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چکیده
هدف :پظٍّؾ حبهش ثِ ثشسػی اثؼبد ٍ ٍرَُ گًَبگَى ًظشیِ صهیٌِای دس پیًَذ ثب هٌبلؼبت ویفی ٍ سؿتِ ػلن اًالػبت ٍ
داًؾؿٌبػی هیپشداصد.
روش پژوهص :سٍؽ اًزبم ایي پظٍّؾ ثِ كَست وتبثخبًِای ٍ هشٍس ًظبمهٌذ هذلّب ٍ الگَّبی هختلف اسائِؿذُ دس هٌبلؼبت
پیـیي ثَدُ اػت .ثِ ػالٍُ ٍ ثش ّویي اػبع چبسچَثی ثشای ًظشیِ پشداصی ٍ اسصیبثی ویفیت پظٍّؾّبی ًظشیِ صهیٌِای ًیض اسائِ ؿذُ
اػت.
یافتههاً :تبیذ حبكل اص هٌبلؼِ حبهش ًـبى داد وِ ثِ هٌظَس ًظشیِپشداصی هجتٌی ثش ًظشیِ صهیٌِای دس حیٌِ ػلن اًالػبت ٍ
داًؾؿٌبػی ثبیؼتی سٍیىشدّبی «دسرِ هفَْمػبصی» ٍ «داهٌِ ًظشیِ» سا ثِ ؿىل رذی هذًظش لشاس داد .ثش ایي اػبع دس حیٌِ «دسرِ
هفَْمػبصی» ثبیذ اص تَكیف هحن هَهَػبت هَسد هٌبلؼِ دس ػلن اًالػبت ٍ داًؾؿٌبػی ثِ ػوت تفؼیش ٍ ثبصتؼشیف هؼبئل
پظٍّـی هٌشح دس ایي حیٌِ گبم ثشداؿت ٍ دس ًْبیت ثِ ًظشیِ ّبی ػبختبسهٌذ ٍ هجتٌی ثش ؿَاّذ دػت یبفتّ .وچٌیي دس حیٌِ
«داهٌِ ًظشیِ» ثبیذ فمش ًظشی هَرَد دس هٌبلؼبت ػلن اًالػبت ٍ داًؾؿٌبػی سا ثِ گًَِای هَسد تَرِ لشاس داد وِ ثتَاى اص «هفبّین
اكلی» هٌشح دس ایي حَصُ ثِ «ًظشیِّبی اػبػی»ًْ ٍ ،بیتبً ثِ «ًظشیِّبی سػوی»  -یؼٌی ثبالتشیي ػٌح ًظشیِپشداصی دس یه سؿتِ
ػلویً -بئل ؿذ.
نتیجهگیزیً :ظشیِ صهیٌِای سٍؽ پظٍّـی اػتمشایی ٍ اوتـبفی اػت وِ اهىبى ًظشیِپشداصی سا ثشای پظٍّـگشاى حَصُّبی
هَهَػی هختلف فشاّن هیوٌذ .پظٍّـگشاى ثزبی اتىب ثش ًظشیِّبی پیـیي ،ثِ ؿىل ًظبمهٌذ ٍ ثش اػبع دادُّبی ٍالؼی الذام ثِ
تذٍیي ًظشیِ هیوٌٌذ .اػتفبدُ اص ًظشیِ صهیٌِای هشثَى ثِ هَاسدی اػت وِ داًؾ هب دس آى صهیٌِّب هحذٍد اػت.
واژههای کلیدی :سٍؽ ویفیً ،ظشیِ صهیٌِایً ،ظشیِپشداصی ،ػلن اًالػبت ٍ داًؾؿٌبػی.
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اػت ًِ ،پیؾثیٌی آى چِ وِ هوىي اػت دس هحیيّبی هـبثِ

مقدمه
دس هیبى سٍیىشدّبی هختلف پظٍّؾّبی ویفیً ،ظشیِ

اتفبق ثیفتذ ٍ پظٍّؾ ثش آى اػت وِ چشایی سفتبسّبی افشاد سا

ثِ ػٌَاى سٍؽ ،سٍؽؿٌبػی ،هزوَػِای اص

دسن وٌذ" (ف .)234.دس حمیمت دیذگبُ پبٍل ایي هَهَع سا

سٍؽّبی تحلیلی ،یب یه ثشًٍذاد یب هحلَل ًْبیی تحمیك

هَسد تأویذ لشاس هیدّذ وِ اًتظبس دػتیبثی ثِ ًتبیذ ػشیغ اص

لبثل ثحج ٍ ثشسػی اػتً .ظشیِ صهیٌِای هزوَػِای اص اكَل

سّگزس اًزبم یه پظٍّؾ هجتٌی ثش ًظشیِ صهیٌِای اهشی غیش

ٍ وٌؾّب ،هزوَػِای اص فٌَى ٍ سٍؽّب -یب تلفیمی اص ایي

لبثل لجَل اػت صیشا فشایٌذ آهیختگی پظٍّـگش ثب هحیي ٍ

دٍ -یب ًَػی ًشح پظٍّـی ٍ ثِ لؼوی ثشًٍذاد یه پظٍّؾ

دادُّبی هشتجي ثب آى اهشی صهبىثش اػت .ثِػالٍُ ًویتَاى

دس ًظش گشفتِ هیؿَد (الیَت ٍ لِیضًِجبت .)2005 ،2دس ٍالغ

اًتظبس داؿت وِ ثب اًزبم پظٍّؾ هجتٌی ثش ًظشیِ صهیٌِای،

ًظشیِ صهیٌِای سا فشایٌذ تَلیذ ًظشیِ ٍ ثِ ػٌَاى هزشایی اص

ؿشایي ٍ ٍیظگیّبی خبف یه پذیذُ سا ّوؼَ ثب ؿشایي ٍ

لبثلیتّبی افضایؾ ػٌح اًتضاع ،گؼتشُ ٍ داهٌِ ًظشیِ تؼشیف

ٍیظگیّبی پذیذُای هـبثِ دس ثبفتی دیگش تلمی ًوَد ٍ ًتبیذ

وشدُاًذ (اٍگْبست ،لوبى ٍ ،هبیشصّ .)2010 ،3ش چٌذ ثؼیبسی اص

حبكل اص هٌبلؼِ پذیذُ ًخؼت سا ثِ ػبیش پذیذُّب تؼوین داد.

صهیٌِای

1

پظٍّـگشاى حَصُ سٍؽؿٌبػی اكٌالح "ًظشیِ صهیٌِای" سا

هٌلَسیبى ( )1386تؼشیف دیگشی اص ًظشیِ صهیٌِای اسائِ

ثشای ٍاطُ گشاًذد تئَسی ثشگضیذُاًذ ثشخی كبحتًظشاى اص

دادُ اػتً" :ظشیِ صهیٌِای دس ػبدُتشیي ؿىل هوىي ػجبست

رولِ داًبییفشد (ً )48 :1389ظشیِ صهیٌِای سا "ًظشیِ

اػت اص فشایٌذ ػبخت یه ًظشیِ هذٍى اص ًشیك گشدآٍسی

دادُثٌیبد" ،گشٍّی دیگش اص رولِ ثبصسگبى ( )93 :1391آى سا

ػبصهبى یبفتِ دادُ ٍ تحلیل اػتمشایی دادُّب ثشای پبػخگَیی ثِ

"ًظشیِ ثشخبػتِ اص دادُ" ٍ ؿوبسی دیگش اص ًظشیِ پشداصاى ًیض

پشػؾّبی ًَیي آى دػتِ اص پظٍّؾّبی ویفی وِ فبلذ هجبًی

آى سا " ًظشیِ تزشثِ هحَس" (سهَیِ )278 :133 ،تشروِ

ًظشی وبفی دس صهیٌِ هَهَع هَسد هٌبلؼِ ّؼتٌذ".
ًظشیِ صهیٌِای ثشای حَصُّبی هختلف هٌبلؼبتی ٍ اص صهبى

ًوَدُاًذ.

5

پبٍل )1379( 4دس تؼشیف ًظشیِ صهیٌِای اظْبس هیداسد:

اسائِ سٍؽؿٌبػی گالػش ٍ اؿتشاٍع ( )1967فشاگیش ؿذُ

"ًظشیِ صهیٌِای ،سٍؿی اػت وِ ًظشیِّب ،هفبّین ،فشهیِّب ٍ

اػت (تبى .)2010 ،6وـف ًظشیِ صهیٌِای ثِ سٍیىشدی ًظبمهٌذ

لوبیب سا ثِ ربی اػتٌتبد اص پیؾ فشمّبی لجلی ٍ ػبیش

ثشای گشدآٍسی ٍ تزضیِ ٍ تحلیل دادُّب ثِ هٌظَس ًظشیِپشداصی

پظٍّؾّب یب چْبسچَةّبی ًظشی هَرَد ،ثِ ًَس هؼتمین اص

اؿبسُ داسد .گالػش ٍ اؿتشاٍع سٍیىشد ًظشیِ صهیٌِای سا دس

دادُّب وـف هیوٌذ .صهبًی وِ گشدآٍسی ٍ تحلیل دادُّب

دِّ  1960هٌشح ًوَدُ ٍ ثِ كَست ًظبمهٌذ دسآٍسدًذ

هتَلف ؿذً ،ظشیِ حبكل ،دسن ػویمی دس استجبى ثب

7

(ؿییب .)2014 ،

هَرَدیتّبی هَسد هٌبلؼِ فشاّن هیوٌذ .ایي وبسً ،ظشیِ سا

هٌبلؼِ ًظشیِ صهیٌِای اص آى سٍ حبئض اّویت اػت وِ اهشٍصُ

ثِ ػٌَاى یه فشایٌذ ،هَسد تأویذ لشاس هیدّذ ،یؼٌی ثِ ربی

ثب ثِ چبلؾوـیذُؿذى سٍیىشدّبی ووّی ٍ ثؼوبً تىشاسی ٍ

یه فشآٍسدُ تىویل ؿذُ ،آى سا هَرَدیتی پیَػتِ ٍ دس حبل

فبلذ ًَآٍسی دس پظٍّؾ ،ثؼتش الصم رْت پشداختي ثِ

تىَیي تلمی هیوٌذ .لبثلیت تؼوین دس ایي رب ػبهل هَحشی

سٍیىشدّبی ثب گشایؾ ویفی وِ صهیٌِػبص تَلیذ ًظشیِ ّؼتٌذ

ًیؼت .صیشا ّذف ،دسن پذیذُ اػت ًِ وٌتشل آى ٍ هٌظَس

هْیب ؿذُ اػت .اص ّویي هٌظش اؿتشاٍع ٍ وَسثیي )1390( 8ثِ

ادسان ؿشایي دس یه هحیي خبف ٍ ثِ ّوبى ؿىل هَرَد

ٍرَُ ؿبخق ًظشیِ صهیٌِای اؿبسُ ًوَدُ ٍ هؼتمذًذ دس ایي
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ًظشیِ پظٍّـگش وبس سا ثب ًظشیِای وِ اص لجل دس رّي داسد

آیٌذُ سا ؿىل هیدّذ اهب ّیچ یه سا ثًَِس وبهل پیؾثیٌی

ؿشٍع ًویوٌذ ثلىِ وبس سا دس ػشكِ "ٍالؼیت "1ثِ پیؾ ثشدُ

ًویوٌذ .سٍؽّبی هشٍسی ثِ پظٍّـگشاى اهىبى هیدّذ آًچِ

ٍ اربصُ هیدّذ تب ًظشیِ اص دسٍى دادُّبیی وِ گشدآٍسی ؿذُ

سا ًویداًٌذ پیؾثیٌی وٌٌذً .ظشیِ صهیٌِای ثِ ٍیظُ ثب هٌبلؼِ

پذیذاس آیذً .ظشیِای وِ ثذیي ًشیك اص دادُّب اػتخشاد ؿذُ،

چٌیي حیٌِّبیی تٌبػت داسد صیشا ایي سٍؽ ثِ خَدی خَد

ثیـتش ثِ ٍالؼیت ٍ حمیمت یه هَهَع ًضدیه اػت؛ ٍالؼیتی

دسثشداسًذُ ٍیظگیّبی هشٍسی اػت (چبسهِض.)2008 ،6

وِ هیتَاًذ ثلیشتافضا ثَدُ ٍ ثِ تمَیت فْن هٌزش ؿَدّ .ش

ًظشیِ صهیٌِای ثب هٌٌك اػتمشایی آغبص ؿذُ اهب ثِ ػوت

چٌذ اػتخشاد هفبّین اص ثٌي دادُّب هـخلِ اكلی ایي سٍؽ

هٌٌك اػتذاللی پیؾ هیسٍد ثِ ًحَی وِ پظٍّـگش اص ًشیك

اػت اهب خاللیت 2پظٍّـگش ًیض دس ایي ثیي ًمـی اػبػی ایفب

ایي ًظشیِ دس رؼتٍرَی ؿٌبخت یبفتِّبی تزشثی هشٍسی

ایفب هیوٌذ .ایي خاللیت تَأم ثب اًؼٌبف رضئی تفىیهًبپزیش اص

گبم ثش هیداسد .هٌٌك اػتذاللی ثِ ّذف ثشاًگیختگی حغ

ًظشیِ صهیٌِای ًیض هحؼَة هیؿَد .دس حمیمت ثب تَرِ ثِ

وٌزىبٍیً ،بٌّزبسیّب یب تىویل لٌؼبت یه پبصل دس لبلت

هٌبلت روش ؿذُ ًظشیِ صهیٌِای وبسثشد هزوَػِای اص فٌَى ٍ

دادُّبی گشدآٍسی ؿذُ ػول هیوٌذ .ایي هٌٌك ًیبصهٌذ

سٍؽّب ثِ هٌظَس اًزبم پظٍّـی اػت وِ ثِ خلك ٍ تَلیذ

تفؼیشّبی خاللبًِ ٍ اًتضاػی اػت ،صیشا پظٍّـگش ّوِ هجبًی

ًظشیِ هیاًزبهذ؛ ًظشیِ حبكل ثذٍى اػتٌتبد اص پیؾ

ًظشی هحتول سا ثشای دادُّبی هَسد هـبّذُ دس رّي هْیب وشدُ

فشمّبی لجلی ٍ ثِ ًَس هؼتمین اص دادُّب حبكل هیؿَد.

ٍ ػپغ ثِ تذٍیي فشهیِّب ٍ ثشسػی آىّب رْت دػتیبثی ثِ

خبػتگبُ فلؼفی ًظشیِ صهیٌِای :دس تزضیِ ٍ تحلیل ًظشیِ

7

تفؼیشی هؼتجش هیپشداصد (وِوپؼتِش ٍ پِشی .)2011 ،
8

صهیٌِای  -ثِ ػٌَاى یه سٍؽ -هشٍسی اػت خبػتگبُ ایي

هشٍست پشداختي ثِ ًظشیِ صهیٌِای :ثِ گفتِ ػَداثی

ًظشیِ هَسد تَرِ لشاس گیشد" .ظَْس ٍ پذیذاسی "3یىی اص

(ّ )2006وچَى ثؼیبسی هَهَػبتً ،ظشیِ صهیٌِای اص لحبٍ

ٍیظگیّبی اػبػی ًظشیِ صهیٌِای اػت؛ ّن دس فشاٍسدُّبی

تبسیخی تب ػشحذ اهىبى هَسد ؿٌبػبیی لشاس گشفتِ اػت .ثذاى

هشتجي ثب آى ٍ ّن دس ساّجشدّبی هشثَى ثِ سٍؽؿٌبػی .فبسؽ

هفَْم وِ صیشػبختّبی تبسیخی وِ خبػتگبُ ًظشیِ صهیٌِای

اص ّذف ثیبى ؿذُ دسثبسُ وبسثشد ًظشیِ صهیٌِایً ،ظشیِّبی الصم

ثَدُاًذ ،ثشای پبػذاؿت اكَل ٍ هجبًی آى هشٍستی اًىبسًبپزیش

اص دادُّبیی وِ تَكیفوٌٌذُ دادُّبی دیگش اػت ،ایزبد

داسًذ .ثِ ًَس ٍیظُ ًظشیِ صهیٌِای رْت پبػخ ثِ دٍ هَهَع

هیؿَد .گبهی ثِ ػمت ثشداؿتِ ٍ ثِ "ظَْس یب پذیذاسی" ثِ

اػبػی ایزبد ؿذُ اػت :هَهَع اٍل ،همبثلِ ثب تؼلي فشاگیش

هخبثِ هفَْهی وِ ثِ ادساوبت هختلف ٍ وبسثشدّبی آى دس ًظشیِ

رْبىثیٌیّبی ووی دس پظٍّؾّبی ػلَم ارتوبػی دس ًَل

صهیٌِای هؼٌب هیثخـذً ،گبّی هیاًذاصین .هفَْم ظَْس یب

دِّ 1960؛ دس گزؿتِ پظٍّؾ ویفی ثِ ػٌَاى یه ػجه كشفبً

پذیذاسی ثِ ػٌَاى فْن هؼشفت ؿٌبختیً ٍ 4ظشیِای دس ثؼتش

سٍایتی ،غیشًظبمهٌذ ٍ داسای ػَگیشی هَسد توؼخش لشاس

صهبى فشم هیؿَد .پظٍّـگشاًی هبًٌذ اهیل دٍسوین 5ثش ایي

هیگشفت (داىّ .)2011 ،9وبًٌَس وِ هه گی ،هشلٌذٍ ،

ثبٍسًذ وِ ظَْس یب پذیذاسی ثِ هفَْم حشوت ،پشداصؽ ٍ تغییش

آتىیٌؼَى )2007( 10ثیبى وشدُاًذً ،ظشیِ صهیٌِای ؿیَُای سا

اػت؛ اكٌالح ظَْس یب پذیذاسی ثِ هفَْم ٍلَع سخذادی غیش

هٌشح هیوٌذ وِ ًجك آى ٍهؼیت فؼلی پظٍّؾّبی ارتوبػی

هٌتظشُ هحؼَة هیؿَد .ایي صهبى گزؿتِ اػت وِ حبل ٍ

ثِ چبلؾ وـیذُ هیؿَد ،ثِ گًَِای وِ هٌبلؼبت فؼلی تحت

1

6

2

7

. Reality
. Creativity
3
. Emergence
4
. Epistemological
5
. Émile Durkheim
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. Charmaz
. Kempster & Parry
8
. Suddaby
9
. Dunne
10
. Mcghee, Marland, & Atkinson
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ػیٌشُ آصهَى ًظشیِ صهیٌِای ثَدُ ٍ ثِ لحبٍ هبّیت تبثغ هٌٌك

ثٌبثشایي ًی دِّ گزؿتِ ؿبّذ افضایؾ ػاللِ پظٍّـگشاى

لیبػی اػت .ثِ ایي تشتیت ًظشیِ صهیٌِای سا هیتَاى ثِ هخبثِ

ثِ اػتفبدُ اص سٍؽ ًظشیِ صهیٌِای دس پظٍّؾّبی ػلن

ٍاوٌـی ثِ ػَاهل ثیشًٍی ٍ -دس ایي هَسد خبف تؼلي

اًالػبت ٍ داًؾؿٌبػی ثَدُاینً .ظشیِ صهیٌِای یه سٍؽ

سٍؽّبی پظٍّؾ ویفی ًی ثبصُ صهبًی هزوَس -دس ًظش

پظٍّؾ ویفی اػت وِ ثِ دًجبل ایزبد یه ًظشیِ اص ثیي

گشفتٍ .یایذ )2009( 1ارػبى داؿتِ وِ ًظشیِ صهیٌِای ؿبهل

دادُّبی ًظبمهٌذ ٍ تزضیِ ٍ تحلیل آى دادُّب اػت (اٍگْبست،

تَلیذ ًظشیِ اص سّگزس اػتمشا اػت .دس ػیي حبل ثؼیبسی

لوبى ٍ ،هبیشص.)2010 ،

سٍؽؿٌبػبى ًیض هؼتمذًذ وِ ایي ادػب یه ػَء ثشداؿت دس ثیي

فشایٌذ تَلیذ ًظشیِ صهیٌِای ٍ هذل ًشاحیؿذًُ :ظشیِ

اػتفبدُوٌٌذگبى تبصُ وبس ایي سٍیىشد اػت .وَسثیي ٍ اؿتشاٍع

صهیٌِای هٌبلؼِای خٌی ًیؼت ٍ فشایٌذ روغآٍسی دادُّب ثِ

ثیبى داؿتٌذ وِ یه ًظشیِ صهیٌِای هؤحشً ،یبصهٌذ تؼبهل ٍ احش

كَست ّوضهبى ٍ ًی تحلیل دادُّب كَست هیگیشد .ثِ ایي

هتمبثل هیبى اػتمشا ٍ لیبع اػت.2

سًٍذ ،فشایٌذ ػیبس 3پظٍّؾ گفتِ هیؿَد (اػوبػیلی ،كللبلی،

هَهَع دٍم ،ثِ پظٍّـگشاًی اؿبسُ داسد وِ اص پظٍّؾ

كللبلی ٍ ،چشاغی .)1392 ،فشایٌذ تَلیذ ًظشیِ صهیٌِای دس

ویفی حوبیت ًوَدُ ٍ دس ػیي حبل ثش فمذاى دػتَسالؼولّبی

تلَیش ( )1ثِ كَست خالكِ آٍسدُ ؿذُ اػت .ایي تلَیش

ًظبمهٌذی رْت ثْجَد ویفیت پظٍّؾ ٍ ّوچٌیي همبثلِ ثب

ثشآیٌذی اص چٌذ هذل اسائِ ؿذُ اػت (ٍیایذ،2009 ،

اًتمبدات هتفىشاى حبهی پظٍّؾّبی ووی تأویذ هیوٌٌذ.

4

اٍگْبست ،لوبى ٍ ،هبیشص ،2010 ،فِشام .)2013 ،

ػشخَسدگی گالػش ٍ اؿتشاٍع ( )1967ثشای ًظشیِپشداصی ثش

یه پظٍّـگش فشایٌذ پظٍّؾ ًظشیِ صهیٌِای سا ثب اًگبسُّبی

پبیِ پیؾ فشمّبی پیـیي ،هٌزش ثِ ؿىلگیشی وبتبلیضٍسی

رٌّی خَد هخل افىبس ؿشٍع هیوٌذ (اٍگْبست ،لوبى ٍ ،هبیشص،

رْت ایزبد سٍؿی ؿذ وِ تَاًؼت ثِ ًظشیِپشداصی ثش اػبع

 .)2010دس ٍالغ پظٍّـگش ثب رٌّی ثبص ٍ ًِ ثب رٌّی خبلی ٍاسد

دادُّبی حبكل اص رْبى ٍالؼی هٌزش ؿَد .ثب تشویت ػوك ٍ

پظٍّؾ هیؿَد؛ پظٍّـگشاى اص ایي اهش تحت ػٌَاى

غٌبی ػٌت پظٍّؾ تفؼیشی ویفی ثب هٌٌك ،تحلیل ًظبمهٌذ ٍ

"حؼبػیت ًظشی " یبد وشدُاًذ .حؼبػیت دس پظٍّؾّبی

دلیك پظٍّؾّبی ویفی هیؼش ؿذُ ٍ ًظشیِ صهیٌِای سٍیىشد

ویفی دس همبثل ػیٌیتگشایی دس پظٍّؾّبی ووّی لشاس هیگیشد.

پظٍّـی ًَیٌی سا هیؼش هیػبصدً .ظشیِ صهیٌِای تالؿی اػت

حؼبػیت ًظشی تؼبهل هتمبثل ٍ رزاة ثیي پظٍّـگش ٍ دادُّب

دس ساػتبی سّبػبصی ًظشیِ اص لبلت ساحت ًلجیّبی

اػت وِ حبكل آى تىبهل تذسیزی دسن دادُّبی تَكیف

گوشاُوٌٌذُ پظٍّؾّبی تزشثی ٍ هؼوَلً ٍ ،یض آصادػبصی

ؿذُ اػت (اػوبػیلی ،كللبلی ٍ ،چشاغی .)1392 ،هفبّین ٍ

ًظشیِ اص تحلیل هتغیشّب یب تأییذ فشهیِّبی هحذٍد ٍ غیش

افىبس اٍلیِ ثِ ًَس ًجیؼی لجل اص ؿشٍع ّش پظٍّـی اص هٌبثغ

الْبمثخؾً .جك ثیبى گالػش ٍ اؿتشاٍع (ً )1967ظشیِ صهیٌِای

اًالػبتی دیگش ثذػت هیآیذ؛ ثِ ًحَی وِ پظٍّـگش سا دس

تالؿی دس رْت پیًَذ ؿىبف هَرَد ثیي ًظشیِ ٍ پظٍّؾ

اًتخبة حَصُ پظٍّؾ ٍ تؼشیف هَهَع ووه خَاّذ وشد.

تزشثی اػت وِ ثٍِػیلِ فشاّنآٍسی سٌّوَدّبی ػولی ثِ

حَصُ پظٍّؾ دس اكٌالحبت ًظشیِ صهیٌِای ،لبئن ثِ رات

6

ًظشیِپشداصی دلیك هشثَى ثِ فشآیٌذّبی ارتوبػی اص دادُّبی

تلمی هیؿَد (اٍگْبست ،لوبى ٍ ،هبیشص .)2010 ،ثٌبثشایي اص

خبم هٌزش خَاّذ ؿذ (داى.)2011 ،

ؿشٍع فشآیٌذ ػبخت ًظشیِ ،هفبّین اكلی 7حبكل هیؿَد وِ

5

وبسثشد هحذٍد ٍ گؼتشُ ٍ داهٌِ ثؼیبس ًبچیضی داسًذ .ایي
3

. Weed
 2بسیاری از ًَیسٌدگاى ،ایي تعاهل ٍ اثر هتقابل را بِ  Abductionتعبیر
هیکٌٌد (ٍیاید.)400; ،
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هفبّین ثِ خَدی خَد ػبصُّبی هفَْهی ّؼتٌذّ ،شچٌذ اغلت

ػبصٍوبسی اػت ثشای تؼییي هَلؼیت دلیك یه ّذف ثب

فشاتش اص ادساوبت ًجَدُ ٍ صهیٌِّبی تزشثی اًذوی سا ؿبهل

ثْشُگیشی اص چٌذیي ًمٌِ هشرغ (هذًی ثشٍرٌی ٍ ًلش،

هیؿًَذ .ػبسوش ٍ ّوىبساى )2001( 1ایي هشحلِ سا ثِ ػٌَاى

 .)1388وؼبًی وِ هیخَاٌّذ هَلؼیت خَد سا ثش سٍی ًمـِ

هَرَدیتی وِ ثِ كَست غیش سػوی ثب دادُّب تؼبهل داسًذ

تؼییي وٌٌذ ثب اػتفبدُ اص یه ًـبًِ خبف تٌْب لبدسًذ اًالػبتی

تَكیف وشدُاًذ (اٍگْبست ،لوبىٍ ،هبیشص.)2010 ،

ثِ دػت آٍسًذ هجٌی ثش ایٌىِ هَلؼیتی دس اهتذاد یه خي ٍ دس

دس هشحلِ ثؼذ پظٍّـگش ثشؽّبیی اص دادُّبی 2ثذػت آهذُ

هؼیشی خبف داسًذ؛ اهب ثب اػتفبدُ اص دٍ ًـبًِ هحل دلیك آىّب

اص پظٍّؾ ٍ وذّبی هشثَى ثِ آىّب سا دسٍى دػتِّبی هفَْهی

هؼلَم هیؿَد دس ٍالغ آىّب ربیی ّؼتٌذ وِ دٍ خي یىذیگش

لشاس هیدّذ .ثشؽّبی دادُ اص هٌبثغ هختلف ٍ ثب وبسثشد

سا لٌغ هیوٌٌذ.

سٍؽّبی هختلف گشدآٍسی دادُ ثِ دػت هیآیذ .ایي اهش

ثِ ػٌَاى اٍلیي ػٌبكش ًظشیِ صهیٌِای ،دػتِّبی هفَْهی

فشكتی ثشای تأییذ ٍ ػِ ػَ ػبصی دادُّب 3فشاّن هیوٌذ

اثتذا تَػي ٍیظگیّبی 6خَد تَكیف هیؿًَذ (اٍگْبست،

(اٍگْبست ،لوبى ٍ ،هبیشص .)2010 ،ػِ ػَ ػبصی دادُّب ثِ

لوبى ٍ ،هبیشصٍ .)2010 ،یظگیّب دس ًظشیِ صهیٌِای ًَػی همَلِ

وبسثشد هٌبثغ گًَبگَى دادُّب اؿبسُ داسد .ثِ ثبٍس دًضیي 4ػِ

فشػی ثشای وذگزاسی اػت وِ تَهیح ثیـتشی دس هَسد ّش

ػَػبصی دادُّب ؿبهل صهبىّب ،فوبّب ٍ اؿخبف اػت؛ فشم

همَلِ اسائِ هیدّذ (ثبصسگبى .)98 :1391 ،ثب اػتفبدُ اص

اٍ ایي اػت وِ فْن پذیذُّبی ارتوبػی ،ثبیذ دس ؿشایي

ثشؽّبی اهبفی دادُّب ،دػتِّبی ثیـتشی دسٍى ػبختبسّبی

گًَبگَى ٍ هجتٌی ثش ػِ ػٌلش هزوَس هَسد ثشسػی لشاس گیشد

7

ًظشی ثِ ٍػیلِ ایزبد استجبى ثیي آىّب هفَْمپشداصی هیؿًَذ.
8

(اٍلیَس ٍ دیدی .)2006 ،5دس حمیمت هیتَاى چٌیي ادػب ًوَد

هیؿًَذ .همبیؼِ هذاٍم دادُّب ،دػتِّب ،هفبّین ٍ ػبختبسّبی

ًوَد وِ صهبىّب ،فوبّب ٍ اؿخبف ػِ سأع هخلج هشثَى ثِ

لجلی ولیذ ایي سٍؽ اػت (اٍگْبست ،لوبى ٍ ،هبیشص.)2010 ،

ػِ ػَ ػبصی دادُّب ّؼتٌذ.

سٍؽ همبیؼِ هذاٍم ،هفَْهی ولیذی دس تَػؼِ ٍ دسن ًظشیِ
صهیٌِای اػت صیشا ثشای هفَْمػبصی یب هحبػجبت تَكیفی
هیتَاى اص آى اػتفبدُ وشد .گبم اٍل دس ؿشٍع فشآیٌذ ًظشیِ
صهیٌِای دسن ٍ وبسثشد همبیؼِ هذاٍم اػت .سٍؽ همبیؼِ
هذاٍم ثشای فشآیٌذ هذاٍم ًظشیِ صهیٌِای ٍ همبیؼِ ثخؾّب دس
ثٌي همَلِّب یب دس هیبى آىّب اثذاع ؿذ .ایي سٍؽ هَهَع
اكلی دس ثبسٍسػبصی ًظشیِ اػت (ؿییب ٍ رَسد )2014 ،9وِ
دس رْت وـف همَلِّبی هْن ،ثشلشاسی سٍاثي ثیي همَلِّب،

تصَیرً .3وایی از سِ سَ سازی دادُّا

ثؼي همَلِّبی وـف ؿذُ ثِ ػٌَح ثبالتش اًتضاع یب
هفَْمػبصی ٍ ًظن همَلِّب دس ساثٌِ ثب یىذیگش یبسی هیسػبًذ

ػِ ػَ ػبصی دس ٍالغ اػتؼبسُای ثشگشفتِ اص حَصُ اهَس

(داًبییفشد .)72 :1389 ،ثًَِس ولی همبیؼِ هذاٍم ،هحلَل

ًظبهی ٍ دسیبداسی اػت؛ ثِ ثیبى دیگش سٍؽ ػِ ػَ ػبصی

پشٍطُ پظٍّـی ًظشیِ صهیٌِای اػتّ .ش گًَِ اًالػبت غٌی ثِ
ّوشاُ ارضا ٍ ثشچؼتّبی هفَْهی هبًٌذ حَادث ،وبسثشدّب،

1

. Sarker, et al.
. Slices of Data
3
. Corroboration or Triangulation of the Data
4
. Denzin
5
. Oliver & DeeDee
2
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6

. ProPerties
7
. Conceptualized
8
. Constant Comparison
9
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هتغیشّب ،تؼبهلّبٍ ،یظگیّب ،اثؼبد ،صیش سدُّب ،سدُّب ٍ سدُّبی

حبكل سا تزضیِ ٍ تحلیل هیوٌذ ٍ دسثبسُ دادُّبیی وِ دس

اكلی ثبیؼتی ثب یىذیگش همبیؼِ ؿًَذ .تٌْب اص ًشیك

هشحلِ ثؼذ ثبیذ گشدآٍسی ؿًَذ ٍ هىبًی وِ ثِ هٌظَس ًظشیِ

همبیؼِّبی دلیك هیتَاى ثِ ًظشیِای دلیك دػت یبفت (ؿییب

پشداصی ثبیذ دادُّب سا اص آًزب ثذػت آٍسد تلوینگیشی هیوٌذ

ٍ رَسدٍ .)2014 ،اطُ تذاٍم ثش ایي اهش تأویذ داسد وِ سًٍذ

(ؿییب ٍ رَسد .)2014 ،پظٍّـگش تب صهبًی وِ ثِ ًظشیِ دػت

همبیؼِ ٍ اكالح همَلِّب ثبیؼتی آىلذس تىشاس ؿَد تب ػشاًزبم

ًیبفتِ ثِ اًتخبة افشاد رذیذ ثشای ؿشوت دس پظٍّؾ اداهِ

همَلِثٌذی یِ یه ًتیزِ سهبیت ثخؾ ٍ تَلیذ ًظشیِ هٌتْی

هیدّذ (سهَیِ .)285 :1393 ،ایي ًوًَِگیشی ثِ ایي دلیل

ؿَد .ایي ًَع همبیؼِ دس توبم هشاحل پظٍّؾ ٍ فشایٌذ تحلیل

ًظشی خَاًذُ هیؿَد وِ تلوین گیشی دس هَسد رْت ثؼذی

كَست هیگیشد ٍ ثبػج رذاػبصی سدُّبی هَهَػی اص ّن ٍ

گشدآٍسی دادُّب هتىی ثِ ظَْس همَلِّب ٍ ًظشیِ اػبػی

ؿٌبػبیی ًؼجتّب ٍ حیٌِّبی خبف ّش همَلِ هیؿَد (فِشام،

پظٍّؾ اػت (داًبییفشد.)63 :1389 ،

 .)2013فؼبلیتّبی تحلیل پغ اص گشدآٍسی ٍ همبیؼِ هذاٍم

دس فشآیٌذ اًتخبة هَسد ،گشدآٍسی دادُ ٍ تزضیِ ٍ تحلیل ثِ

دادُّب اًزبم هیگیشد ٍ تب صهبًی وِ پظٍّـگش ثِ اؿجبع ثشػذ

ًَس ّنصهبى یبفتِّبی اٍلیِ تب اؿجبع ًظشی چٌذیي ثبس هَسد

تىشاس هیؿَد (داًبییفشد .)67 :1389 ،تحلیل سٍؽ همبیؼِ

ثشسػی لشاس گشفتِ ،تمَیت ؿذُ ٍ حتی هوىي اػت تغییش یبثذ.

هذاٍم ثِ ػٌَاى یه سٍؽ ٍ في هتشادف ثب ًظشیِ صهیٌِای هَسد

پغ اص اًتخبة هَسد ٍ هَلؼیتّبی پظٍّـی رذیذّ ،ش ٍاحذ

تَرِ لشاس گشفتِ اػت .اٍوبًش ،تَس ٍ ،تَهبع )2008( 1ثب هشٍس

هزضای اًالػبت ثشای ثْجَد ٍیظگیّبی ّش سدُ ،سٍاثي ػلّی

هشٍس پیـیٌِّبی هشتجي ثب ًظشیِ صهیٌِای ًـبى دادًذ وِ ًی

ثیي سدُّب ٍ اؿجبع ّش سدُ وِ تٌْب ثخؾ ؿٌبختِ ؿذُ یب دسن

چٌذ دِّ گزؿتِ ،سًٍذ هذاٍم سٍ ثِ سؿذی دس وبسثؼت سٍؽ

ؿذُ اػت هَسد اػتفبدُ لشاس هیگیشًذ .ثٌَس ولیً ،وًَِگیشی

تحلیل همبیؼِ هذاٍم دسٍى ػبختبسّبی ًظشیِ صهیٌِای ٍرَد

ًظشی ثشای تَلیذ دادُّبی ثیـتش ٍ ثشای احجبت ٍ تأییذ سدُّبی

داؿتِ اػت.

اكلی تب دػتیبثی ثِ اؿجبع ًظشی اػتفبدُ هیؿَد (ؿییب ٍ

دس هشحلِ ثؼذ ،دادُّبی اهبفی ثب اػتفبدُ اص ًوًَِگیشی

رَسد .)2014 ،هفبّین اؿجبعؿذُ تب آًزب وِ اهىبى داسد دس

ًظشی 2تب حلَل ثِ دػتِّبیی وِ اؿجبع 3ؿذُ ،ثِ دػت

لبلت سٍاثي ثیي دػتِّبی اكلی تٌضل یبفتِ ٍ ػپغ یه ًظشیِ

هیآیٌذ (یؼٌی ّیچ ًوًَِ ثیـتشی اص آىّب دس دادُّب ٍرَد

صهیٌِای سا تـىیل هیدٌّذ .ثٌبثشایي ًظشیِ صهیٌِای تَلیذ ؿذُ

ًذاسد) ٍ تب صهبًی وِ ّیچ گشٍُ هفَْهی رذیذ یب ثشٍص سٍاثي

ثِ ًَس لٌؼی ثِ دادُّبیی هتىی اػت وِ هٌزش ثِ ؿىلگیشی

ثیـتشی حبكل ًـَد ایي وبس اداهِ هییبثذ (اٍگْبست ،لوبىٍ ،

چٌیي ػبختبسی ؿذُ اػت (اٍگْبست ،لوبىٍ ،هبیشص.)2010 ،

هبیشصً .)2010 ،وًَِگیشی ًظشی دس تلوینگیشی ثشای آًچِ

اؿجبع ًظشی صهبًی اتفبق هیافتذ وِ دادُ رذیذ ٍ ثیٌؾ ًظشی

ثشسػی هیؿَد ٍ ایٌىِ چِ وؼبًی ثبیذ دس هشحلِ ثؼذ هَسد

رذیذی اص سّگزس هٌبلؼِ ثیـتش حبكل ًـَد (ؿییب ٍ رَسد،

هلبحجِ لشاس گیشًذ وبسثشد داسدً .وًَِگیشی ًظشی ثِ هـخق

.)2014

وشدى ٍیظگیّبی ّش گشٍُ ،سٍاثي ػلّی ٍ تؼییي گشٍُّبی
اؿجبع ووه هیوٌذ .گالػش ٍ اؿتشاٍع ( )1967اظْبس داؿتِ
وِ ًوًَِگیشی ًظشی فشایٌذ گشدآٍسی دادُّب ثشای
ًظشیِپشداصی اػت وِ ثِ هَرت آى تحلیلگش ثٌَس هـتشن ثب
وبس گشدآٍسی دادُ ثِ وذگزاسی دادُّب پشداختِ ٍ دادُّبی
1

. O’Connor, Netting, & Thomas
. Theoretical Sampling
3
. Saturated
2
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تصَیر .4هدل هفَْهی هرتبط با چرخِ تَلید ٍ ًظریِپردازی در هطالعات علن اطالعات ٍ داًششٌاسی بر پایِ ًظریِ زهیٌِای (ٍیاید،400; ،
اٍگْارت ،لواى ٍ ،هایرز ،4030 ،فِرام.)4035 ،
ًظشیِ ایزبد ؿذُ اص پظٍّؾّبی صهیٌِای ،یه ًظشیِ اػبػی

ثب ووه سایبًِّب 3دس ػبصهبًذّی سا اسائِ دادًذ (اٍگْبست ،لوبى،

ٍ راتی اػت .دس ٍالغ ًظشیِّبیی وِ اص دسٍى یه پشػؾ

ٍ هبیشص .)2010 ،پغ اص ًظشیِّبی اػبػی ،ثبالتشیي ػٌح

خبف ٍ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ًظشیِ صهیٌِای هَػَم ثِ ًظشیِّبی

اًتضاع دس ًظشیِ صهیٌِای ًظشیِ سػویً 4بهیذُ هیؿَد.

اػبػی 1اػتً .ظشیِّبی اػبػی لؼوت اكلی پشعٍرَ ثِ

ًظشیِّبی سػوی ثش هَرَدیتّبی هفَْهی هبًٌذ داًؾ

حؼبة هیآیذ ،اهب هؼتمل ٍ فشاتش اص تزضیِ ٍ تحلیل ٍ

ػبصهبًی ،یبدگیشی ػبصهبًی یب وبس هـتشن توشوض داسًذ .تلَیش

هـبّذات اػت (اٍگْبست ،لوبى ٍ ،هبیشصّ .)2010 ،ش چٌذ ایي

( )2ایي ػلؼلِ هشاتت ًظشیِّب سا ًـبى هیدّذ .ایذُ ولی

ًظشیِّب هوىي اػت دس ػٌح ٍػیؼی وبسثشد یبثٌذٍ ،لی دس

اػتفبدُ اص ًظشیِ صهیٌِای ایي اػت وِ ّوبىًَس وِ پظٍّـگش

اكل ثب ّذف وبسثشد ػوَهی هٌشح ًویؿًَذ (اػوبػیلی،

داهٌِ هـبّذات خَد سا ثیـتش هیوٌذ ،داهٌِ ٍ گؼتشُ ًظشیِ

2

افضایؾ هییبثذ .گالػش ٍ اؿتشاٍع ( )1967ثِ هٌظَس تَلیذ

(ً )1993ظشیِ اػبػی هشثَى ثِ وبسثشد اثضاس هٌْذػی ًشمافضاس

ًظشیِ سػوی پیـٌْبد وشدًذ وِ تحلیل همبیؼِای ثبیذ ثب تَرِ

1

3

2

4

كللبلی ٍ ،چشاغی .)1392 ،ثِ ػٌَاى هخبل اٍسلیىَػىی

. Substantive Theories
. Orlikowski
دانشگاه آزاد اسالهی واحد تهراى شوال ،سال دهن ،شواره  ،37تابستاى 6331

). Case (Computer Aided Software Engineering
. Formal Theories
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ثِ ًظشیِّبی اكلی گًَبگَى وِ دسٍى حَصُای خبف هٌشح

ّش چٌذ چْبسچَة تشػیوی دس تلَیش ( )3هیتَاًذ ثشای ػبیش

ؿذُ ٍ ًیض اص ًشیك وبسثؼت ایذُّبی ًظشی اكلی وِ اص هَاسد

سٍیىشدّبی پظٍّـی ًیض هفیذ ثبؿذ اهب ثِ ًَس خبف ثشای

هتؼذد هٌجؼج ؿذُ ؿىل گیشدً .ظشیِ اػبػی سا هیتَاى ثِ

ًظشیِ صهیٌِای لبثل ارشا تلَس هیؿَد.

ػٌَاى ػىَی پشؿی ثِ ًظشیِ سػوی اص ًشیك ّذایت اٍلیِ دس

هحَس اٍل :دسرِ هفَْم ػبصی ،1هیتَاًذ ثِ ػٌَاى

ثؼي دػتِّبی هفَْهی دس ًظش گشفت (اٍگْبست ،لوبىٍ ،

پیًَذدٌّذُ فشآیٌذ ًشاحی ًظشیِ صهیٌِای ثب ػٌح تزضیِ

هبیشص.)2010 ،

ٍتحلیلّبی اًزبم ؿذُ دس ًظش گشفتِ ؿَد .اٍلیي هحَس اص ایي

چْبسچَة ًظشیِپشداصی دس هٌبلؼبت ًظشیِ صهیٌِای :دس

چْبسچَة ،دسرِای اػت وِ تحلیل دادُّب كَست هیگیشد

ًظشیِ صهیٌِای دٍ سٍیىشد ثشای ًظشیِپشداصی لبثل هـبّذُ

(هشثَى ثِ هحَس افمی دس تلَیش ّ .)3ذف اكلی پظٍّؾ

اػت .ایي سٍیىشدّب دسرِ هفَْمػبصی ٍ داهٌِ ًظشیِ سا دس ثش

ًظشیِ صهیٌِای تؼویك ّش چِ ثیـتش تحلیل اػت .دسرِ

هیگیشًذ .اثؼبد هزوَس ،فشایٌذ ًظشیِ صهیٌِای هشتجي ثب

هفَْمػبصی ػِ ػٌح داسد:

هفَْمػبصی ًظشیِپشداصی سا ثِ گًَِای ًشح هیوٌٌذ وِ فشاتش

 .1تَكیفً :2خؼتیي هشحلِ ثِ تَكیفّب هیپشداصد .ایي

اص تَكیف هحن حشوت وشدُ ٍ ّوچٌیي ثِ استجبى ثیي

تَكیفّب اػبػیتشیي ػبختبسّبی هفَْهی اػت؛ ػبختبسّبیی

دػتِّب ٍ ؿىلگیشی داهٌِ ًظشیِ دس ػٌح هٌبػت ووه

وِ پیؾ اص تؼییي هفبّین دس ػٌح سدُّب هٌشح ًویؿًَذ.

هیوٌٌذ .خالكِای اص ایي چْبسچَة دس تلَیش (ً )3ـبى دادُ

سدُّب داسای ٍیظگیّبیی ثب رضئیبت وبهل ّؼتٌذ وِ هؼوَالً اص

ؿذُ اػت (اٍگْبست ،لوبى ٍ ،هبیشص:)2010 ،

ًشیك فشآیٌذ وذگزاسی آصاد حبكل هیؿَد.
3

 .2تفؼیش  :ایي هشحلِ ،تفؼیش سدُّب ٍ ٍیظگیّبی حبكل
اػت .دس ایي هشحلِ ،هـىل پظٍّؾ ثبص تؼشیف ؿذُ ٍ ثِ
ػٌَاى رٌجِّبی هـىل پظٍّؾ اص ًشیك وذگزاسی گضیٌـی
ظبّش هیؿَد .وذگزاسی گضیٌـی ثشای پبالیؾ ػبختبسّبی
هفَْهی ثِ وبس سفتِ وِ ثِ تجییي تؼبهلّبی ایزبد ؿذُ ثیي
سدُّبی تَكیفی ووه هیوٌذ .ایي توشوض كشیح ثش
ػلتؿٌبػی ثِ ّذف ؿٌبخت ٍ تـشیح یه یب چٌذ هَهَع
خبف هشتجي ثب پظٍّؾ كَست هیگیشد.
 .3وذگزاسی ًظشی :4هشحلِ ػَم ،وذگزاسی ًظشی اػت وِ
تصَیر  .5چارچَبی برای تجسیِ ٍ تحلیل هطالعات ًظریِ
زهیٌِای (اٍگْارت ،لواى ٍ ،هایرز)4030 ،

فشهَلثٌذی یه ًظشیِ سا دس پی داسدّ .ذف ایي هشحلِ اػتٌتبد
ٍ یب پیؾثیٌی (گبّی اٍلبت دس لبلت فشهیِ) دس هَسد یه
پذیذُ اػت .اػتٌتبد ٍ پیؾثیٌی هضثَس ثِ ٍػیلِ تلشیح سٍاثي

ّذف اكلی اص وبسثشد ًظشیِ صهیٌِای ػبخت ًظشیِ (یب

سٍؿي ٍ كشیح ثیي ػبختبسّبی تَكیفی فشدی ثذػت هیآیذ؛

ًظشیِپشداصی) اػت؛ پظٍّـگش ثبیذ ًشاحی ًظشیِّبیی ثب داهٌِ

ثِ لؼوی وِ ساثٌِ ّوجؼتگی یب ًَػی ساثٌِ ػلّی سا ثِ تلَیش

ٍػیغتش سا ّذف لشاس دّذ .تزضیِ ٍ تحلیل دادُّب فشاتش اص

هیوـذً .ظبم اػتٌتبد ولیّت پظٍّؾ سا تحت حوبیت خَد

تَكیف كِشف ًظشیِ اػت ٍ داهٌِ ًظشیِ ًیض ثب ثؼي هفبّین
سػوی ٍػؼت هییبثذ .ثِ ًَس ولی ،هٌبلؼبت هشتجي ثب ًظشیِ
صهیٌِای ثبیؼتی گَؿِ ػوت ساػت تلَیش سا هذًظش لشاس دّذ.
5:

1

. Degree of Conceptualization
. Description
3
. Interpretation
4
. Theoretical Coding
2
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لشاس هیدّذ .ثذٍى وذگزاسی ًظشیً ،ظشیِای ٍرَد ًخَاّذ

دس دادُّب تـخیق دادُ اػت .یه ٍیظگی ،رٌجِ یب خلیلِای

داؿت اص آى سٍ وِ سٍاثي ثیي ػبختبسّب دس ًظش گشفتِ ًویؿَد

هفَْهی هتؼلك ثِ یه دػتِ هفَْهی اػت.

(اٍگْبست ،لوبى ٍ ،هبیشص .)2010 ،دس فشایٌذ وذگزاسی دس

وذگزاسی هحَسی ؿبهل "ؿشایي ،ثبفت ،پیبهذّب ٍ

ًظشیِ صهیٌِای ،حشوت اص هشحلِ اٍل وِ وذگزاسی ولوِ ثِ

ساّجشدّبی تؼبهلی/وٌـی" اػت .ایي ًَع وذگزاسی هزوَػِ

ولوِ دس رْت تَكیف پذیذُ اػت ثِ هشحلِ ثؼذی یؼٌی

سٍؽّبیی سا ثشای استجبى سدُّب ٍ صیش سدُّب ثب روغآٍسی

هفَْمػبصی ثِ ووه یبدداؿتثشداسی ٍ ظَْس ایذُّب ،ػمبیذ ٍ

هزذد دادُّب ثِ ؿیَُای رذیذ ثؼذ اص وذگزاسی آصاد اسائِ

استجبى آى ثب گضاسؽّبی اكلی هٌبلؼِ اػت .گالػش ارػبى

هیوٌذ .دس ًَل وذگزاسی هحَسی ،توبم سٍاثي فشهی ثبیذ

داؿتِ اػت وِ ًَؿتي یبدداؿتّبی ًظشی ،فؼبلیت اكلی دس

هَلتی دسًظش گشفتِ ؿذُ تب ثبسّب ٍ ثبسّب ٍ دس هَارِْ ثب

یه پظٍّؾ هشتجي ثب ًظشیِ صهیٌِای اػت .یبدداؿتّب ،دس

دادُّبی ٍسٍدی دیگش هَسد ثشسػی لشاس گیشًذ .پیـبهذ هَسد

حمیمت ًظشیِ پشداصی دس ثبة ایذُّبی هىتَة ٍ دس هَسد

حوبیت اص ربًت پظٍّـگش هجٌبی وبفی رْت تأییذ یب سد یه

وذّب ٍ ًَع استجبى آىّب دس ٌّگبم تحلیل ٍ وذگزاسی اػت

فشهیِ ًیؼت .ثشای افضایؾ سٍاییّ ،ش فشهیِ ثبیؼتی ثِ ٍػیلِ

(اػوبػیلی ،كللبلی ٍ ،چشاغیًَ .)1392 ،ؿتي یبدداؿتّب ثِ

دادُّب ثِ ًَس هذاٍم هَسد ثشسػی لشاس گیشدً .بپبیذاسی فشهیِ

پظٍّـگش ووه هیوٌذ تب اًذیـِّب ٍ افىبس ثشآهذُ اص دادُّب ٍ

(دس ؿشایي هختلف) ثبیؼتی ثِ كَست اًتمبدی اسصیبثی ؿَد.

همَلِّبی وذگزاسی ؿذُ سا سٍؿيتش ًوبیبى وٌذ (ثبصسگبى،

ثْتشیي سٍؽ آى اػت وِ ّوَاسُ ًبپبیذاسی پذیذُّب اص ػَی
پظٍّـگش هَسد تَرِ لشاس گیشد.

.)121 :1391
1

اص لحبٍ ًظشی وذگزاسی حؼبع هفبّیوی لَی اص

وذگزاسی گضیٌـی ًشاحی فشآیٌذی ثشای تزویغ توبم سدُّب

دادُّبی غٌی فشآّن آٍسدُ ٍ پذیذُ ٍالؼی وِ پظٍّـگش دس

ثِ ػٌَاى سدُّبی اكلی اػت .سدُّبی اكلی پذیذُ اكلی دس

كذد هـبّذُ ٍ تلَیشػبصی آى سا تفؼیش هیوٌذ .وذگزاسی

ثبفت هٌبلؼِ سا اسائِ هیدّذ وِ ثِ تَهیح ثیـتشی ًیبص داسد.

حؼبع ثِ لحبٍ ًظشی ،وذگزاسی آصاد ،2وذگزاسی هحَسی،3

ایي سدُّب سفتبس آصهَدًیّب دس سفغ ًگشاًیّبی اػبػی سا

وذگزاسی گضیٌـی 4سا ؿبهل هیؿَد .دس ثؼیبسی هتَى ثِ ربی

تَهیح هیدٌّذ .توبم سدُّبی اكلی ثبیؼتی ثِ ػٌَاى ثْتشیي

ٍاطُ وذگزاسی حؼبع اص ٍاطُ وذگزاسی اػتفبدُ ؿذُ اػت؛

ػبهل هتٌبػت ثب دادُّب ؿىل گشفتِ ثبؿٌذ .وذگزاسی گضیٌـی

ایي دٍ ٍاطُ اص ًظش هفَْهی یىی ّؼتٌذ .دس ٍالغ وبسثشد ٍاطُ

هیتَاًذ اص ًشیك وذگزاسی ّش چِ ثیـتش دادُّب دس هشاحل

حؼبع ثِ دلیل حؼبػیت ایي هشحلِ اص پظٍّؾ صهیٌِای

اثتذایی یب اص ًشیك وذگزاسی دادُّبی گشدآٍسی ؿذُ رذیذ

اػت.

حبكل ؿَد .ولیِ سدُّبی اكلی اص ًشیك اؿجبع ًظشی پذیذاس

وذگزاسی آصاد ؿبهل سدُّب ،صیش سدُّب ٍ ٍیظگیّبی ؿٌبختِ
ؿذُ اص دادُّب اػت .وذگزاسی اغلت ثِ كَست خي ثِ خي

هیؿًَذ .اؿجبع ًظشی ٌّگبهی حبكل هیؿَد وِ ّیچ سدُ
اكلی دیگشی سا ًتَاى ایزبد وشد (ؿییب ٍ رَسد.)2014 ،
5

ثشای هفَْمػبصی ولیِ رضئیبت هَرَد دس دادُّب اًزبم پزیشفتِ

هحَس دٍم :داهٌِ ًظشیِ  ،ثشای استجبى دادى ًتبیذ ػبختي

ٍ هَرت ؿىلگیشی ثؼیبسی اص سدُّب ،صیش سدُّب ٍ ٍیظگیّب

یه ًظشیِ صهیٌِای دس ًظش گشفتِ هیؿَد .ثب تَرِ ثِ اكَل

هیؿَد .یه سدُ دس وٌبس صیش سدُّبیؾ ثبصًوًَی اًتضاػی اص

ًظشیِ صهیٌِایّ ،ذف اٍلیِ ایي سٍؽ ایزبد ًظشیِّبیی ثب داهٌِ

هٌلجی اػت وِ پظٍّـگش آى سا ثِ ػٌَاى هَهَع حبئض اّویت

ٍػیغتش اػت.
ثشای یه ًظشیِپشداص صهیٌِای ػِ ػٌح اص ًظشیِ ٍرَد داسد

1

. Sensitive Coding
. Open Coding
3
. Axial Coding
4
. Selective Coding
2
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(هفبّین اكلیً ،ظشیِّبی اػبػیً ٍ ،ظشیِّبی سػوی) وِ
5

. Theory Scope

;5
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پیؾتش ثیبى ؿذً .ظشیِ صهیٌِای هیتَاًذ ثِ یه پظٍّـگش ثشای

هؼشفی هیوٌذ ٍ سارغ ثِ ػٌَح ًظشیِ (داهٌِ ًظشیِ) ٍ

ایزبد ًظشیِّبیی ثب داهٌِ ٍػیغتش ووه وٌذ .دس حمیمتّ ،ذف

دسرِای وِ هفبّین تئَسیضُ هیؿًَذ (هفَْمػبصی ًظشیِ )2ثِ

اكلی یه ًظشیِپشداص صهیٌِای حشوت سٍ ثِ ثبال دس اهتذاد

ثحج هیپشداصد .ایي چبسچَة ثِ ػٌَاى پبیِ ٍ اػبػی ثشای

هحَس ػوت چپ تب اًذاصُ هوىي اػت .اگش چِ چبسچَثی وِ

دػتَسالؼولّبی پظٍّـگشاى ًظبمّبی اًالعسػبًی ثب اػتفبدُ

اسائِ ؿذُ دٍ ثؼذ داسدٍ ،لی ّش دٍ هحَس وبهالً هشتجي ثِ

اص ًظشیِ صهیٌِای ثِ وبس هیسٍد (اٍگْبست ،لوبى ٍ ،هبیشص،

یىذیگش ّؼتٌذ .ایي چبسچَة سا دس دسرِ اٍل ثِ ػٌَاى

.)2010

ٍػیلِای ثشای ؿفبفػبصی آًچِ ًظشیِ صهیٌِای خَة ثبیذ

آًچِ دس ًظشیِ صهیٌِای  -ثِ ػٌَاى یه سٍؽؿٌبػی

هـبثِ آى ثبؿذ اسائِ وشدینّ .وبىًَس وِ پیؾتش گفتِ ؿذ،

پظٍّـی ٍ -دس پیًَذ ثب اسصیبثی ویفیت هْن اػت تَرِ ثِ

ّذف اكلی ًظشیِ صهیٌِای ایزبد ًظشیِای هجتٌی ثش دادُّبی

پیؾفشمّبی سٍؽ هَسد اػتفبدُ ٍ ثشلشاسی استجبى آى ثب

گشدآٍسی ٍ تحلیل ؿذُ ثِ ؿیَُ ًظبمهٌذ اػت .ثذیْی اػت،

ػبیش ارضای ایي سٍؽؿٌبػی پظٍّـی اػت .ثشای ثیبى ٍاطُ

هیضاى تحلیل ٍ هفَْمػبصی دادُّب ثش داهٌِ ًظشیِ اسائِ ؿذُ

ویفیت دس هٌبلؼبت ًظشیِ صهیٌِای اص ٍاطُّبی تٌبػت،

تبحیشگزاس اػت .دس حبلت ایذُآل ،پظٍّـگش ثب اػتفبدُ اص ًظشیِ

اػتحىبم ،هشتجي ثَدى ٍ لبثلیت تغییش اػتفبدُ هیؿَد .تٌبػت

صهیٌِای ثبیؼتی ثشای حشوت اص گَؿِ پبییي ػوت چپ ثِ

تَػي همبیؼِ هذاٍم ٍ اؿجبع ًظشی ثذػت هیآیذ ٍ دس استجبى

گَؿِ ثبالی ػوت ساػت تب حذ هوىي تالؽ وٌذ (هـبثِ فلؾ

ثب چگًَگی پیًَذ ثیي هفبّین ٍ ًظشیِ حبكل اص پظٍّؾ،

هَسة دس تلَیش ( )3اٍگْبست ،لوبى ٍ ،هبیشص.)2010 ،

هتٌبػت ثب ٍلبیغ ٍ پذیذُ اسائِ ؿذُ اػتٍ .لتی اػتحىبم ًظشی

ًظشیِپشداصی دس حَصُ ًظبمّبی اًالعسػبًیً :مؾ ًظشیِ

حبكل هیؿَد وِ ًظشیِ لبدس ثِ تَهیح تحلیلی ثشای حل

دس ًظبمّبی اًالعسػبًی دس ػبلّبی اخیش ثیؾ اص پیؾ هَسد

هـىالت ٍ تـشیح فشایٌذّب دس ثبفت ٍ صهیٌِ هَسد هٌبلؼِ

تَرِ لشاس گشفتِ اػت .ثشای هخبل گشگَس )2006( 1یه

ثبؿذ .هشتجي ثَدى ًظشیِ ،ثِ گؼتشُ هفبّین ٍالؼی دسگیش دس

ًجمِثٌذی اص ًظشیِ دس ًظبمّبی اًالعسػبًی وِ دسثشگیشًذُ

فشآیٌذی وِ هیتَاًذ وبسثشدی ثبؿذ اؿبسُ داسد .هَهَع دیگش

دػتِّبی صیش هیثبؿذ اسائِ دادُ اػتً :ظشیِ ثشای تزضیِ ٍ

ایٌىِ ًظشیِ صهیٌِای ثبیذ لبثلیت تغییش رْت ثِ ػوت تَػؼِ ٍ
3

تحلیلً ،ظشیِ ثشای تـشیحً ،ظشیِ ثشای پیؾثیٌیً ،ظشیِ ثشای

تؼذیل ثیٌؾّبی رذیذ سا داؿتِ ثبؿذ (اػپبسوض ٍ اػویت ،

تـشیح ٍ پیؾثیٌی ٍ ًظشیِ ثشای ًشاحی ٍ ػول .پیـٌْبد

.)2009

هیؿَد وِ ًظشیِ صهیٌِای تَاًبیی تَلیذ ًظشیِای وِ دس ّوِ
ایي دػتِّب ٍرَد داسد سا داساػت ،صیشا دسثشگیشًذُ ثلَنّبی

بحث و نتیجهگیزی

هشٍسی ػبختوبى ّش ًظشیِ هیثبؿذ .ػبختبسثٌذی دس لبلت

ثؼیبسی اص وبسثشدّبی ًظشیِ صهیٌِای ػٌتی دس پظٍّؾّبی

دػتِّب ٍ استجبى ثیي ایي ػبصُّب دس وذگضاسی ًظشی اػت.

اًالعسػبًی ثب توشوض سٍی ًشاحی دػتِّبی هَهَػی ٍ

اص ٍیظگیّبی ؿٌبختِ ؿذُ داهٌِ پظٍّؾ دس ًظبمّبی

تؼییي ٍیظگیّبی آىّب ،یه تلَیش ولی اص ؿشایي هَرَد سا

اًالعسػبًی ،وبسثشد ثؼیبسی اص ًظشیِّبی هؼتخشد اص

اسائِ هیدّذ .ایي سٍؽ ثب دٍس ؿذى اص توشوض سٍی وذگزاسی

سؿتِّبی دیگش اػت .اگش چِ ٍاسدات ًظشیِ اص خبسد سؿتِ

ٍ دػتِثٌذی كِشف ثِ ػوت تبویذ ثیـتش سٍی تـشیح ٍ تفؼیش،

اغلت ثب اسصؽ اػتٍ ،لی ثْتش اػت وِ اص ًظشیِ صهیٌِای ثشای

ثش هَلؼیتّبی پَیب توشوض ًوَدُ ٍ اهىبى ثشسػی هبّیت

ػبختي ًظشیِّبیی دس دسٍى خَد سؿتِ اػتفبدُ ؿَد .تلَیش

تغییشپزیش آى سا دس لبلت ًمـِّبی پَیب وِ هبحلل تمبثل وٌؾ

( )3چبسچَثی ثشای ًظشیِپشداصی دس هٌبلؼبت ًظشیِ صهیٌِای
2

. Gregor
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ٍ ٍاوٌؾ اػت ،فشاّن هیآیذ (ٍاػىًَؼلَع ،ػِي ،سٍصاٍ ،

ًىتِ پبیبًی آًىِ وبسثؼت ًظشیِ صهیٌِای تمبثلی اػت دائوی

اِلیغ .)2012 ،1سٍؽّبی هشتجي ثب ًظشیِ صهیٌِای اغلت دس

هیبى رّي خالق پظٍّـگش ٍ دادُّبی گشدآٍسیؿذُ .تمبثلی وِ

هؼیشی سٍؿي یؼٌی ثشای ایزبد ًظشیِ اػتفبدُ هیؿًَذ؛ ثِ

ثِ ًَػی ّن ػلن اػت ٍ ّن ٌّش؛ ػلن اػت ثِ ایي هؼٌب وِ

اهبفِ رْت اًزبم پظٍّؾّبی وبسثشدی ٍ حل هـىالت

پظٍّـگش ثب لحبٍ ًوَدى هجبًی تحلیل اص دادُّب ،حذی اص

هشثَى ثِ اسصیبثی وتبثخبًِّب ٍ وبسثشاى آىّب لبثل اػتفبدُ

اًوجبى سا سػبیت هیوٌذ ٍ ٌّش اػت اص آى ًظش وِ حوَس

ّؼتٌذ (ٍیلذِهَت.)2014 ،2

پیَػتِ خَد سا دس تَاى همَلِپشداصی ٍ پشػیذى ػؤالّبی

اهشٍصُ وبسثشد ًظشیِ صهیٌِای ثؼیبس گؼتشؽ یبفتِ اػت ،دس
ایي هیبى هَهَع هْن ٍ لبثل تَرِ استمبء ّذف اٍلیِ ایي سٍؽ

ثشاًگیضاًٌذُ دس رّي پظٍّـگش ٍ اػتخشاد یه ًشح ًَ ٍ
هٌؼزن ًـبى هیدّذ (اؿتشاٍع ٍ وَسثیي.)1390 ،

–تَلیذ ًظشیِ -اػت وِ ًجبیذ اص آى غفلت وشد .دس ایي همبلِ
ػؼی داؿتین ثب اسائِ هذلی ػبدُ ٍ لبثل فْن ،سًٍذ ػولیبتی

منابع

ًظشیِ صهیٌِای سا تب تَلیذ ًظشیِ ثِ كَست ؿفبف ثیبى ؿذ تب

اؿتشاٍع ،ا.؛ وَسثیي ،د .)1390( .هجبًی پظٍّؾ ویفی :فٌَى ٍ

پظٍّـگشاى اص ایي ًشیك ثْتش ثتَاًٌذ هشاحل ًی ؿذُ سا دسن

هشاحل تَلیذ ًظشیِ صهیٌِای( .تشروِ اثشاّین افـبس) .تْشاىً :ـش

وشدُ ٍ دس پظٍّؾّبی خَد ثىبسگیشًذ .دس ایي ساػتب وبسثؼت

ًی.

دػتَسالؼولّبی صیش رْت اسائِ ّش چِ ثْتش یه ًظشیِ
صهیٌِای ثبیذ هذ ًظش لشاس گیشد:
 .1همبیؼِ هذاٍم دس ثٌي ًظشیِ صهیٌِای لشاس داسد .همبیؼِ
هذاٍم ایي اًویٌبى سا هیدّذ وِ دػتِّب ٍ ًظشیِ اسائِ ؿذُ ثِ
ًحَ هٌبػجی ًشاحی ٍ ایزبد ؿذُاًذ.
 .2هفَْمػبصیّبی هىشّس پبیِ ٍ اػبع ًظشیِ صهیٌِای
ّؼتٌذ .تؼبهل پَیب ثیي تحلیل ٍ گشدآٍسی دادُّب – ربیی وِ

اػوبػیلی ،م.؛ كللبلی ،م.؛ چشاغی ،م.ع .)1392( .ویفیت دس
هٌبلؼبت گشاًذد تئَسی .هزلِ تحمیمبت ویفی دس ػلَم ػالهت،
.296-287 ،)3(2
ثبصسگبى ،ع .)1391( .همذهِای ثش سٍؽّبی تحمیك ویفی ٍ آهیختِ.
دیذاس :تْشاى.

پبٍل ،سًٍبلذ ،اس .)1379( .سٍؽّبی اػبػی پظٍّؾ ثشای وتبثذاساى.
تشروِ ًزال حشیشی .تْشاى :هشوض اًتـبسات ػلوی داًـگبُ آصاد
اػالهی.

استجبى ثیي هفبّین ثِ ؿیَُای لبثل لجَل ایزبد هیؿَد -اص

داًبیی فشد ،ح .)1389( .اػتشاتظیّبی ًظشیِ پشداصی .تْشاى :ػوت.

ٍیظگیّبی هتوبیض سٍؽ ًظشیِ صهیٌِای ًؼجت ثِ ػبیش

سهَیِ ،ا .)1393( .سٍؽّبی پظٍّؾ دس ػلَم سفتبسی .ؿیشاص:

سٍؽّبی پظٍّؾ ویفی اػت.

داًـگبُ ؿیشاص.

ً .3وًَِگیشی ًظشی ،هَرت افضایؾ سثي ٍ اػتحىبم ًظشیِ

هذًی ثشٍرٌی ،ا.؛ ًلش ،ا.س .)1388( .ػِ ػَ ػبصی :ساّجشدی ثشای

هیؿَد؛ آى ّن دس ٍهؼیتی وِ ایي افضایؾ ،استمبء دس ػٌح

ًَآٍسی دس پظٍّؾّبی آهَصؿی .فللٌبهِ ًَآٍسیّبی آهَصؿی،
.73-56 ،)30(8

اًتضاع سا هَرت هیگشدد.
3

 .4یىپبسچِػبصی (تزویغ) ًظشی وِ هَرت ثشلشاسی
استجبى هیبى ًظشیِ رذیذ ثب ػبیش ًظشیِّب ؿذُ ٍ پتبًؼیل الصم
سا رْت ّوگشا ًوَدى تالؽّبی غیشهتزبًغ دس حَصُ
ًظشیِػبصی فشاّن هیًوبیذ (اٍگْبست ،لوبى ٍ ،هبیشص.)2010 ،

1

. Vasconcelos, Sen, Rosa, & Ellis
. Wildemuth
3
. Theoretical Integration
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هٌلَسیبى ،ی .)1386( .گشاًذد تئَسی چیؼت ٍ چِ وبسثشدی داسد؟.
هزوَػِ همبالت ّوبیؾ چبلؾّبی ػلن اًالػبت اكفْبى،
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