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 اجتماعی تغییر و توسعه عملی و علمی مطالعه برای روشی: ای زمینه تئوری

 2پیری صدیقه، 6ناصری سهیال

 

 چکیده

 عملی و نظری نقائص شدن آشکار با .گرفت شکل عظیم تحوالتی و تغییر آن مطالعات و توسعه سنت در سوی، این به میالدی هفتاد دهه از

 قیقاتتح قبل، خالف بر و شد متمرکز می دهد رخ آن در توسعه که ای زمینه و متن بر بیشتری توجهات توسعه سنت در رایج کالن مدلهای

 تجارب  زا استفاده و مشارکت متن، بر مبتنی که کیفی های روش ترین مهم از یکی .گرفتند عهده بر توسعه مطالعات در بارزی نقش کیفی

 های داده باب در نظری تفکر برای فرصتی خود خاص های روش و ها تکنیک از ای مجموعه با روش این .است ای زمینه تئوری هاست، گروه

 آن به مقاله توجه عطف باعث حاضر علمی جامعه در تحقیقات از نوع این بودن کمرنگ و موضوع این .کند می فراهم را متن از آمده بدست

 رد گرفته انجام  عینی های مثال از استفاده با ها، داده تحلیل و آوری جمع یعنی ای زمینه تئوری در اصلی مرحله دو جا این در .است شده

 و ای وسعهت تحقیقات در روشی چنین از استفاده پیشنهاد مقاله این اصلی هدف .شود می تشریح اجتماعی تغییرات و توسعه مطالعات رشته

 از هتوسع امر در سازی نظریه با ای زمینه تئوری دهدکه می نشان نتیجه .است ای زمینه تئوری عملی مراحل ترسیم و ادبیات دادن نشان

 توسعه، و غییرت از ذینفعان و اجتماعی کنشگران چیستی به پاسخ با دیگر سوی از و کند ایفا توسعه مطالعات در مهم نقشی تواند می سو یک

 امر رد هزینه کاهش به قبیل این از سؤاالتی و توسعه و تغییر فرایند در آنان مشارکت چگونگی پذیرش؛ یا مقاومت دالیل آن، های مؤلفه

   .رساند مدد ها گذاری سیاست و ریزی برنامه
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 مقدمه
های کشورهای مختلف جايی توانست در برنامه به طور قابل مالحظه ای 3جايگزينبديل و سنت توسعه  به اين سوی 3990دهه  از

بعد از اعالم شکست پروژه توسعه در کشورهای جنوبی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، اين ادعا قوت گرفت  .برای خود باز کند

به خود گرفته « هتوسعه نیافت»و بقیه جهان « توسعه يافته»که مفهوم سنتی توسعه يک سازه اروپامدارانه است، جايی که غرب برچسب 

اين  .نداآل و هنجار و سايرين به عنوان انحراف از معیار شناخته شدهه عنوان ايدهاين موضوع بدين معنی است که يک جامعه ب .است

های گوناگون به عنوان راه  1«جامعه خوب»و يا   2های زندگی خوبدر حالی است که با اين انديشه، بسیاری از ديگر مفاهیم و شاخص

مان حاکم بر توسعه ارزش های غربی جهان شمول شده در گفت .(Escobar, 1984: 377) سنجش توسعه مورد غفلت واقع شدند

شوند، اين در حالی است که به ارزش های جهان سوم به ديده تحقیر نگريسته شده و با توسعه نیافتگی و با رشد و پیشرفت مرتبط می

 .گره می خورند

تمند يا که از رهگذر آنها، کشورهای قدر هايی پی برد( در پی کالبدشکافی و تحلیل گفتمان توسعه، به استراتژی3911اسکوبار ) 

ان سوم بنابراين اين نوع گفتمان در طول زمان و در کشورهای جه .اند، توسعه را تثبیت و استقرار بخشندصاحب اين گفتمان توانسته

تقرار تثبیت و اس گويد که از آنها دروی از چند نوع استراتژی سخن می .های خاص خود تداوم داشته استبا استفاده از مکانیسم

به  .9شدن توسعهو نهادی 6شدن توسعهایحرفه ،5سازی رو به رشد مسائلو يکسان 1مند کردن فقرتوسعه بهره گرفته شده است: مسأله

خش جاربای از عناصر انضباطی و هناند مجموعهها با توجه به ماهیت و نحوه عملکردشان توانستهنظر اسکوبار هر کدام از اين استراتژی

  .را با خود به همراه داشته باشند

ی }هايی مثل توسعه{ که در نظر دارند توضیح« فرا روايت»های فلسفی و ابر نظريه» به زعم مجید رهنما، يکی از منتقدين توسعه، 

-می تناقضشمار و تماهای بیکنند، اغلب اين خطر را در بر دارند که توجه و حساسیت ما را نسبت به تجربهانتزاعی برای جهان ارائه 

آنها ما را از فهم ابعاد موجود و غیر قابل  .اند منحرف سازندگرا شدههای موجود، که در عین حال محدود به منطق دوگانه و تقلیل

ها، عفها و ضها، توانها، امکانتواند محدوديتدارند و به ويژه به سیر وسلوک درونی ما که میبینی هر موقعیت عینی باز میپیش

توانیم با دوستان و همراهانمان به تعريف دهد که ما میوی ادامه می .رسانندمی های ما را به ما نشان دهد آسیبفقرها و ثروت

های ايدئولوژيک ساخت ديگران، بلکه با های همکنشی بپردازيم که موجب شود در حال زندگی کنیم، نه از طريق عینکروش

داند که برساخت اجتماعی وی ضروری می .(Rahnama, 1385: 357) «آن چه که هست»اس به بینی و توجه ويژه و حسروشن

تر ا نزديکهها از قبیل توسعه بايستی از منظری که به زندگی واقعی خود مردم و بخصوص قربانیان اين فراروايتو ديگر برساخت

  .است نگريسته شود

خبه کند؟ )تنها گروه نمی    اند: چه کسی مشارکتاغلب روی اين محور باقی مانده سواالتمحور،  -ای بديل و انساندر ايجاد توسعه

 .(گیردرا در بر می دامنه گسترده ای از تصمیم گیری  ؟ )آيا مشارکت محدود است يااستچگونه  آنها  يا اکثريت مردم( مشارکت

؟ )به عنوان یستچمشارکت  دلیل آنها برایدگان پروژه( و يا تصمیم گیرن ذينفعانمشارکت کنند؟ )صرفا به عنوان  چگونهبايد آنها 

پس از آشکار شدن نقائص نظری و عملی مدلهای رايج، در تفکرات  .(Brohman, 1996) وسیله ای يا به عنوان هدفی برای خود

                                                           
1 Alternative development  
2 Good life 
3 Good socity 
4 The Problematizationof Poverty 
5 The progressive incorporation of problems 
6 The professionalization of development 
7 The institutionalization of development 
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به عمل  اقداماتی پذير کردن آن دوجديدی توسعه تالش شد موانع مفهومی و روش شناختی شناسايی و در جهت گوناگون و انعطاف

 .ای که بتوان  انواع مختلفی از روابط و تعامالت در کشورهای جهان سوم را مورد خطاب قرار دادآيد به گونه

رخ داد و اولین « چرخشی نظری»(، 90بعد از دو جنگ جهانی و درست زمانی که سنت  توسعه جايگزين رونق گرفت )اوايل دهه 

ی از اين دوره به بعد بود که مطالعات توسعه ای نیز اغلب به صورت تئور .ای کشف شدتئوری زمینه گرايانه و بويژهمطالعات برساخت

 .های هدف در متن و زمینه هرچه بیشتر مورد تأکید قرار گرفتو مشارکت گروه .(Brohman, 1996) گرفتای انجام میزمینه

ی ديگر، میل به فرمول بندی کردن اصول معتبر شخصی و نیاز های رسمی و از سوموضوعی که تنش زيادی را از يک سو بین مدل

ای هبه زعم اکثر نظريه پردازان منتقد توسعه، مدل .ای بخصوص در کشورهای جهان سوم، ايجاد کردبه فهم انواع واقعی تجارب توسعه

الی است اين در ح .انديب آنها    کردهنظری و رسمی توسعه تجارب گوناگون و غنی مردم را ناديده و يا ساده انگاشته و سعی در تخر

رايند مطالعات های مختلف و مشارکت آنها در فسازی در زمینه توسعه با تکیه بر تجربه گروهترين منابع برای نظريهکه يکی از باارزش

 .گیردای شکل میتوسعه

 تحقیق عملی .گفتمان توسعه در جهان سوم استهای مقاومت در برابر يکی از استراتژی 3از نظر اسکوبار، تحقیق عملی مشارکتی

هايی که دارد، گیاين تحقیق با توجه به ويژ .شودمشارکتی از منظر فلسفی، گسستگی راديکال از فلسفه سنتی اروپايی محسوب می

ا به سوژه/ سوژه ها رگرا مرکزيت دارند، کنار نهاده و آنتقسیم و تفکیک سوژه/ ابژه را که برای فلسفه غرب و علوم اجتماعی تجربی

هايی آزاد و نامحدود متمايل ، آنها را به سمت تولید پروژه2در تحقیق عملی مشارکتی، تعهدات دو جانبه و مشترک .سازددگرگون می

ای هسازد، که ممکن است در مسیرهای مختلفی گسترش يافته و سرانجام به خوشبختی رهنمون سازد )درست برعکس پروژهمی

ا هسرانجام اينکه اين نوع تحقیق برحسب کیفیت پراکتیس/کنشی که قادر به انجام آن هستند يعنی بر حسب ويژگی .تی(تحقیقاتی سن

 ,Escobar) شوند، ارزيابی می«عینی»شان نه برحسب بعضی معیارهای مطلق دانش و عناصر کامالً دموکراتیک و تکثرگرايانه

1984: 392). 

یق است، تئوری کننده در تحقهای شرکتکیفی که مبتنی بر مشارکت و  استفاده از  تجارب گروه ترين انواع تحقیقاتيکی از مهم

ود های خاص خها و روشای از تکنیکهای کیفی نیست، اما اين روش با مجموعهای تنها راه انجام روشتئوری زمینه .زمینه ای است

 .کندن را فراهم میهای بدست آمده در متفرصتی برای تفکر نظری در باب داده

شناسی روستايی، شناسی اجتماعی، جامعهشناسی، مردمای در جامعهای به طور فزايندهبیش از دو دهه است روش تئوری زمینه

 ده استهای علوم اجتماعی به کار برده شروانشناسی، علوم تربیتی، مصرف و بازاريابی، مديريت و تحقیقات سازمانی و ديگر رشته

(2005: 80 Bitsch,) ( با استفاده از روش تئوری زمینه3916اسکرودر و همکارانش ) مديريت نوآوری و ای پژوهشی را با عنوان
( پژوهش خود را در زمینه کارفرمايان زنان روستايی و با عنوان 3999ايگان ) .در زمینه عملکرد کشاورزان انجام دادند های تغییرفرايند

( نیز در 3996رايلی ) .ای به انجام رسانیده استبا استفاده از تئوری زمینه و از دست دادن رفاهخارج شدن از محیط کسب و کار 

  .ای به برساخت دانش اجتماعی و مطالعه رفتار توريست پرداخته استپژوهش خود با استفاده از تئوری زمینه

ی هاعات توسعه و تغییرات اجتماعی و در پژوهشهای علوم اجتماعی و بخصوص در مطالبه اين سو اين روش در رشته 10از دهه 

؛ بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر عملکرد شوراهای اسالمی شهر در توسعــه محلـی (:3111افرادی همانند ايمانی جاجرمی )

عوامل موثر بر  بررسی (:3116زاده)؛ فرضیبازسازی معنايی پیامدهای نوسازی به منطقه اورمان کردستان ايران(: 3116احمدپور )
و احمدرش  تبیین ساختار اجتماعی فقر از منظر فقرای روستايی(: 3119؛ پیری )کاهش فعالیت زنان روستايی در بخش کشاورزی

 .به کار برده شده است  شناختی پیامدهای ورود عناصر مدرن )نوسازی( به کردستانتحلیل جامعه (:3193)

                                                           
1 participatory action research (PAR) 
2 mutual commitment 
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ای رايانهگهای تحقیق و عمل در زمینه توسعه، تحقیقات برساختی از بهترين رهیافتتوان گفت در حال حاضر يکبه طور کلی می

اين موضوع از يک  .های هدف در متن و زمینه مورد نظر را محور کار خود قرار دهدای است که مشارکت گروههمانند تئوری زمینه

ه هدف از انجام اين مطالع .توجه مقاله به آن شده استبودن اين نوع از تحقیقات در جامعه علمی حاضر باعث عطف طرف و کمرنگ

عات توسعه انجام گرفته در مطال ای با استفاده از تحقیقات عینیتر شدن ادبیات و ترسیم مراحل عملی تئوری زمینهکمک به روشن

واند به محققانی تاست که میای کردن اصول و  روش در تئوری زمینه هدف نشان دادن نتايج اين تحقیقات نیست بلکه برجسته .است

  .که عالقه مند و يا درآغاز انجام تحقیقات خود هستند کمک رساند

 ایشناسی تئوری زمینهچارچوب نظری و روش

ی روزمره ای که در زندگینظريه .تر استای جامعی خاص به نظريهای فرايندی برای تعمیم نتايج حاصل از يک مشاهدهتئوری زمینه

طی اين روش تئوری به روش  .آيديابد، همانگونه که از معنای واژه گراندد )رستن، از زمین برآمدن( بر مینشو و نما میها انسان

 .(Mayam, 2001) گردداستقرايی از تجارب زندگی روزمره، مراودات، مستندات، ادبیات و مشاهدات استخراج می

یزر و  آنسلم اشتراوس در تحقیقی در مورد تعامل کارکنان بیمارستان با بیماران توسط بارنی گل 3960اين روش برای اولین بار در دهه 

ای پردازان زمینهها بعد، يکی از انتقاداتی که به نسل اول نظريهالس .(Strauss & Corbin, 1998) در حال مرگ مطرح شد

ه و صرفاً در شناسانه ننگريستای روشی/ روشعنوان بستهای به همانند اشتراوس و کوربین، وارد شد، اين بود که آنها به تئوری زمینه

( اين مورد، 2001که البته در آخرين کتاب اشتراوس و کوربین ) .های )روش( مورد استفاده نوشتندها و تکنیکمورد استراتژی

کتاب مذکور در برگیرنده فصلی در مورد پراگماتیسم و کنش متقابل نمادين بود که در چاپ اول اين کتاب وجود  .3تصحیح شد

  .نداشت

از دانشگاه  3915اشتراوس دکترای خود را در سال  .گرددهای دو مکتب شیکاگو و کلمبیا بر میای به آموزهريشه تئوری زمینه

متقابل ت کنشها و کسانی که در سنوی به شدت متأثر از پراگماتیست .روش کیفی داشتشیکاگو اخذ کرد که دستی قوی در سنت 

 ها زمینهبرخی گزاره .( بود3969( و بلومر )3911(، مید )3922(، ديويی )3966(، پارک )3969قرار داشتند،کسانی همانند توماس )

( کشف تئوری، 2برای کشف آنچه که واقعاً در حال رخ دادن بود؛ )( نیاز به فرارفتن از زمینه 3توسعه چنین روشی را فراهم کردند: )

( 1( کشف گوناگونی و پیچیدگی پديده و کنش اجتماعی؛ )1برخاسته از داده، به منظور ايجاد نظم و بنیانی برای کنش اجتماعی؛ )

( تشخیص اينکه افراد بر اساس 5ند؛ )های پروبلماتیک داراند که نقش فعالی در پاسخ به موقعیتگرانیاين عقیده که اشخاص کنش

( حساس بودن به جريان 9شوند؛ )( فهم اينکه معانی از طريق تعامل تعريف و بازتعريف می6پردازند؛ )معانی به کنش با يکديگر می

 3963یزر در سال در سوی ديگر، گل .( آگاهی از روابط بین شرايط و پیامدهای پديده1ها(؛ و )و بیرون کشیدن ذات رويدادها )فرايند

وی  .در دانشگاه کلمبیا موفق به اخذ دکترای خود شد و به عنوان کسی که در زمینه تحلیل چندمتغیره فعالیت داشت، شناخته شده بود

ی با اين حال هر دو مکتب سعی در ايجاد تحقیقات .های کمی معروف استتحت تأثیر پائول الزارسفلد بود که به عنوان مبدع روش

پس اگرچه اين روش از دو سنت فلسفی و روشی متفاوت دو تن از  .مخاطبان قرار گیرد که بتواند مورد استفاده متخصصان وداشتند 

 & :Strauss & Corbin, 1998) اندشناسان نشأت گرفته است، ولی هر دو به يک اندازه در پیشبرد آن سهیم بودهجامعه

Larosa, 2005.) 

الق، مبتکر، ها موجوداتی خای بر آن استوار است، آن است که انسانبرساختی، که تئوری زمینه -فرض بنیادی رويکردهای تفسیری

بر اين اساس  .تأکید دارد 2گرايیلذا در تعريف انسان بر عنصر اراده .بخشندو معناساز هستند که به جهان اجتماعی خود معنا و نظم می

                                                           
 ای وارد نشد.شناسانه تئوری زمینهگاه در مباحث روشاست که گلیزر به داليلی که در ادامه خواهد آمد، هیچشايان ذکر  1

 
2 voluntarism 
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 Mohammadpour, 2013: 318) های ذهنی و دالئل فردی هستندانتخابهای انسانی يا عامالن اجتماعی مبتنی بر کنش

quoted from Silverman, 2005). منبع  3ی آلفرد شوتز نگرش طبیعیدر اين پارادايم رويکرد تفسیری دانش عامّه يا به گفته

 .ازتفسیر شده دانش عامه نیستداند، پس دانش چیزی جز اشکال منظم شده و بعمده اطالعات و داده جهت درک جهان اجتماعی می

اين نوع تبیین بر توصیف يا تصويری عمیق از  .هستند 2ايدئوگرافیک -های استقرايیهای تفسیری، از نوع تبیینبر همین اساس تبیین

های تبیین .باشديک چیز با جزيیات ويژه تکیه دارد، اما دارای سطح انتزاعی محدود و مرتبط با يک میدان يا موقعیت ويژه نیز می

 The) ی هستندای و فاقد تعمیم تحلیلتجريدی، استفهامی، غیرفرضیه -محور، تجربیگرايانه( دارای ماهیت دادهايدئوگرافیک )انديشه

same source quoted from Patton 2002, Crocus 2003, Matthew and Matthew 2003, Newman 

2006 and 2007.) ای شده، نشان داده شده استن متونی که باعث کشف و توسعه تئوری زمینهتريدر جدول زير برخی از مهم. 
 

 ایبرخی از متون اصلی تئوری زمینه (:1)جدول 

 نویسنده و سال تألیف عنوان

 (Glaser and Strauss 1967) 1ایکشف تئوری زمینه

 (Glaser 1978) 1حساسیت نظری

  (Strauss 1987) 5تحلیل کیفی در علوم اجتماعی

  (Strauss and Corbin 1990) 6ایدر تئوری زمینه هاها و روشاصول تحقیق کیفی: تکنیک

  (Glaser 1992) 9ایاصول تحلیل در تئوری زمینه

 (Strauss and Corbin 1994) 1ای: مروری بر تحقیق کیفی )چاپ اول(شناسی تئوری زمینهروش

 (Charmaz 1995 9 بازانديشانه در روانشناسیهای و نقش آن در روش :ایتئوری زمینه

 (Strauss and Corbin 1998) 30م(ای )چاپ دوها در تئوری زمینهها و روشاصول تحقیق کیفی: تکنیک

 (Charmaz 2000)  33گرايانه در روش کیفی )چاپ دوم(گرايانه و برساختهای عینیروش

 (Clarke 2005) 32پست مدرنی ای بعد از دگرگونیتحلیل موقعیتی: تئوری زمینه

 (Charmaz 2006) 31ای: راهنمايی عملی از طريق تحلیل کیفیبازسازی تئوری زمینه

 Strauss and Corbin (2008) م(ای )چاپ سودر تئوری زمینه ها و روشاصول تحقیق کیفی: تکنیک

 (Artinian et al 2009) 31ای گلیزری و نقش آن در تحقیقات پرستاریتئوری زمینه 

 (Birks and Mills 2011)  35ای: راهنمايی عملیتئوری زمینه

 

 

                                                           
1 Common sense 
2 Inductive -Ideografic 
3 The discovery of grounded theory 
4 Theoretical sensitivity 
5 Qualitative analysis for social scientists 
6 Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques 
7 asics of grounded theory analysis 
8 ‘Grounded theory methodology: An overview’ in Handbook of qualitative research (1st Edition) 
9 ‘Grounded theory’ in Rethinking methods in psychology 
10 Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques (2nd Edition) 
11 ‘Grounded theory: Objectivist and constructivist methods’ in Handbook of qualitative research (2nd Edition) 
12 Situational analysis: Grounded theory after the postmodern turn 
13 Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis 
14 Glaserian Grounded Theory in Nursing Research 
15 Grounded Theory: A Practical Guide 
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 ایمراحل عملی تئوری زمینه

در مورد توسعه که با اين روش به انجام  3های عینی از مطالعات انجام گرفتهشود با استفاده از نمونهدر اين بخش از تحقیق تالش می

د را شود که کل اين فراينقبل از وارد شدن به اين مراحل، نموداری ترسیم می .شودای ترسیم اند مراحل عملی تئوری زمینهرسیده

ترين ها يکی از مهمها، تجزيه و تحلیل و مقايسه مداوم دادهشايان ذکر است که همزمانی مراحل گردآوری داده .دهدنشان می

  (.Corbin & Strauss 1990; Mills 2006) ای استهای تئوری زمینهويژگی

 

 
 

 Mohammadpour2013, p. 321, quoted from Spizal and Carpenter, 2007: 145 منبع: 
 ایای زمینهتحقیق با نظریه(: مراحل انجام 1نمودار )

 

                                                           
 -1شناختی عوامل کارايی شوراهای اسالمی شهر بررسی جامعه -2نوسازی به منطقه اورامان کردستان  درک معنايی پیامدهای ورود -3های مورد استفاده عبارتند از نمونه 1

تبیین ساختار اجتماعی فقر از منظر فقرای روستايی. مطالعات تحقیقات مذکور   -1های اقتصادی زنان روستايی در خانواده و  ای وضعیت گذشته و حال فعالیتبررسی مقايسه

 وختگان مطالعات توسعه و تغییرات اجتماعی به انجام رسیده است.آمتوسط دانش

اسناد و  مشاهده مشارکتی ادبیات تحقیق هامصاحبه

 مدارک

ها و مجله

 هافصلنامه

 میدانی هایيادداشت

 هاتولید داده

 هاتحلیل داده

 کدگذاری باز-بندیمفهوم

 کدگذاری سطح اول:توايد مفاهیم اولیه

 های عمدهکدگذاری سطح دوم: تولید مقوله

 کدبندی محوری

ی/ های شرايطی، تعاملها، تعیین مقولهارتباط منطقی و علّی بین مقوله

 فرايندی و پیامدی

کدبندی گزينشی؛ انتخاب و تعیین مقوله 

 محوری -هسته

 اینظريه زمینه
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 تولید  داده 

رين سؤاالت تدر زير برخی از مهم .ها دارندنقشی کانونی در هدايت تحقیق و تولید داده« يابی يا سؤاالتمسأله»همانند تمام تحقیقات، 

 .تحقیقات مذکور آورده شده است

 محققین سؤاالت

است؟ به عبارت ديگر، مردم منطقه اورامان تغییرات )اقتصادی، قشربندی پیامدهای ورود نوسازی به منطقه اورامان چه بوده 

اجتماعی، نظام آموزشی، نطام بهداشتی مدرن، اعتقادی و ارزشی، خويشاوندی، ساختار زبانی، تکنولوژی مدرن، ارتباطات و 

 .کنندحمل و نقل، و نطام تعاملی( چگونه درک، معنا و تفسیر می

 محمدپور و رضايی

 ايمانی دهند؟شوراهای اسالمی شهر برای داشتن عملکردی موفق چه اقداماتی را انجام میاعضای 

 زادهفرضی ترين دلیل يا داليل کاهش فعالیت زنان روستايی در جامعه مورد مطالعه )از منظر آنان( چه بوده است؟عمده

 پیری علل فقر و تداوم آن در جامعه مطالعه ) از منظر فقرا( چیست؟

 

-Adib Hajbagheri et al., 2007: 26) های جمع آوری شده، ممکن است کانون توجه مطالعه تغییر نمايدالبته بسته به داده

 .در معنای آنچه که در مطالعات کمی مطرح است، وجود ندارد« گیرینمونه»در روش کیفی  .ای مطرح شوديا سؤاالت تازه (.127

ستیابی از آنجايی که هدف د .باشدگیری نظری میگیری مبتنی بر هدف و نمونهای، نمونهمینهگیری در تئوری زدو روش عمده نمونه

اً اين افراد را اصطالح .ای در مورد موضوع تحقیق است آنچه اهمیت دارد، تعیین موارد مرتبط برای گردآوری داده استبه نظريه

 and Rezaei quoted from Johnson 1989; Mohammad Poor) نامندتحقیق می 2بانانيا دروازه 3مطلعین

Erlendson 1993; Neumann 2006; 2007, p. 19 )شودهمچنین حجم نمونه در حین کار مشخص می (Flick, 2008: 

 & Strauss)گیری کرد  اگرها نیز نمونهتوان از اتفاقات، فضاها و موقعیتگیری نظری عالوه بر افراد میدر نمونه .(35-36

Corbin 1998) به  های مورد مقايسههای مختلفی در میدان مطالعه وجود دارد، نمونه گیری بايد حداکثر تنوع را بین گروهگروه

گیری در مطالعات های تحقیق و نوع نمونهدر زير تالش شده است نمونه (.Strauss, 1987 and Pete Gruu 1990) کار گیرد

 .ای مذکور نشان داده شودتوسعه
 گیرینوع نمونه میدان مورد مطالعه محققین

 اورامان تخت از توابع شهرستان سروآباد محمدپور و رضايی
گیری مبتنی بر هدف و نمونه

 گیری نظرینمونه

 ايمانی
اعضای شورای شهر، شهرداران، مديران ستادی معاونت امور اجتماعی و شوراهای وزارت 

 هاو انتخابات استانداری کشور، مديران و کارشناسان دفاتر امور اجتماعی

گیری مبتنی بر هدف و نمونه

 گیری نظرینمونه

 زادهفرضی
( 3-15( و نسل سوم )15-50سال )نسل اول(؛ نسل دوم ) 50سه نسل از زنان: زنان باالتر از 

 روستای میانده

گیری مبتنی بر هدف و نمونه

 گیری نظرینمونه

 در روستای گنبد پیرمحمد چهار گروه از زنان و مردان دو طايفه پیری
گیری مبتنی بر هدف و نمونه

 گیری نظرینمونه

 

( 2003بخشد محمدپور به نقل از گالسر )ها و توسعه نظری آن نیز جهت میهای گردآوری دادهای به روشی زمینهمنطق نظريه

ها را از طريق مصاحبه، مشاهده، مراجعه با اسناد، يا ترکیبی از اين منابع جمع محقق ممکن است داده ."همه چیز داده است"گويد می

                                                           
1 informants 
2 Gatekeepers  
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اسناد و  1های رسمی، غیر رسمی يا نیمه سازمان يافتهمصاحبه 2گرروش شرکت کننده مشاهده 3های روزانهيادداشت .آوری نمايد

 ;Adib Hajbagheri et al. 2007) اده هستندی معتبر برای تولید دهاها و فصلنامه، و ادبیات تحقیق راهمدارک، مجله

Mohammadpour, 2013, quoted from Spizal and Carpenter 2007). های تواند به شیوهتوصیه هربرت بلومر می

 ای مورد استفاده قرار گیرد: های الزم برای ساخت نظريه زمینهزير در فرايند گردآوری داده

  .ها توضیح دهدحی سؤال و مفاهیم اولیه در جريان گردآوری دادههای محقق را در طراداليل انتخاب -3

رود که در موضوع تحت مطالعه وی بسیار مهم هستند و مهمتر ها، محقق به دنبال مفاهیمی میدر جريان گردآوری داده -2

 .گیرندهای تحقیق نیز بسیار مورد تأکید قرار میاينکه اين مفاهیم از نظر سوژه

-ها در بستر مفاهیم و مقولهشوند، محقق در خالل تحلیل دادهها گردآوری و سازماندهی میای از دادهزمانی که مجموعه -1

 .گیرد که برخی از آنها در بررسی موضوع مطالعه از اهمیت کلیدی برخوردارندهايی قرار می

های تحقیق و تحلیل و توجه به مفاهیم حساس محقق را در همه مراحل مطالعه از تعیین موضوع تا سؤال 1حساسیت نظری -1

 کنددادهها راهنمايی می

اين وضعیت ، های قبلی باشد، و اطالعات جديدی حاصل نگرددهای جمع آوری شده تکرار دادهها، اگر دادهآوری دادهبا ادامه جمع

در اين  .ها بايد تا زمان رسیدن به اين حالت ادامه پیدا کندآوری دادهجمع .( 2008Baghi et al., 36: Haj) گويندمی 5را اشباع

ی مراحل ها در همهوی بر اين باور است که غلظت مفاهیم و مقوله .بردبجای اشباع نام می« 6غلظت»( از واژه 2003زمینه گالسر )

ی در حال ساخت بايد های مختلف نظريهباشد، يعنی تناسب ابعاد و سازه 9«ب ظهوريابندهتناس»ای بايد دارای ماهیت سازی زمینهنظريه

 .(Mohammadpour, 2013: 326 quoted from Glaser) به صورت خود جوش و طبیعی ظاهر شود نه به شکل  تحمیلی

 تحلیل داده 

گیری همچنان ادامه دارد و ممکن افتد که نمونهاتفاق میاين در شرايطی .شودها آغاز میها کار تحلیل دادهبعد از گردآوری داده

گیری و گردآوری داده بپردازد و اين عمل را تا زمان به اشباع های بدست آمده، محقق مجدداً به سراغ نمونهاست بعد از تحلیل داده

يادداشت ها و  .جام مراحل کدگذاری استها با يکديگر و انترين کار در اين قسمت مقايسه دادهمهم .دهدها ادامه میرسیدن داده

هايی  آيد همگی مکانیزمحرف های گفته شده که از طريق تکنیک های تحلیل محتوا با استفاده از جداول و گراف ها بدست می

 .(Strauss and Corbin, 1990) گیرندبرای کد گذاری هستند که بصورت فردی انجام می

 سطح اول کدگذاری: کدگذاری باز 

شود و کدگذاری سطح دوم که می 9گیرد: کدگذاری سطح اول که منجر به تولید مفاهیمطی دو مرحله انجام می 1ذاری بازکدگ

مفهوم تصويری انتزاعی است از يک شی، حادثه،  .سازی استای مفهومنخستین گام در تئوری زمینه .30هاستحاصل آن ايجاد مقوله

توان گفت به عبارت ديگر می  .(Strauss & Corbin, 1998: 103) کندمهم ارزيابی میای کنش يا واکنش که محقق آنرا داده

بسیار واضح است که در  .شوددر اين مرحله از تحقیق، خط به خط جمالت موجود در متن خام خوانده شده و به آنها کد داده می

هی های مشابدر ادامه اين کدها را بايد بر حسب ويژگیمرحله اول کدگذاری باز، محقق با حجم انبوهی از کدها روبرو خواهد بود 

                                                           
1 Journaling  
2 Participant observer  
3 Semi structured  
4 Theoretical sensitivity 
5 Saturation 
6 Density  
7 Emergent fit 
8 Open coding  
9 concepts 
10 Categories  
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بندی کدهای حاصله بر حسب خصوصیتی خاص که در مرحله همین طبقه .که بین آنها وجود دارد، به سطح باالتری از انتزاع رساند

است که  عی بودن اين مفاهیمنکته قابل توجه سطح انتزا .های تحقیق خواهد شدشود منجر به ايجاد مقولهدوم کدگذاری باز انجام می

نکته ديگر مرتبط بودن اين مفاهیم به مسأله و سؤاالت تحقیق است که بدون در نظر گرفتن اين  .دهددرجه اهمیت آنها را نشان می

از بهای زير گويای اين دو مرحله از کدگذاری مثال .ای با خللی اساسی روبرو خواهد بوديابی به تئوری زمینهنکته فرايند دست

 .هاخواهند بود، يعنی ساخت مفاهیم و مقوله

 داده های خام مفهوم مقوله

 وابستگی

 انتظار برای دريافت کمک
اين جا همه منتظرند که آخر ماه برسه و کمیته امداد به حساب آنها پول 

 .واريز کند

 .شودکند کفاف هزينه بیماری ما نمیهايی که دولت به ما میکمک های دولتیکمک

ناتوانی شخص در پرداخت 

 هاهزينه

تم چه کرد، نبود واقعاً نمی دونسام میاگر همین کمکی که بهزيستی به بچه

 .کار کنم

 تقديرگرايی

 خواست خدا بوده است که ما اين چنین فقیر بمانیم حکمت خدا

 ما هیچ وقت هیچ شانسی نداشتیم و از اين به بعد هم نخواهیم داشت بدشانسی

 شوداگر خدا بخواهد وضع ما خوب می خداخواست 

  

 شود:های مذکور بیان میهای موجود در پژوهشترين مقولهدر زير با رجوع به مطالعات انجام گرفته برخی از مهم

 محققین مقوالت

های کاری، آموزش مدرن، عقالنی شدن ضعف اقتصادی،سلطه سنتی، بهداشت نامناسب، مسائل رفاهی، مهاجرت

های فردی، ممتازين جديد، ابراز باورها، ، شکاف اعتقادی، تمايل به حفظ، ، لزوم مقاومت، افزايش آزادی

 يابی، پیدايش توريسم، افزايش ارتباطات برون تأسف، آگاه شدن مردم، فرصت شغل

محمدپور و 

 رضايی

های تابهام در قانون، فقدان سنفقدان نهادينگی، رهاشدگی، پراکندگی   مديريت، ساختار متمرکز نظام اداری، 

 دموکراتیک، نهادخواهی،استقالل عمل، گسترش اختیار، اصالح قانون، امتناع از مشارکت،  کارايی
 ازکیا و ايمانی

تأثیرپذيری از زتدگی شهری، تفاوت زندگی شهری و روستايی به لحاظ برخورداری از امکانات، تمايل به شهری 

فعالیت کشاورزی، جايگزين کردن نیروی کارگر روزمزدی، تمايل به مهاجرت، بودن، عدم تمايل به انجام 

 کاهش ساعات کار زنان، افزايش میزان دستمزد، ادامه تحصیل، شکاف نسلی، جنگ تحمیلی

 زادهفرضی

-ای، بیای طايفههسوادی، درگیریوابستگی، تقديرگرايی، فقر بین نسلی، انزوای اجتماعی، طرد،  بیکاری،  بی

 توجهی دولت ، جنگ تحمیلی
 پیری

 
 سطح دوم کدگذاری: کدگذاری محوری 

نامد چرا که اين کدگذاری بر محور مقوله، می« 2محوری»را کدگذاری  3اشتراوس فرايند مرتبط سازی مقوالت با مقوالت زيرين 

)همان منبع( در کدگذاری محوری بايد شکل محکمی  .افتدپارادايم، اتفاق می 1هایو ويژگی 1مرتبط سازی مقوالت در سطح ابعاد

 در کدگذاری محوری مقوالت زير بايد شناسايی شوند: .مقوله }که در ادامه خواهند آمد{ شکل گیرد« محور»از روابط حول 

 انجامدای میهايی که به وقوع يا گسترش پديدهشرايط علّی: حوادث، وقايع و اتفاق.  

                                                           
1 subcategories 
2 Axial  
3 Dimension  
4 properties 
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 ،وند تا آنها شای که سلسله کنش/ کنش متقابل به سوی آنها رهنمون میحادثه، اتفاق يا واقعه پديده: ايده و فکر محوری

  .اندرا اداره، يا با آنها به صورتی برخورد کنند، يا اينکه سلسله رفتارها بدانها مرتبط

 ی در طول الق به پديدهکنند؛ يعنی محل حوادث و وقايع متعای داللت میای که به پديدهزمینه: سلسله خصوصیات ويژه

}به  .یردگزمینه نشانگر يک سلسله شرايط خاصی است که در آن راهبردهای کنش/ کنش متقابل صورت می .طیف بعدی

 {.شودبندی و میزان دخالت شرايط میانجی در بروز راهبردها شناسايی میعبارت ديگر در زمینه شدت، زمان

 آنها راهبردها  .گذارندای تعلق دارند بر راهبردهای کنش/ کنش متقابل اثر میهشرايط میانجی: شرايط ساختاری که به پديد

 .کنندبخشند و يا آن را محدود و مقیّد میرا درون زمینه خاصی سهولت می

 ه شده ای، تحت شرايط مشاهدهای ايجاد شده برای کنترل، اداره و برخورد با پديدهراهبرد کنش/ کنش متقابل: استراتژی

  .خاص

 پیامد: نتیجه و حاصل کنش/ کنش متقابل (Strauss and Corbin, 2006: 97 and 98). 

های مورد استفاده در تحقیق به تفکیک مقوالت عمده به تفکیک پديده و ابعاد برخی از مقوالت عمده پژوهش 2در جدول شماره 

  .شرايطی، تعاملی و پیامدی بیان شدم است
 

 برخی از مقوالت عمده به تفکیک پدیده و ابعاد شرایطی، تعاملی و پیامدی (:2)جدول 

 نوع مقوالت
 محققین 

 پديده شرايطی تعاملی يا کنش/ کنش متقابل پیامدی

های فردی، ممتازين افزايش آزادی

جديد، ابراز تأسف، آگاه شدن مردم، 

يابی، پیدايش توريسم، فرصت شغل

 افزايش ارتباطات برون

)مهاجرت به قصد کار، تصور  پذيرش

های آموزشی، مثبت از پیشرفت

 عقالنی شدن باورها،(

مقاومت )شکاف اعتقادی، تمايل به 

 حفظ، لزوم مقاومت(

 ضعف اقتصادی

 سلطه سنتی

 بهداشت نامناسب

 مسائل رفاهی

ورود عناصر 

 نوسازی

يی
ضا

و ر
ور 

دپ
حم

م
 

نگرانی، امتناع از مشارکت، امیدواری، 

 کارايی

نهادخواهی، استقالل عمل، گسترش 

 خواهیاختیار، اصالح قانون، حمايت

ساختار متمرکز نظام 

 اداری، ابهام در قانون،

فقدان نهادينگی،  

رهاشدگی، 

پراکندگی،  

 مديريت

نی
ما

اي
 

تمايل به مهاجرت، کاهش ساعات کار 

زنان، افزايش میزان دستمزد، ادامه 

 تحصیل

عدم تمايل به انجام فعالیت 

کشاورزی، جايگزين کردن نیروی 

 کارگر روزمزدی

تأثیرپذيری از زتدگی 

شهری، تفاوت زندگی 

شهری و روستايی به لحاظ 

برخورداری از امکانات، 

 تمايل به شهری بودن

 -دگرگونی ارزشی

هنجاری )تغییر 

سبک زندگی 

 زنان(

ده
 زا

ضی
فر

 

-وابستگی، اعتیاد، تداوم فقر، آسیب

 سوادیهای جسمانی، بی

های شهری، ترک تحصیل،  مهاجرت

 درخواست حمايت

وابستگی،  قديرگرايی، فقر 

بین نسلی، انزوای اجتماعی، 

، سوادیطرد،  بیکاری،  بی

 ایهای طايفهدرگیری

ی تداوم فقر
پیر
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  61/ اجتماعی  تغییر و توسعه عملی و علمی مطالعه برای روشی: ای زمینه تئوری

 سطح سوم کدگذاری: کدگذاری انتخابی

با پیمودن مراحلی  .(Strauss and Corbin, 2006: 119) در اين مرحله وظیفه محقق مرتبط ساختن مقوالت به همديگر است

در اينجا آنچه که مهم است فهم دقیق روابط بین  .است 3توان رسید: اولین قدم متضمن توضیح خط اصلی داستانبه اين خواسته می

ک که محقق خود را به يزمانی .باشدخط اصلی داستان همان مفهوم پردازی داستان که مقوله اصلی است، می .مفاهیم و مقوله هاست

ا داستان در اين ج .داستان متعهد ساخت، الزم است از توصیف فراتر رود و به مفهوم پردازی، يعنی شرح خط اصلی داستان بپردازد

ساير  هگذاری شود و به عنوان يک مقوله به تدريج ببايد تحلیل شود، يعنی درست مثل کدگذاری باز و محوری، پديده اصلی بايد نام

ط دادن قدم دوم رب .تر بوده و مقوالت ديگر را در برگیرددر اين جا بايد مقوالتی انتخاب شوند که انتزاعی .مقوالت مربوط شود

قدم  .است، برگرد مقوله اصلی با استفاده از يک پارادايم( Strauss and Corbin, 2006: 121 and 122) مقوالت تکمیلی

میل پنجم و آخرين قدم، تک .هاستچهارم به تايید رساندن آن روابط در قبال داده .يکديگر استسوم مرتبط ساختن مقوالت به 

به عبارت ديگر در اين مرحله  .(Strauss and Corbin, 2006: 119) مقوالتی است که اصالح و يا نیاز به بسط و گسترش دارند

ضیح مفصل هر کدام از مقوالت عمده و اصلی در قالب خط تر، و توپس از مرتبط سازی مقوالت با يکديگر در سطحی انتزاعی

مونه از در زير مدل نهايی دو ن .شوددهد پرداخته میداستان به ترسیم داياگرامی که روابط بین مفاهیم و مقوالت تحقیق را نشان می

 شود:های مورد مطالعه بیان میپژوهش

 
 (Mohammadpour and Rezaei, 2008: 25)منبع: 

 ای درک پیامدهای نوسازی در منطقه اورامان به مثابه ساختار بخش و ساختارشکن(: مدل نهایی نظریه زمینه2نمودار )

                                                           
1 Story: اند.منظور از داستان قصه به معنی عامیانه آن نیست، بلکه گزارشی است از يک سلسله حوادث و وقايع که در گذشته روی داده 

 شرايط علّی:

 ضعف اقتصادی

 بهداشت نامناسب

 رفاهیمسائل 

 مشکل تحرک

پديده: ورود عناصر 

 نوسازی

 گر:شرايط مداخله

محدوديت شناخت سلطه 

 سنتی

 ای:شرايط زمینه

 مشکالت آموزشی

:  تعامالت/ راهبردها

 پذيرش مقاومت

 پیامدها:

ارتقای  معیشتی، رهايی، افزايش امید به زندگی، تسهیل، توانمندساز/فشارآور، 

 ای سنتیهبرانگیز، بقای اصول، میل به بازکشت، تضعیف شبکهرفاه آفرين/چالش
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اشد، بای میگذاری مدل نهايی نظريه زمینهسی در اين مرحله، که اساس نامگذاری مدل باال آمده است، نکته اساهمان طور که در نام

 ها به آن اشاره شده است،ای است که با مقوالت عمده ديگر مرتبط است و به فراوانی در دادهمقوله هسته، مقوله .است 3مقوله هسته

وسازی را بر اساس اين مقوله، مردم اورامان پیامدهای ن .بینجامد اين مقوله همچنین بايد به اندازه کافی انتزاعی باشد که به تولید نظريه

اند که در آن نوسازی از يک طرف ساختارهای جديدی به جامعه آنان بخشیده است، امّا به مثابه ساختاربخش و ساختار شکن دريافته

اده آمده زای در پژوهش فرضیيی نظريه زمینهدر زير مدل نها .همزمان بسیاری از ساختارهای سنتی آنان را نیز دچار افول کرده است

 است:
 

 
 

 (Firoozabadi and Farzi-e Zadeh, 2009: 50)منبع: 
 هنجاری؛ آغاز فرایند سبک زندگی{ -(: مدل نهایی دالیل کاهش فعالیت زنان روستایی } دگرگونی ارزشی3نمودار )

)با تأکید بر « هنجاری -ارزشیدگرگونی »ترين دلیل کاهش کار زنان، ظهور پديده همانطور که در مدل نیز آمده است، عمده

 .گیری از تولید و کار به سوی مصرف و رفاه( در میدان مطالعه استجهت

 گیرینتیجه

 .ای از مسائل کنونی کشورهای موسوم به جهان سوم از بحران تئوری توسعه در اين کشورها حکايت داردبدون شک بخش عمده

ند که کدغام کرده و کل توسعه را در امتداد الگوها و تجارب کشورهايی دنبال میها و انواع مختلف را در هم اتئوری مذکور گونه

تجارب بعد از دو جنگ جهانی نیز گويای اين بود که راه حل برای مسائل توسعه  .از دنیای جهان سوم بسیار متمايز و متفاوت است

ز جايی بدون شک متون توسعه ا .ای را داراست، ايجاد شود توسعه که فرايند تاريخی، فرهنگی و اجتماعی ويژه بايد در متن و زمینه

به جای ديگر دائماً در حال تغییر است و احتماال رويکرد ثابت نظری و عملی برای پیشبرد صحیح آن کافی نیست از اينرو مطالعات 

نوع، اهداف باز و های متتلف، عّللهای انسانی، سؤاالت گوناگون، تعاريف مخها و پويايیتوسعه بايد توجه بیشتری را به پیچیدگی

                                                           
1 Core category  

 شرایط علّی:

 تأثیر پذیری از جامعه شهری

 تمایل به شهری بودن

مقایسه خود با دختران و زنان 

 شهرنشین

ادامه تحصیل، تنها راه دستیابی 

به پایگاه اقتصادی و اجتماعی 

 باالتر

نگرش واالدین نسبت به 

 روستانشینی فرزندان 

شهر و روستا از لحاظ تفاوت 

 برخورداری از امکانات زندگی

 گر:شرایط مداخله

 وضعیت مالی

توانایی تأمین نیازهای 

 زندگی در شهر

 شکاف نسلی

 راهبردها:

 های کشاورزیعدم تمایل به انجام فعالیت

 جایگزین کردن نیروهای کارگر روزمزدی

تالش برای مشابهت نحوه زندگی خود با نحوه 

 تران و زنان شهرنشینزندگی دخ

 توصیه به فرزندان در خصوص کشاورز نبودن

 توصیه به فرزندان برای ادامه تحصیل

 مهاجرت خانوار به شهر

 پیامدها: 

 اتمام سریع کار  در شالیزار 

 کاهش ساعت کار زنان

 ضرورت پذیرای از زنان

 افزایش میزان دستمز کار 

 افزایش هزینه کاشت، داشت، برداشت

 شدن برخی روستاییان به عالفبدهکار 

 عدم تمایل به انجام فعالیت کشاورزی

 افزایش افراد غیربومی در روستا

 زمینه:

روستای میانده )نسل 

 دوم و سوم(

میزان، شدت و دوره 

 زمانی

 پدیده:

 -دگرگونی ارزشی

گیری از هنجاری )جهت

کار به سوی مصرف و 

 رفاه(

فرایند سبک آغاز 

 زندگی
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  63/ اجتماعی  تغییر و توسعه عملی و علمی مطالعه برای روشی: ای زمینه تئوری

ازی در مورد سترين منابع برای نظريهها و فرايندهای اجتماعی داشته باشد چرا که يکی از با ارزشگران اجتماعی از پديدهکنش ...

ين دلیل بدهای مختلف موجود در جامعه درک و عمل می شوند توسعه بايد خود تجارب توسعه باشند، تجاربی که  بوسیله گروه

 .است که محققان توسعه بايد در تالش باشند تا درک ديگران از توسعه را تفسیر کنند

وشی برای ای رتئوری زمینه .ای در مطالعات توسعه استيابی به چنین هدفی استفاده از تئوری زمینهترين طرق دستيکی از مهم

ا با بدين منظور در اين مقاله تالش شد ت .و تجزيه و تحلیل آن استگران اجتماعی در متون مختلف استفاده از تجارب واقعی کنش

یر های مطالعات توسعه و تغیهای عینی انجام گرفته در رشتههايی از پژوهشای و با ارائه نمونهترسیم مراحل عملی تئوری زمینه

در نوع خود جذاب و  تواندايج چنین تحقیقاتی میاجتماعی نشان داده شود که نه تنها انجام چنین تحقیقاتی امکان پذير است، بلکه نت

  .بودناپذير میقابل توجه نیز باشد و چه بسا بدون انجام چنین مطالعاتی حصول به آن نتايج امکان

 ا کندتواند نقشی مهم در مطالعات توسعه ايفسازی در امر توسعه از يک سو میای با نظريهتوان گفت تئوری زمینهبه طور خالصه می

رش؛ چگونگی های آن، داليل مقاومت يا پذيو از سوی ديگر با پاسخ به چیستی کنشگران اجتماعی و ذينفعان از تغییر و توسعه، مؤلفه

 .مدد رساند هاگذاریو سیاست ريزیدر امر برنامه مشارکت آنان در فرايند تغییر و توسعه و سؤاالتی از اين قبیل به کاهش هزينه
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