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چکیده
کارگیری روش نظریه مبنایی برساخت گرا، پیوستار عناصر هستی شناسی،  به  برای  برنامه ریزی  فرایند پژوهش  چارچوب 
کاربرد روش  معرفت شناسی، روش شناسی و روش را چگونه تعریف می کند؟ این مقاله با هدف تمهید پایه  منطقی برای 
گرفتن  نظریه مبنایی برساخت گرا در مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای به نگارش درآمده است. نظریه مبنایی با قرار 
کرده و دیدگاهی از این  کننده توصیف  در چارچوب رهیافت ِامیک در پژوهش های برنامه ریزی، آن  را از نقطه نظر مشارکت 
که مشارکت کنندگان چگونه آن  را به مثابه امری واقعی و معنادار درک و قبول می کنند، تولید می کند. با تشخیص اهمیت 
در  مشترک  کــات  ادرا و  زیرکار  ارزش هــای  از  رمزگشایی  برنامه ریزی،  فرایندهای  در  درگیر  عامالن  روایت های  و  داستان ها 
گونه تفسیر  که هر  کاربست های برنامه ریزی ممکن می شود. در این روش رویکرد پژوهشگر صراحتًا مبتنی بر این فرض است 
کاربست  نظری، یک تصویر تفسیری از جهان مورد مطالعه را پیشنهاد می دهد نه یک تصویر دقیق از آن. در همین راستا، 
این روش مطابق با فرایند پیشنهادی چارمز توصیف و تحلیل شده است. داده های تحلیل عناصر ذهنی پژوهش شوندگان 
گردآوری  کدگذاری اعم از  به واسطه روش مصاحبه های عمیق نیمه_ساختار  یافته فراهم شده و پس از انجام مراحل پیش 
داده ها و پیاده سازی آنها ، مرحله تحلیل داده ها و طیف های سه گانه کدگذاری) کدگذاری اولیه، کدگذاری متمرکز و  کدگذاری 
کار بردن یادداشت نگاری  نظری( تشریح شده اند.  افزون بر آن، فرایندهای انگاشت پردازی نظریه مبنایی برساخت گرا با به 
گرفته اند. شناخت این رویکرد در میان سایر رویکردهای نظریه مبنایی و فرایند متواتر  کید قرار  و اشباع نظری نیز مورد تأ
گسترده نظری و تجربه  کاربرد آن در پژوهش های برنامه ریزی به واسطه روش توصیفی_تحلیلی برخاسته از مطالعات  قابل 
عملی به  کارگیری این فرایند با روش پیمایشی بوده است.این مهم در انتظام برنامه ریزی شهری و منطقه ای در ردیابی 
درک برنامه ریزان از برآمدهای برنامه ریزی، محیط برنامه ریزی و بستر اجتماعی و نیز با توجه به ماهیت مکان مند نظریه 

کاربرد دارد. برنامه ریزی، در عمل آوری نظریه برنامه ریزی محتوایی و میانی مرتبط با موقعیت خاص قابلیت 

کیفی، روش شناسی. گانکلیدی: نظریه مبنایی برساخت گرا، پژوهش برنامه ریزی شهری و منطقه ای، پژوهش  واژ
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1.مقدمه
گرایش  کاربست و پژوهش برنامه ریزی، بسیاری از پژوهش ها با  در 
آن  موجب  به  که  می یابند  انجام  قیاسی  به  صورت  خود  کمِی 
کرده  گاه( ابتدا یک نظریه را اتخاذ  پژوهشگر )اغلب به  طور ناخودآ
و سپس فرضیه ها را در ارتباط با پدیده مورد پژوهش طرح نموده و 
گردآوری و تحلیل داده ها به  در نهایت فرضیات مزبور را به واسطه 
که به تازگی در  ورطه آزمون می گذارد )Hoch, 2000(. با نظر به این 
کاربرد روش  پژوهش های انتظاِم برنامه ریزی شهری و منطقه ای 
را  رو به رشدی  کیفی و به ویژه روش نظریه مبنایی روند  پژوهش 
از  بودن  مان 

َ
ا در  برای  کلیدی  و  مهم  سئوال  این  می کند،  تجربه 

خطای روش شناختی در این پژوهش ها بایستی در سپهر مطالعاتی 
که آیا مالحظه موقعیت هستی شناختی  این انتظام مطرح شود 
و معرفت شناختی  و مالحظه روابط بین روش شناسی و پرسش 
)راهبرد پژوهش1( جایگاهی در مطالعات مقدماتی طرح  پژوهش 
پژوهش داشته اند؟ آیا پژوهشگران از پیوستار متشکل از چهار عنصر 
هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و روش در پژوهش 
کاربرد مفهوم  کان بایستی شاهد  کما که  گاه هستند؟ یا این  خود آ
گردآوری و تحلیل داده ها به  کارهای  روش به عنوان فنون و روند 
 جای روش شناسی باشیم. ردیابی َخلط پیش آمده در این عناصر 
کیفی  کمی و  به جای یکدیگر از سوی پژوهشگران در سنت های 

کار چندان دشواری نیست.  پژوهش های برنامه ریزی، 
کاربرد  کارهای خود را در مورد  که پژوهشگران اغلب  با توجه به این 
کرده اند، تعداد محدودی از مطالعات آنها در  نظریه مبنایی منتشر 
باِب به  کار بستن چارچوب نظریه مبنایی برای کاربست برنامه ریزی 
را  نــادیــده انــگــاری  ایــن غفلت و  بالقوه  از دالیــل  ــوده اســت. یکی  ب
اجتماعی  علوم  پژوهش  روش هـــای  رسمیت  فقدان  در  می توان 
بر  حد  از  بیش  اعتماد  واسطه  به  که  کــرد  مشاهده  اثبات گرایانه 
ماهیت ذهنِی شهودات و مظنونات پژوهشگر، تورش )پیش داوری( 
شدیدی بر پژوهش وارد می شود. از این  رو صاحب نظران رویکرد 
گرایانه نظریه مبنایی در جهت حمایت با طرح راهبردها و  برساخت 
خطوط راهنمای تفصیلی برای انجام این نوع از پژوهش استقرایی 
 Bryant and Charmaz, 2007;( در مقام پاسخ به این نقد برآمده اند

.)Charmaz, 2006
معرفی  نخست،  می کند.  دنــبــال  را  اصــلــی  بخش  دو  مقاله  ایــن 
روش شناسی که در پی شناسایی و ارائه اندیشه ها و پیش فرض های 
کلیدی زیرساِز رویکرد پژوهش _ نظریه مبنایی برساخت گرا2 _ است 
اجرای  و  طرح  چگونگی  و  روش  پژوهش،  طرح  که  دوم  بخش  و 
پژوهش برنامه ریزی شهری و منطقه ای را با استفاده از این روش 
که در بر دارنده تقاطع فلسفه،  کرد. طرح پژوهشی  توصیف خواهد 
و   )Creswell, 2007, p. 5( است  خاص  روش هــای  و  عمل  راهبرد 
منظور  به  که  بوده  کاربردی  رویه های  از  مجموعه ای  که  روش هــا 

جمع آوری و تحلیل داده ها از آنها استفاده می شوند.
روش شناسی تحقیق ناشی از یک فلسفه متجانس، مجموعه ای 
را شکل  پژوهشی  یــک مطالعه  کــه طــرح  ایــده هــاســت  و  ــول  اص از 

1 Research strategy
2 constructivist grounded theory

نحوه  بر  آن،  از  متأثر  روش شناسی  چارچوب  و  فلسفه  می دهد. 
به   اســت.  اثــرگــذار  تحقیق  در  شرکت کنندگان  با  پژوهشگر  تعامل 
برای  محقق  فلسفی  موضع  اتخاذ  منزله  به  امر  این  دیگر،  عبارت 
که در پژوهش حاضر این مهم  انجام مطالعه تحقیقاتی خود است 
پژوهش  اســت.  شــده  محقق  برساخت گرایی3  پــارادایــم  معرفی  با 
برساخت گرا صرفًا پیش فرض های مختلفی را درباره اهداف خویش 
می گیرد.  نظر  در  شــده  ــرد آوری  گـ ــای  داده هـ وضعیت  و  ماهیت  و 
وسیله  بــه  پــدیــده  معنای  یــا  درک  بــه  تــوجــه  بــا  جهان بینی  ایــن 
مشارکت کنندگان در پژوهش و نگاه ذهنی آنان شکل پیدا می کند. 
که آنان درک خود را از یک موضوع بیان می کنند، در واقع  هنگامی 
گرفته از طریق تعامل اجتماعی و تجارب شخصی  از معنای شکل 
خود صحبت می کنند )Creswell, & Clark, 2016, p. 25(. با این  
کید برساخت گرایی اجتماعی بر اهمیت معنای اجتماعی  حال با تأ
روش هــای  انتخاب  به  منجر  منطقًا  و  غالبًا  گفتمان ها،  و  شرح ها 
کیفی به منزله  ابزار پژوهش می شود. به عالوه روش شناسی تحقیق 
که توجه و نظِر  بر تجزیه و تحلیل داده هــا اثرگذار است، به  طوری 
خ دادن  که در مطالعه در حال ر محقق بر عوامل پویای مختلفی 
را  ممکن  تحلیل  موقعیت های  و  ترکیب ها  و  شده  متمرکز  اســت، 
این  می دهد.  نشان  محقق  به  مفهومی  و  نظری  انتزاع  فرایند  در 
کننده  موضوع به ویژه در روش شناسی نظریه مبنایی بیشتر تعیین 
به  پژوهش  رویکرد  راستا،  این  در    .)Birks & Mills, 2015( است
ارائه تفصیلی از ماهیت روش شناسی نظریه مبنایی برساخت گرا و 
مالحظه رویکرد چارمز و توضیح چگونگی هدایت پژوهش بر مبنای 
برای  رویــکــرد  ایــن  گزینش  دالیــل  ــه  ادام در  و  پرداخته  او  اندیشه 
پژوهش های برنامه ریزی و مالحظات آن در راستای انجام پژوهش 
فرایندهای اجتماعی  و  تعامالت  اقدامات،  بر  برای نمونه، تمرکز   (

برنامه ریزان ( بررسی می شوند.

2.مبانینظری
2.1.مالحظهموقعیتهستیشناختی4ومعرفتشناختی5

انتخاب  ــرای  بـ مــوضــوعــات  از  طیفی  ــش،  ــژوه پ روش  منابع  در 
که از جمله  روش شناسی بخش مشخصی از پژوهش ارائه شده اند 
می توان به مالحظه موقعیت هستی شناختی و معرفت شناختی 
)راهبرد  پژوهش  پرسش  و  روش شناسی  بین  روابـــط  مالحظه  و 
پژوهش6( اشاره کرد. هستی شناسی عبارت است از مطالعه ماهیت 
مقوله های  می کوشد  هستی شناسی  جهان.  در  وجــود  و  واقعیت 
کند.  کشف  را  جهان  در  موجود  پدیده های  به  مربوط  بنیادین 
هستی شناسی به دنبال پاسخ به این سئوال است که آیا واقعیت به 
 طور مستقل از انگاشت پردازی افراد از آن وجود دارد؟ )واقع گرایی7( 
که در ذهن افراد خلق می شود؟  که آیا واقعیت چیزی است  و یا این 
بیرونی  یــک جهان  بــر وجــود  واقــع گــرایــی  کید  تأ )نــســبــی گــرایــی8(. 

3 Constructivism  
4 ontological
5 epistemological
6 Research strategy
7 realist
8 relativist
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که واقعیت پایه  مستقل از بازنمایی های افراد بوده و مدعی است 
که  و اساس بازنمایی آنهاست. در مقابل نسبی گرایی بر آن است 
قابل دسترس  انسان ها  برای  واقعیت حتی در صورت وجود  این 
گون از  گونا نیست. آنچه در دسترس ماست، صرفًا بازنمایی های 
جهان است )Burr, 2016, p. 45(. منظور از معرفت شناسی مطالعه 
 2008, p.( 1که روزنتال و روسنو ماهیت دانش است و یا همان  طور 
744( آن  را تعریف می کنند: " خاستگاه، ماهیت، روش ها و حدود 
دانش بشری یا درک انسان از جهان است". دلیل اهمیت مالحظه 
موقعیِت هستی شناختی و معرفت شناختی برای پژوهشگر از آن 
نظر است که بر انتخاب و گزینش روش شناسی او اعماِل محدودیت 
معرفت شناسی  اهمیت   .)Guba and Lincoln, 1998( می کند 
انجام  برای  روش شناسی  یا  روش  هر  که  است  این  برای  پژوهش 
در  بــاشــد.  معرفت شناسی  پــایــه  یــک  از  جــدا  نمی تواند  پــژوهــش 
که پژوهشگر از پایه های معرفتی خود اطالع نداشته باشد،  صورتی 
باشد،  اطالع داشته  گر  ا و  ببرد  کار  به  را  اصول معتبری  نمی تواند 
کند.  را در تمام مراحل پژوهش استفاده  تالش می کند آن اصول 
که اختیار شده  مجموعه نظریه ها، انگاشت ها، هنجارها و تفکراتی 
گرفته باشند،  و بازتاب واقعیت های عینی باشند و مورد آزمون قرار 
پایه های معرفتی را تشکیل می دهند. به صورت ساده تر، چه چیزی 
را می توان دانش به  شمار آورد. دانش یا شناخت با چه معیارهایی 
معرفت  متضاد  پایه های  شوند.  تلقی  دانش  تا  شوند  آزمــون  باید 
شناختی در دو قطب ذهنی گرا و عینی گرا توصیف شده اند. موقعیت 
کسب و در جایگاه خود وجود  که دانش  قابل  عینی گرا؛ به این معنا 
که در موقعیت ذهنی گرا، دانش بایستی تجربه شده  دارد. در  حالی 
و هیچ حقیقت نابی وجود ندارد؛ بلکه ما با حقایق متفاوت آن طور 

که به واسطه افراد درک می شوند، روبه رو هستیم. 
منفعلی  پژوهشگر  نقش  احتمااًل  واقع گرا/عینی گرا2  پژوهشگر  یک 
کرده و در ِپی یافتن قواعدی در آنچه مشاهده می کند،  را اختیار 
احتمااًل  نسبی گرا/ذهنی گرا3  پژوهشگر  یک  که  حالی  در  هست. 
تا چگونگی برساخت  بوده  با سوژه های پژوهش  تعامل  به دنبال 
که از رهیافت نظریه  کند. پژوهش هایی  کشف  جهان از منظر آنها را 
مبنایی برساخت گرا بهره می برند، با اتخاذ موضع هستی شناختی 
نسبی گرا و موضع معرفت شناختی ذهنی گرا به دنبال جست وجوی 

حقیقت از نظرگاه و تجربه زیسته افراد مورد پژوهش هستند. 

کاربردروششناسینظریهمبناییدرپژوهش 2.2.انتخابو
کیفی

روش پژوهش ابزار دستیابی به واقعیت پدیده و یافته های مربوط 
ــالش برانتخاب مناسب ترین و  بــه آن اســـت. در هــر پــژوهــشــی ت
دقیق ترین روش از بین روش های رقیب دیگر است؛ روشی که به 
کشف کرده و روابط  بهترین شکل، عناصر واقعیت را از منظر افراد 
موجود بین متغیرها را تبیین کند. بنابراین شناخت واقعیت های 
موجود و پی  بردن به روابط بین آنها مستلزم انتخاب روش تحقیق 

1 Rosenthal and Rosnow
2 realist/ objectivist
3 relativist/ subjectivist

مناسب است. از طرف دیگر تناسب ماهیت سئوال تحقیق عامل 
 )Strauss, A. & مهمی در انتخاب روش مناسب تحقیق اســت 

.Corbin, 2015(
  .)Dey, 1999( اســت  تفسیری  و  نوپدید  تعاملی  کیفی،  پژوهش 
کیفی به عنوان بهترین راهبرد برای بررسی یک محدوده  پژوهش 
دلیل  به  می گیرد.  قــرار  مالحظه  مــورد  فرضیه ها  توسعه  و  جدید 
کیفی بر تجربیات زیسته افراد یا رویدادها در زندگی  تمرکز پژوهش 
گذاری معناهایی  شخصی یا حرفه ای آنها، به طور اساسی برای جا
یا حرفه خود  بر رویدادها، فرایندها و ساختارهای زندگی  افراد  که 
 .)Miles & Huberman, 1994, p. 10( قرار می دهند، مناسب است
پژوهشگر کیفی به دنبال کسب درکی از معناهای الصاقی به عمل ها 
و برداشت های افراد به واسطه مشاهده، خواندن و یا شنیدن در 
مورد اندیشه ها، احساسات، باورها، ارزش ها و پیش فرض های عام 

.)Creswell, 2007( آنهاست
آغازگاه های  از  سرشار  مبتدی  پژوهشگران  بــرای  مبنایی  نظریه 
اضطراب و استرس است. دلیل این امر را می توان تا حدودی در 
"نظریه  مانند  مکاتبی  ُجست.  روش  این  در  گرفته  شکل  مکاتب 
کالسیک"، نظریه مبنایی "سیستماتیک"، "نظریه مبنایی  مبنایی 
برساخت گرایانه"، "تحلیل موقعیت" و به تازگی با همسو شدن روش 
نظریه مبنایی با دیدگاه واقع گرایانه انتقادی و شکل گیری مکتبی 
 Kempster & Parry, 2014;( انتقادی"  مبنایی  "نظریه  عنوان  با 
گلیسری  از نظریه مبنایی دو قرائت  اوایل  Lee, 2016(. در همان 
یافتند.  به صورت دو خوانش مستقل بسط  که  بود  استراوسی  و 
گردان، با روایت های مختلف خویش  بعدها نیز همکاران و نسل شا
به این تنوع هرچه بیشتر دامن زدند و نظریه مبنایی را در طرح های 
کدام از این مکاتب در تالش هایشان  متنوعی به اجرا درآوردند. هر 
برای ایجاد تمایز با دیگر شیوه ها، مجموعه ای از قواعد را برای کسب 
کرده اند. هدف از این اقدام، بیان صریح آن  سپهری رمزآلود تعریف 
است که تسلط بر این قواعد به مثابه مهارتی پیچیده شناخته شده 
از دیگر "ِبرندهای" نظریه مبنایی ایجاد می کند.  و متعاقبًا تفاوتی 
این موضوع منجر به شکل گیری عقایدی در ارتباط با GT می شود؛ 
غلط  یا  صحیح  انجام  چگونگی  مــورد  در  که  باورهایی  عبارتی  به 
نظریه مبنایی است. برای مثال، فرایندهایی از قبیل نمونه گیری 
کژفهمی قرار می گیرند.  گسترده دچار  نظری و اشباع در GT به  طور 
 GT کاربرد فنون به ظاهر آشنا برای هر یک از فرایندهای خاص در
می شود.   GT مرکزی  فرایندهای  از  پژوهشگران  کژفهمی  موجب 
گرفتن  برای نمونه از موارد خطاهای یاد شده می توان به اشتباه 
نمونه گیری برای مشارکت کنندگان با نمونه گیری نظری یا به َخلط 
 Timonen et al, 2018, p.( کرد اشباع داده ها با اشباع نظری اشاره 

 .)4
2.2.1.نظریهمبناییدرچارچوبرهیافتهایِامیکوِاتیک

برایمطالعاتبرنامهریزی
نظر  نقطه  از  را  آن   برنامه ریزی،  پژوهش های  در  ِامیک4  رهیافت 
مشارکت کننده توصیف کرده و دیدگاهی از این که مشارکت کنندگان 
چگونه آن را به مثابه امری واقعی و معنادار درک و قبول می کنند، 

4 Emic Approach
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سی وچهار شماره 

روایــت هــای  و  داســتــان هــا  اهمیت  تشخیص  بــا  می کنند.  تولید 
ارزش هــای  رمزگشایی  برنامه ریزی،  فرایندهای  در  درگیر  عامالن 
ممکن  برنامه ریزی  کاربست های  در  مشترک  کــات  ادرا و  زیرساز 
عامل_مدار،  نگاه  نحوه  ِامیک"  رهیافت های  رو  این  از  می شود. 
 Avruch, 2002,( توصیف پرمایه و زمینه مند به فرهنگ" هستند
از  پژوهش  موضوع  به  آن  مقابل  در  ِاتیک1  رهیافت های   .)p. 60
منظر مشاهده کننده اشاره دارد. این رویکردها مفاهیم و تمایزات 
کار برده و برای مشاهده گر مناسب می سازند. از این رو  را معنادار به 
رهیافت های ِاتیک نحوه نگاه تحلیل گر_مدار، عینی و فرافرهنگی 

به موضوع دارند. 
مجموعه ای  مثابه  بــه  مــی تــوان  را  ِاتــیــک  و  ِامــیــک  رهیافت های 
فرهنگی  عناصر  محلی ،  کاربست  و  جامع  بین  نظریه  تضادها  از 
همگانی و عناصر یگانه و خاص-فرهنگ و عناصر نظری )علمی( و 
کرد. رویکرد ِامیک مشاهده گر را به یادگیری و  تجربی )عینی( درک 
گروه یا جامعه مشاهده  درک بیشتر در مورد دانش فرهنگی و رفتار 
از  ــرای مشاهده گر درکــی بهتر  ب رویــکــرد  ایــن  قــادر می کند.  شــده، 
اعضای  که  طریقی  به  مـــی آورد؛  فراهم  زیــرســاز  فرهنگِی  ُکــدهــای 
گروه یا جامعه مشاهده شده آن را به مثابه امری واقعی و معنادار 
کاربردی  درک و تجربه می کنند. در مقابل آن، رویکرد ِاتیک نظریه 
میان  در  تــفــاوت هــا  و  تشابهات  شناسایی  بـــرای  را  گــســتــرده ای 
فرهنگ های خاص پیشنهاد می کند و مشاهده گر قادر به توسعه 
  .)Othengrafen, 2012, p. 13( چارچوبی سیستماتیک و عام است
نقطه  برنامه ریزی،  فرهنگ  موضوع  با  پژوهشی  در  نمونه  بــرای 
توصیفی  مقوله های  به  مشخص  طور  به  ِاتیک  شــروع  یا  عزیمت 
که به طور  موجود و مفاهیم فرهنگی یا علوم سازمانی اشاره دارد 
اثر فرهنگ بر  ِاتیک تحمیلی برای تحلیل  آزمایشی به مثابه یک 
گرفته شده اند. استنتاج این مقوله ها یا  کار  رفتار برنامه ریزان به  
ابعاد فرهنگی بر مبنای پیمایش متون در حوزه های نظریه های 
فرهنگی، علوم سازمانی و میان فرهنگی و نظریه های برنامه ریزی 
است که چارچوبی تفسیری برای مشاهده رفتار برنامه ریزان فراهم 

کرده است.
توصیف ِامیک نیز هم راستا با روش نظریه مبنایی انجام می پذیرد. 
و  فــرایــنــدهــا  در  درگــیــر  بــرنــامــه ریــزان  بستر،  ایــن  در  متخصصان 
پروژه های عینی برنامه ریزی و دارای دانش نظری و عملی خاص و 
تجارب الزم برای تحلیل و درک کاربست های برنامه ریزی هستند. 
و  پژوهش  پرسش  پژوهشگر  متخصصان،  گزینش  و  تعیین  برای 

گرفته است. دانش خاص و تجارب متخصصان بالقوه را در نظر 

کاربردآن 2.2.2.ماهیتروش تحقیق نظریهمبنایی و دالیل
درپژوهش

و  برنامه ریزی در خدمت "درک2"  نظریه مبنایی در پژوهش های 
"توضیح" )Birks & Mills, 2015( پدیده مورد مطالعه قرار می گیرد. 
که منتج  راهبردهای مورد استفاده در جمع آوری و تحلیل داده ها 
که  برنامه ریزانی  منظر  از  را  پدیده  این  می شوند،  نظریه  خلق  به 

1 Etic approach
2 understanding

کرده و توضیح می دهند. نظریه و یا  کرده اند، تفسیر  آنها را تجربه 
"گزاره های فرضیه ای3" انتزاع مستقیمی از داده ها بوده و یا مبتنی 
جمع آوری  یا  خلق  پژوهشگر  وسیله  به  که  اســت  داده هــایــی  بر 

شده اند. 
نظریه  یک  شکل  به  جدید  دانــش  خلق  به  منجر  مبنایی  نظریه 
بــنــابــرایــن حــوزه هــای مــوضــوعــی خــاص همچون این  مــی شــود، 
کمی وجود دارند، مناسب ترین  آنها اطالعات  که درباره  پژوهش 
هستند.  تحقیقاتی  تالش های  چنین  ایــن  انجام  بــرای  حوزه ها 
که پدیده مورد نظر  که قصد و نیت، خلق نظریه ای است  زمانی 
به عبارتی  ارجح است.  را توضیح می دهد، نظریه مبنایی  محقق 
نظریه مبنایی به مثابه راهی برای یادگیری در مورد جهان مورد 
برنامه ریزی  پژوهش های  در  که  می شود  گرفته  به  کــار  مطالعه 
کنندگان تحقیق بوده و  به ویژه در ارتباط با تجربه زیسته مشارکت 
کلی  روشی است برای ارائه یک نظریه واقعی برای درک آن. به  طور 
آنها روش نظریه  که پژوهش مورد نظر به سبب  دو عامل مهمی 

مبنایی را برمی گزیند، عبارتند از:
نخست(عدمکفایتنظریهوفرضیههایبرنامهریزی:چنانچه 
که می توان آن  را در  موضوع تحقیق در ارتباط با پدیده ای است 
برای  دلیلی  مطمئنًا  کــرد،  بررسی  شمول  جهان   نظریه ای  ذیــل 
نظریه پردازی نیست. بلکه انتظار می رود با استفاده از چارچوبی 
نظری، متغیر ها و فرضیه هایی تنظیم شده و به آزمون پرداخته 
شوند. در چنین شرایطی نه تنها به نظریه مبنایی نیازی نیست 
عــلــم ورزی و روش تحقیق اســت.  کــاربــرد آن خــالف اصــول  بلکه 
فلسفه وجودی نظریه مبنایی اقتضا می کند، وقتی به آن رجوع 
با مسئله  و موضوع تحقیق  ارتباط  که نظریه نیرومندی در  شود 

وجود نداشته باشد. 
نه و )نظریهمتصل کنون ا و اینجا برای بهنظریهای نیاز دوم(
منفصل،نظریهواقعی4ونهصوری5(:نقطه قوت نظریه آن است 
که جهان شمول و عام است و می توان با آن بسیاری از امور واقع، 
گر در حوزه  موضوعی آن نظریه باشد،  امر اجتماعی و امر انسانی را ا
کرد. این ُحسن در عین حال می تواند یک مشکل  در هر جا تبیین 
گاهی از تبیین  که  که نظریه به قدری کالن است  نیز تلقی شود؛ چرا
برخی امور خاص در موقعیت های متفاوت عاجز است. این مهم 
که در پارادایم برساخت گرایی  زمانی بر اهمیت آن افزوده می شود 
مورد  پدیده  تبیین  در  بسزایی  نقش  از  نظریه  یک  متن  و  زمینه 
مبنایی  نظریه  طریق  از  که  نظریه ای  اســت.  بــرخــوردار  مطالعه 
کارایی  حاصل می شود، نظریه ای متصل است و نه منفصل. لطف 
موضعی  موقعیت  توضیح  توانایی  که  است  آن  در  نظریه ها  این 
کالن و  کنون دارند و محدودیت شان در عدم  خاصی را در اینجا و ا

جهان شمول بودن آنهاست.  
    به باور چارمز )p. 6 ,2006( نظریه مبنایی نظریه های واقعی هستند 
که با مشکالت معین در محدوده های واقعی مشخص سروکار  چرا 
دارند. نظریه واقعی مرتبط با قلمرو مشخصی از موضوع مورد عالقه 

3 hypothetical propositions
4 substantive
5 formal
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شماره سی وچهار

داده هــای  در  را  واقعی  جهان  موقعیت  یک  واقعی  نظریه  اســت. 
کید بر تعامل افراد در قلمرو  که موجب تأ تجربی بازنمایی می کند 
عالقه است. این نظریه ها قدرت تعمیم دهی و پرتوافشانی به همه 
حیطه های مشابه را ندارند و به جای پهنانگر بودن به ژرفا و ُعمق 
از  قولی  نقل  با  گلیِسر1  که  ویژگی است  این  همان  َبها می دهند. 
در  چاُبک  کوچک  نظریه  عنوان  به  را  مبنایی"  نظریه   " گیبسون2 
 )Farasatkhah, 2017. کالن و بزرگ3 قرار می دهد برابر نظریه های 
گلیِسر از ساختن نظریه های سطح میانی4 حمایت   .pp. 88-93(
کرد. نظریه های سطح میانی مشتمل بر ارائه انتزاعی پدیده های 
گرفته اند. این نظریه های  که در داده ها جا  اجتماعی خاصی است 
 )Charmaz, کالن دانست میانی را می توان در تقابل با نظریه های 

 .2006, p. 7(
گرچه  نیست،  بی مکان  خــود  سرشت  حسب  بر  برنامه ریزی  کــار 
ممکن است نظریه پردازی بی مکان با سنت فکری غربی همخوانی 
که به نظریه برنامه ریزی مربوط می شود،  داشته باشد اما تا آنجا 
موضوع مکان باید در نظر گرفته شود. بدین ترتیب، نظریه مبنایی 
به  و  اســت  متمرکز  کنون  ا و  هــدف  جامعه  موقعیت  با  ارتباط  در 
به  کارآمد  و  َر ه گشا  به  طور  که  است  میانی  نظریه ای  ارائــه  دنبال 

توضیح آن بپردازد. 

3.روش
3.1.نظریهمبناییبرساختگرادرپژوهشبرنامهریزیشهری

ومنطقهای
شهری  برنامه ریزی  کاربست های  و  پژوهش ها  در  مبنایی  نظریه 
ولــی مستندسازی رســمــی بسیار  بـــرده شــده  کــار  بــه  مــتــعــددی 
گاِبر  کیفی  کتاب مهارت های  گرفته است.  محدودی از آن انجام 
)2007( امتیاز کاربردهای بالقوه برنامه ریزی از نظریه مبنایی را ارائه 
کاربرد این روش در محیط های  کرده و به دانشجویان در باب نحوه 
 Heacock & Hollander, 2011, p.( می دهد  آمــوزش  پژوهشی 

  .)110
از لحاظ  ــه  ک مــبــنــایــی  نــظــریــه  ــر  ب ــش مبتنی  ــژوه پ ــام  ــج ان ــرای  ــ ب
هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی مطابق با موضع 
مبنایی  نظریه  روش  باشد،  اجتماعی  برساختارگرایی  فلسفی 
 1995,( چارمز  وسیله  به  بار  نخستین  بــرای  که  برساخت گراست 
2006( مطرح شد. او تحت تأثیر مواضع فلسفی و روش شناختی 
متمایز خود، رویکرد جدیدی در خصوص به  کارگیری روش های 
گلیسر  کرد. چارمز برخالف نظر استراوس و  تحقیق مبنایی مطرح 
داده هــا  از  نوظهور  پــدیــده ای  مثابه  به  نظریه  بــودنــد،  معتقد  که 
کشف  که نه داده ها و نه نظریه ها  کشف می شود، بر این باور است 
که مطالعه و بخشی  نمی شوند، بلکه ما بخشی از جهانی هستیم 
گردآوری می کنیم. ما نظریه های مبنایی  که  از داده هایی هستیم 
خود را به واسطه تعامالت و درگیری گذشته و حال خودمان با افراد، 

1 Glaser
2 Gibson
3 master and grand theories
4 Middle-range

تلویحًا  او  رویکرد  بر  می سازیم.  کاربست های پژوهش  و  دورنماها 
که ارائه نظری موجب پیشنهاد بازنمایی  مبتنی بر این فرض است 
تفسیری از جهان مورد مطالعه می شود و نه یک تصویر دقیق از 
آن. معناهای ضمنی مشارکت کنندگان تحقیق، نگاه های تجربی 
و _ نظریه های مبنایی به اتمام رسیده محققان_ برساختی هایی از 
واقعیت هستند )Charmaz, 2006, p. 10(. چارمز معتقد است هر 
گونه تولید دانش جدید بایستی بستر اجتماعی و جهان اجتماعی 
را که در آن ساخته شده، در نظر بگیرد و این امر به واسطه تعامالت 
که از طریق آن  کنندگانی است  اجتماعی بین پژوهشگر و مشارکت 
نهاد  بنیان  جدید  دانشی  و  کرد  حاصل  تفسیری5  درک  می توان 
 )Charmaz, 2014, p. 14; Alemu, Stevens, Ross, & Chandler,
به  برساخت گرایانه  اصطالح  بــردن  کــار  به  با  او   .2015, p. 524(
بر ذهنیت و درگیری پژوهشگر در ساخت و تفسیر  دنبال داللت 
بررسی  به  و  می کند  شروع  تجربه  با  برساخت گرایی  داده هاست. 
چگونگی برساخت آن به وسیله اعضا می پردازد. به  عبارتی تفسیر 
برساخت تشخیص داده می شود.  به مثابه  پدیده مطالعه شده 
است  کنندگان  مشارکت  معنای  درک  جهت  در  گامی  عمل  این 

 .)Charmaz, 2006, p. 187(
یکی از مزایای مهم در نظریه مبنایی برساخت گرایانه، درگیر شدن 
با صداهای متنوع انسانی و تجربیات زیسته در جهان اجتماعی از 
که با  جمله بستر اجتماعی مورد برنامه ریزی است. پژوهشگرانی 
کار می کنند، به دنبال یادگیری در مورد بستر تحقیق  این رویکرد 
و  یا زیسته های مشارکت کنندگان هستند. آنها عالقمند به معنا، 
درک و روایت ها هستند. تجربیات فردی و جمعی می تواند نقطه 
اجتماعی  مشکالت  و  موضوعات  عمیق  درک  منظور  به  آغــازی 
باشد. پژوهشگران به واسطه این روش در پِی تولید دانشی جدید 
و تفسیرهای نظری از تجربیات زیسته و روابط با مشارکت کنندگان 

 .)Charmaz, 2014, p. 239( و دیگر منابع داده ها هستند
و  ذهنی  تحلیل های  اتصال  دنبال  به  برساخت گرایانه  رویــکــرد 
کالن  تحلیل  سطوح  به  بخشیدن  اهمیت  رو  این   از  و  اجتماعی 
گرایانه  اثبات  با ترکیب پیش فرض های تفسیری و  و خرد است. 
در مورد تولید دانش، چارمز )1996( در پی ترکیب بینش هایی از 
ارزش ها  بیرونی ساختار، قدرت،  تجربیات زیسته درونی و روابط 
در  نه تنها  برساخته ای  نظریه  هر  رو  ایــن   از  ایدئولوژی هاست.  و 
کنندگان بلکه در مسائل ساختاری  دیدگاه ها و تجربیات مشارکت 
به صورت  افــراد  اســت. مطالعه  بنیان شده  نیز  آنها  پیامدهای  و 
کافی نیست. بلکه یادگیری  مجزا از دیگر افراد و محیط اطراف آنها 
شده  مطالعه  تجربه  میزانی  چه  تا  و  زمانی  چه  چگونه،  که،  این 
در ساختارهای اغلب پنهان، شبکه ها، موقعیت ها و روابط حک 
شده، الزم و ضروری است. بدین صورت، تفاوت ها و تمایزات بین 
که چنین  افراد و نیز سلسله مراتب قدرت، ارتباط و فرصت هایی 
 )ibid, pp. را حفظ می کنند، آشکار می گردد  تفاوت ها و تمایزاتی 

 .240-241(
مطالعه  مورد  موضوع  در  غرق  مبنایی  نظریه  روش  در  پژوهشگر 
گردآوری  خود است. تنها به واسطه این غوطه ور شدن، داده ها 

5 interpretative understandings
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ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

سی وچهار شماره 

که داده ها را به هم متصل  گرفته و نظریه هایی  و مورد تحلیل قرار 
می کنند، پدیدار می شوند. نظریه مبنایی موجب به عمل  آمدن 
پیش  برداشت های  گونه  هر  از  عــاری  که  می گردند  نظریه هایی 
 Bryant & Chatrmaz,( فرض درباره موضوع مورد پژوهش هستند
با  نزدیک  ارتــبــاط  واسطه  به  مــی تــوان  را  شــدن  غــوطــه ور   .)2007
موضوع پژوهش محقق ساخت. در برنامه ریزی شهری می توان 
که  کرد  اشــاره  اجتماع_محور1  پژوهش  جمله  از  رهیافت هایی  به 
می ر سانند.  ــاری  ی مزبور  برآمدهای  و  کــار  ــد  رون به  دستیابی  در 
و  شهری  برنامه ریزی  در  کــاربــرد  قابل  مــدل هــای  از  بسیاری  در 
منطقه ای از جمله مدل )تحلیل( مناسبت توسعه2، برون داد های 
و  مــدل  ورودی  در  مهمی  نهاده  می تواند  مبنایی  نظریه  روش 
 Heacock & Hollander, 2011, p.( کالیبراسیون آنها داشته باشد

  .)110
را  برساخت گرا  مبنایی  نظریه  روش  که  برنامه ریزی  پژوهش های 
کار می گیرند، در پی درک و توضیح پدیده مورد پژوهش خود  به  
هستند. از این  رو نه به دنبال تبیین واقعیت در مورد پدیده مورد 
چند صدایی  صــورت  به  خــاص  زمینه  ای  تمهید  بلکه  مطالعه، 
کات،  بر حسِب ارزش ها، باورها، پیش فرض ها، جهان بینی ها، ادرا
عالیق و منافع برای بازنمایی واقعیت های چندگانه در مورد پدیده 
که پیش تر برای نمونه عنوان شد، پژوهش با  است. همان  طور 
معناهای  در  ژرفانگری  با  برنامه ریزان  نهادی  رفتار  درک  موضوع 
زمــان،  به  ُمقید  بافتاری  لحاظ  به  برنامه ریزان  ضمنی  و  صریح 
مکان، فرهنگ و موقعیت تحلیل است. از این  رو بستر ایفای نقش 
با ارزش هــای برنامه ریزان  فرهنگ برنامه ریزی و واقعیت آمیخته 
می پردازد  موضوع  این  مطالعه  به  پژوهشگر  است.  اهمیت  حائز 
کالنشهر  در  برنامه ریزی  گفتمان  از  متأثر  و  فعال  برنامه ریزان  که 
تهران چگونه و گاهی چرا معناها و اعمال را در موقعیت های خاص 
کار در نتیجه بازنمودی تفسیری  برنامه ریزی بر می سازند. حاصل 

از رفتار نهادی برنامه ریزان است و نه یک تصویر دقیق از آن.

کارروشنظریهمبناییبرساختگرا 3.2.روند
کار برده شده  این بخش از مقاله به ارائه جزئیاتی از روش های به 
در پژوهش با رهیافت نظریه مبنایی برساخت گرا می پردازد. موارد 
ارائه شده عبارتند از: توصیف نحوه انتخاب داده ها برای تحلیل، 
کار برده شده برای  نقش محقق در فرایند پژوهش و روش های به 

کدگذاری داده ها و صورت بندی و تدوین نظریه. گردآوری و 

گردآوریوتحلیلهمزماندادهها 3.2.1.خلق،
قلمداد  اساسی  مبنایی،  تحقیق  پژوهشی  طــرح  یک  در  آنچه 
همزمان  تحلیل  و  ــا  داده هــ ــردآوری  ــ گ یــا  خلق  فرایند  مــی شــود، 
راه های  از  آنهاست. در روش نظریه مبنایی برساخت گرا می توان 
مطالعه  آنها  مانند  و  مصاحبه  سند،  مشاهده،  مانند  گون  گونا
کرد.  عمیق انجام داده و دادگان فربهی از واقعیت چندگانه فراهم 
نزدیک  مــراوده   و  تماس  و  درگیری  ضمن  محقق  رویکرد،  در ایــن 

1 Community-based research
2 Development suitability models

آنها،  از طریق فهم  افــراد مورد مطالعه یک موقعیت می کوشد  با 
داده ها و شواهد یک موقعیت را به طور مداوم و مقایسه ای تحلیل 
که با تفسیر اعمال  کار محقق این است   .)Charmaz, 2006( کند
متقابل  کنش  تغییر  با  و  تحقیق  مشارکت کنندگان  حرف های  و 
داده هـــا،  کنند.  پیدا  معنا  داده هـــا  تا  کند  کمک  آنها  اجتماعی 
که به صورت مشترک ساخته می شوند  بازی های معنایی هستند 
 )Farasatkhah, می کند  تفسیر  را  آنها  پژوهش  عمل  با  محقق  و 

.2017, p. 121(
کیفی  روش شناسی  در  یافته3:  ساختار  نیمه  و  عمیق  مصاحبه 
نوعی  را  مصاحبه  پــوزیــتــویــســتــی انــد  معرفت شناسی  منکر  کــه 
دو  هر  پاسخگو  و  محقق  که  می آورند  شمار  به  اجتماعی  تعامل 
نگاه  روشــی  مثابه  به  مصاحبه  به  سهیم اند.  آن  شکل گیری  در 
که تمامی شرکت کنندگان  که با آن می توان معناهایی را  می کنند 
اینجا  در  کرد.  بررسی  می کنند،  خلق  اجتماعی شان  تعامالت  در 
بژه )موضوع( تحلیل است. مصاحبه 

ُ
زبان هم ابزار تحلیل و هم ا

اساسًا یک مکالمه مستقیم است. مصاحبه فشرده موجب بررسی 
عمیق یک موضوع یا تجربه خاص می شود و از این  رو ابزار مناسبی 
برای تحقیق تفسیری است. ماهیت عمیق یک مصاحبه فشرده 
کننده از تجربه او می شود  موجب تقویت استنباط تفسیر مشارکت  
)Charmaz, 2006, p. 25(. تمرکز مصاحبه و پرسش هایی که سئوال 
که  می شوند، بنا بر اتخاذ رویکرد برساخت گرایانه یا عینی گرایانه ای 
برساخت گرا  یک  بود.  خواهد  متفاوت  می کند،  اتخاذ  مصاحبه گر 
کننده از اصطالحات، موقعیت ها و  بر استخراج تعاریف مشارکت  
رویدادها تمرکز می کند و در تالش برای دستیابی به پیش فرض ها، 
ارتباط  اوســت. یک عینیت گرا در  و قواعد ضمنی  تلویحی  معانی 
و  بسترها  رویــدادهــا،  گذشته،  وقایع  مــورد  در  اطالعات  کسب  با 

 .)ibid, p. 32( رفتارهاست
را  آن  کسی  چه  که  این  مصاحبه ها،  پیاده سازی  مــورد  در  بحث 
که چه چیزی پیاده شود، حیطه مورد مناقشه  انجام دهد و این 
که  اســت  بــاور  ایــن  بر   )1987( اســت. اسمیت4  کیفی  پژوهش  در 
نسخه ها "اصــوات/آرا را به  صورت خام" بازنمایی نمی کنند، بلکه 
هستند.  اصلی  مصاحبه  در  موثق  بیانات  از  فراتر  گــام  یک  آنها 
به  که منجر  از مسائلی  برخی  بر  نیز   )2006( کربتری5  و  دیکو بلوم 
غیردقیق بودن نسخه های داده ها به واسطه افرادی غیر از خود 
دشواری های  از  برخی  به  آنها  کردند.  کید  تأ می گردد،  پژوهشگر 
و  اشتباه  خطر  و  جمالت  ساختار  لهجه،  جمله  از  پــیــاده ســازی 
که پیاده کنندگان  خطا در پیاده کردن عبارات اشاره می کنند؛ این 
کاماًل  کامل،  کاما یا یک توقف  گذاشتن  مصاحبه ممکن است با 

ماهیت یک جمله را تغییر دهند.  
کار بردن مصاحبه های نظریه ساز6 بر انتفاع ارتباطی و ساخت  به 
تحلیلی "ُبعد ذهنی" دانش جامعه هدف در پژوهش برنامه ریزی 
آنهاست.  بــاورهــای  و  رفــتــارهــا  روال هــــا،  شــامــل  کــه  دارد  کید  تأ

3 In-depth & Semi-structured Interview
4 Smith
5 DiCicco-Bloom and Crabtree
6 theory-generating
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ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شماره سی وچهار

زیــرکــاِر  بدیهی  فرضیات  و  ابــعــاد  ساختارها،  ایــن  تحلیل  هــدف 
برای  مناسبی  ابــزار  کیفی  مصاحبه های  اســت.  متخصصان  این 
که در پشت تجارب متخصصان نهفته  دستیابی به داستانی است 
باورها،  رفتارها،  مــورد  در  اطالعاتی  ــه  ارائ موجب  امــر  ایــن  اســت. 
محسوس  عوامل  شناسایی  نیز  و  افــراد  ارتباط  و  عواطف  عقاید، 
_اقتصادی  اجتماعی  وضعیت  و  اجتماعی  هنجارهای  قبیل  از 

می شود. 
متون به منزله منبع ثانویه داده ها: تحقیق های چاپ شده بیشتر 
میدانی  یــادداشــت هــای  و  مصاحبه ها  از  قول هایی  نقل  شامل 
همچنین  ــده  ش ــاپ  چ تحقیق های  و  مقاله ها  اســـت.  ــگــران  دی
می توانند شامل مواد توصیفی مربوط به وقایع، اعمال، شرایط و 
نگرش شخصیت ها باشند و به عنوان داده ها مورد استفاده قرار 

 .)Corbin & Strauss, 2015, p. 50(گیرند

3.2.2.نمونهگیری و انتخاب افراد برای انجام مصاحبه
به لحاظ مبنایی، شیوه نمونه گیری و تعداد نمونه در تحقیقات 
کیفی متفاوت با تحقیقات کمی است. شیوه نمونه گیری براساس 
و با روش نمونه گیری هدفمند انجام  رویکرد نمونه گیری نظری1  
که تالش بر یافتن نمونه هایی بوده  که  شده است. بدین صورت 
ارتباط نظری الزم و ضروری با موضوع تحقیق را داشته باشند. به 
گاهی و شناخت الزم درباره  بیان دیگر، افرادی انتخاب شدند که آ
نحوه پاسخ به سئواالت تحقیق را داشته و به صورت تام نمونه های 
ــای پــژوهــش آمـــاری توصیفی،  ــ مــعــرف بــاشــنــد. بــرخــالف روش ه
کم  تعداد  خواهان  برساخت گرایانه،  مبنایی  نظریه  روش شناسی 
بسیار  و  فشرده  مصاحبه هایی  نیازمند  ولــی  مشارکت کنندگان، 
دقیق و جزئی است. از این  رو تعداد مصاحبه شوندگان به نسبت 
است.  کم  پژوهش  روش هــای  دیگر  با  قیاس  در  پژوهش  این  در 
مبنایی  نظریه  روش شناسی  منطق  در  می توان  را  امر  این  دلیل 
که تمرکز آن بر شناسایی و بسط مفاهیم بر  برساخت گرا یافت، چرا
گــردآوری داده هاست  کوشش های  کم ولی فشرده  مبنای تعداد 

.)Alemu, Stevens, Ross, & Chandler, 2015, p. 527(

4.بحثویافتهها
کدگذاری و تحلیل  گردآوری داده ها،  در پژوهش نظریه مبنایی، 
که  گام های مشخصی  به صورت همزمان انجام می شوند. تعداد 
کدگذاری اولیه و طبقه بندی  در این روش وجود دارند عبارتند از: 
داده ها، یادداشت نگاری، نمونه گیری نظری، تحلیل قیاسی دائم 
نظری،  حساسیت  استنتاجی،  و  استقرایی  منطق  از  استفاده  با 
یکپارچگی  و  نظری  اشباع  نظری،  کــدگــذاری  متمرکز،  کــدگــذاری 

نظری. 
کد  کیفی  پژوهش های  در  دادههـــا: طبقهبندی و کــدگــذاری )1
کی از  که به شکلی نمادین حا کوتاه است  کلمه یا عبارتی  معمواًل 
ویژگی برجسته و فشرده، در بر گیرنده ذات یک چیز و یادآور بخشی 
کیفی یافته ها،  از یافته های زبان بنیاد یا دیداری است. در تحلیل 
که نقش آن نمادپردازی است.  کد سازه ای است محقق ساخته 

1 theoretical sampling

نسبت  یافته ها  از  یک  هر  به  را  شده  تفسیر  معنایی  نمادها  این 
ساخت  مقوله بندی،  الگو،  کشِف  به  به  این  ترتیب،  تا  می دهند 
 )Saldana, 2016, نظریه و دیگر فرایند های تحلیلی منتهی شوند

. pp. 5-6(
گام در جهت تحلیل داده هاست.  کد گذاری اولیه2 یا باز، نخستین 
کلمات  گروهی از  کلمات یا  کدگذاری شیوه ای برای شناسایی  این 
مهم در داده ها تلقی می شود. این مرحله پایه نخست مفهوم سازی 
کانون  کندگی داده ها را مثل نوری در  در نظریه مبنایی است و پرا
 Charmaz,( مقوالت جمع می کند و به آنها قوت معنایی می بخشد
طبیعی،  محیط  در   .)2006, pp. 48-58 & Farasatkhah, 2017
نقل قول های  ) معمواًل  گــان مهمی  واژ از  گروهی  یا  گــان  واژ کد ها، 
این  خود  از  که  هستند  تحقیق(  در  شرکت کنندگان  تحت الفظی 
کد های  گروهی از  گان به عنوان برچسب به هنگام طبقه بندی  واژ
اشباع  نظری  لحاظ  از  زمانی  مقوله ها  می شود.  استفاده  مرتبط 
که هنگام تحلیل های جدید از داده ها،  شده به حساب می آیند 
کافی  گرفته و به طور  این تحلیل ها صرفًا در  مقوله های موجود جا 
مرحله  باشند.  شده  داده  توضیح  ابعادشان  و  ویژگی ها  لحاظ  از 
کدگذاری خط  نخستین عمل در مطالعه داده هــای پدید آمــده، 
از  بررسی هر یک  نیازمند  کــدگــذاری  از  ایــن شکل  به خط اســت. 
کنندگان و روایات آنها )خط  نوشته های حاصل از مصاحبه شرکت 
به خط( است. این شکل از کدگذاری موجب مطالعه دقیق داده ها 

.)ibid, p. 11( خط به خط و آغاز انگاشت پردازی اندیشه هاست
می شود  کــدگــذاری  روش  چندین  شامل  کــدگــذاری  نخست  دور 
که برای نظریه مبنایی برساخت گرایانه روش های ذیل در منابع 

 :)Saldana, 2016( معرفی شده اند
• برای 	 روش شــنــاســی،  متون  در  همزمان3:  کــدگــذاری

که در آن واحد به یک یا چند بند از متن  کد  اشاره به دو یا چند 
شده  اســتــفــاده  متعددی  اصــطــالحــات  از  شــده  بــاشــد،  منتسب 
کد گذاری هم وقوع،  کد گذاری مضاعف،  کد گذاری همزمان،   است: 
کد گذاری  کد گذاری همپوشان، زیر کد گذاری،  کد گذاری چندگانه، 
کد گذاری همزمان عبارت  کد گذاری تو در تو و غیره.  جاسازی شده، 
کیفی منفرد یا  کد مختلف به یک داده  است از انتساب دو یا چند 
انتساب همپوشان دو یا چند کد که بر واحد های متوالی داده های 

.)Saldana, 2016, p. 126( کیفی اعمال می شود
• زنــــــده در مــتــون 	 کـــــد گـــــذاری  زنــــــــده4:  کـــــدگـــــذاری

کلمه،  کلمه به  کد گذاری  کد گذاری تحت الفظی،  روش شناختی، 
ــی هم  کــد گــذاری درون کــد گــذاری طبیعی و  کــد گــذاری استقرایی، 
خوانده شده  است. معنای ُلغوی زنده این است: چیزی از آن نظر 
کلمه یا عبارتی  کد می شود، به  که زنده است. این واژه وقتی به نام 
کیفی  کلمات موجود در متن داده های  که در  کوتاه اشاره می کند 
کرده اند  وجود دارد. اصطالحی که خود مشارکت کنندگان استفاده 

.)Charmaz, 2006(
• از 	 فقط  فرایندی  کــدگــذاری  در  فــرایــنــدی:  کــدگــذاری

2 initial coding
3 simultaneous coding
4 In vivo coding
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1399 بــــــهــــــار 

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

سی وچهار شماره 

کنش در داده هــا منتقل  اسم مصدر استفاده می شود تا فحوای 
مشاهده  به آسانی  که  فعالیت هایی   .)Charmaz, 2002( شــود 
از  استفاده  با  می توان  را  عمومی تر  مفهومی  کنش های  و  پذیرند 
انسانی ممکن است  کنش  فرایندهای  کرد.  کد گذاری  این روش 
راهبردی، روزمره و تکراری، تصادفی، نوآورانه، خودبه خودی و یا 

 .)Corbin & Strauss, 2008, p. 247( اندیشمندانه باشد
• مبنایی 	 نظریه  قدیمی،  منابع  در  اولــیــه:  کــدگــذاری

کد گذاری َبدوی را کد گذاری باز می خواندند. کد گذاری اولیه عبارت 
کیفی به بخش های مجزا، بررسی  است از: فرو شکستن داده های 
دقیق آنها و مقایسه آنها برای یافتن شباهت ها و تفاوت هایشان. 
کد گذاری به ویژه در مطالعات نظری مبنایی،  این نوع  از  هدف 
که  گشاده بودن به همه جهت گیری های نظری  عبارت است از: 
 )Charmaz, 2006, خوانش پژوهشگر از داده ها محتمل می سازد

 .p. 46(
• کــد گــذاری ارزشــی عبارت اســت از: 	 کــدگــذاریارزشــی: 

که ارزش هــا، نگرش ها  کیفی  کد بر آن دسته از داده هــای  اعمال 
و  دیــدگــاه هــا  و  می کنند  منعکس  را  مشارکت کننده  ــاورهــای  ب و 
سازه  سه  ایــن  از  یک  هر  گرچه  ا می نمایند.  بــاز  را  او  جهان بینی 
که  اســت  اصطالحی  ارزشـــی  کــد گــذاری  ــد،  دارنـ متفاوتی  معنای 

معنای آن سه )ارزش ها، نگرش ها و باور ها( را در خود دارد.
• 	

بانک  در  فکری  سرمایه  یادداشت ها،  به  یادداشتنگاری1: )2
گفته می شود. درواقع یادداشت ها، افکار مکتوب محقق  داده ها 
مبنایی  تحقیق  بــر  مبتنی  مطالعه  یــک  انــجــام  فرایند  طــول  در 
هستند. به همین سبب، یادداشت ها از نظر موضوع، غنی بودن، 
نهایی،  محصول  برای  سودمندی  و  نظری  محتوای  پیوستگی، 
با هم متفاوتند. یادداشت ها در طول زمان به یافته های تحقیق 
گردیده و نگارش دائم و فــراوان منجر به توسعه  مبنایی، تبدیل 

دارایی های فکری شما خواهد شد.
همزمان  فعالیت  تحلیلی،  یــادداشــت هــای  نــگــارش  و  کــد گــذاری 
گسترش  بین  جانبه ای  دو  رابطه   زیــرا  اســت.  کیفی  داده   تحلیل 
دارد.  وجــود  پدیده  یک  فهم  از  ارزیــابــی  و  کــد گــذاری  نظام  دادن 
کد گذاری.  عنصر محرکه نظریه مبنایی، یادداشت نگاری است نه 
گلیسر و هولتون2 )2004( این موضوع را روشن تر شرح می دهند: 
"یادداشت ها، فرضیاتی را درباره پیوند بین مقوله ها یا مؤلفه های 
این  کردن  به یکپارچه  بیان می کنند. سپس شروع می کنند  آنها 
پیوند ها با خوشه هایی از مقوله های دیگر تا به این طریق نظریه را 
کنند")Saldana, 2016,p. 82(. اندیشه ها، بینش های شکل  خلق 
یادداشت نگاری  می کند،  بیان  چارمز  که  طــور  همان  یافته اند. 
موجب بازایستادن و درگیرشدن پژوهشگر در مقوله های مختلف 
کشف  می شود. یادداشت های پژوهشگر مکانی را برای بررسی و 
و  شنیده  حــس،  مــشــاهــده،  آنچه  مـــورد  در  او  کــه  اندیشه هایی 

.)Charmaz, 2006, p. 82( کرده بود، شکل می دهد کدبندی 
 

1 Memo-writing
2 Glaser & Holton

3(نمونهگیرینظری:پژوهشگران با استفاده از نمونه گیری نظری 
از داده هــا متمرکز  بر تحلیل های مقایسه ای دائــم  تا  سعی دارنــد 
کنند. در طول این فرایند، نیاز به اطالعات بیشتر  و آنها را تغذیه 
برای اشباع مقوله های تحت توسعه ضرورت می یابد. این موضوع 
دربــاره  بیشتری  اطالعات  به  داریــد  که شما قصد  اغلب هنگامی 
که یک مقوله خاص تحت آن قرار  ویژگی های یک مقوله، شرایطی 
خ  گرفته و ابعاد یک مقوله یا روابط میان مقوله ها دست یابید، ر
خصوص  در  پژوهشگر   .)Strauss, A. & Corbin, 2015( می دهد
کسی غنی ترین منبع اطالعاتی مورد نیاز  که چه چیزی یا چه  این 
تحلیل پژوهش محسوب می شود، می بایست تصمیمی راهبردی 
کند. یادداشت نگاری در این فرایند، فن مهمی محسوب  اتخاذ 
که به محقق این امکان را داده تا منابع ممکن برای  می شود، زیرا 
کرده و از  نمونه گیری نظری را شناسایی و همزمان تصمیم گیری 
گیرد.فرایند نمونه گیری نظری  کار بهره  نتایج حاصل برای ادامه 
باعث دستیابی به درکی باال و تقویت مقوله های تحلیلی می شود. 
که پدید آمده اند  نمونه گیری نظری به منظور پاالیش مقوله هایی 
کار برده می  شود. نمونه گیری نظری  و نیز بسط ویژگی های آنها به 
تجربی  واقعیت هاِی  برابر  در  پژوهشگر  اندیشه هاِی  کنترل  باعث 
می انجامد  داد ه هـــا  و  مقوله ها  بین  برگشت  و  رفــت  به  که  اســت 

.)Charmaz, 2006, p. 110(

4(تحلیلهایقیاسیدائم:بخشی از فرایند جمع آوری داده ها و 
تحلیل همزمان آنها، مقایسه دائم هر رخداد با رخداد دیگر است. 
کد دیگر و با مقوله ها و هر مقوله با  کد با  کدها، هر  هر رخــداد با 
مقوله دیگر مقایسه می شوند. به این عمل، تحلیل قیاسی دائم 
می گویند و این فرایندی است که تا لحظه ای که تحقیق مبنایی به 
طور کامل یکپارچه شود، ادامه خواهد یافت. روش های استقرایی 
ساخت  فرایند  آن  در  که  هستند  روش هــایــی  مبنایی،  تحقیق 
تازگی  از خود داده ها انجام می گیرد. منطق استنتاجی به  نظریه 

.)Charmaz, 2006( در ادبیات تحقیق مبنایی مطرح شده  است

فرضیه  ــدد  درص مبنایی  نظریه  محقق  نــظــری3: حساسیت )5
با  بلکه  آمــاده و مشخص نیست  آزمایی در چارچوب یک نظریه 
غوطه ور شدن در داده هــای واقعی یک موقعیت خــاص، در پی 
کــار با ذهــن خالی  ایــن  نظریه پردازی و فــرضــیــه آوری اســت؛ ولــی 
بلکه ذهن ورزیده نظریه پرداز و مفهوم ساز می خواهد.  نمی شود 
و  باشد  بــاز4  ذهنش  که  است  این  مــی رود  انتظار  محقق  از  آنچه 
باز  از ذهن خالی5 است )Dey, 1999, p. 63(. ذهن  باز غیر  ذهن 
گاهی داشته ولی اسیر و محصور آنها  که به نظریات آ وقتی است 
نمی شوند. نظریه ها برای پژوهشگر این حساسیت را ایجاد می کند 
که در داده ها هزار معنا ببیند. حساسیت نظری بدین معناست 
کنجکاوی عالمانه در موضوع  کنده از پرسش و  که محقق ذهنش آ
انرژی  ذهن  تا  می شود  موجب  ذهنی  حساسیت  شــود.  تحقیق 

3 theoretical sensitivity
4 open mind
5 empty head
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شماره سی وچهار

مفهوم سازی و قابلیت رویش نظریات تازه به دست بیاورد. ذهن 
که ورزیده  بایستی به قدری با آفاق نظری محشور و مأنوس باشد 
کمک  کند و بتواند از داده ها و شواهد، به  شده و قدرت انتزاع پیدا 
کند و سطحی از انتزاع داشته  عمل تجریدی ذهنی، نظریه پردازی 

.)Farasatkhah, 2017, pp. 125-127( باشد
را راهکاری  از ادبیات تحقیق  کار می توانیم استفاده  برای راحتی 
فرایند  طــول  در  داده  عنوان  به  نظری  حساسیت  افزایش  بــرای 
تحلیل و به عنوان منبعی از کد های نظری در نظر بگیریم. مباحث 
بسیاری در نحوه استفاده از ادبیات تحقیق در مراحل اولیه یک 
همان   گرفته است.  صــورت  مبنایی  تحقیق  بــر  مبتنی  مطالعه 
است،  مطرح  کیفی  تحقیق  رویکردهای  از  بسیاری  در  که  طــور 
که محقق،  مرور تفصیلی ادبیات پژوهش نباید منجر به آن شود 
تحمیل  مطالعه  نتایج  و  فرایندها  بر  را  موجود  دانش  یا  نظریه ها 
کند )Birks & Mills, 2015((. تجارب حرفه ای، یکی دیگر از منابع 
که محقق آن قدر خوش شانس باشد  حساسیت است، به شرطی 
که چنین تجاربی داشته باشد. فرد در سال های تجربه و عمل در 
میدان تحقیق به درک این  که اتفاقات در میدان تحقیق چگونه 
که در شرایط خاص چه اتفاقی می افتد،  خ می دهند و چرا و این  ر
که فقط ضمنی  دست می یابد. محقق اینگونه شناخت را ولو این 
که  اعمالی  و  رویـــداد  درک  به  تا  آورده  تحقیق  محیط  به  باشد، 
کارها سریع تر  کند و در این حالت  کمک  دیده و شنیده می شود، 
که چنین تجاربی وجود ندارد، انجام می شود. عالوه  از شرایطی 
نظری  حساسیت  منابع  بر  دیگری  منبع  تحلیل  فرایند  اینها  بر 
کردن با داده ها  کار  اثر  می افزاید. بصیرت و درک بیشتر پدیده بر 
گــردآوری اطالعات، پرسش درباره  اثر  بر  افزایش می یابد. این امر 
انجام مقایسه ها، تفکر درباره دیده ها و شنیده ها، ساختن  آنها، 
ُخــرد(  )چــارچــوب  کوچک  نظری  چارچوب های  ایجاد  و  فرضیه 

.)Strauss, A. & Corbin, 2015, pp. 40-41( صورت می گیرد

کدگذاریمتمرکز1:دومین مرحله مهم در تحلیل داده ها پس از  )6
کد گذاری  کد گذاری میانی یا متمرکز است. محقق  کد گذاری اولیه، 
توسعه  بـــرای  نخست،  مــی بــنــدد.  ــار  ک بــه  شــیــوه  دو  بــه  را  میانی 
کامل  کاماًل مجزا از طریق پیوند زیر مقوله ها و توسعه  مقوله های 
ویژگی ها و ابعاد مقوله ها و دوم، برای پیوند مقوله ها با یکدیگر. 
از هم  را  اولیه، داده هـــا  کــد گــذاری  که  اســت  ایــن  بر  اعتقاد  اغلب 
که از  کد گذاری میانی دوباره داده ها را به طریقی  کرده و  گسسته 
که از یک تحلیل موضوعی حاصل  نظر مفهومی انتزاعی تر از آنچه 
شده باشد، به هم پیوند می دهد. کد گذاری محوری پیشرفته ترین 
کد گذاری میانی است و مشخصه مطرح مطالعه استراوس  شکل 
کوربین )1990( در طول زمان است. منظور از  )1987( و استراوس و 
که در مراحل بعدی تحلیل  کد گذاری، فرایند هایی است  دور دوم 
کد ها به  اجرا می شود و طی آنها )هم واقعی و هم به طور استعاری( 
طور مداوم با هم مقایسه و سازمان دهی مجدد یا در قالب مقوله ها 
تنظیم می شوند و اولویت های آنها مشخص می شود تا مقوله های 
که مقوله های دیگر در اطراف آنها آرایش می یابد، بسط  محوری 

1 Focused coding

کدها ترکیب می شوند تا یک مقوله مرکزی  کند. در دور دوم  پیدا 
در  ج  مندر نظریه  توضیح  برای  می شود  شالوده ای  که  کانونی  یا 
دل داده هــا، صورت بندی و تنسیق)ساماندهی( شود. در  ضمن 

مقوله ها هم "مؤلفه ها" و "عناصر تشکیل دهنده ای" دارند. 
کد گذاری است  مراد از مقوله بندی، انتساب معناست و از طریق 
گیرنده جوهر  کیفی در  بر  کد های  که آن معانی را حدس می زنیم. 
بر اساس  وقتی  کدها  اســت.  پژوهش  داستان  بنیادین  عناصر  و 
شباهت ها و قاعده مندیشان )در قالب الگو( منظومه ای را ایجاد 
می کنند، به  شکلی مؤثر، بسط مقوالت و تحلیل پیوند آنها را با هم 

.)Saldana, 2016, p. 13(تسهیل می کنند

نظر  در  مشروط  و  موقت  اولیه،  مقوله های  نظری: کدگذاری )7
گشوده  مبنایی،  نظریه  روش  با  مطابق  که  چرا می شوند؛  گرفته 
باقی ماندن در برابر امکان های تحلیلی بیشتر بسیار مهم است. 
تحلیل قیاسی و انگاشت پردازی مداوم منجر به برخی تغییرات در 
کدگذاری متمرکز،  و درنهایت مقوالت می شود. در  اولیه  کدهای 
کدگذاری اولیه یکپارچه می شوند تا  مفاهیم تدوین شده در طول 
کدگذاری نظری پدیده مرکزی یا مقوله  مقوالت را شکل داده و با 
پدیده    .)Creswell, 2007( کنند  شناسایی  را  هسته ای  و  اصلی 
حوزه   یک  و  مقوله ای  بــزرگ  خانواده   کانونی ترین  واقــع  در  اصلی 
که در ارتباط با مسئله تحقیق ما از  معنایی مهم و هسته ای است 
مجموع داده ها و مفاهیم و از شبکه معانی با ذهن خالق معناساز 
کدگذاری اولیه، متمرکز  و نظریه  پرداز محقق در پیچ و تاب میان 
متمرکز  کــدگــذاری  که  حالی   در  می آید.  در  استنباط  به  نظری  و 
کدگذاری  مرحله  طول  در  شده  بنا  مفاهیم  و  کدها  سازماندهی 
کدگذاری نظری  اولیه را به سطح باالیی مقوله ها تسهیل می کند، 
مقوله های  اشــبــاع  موجب  کــدگــذاری  مرحله  آخــریــن  عــنــوان  بــه 
کدگذاری متمرکز می شود. مقوله  مرکزی شناسایی شده در طول 
که به لحاظ مفهومی انتزاعی بوده و به تمامی  مرکزی، مقوله ای 
کاربرد یادداشت ها و  مضمون های دیگر و مقوله ها متصل است. 
کدگذاری نظری سودمند و  کدهای متمرکز برای  قیاس دائم بین 
مفید است. در طول هر یک از این پاالیش ها و فرایندهای اشباع، 
تحلیل از توصیف ِصرف به سمت انگاشت پردازی حرکت می کند 
 )Alemu, Stevens, Ross, & Chandler, 2015, p. )1 تصویر شماره(

 .534(

8(انگاشتپردازی2درنظریهمبناییبرساختگرا: یک مطالعه 
که ورای سطح  گر به سطح باالیی از انتزاع مفهومی  نظریه مبنایی ا
نمی شود  محسوب  مبنایی  تحقیق  یک  نرسد،  اســت،  توصیفی 
یا مفهومی  انگاشتی  )Birks & Mills, 2015, p. 157(. چارچوب 
برای  محرکی  مثابه  به  و  شده  یکدیگر  به  مفاهیم  اتصال  موجب 
صورت بندی یک نظریه عمل می کند )Bowen, 2006, p. 3(. برای 
رسیدن به نظریه پردازی، پژوهشگر بایستی فراتر از مرحله کدگذاری 
پیشروی کرده تا موجب خیزش مقوله های اصلی به مفاهیم شود. 
که تبدیل به مفاهیم  در حقیقت، این مهم ترین مقوله ها هستند 

2 Conceptualization
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چه  که  این  تعیین   .)Charmaz, 2006, p. 138( می شوند  نظریه 
مقوله هایی موجب طرح مفاهیم نظری شوند، نیازمند شناسایی 
مقوله هایی است که داده ها را به مؤثرترین شکل ممکن ارائه داده و 
حامل "وزن تحلیلی محتوایی" باشند. تبدیل مقوله ها به مفاهیم، 
مفاهیم  دیگر  با  آنها  روابـــط  نمایش  و  آنها  تحلیلی تر  پاالیش  با 
و  )مقوله ها  نظری  سازه های  حقیقت،  در  می گردد.  امکان پذیر 
می دهند،  تشکیل  را  شــالــوده ای  چارچوب  که  آنها(  بین  ــط  رواب
اولویت می یابند. برای عینی گرا ها، این مفاهیم به مثابه متغیرهای 
کرده و قدرت تبیین گری و پیش بینی کنندگی خود را  اصلی عمل 

حفظ می کنند.

تحقیق  بر  مبتنی  مطالعه  یک  نهایی  محصول  نظریه:  9(خلق
که توان  مبنایی، یک تحقیق مبنایی یکپارچه شده و جامع است 
تفسیری  نظریه های  دارد.  را  پدیده  یک  طرح  یا  فرایند  توضیح 
جست وجوی  در  که  این  تا  بــوده  تعُین ناپذیری  دنبال  به  بیشتر 
تا  پیوندهاست  و  الگوها  نمایش  در  آنها  اولویت  و  باشند  علیت 
کمتری  بر دارنده مقوله های  استدالل خطی. مفاهیم نظری در 
هستند، اهمیت بیشتری برای داده ها قائل بوده و اغلب آشکارتر 

 .)Charmaz, 2006, pp. 139-140( هستند
نظریه پردازی هدف پژوهش نظریه مبنایی و در مطالعات تفسیری 
کید دارد. طبق نظر چارمز )2009( رویکرد  بر درک بیش از تبیین تأ
برساخت گرایانه پیش فرض های خلق نظریه های عام انتزاعی را به 
کشیده و ما را به سمت "دانش های موقعیت مند" سوق  چالش 
 )Glaser and Strauss, پژوهشگر  وسیله  به  نظریه  این  می دهد. 
تصویر  در  خالصه  بــه  طــور  کــه  روش هــایــی  از  استفاده  بــا   1967(
این  چیدمان  زیر  تصویر  در  است.  شده  خلق  آمده اند،  شماره2 
کشیده  روش های اصلی در طول فرایند تحقیق مبنایی به تصویر 

شده است.
5.نتیجهگیری

برنامه ریزی  پژوهش  معرفت شناختی  و  هستی شناختی  مبنای 
و  پژوهش، طرح  نظر  اهــداف مورد  با  و متجانس  بایستی سازگار 
روش های پژوهش باشد. همچنین باورها و احساسات پژوهشگر 
را درک و مــورد مطالعه  باید آن  که چگونه  این  در مــورد جهان و 
راهبردها  و  گذاشته  تأثیر  پژوهش  پــارادایــم  انتخاب  بر  داد،  قــرار 
برخی  در  می کند.  تعیین  را  مطالعه  بــرای  پژوهش  روش هـــای  و 
اهمیت  و  بیشتر  درک  بر  کید  تأ بــرای  برنامه ریزی،  پژوهش های 
انتخاب  کیفی  رهیافت  زمینه ها،  و  بستر  و  فرایندها  معناها، 
کیفی بر توانایی آنها برای  می گردد. نقاط قوت رهیافت  پژوهش 
افــراد چگونه  که  ایــن  مــورد  ارائــه توصیف های متنی پیچیده در 
برای  پتانسیل آن  نیز  را تجربه می کنند و  موضوع معین پژوهش 
کیفی  پژوهشگران  دارد.  اشــاره  پدیده مورد مطالعه  از  درک غنی 
موضوعات را در بسترهای طبیعی آنها مطالعه می کنند و در تالش 
که  برای معنابخشی یا تفسیر پدیده ها بر حسب معنایی هستند 

افراد به آنها می بخشند. 
کردن چالشی  به عنوان یک روش شناسی، نظریه مبنایی با وارد 
گــشــودن  ــا  ــردن ی ــازکـ ــش و بـ ــژوه ــه رویـــکـــردهـــای سنتی پ مــهــم ب
امکان های جدید برای درک جهان اجتماعی، طرح سئواالت مهم 
در مورد برساخت نظریه و نقش پژوهشگر، ادامه راه نظریه مبنایی 
بود. در حال حاضر، نسخه ها یا طرح های زیادی از نظریه مبنایی 
کیفی  وجود دارد و تبدیل به یکی از رویکردهای رایج در پژوهش 
شده است. رویکرد چارمز در نظریه مبنایی با عنوان نظریه مبنایی 
برساخت گرا، موضوعات اجتماعی واقعی را مورد خطاب قرار داده 
که معتقد  ارتباط است؛ چرا باال در  به  پایین  از  کشف نظریه  با  و 
کنندگان و  است نظریه های برساخته شده در تجربیات مشارکت 

)Joudi, 2019( :گرایانه-ماخذ تصویرشماره1:سهمرحلهکدگذارینظریهمبناییبرساخت
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شماره سی وچهار

بسترهای اجتماعی گسترده بنیان نهاده شده است. دانش جدید 
است.  کننده  مشارکت  و  پژوهشگر  بین  تعامل  برساخته  مشترکًا 
پژوهشگر خنثی نبوده و بخش جدایی ناپذیر از برساخت و تفسیر 
داده هاست. آنها بخشی از جهانی هستند با پیشینه، موقعیت ها، 

امتیازها و ارزش های خودشان.  
نمادین،  تعامل گرایی  بر  مبتنی  برساخت گرایانه  مبنایی  نظریه 
دورنــمــای  مــی کــنــد.  هــدایــت  را  مطالعه  ــای  ــاره ک ــد  رونـ و  مسیر 
که جامعه، واقعیت  تعامل گرایی نمادین مبتنی بر این فرض است 
و خود به واسطه تعامل برساخته می شوند و آن تعامل ذاتًا پویا 
نظریه  بنیادین  اندیشه های  خالصه،  طور  به  اســت.  تفسیری  و 
گو بود و برای درک  از مکتب شیکا که منتج  مبنایی برساخت گرا 
قرار  مطالعه  مــورد  اســت،  ضــروری  مبنایی  نظریه  خاستگاه های 

از  بخشی  پژوهشگر  برساخت گرا  مبنایی  نظریه  در  اســت.  گرفته 
و نمودهای نظری، تصویری تفسیری  جهان مورد مطالعه خود 
از جهان مطالعه شده اند، نه تصویری دقیق از آنها. درک در این 
مشارکت کنندگان  با  روابــط  و  مشترک  تجربیات  از  منتج  رویکرد 
ایجاد می شود. در این پژوهش، تمرکز نظریه مبنایی برساخت گرا 
است.  برنامه ریزان  اجتماعی  فرایندهای  و  تعامالت  اقدامات،  بر 
تجربیات  گذاری  جا مستعد  برساخت گرا  مبنایی  نظریه  رهیافت 
از  را  برنامه ریزی  روایـــت  و  تجربه  که  اســت  مختلفی  واقعیات  و 
کننده مشخص می کند. این مطالعه فرایندهای  دیدگاه مشارکت 
)و  مفاهیم  قالب  در  کدها  ایــن  گــروه بــنــدی  و  ــا  داده هـ کــدگــذاری 

کار می برد.  درنهایت ظهور مدل نظری( را به 
هر  و  ــدارد  ن وجــود  بی واسطه ای  تصویر  هیچ  که  ایــن  به  توجه  با 

تصویرشماره2:روندکارمراحلمتواترتحلیلاصلینظریهمبناییبرساختگرایانهپژوهش
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هم  و  مؤلف  جانب  از  )هــم  تفسیر  نتیجه  همواره  متنی  و  تصویر 
سه  واقـــع  در  ترتیب  بدین  اســـت.  بیننده/خواننده(  جانب  از 
مشخصه مهم نظریه معطوف به عمل تشخیص داده شده است: 
توضیح می دهد،  واقعیت  در متن  را  از عمل  نظریه فقط بخشی 
موقعیت های  شدن  مشکل ساز  چگونگی  از  نظری  دورنماهای 
با  تفسیر  خــالل  از  نظری  رهیافت های  و  می دهند  خبر  عملی 
ارزش گذاری در می آمیزد. بنابراین نظریه پردازی درواقع آمیزه ای 
پژوهشگر  کار  است.  عملی  زمینه  و  پارادایم  فردگرایانه،  تفسیر  از 
است  نظری  دورنــمــاهــای  از  وجهی  سه  ــاری  ک نظریه پردازی  در 
حرفه مندان  و  او  شخصی  تفسیری/ارزیابی  تجارب  خالل  از  که 
نظریه پردازی  بنابراین  اســت.  شــده  بافته  هــم  در  برنامه ریزی 
و  او  ارزش هــای شخص  گیرنده حضور پژوهشگر،  بر  پژوهشگر در 
بررسی  نیز  و  پایایی  بررسی  برای  فرایند است.  این  بازاندیشی در 
که اعتبار خود  مرحله ای درباره روایی این روش پژوهش الزم است 
به  کردن  از روش چک  کار  این  به منظور  کنترل شوند.  مقوالت 
که مفاهیم و مقوالت  وسیله اعضا1 بهره برده است. بدین ترتیب 
گزاره های داده ای، در دفعات مختلف و با اشخاص  استنباطی از 

مختلف ثبات و قابلیت اطمینان میان ذهنی داشته باشد.
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