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 17ها       بخش اول : چكيده مقاله

 

 

 تحلیل محتوای تحقیقات دانشگاهی مبتنی بر نظریه مبنایی

 9بنی اعظم آهنگر سله

 چکیده
یک روش پژوهشی استقرایی و سازی است و نظریة مبنایی  شناسی در گرو نظریهجامعه رفتپیش

جای اتکا به ه دهد تا ب گوناگون امکان میهای  اكتشافی است كه به پژوهشگران در حوزه
توان از  از پیشگامان این روش می. ندنهای موجود، خود به تدوین تئوری اقدام ك تئوری

( یاد كرد. در سراسر جهان تحقیقات 1222استراوس و كوربین ) ( و1242استراوس و گلیزر)
های اخیر بسیار  سال است و به تأسی از آن، این روش در  ای با این روش انجام شده گسترده

قرار گرفت. هدف این مقاله تحلیل محتوای  مورد وثوق محققان كیفی حوزۀ اجتماعی در كشور
پردازد كه  یی است و مسأله تحقیق به این موضوع میتحقیقات دانشگاهی مبتنی بر نظریة مبنا

اجتماعی در  مبنایی چه میزان باعث توسعة حوزۀ نظریِ علوم تحقیقات انجام شده با روش نظریة
 ایران شده است؟

های  مقاله علمی پژوهشی مستخرج از طرح 22روش انجام این پژوهش تحلیل محتوا بوده و 
ی در حوزه علوم اجتماعی مورد مطالعه و واكاوی قرار گرفته دانشجویهای  پژوهشی و پایان نامه

است. در این راستا به تحلیل نظامدار نتایج حاصل از تحقیق در مقاالت انتخاب شده پرداخته 
 های كمی ارائه گردید. شد و نتایج به صورت داده

یده و نتایج حاصل از تحقیقات اجتماعی انجام شده با این روش گاه به یک مدل نظری رس
درصد( دست  23) بسنده شده است. در اكثر این پژوهشهابندی  گاه به فرضیات تئوریک و جمع

درصد این  23اند.  زده و مفاهیم جدیدی به حوزۀ علوم اجتماعی اضافه كردهپردازی  به مفهوم
یان اند. از م بندی یا  فرضیات تئوریک بسنده كردهمقاالت مدل پارادایمی ارائه نکرده و به جمع

درصد مقاالت مدل مفهومی داشته و در واقع نظریة یکی از  13درصد باقی مانده  33
درصد( مدعی ارائه  2) اند و بقیه پردازان را  بسته به اطالعات برآمده از جامعه توسعه داده نظریه
 اند. ای نو و منحصر به فرد بوده نظریه
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