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 چکیده
هاا  تحقیاق    به عنوان یکی از روش "ور پایهنظریه " تحقیق تحلیل روشبررسی و ، هدف اصلی این مقاله

باه ااا  اتکااه باه     ، اکقشاایی    اساققرایی و دهاد تاا باا رویکارد     مای  کیفی است که به پژوهشگر امکان
د و خاود باه تادوین تئاور      یا امفاهیم و قضایا را به طور مسققیم از واقعیت کشف نم، ها  مواود تئور 
بحا    گرایی ماورد گرایی تاا تفسایر   از اثباتدر این مقاله ابقدا مبانی یلسفی تحقیق ، بدین ترتیب. بپردازد

ها  پارادایم ادیاد و باا درا اهمیات ایان موضاوب کاه بسایار  از         وضهتکیه بر مفرآنگاه با ، قرار گریقه
ها  الزم بارا    قابلیت ،ها  ایرانی سازمان ور پایهئل ها و مسا سازمانی مواود یارغ از پیچیدگیها   تئور 
عملای آن باه    و چاارچو   ور پایاه شناسای نظریاه    روش، ها  ایران را ندارناد  ل سازمانی سازمانئحل مسا
با این هدف که مطالعات سازمانی در مسیر  سوق یابند که قاادر باه طراحای و    . اره خواهد شدتفصیل اش
هاا  ایرانای و    سازمان و کارمندان ها  زیسقه مدیران بومی و مبقنی بر تجربه ها  ها و تئور  تدوین مدل

 .  باشند هاو شرایط و تحوالت آنها  زمینه، لمقناسب با مسائ
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 مقدمه
( در کقاااا  1962تومااااو کاااوهن    

اعامم داشات کاه    « ساختار تحول علمم »

ااایی  ه ب تفکرات و تحوالت مهم علمی با اا

هااا پااارادایم. یابنااد هااا اریااان ماای پااارادایم

ل انساان هساقند    نمایی برا  حال مساائ  راه

، اندیشااد م ماایپااارادای انسااان در چااارچو 

هاار پااارادایم . کنااد یهمااد و قضاااوت ماای ماای

ن محادوده  ا  را تعریف کارده و در آ  محدوده

قواعااد  را باارا  درا مسااائل بشاارحاکم    

زماان  ، سازد و هرگااه از ایان کاار بازماناد     می

مرگ آن یارا رسایده و باا پاارادایم ادیاد       

، اااایگنین خواهااد شااد  نفاریااان وکیااانی  

ا نقاا  هاا ارادایمپاا، بااه گااواه تاااریخ. (1384

، ل هر علمیمحور  در شناسایی و حل مسائ

. اند داشقه و سازمان از آن امله علم مدیریت

ل ساازمانی  مساائ ل به ویژه مسائ برخی از این

ثیرپذیر  از تحوالت ااقماعی از قابلیات  با تأ

نقا   ، از ایان رو . ردارندتحول بیشقر  برخو

 ل ادید به ویاژه ی مسائها در شناسای پارادایم

و  باودن آنهاا   ور پایاه با درنظرگریقن خاصیت 

حساسایت بیشاقر    ثر هاا  ما    حال  ارائه راه

م انبوه تحقیقاتی که پیراماون  به رن. طلبد می

باا   اما هناوز . اند مسائل سازمانی صورت گریقه

هااا  بحااران ماادیریت و رهباار  در سااازمان  

زیااد  وااود    ها و پدیده لمسائ. ایم موااه

ر ادیاد نیازمناد راه   که به اققضا  عص دارند

 در حالی. ها  ادید در آن زمینه هسقند حل

ثیرپذیر  از پارادایم تحقیقات مواود با تأکه 

گرایانه و کمّی صاریا    تجنیه حاکم با رویکرد 

ها  برخاسقه از  زمون نظریهل و آبه حل مسائ

کوشند تا ایان   دیگر معطوف شده و می ور پایه

را باه   هاا  باه دسات آماده     حلل و راهمسائ

هاا و   یارغ از پیچیادگی ، ها  ما خورد سازمان

 .  بدهند ور پایهمسائل 

چاال  اساسای   ، با تواه به مراتب یاوق 

ایان اسات    و ساازمان  محققان حوزه مدیریت

باومی و مبقنای   ا   نظریاه توان  چگونه میکه 

و کارکناان و   هاا  زیساقه مادیران    بر تجرباه 

و شاارایط و هااا  زمینااه، لمقناسااب بااا مسااائ

بادون  . ها  ایرانی ارائه نماود  ت سازمانتحوال

یای  گرا پارادایم اثباتارچو  صریا  در چ، شک

هااا   کااه باای  از ناایم قاارن اساات باار روش

، سایه ایکنده است و سازمان تحقیق مدیریت

، از ایان رو . ال پاساخ داد توان به این سا   نمی

تعریف پاارادایم ادیاد  کاه مفروضاات آن     

االت  قبیال سا  شرایط و النامات پاسخ به این 

، هاا  معاصار یاراهم نمایاد     را برا  ساازمان 

، در ایان مقالاه  . ضرورتی ااقنا  ناپذیر است

هاا  یلسافی    پاارادایم  با نگااهی ااماالی باه   

ضارورت گاذر از پااارادایم   ، یاق زیربناایی تحق 

گرایی به تفسیرگرایی مورد بحا  قارار    اثبات
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باه   1ور پایاه ریاه  شناسای نظ  د و روشریا گ یم

 هاا  تحقیاق کیفای بااه    روش مثاباه یکای از  

اایگااه  ، تدر نهایا . شاود  تفصیل اشااره مای  

در مطالعااات  ور پایااهروش پااژوه  نظریااه  

 .  سازمانی بح  خواهد شد

 فلسفی تحقیقهای  پارادایم -1 
انقخاا   ، علاوم انساانی  ها   در پژوه  

رویکرد پژوه  برا  پی بردن به واقعیت بار  

پایااه دیاادگاه یلساافی اسااقوار اساات  زیاارا   

از را ها  زیربنایی  ال ژوهشگران پاسخ به سپ

ماهیات  »، «ماهیات چیسات   »امله اینکاه  

چگونه این شناخت باه  »و « شناخت چیست 

 مفارو  ، باه طاور ضامنی   « آیاد   می دست

پیوند مفروضات . (1384، پندارند  بازرگان می

معریااات شناساااای و  ، شاااناخقی  هساااقی 

شناخقی با اسقناد به ایده مهم هیچکاا  روش

( 2000، باه نقال از کاوهن   ، 1995  2و هیوز

م یااد ایاان مطلااب اساات کااه مفروضااات     

شاناخقی زیربناا  مفروضاات معریات      هسقی

اخقی شاان انااد و مفروضااات معریاات شااناخقی

شاناخقی و   ساز ظهاور ممحظاات روش   زمینه

گر قواعاد    این ممحظات به نوبه خود ترسیم

هاا  عملای پاژوه      هسقند که باه تکنیاک  

، ایاان اسااقدالل ایااهباار پ. شااوند مربااوم ماای

                                      
1. Grounded Theory 
2. Hitchcock & Huges 

توان  ها  یلسفی پیرامون روش را میپارادایم

پسااا ، دسااقه کلاای اثبااات گرایاای بااه سااه 

گرایاای و تفساایر  طبقااه بنااد  کاارد  اثبااات

کاااانون توااااه . (1385،  شاااعبانی ورکااای

او و یااباار ق یشااناخت مبقناا، انیااگرا اثبااات

 ینا یت عیا ک واقعیا ه عنوان ده بیمشاهده پد

 عیاات اماار  (  واق1380، اساات دنهارتمجن

به . شود عینی و مسققل از پژوهشگر یر  می

توان از طریاق عملیااتی کاردن     که می طور 

بادون آلاوده شادن باا     ، عینی تحقیق یرایند

، هااا  محیطاای کشااف کرد بازرگااان   ارزش

ها  ااقماعی  واقعیت، از این دیدگاه. (1384

و مقااررات از مشاامول قااوانین  ، و یینیکاای

  کشاف شادنی   ا  هسقند کهشده تعیین پی  

عموه ه ب. (1387، ند محمدپور و ایمانشاب یم

هاا و   طاور انحصاار  بار روش   ه این رویکرد ب

شااود کااه پرساا  از   ماای کااننقااایجی مقمر

. شاامارد نماای یرایناادها  پااژوه  را مجاااز 

پاذیرش ادعاا     پژوه  از این نگاه مقضامن 

ا   ست که مجموعهگرا معریت شناخقی اثبات

ن اسققمل اهان و از قواعد منطقی برا  تبیی

کنااد و  هااا  ااقماااعی آن ارائااه ماای یعالیاات

توانااد درباااره آنهااا داور  کند شااعبانی   ماای

 .  (1385، ورکی

قاات  یبر تحق ییگرا م اثباتیپارادا هسلط 

ساقم  یژه در اواسط قرن بیوه ب یعلوم ااقماع
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 یح ریقاار ااقمااع  یت آن در توضیو عدم کفا

انققاادات  م ین پارادایمواب شد تا امروزه بر ا

  همچون در نظر نگاریقن بساقرها     ا عمده

ات یااهااا و ن نقاا  ارزش، یخیو تااار ییرهنگاا

ایااراد و عاادم تواااه بااه مباحاا      یدروناا

در اهاات ریاا   . وارد شااود  (یباشااناخقیز

  هااا حرکاات یاایاثبااات گرا  هااا تیمحاادود

ن آنهاا  یتار  صورت گریت که از مهام  یمخقلف

م یپااارادا. اساات یااقماااع  ریتفساا  تئااور

ادمونااد  یشااه در کااار یلساافیر ییرگرایتفساا

  بارا  ییلساف  ییهوسرل مبنا. دارد 3هوسرل

کارد کاه بقواناد     یاساقجو ما   یعلما  یبررس

کاه  را  یاساقدالل   هاا  هیا هاا و پا  یار    یپ

ند و یا یارو ر ، بر آن بنا شده باود  ییگرا اثبات

عمل انسان  یاز معن یما  به طرف درکیمسقق

وضااا  در م. (1380، حرکااات کناااد دنهارت

یعنای  ، گرایی یت شناخقی مقضاد با اثباتمعر

این یر  واود دارد که ، رویکرد تفسیرگرایی

 واقعیت ااقماعی باه وسایله ایاراد  سااخقه    

ها  این سازه. شود که در آن مشارکت دارند می

یعنی اساناد معناهاایی باه    ، به شکل تفسیرند

 بناا بار  . (1383، اند  عابدینی قماعیمحیط اا

از آنجا کاه منبا  و   ، هها  این دیدگا مفروضه

مرا  نهایی هرگونه ساخت و ساز و تغییر در 

پا    همان انساان اسات   ، واقعیات ااقماعی

                                      
3. Edmund Husserl  

ها از واقعیات تغییر در واقعیاات و   درا انسان

. چگونگی معنادار کردن آنها بسیار مهم اسات 

واقعیااات ااقماااعی همااواره  ، از ایاان منظاار

ا ها  از آنجاا کاه انساان   . درحال شدن هساقند 

، سااازند قانااه واقعیااات مقفاااوتی را ماای  خم

از واقعیات هیچ مدل عام و یراگیر  ، بنابراین

ها بار   بلکه این مدل، نین واود نخواهد داشت

شاارایط و ، هااا وضااعیت، هااا اساااو موقعیاات

تجربیات ایراد درگیار مقفااوت خواهناد باود     

 .  (1387،  محمدپور و ایمان

هاا    ترین دسقاوردها  نظریهاز بنیاد  

دیدگاه آنها پیرامون تفکیاک علاوم   ، یر تفس

پای  از  . ستابه علوم انسانی و علوم طبیعی 

دانشامندان درصادد    هاا،  شکویایی این نظریه

بودند تا علوم انساانی را باه روش مقاداول در    

باه  ، هاا  این نظریه. علوم طبیعی مطالعه کنند

ا  به هم پیوساقه در   طورکلی به واود پیکره

عقیاده   -و طبیعای  انیاعم از علوم انس-دان 

یان درحاالی اسات کاه طریااداران     ا. داشاقند 

بر این باورند که پاژوه    ها  تفسیر  نظریه

هایی  علوم انسانی با نظر به ویژگی  در قلمرو

ها  انساانی تااب  اراده    از این قبیل که پدیده

هاا  طبیعای و    آزاد انسان هساقند  واقعیات  

انسانی به یک شیوه قابل شناساایی نیساقند    

پژوهشگر در مقام انساان باه   ، در علوم انسانی

  و تجرباه  پاردازد  می ها  دیگر مطالعه انسان
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مخقصات  4ها  نهان آگاهی و منظومه، زیسقه

واب آنها عمال  ممقاز انسانی هسقند که به م

هااا  طبیعاای مقماااین   انسااانی را از پدیااده 

کنااد تااا از هرگونااه   اققضااا ماای، سااازند ماای

ساابکی کااه  هپیشااداور  و یااا پیشااگویی باا

 گاارا  انققاااد  مطاار پااردازان عقاال نظریااه

باه   نقیجاه باا اتکاا   در . پرهین شاود ، کنند می

هاا در   کند که یرضیهکید میسنت اسققراه تأ

اصم  و یاا بازسااز    ، تدوین، برآیند پژوه 

 .  (1385،  شعبانی ورکیشوند می

تاوان گفات انگیانه انجاام      رو مای از این 

ی بر ایان  کمّپژوه  کیفی در مقابل پژوه  

نکقه اسقوار است که اگار تفااوتی باارز باین     

در ، اهان طبیعی و اهان انسانی وااود دارد 

. ها قادرناد صاحبت کنناد    آن است که انسان

پژوه  کیفی برا  کماک  ها   بنابراین شیوه

باارا  درا ایااراد انسااانی و   بااه پژوهشااگر 

ها در  بسقرها  ااقماعی و یرهنگی که انسان

 .  شکل گریقند، کنند می آن زندگی

اناد   ( مدعی1994 "کاپمن و ماکسول" 

از هاا   درا پدیاده ، که هدف پاژوه  کیفای  

بسااقر  نقطااه نظاار مشااارکت کنناادگان و در 

سات کاه ایان    نهاد  و ااقمااعی خااآ آنها  

ها نادیده گریقه  ساز  یایقه یهدف هنگام کمّ

. (1383، شااود دانایی یاارد و همکاااران  یماا

                                      
4. Latent constellation  

ل عنوان یدر ذرویکردها  پژوهشی گوناگونی 

هاا    یر  پی . اند تحقیق کیفی اا  گریقه

کاانون توااه   هاا و   درا آنها از پدیده، نظر 

شناخقی این رویکردها با یکدیگر تفاوت  روش

نگاار  باا    ها  قاوم  روش، طور مثاله ب. دارند

که اهاان از طریاق اعماالی نظیار     ا   طریقه

 ساانن و رسااوم و اعمااال ااقماااعی ساااخقه 

، روش تحلیل گفقماان ، استمرتبط ، شود می

هاا    مکالمه و داسقان عمدتا  به عناوان روش 

ا اسقفاده ها ب معنادهی به اینکه چگونه واقعیت

هاا  زباانی سااخقه     از سخن گفقن و توانایی

و پدیدارشناسای تاا    ور پایاه شوند و نظریه  می

یی که ایراد از طریق آنها حد زیاد  بر معناها

، ساازند  ود مای ها و حقایق را برا  خا  واقعیت

در واقا   . اناد  رین  شاده  طر ، کنند می کیدتأ

عمااده انجااام پااژوه  در ایاان  هااا   هاادف

دن شناخت پیدا کردن و شناساگر بو ،پارادایم

، یفا یق کیا هادف تحق . (1387،  یلیک است

ان یاز منظار پاساخگو   یدرا اهان ااقمااع 

ق و یا فات دقیکنندگان( توسط توص  مشارکت

ک آنهاا و  یو سامبل  یکامل از اقدامات شناخق

مرتبط با ریقار مققابل مشاهده  یشناخت معن

ن اهانشمول یقوان، مین پارادایا. باشد یآنها م

را رد  یخیو تاار  یااقمااع   ها نهیمجنا از زم

محقق و پاسخگو را کااه    ییکند و ادا یم

 . (2002، رزیدهد ما یم
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تاوان   با نظر به مباح  یوق چناین مای   

اه طریااداران نقیجااه گریاات کااه از دیاادگ   

امکان پیگیر  و ردیاابی  ، تفسیر ها   نظریه

و اهانی در پژوه  علمی در  منطقی یراگیر

در . وااود نادارد   ]علوم ریقار [ها   پژوه 

، پاذیر   تعمیم به، معریت، ها این نوب پژوه 

بلکاه باا   . شود بینی و کنقرل مربوم نمی پی 

درا ریقاااار و پدیااادارها  ، معناااا، تفسااایر

، کند  شعبانی ورکی پیدا میبام ااقماعی ارت

یکای از   ور پایاه نظریه پژوه  روش . (1385

مناد تجنیاه و    هاا  نظاام   پرکاربردترین روش

ها  کیفی است که قادر است تاا   تحلیل داده

را اسااقخرا  هااا  فاااهیم نهفقااه در ورا  دادهم

هایی  با کشف روابط بین آنها به نظریه کرده و

 ا توضایح رهاا   که چگاونگی و چرایای پدیاده   

 . (1382، دست یابد  نفاریان، دهد می

، یشناسا  یهسق  ها انبهدر ادول زیر 

ق یو روش تحق یشناس روش، یمعریت شناس

نماای  داده   قیا تحق پاارادایم  برحسب چهار

 . شده است

 یهسااق  هااا ا انبااه   (1 ااادول شااماره 

و  یروش شناساا، یمعریاات شناساا، یشناساا

 .قیتحق پارادایم ق برحسب چهاریروش تحق

 (48، آ 1384، امعی از م لفان منب : 
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 ور پایهشناسی نظریه  روش -2
، بااه مثابااه روش تحقیااق ور پایااهنظریااه 

باارنی  "هاا    توسط دو اامعه شناو باه ناام  

"گلینر
"آنسلم اشقراو"و  5

باه  . مطر  شاد  6

، تها  تحقیقاتی و یلسفی مقفااو رنم زمینه

. اما سهم هر کدام به طور یکسان مهام اسات  

این روش بعادها توساط محققاان کیفای در     

، قار پرسا ، ا  دیگر  مانند مادیریت هرشقه

شناسی به کارگریقه  مشاوره و انسان، بازاریابی

 . (1387، شد  محمدپور و ایمان

هااا  یکاای از روش ور پایااهروش نظریااه 

 تحقیااق کیفاای اساات کااه برمبنااا  اصااول  

ها را کشف و  مفاهیم نهفقه در پدیده، اسققراه

و ارتباطاات باین آنهاا را    الگوهایی از مفاهیم 

و  -هدف اصلی آن تولید نظریاه . کند ائه میار

در . (1996، 7باشد  پندیت می -نه تصدیق آن

ک تئاور  و ساپ    تحقیق با یا ، این رویکرد

بلکه روند تحقیاق باا   ، شود اثبات آن آناز نمی

ماوارد   ،ه تدریجیک حوزه مطالعاتی شروب و ب

، شوند  اشاقراو و کاوربین   مرتبط پدیدار می

تاوان در میاناه    را می البقه این روش. (1990

. ی/کیفای قارار داد  هاا  کمّ  پیوسقار پاژوه  

( 1998و کاوربین    طور کاه اشاقراو   همان

پاااول "گلیاانر تحاات تاااثیر ، کننااد بیااان ماای

                                      
5. Glaser  
6. Strauss  
7. Pandit  

قاارار داشاات کااه تخصاا  و   "الزارساافیلد

ین شاید باه هما  . ی بودها  پژوه  کمّ روش

روش هاا    دلیل باشد که تعاداد  از ویژگای  

ی ارتباام داشاقه   وه  کمّبا پژور  پایهنظریه 

( 1967واژگانی که گلیانر و اشاقراو    . باشد

شان  ها  در مقن اصلی خود برا  بیان اندیشه

 یرضایه و مقغیار  ، شاامل دقات  ، به کار بردند

رسااد از الگااو   ماای باشااد کااه بااه نظاار ماای

ی گریقه شده باشند  یراهانی کمّها   پژوه 

 . (1384، و عریضی

ی باااه دساااقیاب، ور پایاااهظریاااه روش ن

  بااار آماااده از تجنیاااه و تحلیااال ا نظریاااه

صاایات هااایی کااه بااه خصو داده، هاساات داده

شاوند و باه    واقعی موضوب تحقیق مربوم مای 

همین دلیل در این نوب تحقیاق باه مطلعاان    

له و ئو درگیر باا ابعااد و اوضااب مسا    [کلید  

شود و کوش  به  مرااعه می ]موضوب تحقیق

طریاق  باا روش کیفای و از   [آید کاه  عمل می

یعااال و اکقشااایی بااا ایاان ، مصاااحبه عمیااق

هاااا و  در سااااخقار درونااای ارزش ]مطلعاااان

ها و تجار  آنان که به نحاو  از انحااه    نگرش

تعمق و امعاان  ، با موضوب تحقیق ارتبام دارد

 "گلیانر "طاور کاه    این کار هماان . نظر شود

بااه حساساایت ، کیااد کاارده اساات( تأ1978 

ی و نظاار  الزم باارا  یهاام محقااوا  کمماا 

ریقار  نیاز دارد تا مفاهیم و مقوالت مارتبط  
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با موضوب اسقحصال و روابط آنها بررسی شود 

، بااه نقاال از یراسااقخواه  ، 2004،  کااوربین

1388) . 

ا  است کاه انلاب    حساسیت نظر  واژه

کشاف  . پیوناد خاورده اسات    ور پایاه با نظریه 

به حساسیت نظر  نیازمناد  ها  در داده نظریه

آنچاه کاه در   « دیادن »ی یعنای تواناای  ، است

آن هام باا عمقای    ، شاود  مای  الو  ما ظاهر

حساسایت نظار  نااظر بار تواناایی      . تحلیلی

یرت و مهااارت تشخیصاای پژوهشااگر و بصاا 

. هاست کردن داده دار داشقن در درا و معنی

ایاان آگاااهی ممکاان اساات از مطالعااه مقااون 

ا  و  تجار  شخصی و حریه، تخصصی مربوم

حساسایت  . یاد یا در ضمن تحقیق به دست آ

ه مهماای از خمقیاات در نظریااه نظاار  انباا

ها  تحلیلی باه کارگریقاه    روش. است ور پایه

به خمقیت ، شده برا  ایجاد حساسیت نظر 

اماا در  . و قدرت تخیل پژوهشگر مربوم است

نظر داشقن این نکقه نین مهم است که ناوعی  

هماهنگی و توازن بین واقعیت و آنچه که باه  

باا  . برقرار شود، ده استوسیله محقق خلق ش

 ال که واقعا  چاه اتفااقی   طر  مقناو  این س

نگرش شکاا نسبت باه هار گوناه    ، ایقد  می

ا  که در ضمن تحقیق آشکار  یرضیهمقوله یا 

ه وسایله  شود و اعقباریاابی ماداوم آنهاا با     می

هاا  تحقیاق باه     هاا  تعقیاب رویاه    خود داده

ایی که در روند تحقیق باه  ه نحو  که یرضیه

تاوان ایجااد    مای  ،معقبر شوند، آیند اود میو

 . (1387، حساسیت نمود  اشقراو و گلینر

 ور پایهعناصر روش نظریه  -2-1

 یسااه رکاان اصاال  دارا ور پایااهظریااه ن 

. اسات « هاا  هیقضا »و « هاا  مقوله»، «میمفاه»

. ل هساقند یا تحل  ادیا بن  واحادها ، میمفاه

هاا   داده  ق مفهاوم سااز  یا ه از طریا نظررا یز

ن و یکاارب . ینیعها   رد و نه دادهیگ یشکل م

 اناد کاه   ینه مدعین زمی( در ا1990 اشقراو

ا یا دادها یا توانناد بار اسااو رو    یها نم هینظر

ا یا آن طاور کاه مشااهده    ، یواقع  ها تییعال

بلکه براسااو  ، شوند ساخقه شوند می گنارش

ن یا بار ا . رناد یگ یما  شاکل « خاام ها   داده»

 ،دادهاادث و رخاااحاااو، دادهایااااسااااو رو

هاا هساقند کاه بار      دهیبالقوه پد  ها شاخ 

ن یعنااو هاا   دهیا تاوان باه پد   یما  اساو آنهاا 

  امثال اگر پاساخ دهناده    برا. داد یمفهوم

م یها تیمن هر روز یعال: دیگو یوهشگر مبه پژ

و  دار بااا دوسااقانیااد،  ادار  ن کارهااایرا باا

آنگاه پژوهشگر ممکن ، کنم یم مینظایت تقس

. دهاد «  زمانبناد » نده عنواین پدیاست به ا

 . ک مفهوم استی یتجل،  زمانبند

، ور پایااهن عنصاار روش نظریااه  یدوماا

ن و اشاقراو  یربوهساقند کاه کا   « ها مقوله»

: کننااد یف ماایاان تعری( آن را چناا1990 
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م نشااان ینساابت بااه آنچااه مفاااه هااا  مقولااه

قارار    تر و در سطح باالتر  دیتجر، دهند یم

ریقن ا کنار هام قارار گا   یب یترک یعنیدارند 

ا طبقاه  یا ک مقولاه  یا ل یمفهاوم تشاک  چند 

ناد  یهماان یرآ ،  ریا گ شکل  دهند و برا یم

کننااد تااا   یماا یرا طااا   سااهیمقا یلاایتحل

جااد  یا  را کاه بارا   ییهاا  ها و تفااوت  شباهت

، شاود  یتار اساقفاده ما    نییم ساطح پاا  یمفاه

ن یتادو هاا    ها شاالوده  مقوله. براسقه سازند

ورند که بادان  آ می را یراهم  اند و ابنار هینظر

 .  دا کندیتواند انسجام پ یه مینظرله یوس

، ور پایااهن عنصاار روش نظریااه  یسااوم

م یانگر رواباط تعما  یا هسقند کاه ب « ها هیقض»

م آن و یک مقولاااه و مفااااهیااان یایقااه بااا ی

ها مقضمن روابط  هیقض. ن استیمع  ها مقوله

، مید و خلااق مفاااهیااتول. هسااقند یمفهااوم

 - ا رخااهچ  ناادییرآ، هااا هیو قضااهااا  مقولااه

 یاسا یبه صورت قور  پایه هینظر. است  تکرار

از  ییبلکه به صاورت اساققرا  ، ردیگ یشکل نم

ق یا شاود و از طر  یده مشاقق ما  یا مطالعه پد

  ها ل دادهیها و تحل مند دادهنظام  آور ام 

د ییخلق و موققا  تأ، ده کشفیمربوم به آن پد

هاا   ل دادهیو تحل  آور ام ، نیبنابرا. شود یم

ه یشه در روابط مققابل دو سوید ریبا  و تئور

و  یالاوان ، یارد  یی داناا  گر داشقه باشدیکدیبا 

 .  (1383، آذر

ه یممنظرگیممری  رونمد شممک   -2-2

  ور پایه

 ،مبقنی بر زمینه هینظرگیر   روند شکل

سپ  ، ی آناز شدهبا تدوین یک طر  پژوهش

تجنیه و تحلیل آنهاا و در  ، ها با گردآور  داده

گیر  نظر  تا مرحله اشاباب   نمونه، ضمن آن

از طریاق  ، یاباد و در مراحال پایاانی    می ادامه

ارچو  مفهومی که باا ریات و   یک چطراحی 

 اعقباریااابی، هااا هبرگشاات بااه زمینااه و داد  

این روند . انجامد می هینظربه تدوین ، شود می

 : استبه شر  زیر  همرحل نُهمقضمن پیمودن 

 طرح تحقیق: مرحله اول -2-2-1

 مروری بر متون تخصصی .1گام 

یعالیت این مرحله از طر  تحقیق شامل 

 ازهاااا   ال تحقیاااق و ساااازه تعریاااف سااا

منطق زیربنایی این . باشد شده می تعیین پی 

هاا  پژوهشاگر را    کار ایان اسات کاه تامش    

نااامربوم را هااا   نااد و پراکناادگیکمقمرکاان 

محدود و روایی برونای را تقویات و براساقه    

 .  سازد

 اب موردهاانتخ: 2گام 

 -در تحقیقاات کیفای   گیر  شیوه نمونه

کاه بادان   گیار  کیفای اسات     نمونه، میدانی

گیار  نظار     گیر  هدیمند و یا نمونه نمونه

ر  نظر  بر اساو گی نمونه. شودنین گفقه می

یل گیرد که در خمل تحل مفاهیمی صورت می
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گیار  دارا    ایان ناوب نموناه   . یابند می ظهور

ه و مبقناای باار  بااود یقخصوصاایقی انباشاا 

تعااداد ایااراد مااورد . هااا  قبلاای اساات نمونااه

یا به عبارت دیگر حجام نموناه باه    ، مصاحبه

االت ماورد بررسای بساقگی     اشباب نظر  سا 

قاعده کلای  . (1387، دارد  محمدپور و ایمان

ایااان اسااات کاااه  ور پایاااهنظریاااه در روش 

گیر  را تا هر موقعی که هر مقولاه باه    نمونه

و  شاقراو ماه دهایم  ا  ادا، اشباب نظر  برسد

گیر   گلینر و اشقراو نمونه. (1387، رینکو

یرایناد  »: کنناد  گونه تعریف می نظر  را این

برا  خلق نظریه باه قسامی   ها  گردآور  داده

را ها  خاود   که تحلیلگر به طور پیوسقه داده

کناد و   کدگاذار  و تحلیال مای   ، ام  آور 

چاه  ، گیرد در هار مرحلاه بعاد    تصمیم می

را ام  کند و کجا آنها را بیاباد تاا    یهای داده

« نظریه خود را همراه با پدید آمدن  بپروراند

 . (1384،  بلیکی

باا  ، ور پایاه نظریاه  روش گیر  در  نمونه 

وب رویه کدگذار  اساسی نمنطق و هدف سه 

عاموه بارآن باه حساسایت     . شاود  تعیین می

این حساسیت به محقاق  . داردنظر  بسقگی 

بال چه مفاهیمی بگاردد  کند که دن کمک می

. و کجاها ممکن است شواهد  برا  آنها بیابد

در مرحله نخست با تواه باه هادف   ، بنابراین

کدگذار  باز مبنی بار کشاف هرچاه بیشاقر     

راه خصوصایات و  مقوالت مربوم بالقوه به هم

نموناه گیار    . گیر  باز است نمونه، ابعاد آنها

هاا و شارایطی کاه بیشاقرین      مکاان ، از ایراد

رباره پدیاده  دها  یرصت را برا  گردآور  داده

 .  کند تحت مطالعه یراهم می

گیار    گیر  باز بمیاصله باا نموناه   نمونه

شااود و بااه مااوازات آن  ماای بمحااور  تعقیاا

گیاار   هاادف در نمونااه. گیاارد صااورت ماای

مرتبط کردن خاآ مقوالت و خرده ، محور 

مقوالتی است کاه ضامن کدگاذار  بااز باه      

پیدا کردن شواهد برا  تنوب  اند و دست آمده

در . یارد گ ها صورت می و روند با مرااعه بدان

مبناا   گیار  مفااهیم بار     این مرحله نموناه 

در . شااود ارتبااام نظاار  آنهااا انجااام ماای   

گیاار  گنینشاای بااا تواااه بااه هاادف   نمونااه

ایاراد و   هاا،  محقق محال ، کدگذار  گنینشی

ییاد خاط   کند تا امکان تأ می ناد را انقخا اس

رواباط  ، داسقان را باه حاداکثر برسااند   اصلی 

تر و مقاوالت ضاعیف را    بین مقوالت را محکم

 .  تکمیل کند

گرچه . انئی از این مرحله است، آزمون

اما همیشاه  ، آزمون به معنی آمار  آن نیست

 هااا( در مقابلااه بااا واقعیاات  داده هااا  یهیرضاا

دهایم و بااز    مای  غییرات الزم رات، سنجیم می

چه که باه طاور مکارر در    یقط آن. آزماییم می

اخت و در س، مانند می آزمون با واقعیت پایدار
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قاعاده کلای در   . گیرناد  بایت نظریه قارار مای  

گیار  را تاا    این است که نموناه  ور پایهنظریه 

، موقعی که هر مقوله به اشاباب نظار  برساد   

 .  (1387، و کورین شقراوادامه دهیم ا

گمممردیوری : مرحلمممه دوم -2-2-2

 ها داده

تدوین پروتک  دقیمق گمردیوری   : 3گام 

 ها داده

یعالیاات اصاالی ایاان مرحلااه تشااکیل    

مطالعه ماورد و اساقفاده از    ها ها  داده پایگاه

. هاسات  آور  داده هاا  چندگاناه اما     شیوه

اینای  روایی ساازه  ، منطق زیربنایی این گام

از طریااق گااردآور   ور پایااهو پایااایی نظریااه 

 .  اشدب می مخقلفها   به شیوهها  داده

 ورود به میدان تحقیق. 4گام 

این مرحله مقضمن حضور پژوهشاگر در  

به ماوازات  ها  میدان و گردآور  و تحلیل داده

  هاا  از تفااوت  یکا ی، اساسا . باشد می یکدیگر

ن یا در ا یو کمّ یفیک  ها لیان تحلیعمده م

را تاا  هاا   ل دادهیا تحل، یاست که محققان کمّ

ورت و به ص  آور ها ام  که همه داده یموقع

ه آنگاه با . کنند یشروب نم، ل نشوندیاعداد تبد

ن اعاداد را  یا ا، روابط منظور مشاهده الگوها و

ه ن با یا ن یفا یمحققاان ک . کنند یم  دسقکار

ل را یا اما تحل، باشند یدنبال الگوها و روابط م

، دهناد  انجام میها  داده  وازات ام  آوربه م

راحال  م، هیاول  ها لیج تحلیکه نقا  اگونهه ب

ه ب. کند یت میرا هداها  داده  آور  ام  بعد

باه  هاا   ر  دادهو گاردآو   تئاور ، گریعبارت د

کننااد و مکماال   یمااوازات هاام حرکاات ماا  

 .  (1376، یهیگرند  یقیکدی

 ها تنظیم داده. 5گام  

ها باا هادف تحلیال     تنظیم تقویمی داده

هاا و بررسای یراینادها صاورت      ادهتار د  آسان

 .  گیرد می

 ها تحلی  داده: ه سوممرحل -2-2-3

 ها تحلی  داده. 6ام گ

لیاات تاارین یعا هااا اصاالیکدگااذار  داده

. هاساات پژوهشااگر در مرحلااه تحلیاال داده  

کدگذار  ناظر بر عملیاتی است کاه طای آن   

مفهاوم پارداز    ، یه و تحلیل شدهتجنها  داده

ادیااد بااه هااا   شااوند و آنگاااه بااه روش ماای

ایان عمال باه ساه     . شاوند  می یکدیگر مقصل

محااور  و  کدگااذار ، شاایوه کدگااذار  باااز

 .  گیرد کدگذار  گنینشی صورت می

باه طاور مشاخ  باه     ، در کدگذار  باز

از راه هااا  نامگااذار  و مقولااه بنااد  پدیااده 

. شااود پرداخقااه ماایهااا  هبررساای دقیااق داد

اما درا و ، ها  خام آسان است شمارش داده

. نظار دربااره آنهاا کاار آساانی نیسات       اظهار

یاا برچساب زدن باه    فهوم پرداز  م، بنابراین

قادم در تجنیاه و تحلیال باه     ها اولاین   پدیده
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هاا    پدیاده  هاا،  وققای در داده . رود شمار می

تااوانیم  آنگاااه ماای، خاصاای مشاااهده کااردیم

این . مفاهیم را بر محور آنها گروه بند  کنیم

کار تعداد واحدهایی را که بایاد باا آنهاا کاار     

بقاه بناد    روناد ط . دهاد  کااه  مای  ، کنیم

هاا    باه پدیاده   رسد مفاهیم را که به نظر می

مقوله پرداز  نامیده ، کند مشابه ربط پیدا می

ذهنی اداگانه ها   سببرچ، مفاهیم. شود می

هاا   حاوادث و دیگار ماوارد پدیاده    ، وقاای  به 

اساسای سااخت   هاا    هسقند که هماناا پایاه  

وققاای ، در اداماه . دهنااد مای  نظریاه را شااکل 

ر مقایساه شاوند و باه نظار     مفاهیم با یکادیگ 

، اناد  مشاابه مرباوم  هاا    برسند که به پدیاده 

شوند و با نامی کاه از نظار    می کشفها  مقوله

، ددارهاا   منطقی بیشاقرین ارتباام را باا داده   

ا  سااخقه و   وققی مقولاه . شوند می نامگذار 

ایاان کااار بااا تواااه بااه ، شااود ماای پرداخقااه

ها شااود کااه بعااد ماای خصوصاایات آن انجااام

خصوصیات عبارت . شودواند بُعد پرداز  ت می

ها  یک مقوله و  ها یا خصیصه است از ویژگی

ابعاد نشانگر محل خصوصیات در طول طیاف  

 کدگذار  باز نه تنها باه کشاف مقولاه   . است

وصیات و ابعاد آن را نیان  بلکه خص، انجامد می

شناسایی خصوصیات و ابعاد و . کند روشن می

زیاااد  گسااقرش ماانظم آنهااا از اهمیاات    

زیرا آنها پایه ایجاد روابط بین ، تبرخوردار اس

و حقی اساو رابطه ها  و خرده مقولهها  مقوله

 .  دهند می میان مقوالت عمده را تشکیل

یعنی کدگذار  محاور   ، در مرحله دوم

با برقرار  پیوناد باین هار مقولاه و مقاوالت      

باه ناوعی ادیاد باا یکاادیگر     هاا   داده، یرعای 

کار باا اساقفاده از یاک     این. شوند می مرتبط

و   محقااو، ه مقضاامن شاارایط پااارادایم کاا 

، کان  مققابال و پیامدهاسات   ها   اسقراتژ 

تکیه رو  ، در این کدگذار . گیرد صورت می

مشخ  کردن یک مقوله  پدیده( باا درنظار   

قن شاارایطی اساات کااه بااه ایجاااد آن   گااری

 ور پایاه ست از ا انجامد و آن شرایط عبارت می

ن( کاه مقولاه در آن قارار     خصوصیات ویژه آ

راهبردهااا  کاان  مققاباال کااه باادان  ، دارد

 وسیله مقوله اداره و کنقرل شاده و باه انجاام   

مقاوالت  . رسد و پیامادها  آن راهبردهاا   می

 روابطی به یاک مقولاه رباط    یرعی در سلسله

، پدیده، یشوند که بیانی از شرایط علّ داده می 

راهبردهاا  کان    ، شارایط میاانجی  ، زمینه

از ایان الگاو   با اسقفاده . قابل و پیامدهاستمق

یکار  ها  مند درباره داده توانید به طور نظام می

را باه صاورتی پیچیاده در قالاب     کنیم و آنها 

ارچو  مفهاومی باا یکادیگر مارتبط     یک چا 

 . (1387، و کورین شقراو ا کنیم

هاا    تحقیقات کیفی بارخمف پاژوه   

قنی بر یک چارچو  نظر  اهت ی که مبکمّ
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ارچو  مفهاومی  از چا ، آزمایی هساقند  ریهنظ

ارچو  مفهومی مجموعه چ. کنند اسقفاده می

شاود کاه    می مفاهیم به هم مرتبطی را شامل

بر مفاهیم عمده مورد مطالعاه تمرکان دارد و   

مارتبط  آنها را در قالب یک نظاام منساجم و   

دهد  محمادپور   معنایی به همدیگر پیوند می

( عناصار  2 شاماره   اادول . (1387، و ایمان

این چارچو  مفهومی را در مرحله کدگذار  

 . محور  نشان داده است

عناصر چارچو  مفهاومی  : (2 ادول شماره 

 در مرحله کدگذار  محور  ور پایهنظریه 

صر
نا
ع

 

 توصیف

ده
دی
پ

 

که سلسله ا   حادثه یا واقعه، ایده و یکر محور 

 مققابل برا  کنقرل و اداره آنها معطوفها   کن 

 دشو می

ّی
عل
ط 
رای
ش

 
 ا  منقهی حوادث یا وقایعی که به وقوب یا رشد پدیده

 . شوند می

نه
می
ز

 

در طول یک ا   محل حوادث و وقای  مقعلق به پدیده

زمینه نشانگر یک سلسه شرایط خاصی است که . بُعد

تماین . گیرد در آن راهبردها  کن  مققابل صورت می

ب تماین محققان انل. آن از شرایط علّی دشوار است

ها( و مقغیرها  پ   عجیبی بین مقغیرها  یعال  علت

 . شوند می زمینه  زمینه( قایل

له
اخ
مد
ط 
رای
ش

ی
ا

 
ی
ج
یان
ا م
ی

 

تر  هسقند که بر چگونگی کن   شرایط کلی و وسی 

. . . یرهنگ و، یضا، مانند زمان. گذارند مققابل اثر می

ا توانیم زمینه ر می ،چنانچه بخواهیم. شبیه زمینه است

ا  را با  با مقغیرها  تعدیل کننده و شرایط مداخله

 . مقغیرها  میانی معریی کنیم

ی
تژ
را
ست
ا

 
ی
ش
کن
ی 
ها

 

ها  هدیمند و هدیدار که عاممن در پاسخ به  یعالیت

 . دهند ا  انجام می پدیده و شرایط مداخله

ها
مد
یا
پ

 

برخی پیامدها  . نقیجه و حاصل کن  مققابل

ینی شده و برخی پی  ب ها  کنشی پی  اسقراتژ 

 . اندبینی نشده

اساو کدگاذار   ، در کدگذار  محور 

اولین قدم در ایان  . شود رین  می گنینشی پی

توضاایح خااط اصاالی  ، مرحلااه از کدگااذار 

پژوهشگر ممکن است باه ایان   . داسقان است

، نکقه اشاره کناد کاه چگوناه برخای عوامال     

پدیده مورد نظر را تحت تاأثیر قارار داده باه    

ا   که با به کار گریقن راهبردها  ویژه طور 

، قادم دوم . پیامدها  معین به بار آمده اسات 

ربط دادن مقوالت تکمیلی با محوریت مقولاه  

. اصلی و با تکیه بار یاک چاارچو  مفهاومی    

مرتبط ساخقن مقوالت به یکادیگر  ، قدم سوم

بااه تأییااد ، چهااارم. در سااطح بُعااد  اساات 

در . سااتها رساااندن آن روابااط در قبااال داده

تکمیل مقوالتی است که اصام  و یاا   ، نهایت

پیماای  ایان   . نیاز به بسط و گسقرش دارناد 

ق  ادر و. مراحل تاب  یک یرایند خطی نیست

محقق پیوسقه در باین آنهاا در ریات و آماد     

 . است



ش
رو
ر 
  ب
ور
مر

 
یه
 پا
یه
ظر
ی ن
اس
شن

 
ی
مان
ساز
ت 
عا
طال
ر م
د ب
کی
 تأ
 با
ور

 

 

 

270 

انااواب کدگااذار  و ارتبااام آن بااا شاایوه 

( باه تصاویر   3  شاماره  گیر  در ادول نمونه

 . کشیده شده است

انواب کدگاذار  در نظریاه   : (3 ول شماره اد

 ور پایه
 شیوه نمونه گیری توضیحات کدگذاری

از
ی ب
ذار
دگ
ک

 

، ناگذار ، کشف

و ها  شناسایی پدیده

گسقرش مقوالت با 

تواه به خصوصیات و 

 . ابعاد آنها

 : گیر  باز نمونه
، گیر  از ایراد نمونه

ها و شرایطی که  مکان

بیشقرین یرصت را 

ها  داده برا  گردآور 

درباره پدیده تحت 

 . کند می مطالعه یراهم

ی
ور
ح
ی م
ذار
دگ
ک

 
ترسیم چارچو  

 مفهومی

 : گیر  نسبی نمونه
گیر  مفاهیم  نمونه

برمبنا  ارتبام نظر  

 . آنها

ی
ش
ین
گز
ی 
ذار
دگ
ک

 

ادنام کردن مقوالت در 

امقداد سطح بُعد  

برا  پرداخقن به 

به تأیید رساندن ، نظریه

اظهارات مربوم به 

ادنام و تکمیل مقوالتی 

که به گسقرش بیشقر 

 . دارند نیاز

 : گیر  گنینشی نمونه
گیر  مسققیم و  نمونه

آگاهانه با انقخا  

اخقیار  درباره اینکه از 

چه کسانی و چه 

چینهایی باید نمونه 

ها   گریت تا داده

. موردنیاز به دست ایند

با هدف اینکه روابط 

تر  بین مقوالت را محکم

ضعیف را  و مقوالت

 . تکمیل کند

 گیری نظری نمونه. 7گام 

، کااه پاای  از ایاان اشاااره شااد   چنااان

یرایند خطای  از یک ور  پایهگیر  نظریه  شکل

ن گیار  نظار  در ایا    نمونه. کند تبعیت نمی

بساط و  ، یدیبا هدف تأها  بخ  از تحلیل داده

گریقاه صاورت    براسقه کاردن نظریاه شاکل   

 .  دگیرد تا اشباب نظر  حاصل گرد می

 پایان فرایند. 8گام

زمانی باه   ور پایهگیر  نظریه  روند شکل

 . رسد که کفایت نظر  میسر شود می پایان

مقایسممه : مرحلممه چهممارم -2-2-4

 متون
 

گرفتمه بما    شمک  مقایسه نظریمه  . 9گام 

 متون موجود 

در گام نهاایی از مراحال تادوین نظریاه     

گیر  باا   یا شکلحال ظهور  نظریه در، ور پایه

به و مقضاد مواود مقایساه  مشاها   و چارچ

این امر به طور ضامنی باه ایانای     . شود می

ها  مطالعاه   قلمرویی که یایقه روایی برونی و

. کناد  مای  کماک ، تواند در آن تعمیم یابد می

 یالاوان ، یرد یی  به نقل از دانا1996،  پندیت

 . (1383، و آذر

، اااور بااودن، معنااادار ، بااه طااورکلی

، تعماایم پااذیر  ، هداتسااازگار  بااا مشااا  

وضو  و دقت همه برا  ، تکرارپذیر ، انسجام

ضاارورت هااا  اعقبااار نظریااه برخاسااقه از داده
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گرایاان   ما نه لنوما  به معنایی که اثباتا، دارند

اشااقراو و کااوربین . برنااد ماای آن را بااه کااار

ر مااما اصاالی در نظریااه ( باار چهااا1998 

ااور  : ناد از ا کیاد کارده کاه عباارت    تأور  پایه

تعماایم ، یهمیاادنی و معنااادار بااودن ، بااودن

نظریه ، به بیان دیگر. پذیر  و کنقرل آزمون(

باید از دل واقعیت برآید  معنادار باشد  بقواند 

پدیده را در حاالت مخقلف آن توضایح دهاد   

 قدرت تعمیمی داشاقه باشاد(  بقاوان آن را    

مجددا  بررسی کرد و به آزماون میاان ذهنای    

داوم از مدل به واقعیات  ریت و آمد م. رسانید

باه مادل   ها  از دادهگر یبار دها( و سپ    داده

شاااود  سااابب تنقااایح و ویااارای  آن مااای 

 . (1388،  یراسقخواه

ساخقار مفهاومی  ، با تواه به مراتب یوق

( 1 نمااودار شااماره در ور  پایااهروش نظریااه 

 . نشان داده شده است

 

نماای  نماودار  کااربرد    : (1 نمودار شماره 

 ;GT  Rudestam &Newton ,1992روش 

adaption of Vasconcelos,2007) 

به مثابمه   ور پایهروش نظریه  -3

 یروش پمممژوهر در قلممممرو 

 مطالعات سازمانی
ار یا مطر  شد که مع یت وققیریعلم مد

  ن اهانشامول باود  یارائاه قاوان  ، باودن  یعلم

ن نوب نگاه یا. شه و همه اایهم  برا ینیقوان

 یسقیویقیپوز  ها لسفهر ییثأت تها تح تا سال

ت باود تاا   یری( حاکم بر علام ماد  ییگرا  اثبات

د از علام و تجاار    یا ف ادیاثر تعار نکه بریا

 1970حادود دهاه   ، هاا  در ساازمان  یقیریمد

ن یا در ا. مطار  شادند   ییاققضاا   هاا  هینظر

 یقیریماد   ها روش  د بر اارایکأت، ها هینظر

هااا و  ه باار ارزشیاابااا تک  ژه رهبااریااوه باا

ام یپ. (1386،  خاکی است یبوم  اه یرهنگ

اگر آن بااور ین است که دایه ین نظریا یاصل

ن مانناد  یا ت نیریکهن واود ندارد که علم مد

 ین و اصاول یمجموعه قاوان دارا  ، گر علومید

 کااربرد دارد  «شاه و هماه ااا   یهم» که است

اتفاااق ، نیااالبقااه قباال از ا. (1384،  خاااکی

آن در عرصااه علاام رد داده بااود و    گاارید

کادان  ینیت ییا ه عادم قطع یمطر  شدن نظر

 یسقیویقیت پوزیانم. ننبرگ بودیها، مشهور

از ، ک گاناره یا بودن  یار علمیخت و معییرور
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ر ییا تغ  ریبه ابطال پاذ  یتجرب  ریاثبات پذ

مادرن  هاا    هین یضا با تحول در نظریا. ایتی

در مصادف شاد و مکقاب پسات مادرن کاه      

علاوم    هاا  به حوزه، مطر  شده بود  معمار

ن یاات کاارد و اکنااون نین ساارایاان یااقماااع

ت یریپسات مادرن وارد علام ماد      ها هینظر

نااد  مسااائل تواااه بااه صااورت ب. انااد شااده

ها  یلسفی باا ظهاور    سازمانی در قالب مقوله

مکقب پست مدرن و رویکرد هرمناوتیکی در  

 میان نظریه پردازان مدیریت شای  شده است

 .  (1386،  خاکی

بحاا  ، ره شاادیشااقر اشاااکااه پ چنااان

ثر شناسی تحقیق به شدت مقاأ  پیرامون روش

ات زیربنااایی معریاات شااناخقی و  از مفروضاا

حاکم بر موضاوب  ها   شناخقی پارادایم هسقی

تاوان   با این مقدمه مای . باشد مطالعه می مورد

تحقیاق  ، زمانی مخقلفها   گفت که در برهه

مطالعاااات   و نظریاااه پااارداز  در قلمااارو

از مفروضاااات  ثیرپاااذیر ساااازمانی باااا تأ 

 شااناخقی نساابت بااه سااازمان شااکل هسااقی

 .  اند گریقه

چالشای کاه اامعاه شاناخقی     ، بنابراین

به نظریه معاصر سازمان ارائاه   پدیدارشناخقی

به طور قط  چالشی بسایار بنیااد    ، دهد می

اسای مطار    اامعه شناسای پدیدارشن . است

هاایی   بر پایه« نظریه سازمان»کند که کل  می

هاا   یار   پای  . ر اسات بسیار سست اسقوا

ارادایم کاارکردگرایی را  هسقی شناخقی که پا 

در تضاااد اساساای بااا   ، کنااد توصاایف ماای 

هاااا  زیربناااایی دیااادگاه    یااار  پااای 

باااه عقیاااده  . پدیدارشاااناخقی قااارار دارد 

هاا باه مننلاه     اصاوال  ساازمان  ، پدیدارشناسان

ملموو و نسبقا  عینای مواودیات   ها   پدیده

یرایند  اسات  ندارند  اهان ااقماعی اساسا  

هایی که به صاورت   که از اعمال آگاهانه انسان

، کنناد  د  یا با توایق با دیگران عمال مای  یر

مااعی در خامل   واقعیات ااق . شود پدیدار می

که چین  بی  از « شود خلق می»این یرایند 

ا   ت نیست که بر حسب شابکه تصاویر واقعی

نقیجه ایان  . توان درا کرد میها  ساز  از نوب

ن اسات کاه باا  انققااد رو  تماام      چال  آ

مفاااهیمی کااه نظریااه پاارداز سااازمانی باارا  

قعیت ساازمانی  ساخقن دیدگاه خود درباره وا

مفااهیم  . بااز اسات  ، کناد  از آنها اسقفاده مای 

یضااا  ، رضااایت شااغلی، ساااخقار سااازمانی

سازمانی و نظاایر آن تماماا  اسام انگارهاایی     

 هسقند که نالبا  باا واقعیات ااقمااعی خلاط    

از ایان  . (1383،  بوریال و مورگاان   شوند یم

گونه که در تفکر پست مدرنیساقی   آن، منظر

ساازمان باه عناوان یاک      اسقعاره، واود دارد

گاواه ایان   ، یک روایت و یک گفقماان ، 8مقن

                                      
8. Text  
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 ک مااقنیااسااازمان را بااه عنااوان مدعاساات  

تواند  می ه است ویه در الیکه ال یمقن  مینیبب

 داشاقه باشاد   گونااگون   رهایها و تفس لیتأو

 .  (1386،  خاکی

ر یاک  تحقیق بر رو  عوامل انگینشی د

ثر در مطالعااه عواماال ماا  ، محاایط صاانعقی 

ور  یک سازمان و برآورد تعیاین محال    بهره

اسااب احااداث یااک کارخانااه هاایچ یااک   من

ثیرپااااذیر  و تواننااااد خااااار  از تأ نماااای

حاصاال از روابااط ساااخقار  هااا   پیچیاادگی

سات و  حقیقات یکپارچاه ا  . ااقماعی باشاند 

شکسااقن آن بااه اااانا ممکاان اساات خطااا  

پیچیده ایجاد ها   زیاد  را در شناخت پدیده

پااارادایم پدیدارشناساای و ، از ایاان رو. نمایااد

تواناد باه محقاق     ها  تحقیق کیفی می روش

کمک کند تا پدیاده را باه صاورت یاک کال      

ل ااقمااعی آن( ماورد مطالعاه    ئ شامل مساا 

و هاا   ایاده  قرار داده و با درا و یرموله کردن

مفاهیم نهفقه در آن نسبت باه ریقاار پدیاده    

این .  در زمینه مربوطه( شناخت حاصل نماید

ا در تمامیات  پارادایم قادر اسات تاا پدیاده ر   

، ا  مانناد احساساات   خود باا ابعااد پیچیاده   

، تمایمت و تفکرات ماوثر بشناساد  نفاریاان   

1382) . 

با تواه به اینکه واقعیات ااقمااعی باه    

یاقاد قاوانین از   ، ه امور برسااخقه انساانی  مثاب

دن حال شا  پی  تعیین شده بوده و دائما  در

شامول و   هاان ی ایتوان الگو لذا نمی، هسقند

عام بارا  واقعیاات ااقمااعی و نیان تغییار و      

این واقعیاات ناه   . دسقکار  در آنها وض  کرد

 بلکه صاریا  ، تنها قابل کشف و کنقرل نیسقند

، ر شااوند  نفاریااانتواننااد درا و تفساای ماای

ها خمقاناه   از آنجا که انسان، بنابراین. (1382

هیچ مدل عاام  ، سازند می واقعیات مقفاوتی را

و یراگیاار  از واقعیااات نیاان واااود نخواهااد  

، هاا  ها بر اساو موقعیت بلکه این مدل. داشت

شارایط و تجربیاات ایاراد درگیار     ، ها وضعیت

، مقفاااوت خواهنااد بااود  محماادپور و ایمااان 

1387) . 

 یاام  ناشا   هیبه نظر یابیدسق، قطعا  

با  به علم است و ییگرا کرد مکقب اثباتیاز رو

  یبا . ندارد  کرد پست مدرنیسم سازگاریرو

ت یریه ماد یلور نظریکه ت یک قرن از زمانیاز 

، ن مادت یا در ا. گاذرد یما ، ئه دادارا ار یعلم

ناااه ساااازمان و یدر زم  اریقاااات بسااایتحق

ن یا ا هجا یدر نق. قاه اسات  ت انجام گرییریمد

اصول و مکاتاب مقناوب و    ها، هینظر، قاتیتحق

 یو پراکنادگ  یگوناگون. اند آمده دیپد یمخقلف

کردهاا باعا  شاده اسات تاا      یهاا و رو هیا نظر

عام   ا هیب نظریدرصدد برآیند به ترک  ا عده

. (1379، ابند  صامد  یشمول دست  و اهان

و هااا  ایاان درحااالی اساات کااه تنااوب تئااور  
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کنناده   همگای مانعک   ، ا  مخقلاف ها  مادل 

هنلات و  باشاد    مای  چشم اندازها  گوناگون

  اناادازها واااود چشاام . (2005، همکاااران

آورد کاه باولمن و    می دیرا پد  نیمخقلف چ

 یای کثارت گرا »( تحت عناوان  1997  9لید

( بااا اصااطم  2002  11تیااو وا 10«یمفهااوم

. کنناد  مای  ادیا از آن  12«هاا  میانگ پاارادا »

بااه واااود اخااقمف نظرهااا  نظاار ، بنااابراین

، مخقلف در حاوزه نظار  و عملای مادیریت    

و هاا   آنچه مهم است اایگاه هر یک از نظریاه 

عماال   ن عماال و راهنمااایاایهااا در تب ماادل

 ،از ایان رو . (1384، باشاد  باوش   می رانیمد

توان مدعی یک الگو  عام و اهانشامول   نمی

با این اسقدالل که الگوها  عام با تجاوین  . بود

ها  مخقلاف   خه یکسان برا  سازمانیک نس

کااارایی خااود را از ، مقفاااوتهااا   در زمینااه

کاه  هاا   بسیار  از ایان نظریاه  . اند دست داده

یاقد ، گرایان هسقند مفروضات اثباتمقکی به 

هاا  الزم در شاناخت و حال مساائل      قابلیت

 .  باشند می ور پایه

در گااذر از ، بااا تواااه بااه مراتااب یااوق 

آنچناان  ، یی به تفسایرگرایی گرا پارادایم اثبات

کااه در علااوم ااقماااعی ضاارورت آن درا و 

گاارای  بااه اسااقفاده از  ، شااود ماای اعمااال

                                      
9. Bolman and Deal 

10. Conceptual pluralism 

11. Waite 
12. Paradigms wars 

تحقیقاات  مطالعاات و  ها  کیفی بارا    روش

ضرورتی ااقنا  ناپذیر باه نظار    سازمانی نین

مقفاوت ها   با این توضیح که زمینه. رسد می

ها  تحقیق مقفاوت و منحصربه  نیازمند روش

رساد از   باه نظار مای   ، از ایان رو . ندیرد هسق

روش نظریه ، ها  تحقیق کیفی روشمجموب 

. تر  است مسقلنم تواه بیشقر و اد ور  پایه

، ور پایاه رین پیوناد در رویکارد پاژوه     بارزت

"لاوا ". ارتبام بین تئاور  و عمال اسات   
13 

"پارتینگقن"( و 2001 
ه با  بر ااا ( 2000  14

نقا   ساز  بار   سو  تئور  اایی و تغییر به

ها در اهت حمایت از  یعال مدیران و سازمان

. شوند می مقمرکنور  پایهکاربرد تحقیق نظریه 

سااقفاده از روش پااژوه  منطااق زیربنااا  ا

در مدیریت ناظر بر پیچیادگی و   ور پایهنظریه 

و منحصر به یرد  است که ور  پایهمقغیرها  

هاا درصاد یهام     با گرای  به سو  ایان روش 

چگونگی و چرایی آنهاست ، ها تفسیر  پدیده

 . (2005، به نقل از هامر 2003، 15 داگمو

شواهد مواود پیرامون برخی مطالعاات   

هااا  اخیاار حکایاات از  انجااام شااده در سااال

در  ور پایاااهکااااربرد گساااقرده روش نظریاااه 

مطالعات سازمانی به ویژه مدیریت دانا  باه   

رشاقه مادیریت   هاا    زیرشاخه ازعنوان یکی 

                                      
13. Locke 

14. Partington 
15. Douglas 
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( بااا درا اهمیاات  2001  16ناانسااو. دارد

تغییر در سازمان و درا اینکه چگوناه ایاراد   

 کن  نشاان داده و آن را مادیریت  به تغییر وا

در کشف ایان  ور  پایهاز روش نظریه ، کنند می

، که ایراد چگونه تغییار ساازمانی را شاناخقه   

، دهناد  می ارزیابی نموده و بدان واکن  نشان

 17الکشاامن. (2002، اسااقفاده کاارد  ایگاان 

در مطالعه رهبر  دان  سازمانی باا   (2007 

نقاا  رهبااران در ، ور پایااهرویکاارد  نظریااه 

مدیریت دان  ساازمانی و اهمیات آن بارا     

مطالعاات  . دهد می تواه قرار سازمان را مورد

ها   ( درباره تأثیر نق  شبکه2004  18آوازیو

رساامی در ماادیریت داناا    ااقماااعی نیاار

(در 2003  19مورنم، باال ها  با یناور  شرکت

هاا  ااقمااعی در تغییار     تبیین نق  شابکه 

( در 2003و همکاااران   20بیرناادز، سااازمانی

اشقراا دان  دو گاروه  ها   مستحلیل مکانی

( برا  درا 1999  21اننا، تحقیق صنعقی

ها  مدیران میانی و مفاهیم یادگیر   یعالیت

برا  کشف  (2005  22هامر، و دان  سازمانی

 23لمسا، ن  ضمنیداها   و درا نق  شبکه

                                      
16. Johansen 
17. Lakshman 

18. Awazu 

19. Mohrman 
20. Berends 

21. Janczak 

22. Hammer 
23. Lämsä 

آیرینی و یاادگیر    مطالعه دان  ( در2008 

ساااازمانی در ااقماعاااات کاااار  در زماااره 

تحقیقاتی قرار دارند که باه اساقفاده از روش   

. اناد  رو  آورده ور پایاه  هیا نظرتحقیق کیفای  

ترین مشاهده و تحلیل اسناد از رایج، مصاحبه

در ایان مطالعاات   ها  ها  گردآور  داده روش

 . تبوده اس

 فرجام
ها  مقعدد  وااود   روش، برا  تحقیق

ولی نکقه مهم و قابل توااه ایان اسات    ، دارد

کااه انقخااا  روش تحقیااق انلااب اخقیااار   

، ماهیت موضوب تحقیاق و شارایط آن  ، نیست

دراات آزاد  ، منظور ما از تحقیق و ابعاد آن

ثر بار پدیاده    در مداخله و کنقرل عوامال ما  

، دایمموضااوعات مهماای هسااقند کااه پااارا   

تحقیق مناسب را مشاخ    اسقراتژ  و روش

 .  کنند و تعیین می

امروزه با تواه باه تعریاف ساازمان باه      

عنااوان یااک پدیااده ااقماااعی و اااایگنینی  

تفساایر  و پدیدارشااناخقی در هااا   پاارادایم 

رود محققاان   مای  انقظاار ، حمایت از این نگاه

ها  کیفای   گیر  از روش بهرهسازمانی نین با 

مطالعاااه ایااان پدیاااده و   اهااات مناساااب

ها  آن در بایت و زمیناه اصالی آن    مکانیسم

هاا  آن   حال  ئله و ااذ  راه که خاسقگاه مس

شاکاف  . با این رویکرد همراه شاوند ، باشد می
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ه بااه نااوعی معلااول بااین تئااور  و عماال کاا

ل ها  سازمانی در حل مسائ ناکارآمد  نظریه

در روش ، هااا  ایراناای اساات واقعاای سااازمان

باه پیوناد  نندیاک و عمیاق      ور پایاه نظریه 

از این روش به عنوان  اسقفاده. شود می تبدیل

ها  پژوه  کیفی سهم بسنائی  یکی از روش

در ایجاد پیوند میاان نظریاه و عمال خواهاد     

یکاااای از  ور پایااااهروش نظریااااه . داشااات 

تحقیاق کیفای قاادر     ها  پرکاربردترین روش

هااا را  ساات تااا مفاااهیم نهفقااه در ورا  دادها

با کشف روابط بین آنهاا باه      کرده واسقخرا

را هاا   هایی که چگونگی و چرایی پدیده نظریه

البقاه ذکار ایان    . دست یاباد ، دهد می توضیح
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