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  كيكالس ياديبن هيدر نظر ياساس يها يژگيو و نيبر مضام يتيروا يمرور
  

  ، عيسي محمدي، زهره ونكي*مژگان خادمي
  

 

  چكيده
ي مختلف ها كرديبه دليل ماهيت رقابتي رو. ي متعددي در مورد نظريه بنيادي وجود داردها شهرت، ابهامات و چالش رغم علي: مقدمه

و  كيكالسبنيادي  نظريه يها يژگيمقاله شناخت و نيهدف از ا. هد نسبت به روش خاص ضروري استو تع ها ، روشها شفاف بودن پايه
  .مشابه است يها روش ريكمك به افتراق آن از سا

 17مقاله از  نيدر ا. است كيكالس ياديبن هيدرباره نظر »زريگل« يديمقاالت و كتب كل از يبر برخ يمرور سنت كيمقاله،  نيا: ها روش
  .استفاده شده است يمقاله و كتاب و
 ريافتراق آن از سا نيو همچن يفيپژوهش ك يها و روش كيروش كالس نيافتراق ب«و » اجتناب از القا« زريگل يدو دغدغه اساس: نتايج
  .ديل نماح ها از گام كيمناسب در هر  ييدو دغدغه خود را با ارائه راهبردها نيتالش نموده است ا يو. است »ياديبن هينظر يها روش
روش  نيا اتييجز نيو همچن ييربنايز يبه مبان يبند پايشناخت و  ت،يفيبا ك ياديبن هيپژوهش نظر كيانجام  يبرا: گيري نتيجه
به روش  ياديبن هيخانواده نظر ياعضا ريو سا يفيك يها اصول پژوهش ميو اجتناب از تعم ها فرض شيكنار گذاشتن پ. است يضرور
  .روش است نيانجام موفق ا نيهم در ااز اصول م يكي كيكالس

  
  يفيپژوهش كاشتراوس،  زر،يگل ك،يكالس ياديبن هينظر: هاي كليدي واژه
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مقدمه  

راهبرد توسعه  كي) Grounded theory( نظريه بنيادي
) 2(پژوهش و يك رويكرد) 1(نظريه به صورت استقرايي
درك  يبرا ژهيروش به و نيا. از نوع ساخت نظريه است

هدف از اين ). 3(است ديمف يـ اجتماع يروان يالگوها
ي ها نظريه تر بيشرويكرد، توليد نظريه، پااليش و توسعه 

  ). 4(موجود است
 »زريگل«است كه  شناسي بنيادي مبتني بر روش نظريه

)Glaser ( اشتراوس«و «)Streus (پژوهش درباره  هنگام
» آگاهي از مرگ«مرگ در بيمارستان و نگارش كتاب 
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  14/5/93: ، تاريخ پذيرش24/4/93: ، تاريخ اصالحيه20/11/92: تاريخ دريافت مقاله

و ) 6(»كشف نظريه بنيادي«كتاب  ها آن). 5(توسعه دادند
را با هم منتشر نمودند اما در ) 8و7(چند نظريه بنيادي

پس از انتشار كتاب . دنديرا برگز يمتفاوت ييرهاادامه، مس
طي » يزرگل«، »اشتراوس«توسط » ي پژوهش كيفيها پايه«

وي در . از وي درخواست نمود تا به عقب برگردداي  نامه
اين نامه، روش ارائه شده در اين كتاب را يك روش كامالً 

با ). 9(متفاوت دانست كه نبايد نظريه بنيادي ناميده شود
 يها به نام ياديبن هيدو روش معروف نظر ها آن ييجدا

واژه  »زريگل«اگرچه . افتنديشهرت  »زريگل«و » اشتراوس«
دهد زيرا معتقد  مي نام خود ترجيح يرا به جا» كالسيك«

  ). 10(واژه گوياي خاستگاه و اصالت روش است نياست ا
» چارمز«همچون  يگريافراد د ه،يشروع اول نياز ا پس

)charmaze( مالحظه  يگريرا از منظر د ياديبن هينظر زين
نمودند  را با همان عنوان ارائه يمتفاوت يها نموده و روش

 نهيزم نيدر هم) black( »بلك«. نمود جاديرا ا يكه ابهامات
شهرت و معروفيت، ابهام و  رغم علينوشته است 
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. ي متعددي در مورد نظريه بنيادي وجود داردها شچال
 ي توصيف، انجام و آموزش آن بسيار متنوعها روش
از اي  نظريه بنيادي به عنوان خانواده ليدل نيبه هم هستند
اما به دليل ماهيت رقابتي . شود ميدر نظر گرفته  ها روش

 شناسي ي روشها رويكردهاي مختلف، شفاف بودن پايه
). 11(به روش خاص ضروري است تو تعهد نسب

 هيي فلسفي نظرها در مورد پايهاي  ي گستردهها بحث
» اشتراوس«و  كيكالس يها روش ژهيو به و ياديبن

سمبوليك  گرايي املدر متون متعددي، تع). 2(وجود دارد
). 4(معرفي شده است ياديبن هيبه عنوان پايه فلسفي نظر

 »ميپارادا« كيخود  دي،نوشته است نظريه بنيا »گليزر«اما 
است كه متعلق به هيچ » عمومي«و يك روش استقرايي 

از نظر وي ). 12(نيست رشته، ديدگاه نظري و داده خاصي
يكرد در پوسته و موقت اين رواي  فرورفتن لحظه رغم علي
همه  گرايي يي، واقعگرا طبيعتيي، گرا اثباتيي، گرا اثبات پيش

آن درباره يك نوع داده خاص در  ردچيز بستگي به كارب
 يها وي، بحث ديدگاهاز . يك پژوهش خاص دارد

، اثرات منفي بر ظهور طبقات دارند و باعث شناسي معرفت
 )relevance( مربوط بودنيي خام درباره ها قضاوت

  ). 13(شوند مي
روش به  نيبودن ا »يعموم«به شدت بر  نيهمچن يو
ان عالقمند پژوهشگرداشته و  ديبودن آن تأك »يفيك« يجا

روش با مطالعات  نيا نيرا به افتراق ب ياديبن هيبه نظر
از  ديان باگر پژوهش ياز نظر و. نموده است بيترغ يفيك
 كيتنها «كه  يانياز حد از مرب ادهيز ييراهنما افتيدر

 ها از تالش آن يناش بيآس نيو همچن» اند واندهكتاب خ
 ليتحل نهيدر زم ياديبن هيبه نظر يبخش يمعن يبرا
است كه عموم  يحال در نيا). 10(زنديبپره يفيك يها داده

را صرفاً به  ياديبن هيمختلف نظر يها ان، روشپژوهشگر
در . شناسند مي يفيپژوهش ك يها از روش يكيعنوان 

روش  كيبه عنوان  ياديبن هيب مقاالت موجود نظراغل
مقاالت به  نيدر ا نيهمچن) 15و14(شده است يمعرف يفيك
 هيمختلف نظر يكردهايرو نيب يها تفاوت ريو تفس انيب
پرداخته شده  »اشتراوس«و  »زريگل«از جمله  ياديبن

به شناخت  يمقاالت تا حدود نياگرچه ا). 17و16(است
از  يبرخ »زريگل«اما اند  مك نمودهك كردهايرو نيبهتر ا

دانسته  كردياز درك نادرست رو يرا ناش ريتفاس نيا
  ).18(است

و  »زريگل« انيدهد كه چالش م ميمرور متون نشان  
تمركز متون . مانده استباقي  يپاسخ چيبدون ه نيمنتقد

 گاهيهمچون جا يو مشترك  ميعمو نيموجود بر مضام
 يمنحصراً به مباحث زيله نچند مقا. است) 19(مرور متون

 گيري در نمونه reflexivity يريپذ همچون نقش بازتاب
در  كرديرو نيكاربرد ا تيو قابل) 20(»زريگل« كرديبا رو
رسد  ميبه نظر ). 21(است پرداخته خاص يها رشته

آن در تالش  گذار هيآن چنان كه پا كرديرو نيشناخت ا
  .ع شده استمورد توجه واق تر كم است آن يمعرف يبرا

ارزشمند  يها تفكر و از مهارت ياز سطوح عال نقداگرچه  
 قيهر نقد موفق، شناخت دق ازين شياست اما پ يبشر
 يو ادعا نيو منتقد »زريگل« نيب ياختالف نظرها. است

را  اميپ نيتواند ا مي يبر فقدان شناخت كاف يمبن يو
 به خود روش بازگشت ديبا گريبار د كيكه  ديمنعكس نما

راه را  تر بيشو كسب شناخت  قيدق هو با مرور و مطالع
روش  گذار هيپا يصدا دنيشن. نقد عالمانه باز نمود يبرا

 ،تر بيشتواند به شناخت  مي يو دگاهيو نگاه به روش از د
 ينقد و امكان نقدها يجهش زودرس به سو اجتناب از

 تر بيششناخت  مقاله نيهدف از ا .دينما كمكتر  قيدق
 ريو كمك به افتراق آن از سا كيروش كالس يها يژگيو

  .استها  روش
  

  ها روش
مقاالت ترين  يدياز كل يبر برخ يمرور سنت كيمقاله  نيا

قرار  سندگانياست كه در دسترس نو »زريگل«و كتب 
 هيمطالعه نظر كيانجام  ياول در ط سندهينو. داشت

جهت ) 23(ياز رساله دكتر يقسمت انبه عنو) 22(ياديبن
 هينظر«ه مؤسس تيرك بهتر روش و حل مشكالت به ساد
 يمراجعه نموده و با استفاده از محتوا »كيكالس ياديبن
موفق  روانشيو پ »زريگل«مكاتبه با  يط نيو همچن تيسا

 نيكه در ا ديگرد يديمنابع كل يبرخ هيو ته ييبه شناسا
  . قرار گرفتمقاله مورد استفاده 

 »زريگل« يسيب و مقاله انگلكتا 17مقاله از  نيدر نگارش ا
» اشتراوس«كتب كه به اتفاق  نينخست از روانشيو پ
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علت عدم . استفاده شد دتريتا مقاالت جد نوشته شده است
 كرديرو نيدرباره ا گرانيكه د ياستفاده از مقاالت

 نياز ا ياريبر بس »زريگل« ينقد جد ؛اند نگاشته
 به عدم درك روش ها و متهم شدن آن سندگانينو

 ريسا اي يفيك يها نمودن آن با روش ختهيو آم كيكالس
  .است ياديبن هينظر يكردهايرو
  

  نتايج
ي ها شناخت مراحل و روش ،يمرور سنت نيحاصل ا

. است كيكالس ياديبن هيدر نظر ها گردآوري و توليد داده
مراحل شامل انتخاب مسأله، آمادگي و ارتقاي  نيا

، انتخاب )theoretical sensitivity(حساسيت نظري 
ي گردآوري داده، تحليل ها ، روشكنندگان و شركت طيمح

 ،)memo writing(نويسي  ادآور، يها و توليد داده
مرور متون،  ،)memo sorting(يادآورها  سازي مرتب

  .هستند نگارش و استحكام روش
) area(در نظريه بنيادي، افتراق بين عرصه  :مسأله انتخاب

بدون مسأله از  پژوهشگر. تو مسأله بسيار مهم اس
كند  مي سوي عرصه مورد عالقه حركت فرض شده، به پيش

. گردد مي و با پيشرفت كدگذاري باز، مسأله پژوهش پديدار
ان بايد عادت كنند كه در پاسخ به گر پژوهش روش، نيدر ا

، واژه »سؤال پژوهش شما چيست؟«پرسش كه  ينا
يه بنيادي، پرسيدن دو منطق نظر. را به كار بگيرند» دانم نمي«

اول : و نه از پيش پنداشته شده است )formal(سؤال رسمي 
يا مسأله عمده  )main concern( اين كه دغدغه اساسي

چيست ) substantive area( يافراد در اين عرصه اساس
ين تنوع در پردازش مسأله تر بيش مسؤول يو چه چيز

) property( ياست؟ دوم اين كه كدام طبقه يا كدام ويژگ
دهد؟ برعكس در  مي از كدام طبقه، اين واقعه را نشان

و » اشتراوس«نوشته » ي پژوهش كيفيها پايه«كتاب 
ي كيفي، پرسيدن سؤاالت فوق مهم ها همچنين پژوهش

مقايسه مداوم  كوتاهي،براي مدت  ها در اين روش. نيست
شود اما در نهايت، ظهور واقعي به وسيله  مي انجام

 پيش تعيين شده و اساسي تحت تأثير قرارسؤاالت از 
چه «را به جاي ديگري غير از اين كه  گر تحليلگيرد كه  مي

مهم  دهندگان چه چيزي براي پاسخ«، »چيزي جريان دارد
 ديدارچه چيزي پ«و » چه چيزي مرتبط است«، »است

در طي چنين روندي، ماهيت اصلي . برد مي ،»خواهد شد
تيجه اين روند كه يك توصيف ن. رود مي از بين ها داده

مفهومي از پيش پنداشته شده است، به صورت يك فرم 
اين فرم، شامل متغيرهاي . آيد مي در) data sheet(داده 

معيني مثل سن، جنس و شرايط است كه سؤاالتي را 
در نتيجه . كند مي از مرتبط بودن ايجاد نظر صرف

جاد تنوع را به بررسي اهميت اين متغيرها در اي پژوهشگر
افرادي كه درگير مسأله هستند،  )action( در كنش
  ).9(كند مي مشغول

  
حساسيت نظري به  :و ارتقاي حساسيت نظري آمادگي

كند كه توليد  مي اشاره پژوهشگردانش، درك و مهارت 
اين حساسيت، . دهد مي را پرورش ها طبقات و ويژگي

به  ها توانايي فرد را براي مرتبط نمودن طبقات و ويژگي
فرضيات،  نيا سازي صورت فرضيات و سپس يكپارچه

. دهد مي شده افزايش يدارمطابق با كدهاي نظري پد
و مرتبط  ها حساسيت نظري، توانايي توليد مفاهيم از داده

به  ها توليد نظريه از داده). 9(با يكديگر است ها نمودن آن
 ها اين معنا است كه فرضيات و مفاهيم، برخاسته از داده

و در طي پژوهش به طور  )force،نه حاصل القا(هستند 
توسعه ). 10(شوند مي ايجاد ها همنظم در ارتباط با داد

اولين  ؛است حساسيت نظري نيازمند دو ويژگي اساسي
شخصي و خلقي براي تحمل ابهام  پذيري ويژگي، انعطاف

باز بودن و اعتماد به پردازش نيمه  نيو بازگشت و همچن
دومين ويژگي مهم، . است ور مفهوميآگاهانه و ظه
ايجاد ارتباطات  يده سازمانو  سازي توانايي مفهوم

  ).10(انتزاعي و تفكر چند متغيري است
گام براي كسب حساسيت نظري، ورود به عرصه  نخستين

ي از پيش پنداشته شده و به ويژه ها ين ايدهتر كمبا 
 گر پژوهشدر چنين حالتي، . فرضيات قياسي قبلي است

 ها قادر است با ثبت وقايع و كشف اتفاقات، بدون غربال آن
حساس باقي  ها از صافي فرضيات اوليه، نسبت به داده

تواند به صورت  ميدانسته  ميچه فرد قبالً  نآ). 24(بماند
در صورت بررسي متون  نيهمچن. يك مقاله منتشر شود



  مژگان خادمي و همكاران  كيكالس ياديبن هينظر
 

 http://ijme.mui.ac.ir )6(14؛ 1393شهريور / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  542

ي اضافي تلقي ها به عنوان داده ديقبل از انجام پژوهش، با
). 25و18(گيرند مي شوند كه مورد مقايسه مداوم قرار

ي از تر بيشتعداد  گر پژوهشهر اندازه  ن،يعالوه بر ا
احتمال انحراف نظريه بنيادي به  موزد،كدهاي نظري را بيا

  ). 13(خواهد شد تر كمي كيفي ها سمت تحليل داده
  

 :براي گردآوري داده كنندگان و شركت طيمح انتخاب
انتخاب ( ها داده يگردآور يبرا هياول يها ميتصم

از  يچارچوب نظر كيبر  يمبتن دينبا) كنندگان شركت
 دگاهيد كيبر اساس  ديفرض شده باشد بلكه با شيپ

مسأله  طهيو ح  ميو موضوع عمو شناختي جامعه  ميعمو
 theoretical(نظري  گيري مونهبه تدريج ن). 6(انجام گردد

sampling(  ها گردآوري داده شود كه فرآيند ميشروع 
، گر تحليلكه به وسيله آن  است براي توليد نظريه

 ي و تحليلگذار ، كدآوري جمعيش را هم زمان ها داده
ي ديگري را در ها گيرد كه چه داده مي كند و تصميم مي

در حين پديدار  انمايد تا نظريه خود ر آوري جمعكجا 
، فرآيند گيري در اين نوع نمونه. شدن، توسعه دهد

 substantive( به وسيله نظريه اساسي ها گردآوري داده

theory( در . شود مي رسمي پديدار شده، كنترل اي
شود كه  مي گيري نظري به اين سؤال اساسي توجه نمونه

، به كدام گروه يا زير گروه و ها در ادامه گردآوري داده
  ). 10(براي كدام هدف نظري بايد رجوع شود

نظريه . )25و18(قياس است نظري نوعي گيري نمونه
بنيادي، استقرايي است اما قياس در نظريه بنيادي براي 

يي مفهومي از كدهاي استقرا شده ها اقتباس دستورالعمل
مشخص كنند كه بايد بعداً به  ها العمل است تا اين دستور

 تر بيشدر حقيقت قياس در خدمت استقراي . كجا رفت
ه براي بررسي استخراج يك فرضي اس،تمركز قي. است

هر چند كه . براي كشف است تر بيشنيست بلكه مقايسه 
ممكن است استخراج فرضيه هم به عنوان يك نتيجه 

كند تا  مينظري كمك  گيري نمونه). 24(جانبي به دست آيد
ي مناسب پر ها ي پديدار شده در نظريه با دادهها خالء

 مرتبط گردآوري ييها دهد كه داده مي شوند و اطمينان
  ). 26و25(شوند مي

  

يك نظريه بنيادي خوب با  :ي گردآوري دادهها روش
 ، كدگذاري و تحليل شروعها روزانه داده آوري جمع
نظريه بنيادي يك روش عمومي است كه ). 10(شود مي

استفاده از هر نوع داده كمي و كيفي را براي توسعه 
ي كيفي، نظريه بنيادي را ها البته داده. پذيرد مي نظريه

ي كيفي ها از داده تر بيشاين روش  هكنند بلك نميعريف ت
  ). 27و26(كند مي استفاده

به اين معنا كه آن چه  ،»داده است زيهمه چ«روش  نيا در
انواع ). 28و27(در عرصه پژوهش جريان دارد، داده است
ي طوالني، ها داده شامل توضيحات كوتاه تا مصاحبه

، مجالت، اسناد، ها ، كتابها ي موجود در روزنامهها واژه
ي پژوهشگر و ديگران و هر چيزي ها مشاهدات، سوگيري

 داده). 25و18(است ؛پژوهش آشكار گردد يركه در مس
 ،)Base line(پايه : تواند انواع مختلف داشته باشد مي

مبهم  ،)Interpreted( تفسير شده ،)Proper line(مناسب 
Vague) (يا مفهوميconceptual)()27مل، در ع. )28و

ي پايه، ها داده. معموالً تركيبي از انواع داده وجود دارد
تواند  مي كننده يي هستند كه يك شركتها توصيف رينبهت

ي مناسب چيزهايي هستند كه ها داده. ارائه بدهد
 از اين كه واقعيت چيست، مناسب نظر صرف كننده شركت

اين افراد به جاي توصيف، . بگويد پژوهشگرداند كه به  مي
ي تفسير شده، چيزهايي ها داده. كنند مي خوبي تحريف به

آموزش ديده در مورد اي  يك فرد حرفه طهستند كه توس
ابهامات، موقعي در عرصه . شوند مي يك موضوع گفته

هيچ تعهدي به گفتن  كننده شوند كه شركت مي پديدار
وي در ابهام  جهينداشته باشد و در نت پژوهشگرچيزي به 

 كنندگان دهد كه شركت مي ع موقعي رخاين موضو. بماند
در عمل، معموالً . بماند قيبخواهند اطالعات محرمانه با

  ). 25و18(تركيبي از انواع داده وجود دارد
مثل مصاحبه و  يمختلف يها نظريه بنيادي از روش در

به موازات مشاهده الزم است  .شود ميمشاهده استفاده 
انجام  شاهداتيي براي واضح كردن معناي مها مصاحبه

در ابتداي پژوهش معموالً مصاحبه شامل ). 9(گردد
 دهندگان گفتگوهاي باز پايان است كه در طي آن به پاسخ

. شود بدون محدوديت زمان صحبت كنند مي اجازه داده
شود زمان الزم براي هر  مي تر بيشهر چه تعداد مصاحبه 
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اما در صورت بروز يك طبقه . يابد مي مصاحبه كاهش
 د، مجدداً از مصاحبه طوالني و باز پايان استفادهجدي
  ). 6(شود مي

تهاجمات به نظريه بنيادي، ضبط ترين  يكي از قوي
ابهاماتي بين استفاده سنتي از مصاحبه به . مصاحبه است

عنوان يك مدرك كامل براي اثبات يا مميزي يك يافته در 
) پردازند مي فيكه به توص يفيك يها پژوهش( فيتوص
قايسه با كاربرد مصاحبه در نظريه بنيادي كه روشي در م

 ،يا توليد مفاهيم و فرضيات است سازي براي مفهوم
در نظريه بنيادي بر خالف زماني كه هدف، . وجود دارد

. تكامل توصيفي است نيازي به ثبت كامل مصاحبه نيست
يي است كه پس ها تماميت نظري، صرفاً نيازمند يادداشت

شود تا بعداً براي مقايسه مداوم  مي از مصاحبه نوشته
ضبط مصاحبه، . ودمورد استفاده قرار گرفته ش

. هاي منفي جدي براي نظريه بنيادي به دنبال داردآمد پي
اين كار، قدرت نظريه بنيادي براي محدود كردن 

Delimiting  و مرزيابي سريع پژوهش را خنثي نموده و
 اري ضبط و ثبتبه صورت تكر ها زيرا داده. برد مي تحليل
. شود مي شوند و از موضوع تكامل نظري غفلت مي
آمدهاي ضبط  شدن زمان پژوهش از ديگر پي النيطو

ضبط كردن نيازمند زماني براي گوش . مصاحبه است
دادن، نوشتن و يا تايپ است كه باعث كاهش سرعت 

 پژوهشگربا ضبط مصاحبه براي . شود مي پژوهشگر
ي خود را تحليل ها هر شب داده نخواهد بود كه پذير امكان

ضبط . آماده باشد عدو براي گردآوري داده در روز ب
ي ها داده آوري جمعو  ها كردن باعث كندي گردآوري داده

تواند مانعي براي  مي همچنين. شود مي غير ضروري
عالوه بر . نظري شود گيري ي كوتاه در نمونهها مصاحبه
. شوند تر بيشده ي تحريف شها شود كه داده مي اين سبب

بلكه  كند نميعالوه بر اين ضبط كردن، مشاهدات را جمع 
به اين ترتيب . كند مي آوري جمعرا  ها صرفاً واژه

در آن چه كه ضبط  ها روند و واژه مي مشاهدات از دست
در حالي كه  ؛شوند نميشده است به مشاهدات ربط داده 

با گردآوري يادداشت عرصه، ظرف چند ساعت پس از 
، مصاحبه و مشاهده به صورت يك ها گردآوري داده

بنابراين ). 25و18(آيند ها مي در يادداشتمعنادار تركيب 

 ضبط ترجيح داده ياستفاده از يادداشت در عرصه به جا
  ). 10(شود مي

  
روش مقايسه مداوم، توليد نظريه به  :ها و توليد داده تحليل

يلي را ي تحلها وسيله كدگذاري منظم و واضح و رويه
) open coding(دو نوع كدگذاري باز ). 10(نمايد مي پذير امكان

وجود دارد كه در هر دو  )selective coding(و انتخابي 
 سطح كدگذاري، دو نوع ديگر يعني كدگذاري اساسي

)substantive coding(  و نظري)theoretical coding( 
اساسي و  دو نوع كد ها جريان دارند و در خالل اين كدگذاري

كد اساسي، مفاد تجربي . شوند مي كد نظري استخراج
كدهاي نظري، ). 24(كند مي سازي حيطه پژوهش را مفهوم

چگونگي ارتباط كدهاي اساسي را با يكديگر به صورت 
به نحوي كه اين فرضيات . كنند مي سازي مفهوم ه،فرضي

). 24(دهند مي در تركيب با يكديگر، نظريه را شكل
اي نظري مانع از سطحي بودن كه در استخراج كده

 شود، مي ي كيفي ديدهها ي تحليل دادهها روش
هر دو نوع كدگذاري اساسي و نظري به ). 13(گردد مي

نسبي در هنگام  ورروند اما به ط مي طور هم زمان پيش
ي روي كدهاي تر بيش، تمركز ها كشف كدها از داده

ا تمركز و تلفيق يادآوره سازي اساسي و در هنگام مرتب
  ). 24(ي روي كدهاي نظري وجود داردتر بيش
مقايسه مداوم، شامل سه نوع مقايسه وقايع با  روش

، مفاهيم با وقايع و مفاهيم با )شاخص با شاخص(وقايع 
. شوند ميانجام  ها يكدگذار يكه در ط ،)10(يكديگر است

مداوم اي  در كدگذاري باز كه اولين گام در تحليل مقايسه
 بدون كدهاي از پيش پنداشته شده شروع گر تحليلاست 
هدف، توليد ). 9(ماند مي به طور كامل باز وكند  مي

يي است ها پديدار شونده از طبقات و ويژگياي  مجموعه
كنند تا بتوانند به  مي كه متناسب و مرتبط بوده و كار

قوانين  يبرخ ).24(صورت يك نظريه، يكپارچه شوند
و  گرانيبه د يكدگذار يذاركدگذاري باز شامل عدم واگ

شامل چه  ها اين داده ليت از قبسؤاال يبرخ دنيپرس
دهنده اين واقعه است؟  نشاناي  چيزي هستند؟ چه طبقه
دهد؟ دغدغه اساسي  مي رخ ها چه اتفاقي در درون داده

چيست؟ و حل مداوم اين دغدغه چگونه  كنندگان شركت
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اسيت اين سؤاالت باعث حفظ حس. هستند دهد؟ مي رخ
صعودي از  حركتنظري و تمركز بر الگوي بين وقايع و 

 نيقوان ريسا. شود مي تجارب جذاب به سمت مفاهيم
به صورت خط به خط و توقف  ها شامل تحليل داده

نظريه ). 24و10و9(كدگذاري براي نگارش يادآور است
بنيادي مبتني بر مفاهيم چند شاخصي و مدل مفهوم 

هر مفهوم تر  ت سادهبه عبار). 26و25(شاخص است
 سهيمقا. گردد نيشاخص معلوم و مع دوبا  ديحداقل با

 ميشاخص با شاخص باعث ظهور و وضوح مفاه
در فرآيند مقايسه مداوم، سرانجام مفاهيم  ).24(شود مي

هدف، استقرار بهترين . بايد با يكديگر مقايسه شوند
از اي  تناسب از بين مفاهيمِ متعدد براي مجموعه

دسته  مانسطوح مفهومي بين مفاهيم كه به ه ،ها شاخص
مفاهيم به  سازي اشاره دارند و يكپارچه ها از شاخص

). 10(است ؛دهند مي صورت فرضياتي كه نظريه را شكل
كدگذاري باز، كدهاي منفرد را هم مميزي و هم اشباع 

و تا زمان ظهور متغير مركزي ادامه ) 24(دينما مي
  ).25و18(ابدي مي

 ين تغيير، پيرامون دغدغهتر بيش مسؤول مركزي متغير
دهد كه مسأله چگونه به طور مداوم  مي و توضيح است
عملكرد اصلي اين متغير، يكپارچه نمودن، . شود مي حل

در هنگام ). 10(اشباع و متراكم نمودن نظريه است
كدگذاري بايد نسبت به يك يا دو كدي كه طبقه مركزي 

به دنبال مضمون و در عين حال  دهستند هوشيار بو
دغدغه اصلي يا مسأله  كنندگان اصلي كه از نظر شركت

معيارهاي تشخيص ). 24(افراد در آن محيط است، بود
متغير مركزي شامل مركزي بودن، ارتباط با اكثر طبقات 

به عنوان يك الگوي  ها ، ظهور مكرر در دادهها و ويژگي
و  براي اشباع شدن تر بيش، نياز به زمان )10(پايدار

. هستند مستعد بودن براي كاربرد در يك نظريه رسمي
عالوه بر اين به دليل مرتبط بودن و برخورداري از قدرت 

در تمام مسير  گر پژوهشتوضيحي، قادر به عبور دادن 
با  اين طبقه كامالً متغير است و ارتباط آن. است تحليل

عد، نوع و درجه، ب ظرشود كه از ن مي ساير طبقات باعث
كامالً وابسته باشد و شرايط، آن را به  ها ر ويژگيساي

تواند هر نوع  مي متغير مركزي). 24(سادگي تغيير بدهند

در صورت ظهور دو طبقه ). 26و25(كد نظري باشد
توان با اطمينان از تناسب، يكي را انتخاب  مي محوري،

  ). 24(نمود
شد از كشف متغير مركزي مطمئن  گر تحليل يوقت

شود و تا  ميشروع  ها گردآوري و تحليل انتخابي داده
و ارتباط آن  ها متغير مركزي، ويژگي پژوهشگروقتي كه 

با ساير طبقات را به اندازه كافي توسعه داده و يكپارچه 
كدگذاري انتخابي به معناي ). 10(نمايد ادامه خواهد يافت

آن به  سازي كدگذاري باز و محدود نمودنمتوقف 
هايي است كه با متغير مركزي مرتبط هستند به متغير

نحوي كه اين متغيرها به روشي كافي در يك نظريه موجز 
نوشته است برخي نگران هستند  »هالتون« ).9(به كار بروند
ي ها ي غيرمرتبط با متغير مركزي و ويژگيها كه وقتي داده
بايد به خاطر . گذارند چيزي از دست برود مي آن را كنار
نيست بلكه  ها ه نظريه بنيادي، درباره خود دادهداشت ك

در ). 25(آيند مي به دست ها درباره مفاهيمي است كه از داده
در فهرست اصلي ) Reduction( كدگذاري انتخابي، تقليل

به نحوي كه . طبقات، سطح ديگري از محدودسازي است
متمركز بر مرزهاي نظريه  ها داده ذاريگردآوري و كدگ

مرحله،  نيدر اتر  به عبارت ساده). 10(شود مي جديد
در سطح باالتر  يو طبقات افتهي يتر بيش ليطبقات تقل

مرتبط  يمركز ريكه با متغ يطبقات نيهمچن. سازند مي
 ها داده يدر گردآور نيهمچن. شوند ميحذف  ستندين

پرداخته شود كه با  يقاتشود صرفاً به اشباع طب ميتالش 
  . تندهس در ارتباط يمركز ريمتغ

  
نگارش يادآورهاي نظري، مرحله محوري  :نويسي يادآور

اگر . است در نظريه بنيادي است و اساس توليد نظريه
فردي بدون نگارش يادآور به طور مستقيم به سمت 

مفاهيم و نگارش نظريه حركت  سازي مراحلي مثل مرتب
يادآورها، . نمايد نظريه بنيادي انجام نداده است

يي درباره كدها و ارتباط بين ها دهاي ي نظري وها نوشته
در هنگام مقايسه مداوم،  ها اين ايده). 24(هستند كدها

كند و سرمايه و  مي كدگذاري و تحليل به ذهن فرد خطور
در آغاز يك مطالعه، منبع ). 9(استپشتوانه نظريه بنيادي 

اصلي يادآورها، فرآيند مقايسه مداوم يك شاخص با 
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در هنگام . با مفهوم است شاخص ديگر و سپس شاخص
ادامه يافته و  ها و نگارش نيز توليد ايده سازي مرتب

يادآورنويسي باعث . شوند مي ي نوشتهتر بيشيادآورهاي 
را براي  پژوهشگرشود و  مي كاهش سرعت توليد مفاهيم

استدالل و بررسي طبقات، يكپارچگي، تناسب، مرتبط 
عالوه بر اين . دهد مي بودن و كار كردن تحت فشار قرار

شود  مي ي از پيش پنداشته شدهها باعث خنثي شدن ايده
همچنين منبعي . گردد مي زيرا باعث بررسي و تفكر مجدد

ي ها نظري است، زيرا يادآور، خالء گيري عالي براي نمونه
موجود و مسيرهاي جديد احتمالي در تحليل فعلي را 

به  ها داده حبه ارتقاي سط ها اين ايده. سازد مي آشكار
ي هر طبقه، ارائه فرضيه ها سطح مفهوم، توسعه ويژگي

ارتباطات و قرار  سازي درباره ارتباط بين كدها، يكپارچه
ي موجود كه مرتبط با ها دادن نظريه در بستر ساير نظريه

همچنان كه . كند مي ، كمكاستنظريه بنيادي حاصله 
ريق از ط آورهاكند ياد مي پردازي را مفهوم ها كدها، داده

و  سازي براي آشكاراي  كدهاي نظري به عنوان وسيله
). 24(كند مي ي كدهاي اساسي عملها مرتبط كردن ويژگي

) كدها( ها اهداف اساسي يادآورنويسي، توسعه نظري ايده
به نحوي  است با آزادي كامل به صورت يك بانك يادآور

). 10(باشندبااليي برخوردار  سازي كه از قابليت مرتب
شامل شروع يادآورنويسي با  ادآورينگارش قواعد 

، نگارش آزادانه و بدون ها گردآوري و تحليل اولين داده
تبعيت از اصول و قواعد نگارش و اجتناب از قرار دادن 

   ).24(است در اختيار ديگران ادآورهاي
 يكدها يبرا  ميمنبع مه ادآورهايكه اشاره شد  همچنان

نظري توسط  يكدهاي متعدد ها خانواده. هستند ينظر
هم پوشاني  ها كه برخي از آناند  معرفي شده» گليزر«

مقاله  نيكدها در ا نيشرح ا .)25و24و18و13(دارند
 يروان نديفرآ يمقاله صرفاً به كد نظر نيگنجد و در ا مين

از پژوهشگران بر  ياريبس رايز. شود مياشاره  يتماعاج
است فرآيند  نوشته »گليزر«. دارند ديبه آن تأك يابي دست

اساسي اجتماعي، يك نوع كد نظري است كه محصول يك 
فرآيندهاي اساسي ). 13(نظريه بنيادي بسيار غني است

كنند تا تفسير محقق وسعت بيشتري كمك مي اجتماعي
به نحوي كه برخي  اي پيدا نمايد،ويژهپويايي  بيابد و

ي الزم براي تبديل نظريه اساسي به ها بدون انجام مقايسه
  ). 24(نامند مي رسمي، آن را يك نظريه رسمي

فرآيندهاي اساسي اجتماعي، متغير مركزي هستند اما  همه
). 13(همه متغيرهاي مركزي، فرآيند اساسي اجتماعي نيستند

است عالوه بر معيارهايي » فرآيند« كيوقتي طبقه مركزي، 
كه قبالً در مورد شناخت و انتخاب متغير مركزي ذكر شد، 

اين معيارها شامل  ؛ي ديگري نيز بايد منظور شوندمعيارها
پذيري عد زمان، نافذ و فراگير بودن، تغييروجود مراحل، ب 

   ).29و28و24(استكامل و تغيير در طي زمان 
  

، مرتب كردنِ سازي هدف از مرتب :يادآورها سازي مرتب
هر عنصر در كنار همه عناصر ديگر در يك طرح معنادار 
، آخرين مرحله فرآيند سازي مرتب). 13(است مفهومي

نظريه بنيادي است در حقيقت آزمون اين است كه 
و يا يادآورنويسي  گيري داده، كدگذاري، نمونه آوري جمع

در طي اين مرحله . استخوبي انجام شده  هتا چه حد ب
كه  ييادآورهايباز هم در مورد همه طبقات، مفاهيم و 

شود و در صورت  مي گيري تصميم ،ي دارندتر كمتناسب 
اين مرحله فرد را آماده ). 25و18(شوند مي امكان حذف

 يعنياين گام نيز به صورت پديدار شونده  ؛كند مي نگارش
به ). 9(گردد مي آغازاي  شده يينبدون هيچ طرح از پيش تع

به اشباع نظري در طبقات رسيد  گر پژوهشمحض اين كه 
ي مرتبط و يكپارچه كردن يادآورها سازي به سمت مرتب

 يساز حذف مرتب). 10(كند مي با متغير مركزي حركت
شود كه به خوبي  ميمنجر به يك نظريه خطي و كم مايه 

است يكپارچگي  مكنماي  چنين نظريه. شود نمييكپارچه 
عمومي داشته باشد اما فاقد ارتباطات چندگانه و 
. يكپارچگي دروني بين بسياري از طبقات خواهد بود

ث ايجاد يك مدل عمومي براي نگارش باع سازي مرتب
شود و سبب حفظ سطح مفهومي، ممانعت از  مي نظريه

ها  ي خام و نگارش مفصل دادهها بازگشت به داده
 تر بيشعالوه بر اين باعث توليد يادآورهاي . گردد مي
شود كه معموالً به دليل سطح مفهومي باالتر،  مي

 نيقوان از يبرخ). 24(مختصرتر و مفيدتر خواهند بود
مورد  ياز جا سازي مرحله، شروع مرتب نيدر ا يليتحل

عالقه، تمركز بر يك متغير مركزي با استفاده از راهبرد 
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كار بر يك ( )promotion – demotion( ارتقا ـ تنزل
و ) دوم براي تكميل كار ريو استفاده از متغ يمتغير مركز

 توجه به ارتباط بين مفهوم مربوطه با متغير مركزي
  . )24و10(ستا

  
و در زماني كه تقريباً  سازي در حين مرتب :متون مرور

توان به مرور مطالعات  مي نگارش نظريه شروع شده است
قدر قوي هست كه بتواند به جاي  نظريه اكنون آن. پرداخت

انحراف از مسير خود، كارهاي ديگران را از طريق 
 توان متون مي اكنون. مقايسه مداوم در خود جاي دهد

ي تر بيشي ها داد و به عنوان داده يصمرتبط را تشخ
به اين ترتيب نظريه . براي مقايسه مداوم به كار گرفت

موجود از طريق اضافه كردن يك طبقه يا يك ويژگي 
اما در اين مرحله، . شود مييابد و تعديل  ميتوسعه 

كارهاي ديگران بايد تحليل شوند نه اين كه صرفاً 
افزايش  ون،هدف از مرور مت). 25و18(توصيف شوند

افكني و يا تكريم ديگران نيست بلكه يافتن  حجم، سايه
جايابي تلفيقي نظريه . جايگاه دقيق نظريه در متون است

 بنيادي در متون موجود به وسيله زيرنويس يا تركيب با
شود  مي مرجع نويسي مناسب، سبب. شود مي متن انجام

رفته مشخص كه جاي نظريه در ميان متون به كار 
  ). 24(دباش

  
ي ها نگارش به معناي نوشتن تفصيلي ايده :نگارش

در نگارش، ). 30و29(نظري است سازي حاصل از مرتب
داستاني كه به صورت توصيفي قطعه قطعه شده بود به 

در عمل، مرز ). 25و18(آيد مي صورت مفهومي گرد هم
  . و نگارش وجود ندارد سازي واضحي بين مرتب

 يعنييك الزام است » مفهومي نوشتن«ه، اين مرحل در
ي ها به جاي نوشتن گزاره) يفيك يها برخالف پژوهش(

ي نظري درباره ارتباط ها توصيفي درباره افراد بايد گزاره
همچنين بايد ابعاد، ). 30و29(بين مفاهيم نوشته شود

البته ). 24(و ساير كدهاي نظري را واضح نمود ها ويژگي
مورد يك موضوع فكر كرد اما  نظري در ورتبايد به ص

). 25و18(با استفاده از كدهاي اساسي آن را نوشت
به مقدار بسيار اندكي به كار  ديي يك مفهوم باها شاخص

است كه  ييها هيامر برخالف توص نيا). 24(گرفته شوند
است كه در آن  يفيدرباره نگارش گزارش در پژوهش ك

به  يد و غنمتعد يها قولشود با نگارش نقل  مي هيتوص
  . پرداخته شود تيموقع اتييجز فيبه توص يخوب

  
يك ويژگي نظريه بنيادي، تصديق مداوم خود  :استحكام

بسياري از ). 25و18(به وسيله مقايسه مداوم است
سؤاالت مربوط به مشروعيت آن به طور خودكار در 

 »زريگل«به اعتقاد . شود مي هنگام انجام، پاسخ داده
ي ها بررسي موثق بودن پژوهشيي كه براي ها روش

بنيادي تناسب  هروند با نظري مي كيفي به كار
 به عنوان مثال جست و جوي موارد منفي). 31و30(ندارند

)negative case ( تواند  ميرويه مناسبي نيست زيرا
  ). 10(نوعي القا باشد

نهايي با معيارهاي تناسب، كار كردن، مرتبط بودن  نظريه
). 24(شود مي سنجيده) modifiability(و قابليت تعديل 

پردازد كه آيا مفهوم به اندازه  ميموضوع  نيتناسب به ا
؟ اين ويژگي با مقايسه است ها گر الگوي داده كافي بيان

درخواست از ). 25و18(يابد مي مداوم افزايش
 ها اين كه نظريه صداي آن يبراي بررس كنندگان شركت

يادي، انتزاع رفتارها و نظريه بن. هست يا خير، اشتباه است
است و مفاهيم در تالش براي درك دنياي  ها معاني آن

بلكه  ؛سازند، نيست ها مي آن چنان كه آن كنندگان شركت
كنند يا از آن  نميدرك  ها بسياري از الگوهايي را كه آن

  ).32و31(كند مي آشكار نيستند،آگاه 
 كار كردن به اين معنا است كه آيا مفاهيم و قابليت

فرضيات به اندازه كافي قادر به توضيح چگونگي حل و 
نظريه بايد قادر به  ؟)25و18(هستند فصل دغدغه اساسي

مرتبط ). 24(باشد ها بيني و تفسير رخ داد پيشتوضيح، 
 بودن، پژوهش را به دليل توجه به دغدغه اصلي، مهم

شود كه مورد عالقه كسي  مي چيزي مطالعه قتيو. سازد مي
نفع نيست يا صرفاً مورد عالقه تعداد  ي ذيكس اينيست 

است احتماالً آن  گذار محدودي افراد دانشگاهي يا سرمايه
  ).25و18(چيز نامربوط است يا ربط ناچيزي دارد

نظريه بنيادي هميشه آماده تعديل سريع براي كمك  شيوه
نظريه ). 24(انگيز است به توضيح يك تغيير جديد يا حيرت
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دهد  مي ي مميزي رخها ر پژوهشهرگز مانند آن چه د
. بنابراين هرگز درست يا غلط نيست .بررسي نخواهد شد

 جديد كه با آن مقايسه يا يك نظريه فقط به وسيله داده
رسد كه قسمتي از  مي اگر به نظر. گردد مي عديلشود ت مي

يعني نيازمند مقايسه با مأخذ جديد  ،نظريه صحيح نيست
  ).25و18(است

  
  گيري نتيجه

اجتناب « ك،يكالس ياديبن هيدر نظرگليزردغدغه مهم  دو
و  يفيپژوهش ك يها انفكاك و افتراق از روش«و » از القا

در  خودمقاالت و كتب وي در. وجود دارد »ها روش ريسا
 نيمناسب در هر گام به ا ييبا ارائه راهبردها است صدد
نشان  كرديرو نيا اتييتمركز بر جز. پاسخ دهند ها دغدغه

 ت،يفيبا ك ياديبن هيپژوهش نظر كيانجام  يبرا دهد مي
و  يو اصول كل ييربنايز يبه مبان يبند پايشناخت و 

همچنان كه . است يروش ضرور نيا اتييجز نيهمچن
و  بيباعث آس ميك نكيبا ع يفيك يها نگاه به پژوهش

 هياست نگاه به نظر يفيك يها از موانع توسعه روش يكي
آن به  يو تلق يفيك يها پژوهشپرتو  رد كيكالس ياديبن

 آن يو اجرا يريادگياز موانع  يكي يفيروش ك كيعنوان 
 يدانشگاه يها طيمدرسان در مح انيم نيدر ا. است

و  ها داشت شيكنار گذاشتن پ. ندينما مي فايعمده ا ينقش
 ياعضا ريو سا يفيك يها اصول پژوهش مياجتناب از تعم
از  يكي كيكالس ياديبن هينظر به ياديبن هيخانواده نظر

مطالعه . روش است نيانجام موفق ا نياصول مهم در ا
 ينارهايشركت در سم نيمنابع دست اول و همچن

به صورت  ياديبن هيبرگزارشده توسط مؤسسه نظر
تواند پژوهشگران را در درك و  ميو برخط  يحضور

  .دينما ياريروش  نيمعتبر ا ياجرا
توسعه است و  رو به يروش كيكالس ياديبن هينظر 
روش همواره به انتشار  نيا گذار هيبه عنوان پا »زريگل«

پردازد  مي نهيزم نيدر ا يديارزشمند و جد كتب و مقاالت
 يها كتابخانه كتب در نيبه ا يعدم دسترس ليكه به دل

كتب  نيو مرور ا هيامكان ته يمنابع مال تيو محدو يداخل
روش  فيتوصمقاله صرفاً به  نيا نيهمچن. وجود نداشت

تواند  مياست كه  دهيپرداخته و نقد آن به بعد موكول گرد
  .باشد گريد يا نگارش مقاله هيما دست

  
  قدرداني

و  Judith Holton به ويژهو  ؤسسه گرندد تئورياز اعضاي م"
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Abstract 
 
Introduction: There are many challenges and ambiguities on family of grounded theory (GT) 
notwithstanding their reputation. Learners of bases and methods and commitment to a specific method are 
necessary because of the vying nature of different approaches. The aim of this article is to know the traits of 
Classic GT and to help to differentiate Classic GT from other similar methods. 
Methods: This article is a traditional review on some of key articles and books of Glaser about Classic GT. 
Seventeen of Glaser’s books and articles have been used in this article. 
Results: Two Main concerns of Glaser are “avoidance of force” and “differentiation between classic 
method and qualitative research methods and other GT methods too”. He has tried to solve these two 
concerns providing proper strategies in any stage. 
Conclusion: For doing a quality GT research, knowing and commitment to basic principles and details of this 
method is necessary. Setting the assumptions aside and avoiding the generalization of qualitative research and 
other members of GT family to classic GT is one of important basic principles for doing successful classic GT 
research. 
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