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  چكيده

معرفي و بررسي روشهاي تحقيق، از جملة مهمترين موضوعاتي است كه در مجالت علمي ـ پژوهشي قابل طرح 
ز جايگاه ويژة روش كيفي با توجه به رويكرد علوم انساني ـ اجتماعي به روشهاي كيفي پژوهش و ني. است
در اين مقاله سعي شده است نه فقط . پردازد سازي داده بنياد، اين مقاله به بررسي اين روش مي نظريه

  . شناسي آن نيز مورد بررسي قرار گيرد تكنيكهاي مورد استفاده در اين روش معرفي گردند، بلكه جايگاه معرفت
  

   6ساخت ، جمعي5 پوزيتيويزم،4شناسي معرفت، 3نگاري قوم ،2بنياد دهدا سازي نظريه ،1تحقيق  روش:ها هواژ كليد
 

  مقدمه. 1
روي علوم طبيعي بوده است؛  و ساير كشورها بيشتر دنباله روش تحقيق در علوم انساني و اجتماعي در ايران 

، اين عبارت ديگر سؤالي كه مطرح شده به. ولي در ساليان اخير اصل اين مسئله به چالش كشيده شده است
در . توان از روشهاي متداول در علوم طبيعي استفاده كرد است كه در علوم انساني و اجتماعي تا چه حد مي

 روشهاي تحقيق در علوم طبيعي، سعي بر اين است كه به اين 7شناسي اين مقاله با بررسي جايگاه معرفت
تناسبي اين   شد و سپس داليل بيدر ابتدا به خاستگاه روشهاي كمي اشاره خواهد. سؤال پاسخ داده شود

در انتها نيز به دوگونه از روشهاي . نظران شرح داده خواهد شد روشها با علوم انساني ـ اجتماعي از قول صاحب
براي . رود ـ پرداخته خواهد شد ـ كه از مهمترين روشهاي كيفي به شمار مي  8بنياد سازي داده نظريهتحقيق 

  . نيز اشاره خواهد شد9بنياد و قوم نگاري سازي داده هتهاي نظريهانجام گرفتنِ اين كار به شبا
  
  شناسي  در علوم طبيعي معرفت. 2

شناسي يا  معرفت. شناسي را تعريف كنيم شناسي در علوم طبيعي بايد ابتدا علم معرفت براي آشنايي با معرفت
). 39 :1998 ،11شوايتزر(“ . استاي از فلسفه است كه براي علم اصالت و اعتبار قائل شاخه ”10اپيستمولوژي

دنبال اين هستيم كه بدانيم علم چيست و براي اعتبار بخشيدن به علم از چه  در اين شاخه از فلسفه به

                                                 
1 Research Methodology 
2 Grounded Theory 
3 Ethnography 
4 Epistemology 
5 Positivism 
6 Social Constructivism 
7 Epistemological orientation 
8 grounded theory 

 .ارسي فوق را مديون استاد گرانقدر جناب آقاي دكترسيدعلي ميرعمادي هستمفمعادل 
9 ethnography 
10 epistemology 
11 Schweizer 



 شناسي مجلة زبان و زبان

 76

عبارت ديگر چه روشهاي تحقيقي براي شناخت جهان پيرامون ما معتبر  راههايي بايد به توليد آن پرداخت؛ به
  . است

  
ديدگاه . )1998، شوايتزر (اخة كلي پوزيتيويزم و هرمنيوتيك تقسيم كردتوان به دو ش شناسي را مي معرفت

 كسب شده باشد و به همين دليل 1پوزيتيويستي معتقد است علم هنگامي معتبر است كه از راههاي عيني
دانشگاهي  اين اعتقاد در نوشتارِ. سعي بر آن دارد كه هرگونه دخالت فرد پژوهشگر را در توليد علم انكار كند

كند؛  و استفاده از جمالت مجهول بروز پيدا مي“ من”صورت حذف ضمير  علوم طبيعي و اجتماعي به
نبايد ‘ من’نويسد، واژه كم اهميت  هنگامي كه فردي دربارة مسائل علمي مي”كه انشتين معتقد است  طوري به

دان به پوزيتيويزم، سعي بر طور كلي در نوشتار علمي معتق به). 113: 1934(“ در نوشتار او جايي داشته باشد
كنند، حذف شود تا به خواننده القا گردد  هايي كه به نوعي وجود محقق را در نوشتار آشكار مي آن است واژه

كه محقق مانند ابزاري عيني در روند تحقيق عمل كرده و نتايج تحقيق را دور از هرگونه تعصب و اعمال نظر 
  . شخصي عرضه كرده است

  
 براي به چالش كشاندن قدرت آگوست كومت واقع گرايشي روشنفكرانه بود كه در ابتدا  پوزيتيويزم در

در آن زمان كليسا با اتكا به اعتقادات ماوراءالطبيعي، داراي قدرت زيادي شده . حكومت و كليسا عرضه كرد
قط دانشي معتبر  بودن آنها، معتقد بودند ف2دليل ذهني بود و پيروان نهضت پوزيتيويزم با رد اين اصول به

اين ديدگاه در حقيقت با به ). 44ـ43: 1998 ،شوايتزر(است كه با توجه به واقعيات عيني توليد شده باشد 
كرد؛ زيرا قدرت كليسا بر اساس اصول  چالش كشيدن اصول اعتقادي كليسا، قدرت آن را نيز تضعيف مي

گرايي و تعصب در تحقيق، به   هرگونه ذهنيپوزيتيويستها براي دوركردن. ذهني ماوراءالطبيعه استوار بود
روي آوردند؛ زيرا اعتقاد داشتند كه اعداد را همه به يك شكل ‘ هاي كمي داده’و ‘ اندازه گيري’و ‘ اعداد’

  . تواند در آن دخالتي داشته باشد كنند و تعصبات شخصي نمي تفسير مي
  

اده شد، در علوم طبيعي جايگاه وااليي پيدا كرد و صورت مختصر شرح د گونه اعتقادات كه به پوزيتيويزم با اين
اين ديدگاه در علوم اجتماعي و انساني نيز مورد استقبال فراوان . به منزلة زيرساخت روش علمي پذيرفته شد

ي آن، پا به پاي علوم  گرايانه خواستند با استفاده از روش علمي و عيني گونه علوم نيز مي قرار گرفت؛ زيرا اين
 . گام بردارند‘ صحيح ’ر توليد علم به روش طبيعي د

 
  شناسي در علوم اجتماعي و آموزشي معرفت. 3

هاي علوم انساني ـ اجتماعي با تكيه به روش علمي برخاسته از پوزيتيويزم ادامه يافت و  تحقيقات در حوزه
 البته قصد من در اين .اي برخوردار است ها از جايگاه ويژه هنوز هم اين روش در ميان پژوهشگران اين حوزه

خواهم نشان دهم روشهاي پژوهشي  اعتبار ساختن روشهاي كمي در علوم اجتماعي نيست؛ بلكه مي مقاله بي
هاي علوم انساني ـ اجتماعي و آموزشي مورد استفاده  توانند در بسياري از حوزه ديگري هم وجود دارند كه مي

                                                 
1 objective 
2 subjective 
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. تواند باشد دهندة اعتبار يك كار پژوهشي نمي كيفي نشانقرار گيرند و صرف استفاده از روشهاي آماري و 
هاي كارشناسي  نامه شناسي و آموزش زبان انگيسي در ايران، در بسياري از پايان هاي زبان براي مثال در رشته
نوعي از روشهاي آماري استفاده شده است و اين كار اغلب بدون توجه به كارآمدي روش  ارشد و دكتري، به

ها باعث  از طرف ديگر، همين تعصب دربارة استفاده از روشهاي كمي و آماري در اين رشته. ه استآماري بود
هاي  نامه توان گفت كه تعداد زيادي از پايان جرئت مي به. ها اغلب تكراري باشد نامه شده كه موضوع پايان

زمينة وابسته ـ پر اهميت ارشد رشتة آموزش زبان انگليسي در ايران راجع به موضوع نه چندان  كارشناسي
است كه شايد كمك چنداني به حل مسائل و مشكالت آموزش زبان انگليسي در كشور  1زمينة غيروابسته

  . ننموده باشد
چنين انتقادهايي از پيروي از روش علمي علوم طبيعي و استفاده از آن در علوم اجتماعي و آموزشي، 

براي مثال  . ه اعتبار آن به چالش كشيده شده استمدتهاست كه مطرح است و تا جايي پيش رفته ك
طور كلي استفاده از روشهاي آماري و كمي را  با مقايسة علوم انساني و علوم طبيعي، به )36: 1998( 2گريفيث

  :داليل وي به اين قرار است. كند در مورد علوم آموزشي رد مي
  

 مورد مطالعه در علوم طبيعي ـ كريستالها، بر خالف موضوعهاي.  دارند3اول اينكه انسانها نقش فاعلي
. اراده در روند پژوهش نيستند الكترونها، اتمها، مايعات و ميدانهاي الكترومغناطيس ـ انسانها صرفاً عناصر بي

دهند؛ از جمله به موقعيتهايي كه در آنها نقش پژوهشگر يا  همة انسانها به موقعيتها واكنش نشان مي
كنند،  توانند وقايع را تفسير كنند و اين كار را نيز مي مي: عبارت ديگر آنها فاعلند  به.شونده را دارند پژوهش

  .كنند منزلة دليل براي توجيه اعمال خود استفاده كنند و اغلب اين كار را نيز مي توانند از اين تفسيرها به مي
  

 دارد در پژوهشهاي علوم اجتماعي، وي عقيده .برد نام مي 5اخالقو  4قدرتگريفيث در ادامه از دو دليل ديگر 
براي مثال افراد پژوهشگر با توجه به موقعيت اجتماعي خود . صورت نابرابر تقسيم شده است اغلب قدرت به

. شود نتايج پژوهش تحت تأثير قرار گيرد نسبت به افراد مورد پژوهش، قدرت بيشتري دارند و همين باعث مي
كنندگان در پژوهش نيز  لوم انساني، از جمله افشا نشدن نام شركتهمچنين مسائل اخالقي در پژوهشهاي ع

به همين سه دليل وي استفاده از ابزارها و . از ديگر تفاوتهاي پژوهش در اين حوزه و حوزة علوم طبيعي است
  . داند شوند، در علوم انساني مناسب نمي روشهايي را كه در علوم طبيعي استفاده مي

  
 اشاره به تفاوتهاي علوم طبيعي و علوم انساني ـ اجتماعي، تناسب كاربرد روشهاي علوم نيز با) 1999(ويليام 

  :نويسد دهد و مي طبيعي در علوم انساني را مورد ترديد قرار مي
  

                                                 
1 field dependent/field independent  
2 Griffith 
3 agency 
4 power 
5 ethics 
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در بيشتر طول اين قرن، روش غالب جستجو و كند و كاو در علوم آموزشي بر اساس روش پژوهشي بوده كه 
 در علوم اجتماعي بسيار "روشهاي عيني"كاربرد اين ...  علوم طبيعي داشته است سعي بر تقليد از موفقيتهاي

ممكن بوده، موفقيت آنها چندان ] در علوم اجتماعي[مشكل است و حتي هنگامي كه استفاده از اين روشها 
  .)2: همان(نبوده است 

  
از . وزيتيويزم همراه بوده استشناسي روش علمي و پ چنين انتقادهايي اغلب با حمالتي به خاستگاه معرفت

، اصل وجود يك واقعيت مطلق در عالم خارج از ذهن انسان به 1جمله اينكه در نوع تندروي هرمنيوتيك
معتقدان به اين ديدگاه با رد اصول اوليه پوزيتيويستها مبني بر درك عيني از . شود چالش كشيده مي

تر هرمنيوتيك، واقعيات خارج از   در ديدگاههاي متعادل.دانند واقعيات، همه چيز را زاييدة ذهن انسان مي
توانند كامالً عيني باشند و بر اثر  شوند؛ بلكه اعتقاد بر اين است كه واقعيات نمي ذهن مورد ترديد واقع نمي

صورتهاي متفاوت ادراك  بر اين اساس، به تعداد انسانها، واقعيات به. شوند تعامل ذهن انسان با جهان ايجاد مي
ها با ذهن پژوهشگر  توانند كامالً عيني باشند؛ بلكه بر اثر تعامل داده با اين ديدگاه، نتايج تحقيق نمي. شوند يم

  . اند و در نتيجه تحت تأثير عاليق و ساليق وي هستند ايجاد شده
 

عيني طور  شود كه واقعيات به درهرمنيوتيك اعتقاد بر اين است كه حتي در علوم طبيعي نيز فقط ادعا مي
نگاري در يك آزمايشگاه  در پژوهشي كه با استفاده از روش مردم )1979( 2التور و وولگار. شوند شناخته مي

علوم طبيعي انجام دادند، به اين نتيجه رسيدند كه دانشمندان در اين آزمايشگاه، با استفاده از روشهاي خاص 
  ها و عقايدشان را به خود را قانع كنند يافتههاي خود سعي بر آن داشتند كه خوانندگان  سخنوري در نوشته

آيا "توان اين سؤال را مطرح كرد كه  با توجه به اين شواهد، مي). 88 :همان(مثابه واقعيات قبول كنند 
 با توجه به ويژگيهاي علوم "استفاده از روشهاي علوم طبيعي در علوم اجتماعي و آموزشي مناسب است؟

كند كه از جملة آنها  رسد پژوهش در اين علوم  روشهاي خاص خود را طلب مي يانساني ـ اجتماعي، به نظر م
، اين روش به منزلة 3سازي داده بنياد نظريهدر ادامه با بيان سير تحولي روش تحقيق . روشهاي كيفي است

تواند در علوم اجتماعي و آموزشي در بسياري از موارد جايگزين روشهاي كمي گردد، مطرح  روشي كه مي
  . شود مي
 
   گونة پوزيتيويستي:سازي داده بنياد روش تحقيق نظريه. 4

شود، اين بخش به  نگاري محسوب مي هاي قوم سازي داده بنياد يكي از زير شاخه كه روش نظريه از آنجايي
  .     اي اين دو روش خواهد پرداخت تحليل مقايسه

  
 در سال 4استراوسو گليزر  آمريكايي به نامهاي   سازي داده بنياد را در ابتدا دو محقق روش پژوهشي نظريه

هدف آن دو از ايجاد اين روش آن . معرفي كردند "سازي داده بنياد اكتشاف نظريه" در كتابي به نام 1967
                                                 

1 philosophical hermeneutics 
2 Latour & Woolgar 
3 grounded theory 
4 Glaser & Strauss 
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هاي گردآوري شده،  مند از درون داده بود كه تحقيقات كيفي را نظم و ترتيب بخشند و با راهكارهاي نظام
هايي كه  نظريه بوده است كه  به آن دليل"بنياد داده  پردازي نظريه"گذاري اين روش به  منا. نظريه ايجاد كنند

دست  ههاي ب داده تكيه برا  بلكه ب، قبليهاي  نظريهتكيه برا  نه ب،شوند درمورد مسائل مورد پژوهش ايجاد مي
 نيست؛ 1ئوريهاي كلي و جامع در اين روش، ت"نظريه" البته بايد تأكيد شود منظور از .شوند آمده متبلور مي

 .هاي گردآوري شده است  براي توضيح داده2بلكه مدلي
 

رود؛ بلكه   كار نمي هايي كه از پيش ايجاد شده به سازي داده بنياد براي آزمودن نظريه بر  اين اساس،  نظريه
  نيز درباره )116: 1994( 4استرن. )1996، 3راگا (هاي جديد كاربرد دارد نگاري، براي توليد نظريه همانند قوم

  :نويسد اين مي
  

هاي ناشناخته يا  بنياد، بررسي و مطالعة زمينه سازي داده ترين توجيه براي كاربرد روش نظريه به نظر من مهم
  . اي هستيم در موقعيت شناخته شدههايي است كه خواهان ديدگاه جديدي  زمينه

  
كنند كه  ها استفاده مي  سه ابزار اصلي براي گردآوري دادهسازي داده بنياد و قوم نگاري از هر دو روش نظريه

؛ استرن، 10: 1994، 5وولكات( مشاهده، مصاحبه و تجزيه و تحليل متني و يا تركيبي از اين روشها: عبارتند از
بنياد را به اين ترتيب  سازي داده مراحل انجام شدنِ پژوهش به روش نظريه) 1994(استرن . )119: 1994

  :هدد شرح مي
     

از طريق مصاحبه، مشاهده و يا تجزيه و تحليل متني و يا تركيبي از ... هاي تجربي  گردآوري داده )1
  ... .اين سه ابزار 

. دنبال فرايند است كند به بنياد استفاده مي سازي داده پژوهشگري كه از روش نظريه. كدگذاري )2
اين به معني بررسي . دهد ها انجام ميها، پژوهشگر كدگذاريِ باز روي آن همزمان با گردآوري داده

 ... .ها و شناختن فرايندها در آن است خط به خط داده
هاي ديگر مقايسه گشته، بر اساس وجوه مشترك  ها كدگذاري شده، با داده داده. بندي دسته )3

رسد به هم  نظر مي اي هستند كه به شده هاي كدگذاري ها در واقع داده دسته. گردد بندي مي دسته
 ... .تبطندمر

كند  پژوهشگر سعي مي. شود اي ايجاد مي ها چارچوب اوليه با استفاده از داده... ايجاد مفاهيم )4
 ... .موضوعات اساسي در محيط اجتماعي را از نظر افراد مورد مطالعه دريابد

گيري كمك  در اين مرحله، انجام گرفتن سه عمل به تقويت نظرية در حال شكل. بسط مفاهيم )5
 .ها چين كردنِ داده چين كردنِ كارهاي پژوهشي قبلي و دست كاهش، دست: كند مي
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در اين مرحله . بندي كرده است ها را دسته در اين مرحله پژوهشگر به ميزان چشمگيري داده. كاهش)  الف
  .شوند تا ارتباط بين آنها شناخته شود ها با هم مقايسه مي دسته

ها و  چيني از كارهاي پژوهشي قبلي با داده  اين مرحله، دستدر. چين كردن كارهاي پژوهشي قبلي دست) ب
  ...شود  بنديها عجين مي دسته

شوند تا شرايط وقوع آنها  ها مقايسه مي با پديد آمدن متغيرهاي اصلي، آنها با داده. ها چين داده دست) پ
  . مشخص گردد

  . پديدار شدن متغيرهاي اصلي) 6
نويسي،  در اين مرحله با استفاده از كدگذاري نظري و يادداشت. آنهاتعديل و تصحيح مفاهيم و ادغام ) 7

  .    كنند گيري را هر چه بيشتر مستدل مي هاي در حال شكل نظريه
  ).125-119: 1994استرن،  (تهيه گزارش پژوهش) 8
  

ي از طريق هاي كيف بنياد، پژوهشگر به گردآوري داده سازي داده به عبارت ديگر، در انجام گرفتن روش نظريه
كند و متغيرهاي اصلي را يافته، به  مشاهده، مصاحبه و تجزيه و تحليل متني پرداخته، آنها را كدبندي مي

  . پردازد بررسي روابط متغيرها مي
  

طور موقت رها كرده، قدري به بررسي روش قوم  بنياد به سازي داده در اينجا بحث خود را دربارة روش نظريه
هنگامي كه وي در . شود نويسد كار پژوهشگر كيفي با مشاهده آغاز مي مي) 1996(ار اگ. پردازيم نگاري مي

. شود  ايجاد مي1اي مبهم داند، در ذهن او نكته خورد كه مفهوم آن را نمي مشاهدات خود به موضوعي برمي
علي وي، داند اين نكتة مبهم بايد داراي مفهومي خاص باشد كه با توجه به دانش ف نگار مي پژوهشگر قوم

 3 وي و دانش افراد مورد مطالعه يك خأل اطالعاتي2عبارت ديگر، بين دانش زمينة به. نيست برايش قابل درك
آيد و  اي اوليه، در صدد رفع اين خأل اطالعاتي برمي نگار با ايجاد فرضيه درگام بعدي، پژوهشگر قوم .وجود دارد

سپارد؛ مثالً كسي كه با فرهنگ   تازه به محك آزمايش ميهاي باالخره وي اين فرضية اوليه را در برابر داده
اي مبهم  كردنِ غذا در ميهمانيها در ايران آشنايي نداشته باشد، در اولين برخوردهاي خود به نكته تعارف
در مرحله بعدي وي ممكن . داند خورد؛ چرا كه معنا و جايگاه آن را در مناسبات اجتماعي ايران نمي برمي

اين فرد فرضي، پس . رضيه برسد كه بايد قبل از پذيرفتن،  چند بار پيشنهاد ميزبان را رد كرداست به اين ف
از اين مشاهده و ايجاد فرضيات اوليه، براي آزمودن فرضيات خود ممكن است به مصاحبه و پرس و جو و 

ز گفته خواهد شد، اين گونه كه بعداً ني همان. شايد مطالعة متون مربوط به آداب و رسوم ايراني نيز بپردازد
 در ادوات موسيقيِ سيمي است كه با 4زخمه زدنها از روشها و موقعيتهاي مختلف، مانند  نوع گردآوري داده

همين . شود اي دربارة نكتة مبهم، گردآوري مي هاي تازه اي شنيده شده، داده هر بار زدن آن، صداي تازه

                                                 
1 rich point 
2 background knowledge 
3 gap 
4 making a pick 
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رود و  شمار مي  در روش كيفي به1اعتباربخشيبراي ترين راه  آزمودن فرضيات از راههاي مختلف، مهم
  .    شود  خوانده مي2سازي مثلثاصطالحاً 

  
بنياد،  سازي داده نگاري و نظريه با توجه به آنچه گفته شد، به شباهتهاي بسيار و تفاوتهاي اندكي كه بين قوم

نمايد، كار خود را نه با  ده ميبنياد استفا سازي داده پژوهشگري كه از روش نظريه. بريم وجود دارد پي مي
  :نويسد  مي)1992( 3كه كه گليزر آنچنان. كند ها شروع مي فرضها، بلكه با داده پيش

  
كه ديگران يا خودش  مبارزه كند و ياد بگيرد هنگامي] پيش فرضهاي خود[بايد با ] داده بنياد[پژوهشگر 

كه متغير اصلي پژوهش ـ كه محور   تا هنگامي.دانم نميپرسند، بگويد  اش مي راجع به موضوع مورد مطالعه
 :همان. (نگويد] دربارة موضوع پژوهش خود[ثابت و اصلي تحقيق است ـ متبلور و ثابت نشده است، چيزي 

24 (  
نگار قبل از انجام دادنِ فعاليت ميداني،  معتقد است پژوهشگر قوم) 76: 1996(در تقابل با اين مسئله، اگار 

نگاري كه  با اين حال، وي به نوعي از قوم. بع موجود در زمينة مورد پژوهش مراجعه كندبايد تا حدي به منا
نگاران اين باور عجيب را  اما برخي از قوم": نويسد بنياد شبيه است اشاره كرده، مي سازي داده بيشتر به نظريه

  ."كند مغشوش ميدارند كه مطالعة منابع فقط ذهن پژوهشگر را با اشتباهات و پيش فرضهاي ديگران 
شده، به  ها در چارچوبهاي از قبل تعيين بنياد به جاي قرار دادن داده سازي داده گونه كه در نظريه همان

نگاري نيز ال اقل در مراحل  پردازيم تا متغيرها خود به خود پديدار شوند، در قوم ها مي  داده  4كدگذاري باز
  :گيرد ي  پژوهش همين كار صورت مي اوليه

  
هاي افراد مورد پژوهش شكل دهيم و چارچوبهايي را  لة مهم آن است كه متغيرها را با توجه به گفتهمسئ

ها را در  توان داده نگاري مي البته در مراحل بعدي قوم. بندي آنها تحميل نكنيم ها براي دسته خارج از داده
: 1996اگار،  ( چنين كاري را نبايد كردنگاري ي قوم آمده قرار داد؛ اما در مراحل اوليه دست كدهاي از پيش به

153.( 
 

 به  پردازد كه ميكدگذاري گزينشي بنياد به مرحلة  ها، پژوهشگر داده از يافتن متغيرهاي اصلي در داده پس 
است كه به متغير اصلي  توقف كدگذاريِ باز و محدود كردن كدگذاري به آن تعداد از متغيرهايي"معني 

  :نويسند مي )161: 1994( 5هدن و لستر. )61: 1992 گليزر،( "شوند مربوط مي
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2 triangulation 
3 Glaser 
4 Open thematic coding 
5 Hadden & Lester 
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گاه به منزلة  شوند؛ ولي اين مفاهيم هيچ ها ايجاد مي در هر مرحله از تحقيق، مفاهيم نظري با توجه به داده
. گيرد در واقع هيچ مفهومي در خأل قرار نمي. شوند هاي معلق و غيرمرتبط به هم در نظر گرفته نمي ايده

  .بنياد است سازي داده ترين نگرانيها در انجام گرفتن روش  نظريه از مهم مفاهيم 1تلفيق
  
رسد مفهوم مشابه  به نظر مي. آمده دارد دست هاي به نگار سعي بر تلفيق دسته داده صورت محقق قوم همين به

 : نگاري باشد  در قوم"زخمه زدن"ها، مفهوم  تلفيق داده
 

در زخمه زدن . شود اند تشكيل مي  موقعيتهاي مختلف گردآوري شدهها كه در از انواعي از داده 2زخمهيك 
  ).13: 1996اگار،  (ها در يك مدل براي يافتن رابطة آنهاست واقع قرار دادن اين داده

  
 4 و استقراي جزء از كل 3بنياد داراي مراحل قياس كل از جزء سازي داده نگاري و هم نظريه و باألخره هم قوم

كند؛ بلكه  اي از چارچوبهاي نظري آغاز نمي بنياد، پژوهشگر كار خود را با مجموعه ازي دادهس در نظريه. هستند
. اين مرحله، قياس كل از جزء در اين روش است. سازي بپردازد ها به نظريه كند با استفاده از داده سعي مي

ها استقرا كرده  كه از دادهاي را  كند نظرية تازه رسد و سعي مي سپس محقق به مرحلة استقراي جزء از كل مي
  . هاي تازه به محك آزمايش بسپارد است در برابر داده

  
هاي گردآوري شده چه  سازي است تا دريابد داده دنبال مدل ها به نگار در داده گونه، پژوهشگر قوم به همين

ء از كل، در مرحلة قياس جز. اين مرحله استقراي كل از جزء در اين روش است. ارتباطي با هم دارند
هاي جديد آزمايش  هايي را كه در مرحلة قبلي ايجاد شده است، در برابر داده نگار فرضيه پژوهشگرِ قوم

  . كند مي
  

نگاري است  بنياد داراي شباهتهاي فراواني با روش قوم سازي داده گونه كه قبالً هم گفته شد، روش نظريه همان
جدول زير به مقايسة . )20: 1992، 5همرسلي ( محسوب كردنگاري توان آن را نوعي از قوم و در حقيقت مي

  :اين دو روش پرداخته است
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 17ساختي جمعي گونه :بنياد سازي داده روش تحقيق نظريه. 5
 عرضه شد، ريشه در گرايشهاي پوزيتيويستي آن زمان 1967بنياد كه در سال  سازي داده ي نظريه نة اوليهگو

 و )76: 1996اگار،  (شد كه در اين روش، مطالعة منابع در مراحل اولية پژوهش منع مي از جمله آن. داشت
. د پژوهش وجود نداشته باشدگونه پيش فرضي دربارة موضوع مور سعي بر آن بود كه در ذهن پژوهشگر، هيچ

منابع ] مراجعه به["نويسد، اعتقاد بر اين است كه  مي) همان(گونه كه اگار  در اين نوع از روش كيفي، همان
گذاري اين  اصوالً نام. "شود ذهن پژوهشگر با خطاها و باورهاي غلط سايرين مغشوش گردد فقط باعث مي

گونه كه  البته همان. هاي گردآوري شده انجام گيرد بر اساس دادهسازي  روش نيز بر اين اساس بوده كه نظريه
هاي  پيشتر نيز بيان شد، منظور از نظريه، يك تئوري كامل و كلي نيست؛ بلكه مدلي است كه رابطة  داده

  .  گردآوري شده را توضيح دهد
  

بنياد نيز مورد انتقاد  ي دادهساز  در علوم انساني، گونة پوزيتيويستي نظريهجمعي ساختياما با معرفي رويكرد 
، در سال )1994، 18چارمز (روان گونة پوزيتيستي اين روش بود كتي چارمز كه خود از دنباله. قرار گرفت

ساختي  اي، بنيادهاي پوزيتيويستي اين روش را مورد انتقاد قرار داد و به جاي آن، گونة جمعي  در مقاله2000
  .  آن را پيشنهاد كرد

                                                 
1 Tools 
2 Inductive / deductive mode 
3 Aim 
4 Start with data collection 
5 Important moment 
6 Analytic inductive procedure 
7 Ethnography 
8 Interview observation documents 
9 Generating theories 
10 Rich point 
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12 Grounded theory 
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14 Generating theories 
15 Core categories 
16 Integration of categories 
17 Social constructivist  
18 Charmaz 
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  2كل
 3هدف

گرد آوري داده ها 
 4اولين گام پژوهش

 6روش نتيجه گيري 5لحظه مهم

قوم 
 7نگاري

مصاحبه، 
مشاهده، تجزيه 
 8وتحليل متني

 10نكته مبهم _/+ 9توليد نظريه +
تفسير نكته مبهم بر اساس 

هاي گردآوري شده از  داده
  11راههاي متفاوت

نظريه 
سازي داده 

 12محور

مصاحبه، 
مشاهده، تجزيه 

 13وتحليل متني
 + 14توليد نظريه +

دسته هاي 
 15اصلي

يافتن رابطه بين دسته هاي 
  16هسته اي
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بنياد، باور بر اين است كه  سازي داده  در بخش قبل ذكر شد، در گونة پوزيتيويستي نظريهگونه كه همان
طور كه از نقل قول  ها بپردازد؛ اما همان محقق بايد بدون هيچ پيش فرضي به گردآوري و تجزيه و تحليل داده

  :  آيد، امكان انجام شدنِ چنين چيزي مورد ترديد است زير بر مي
  

بنياد اوليه دال بر آنند  سازي داده اي كه از درونشان مطلع نيستيم، متون نظريه هاي هديه  بستهمانند باز كردن
اما . [كند آورند و محقق فقط آنها را كشف مي ها سر بر مي كه متغيرها و مفاهيم، به طور كلي از درون داده

 ).522: 2000، چارمز (گونه نيست وجه اين هيچ به] دانيم كه اكنون مي
  

ساختي آن را به اين شرح  بنياد، گونة جمعي سازي داده رمز پس از رد كردن زيرساخت پوزيتيويستي نظريهچا
  :كند عرضه مي

ها  هاي ذهني پژوهشگر، به گردآوري داده توان بدون تأثير تعصب و زمينه كند كه مي فكر مي) 1992(گليزر 
ها،  هاي  مرتبط داده معترف  است  كه  دسته]  دبنيا سازي داده نظريه[ساختي  در عوض، گونة جمعي. پرداخت

ها  ها و سوالهايي كه وي دربارة داده مفاهيم  و سطوح مختلف تجزيه  و تحليل، از تعامل پژوهشگر با داده
هاي مرتبط  ، ايجاد مفاهيم و دسته1طورخالصه، تمركز سؤالهاي پژوهش به. آيند وجود مي كند، به مطرح مي

ي گردآوري و  چوبهاي نظري ايجاد شده، بازتابندة آنند كه پژوهشگر چگونه دربارهها و تلفيق چار داده
  ).522: 2000، چارمز (كند ها  فكر مي دادن به داده شكل

  

نويسد اين  بنياد اشاره كرده، مي سازي داده ساختي نظريه  جمعي شناسي گونة چارمز در ادامه به ديدگاه معرفت
اي از واقعيت معتقد  قعيت مطلق را ندارد و در عوض به كشف نسخهروش ادعاي كشف يك و فقط يك وا

  . آيد دست مي ها به است كه در نتيجة تعامل پژوهشگر و داده
  

بنياد چه تفاوتي   سازي داده شود، آن است كه از نظر تكنيكي بين اين دو گونه از نظريه سؤالي كه مطرح مي
معتقدان به هر يك از اين دو گونه از . چ تفاوتي نيستپاسخ، آن است كه در اين زمينه هي. وجود دارد

تفاوت . پردازند ها مي بنياد با استفاده از تكنيكها و مراحل مشابه، به گردآوري و تحليل داده سازي داده نظريه
ها بدون تأثير ذهنيات محقق،  اولي معتقد است نظريه. شناسي است اين دو گونه فقط در سطح معرفت

ساختي به ايجاد نظريه در نتيجه تعامل  كه گونة جمعي آيند؛ در حالي ها بيرون مي رون دادهخود از د خودبه
  . ها اعتقاد دارد پژوهشگر و داده

  
  حرف آخر. 6

بنياد با  سازي داده هاي پوزيتيويستي و جمعي ساختي روش تحقيق نظريه طور مختصرگونه در  اين نوشته، به
آنچه مورد بررسي قرار نگرفت، كاربرد اين . ها مورد بررسي قرار گرفتشناختي آن تكيه بر تفاوتهاي معرفت

پيش از  آنكه  به اين مهم بپردازم، الزم است به چرخش اجتماعي در علوم . شناسي است روش در علم زبان

                                                 
1 narrowing of research questions 
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گرايي در علوم  جي با تمايز فردگرايي و جمع.  اشاره كنم)2000 (1انساني ـ اجتماعي به نقل از جيمز پل جي
  :نويسد انساني و اجتماعي مي

  
، چرخش اجتماعي عظيمي از تمركز بر رفتار ]علوم انساني[هاي مختلف  در طول چند دهة گذشته، در حوزه

به سمت )  اوائل قرن حاضر3مانند ذهن گرايي(و ذهنهاي افراد )  نيمه اول قرن بيستم2مانند رفتارگرايي(افراد 
  )180: 2000جي، . (ورت گرفته استتمركز بر تعامالت اجتماعي و فرهنگي ص

 
هاي جديد   نظريه  به توان اند، مي  كه تحت تأثير اين چرخش اجتماعي قرار گرفته هاي ديگري  حوزه  جمله از

، 5؛ حسرتي1991، التور و وولگار (4 فرعي  مجاز مشاركت   مانند  آموزش، حوزة در  يادگيري  اجتماعي 
اي به طبيعت اجتماعي و فرهنگي  گونه اشاره كرد كه همه به )1998، 7نگرو (6جوامع فعال اجتماعيو ) 2005

  .آموزش تأكيد دارند
  

توان از زمرة روشهايي در نظر  بنياد را مي سازي داده در ادامة اين شرح مختصر، به نظر من روش تحقيق نظريه
در خدمت پژوهشگراني باشد تواند  ابزاري مهم  اين روش مي. اند گرفت كه تحت تأثير چرخش اجتماعي بوده

شناسي زبان محسوب  ها كه زيرمجموعة جامعه هاي اجتماعي زبانند؛ از جمله اين حوزه مند به جنبه كه عالقه
 و مسائل مربوط به آن از جمله نابرابريهاي اجتماعي كه ناشي از آن 9؛ چند زباني8نگرشهاي زباني: شوند مي

 و تبعات اجتماعي آن 11ر به تعامالت زباني فرهنگهاي متفاوت كه بيشت10شناسي تعاملي زبان است؛ جامعه
  . پردازد و نيز مطالعات مربوط به ارتباط زبان و فرهنگ مي
  

بنياد در اين نوشتة مختصر بيان نشد،  سازي داده و باألخره با اعتراف به اينكه حق مطلب در مورد روش نظري
  .سته باشد سؤالهاي فراواني در ذهن خوانندگان ايجاد كنداميدوارم معرفي اين روشِ پژوهشيِ كيفي مهم، توان
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