ی تحق ییایپا
 بیـانگر  ي مرکـز ن، مقولـۀ یبنابرا. م را دارد یل به مقوالت و مفاه    یت تبد یاز کشف، مجدداً قابل   
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 ي به کشف مقولۀ مرکـز     يادیسم، نظریۀ بن  یویتیلذا برخالف پوز  . ق است ی تحق ییایاعتبار و پا  
  .ه نیز نظر داردید نظرییا تأی ییایپردازد و همزمان به اعتبار و پا می

ونـد  یگر مقـوالت را بـه هـم پ   یق است که دی داستان تحقی بیانگر خط اصليمقولۀ مرکز 
  نیـی  عالوه بر آنکه تبين، مقولۀ مرکزیبنابرا. دهد    ل می یها را تشک    ظر گزاره ن ن یدهد و از ا       می

ـ ، اعتبـار و پا    يق است، بیانگر اشباع نظر    ی تحق يدارهایها و پد    کنندة خط داستان، گزاره     ییای
 يادی نظریۀ بني، نقطۀ مرکزين رو، مقولۀ مرکز یاز ا . ز هست ی ن يادیق و کشف نظریۀ بن    یتحق

 و ین نو از جهان اجتمـاع ییپرداز است تا به تبع آن به درك و تب        هیظر محقق ن  یو هدف اصل  
  . ابدیها دست   انسانیفرهنگ
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