
 

 

 

 

 

 

 ور نظریه پایههای کیفی و  روند اجرای پژوهش

 شناسی در روان
 دکتر حمیدرضا عریضی

 دهیچك
ناا  دارد و هاه    ور نظریه پایهاست كه  یفیق كیمهم در روش تحق یكردهایاز رو یكیدر مورد  حاضر مقاله

هاود  و از هها     «راحات  یصاندل »شهود  ،یقات كمّید مانند تحقیه نبایكند كه نظر یان میه یلیطور تمث
م یمفااه . دیا د آیا شاه  پد یر،  یها )زما  د از دل داد یهلكه ها، شود صادر یاسیخالق پژوهشگر هه صورت ق

و  یا هیا نظر یریا گ نموناه ، یت نظریحساس، ها هه دست آوردن داد  یعنی یساز هیكرد هه نظری  رویا یاصل
ح داد  شاد   یتوض یفیق كیدر تحق، موارد  یت هه ایه ها عنایاند و نحو  ساخت نظر شرح داد  شد  ،اشباع
قبل ارائه و  یها هیها نظر  یخیتار یها كمك مثال)ز آن هه یوجو  تما ،یهه صورت افتراقهمرا  ها آن . است
حاصال   ور نظریاه پایاه  ه خوب هاا هاه كاار هسات  اصاول      یك نظری یها   شد  است كه چگونه مالكییتب
 . شود یم

 یدیواژگان کل
و ماوارد   یساووح رمزگارار  ، یا هساته طبقه ، اشباع، یت نظریحساس، یا هینظر یریگ مونهن، ور نظریه پایه

 .  یاخالق

                                      
                                               استادیار دانشگا  اصفهان دانشكد  علو  ترهیتیEmail: faezeh2141@yahoo.com 

 14/10/88تاریخ پریرش:       05/09/88تاریخ ارسال: 
 279-306صص /  1389 بهار/  54/ شماره نوزدهمفصلنامه راهبرد / سال 
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 مقدمه 
در ای  مقاله پس از شارح روناد اجارای    

هاه صاورت   ، های كیفی هه طاور عاا    پژوهش

 .  شود یپرداخته م ور نظریه پایهخاص هه 

ی و هاای كمّا   ساخت  نظریه در پژوهش

، گااال. هاشااد یماا كیفاای دو رویكاارد متفاااوت

  29ص ، 1387، گرانیگال و دهورگ و گال )

ی و كیفای را  دو رویكرد نظریه تحقیقات كمّا 

در حاالی كاه   ، دنا ده مای  در مقاهل هم قارار 

ی هاار مبنااای ای كمّااهاا نظریااه در پااژوهش

توان  گیرد كه می ای شكل می های نظریه ساز 

آنها را هه نحوی نهاادی یاا عملیااتی تعریا      

   1)ور نظریااه پایااهفاای از در پااژوهش كی. كارد 

 .  شود یاستفاد  م

هاا و   سااز  ، گرپژوهشا ، ور نظریه پایاه در 

 ای های های واساوه   اً از داد قوانی  را مستقیم

نه ، كند استخراج می، آوری كرد  استكه گرد

 كاه  از آنجاا . هاای قبلای   از پژوهش یا نظریاه 

هاای   رویكرد اصالی در پاژوهش   ور نظریه پایه

ای  مقاله هاه طاور كامال    در ، هاشد می كیفی

 .  معرفی خواهد شد

ی كمّهای  در حالی كه نظریه در پژوهش

هاای   هه كماك داد  سپس اهتدا مورح شد  و 

شاود كاه    آزماون مای   ،تجرهی در سه مرحلاه 

مرحلاه دو   ، ول تنظیم فرضیهشامل مرحله ا

 قاهال مشااهد  فرضایه و   هاای   استنتاج پیامد

ن ساو  آزماون فرضایه هاا انجاا  داد      مرحله

كیفی نظریه های  در پژوهش، مشاهدات است

. آید پدید میها  هه صورت اكتشافی از دل داد 

ی   از واژ  زمی  هارا 1967گلیزر و اشتروس )

ماراد  . ناد نامیدن نظریه خویش اساتفاد  كرد 

  هااود كااه هاار خااالد نظریااه در    آنهااا ایاا 

كاه گااهی آن را شاهود    ، كمّای  هاای  پژوهش

اً ها مساتقیم   داد، نامیدند می 1حتیصندلی را

 ها و رویدادهای پیراماون آنهاا   از دل آزمودنی

و ناه   یعنی ریشاه در زمای   ، آمد هه دست می

ها ای  حال هسیاری در متون . در آسمان است

  1374را هااه پیااروی از آشااوری) فارساای آن

  نگارند البته . ای نامیدند ئوری مبنایی یا پایهت

ای  مقاله كاه هارای نخساتی  هاار در متاون      

 ارساای هاارای آن واژ  سااازی كاارد  اساات  ف

هااا   1388، 1387، 1384، 1382)عریضاای 

ای  یاه پامبنا یاا  زیرا ، ای  معادل موافق نیست

ی مقالاه آماد    هه همان دلیلای كاه در اهتادا   

هاای كمّای    در پژوهشهیشتر هه نظریه ، است

  كاه پایاه  ای  یعنای نظریاه  ، شاود  مرتبط مای 

در  .گیارد  مشاهدات و تهدیاد آنهاا قارار مای    

هه دلیال اینكاه پیوناد     ور نظریه پایهحالی كه 

معاادل  ، كناد  مای  خویش هاا زمای  را حفا    

دلیاال  معهاارا هااه  2).هاشااد ماایتااری  مناساا 

همراهی ها نظر دیگار اعضاای جامعاه علمای     

                                      
1. Armchair speculation 
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پااژوهش كیفاای كااه در نخسااتی  كارگااا     

« ور نظریه پایاه »های كیفی هر معادل  پژوهش

معاادل   حاضر، همی اجماع نمودند، در مقاله 

 .كار هرد  شد هه

نظریاه  قبال از شاروع هررسای    ، هدر ادام

و ساااخت  نظریااه هاار هااا  تفساایر داد  ور پایااه

طور كلای   هههای كیفی  مبنای آن در پژوهش

نظریه گردد و سپس هه طور خاص هه  ارائه می

پاردازد كاه در واقاو روش اصالی      یما  ور پایه

 . تحقیقات كیفی هرای ساخت  نظریه است

ه  ا و س  ا ت   داده ریتفس   -1

 هینظر
، هاا  داد  یهند و دسته یپس از سازمانده

ت یا ك كلیا د تالش كند تاا هاه   یپژوهشگر ها

 یفاایك یهااا  پااژوهش یهاادد علماا. هرسااد

ان كاار  یا است كاه در جر  یزیآن چ یهازساز

ق یا   كاار از طر یا ا. اسات  داد   یرو ،یدانیم

 ی،لا یان تحلیه. ردیگ یصورت م 2یلیان تحلیه

معماااو ً . اسااات یفااایك  ان پاااژوهشیاااهن

كاران نسابت هاه    هه خصوص تاز ، پژوهشگران

هه  یهخش یمعن ید هرایكه ها ی  عمل جدیا

 .  اند عالقه یه، ردیها صورت گ داد 

  معتقد است كه انجا  1986كسون )یار

د منجر هاه  یخود ها  ،ند پژوهشیل در فرایتحل

                                      
2. Analytic narrvative 

 یها ادداشتید  از یهرگز یهند ك جمویارائه 

  استحكا  یلیان تحلی  هیهه ا شود كه یدانیم

 یانیا   هیك توصا یهخشد و سپس هه صورت 

. ان را نشاان دهاد  ی  هیو اعتبار ا شودنوشته 

 یهاا  مهم پاژوهش  یها یژگیاز و ،یانیشرح ه

در  یناوع  یهاا  لیا هارخالد تحل . است یفیك

توجه خوانناد    یانیشرح ه، یكمّ یها  پژوهش

  هه پژوهشاگر كماك   یهم و كند یرا جل  م

. دگا  خااودش را ارائااه دهاادیااكنااد تااا د یماا

« نجا هودنیدر ا»از  ی  هه خوانند  حسیهناهرا

 ی  مالك هارا یتر مهم یهه عبارت كل. دهد یم

 یفا یهاا در پاژوهش ك   افتاه یل یتحل ه ویتجز

را در یااز  ؛اسااتفاد  از عقاال و اسااتد ل اساات

  یهلكه ا، وجود ندارد یو آمار عدد  نجا داد یا

ه هه پژوهشگر كماك  عقل و استد ل است ك

ات یا و نظر یكلا  یایكند تا هراسااس قضاا   یم

 . نماید ریها را تفس افتهی، موجود

 هیسا ت نظر -2
نااد یعبااارت اساات از فرا یپاارداز هیاانظر

كه  یو ارتباط یكش  مقو ت انتزاع یشناخت

 ،هیا ك نظریا .   مقاو ت وجاود دارد  یا   ایه

است كاه   یعمل یها از جنبه یاز هرخ ینییتب

گر امكان استنباط در مورد حاواد   هه پژوهش

 یك اهازار اصال  یند ی  فرایا. دهد یند  را میآ

كاه   یوقتا . هاسات   یید تبییا تأیجاد یا یهرا

 یهاا  ج هاا تجرهاه  ینتا، اطالعات پردازش شود
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ت یا سه و در نهایها مقا ارزش هو مجموع یقبل

م ممكا   ی  تصام یا ا. شاود  یم یریگ میتصم

ن دارد كاه    امكاا یهناهرا، است نادرست هاشد

د نظار  یا هاار تجد    یا مدل چناد یه یك نظری

هاار  یهااا مبتناا ل داد یااتحلدر واقااو . گااردد

عمااال . شاااود یانجاااا  مااا  یپااارداز هیااانظر

، 4سااهیمقا، 3درك»عبااارت از  یپاارداز هیاانظر

م و استقرار ارتباط و یتنظ، یهند جمو، 5مقاهله

درك شامل در نظر گارفت   . «ان احتمالیو ه

  دیا پد یهاا  جنباه  هها و هما  مناهو داد  ههم

ان یاا  عماال در جریااا. مااورد نظاار اساات  

. شاود  یهعد از آن انجا  م ها و داد  یآور جمو

، یهخشاا نظاام ،یهنااد جمااو، مقاهلااه، سااهیمقا

. انااد یفاایك  ه در پااژوهشیاااول یعملكردهااا

رد كه كادا  واحادها   یگ یم میپژوهشگر تصم

هاا     شباهتیند و در مورد اا مشاهه و متفاوت

  یتوصا . مهام اسات   ینكاات ها چاه   و تفاوت

، تواناد قبال از آنكاه پژوهشاگر     ینما  یلیتحل

مقااو ت مشاااهه و نامشاااهه را شااكل نااداد  و 

صاورت  ، را انجا  نداد  ییل منظم محتوایتحل

از  یشاامل ناوع   ،وند و راهوهیاستقرار پ. ردیگ

در  یفا یعمل كشا  اسات كاه پژوهشاگر ك    

پژوهشاگر  . دهد یانجا  م یپرداز هیند نظریفرا

 یاستقرا یهرا ییو استقرا یاسیق یها وشاز ر

                                      
3. Perceiving 

4. Comparing 
5. Cantrasting 

، یان احتماال یا ه. كناد  ی  راهوه استفاد  ما یا

جااد  یو ا یسااز  هید فرضا یا اغل  هه عنوان كل

  منظااور یااهااه ا. شااود یه مواارح ماایاانظر

كناد و   یهاا هااز   د هاا داد  یها یفیپژوهشگر ك

 .  استنباط انجا  دهد

ها فراتر رود و آنچه  د از داد یپژوهشگر ها

. م كناد یترس، خواهد داد یند  رویآ كه دررا 

در  یك مؤلفاه اساساا یاا یان احتماال یااهفلارا  

 6یانتخاب مورد منفاز . است ییند استقرایفرا

  یا در ا. شود یاستفاد  م یپرداز هیز در نظرین

 ییناهاثاساات یپژوهشااگر در جسااتجو، روش

ازمناد  ی  امار ن یا ا. مفارو  اسات    ساز یهرا

د   مجاادیااهااا و تعر هی  مجاادد فرضاایتاادو

 .  هاست د یپد

 یهارا  یازمند شاواهد یها ن هی  فرضیتدو

 یدر ماااورد هرخااا  یك حااادس علمااا یااا

ه را ی  فرضاایااپژوهشااگر ا. هاساات د یااپد

ل ید و سااپس آن را جاارح و تعااد یااآزما یماا

ك یا ه هاه عناوان   یكاه فرضا   یكند تا وقت یم

  جارح  یا. ا رد شودیرفته یپر ،  مناس ییتب

  مناسا  هیاهد تاا فرضا  ی یها ادامه م لیو تعد

تواند  یه میرد و هه نظر هرسد كه فرضیشكل گ

 ،یماوارد ماورد هررسا     محدود هفراتر از دامن

 هاستخراج شاد  از هوتا   یها هیفرض. عمل كند

ت یا انجامناد كاه قاهل   یه ما یا ش هاه نظر یآزما

                                      
6. Negative case selection 
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مختلا  را   یهاا  د یا   پدیای و تب یده میتعم

ها هاه وجاود    داد  كه هراساس یا هینظر. دندار

، )گالسار و اشاتراوس   7ور پایاه  هیا نظر دیآ یم

 . شود ید  می  نام1967

ارائاه شاد    هاای   روش ،در مقاله حاضار 

اشااتراوس و هااای  دیاادگا هیشاتر مبتناای هاار  

هاا ناا  كتااب    آن. هاشاند  می  1990)8كورهی 

نظریاه   ،های كیفای  خویش را مبنای پژوهش

از نظر آنها ای  . آن نامیدندهای  و رویه ور پایه

خت نظریااه در روش اصاالی در سااا ،رویكاارد

اشتراوس و كاورهی   . های كیفی است پژوهش

دلیال كتااب    ایا   كاه هاه   ناد هیان كارد  هود 

 هاای دشاوارتر   تالی  كردند تا روش مركور را

  را هاارای 1967، 1971لیاازر و اشااتراوس )گ

وانناد هاا   تر سازند تاا آنهاا هت   دانشجویان ساد 

ها هه ساخت نظریاه   توصی  عینی از ای  رویه

 ای  نوع ساد  ساازی آموزشای   .مسلط گردند

یاك مثاال   در همه جای دنیاا سااهقه دارد و   

 اسات رشاته هنار    در مانخودكشور آشنا در 

تدوی  كارد   ای آموزشی  كه عمادالكتاب روش

دشوار خط نویسی را كاه  های  كه هتواند شیو 

ساهولت  ، شاد  هاود  ریزی تادوی    از زمان نی

لیزر هه مخالفت ها اشاتروس و  گ، البته. هخشد

هاا نگاارش    1992سال و در  كورهی  پرداخت

در مقاهاال اجبااار كااردن مبااانی  پدیدارشاادن

 . فشردپای هر روش قبلی  ور نظریه پایهتحلیل 

                                      
7. Grounded Theory 
8. Strauss and corbin  

وجود  ور نظریه پایهدو رویكرد كنونی در 

ایا  دو رویكارد را مقایساه     كه عریضای  دارد

در ایاا  . ب ، 1388، یضاای)عر كاارد  اساات

 رویكارد  زشیها توجه هه جنبه ههتر آمو مقاله

رویكارد  دو شرد  هه ای  ف س و كوریب اشتراو

در   1999) 9هر چناد كنادال  . شود یاشار  م

پاژوهش خاویش از هار دو رویكارد اساتفاد       

هود هایی  پژوهش در مورد خانواد ، كرد  است

كه در آن كودك ها نقص اختالل توجه وجود 

هاای   كناد كاه رویاه    تصاور مای  كندال . دارد

و كاورهی  كمتار امكاان     گراری اشتراوسرمز

ووح هاا تر را فاراهم   سا گاراری  میل هاه رمز 

 .  سازند می

 ور پایه یها هینظر، یعلم یها در پژوهش

د  ماورد  یا   پدیای   روش تبیهه عنوان ههتار 

فهاام رواهااط و اسااتنباط در مااورد ، مشاااهد 

ح یتوض یهرا. شود یم یند  تلقیآ یها تیفعال

 هیا تار نظر  قیا   دقیای شتر در اداماه هاه تب  یه

 .  میپرداز یم ور پایه

 ور نظریه پایه -3
اینكااه شناساای هااا فرویااد پاادر علاام روان

 كیفای اساتفاد   پاژوهش  های  معمو ً از شیو 

پاردازی رویكارد او هاه     اما در نظریه، نمود می

. ی هسایار شاباهت داشاات  كمّااهاای   پاژوهش 

از  هلكه ،ها دآوری داد نه در جریان گر ،نظریه

                                      
9. Kendall 
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كنت روسی . دهه  او شكل گرفته هوقبل در 

كااه هااه عنااوان ماارد گاارگی  شااهرت دارد و 

اً همه روانكاوان مشهور عصار كالسایك   تقریب

از ای  رویكرد  اند، وی را درمان كرد  كاویروان

 كاه فرویاد هاه    كناد  فروید گالیه و هیاان مای  

وی تاوجهی نداشات و هار ناوع      هاای  دیدگا 

هه شرطی كه ، كرد كه وی هیان می راای  نكته

، وی مواهقات داشات    اخته شاد پرد هها نظری

اعتقاادی   ها ای  حال فروید اصو ً. پریرفت یم

هااه دساات آمااد  از   یهااا نداشاات كااه داد 

زیارا  ، چندانی داشاته هاشاد  ها ارزش  آزمودنی

، دانسات  آنها را حاصل هه  هشایار آنهاا مای   

ی ناهشااایار ولاای هاار عكااس در جسااتجو    

. های خویش هاود  كنندگان در پژوهش شركت

محلای  ی ها ر عكس از دل داد ه رو نظریه پایه

در حاالی كاه در   ، آماد  و موقعیتی فراهم مای 

ی واقعیات اجتمااعی عینای    های كمّا  پژوهش

 . مفرو  است

 مااعی كیفی واقعیت اجتهای  در پژوهش

كننادگان در آن سااخته    هه وسایله مشااركت  

نظریاااه در  دلیااال هاااه هماای  ، شاااود ماای 

ی قباال از جمااو آوری  هااای كمّاا  پااژوهش

هااای  ر حااالی كااه در پااژوهشد، سااتها داد 

هااا  آوری داد  كیفاای در حاای  جریااان جمااو

 .  شود ساخته می

ی گران كمّا در حالی كه از نظار پژوهشا  

اجتمااااعی مساااتقل از زماااان و   واقعیااات

كیفای   پژوهشگران در دیدگا ، هاست موقعیت

هااه طااور پیوسااته در    واقعیاات اجتماااعی 

در . شااود محلاای ساااخته ماایهااای  عیااتموق

ی و توسط پژوهشگران كمّا مقایسه نظریه كه 

اولای   كنند كه اشار  می، رود كیفی هه كار می

پنداشته اساتفاد    پیشهای  از مفاهیم و نظریه

آوری هایی گرد ند تا معی  كند چه داد كن می

در حاالی كاه در دومای پاس از     . خواهد شاد 

)گال  شود كش  میها  نظریهها  آوری داد گرد

هرای  هنااا.  9هنااد ، 63ص ، 1387، گاارانیو د

رای ایاا  خوااا  ا  د1388مرتضاای منااادی ) 

پژوهشاگران كیفای    كند شود كه تصور می می

 ل از ورود هاااه محااایط پاااژوهشهایاااد قبااا

 و هااا را داشااته هاشااند از نظریااه ای مجموعااه

 هاای قبلای را   نظریاه در احاطه هه  وظیفه آنها

اگار از  . داناد  مای  یهاای كمّا   هیش از پژوهش

هاا در   نظریاه ، اصوالح كانت اساتفاد  كنایم  

ی جنبه قبال از تجرهاه و در   های كمّ پژوهش

 . های كیفی جنبه پس از تجرهه دارد پژوهش

  كااه هاار دو 1967زر و اشااتراوس )یااگل

را  ور نظریه پایهكرد یرو، شناس هستند جامعه

  نمودناد كاه   یتادو  یدر حال 1960  در دهه

مارسااتان در یرا كااه در ه یمااارانیتجااارب ه

ج منتشر ینتا. دندكر یم یهررس، گرشته هودند
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 1965، زر و اشاتراوس ی  پژوهش )گلیا  شد 

ق افااراد یااكااه از آن طر ی  در روشاا1968و 

ههداشاات و واهسااتگان    نااهیدر زم یا حرفااه

مااران  ی  هیا ز هاا ا یماران در حال مرگ و نیه

جاد كرد كه یا یانقاله، كردند یارتباط هرقرار م

ك ترفند سااد  هاه   یكرد آنها از یسب  شد رو

 یدر معر  هحث در مجاامو علما    و یك شی

زر و یا )گل ور نظریاه پایاه  كشا   . ل شودیتبد

  پژوهش آنها درهاار    جهی  نت1967، اشتراوس

 یعملا  یهاا  ییاماا راهنماا  ، موضوع فوق هاود 

نظریاه  تاوان   ینكاه چگوناه ما   ی  ایتدو یهرا

ها هعد در اثار تاالش    سال، را اجرا كرد ور پایه

 10. شد   ارائه1998  )یاشتراوس و كوره

هراسااس اعتقاادات ارائاه     ور نظریه پایاه 

در  یا هیااكااه نظر،  یتعاماال نمااادشااد  در 

اشااتراوس . قاارار دارد، اساات یشناساا جامعااه

ل یا از قب یانیا گرا ر تعاملیخصوص تحت تأث هه

  یهلومر قرار گرفت )اشتراوس و كاوره  و دیم

 یآنهااا اعتقاااد داشااتند كااه چگااونگ.  1998

ش تحات  یون خاو رامیپ یایر مرد  از دنیتفس

در . كنناد  یاست كه آنها رفتار ما  یر روشیتأث

 یخاصا  ینمادهاا  یك گرو  اجتمااع یداخل 

قاارار دارد كااه افااراد عضااو آن گاارو  مفهااو  

نهاا  یا. كنند یافت میمشترك آن نمادها را در

هستند  ییها و هاورها ارزش، ها هراساس نگرش

                                      
10. Mead 

. دهناد  یل ما یاز فرهنا  را تشاك   یكه هخش

 یا كه شامل ارتباطات كالما   نمادهیمفهو  ا

، گاران اسات  یز اهراز آن هه دیو ن یركالمیو غ

هراسااس آن   ییرهایشاود كاه تفسا    یسب  م

رها مرد  هاا  یق آن تفسیرد كه از طریانجا  گ

رامون خود تعامل كنناد  یط پیگر و ها محیكدی

 ی  افااراد هااه رفتارهااایهناااهرا.  1934، ریاا)ه

    نحااو یاادهنااد و در ا یگااران پاسااخ ماا ید

ر یخاود تاأث   یط اجتمااع یهر محا ، یده پاسخ

  یا   هاه ا یا ا. دهند یگراشته و آن را شكل م

هاه   یطاور انفعاال   سات كاه افاراد هاه    ین یمعن

هارعكس  . دهناد  یگران پاساخ ما  ید یرفتارها

ق یا كاه افاراد از طر   یریان هار تاأث  یگرا تعامل

، رامون خود دارندیط پیمشاركت فعال در مح

در  ور پایاه  نظریاه   یهنااهرا . كنناد  ید ما یتأك

اساات كااه   ییناادهایافت  فرایاا یجسااتجو

ح یرا توضاا  یط اجتماااع یمحاا  یدادهایاا رو

 .  دهد یم

نكاه  یكشا  ا ،   هادد یا ل هاه ا ین یهرا

رفتاار   یو نمااد  یمرد  چگونه از نظار تعاامل  

از نمادهاا و   یای ها رمززدا. مهم است، كنند یم

ق یااكااه افااراد از آن طر یا درك مشااتركیاا

نظریاه  ، ر كنناد یتوانند جهان خود را تفس یم

را كه افراد  یتعامل یاجتماع یندهایفرا ور پایه

نسبت هه  یطور ضمن ك فرهن  ههیدر دورن 

رون از یا دارند و حال آنكاه افاراد ه   یآن آگاه
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، سااتندیكااه هااه آن مشااهور نرا آن فرهناا  

رفتاار    و ینكاه شا  یل ایهه دل. دهد یح میتوض

ضارورت  ، ط آنهاسات یر محا یافراد تحت تاأث 

 یهارا  ور نظریه پایاه كه در آن  ور ایهپدارد كه 

، ردیا گ  یمورد استفاد  قرار م یپژوهش یهررس

هاا   ل داد یا   شاد  و در تحل یتوصا  یهه خوه

 .   1996، لدیرد )مورس و فیمورد نظر قرار گ

  انااهیتااوان در م یرا ماا ور نظریااه پایااه 

. قارار داد  یفا ی/ كیكمّا  یها وستار پژوهشیپ

  1998)  یطور كه اشاتراوس و كاوره   همان

ر پاااول یزر تحاات تااأثیااگل، كننااد یان ماایااه

 یقاارار داشاات كااه تخصااص و 11دی زارساافل

  ید هه هما یشا. هود یكمّ یپژوهش یها روش

نظریاه   یهاا  یژگیاز و یل هاشد كه تعدادیدل

. در ارتباااط هاشااد یهااا پااژوهش كمّاا ور پایااه

  در 1967زر و اشااتراوس یااكااه )گل یواژگااان

شاان  یها هشا یان اندیا ه یخود هارا  یمت  اصل

ر یا ه و متغیفرضا ، شاامل دقات  ، كار هردناد  هه

 یرسااد از الگااو یهاشااد كااه هااه نظاار ماا یماا

 یزماان . گرفته شد  هاشاند  یكمّ یها پژوهش

در پاژوهش  ، كه كتاب آنها نوشاته شاد  هاود   

ت اعتماد هنوز ماورد نظار   یمبحث قاهل یفیك

م مورد نظر در ی  مفاهیهناهرا، قرار نگرفته هود

 . شتر در دسترس هودندیه یزهان پژوهش كمّ

                                      
11. Poul Lazarsfield 

 اهداف -3-1

خاالق اسات كاه     یندیفرا ور نظریه پایه

ل ید توساط آن تساه  یا جد  هیك نظری  یتدو

هااه .  1998  یشااود )اشااتراوس و كااوره یماا

 یشااتر هنگااامیكاارد هی  رویاال ایاا  دلیهماا

ك موضاوع داناش   یا   مناس  است كه درهاار  

، زر و اشاتراوس یوجود نداشته هاشد )گل یكاف

  استفاد  1993هك ).  1980، ناشتر ؛1967

اش در  هیا   نظریتادو  یرا هرا ور نظریه پایهاز 

ه كارد   یا ماان توج یپس از زا یمورد افسردگ

د هاه  یا جد یدر پژوهش خود نگااه  یو. است

 ور نظریه پایاه دارد كه قبالً هه كمك  یموضوع

 یكردهاا یطاور گساترد  هاا اساتفاد  از رو     هه

 یدگاهیا شد  اسات و د  یهررس یپژوهش كمّ

ل پژوهش یتكم یهرا یو. دهد ید ارائه میجد

هااه دساات آمااد  را هااا    یهااا افتااهیخااود 

  یدرهاار  هما   یدار شاناخت یپد یها پژوهش

 ی  كاار و یا ا یهارا . كناد  یسه میموضوع مقا

موجود را اصالح كرد  و آن را گسترش   هینظر

دگا  اشاتراوس و  یا   پاژوهش د یا ا. دهاد  یم

ه هار  دهاد كا   یت قرار میرا مورد حما  یكوره

طاور   د هاه یا را نبا ور پایاه  یها هیطبق آن نظر

د آنهاا هاا   یهلكه ها، جداگانه مورد نظر قرار داد

دان پاژوهش  یا گار در هماان م  ید یهاا  هینظر

ز تصور ی  ن1986نسون )یهوچ. سه شوندیمقا

توان  یم ور نظریه پایهكند كه ها استفاد  از  یم
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موجود را روش  كارد  و آن را وضاوح     هینظر

 . دیهخش

 نمونه -3-2

  اناداز   ،یفا یك یهاا  گر پژوهشیمانند د

 یهارا . كوچاك اسات   ور نظریه پایاه نمونه در 

 یگااردآور یهاا  ت داد یاافیك، هیا   نظریتادو 

ك خواار عمااد  در  یاا. شااد  مهاام اساات  

مثاال   یهارا ، اسات  آن یریسوگ ،یریگ نمونه

 یاجتماااع  هااه نفااو افااراد طبقااه  یریسااوگ

 ییازها یهر فرد در نمونه چ. ها ست یاقتصاد

 یهاا  ت داد یا فیهرچناد ك . ان كناد ید هیرا ها

ان كاردن  یا ه یهارا  یزیا كه كمتار چ  یافراد

هاه   یها داد ،   هاشدیممك  است ضع، دارند

كننادگان     گارو  از شاركت  یدست آمد  از ا

 یها افتهیا رد كردن ید ییتأ یممك  است هرا

اگار  . هاشاد  یگاران كااف  یهه دست آماد  از د 

، نباشااند یافل هااه آن كاا یاان یهااا هاارا  داد 

ه شركت داد و ی  نظریتوان آنها را در تدو ینم

 .   قاهل استفاد  نخواهند هودیهناهرا

ر یتااأث، شااود یكااه انتخاااب ماا یا نمونااه

.   داردیدر حااال تاادو  هیااهاار نظر یا عمااد 

اسات و   ی  موضاوع مهما  یهناهرا یریگ نمونه

د قباال از شااروع پااژوهش آن را مااورد   یااها

نموناه توساط اشاباع      انداز . مالحظه قرار داد

 یاشاباع نظار  . شود ی  مییها تع طبقه ینظر

د از یا جد یهاا  شهیاست كه اند یها وقت طبقه

نكه یا. دیایهه دست ن یفیها در پژوهش ك داد 

ر یتحات تاأث  ، شاوند  یریا گ كدا  افراد نموناه 

، لیا   دلیهاشاد؛ هاه هما    یهاا ما   ل داد یتحل

نظار   اسات كاه هاا در    یموضاوع  یریگ نمونه

در . د هه آن مراجعه شاود یموارد ها  یگرفت  ا

نمونااه در  یهااا یژگاای  ویتاار ر مهاامیااز

آورد  شاد  اسات    ور نظریه پایاه  یها پژوهش

 .   1991، )مورس و جانسون

داناش   ید دارایا كنندگان ها شركت .1

مااورد پااژوهش   د یاامرهااوط هااه پد

ل نمونااه را یاا  دلیهااه هماا. هاشااند

 .  نامند یهدفمند م  نمونه

د یااق هایااكنناادگان در تحق شااركت .2

ل هه شركت در پژوهش داشته یتما

 .  هاشند

شاركت   ید هارا یكنندگان ها شركت .3

 . در پژوهش وقت داشته هاشند

كنند   ضرورت دارد كه افراد شركت .4

ش را یخاو  یهاا  دگا یدر پژوهش د

 .  ان كنندیه

ری نظریاه در  گی ها توجه هه اهمیت نمونه

 ور نظریه پایهها در  گیری ای  هخش انواع نمونه

هاایی هارای آنهاا ارائاه      هریم و مثاال  نا  میرا 

 ور نظریااه پایااهحااالی كااه در  در، كناایم ماای

كه معمو ً شاامل اناواع   ای  گیری نظریه نمونه
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جنبه غال  ، ستاگیری  های دیگر نمونه شیو 

 . دارد

ای  كرانااهگیااری اسااتثنایی یااا    نمونااه

از ویژگی مورد نظر  هار ای است كه گران نمونه

  ایا  شاایو   1990)اتون پا . پژوهشاگر هاشاد  

داند كه نظریاه   گیری را مثال خوهی می نمونه

هار روی آنهاا    غم كوچك هاودن تواند علیر می

 هاا معماو ً   های فروید نمونه ساخت و پژوهش

وی تنهاا هاا یاك    . هار از نظریاه هساتند   گران

، وساواس)در ماورد ماوش مارد     نمونه واحد 

، هیساتری)آنااو  ، عقد  ادیپ)كانس كوچاك  

و اضاااوراب  )قاضااای شااارایید   ویااااپاران

در ایااا  . جنسااای)گرگ مااارد  را سااااخت

تواناد   مای  گیری یك مورد غیر معماول  نمونه

. هرای فهم موارد معمول را فراهم سازد ور پایه

گیری استثنایی  اً از نمونهكثرا ور نظریه پایهدر 

نظریه  یا منحصر هفرد هرای هه چالش كشیدن

عی است كاه  آن موق و دشو استفاد  می ور پایه

اما یك نمونه هاا آن  ، استنظریه ساخته شد  

 .  تواهق نداشته و مصداق ندارد

لسود هازرگ هیاان كارد     فی ،كی یگارد 

خاوهی هارای فلسافه هگال      است كه او مورد

ها در ای  نظا   زیرا هر گا  همه انسان، نیست

رد خاود را  صورت منحصر هفه او ه، قرار گیرند

و هنااهرای  هاه   . ددانا  مواهق ها ای  نظاا  نمای  

ی یا یك مثال خلا   صورت یك هرهان وجود

 .  كند فلسفه هگل را رد كند می سعی

گیری تغییرات پیشینه مواردی  نمونهدر 

شاود كاه دامناه تغییارات پدیاد        انتخاب می

و در  مورد تحقیق را هاه خاوهی نشاان دهناد    

از ای  از آن در مرحلااااه ور نظریااااه پایااااه 

یك نمونه . كرد گیری نظری استفاد  می نمونه

  2003) 12هاا را ماك كاارتی    از ای  پاژوهش 

پاژوهش او كاه هار مبناای     . انجا  داد  اسات 

اسااتد ل ، انجااا  شااد  هااود  ور نظریااه پایااه

پرسااتاران هااالینی را در مااورد فراموشاای و   

تشاش ههنی در هیماران پیر مورد غگیجی و ا

پرستاران را هاه صاورت    و. داد می هررسی قرار

های  ای از محیط كرد تا دامنهانتخاب  هدفمند

ایا  دامناه   . متفاوت پرستاری را در هر گیرند

هاای   حیوه، ع آموزشتغییرات هستگی هه انوا

ورد نیااز  ما هاای   خاص پرستاری و نیز محیط

در مقاهل ایا   . شدمراقبت متفاوت مرهوط می

قارار داد كاه   متجاانس  گیاری   رویكرد نموناه 

اهه هدد آن انتخاب یك نموناه از ماوارد مشا   

است تا از ای  طریق گروهی كه نمونه معارد  

ری مورد هررسی ت هه صورت ژرد، هاشد می آن

پاس از سااخت     ور نظریه پایاه در . قرار گیرد

گیاری اساتفاد     از ایا  نموناه   نظریه معماو ً 

افازایش   هاا  میزان اعتمادپریری داد . كرد می

ممك  است از  ور نظریه پایهچنی  در هم. یاهد

                                      
12. Mc Carthy  
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در ایا   . ای استفاد  گردد زنجیر گیری  نمونه

 از افارادی هاه  هاا   گیری هایاد یافتاه   نوع نمونه

ماورد نظار اطالعاات    زمینه دست آید كه در 

های كیفی هه همای    در پژوهش.  ز  را دارد

ژ  آزمااودنی یااا  جااای وا دلیاال گاااهی هااه  

ر تحقیااق از واژ  مولااو  كننااد  د مشاااركت

از هاا   نموناه  ایا   معماو ً . گاردد  استفاد  می

ای  پژوهشگر هاه گوناه  یكدیگر اطالع داشته و 

یاافت   . را هیاهاد  تواند ای  نمونه نمی اطالعات

 نمونااه مثااالی از ایاا ، فااواحش یااا معتااادان

 لاو هاا دسترسای هاه یاك فارد مو     . هاشاد  می

هقیاه آنهاا را   ای  تواند هاه صاورت زنجیار     می

  از 2002)14ما   و دیا   13دكی  سون. یافت

كاه   دنی را هیاهنا ماادرا  دای  طریاق توانساتن  

حل قبل از دهستان دچاار  اا در مرهكودكان آن

آنها توانسات  از طریاق ایا     . سم حاد هودندآ

یاا  هاارای نحااو  ماادیریت اای  نظریااه ونااهنم

یااك . ن كودكااان هسااازند ایاامهیماااری در 

مجموعاه   ور نظریه پایاه كامل در  گیری نمونه

گیارد كاه در هخاش     اینها را در هار مای  همه 

 . شود ی هه آن پرداخته میگیری نظر نمونه

 ها داده یگردآور -3-3

تاوان   یگوناگون م یها ها را هه روش داد 

تجاارب    درهاار   یریادگی یهرا. كرد یآوردگر

ق یا   از طر1994) یهالد و هاالوو ، تولد زنان

                                      
13. Dickingson 
14. Digman 

هااه ، كااه ضاابط كاارد  هودنااد ییهااا مصاااحبه

اگر شما از ضابط  . ها پرداختند داد  یگردآور

د كه یهه خاطر هسپار، دیكن یصوت استفاد  م

دستگا   كه دیقبل از شروع ضبط مومئ  شو

اط یا احت یهارا . كناد  یكار ما  یشما هه درست

 یها و مبدل ید است كه همرا  خود هاطریمف

نكه مباادا  یا یهرا. دی ز  را همرا  داشته هاش

، رقاهل استفاد  شوندی  كار غیها در ح یهاطر

 .  دیش  همرا  داشته هایگزیجا یمناهو انرژ

سازد كه  یپژوهشگر را قادر م، ها مصاحبه

كننادگان در   را هه زهاان خاود شاركت   ها  داد 

د یااخواه یاگاار ماا. كنااد یآور ق جمااویااتحق

  كنندگان فرصت داشته هاشاند درهاار    شركت

آزادانه سخ  ، آنها مهم است یكه هرا یموارد

  یا ا. دیا هاز اساتفاد  كن  یها از سؤال، ندیهگو

 یهاا  دگا یا شاگران د كند كاه پژوه  یكمك م

 یها مصاحبه. ل نكنندیق تحمیخود را هر تحق

ا دو ساؤال هااز   یا ك یمعمو ً ها  یرساختاریغ

ه یهرچند ها شكل گرفت  نظر. مرتبط هستند

هااا  داد  ینااد گااردآور یهااا فرا ان داد یاااز م

كناد كاه    یر ما ییتغ یمتمركز شد  و هه نحو

تمركاز كناد كاه     یپژوهشگر هتواند در موارد

طاور   كناد كاه هاه    یل میه را تسهیظر  نیتدو

 هیا نظر.  1991 15، یفشرد  هاشد )م یمفهوم

اشاتراوس    طبق گفته، فشرد  یمفهوماز نظر 

                                      
15. May 
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 یا هیا   نظریتدو یهه معن،  1994  )یو كوره

گر یكاد یها هه وضوح ها  است كه در آن مفهو 

در  یرات متعادد ییا ارتباط داشته هاشند و تغ

هاه  . ماورد نظار مشاخص شاد  هاشاد       د یپد

هاا معماو ً هاه صاورت      ل مصااحبه ی  دلیهم

  انجا  پژوهش صورت یدر ح یمه ساختارین

د اسات كاه پژوهشاگران در    یا مف. رناد یگ یم

را هاه عناوان    یدیم كلیمفاه ،هنگا  مصاحبه

  یا مصاحبه فهرسات كنناد تاا از ا    یراهنما

، است یكه اشار  هه آنها ضرور یق مواردیطر

 یهنگاام  . 1986نسون یفراموش نشود )هاچ

ه هاه مكالماه   یشب یندیفرا یكه مصاحبه دارا

 یكاه دارا  ییهاا  از داد  یعیوسا   دامنه، هاشد

 یآور جمااو، هساتند  یات و عماق كااف  یا جزئ

 یكاه هحثا   یرا در گفتگو هنگاام یز. گردد یم

موضاوع مرهاوط هاه آن در هنگاا      ، دیش آیپ

 یشاتر یات و عماق ه یا دو نفر ها جزئ یگفتگو

 .  1995 16وسونشود )كوچم  و دا یمورح م

ه یا   نظریت در تادو یم ها اهمیاگر مفاه

، كنندگان در پژوهش هكر نشود توسط شركت

هپرسد كه نظار او   یتواند سؤا ت یپژوهشگر م

 یهااا دگا یاا  مااورد حاصاال شااود و دیاادر ا

د كاه  یمراقا  هاشا  . اهدیكنندگان را در شركت

از طاارح  ییهااا   پرسااشیهنگااا  طاارح چناا

  صاورت  یا در ا .دیا زیدار هپره سؤا ت جهت

                                      
16. Couchman and Dowson 

كنناادگان در  شااركت یهااا احتمااا ً پاسااخ 

  متعصابانه  یهاا  شاه یهاه اند  یپاسخ، پژوهش

د یا دهند  عقا د و هه ضرورت نشاناشه یمشما 

  یا ا. سات یكننادگان ن  شاركت  یها دگا یو د

ساب    یكرد هه مصاحبه ممك  است گااه یرو

ند كه پژوهشگر قابالً  ید آیپد یشود موضوعات

  یهمچن. هاشدد  یشیدنیدر مورد آنها هرگز ن

ا یاادادها یاارو  ممكاا  اساات توسااط مشاااهد 

 ور نظریاه پایاه  در . شاود  یآوردها گر تیموقع

 یآور جماو  یك راهبارد مولاوب هارا   یا   یا

ز یا گر و نیكاد یرا تعامل افراد ها یز، هاست داد 

گار   ك مشااهد  یا ق یا از طر، وشاان را یها مح

هاه   ینا ی  شااهد ع یا ا. سازد یممك  م ینیع

  مشااهد  . هاا خواهاد پرداخات    ر تعامال یتفس

  كنناادگان در پااژوهش نشااان دهنااد  شااركت

پژوهشاگر اسات كاه او در     یهرا ینقش یفایا

در آنجا پژوهش  قرار داشته كه یویدرون مح

ر پارواز  یا نظ یرمشاركتیغ  مشاهد . پردازد یم

اساتوار در   یهاا و نداشات  پاا    هرفراز آسامان 

  1987كِارك هاا  )  . اسات  یط پژوهشا یمح

  مشااهد   یهاا  یمشكالت و دشاوار از  یهعض

تااوان  یماا. را هرشاامرد  اساات یرمشاااركتیغ

  یگر تركیكدیها را ها  داد  یگرآور یها روش

    دو روش مشااااهد 1993) 17هاااولر. كااارد

 یگااردآور یو مصاااحبه را هاارا یرمشاااركتیغ

                                      
17. Blower 
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كااه  یح داد  اساات؛ در حااال یهااا تاارج  داد 

  روش 1993، و هاااااك 1992، 18تیااااا)هرا

  یدر ترك یمشاركت  د پژوهش خود را مشاه

 یها   روشیترك. اند ها مصاحبه انتخاب كرد 

تواند هه پژوهشگر كماك   یها م داد  یگردآور

كاه   یزیا چ. اهاد یها را در كند كه صحت داد 

كنناادگان در پااژوهش هااه محقااق    شااركت

هاا در   تیا ند ضرورتاً منوباق هار واقع  یگو یم

تواناد   یهاا ما     در روشیا و ترك ستیعمل ن

 . آنها را محقق سازد یها صحت گفته

 یتاوان هارا   یوجاود دارد كاه ما    یمناهع

هااا مااورد اسااتفاد  قاارار داد   داد  یگااردآور

 یتاوان هارا   یم.  1994،  ی)اشتراوس و كوره

  افاراد از  یز تعامال ها  یا هاا و ن  ضبط مشاهد 

د مراقا  هاود كاه    یا اما ها، و استفاد  كردیدیو

. دیا ایش نیدر ضبط آنهاا پا   یمشكالت اخالق

هااا  داد  یآور گاارد یهااا بااود روشهه یهاارا

. استفاد  كرد یدانیم یها ادداشتیتوان از  یم

 یكاه پاژوهش در آن رو   ور پایه، قی  طریاز ا

 یركالما یارتباطاات غ  یهاا  دهاد و جنباه   یم

 یدانیاام یهااا ادداشااتی. شااود یضاابط ماا 

كااه از  ییهااا داد  یآور خصااوص در جمااو هااه

را یا ز. ت داردیا اهم، اند مشاهد  هه دست آمد 

ضابط   یهارا   لهی  تنهاا وسا  یا ممك  اسات ا 

 .   1996، لدیها هاشد )مورس و ف داد 

                                      
18. Bright 

، یفا ی  امر كه در پژوهش كیاز ا یآگاه

ت یا اهم، پژوهشگر خود اهازار پاژوهش اسات   

چون پژوهشگر ممك  است ندانسته هار  . دارد

ها  داد  یآور ق و گردیكنندگان در تحق شركت

ه ی  توصاا1986نسااون )یهاچ. ر گااراردیتااأث

كناااد كاااه پژوهشاااگر ههتااار اسااات   یمااا

ند یش را تدارك هبیاز تفكر خو ییها ادداشتی

كه ممك  است  یریاز تأث یق وی  طریتا از ا

 یهااا ق و داد یااكنناادگان در تحق هاار شااركت

  یاااز ا. آگااا  شااود، گااراردهشااد   یگااردآور

شاند كاه   یندیتوانناد ه  یق پژوهشگران میطر

ق یا كننادگان در تحق  چگونه آنها هار شاركت  

كنندگان  ا در عمل چگونه شركتیدارند  ریتأث

ر آن یر دارند و تأثیق هر پژوهشگر تأثیدر تحق

توانناد   یسات  پژوهشاگران ما   یهر پژوهش چ

ا تجاارب  یند پژوهش و یتجارب خود را از فرا

را  یخود در راهواه هاا موضاوع تحات هررسا     

  ممكاا  اساات یآنهااا همچنا . هازتااب دهنااد 

وجاود   خود را كه قبل از پژوهش یها شهیاند

 یقبلا  یهاا  ز هاورهاا و ارزش یداشته است و ن

 .   1986، نسونیش را ارائه دهند )هاچیخو

تاوان از   گاهی مای ها  هرای گردآوری داد 

كنناد  در   هندی دقیق رفتارهای شاركت  زمان

  در 2002) 19هااك. پااژوهش اسااتفاد  كاارد 

ر مااورد مااادرانی كااه دارای پااژوهش خااود د

                                      
19. Beck 
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رفتاار  متوالی در روزهای ، قلو هودند دوفرزند 

جادول  نموناه  . ساعت ثبت كرد 24را در آنها 

 . است  دشزمانی او در زیر ارائه 

 ها ل دادهیتحل -3-4

اهتادا  ، ل شاوند یا ها تحل قبل از آنكه داد 

هاا   مشاهد  یعنی. ندیر درآیتحر  د هه رشتهیها

هاا هاه صاورت     حاصل از مصااحبه  یها و داد 

اد یا ه ها . كلمه هه كلمه ثبت شاوند ، ینوشتار

د شامل ثبات  یشما ها  نوشته د كهیداشته هاش

ماا  و  یا زیا هاا و ن  توقا  ، هاا  خناد  ، هاا  سرفه

را یز، ق هاشدیكنندگان در تحق اشارات شركت

. ر داردیهاا تاأث   ر شما از داد یآنها هر تفس  همه

  1996لااد )ی  و مااورس و ف1997) یهااالوو

 ینكه ثبات نوشاتار  یدر مورد ا یات عملیجزئ

د شااامل چااه  یاامشاااهد  ها هااا و مصاااحبه

ق یا ها از طر داد . اند ارائه داد ، هاشد ییزهایچ

 جدول زمانبندی هرای موالعه دو قلوها
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  یا در ا. شوند یل میا تحلیپا یا سهیروش مقا

 ینادها یهاا فرا  ل داد یا و تحل یروش گردآور

.  1967، زر و اشاتراوس یا هساتند )گل  یمواز

شوند و  یل میو تحل یها گردآور   داد یهناهرا

تكارار  ، ردكاه ضارورت دا   ییند تا جای  فرایا

ند پژوهش یفرا    مرحلهیاز همان اول. شود یم

. شااوند یهااا مشااخص ماا م درون داد یمفاااه

، شااامل نااا  نهااادن هاار حااواد   یرمزگاارار

ق یا   طریا تاا از ا ، دادهاسات یهاا و رو  شهیاند

،  ی)اشااتراوس و كااوره. اهناادی یهااا معناا داد 

ل یا دل. نامناد  یما  ی  رمزها را هاتیا.  1998

سات كاه آنهاا هاه هات       ایا ا ی  نامگارار یا

توانناد هاه صاورت     یهستند و م یها متك داد 

كاااه  یكلماااات یعنااای،  زناااد  یرمزهاااا

، هرناد  یق هه كاار ما  یكنندگان در تحق شركت

هاشد كه  ی  رمزها ممك  است كلماتیا. هاشد

  یا كناد تاا از ا   یپژوهشگر آنها را مشخص م

نسااون یهاچ. كنااد یهااا را معناا ق داد یااطر

ك یا مزهاا را ساوح     سابك از ر یا  1986)

ها ماورد   داد   هر مصاحبه ها مجموعه. نامد یم

 یهاا  شهیكه اند یسه قرار گرفته و هنگامیمقا

صورت  یهعد یها سهیمقا، ندید آیپد یدیجد

از كاغار   یمیها در ن ثبت داد . خواهند گرفت

هاا     داد یا ا ییرمزگشا گر آنید  مهیكه در ن

یه نظرپژوهش  یتواند هرا یم، ردیگ یصورت م

 .  د هاشدیمف ور پایه

، هاا  ل داد یا   روش تحلیا ها استفاد  از ا

توان از  یم را میاز مفاه یا تعداد قاهل مالحظه

م مشااهه را  یمفااه . دیرون كشا یا ها ه دل داد 

گر قارار داد  و از  یكاد یتوان در ارتباط هاا   یم

د یا ها را پد ا سوح دو رمزیها  ق آنها طبقهیطر

  از ینااااهراه.  1986، 20نساااونی)هاچ. آورد

  یا ا. شوند یها مرت  م داد ،   روشیق ایطر

دن هاه  یرسا  یهراگر یهار دتوان  یها را م طبقه

 یهارا . كارد  یهاا تر نامگارار   یسوح انتزاعا 

، «اعتمااااد»ل یااااز قب یمیمفااااه، مثاااال

كااه از « اعتماااد كوركورانااه »و ، «رشیپاار»

ل یرا تشك یا طبقه، اند مصاحبه هه دست آمد 

 یها توان آن را اعتقاد هه ارزش یدهد كه م یم

 21یكاارد )هااالد و هااالو  یگاارار   نااا یهاار

  یا ل تعداد ایز تقلیشتر و نیارتباط ه.  1994

تار  هازرگ  یهاا  ل طبقاه یتشاك  یها هرا طبقه

  كماك  1998 22 ی)اشتراوس و كوه یمحور

گر یكاد یهاا   یهاا هاه نحاو    كند كاه طبقاه   یم

از قباال ماات  و  یمرهااوط شااوند كااه مااوارد

، ندینما یدارها رخ میتحت آن پد كه یویشرا

مارتبط هاا    ییامادها یز پیشوند و ن یهازشناس

نااد  یفرا. شااوند یی  رخاادادها شناسااا یااا

  ی)اشااتراوس و كااوره ینشاایگز یرمزگاارار

ا یا  یا هساته   و ظهور طبقه ییآ دیپد.  1998

                                      
20. Hutchinson 

21. Bluff and Holloway 
22. Strauss and Corbin 
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  طبقه. كند یل میرا تسه  3)داستان یخط اصل

ت گر مرهوط اسید یها طبقه  هه همه یا هسته

ك یاانكااه ماارد  در یدر مااورد ا یحیو توضاا

ارائاه  ، كنناد  یخاص رفتار م یط اجتماعیمح

هاا   م از دل داد یطور كه مفاه همان. دهد یم

تاوان از آن   یز ما یا ه را نیا نظر، ندیآ ید میپد

 ی  عالیك توصی  1993هك ). استخراج كرد

 . از سووح مختل  رمزها ارائه داد  است

رمزهاا را  ووح مختل  توان كارهرد س می

ال در مثاا یهاارا. هااای وی یافاات در پااژوهش

گفته در ماورد ساووح مختلا      پژوهش پیش

وی در ، قلوهااا دو در پااژوهش یرمااز گاارار 

ورد  اسات:  رماز را هاه دسات آ    5مرحله اول 

، جل  توجاه ، شگفتی، لرت هردن از دو قلوها

احساس مورد نظر هودن خداوناد و پیوناد دو   

 . قلوها

 یا هسته  طبقه -3-5

داساتان   یا خاط اصال  یا  یا هسته هقطب

ها  است كه از دل داد  یا مركزی یمفهو  اصل

 یا هساته   طبقاه . د  شاد  اسات  یرون كشا یه

چاه   یط اجتمااع یدهد كه در محا  یح میتوض

 ی  خط اصال یا یاما تنها وقت. داد  است یرو

شود كه پژوهش هاه مرحلاه    یداستان ظاهر م

، ك شااود )اشااتراوس یااش نزدیخااو یینهااا

  طبقاه  یا ز ها این یگرید یها یژگیو.  1987

 یهارا .  1987، ارتباط دارند )اشتراوس  هسته

ها  توان در داد  یداستان را م یمثال خط اصل

هاا   داد  یز خاط اصال  یا افت و نیطور مكرر  هه

گر مرهاوط  یكاد یز هه یگر را نید یها داد   همه

ق یا تاوان از طر  یز میها را ن تنوع داد . كند یم

  تنااوع در یااا. ح دادیتوضاا یا هسااته  طبقااه

وقاوع و  . ه ساهم دارد ینظر 23یمفهوم یچگال

ل اسات  یا   دلیا ها هه ا گسترش تنوع در داد 

 یا ماوارد مركاز  یا از افاراد   یكه تعداد انادك 

 .  1998  ید )اشتراوس و كورهان قاً مواهقیدق

كه در  یند اجتماعیا فرای یا هسته  طبقه

، اسااتدار شااد  یاا  پد1993پااژوهش هااك )

 یكاه از افساردگ   یآن هود كه زناان عبارت از 

فقدان كنتارل را  ، هردند یمان رنج میپس از زا

كه  یكردند؛ تا حد ید تجرهه میشد یهه شكل

  سااالمت عقاال و از دساات دادن آن در  یهاا

 یافات كاه هارا   یپژوهشاگر در . نوسان هودناد 

ر یاانااد  ز  اساات هتوانااد ز  ی  فرایاادرك ا

ق آن یاا  كنااد و از طریرا تاادو ییهااا طبقااه

را هشناسد كاه هاا اساتفاد  از آن     ییردهاراهب

هاه  ، شاود  یكه ادراك ما  یزنان ها عد  كنترل

هااا هااا  ونااد طبقاه یناد پ یفرا. زناادیمقاهلاه هرخ 

گر و كاااهش آنهااا را لفلنااد و لفلنااد   یكاادی

 یتقااال و كشاااكش هاارا    138ص ، 1984)

حرد  یتقال و كشاكش هرا. اند د ینام 24حرد

 یمیها مفاا یا است كه اطالعات  ی  معنیهه ا

                                      
23. Conceptual density 
24. Agony of omission 
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گاران  یان آن هاه د یا كه پژوهشاگر درصادد ه  

  یا پاژوهش هاه ا   یید از گزارش نهایها، است

داساتان   یل حرد شود كه هاا خاط اصال   یدل

  هاه  یا البته ا.  1987، زریمواهقت ندارد )گل

د  گرفتاه  یا د نادیا ست كه آنها هاین ی  معنیا

كنناادگان در پااژوهش  را شااركتیااز، شااوند

هازگفتاه   مند هستند كاه داساتان آنهاا    عالقه

 یند  فرصات ی  اگر پژوهشگر در آیهناهرا. شود

 یها آن فرصت مقاله  د هسته هه دامنهیها، اهدیه

 یانتشار آماد  سازد كاه حااو   یرا هرا یگرید

اشاتراوس و  . حرد شد  هاشاد  یها   هخشیا

 یروشان  یهاا    معتقدند روش1998  )یكوره

وجااود دارد؛  ور نظریااه پایااهپاارداخت   یهاارا

  یا ش نظامدار و مفصل انجا  اهرچند كه رو

  یزی)تجو ینوع پژوهش ممك  است دستور

  اسااتد ل 1987اشااتراوس ). دیااهااه نظاار آ

 یتاوان هارا   یرا م یخاص یها هیكند كه رو یم

امااا در ، دنبااال كاارد ور پایااهانجااا  پااژوهش 

د یا خااص پژوهشاگر ها   یها هی  رویا  محدود 

ت پاژوهش  یك مزی. عمل داشته هاشد یآزاد

پژوهشگر در فاائق آمادن    ییتوانا، د انجا  ش

، 25 یهه اهها  پاژوهش اسات )گلازن و پشاك    

داساتان   یخاط اصال   یفقط هنگاام .  1992

ها    رمزها و طبقهیه  شود كه راهوه یدار میپد

د یا پژوهشگر ها، تا آن زمان. آشكار شد  هاشد

                                      
25. Glesne and Peshkin 

رو شاود كاه هاه نظار     ه ه متعدد رو یها رمزها

. گر ندارناد یدكیها  یا   رمزها راهوهیرسد ا یم

ق یا تحق یینها  جهیكه از نت یپژوهشگر درحال

طور ثاهات در   ر است ههیناگز، ستیخود آگا  ن

ش رود كاه  یهازرگ هاه پا    یهاا  ها گا  یكیتار

 یأس و ناكاام یاو را دچار  یتواند در موارد یم

هاا   هرچناد مهام اسات كاه پژوهشاگر     . سازد

در . ند پژوهش آساود  هاشاد  ینان هه فرایاطم

د اساات كااه یااخصااوص مف هااه   مرحلااهیااا

. ندیش هه هحث هنشیپژوهشگر ها همكاران خو

پاژوهش ممكا  اسات     یها افتهی یان كالمیه

 ییهاا  شهید و اندیجد یها   سؤالیسب  تدو

همكااران   یهاا  شاه یشود كه در تقاهال هاا اند  

درك پژوهشاگر از آن   یپژوهش سب  ارتقاا 

 .  خواهد شد

 یاشباع نظر -3-6

اشاباع   ینظار  ها هه لحاظ طبقه یهنگام

هاا در   د از طبقاه یا جد یهاا  شوند كه داد  یم

هاا هاه    شاتر داد  یل هیا و تحل یخالل گردآور

.  1998،  ید )اشااتراوس و كااورهیااایدساات ن

 یمصاحبه تا هنگاام  ی  محتوایاصالح و تعق

اهند ید ادامه یها، ها اشباع شوند طبقه  كه همه

  1994) 26دِرهِار .  1967، زر و اشتراوسی)گل

ها هاه   دن طبقهیرس یكند كه هرا یماستد ل 

ا یا زان یا د هاه م یا ها یفا یپژوهشاگر ك ، اشباع

                                      
26. Dreher 
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  د یا پد  مرهوط هه هار جنباه   یها ت داد یكم

  متناااظر هااا یااا. تحاات موالعااه توجااه كنااد

زان و یا هاه م  یاست كه پژوهشگر كمّ یتوجه

. كنااد یهااا معوااود ماا   داد  یریااگ انااداز 

 یخور توجه هه گاردآور     درهار 1994دِرهِر)

دن هاه اشاباع هشادار    یها تاا زماان رسا    اد د

كناد كاه در صاورت     یتصاور ما   یو. دهد یم

ممكا   ، ا طبقات مهمیم یمفاه  هیانجا  آن هق

. رناد یدار نشد  و مورد هحث قارار نگ یاست پد

ارائاه   یحیچ توضا ی  هاور خود ها یا یهرا یو

اما هرگا  پژوهشگر از قبل هها    ،نكرد  است

اشاغال   یاصا خ یهاا  ش را ها اشباع طبقهیخو

ممك  اسات ساب  شاود كاه از طارح      ، كند

سااؤا ت پژوهشااگر كااه موجاا  سااهولت    

. شاود  یهاازدار ، شود یگر میموارد د ییدآیپد

 یكنندگان در پژوهش هار مبناا   تعداد شركت

هر طبقاه    هیق اشباع نظریاز طر ور نظریه پایه

 ؛ ها 1967، زر و اشتراوسیشود )گل ی  مییتع

ان در پژوهش تا كنندگ   حال تعداد شركتیا

 .طور كامال مشاخص نشاد  اسات     هه حال هه

را  یگار ی  مورد د1991و جانسون ) 27مورس

ر یكنندگان در پژوهش تأث كه هر تعداد شركت

دانناد:   یان آنهاا ما  یا زان هیا عبارت از م، دارد

كنندگان كمتر هه  از شركت یكه هعض یهنگام

 ینمونااه هاارا  انااداز  ،ان موالاا  هپردازناادیااه

                                      
27. Morse 

تار هاشاد و    د هزرگیها یباع نظردن هه اشیرس

كاه زماان    یپژوهشاگر  ی  ممك  است هرایا

، ق خاود دارد یا ل تحقیا تكم یهارا  یمحادود 

 . دو  شیمسئله آفر

 ها ادداشت و نموداری -3-7

هاا را هاه شاكل     داد   درهار  یتفكر انتزاع

،  یكنند )اشتراوس و كاوره  یادداشت ثبت می

 یساازمانده  یهرا یا لهیادداشت وسی.  1998

ه یا طاور كاه نظر   هماان . هاست و كنترل داد 

ها هاا   ادداشتی  یا،   شدن استیدرحال تدو

 یید و مبناا یا آ یهه دست ما  یشتریات هیجزئ

. دهاد  یرا شكل ما  یینوشت  گزارش نها یهرا

  درهاار   ییهاا  واه یادداشت شامل ثبت حیهر 

 یهاا و ساؤا ت   داد  یا مفهاو  سااز  یا ها  داد 

نااد مواارح  ی  فرایااا  جااهیاساات كااه در نت 

هاا و   هیفرضا  یهند   صورتیهمچن. شوند یم

م چگوناه هاه   ی  كاه مفااه  یشه در مورد ایاند

هاا   ادداشات ی  یدر ا، شوند یگر مرهوط میكدی

.  1998،  ی)اشتراوس و كاوره . شوند یثبت م

مداو  در خاالل   یندیفرا، ها ادداشتینوشت  

كاه در آنهاا نوشاته     یزیا پژوهش اسات و چ 

 .  ه داردی  نظریدر تدو یا سهم عمد ، شود یم

هاار   تااوان درهااار  یهااا را ماا ادداشااتی

 یهااا طااور كااه داد  همااان. نوشاات یمفهاوم 

، گردناد  یل میشد  و تحل یآور جمو یشتریه

كارد و   یزنگرهاا را هاا   ادداشات ی  یتوان ا یم
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م یو مفااه   رمزهاا  یها   گونه كاه راهواه   همان

ل یتشاك  یهاا هارا  شناخته شادند و تعاداد آن  

از  یتعااداد یمحتااوا، تافاایطبقااات كاااهش 

 ینگرهم ادغا  و هاز توان در یها را م ادداشتی

هاا را ثبات   ك طبقاه آن یا كرد و تحت عنوان 

ل و ثبات  یا تحل یكارد گاردآور  ی  رویا ا. كرد

 یما ید حجم عظیهه تول تواند منجر یها م داد 

  هشاادار 1993مااورس ). از كلمااات شااود 

هاا   ان داد یا د در میا دهد كه پژوهشگر نبا یم

از  یاریط هسا كاه توسا   یاحساسا . غرق شود

تجرهاه   ور نظریاه پایاه    تجرهاه  یپژوهشگران ه

 .  شود یم

توان هاه   یها و طبقات را م   رمزیه  راهوه

. ارائاه داد  یهه صورت هصر ییشكل نمودارها

ل را ارائاه  ی  قبیاز ا ی  مثال خوه1993هك )

از را دارند كه هه ی  امتینمودارها ا. كرد  است

هاا را هاه    ادداشات ی یتوامح یكیصورت گراف

دهناد و از   یش ما یروش  و موجز نما یصورت

و   دانااش موجااود یق شااكاد هاایاا  طریااا

هاا ضارورت   آن یكه گاردآور  یفراتر یها داد 

،  یشود )اشتراوس و كاوره  یمشخص م، دارد

1998  . 

 ینظر یریگ نمونه -3-8

  در مراحال  1998  )یاشتراوس و كوره

ها مرهاوط   د ست دایپژوهش كه معلو  ن  هیاول

كنناد كاه    یه ما یتوصا ، ا نامرهوط هساتند یو 

هااز   یریا گ نمونه. انجا  شود 28هاز یریگ نمونه

  است كه پژوهشاگر در مصااحبه   ی  معنیهه ا

ا یا داد و یا هار رو   مشاهد ، كنند  ها هر شركت

 یهاا  هر سند كاه ممكا  اسات داد     یهررس

 یهاه صاورت  ، از پژوهش را فراهم كناد یمورد ن

كه ماوارد مهام ظااهر     یهنگام. هاز عمل كند

دا یا ت پیاولو 29ینظر یریگ نمونهآنگا  ، شدند

، هی  نظریتدو یریگ   نوع از نمونهیا. كند یم

را یا ز، شاود  یه می  نظریل در تدویسب  تسه

 یكند كه پژوهشگران مولاوب هارا   یكمك م

 یدر مااوارد. هااا انتخاااب شااوند ل داد یااتحل

سار  یافاراد م  ینظار  یریگ ممك  است نمونه

ق یا   طریا ز ممك  است از ایم نیمفاه. باشدن

است كه افراد  یشوند و آن هنگام یریگ نمونه

م خودشاان  یمفااه   خاود درهاار    طور خودهه هه

آن   د درهاار  یا در آن صاورت ها . ندیسخ  نگو

  یا كه هه ا یا هینظر. موارد از افراد سؤال كرد

هاا   داد  یهار گاردآور  ، شود یدار میصورت پد

 .  1967، و اشتراوسزر یناظر است )گل

م و یق كه مفاهیكنندگان در تحق شركت

ا احتماا ً  یكنند و  یا رد مید و ییها را تأ طبقه

د هاه  یا ها، دادها دارناد یا هر رو یدگا  متفاوتید

انتخاااب شااوند )اشااتراوس و  یشااكل عمااد

كه از  یا هیق نظری  طریاز ا.  1998،  یكوره

م هاه  یكه در آن مفااه  یمتراكم مفهوم  هینظر

                                      
28. Open sampling 
29. Theoritical 
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 یادآوری. شود ی  میتدو، اند ادغا  شد  یخوه

 ی  گاردآور یها     نكته مهم است كه راهوهیا

ها  داد   اگر همه. ت داردیل اهمیها و تحل داد 

پاسخ دادن هاه  ، شوند یدر همان آغاز گردآور

سار  ینام، شوند ید میها تول كه از داد  یسؤا ت

نجااا رخ یدر ا ینظاار یریااگ و نمونااه اساات

از  یلگاار هعضااینكااه تحلیمگاار ا، نخواهااد داد

 .  ش انجا  دهدیها را در هه  خو لیتحل

مرحلاه نموناه    پنج  2006و هك) پولیت

 :دشمردنهر نظریه را هه صورت زیر

در مرحلااه اول پژوهشااگر از یكاای از  -1

سااان هدفمناد یاا آ   گیاری  نموناه هاای   و شای 

در ای  مرحلاه پژوهشاگر هاا    . كند استفاد  می

كه كجا و ها چاه كسای    گیر هاید دریاهد نمونه

 .  پژوهش را هاید آغازكند

ر گیا  اهبارد نموناه  در مرحله هعدی ر -2

تا دامنه و  تغییرات هیشینه هاید استفاد  گردد

 . پیچیدگی پدید  مورد نظر مشخص شود

لاه پژوهشاگر هایاد    هاید در ایا  مرح  -3

گیری را هرای درك پیشاینه   فرایندهای نمونه

هه ای  ترتی  . دطبقات مورد استفاد  قرار ده

ماورد  های  هاید ها فشرد  كردن مفهومی نمونه

 .  نظر را انتخاب كند

هایاد تاا    گیاری  نموناه در ای  مرحله  -4

 .  اشباع كامل ادامه یاهد

 هاای  در مرحله آخر هایاد هاه نموناه    -5

 اسااتثنایی كااه نظریااه را مااورد تردیااد قاارار 

ها پژوهش  هایی كه كامالً دهند و نیز نمونه می

سر كراناه یافتاه    هه عنوان دو، هستند مواهق

 .  شوند تا نظریه تقویت و پالود  گردد

 یت نظریحساس -3-9

از ملزومااات  یكاای یت نظااریحساساا

آن در   نهیاست كه زم یا هی  نظریتدو یاساس

زر و اشاتراوس  یا منظور گل. ها وجود دارد داد 

  است كه پژوهشگران ی  واژ  ای  از ا1967)

ور  هاا غوطاه   در دل داد  د هتوانناد خاود را  یها

 یی  توانایهناهرا. هدهند یساخته و هه آنها معن

  هیاهد كدا  داد  هه نظریكه محقق هتواند درنیا

ط یاز شارا  یكا ی، شود یدار شد  مرهوط میپد

هاا   یممك  است هعض. هاشد یمحقق م یاساس

 یاز ضارور یا ن شیت پیتصور كنند كه حساس

  یند اهرچ. است یفیك یها داد   ل همهیتحل

 یت هارا یحساس، درست است یموضوع تاحد

دادن و  یدارشناسان در معنینگاران و پد مرد 

ه مهام  یا   نظریش از تادو یهاا ها   ر داد یتفس

  مورد آخر مولوب پژوهشاگران  یكه ا، است

 . است ور نظریه پایه

و تجرهااه  یا و حرفااه یدانااش شخصاا 

هاا را   ت پژوهشاگر هاه داد   یتواند حساسا  یم

.  1998،  یاشاتراوس و كاوره  ). ش دهدیافزا

  یااع یهااا در مااوارد یژگاای  ویااا ،هاارعكس
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اگاار پژوهشااگر هااه وجااود  . پژوهشااگر اساات

زان یاام  از قباال شااكل گرفتااه یهااا شااهیاند

ممكا   ، ها وقود نداشته هاشاد  ها داد  ییآشنا

  هماه . شود یت ویاست سب  كاهش حساس

د در مات   یرات پژوهشگر اعم از هر نوع هایتأث

تسالط خاوب هاه زهاان     . ودح شیپژوهش تصر

كناد كاه پژوهشاگر هاه      یم كمك  4)یسیانگل

 یهتواناد طبقااات و رمزهاا را نامگاارار   یخاوه 

پاژوهش    هیا ت نظری  هر حساسیكرد  و هناهرا

ك فرهنا  لغاات   یا ل یا   دلیهه هم. دیفزایه

 ور نظریه پایهپژوهشگران  یهرا یضرور یاهزار

 . است

  در پااژوهش خااویش 2001) خ تاار هااا

ایش حساساایت نظااری در مااورد  هاارای افااز

پاس از مارگ كودكاان خاویش      مادرانی كاه 

از رویكاردی اساتفاد  كارد    . دندآنها هو داغدار

وی از . را گوش دادن مسترسدانه نامید نكه آ

 مثالً ،هایی از شعر و نقاشی استفاد  كرد مثال

ساال  را در شكسپیر در مورد فرزناد خاویش   

هارای   .در سوگ دختر خویش كشاید  1772

خاود را هاا    ایش حساسیت نظاری  ترهااخ  افز

و دمساز كرد تا چشامان  ای  مفاهیم د  خور 

هاای   را هنگاامی هار روی نشاانه    تیزهی  خود

 فلاوهر  ای  مثال یادآور نصیحت. مرتبط نبندد

هار  ، روی می می كه هر سر هازاراهنگاست كه 

 .  داشت ك دهینی هه دقت یا می چیزی را كه

كیفای   هاای  ماوارد اخالقای در پاژوهش   

هاشاد   مای  یای كمّه گاهی متفاوت از پژوهش

خصوص ای  دشاواری  ه ه ور نظریه پایهكه در 

رضایت آگاهاناه   مثالً، گردد می در اجرا هیشتر

در  ،مرهوط هه یك هار اجارای پاژوهش اسات   

محقاااق از  ور نظریاااه پایاااهحاااالی كاااه در 

، دهایی كه در آیند  پایش خواهاد آماد   رویدا

دیگار ممكا  اسات    هه عبارت  .ندارد اطالعی

هینای   رویدادهای هعدی هرای او غیر قاهل پیش

هناهرای  عالو  هر رضایت آگاهاناه نیااز   . هاشند

هاای   پاژوهش  هه اخر رضایت از فرایند نیز در

 . وجود دارد ور نظریه پایهمرهوط هه 

ق یا تاوان از طر  یرا ما  یت نظار یحساس

ش داد یات موجود افازا یمناس  از اده  استفاد 

ات یم موجود در ادهیاگر مفاه.  1978زر ی)گل

، گر سااازگار هاشااند یكاادیمنتشاار شااد  هااا  

تواند حضور آنها را در مت   یپژوهشگر ههتر م

 یص دهد و در ماوارد یش تشخیخو یها داد 

فقدان آنها ، حضور ندارند یكه آنها در مت  و

كنندگان    از شركتیص داد  و هناهرایرا تشخ

  یااا ق سااؤا ت ماارتبط هااایاادر تحق یهعااد

اهااااد چاااارا یم را هپرسااااد تااااا دریمفاااااه

م اشاار   ی  مفااه یا هه ا یكنندگان قبل شركت

 .  1998،  یاند )اشتراوس و كوره نكرد 
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 یپژوهش  نهیشیکاربرد پ -3-10

د از یا كه ها یپژوهش  نهیشیدر پ یهازنگر

رد یا طور مفصل انجا  گ همان آغاز پژوهش هه

ه یهاه آن توصا   یكمّا  یهاا  و در انواع پژوهش

زر و ینامناس  است )گل ور نظریه پایهدر  ،شد 

،  یاشاااتراوس و كاااوره، 1967، اشاااتراوس

  یتادو  یریپر ش خوریل آن افزایدل.  1998

از قبل شكل گرفتاه اسات كاه از     یها شهیاند

هاه هرحاال   . كناد  یما  یه هاازدار ی  نظریتدو

كناد   ی  ما یپژوهش تضم ی شنهادیل پیتكم

ا  انجا  یتا حاد  یپژوهش  نهیشیپ یكه هازنگر

انجاا   .  1986، 30تاز و سوانساون  یرد )چنیگ

ت دارد كه ی  نظر مزیپژوهش از ا یشنهادیپ

پاژوهش    نهیشا یهر پ یاز هازنگریدرحد مورد ن

هار   یكلا  یك نگاا  اجماال  یا . شاود  یانجا  م

كماك   یفا ینه هاه پژوهشاگر ك  یشیپ یهازنگر

ه كند یكرد انتخاب شد  را توجیكند كه رو یم

ز احتماال  یا و ن.  1993، 31 یتلا یو ژ ی)دوپو

ماورس و  . دهاد  یتكرار پژوهش را كااهش ما  

  هه هر حال در مخالفات هاا   1991) نجانسو

  ضارورت را  یا نه ایشیپ یه در هازنگری  رویا

د دانش حاصال از آن  یاند كه ها مشخص كرد 

 یهاا  داد  یم تاا از گاردآور  ینها  یرا هه كنار

پژوهشااگر  یقااالب یهااا شااهیر از اندیرپااریتأث

ا ممك  است از خود ساؤال  شم. شود یهازدار

                                      
30. Chenitz and Swanson 
31. De Poy and Gitlin 

  هادد در واقاو چگوناه    یا ل هه اید كه نیكن

ك یا نكاه در  یمشاخص كاردن ا  . سر استیم

شااناخته و چااه  ییهااا وااهیموضااوع چااه ح

هه پژوهشگر ، ناشناخته وجود دارد ییها نهیزم

پاژوهش خاود را     كناد كاه دامناه    یكمك ما 

.  1992، 32 یپااالود  سااازد )گلساانه و پشااك

نكاه  یو ا یژوهشا ك عناوان پ یوه یت حیاهم

ك یا ك پاژوهش هاه هدناه    ی یها افتهیچگونه 

د مشاخص شاود   یز هایشود ن یق میدانش تزر

هرچناااد .  1986، تس و سوانساااونیااا)چن

 ید هااه شااكلیاانه هایشاایدر پ هیاااول یهااازنگر

نه در یشا یاما ارجاع هاه پ ، ردیمحدود انجا  گ

  یا هاه ا . اهاد ید اداماه  یا كل زمان پاژوهش ها 

د هاه  یا پژوهش ها  نهیشیت پیكه در نها یمعن

شاود و همزماان هاا     یگسترد  هاازنگر  یشكل

ها ها داناش موجاود در آن    افتهیدار شدن یپد

،  ی)اشاتراوس و كاوره  . شاود  سه یموضوع مقا

شااواهد .  1991، مااورس و جانسااون، 1998

پژوهشاگر   یهاا  افتاه یموجود ممك  اسات از  

  یها  یكه نااهمخوان  یدر صورت. ت كندیحما

وجاود داشاته     نهیشا یپ پژوهشگر و یها افتهی

  یهنااهرا . شاود  ید هررسا یا ل آن هاید ، هاشد

جاد كناد  یرا ا ییها نه ممك  است سؤالیشیپ

. ر گارارد یتاأث  یهعد یها داد  یكه هر گردآور

هااا  نه پااژوهش هااا داد یشاایق پیاا  طریاااز ا

                                      
32. Glesne and Peshkin 
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 یپژوهشا   نهیشیارجاع هه پ. اهدی یم یهماهنگ

 د یسازد كه پد ی  پژوهشگر را قادر میهمچن

 یگار اجتمااع  یا متاون د یها و  د رشتهیرا از د

ش را یخااو  هیااق نظریاا  طریااهنگاارد و از ا

 .  گسترش دهد

 هینظر -3-11

  یطااور كااه اشااتراوس و كااوره   همااان

  یها  یتفااوت اصال  ، اناد  ان داشتهی  ه1994)

كاه   یفا یگار ك ید یكردهایو رو ور نظریه پایه

ه مرهوط ی  نظریهه تدو، دارد یشتریت هیاهم

ل آنها یها و تحل داد  یند گردآوریراف. شود یم

جااد  یه ایا ها نظر   داد یشود كه از ا یسب  م

پاالود  و  ،  یق تادو یا   طریا ه از اینظر. شود

.  1998،  یشود )اشتراوس و كوره یمحقق م

. اساات یه مااوقتیاا  نظریااصااحت و اعتبااار ا

د درحاد  یا هاا ها  هیا و نظریپو یط اجتماعیمح

رات ییاسخ تغا در پیا طرح و یممك  پالود  و 

،  یاصااالح شااود )اشااتراوس و كااوره ور پایااه

، یت زمااانی  محاادودیاارغاام ا یعلاا.  1994

ه یا را نظریز، اهدی یه تداو  میمرهوط هودن نظر

، زر و اشااتراوسیااهااا جااا دارد )گل در دل داد 

كاه   یمااران یه  اشتراوس درهار   هینظر.  1967

ر خاود را هار   یتاأث ، مردناد  یمارستان ما یدر ه

  در اواخار دهاه   یههداشت یها قبتتجارب مرا

 .  حف  كرد نود

خاوب اسات كاه     ییتا جاا  ور نظریه پایه

 35میتعما ، 34یریپر درك، 33هرازش یها مالك

را داشااته هاشااد  36هااا و ناااظر هااودن هااه داد 

ك یاا یهنگااام.  1967، زر و اشااتراوسیاا)گل

  ت هماه یا هرازش اسات كاه واقع   یه داراینظر

  هوا یرا كاه در موضاوع مرهاوط هاه ح     یكسان

  یا ا. هازتااب دهاد  ، ر هساتند یا پژوهش درگ

ممك  اسات شاامل زناان هااردار و ماماهاا و      

هاشد كه از زناان هااردار مراقبات     یانیدانشجو

  توساط هماه    هیل نظری  دلیهه هم. كنند یم

ه را یا ل نظریا   دلیافراد درك شد  و هه هما 

ه مرهاوط  ی  نظریچون ا. ندیگو یر میپر درك

ه اعتباار  یق نظریطر  یهه آن افراد است و از ا

  دگا یا   نكته مهم است كه دیا یادآوری. دارد

هااه  یت فاارق دارد و تااا حاادیااافااراد از واقع

د  در یا كاه پد  یویآنها و مح  تجارب گرشته

زر و یا گل. دارد یهساتگ ، شاود  یما  یآن هررس

ه از یا   هاور دارند كه اگر نظر1967اشتراوس )

در آن صاورت هاه   ، متراكم هاشد ینظر مفهوم

توان آن  ید  است كه میاز انتظار رس یسوح

دار مورد نظار  یكه پد یگرید یها طیرا در مح

ه یا   نظریا ا،  یهنااهرا . هه كار هرد، وجود دارد

  1985) 37نكل  و گوهاا یل. م داردیت تعمیقاهل

                                      
33. Fit 
34. Understanding 

35. Generality 

36. Control 
37. Lincoln and Guba 
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 ی  مفهاو  را هاه جاا   یا دهند كه ا یح میترج

ان یا ه 38ت انتقاال یا قاهل  هاا واژ   یریپر میتعم

هاا   د نااظر هار داد   یا ها  یه همچنینظر. كنند

د یا ك ماما هایگر هه عنوان یهه عبارت د. هاشد

م یطور مستقل استفاد  كن ه ههیم از نظریهتوان

ا یا ط موجاود و  یطور سازگار ها شرا و آن را هه

كااه هاار  ییاماادهایرات و پیدر پاسااخ هااه تااأث

ا مراقباات هااكااه از آن یمااادران و كودكااان 

 .  میهه كار هبر، میكن یم

كند كه در  ید میی  تأ1986نسون )یهاچ

 39تیا تمامه یا ك نظریا ممك  است  یویشرا

  مشااكل رخ یااا یهنگااام. نداشااته هاشااد 

 ینظار  یها د كه اشباع رمزها و طبقهینما یم

 یهارا  یت زماان یمحدود. صورت نگرفته هاشد

ساوح اول و   یهرا ور نظریه پایهانجا  پژوهش 

  مسائله  یا ل ایا دل یا دو  ممك  است گاهی

  مناسا  اسات كاه در صاورت     یهناهرا. هاشد

. استفاد  شود یگریكرد دیت زمان رویمحدود

كااارد ممكااا  اسااات هاااه  یعاااد  درك رو

هاا هادون    داد  یگارار  ا رماز یا و  یساز مفهو 

نجاماد كاه در آن   یه ینظر یریگ انجا  نمونه

 . ستیتراكم  ز  را دارا ن، هیصورت نظر

                                      
38. Transferability 
39. Complitness 

 یموارد ا الق -3-12

و    و اشتراوس1967زر و اشتراوس )یگل

مارتبط هاه    ی  هه موارد اخالق1998  )یكوره

  حاال  یا هاا ا . اناد  اشار  نكارد   ور نظریه پایه

. د  گرفات یا را ناد یاخالقا   هیا تاوان نظر  ینم

نه فقط مارتبط هاه    یپرداخت  هه موارد اخالق

  كارهرد در هماه  یهلكه هرا، است ور نظریه پایه

. ردیا د مورد نظر قارار گ یها یفیك یكردهایرو

مناسا    یاخالق  تهیم  پژوهش از كانجا یهرا

 ید و پاس از آن پژوهشا  ید حاصل آیید تأیها

  در آن یكه مستلز  شاركت كاردن ماراجع   

ط یهاه محا   یاهیدسات  یهرا. انجا  شود، است

 40یهااان از وق روش دریااد از طریااها یپژوهشاا

 .   1996، لدیعمل كرد )مورس و ف

ز نااا  یاامحرمانااه ماناادن اطالعااات و ن 

محفاوظ   یسات یق هایحقكنندگان در ت شركت

را  یتواناد وضاو دشاوار    ی  مسئله میا. هماند

نموناه    كاه اناداز    یمخصوصاً وقت، جاد كندیا

د هه دقت یاسناد ها یساز ر یهخ. كوچك هاشد

و شاكل   ییدئویق ضبط صدا و ضبط ویاز طر

كاه   ییهاا  یژگا یاماا و ، انجاا  شاود   ینوشتار

ق را مشاخص  یكنندگان در تحق ت شركتیهو

 یاز هارا یا ن. د  هماناد یپوشا  یسات یاه، كند یم

كننادگان در   ت اعال  شد  شركتیكس  رضا

ماثالً  . كناد  یجاد میرا ا یق مسائل خاصیتحق

                                      
40. Gate- keepers 
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هاااا و  داد  یا پژوهشاااگر هاااررویااانكاااه آیا

. گارارد  یر ما یق تاأث یكنندگان در تحق شركت

را  یر متون علما یاز ارجاع هه سایخوانندگان ن

راماوز    و 1996لار ) یو و یمانند هالوو. دارند

هااه دساات آوردن اطالعااات   یهاارا.  1989)

گاار شااما ی  مااوارد و مااوارد دیاامفصاال در ا

را در  یر متون اصول اخالقید كه سایاهی یدرم

و همانناد   یهاه خاوه   یق كمّا یارتباط ها تحق

رامااوز . رناادیگ یدرنظاار ماا یفاایقااات كیتحق

 یاخالقا  یارهای  مالحظه نمود كه مع1989)

 یهاا  پژوهش یومعمو ً هه الگ یق كمّیها تحق

د هاه  یا   شاما ها یهنااهرا . اهدی یم میمتع یفیك

 یكردهااایگاار رویو د ور پایااهكاارد یوضااوح رو

و روش مرهوط هه آن را هه  یفیك یها پژوهش

 یماوارد اخالقا   یریكاارگ  ر و هاه یهنگا  تفسا 

 .  دیدرك كن

 یرون  یو ب یاعتب  ار درون    -4

 یفیک یها پژوهش

ز از جملاه مساائل مهام و    یله نئ  مسیا

. هاسات    دساته از پاژوهش  یا ل هحث در اقاه

نكه چه مقدار آنچه هه عنوان یهحث در مورد ا

ت یا واقع، شاود  یان ما یا ها ه ل داد یج تحلینتا

 یلیانات تحلیج و هینكه چه مقدار نتایاست و ا

 . دارد یده میت تعمیارائه شد  قاهل

ماننااد ، یفاایك یهااا   پااژوهشیهناااهرا

ماورد  توجه هاه دو   ازمندین یكمّ یها پژوهش

د یشاا  یفا یك یها هرچند در پژوهش، هستند

هر حاال   اما هه، ج هدد نباشدینتا یده میتعم

 . است یقاهل هحث هز نكتیله نئ  مسیا

 یه ا  از پ ژوهش  ییها نمونه -4-1

 یدر علوم رفتار یفیک

  یتاار گ هاازر، اژ یااكااه ژان پ یموالعااات

در مورد مراحال تحاول    یپرداز شناخت هینظر

 یفا یموالعاات ك ،   دادكودكان انجا یشناخت

اژ  از مشاهد  و مصاحبه ها كودكاان  یپ. هودند

 یهاا  شتر از آنكه هه پاسخیاو ه. جست یمدد م

اصالت را ، هاشد یا غلط كودكان متكیح یصح

  داد و مشاااهد یاناات آنهاا ما   یه یهاه محتاوا  

 ه  ناهغی  اهزار ایتر مهم یدانیم و كار میمستق

 یلعاات   موایهمچنا . هاود  یشناس هزرگ روان

هر  یمبتن یهمگ، د انجا  دادیگموند فرویكه ز

 ینیمصاحبه و مشااهد  هاال  ، یموالعات مورد

را  یلگار یه روان تحلیكه نظر یموالعات. هودند

 یها ها و پژوهش شهیاز اند یاریهس. شكل داد

  یاامرهااون ا یهمگاا، انجااا  شااد   یهعااد

  یا ر شانل ا یا اناد و از ز  هاود   یفیموالعات ك

 .  رون آمدندیه یشناس روانخ یمردان هزرگ تار
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 یها ت پژوهشیفیک یابیارز -4-2

 .  1996، ری ی)هه نقل از م یفیک

 لهئف مسیتعر

 . مشخص شد  است یهدد هه روشن -

 . مهم تمركز دارد هلئك مسیهر  -

در جهااااااااات درك تجاااااااااارب  -

 . شد  است یكنندگان طراح شركت

ط فااراهم یدر مااورد محا را  ید كلا یا د -

 .  سازد یم

 ها داده یآور عجم -4-3

هاه كاار هارد      یهاا  پژوهشگر در روش -

 . د  استیآموزش د، شد 

ط مشاااهه هااا یدر محاا یكااار مقاادمات -

 . مشاهه صورت گرفته است یها روش

انتخااب نموناه    یهارا  ییرهناا یمنوق ز ا

 . وجود دارد

هاا   یهر همكار یمبتن هراهو، پژوهشگر ا

 . كنندگان دارد شركت

هااا  داد  یآور جمااو یهااا هاارا  روش -

 . ستیگرانه ن مداخله

گراناه   ها مداخلاه  داد  یآور روند جمو - 

 . ستین

ط صاارد شااد  یدر محاا یزمااان كاااف -

 . است
 

 ها ل دادهیتحل -4-4

 یآور ل در طاول و هعاد از جماو   یتحل ا

 . ها صورت گرفته است داد 

جساتجو صاورت    یماوارد منفا   یهرا - 

 . گرفته است

 یفیصا   تویه و همچنا یر و نظریتفس - 

 .  آورد یاز حواد  فراهم م

 یكننادگان هارا   شاركت  یفرصت هارا  -

 .  آورد یر فراهم میشركت در تفس

ر را نظااام یروناااد و تفسااا  یاهیاااارز -

 .  هخشد یم

 تناسب گزارش -4-5

 . ط كامل استی  محیتوص -

 .   روند كامل استیتوص -

  ارزش و مفروضات پژوهشگر را یتوص -

 .  ردیگ یدرهر م

ت از یااحما یانااات هاارایو ههااا  از نقاال -

 . ر استفاد  شد  استیج و تفاسینتا

 یسنجش عموم -4-6

نااان هااه یچقاادر اطم :یاعتبااار دروناا -

ط یر حاواد  در محا  ی  و تفسا یت توصیفیك

 خاص وجود دارد  پژوهش 

 یا هرآورد شما از گستر  :یرونیاعتبار ه -

تااوان در  ی  موالعااه را ماا یااج ایكااه نتااا 

 هرد چقدر است متفاوت هه كار یها طیمح

 



مار
ش

  
ار 
چه
 و 
جا 

پن
 

م 
ده
وز
ل ن
سا

 
هار
ه

 
13
89

 

  

 

305 

 فرجام
هه طور  یفی  مقاله اهتدا پژوهش كیدر ا

عا  شرح داد  شد  و سپس هه صورت خااص  

در .   تمركز شد  استور پایه) ور نظریه پایههر 

 یق كمّا یا ه در تحقیا مرحله اول سااخت نظر 

نظریااه ح داد  شااد  و پااس از آن هااه یتوضاا

ه در یا در سااخت نظر  یكه روش اصال  ور پایه

 . پرداخته شد  است، است یفیقات كیتحق

 یكردهااایهااا رو ور نظریااه پایااهتفاااوت 

ه ماورد توجاه قارار گرفتاه و هاا      یساخت نظر

نشااان داد  شااد   یخیتااار یهااا آوردن مثااال

ه یا د هر نظریچگونه تأك ور نظریه پایهاست كه 

. ز ساااخته اسااتیرا نساابت هااه قباال متمااا 

هار چناد    یمبتن ور نظریه پایهدر  یریگ نمونه

،  یا )كرانااه ییاسااتثنا، یریااگ شااكل نمونااه

نه و یشاایرات هییااتغ یریااگ راهباارد نمونااه 

ل یاااساات كااه هااه دل یا هیاانظر یریااگ نمونااه

هاه آن شاد     یشتریتوجه ه، ت نوع آخریاهم

 . است

 یا و ساخت طبقه هسته ینحو  رمزگرار

ح داد  شااد  و هااا یو اشااباع هااه دقاات توضاا 

مراحال  . ت شاد  اسات  یتقو ینیع ییها مثال

در سووح مختل  )ماثالً نحاو     ساخت رمزها

ا سااوح دو رمزهااا یااهااا   طبقااه یریااگ شاكل 

 . د  استیمشخص گرد

هاا   در داد  یور و غوطه یت نظریحساس

نه یشا یشرح داد  شد و ارتباط آن ها موالعه پ

ماورد هحاث قارار     ور نظریه پایهها در  پژوهش

ه خوب و ارتبااط  یك نظری یها یژگیو. گرفت

هااه دقاات  ور هنظریااه پایاا یریااگ آن هااا شااكل

انجاا    یهارا  یعملا  یمشخص شد  و راهنما

نكه اگار  یمثال ا یهرا، آن صورت گرفته است

ه یا ت نظریهه مالك تمام، ردیاشباع صورت نگ

 یدر انتها موارد اخالق.   وارد خواهد شدیآس

 ور نظریاه پایاه  خاص پاژوهش در ارتبااط هاا    

 . د  استیمشخص گرد
 

 ها پانوشت

ایا  واژ   لیل پیشنهاد تغییر از مهندس مالیری هه د. 1

 شود می تشكر« ور نظریه پایه»و گزینش 

« ای نظریااه ریشااه »نگارنااد  شخصاااً هااه معااادل   . 2

ها توجه هه شعر زیبای هوشن  اهتهااج  تر است.  متمایل

 كید شد  است:أو ریشه ت كه در آن هر پیوند زمی 

 زمی  ای  ای مادر

 امروز ای  منم كه ستایشگر توا   

 یشه و رگ و خروش م از توست ر

 فرزند حقگزار تو و شاكر توا 

3 .Story Line  :واژ  ساااخته شااد  توسااط  یااا  

 .    است1374) یآشور
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ك یا اما ، آمد  است یسیانگل زهانتسلط هر  ،در مت . 4

د تسالط هار   یا ها یدر زهان فارس ور نظریه پایهپژوهشگر 

 .    یرا داشته هاشد )مترجم یزهان فارس
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