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   یفکیق یت در تحقیفکیت یریمد
 تئوري و اثنوگرافید بر گرانددکیبا تأ

  *یحیاهللا فص امان
 دهچكي

برابـر  ه در كاست  يشناس در جامعه يروشاصلي  يها مپاراداياز  منزلة يكي به يفكيروش 
ـ و نو بودن اين روش ازسويي، ا يماهوهاي  ويژگيقرار دارد.  يم اثباتيپارادا ن روش در ي

ـ گر، سبب شده يد يسويران ازا يو دانشگاه يمحافل علم ـ ه هنـوز ا ك جايگـاه  ن روش ي
موجـب   يروش اثبـات  ةطري. سنيابدران يا يو پژوهش يخود را در محافل دانشگاهشايستة 

و شـود  ام الزم قلمـداد  كفاقد اتقـان و اسـتح  گرفته با روش كيفي،  انجام يارهاكه كشده 
، چـالش  اصـلي  يهـا  جمله چالشقرار گيرد. از يفكيدر برابر روش  گوناگوني يها چالش

عتبار در روش تحقيـق كيفـي   سنجش ا كا به زبان تسامح و تساهل، ماليت يفكيت يريمد
بـه  ( يدو روش اثنوگرافربارة درا ن بحث ياايم تا  كوشيدهن نوشتار يدر ا رو نيهماست. از

در حالـت ميانـه   به مثابه روش قرار گرفتـه  ( يتئورترين روش كيفي) و گراندد يفكيمثابه 
ايم كه مديريت كيفيـت در   كردهاثبات كنيم. در اين نوشتار،  يريگيپروش كيفي و اثباتي) 

مودن يمحصول پگرانددتئوري  نشگر و درديدگاه كق معنا از يدق كمحصول دراثنوگرافي، 
  است.  يساز هيق مراحل نظريدق
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  مقدمه
در روش دیریت کیفیت است. برخالف روش کمی، میکی از مباحث مهم در تحقیق کیفی، 

ق یت تحقیریت و مدیفکی یابیارز  ةار و نحویمعگوناگون دربارة  يها منازعات و جدال یفکی
و شناسـی   ، انسانیشناس ، معرفتیشناس یث هستیاز ح یفکیق یروش تحقگیرد؛ زیرا  درمی
غالبـاً  شناسـی   یث هسـت یاز ح یفکیامالً متفاوت است. روش ک یمکبا روش شناسی  روش

هاي  یتن و خالق واقعیآفرمنزلۀ موجود مختار، معنا بهرفته شدن انسان یست. پذگرا برساخت
د. نـ ده یل مـ کیرا تش يریم تفسیپاراداناسی ش فرض انسان شیپ یاصلهاي  اجتماعی، ویژگی

رش ینسبت به معرفـت، پـذ   یعمل يریگ ه، جهتیهدف نظرمنزلۀ  بهم یف ضخیتوص یمعرف
جداناشـدنی تحقیـق،   بخـش  مثابـه  ها بـه   رش ارزشیمنبع معرفت، و پذمنزلۀ  بهدانش عامه 

ح یو تشر كدردهند. تفهم،  یل مکیرا تش يریم تفسیپاراداشناسی  معرفت یاصلهاي  ویژگی
 يهـا  در بسـتر تعامـل   كشـواهد و مـدار   يجوو و جستیط، معنادار در مح ینش اجتماعک

شـمار   بـه  یفـ کیروش شـناختی   روش يها یژگین ویتر ، مهميظاهر عاد یال و بهس یاجتماع
پـژوهش  ت یفکیتوان  ینمي، ریو تفس یم اثباتیپارادا يادیبن يها با توجه به تفاوت 1آیند. می
  کرد. یابیارز یمکروش  يها كساس مالای را برفکی

 يهـا  هـا فرهنـگ   در مقدمـه بـه آن توجـه شـود، حضـور خـرده      باید ه ک يگریمطلب د
ن اسـت  یـ ا یفکیو روش  يریم تفسیدر جوامع امروز است. الزمۀ استفاده از پاراداگوناگون 

خـود  دیـدگاه  از  یو هر فرهنگـ گوناگون توجه،  يها فرهنگ به خرده يا ن جامعهیه در چنک
؛ چـون  پرهیـز گـردد  هـا   فرهنـگ دیگـر  بـه   یدگاه فرهنگـ یـ د یـک ل یـ و از تحمشود فهم 
محصول  هرکدامه کدهند  یل مکرا ش گوناگونی ییمعنا يها نظام ،مختلف يها فرهنگ  خرده

ندارد. نگـاه   يگر برترینسبت به فرهنگ د یچ فرهنگیاست و ه یعامالن اجتماع يها نشک
هـا،   فرهنـگ  ما را از فهم درسـت خـرده  هاي هر فرهنگ،  ویژگیده انگاشتن یرون و نادیاز ب

خود آن توجـه شـود. بـا    دیدگاه هر فرهنگ از هاي  ویژگید به یبا نیا. بنابرسازد یمحروم م
ه ینکـ سـازد و آن ا  یان مـ یـ خـود را نما  یخـوب  ن نوشتار بـه یائلۀ مس مزبور،توجه به مطالب 

؟ کـرد جمـع   یفـ کیت در روش یفکیت یریمدرا با  یتنوعات فرهنگ ۀمطالعتوان  میچگونه 
ست؛ لـذا  ین نوشتار مجال پاسخ دادن به آن نیه در اکاست  یلکعام و این پرسش، پرسشی 

گرانـددتئوري   و یتنهـا در دو مـورد اثنـوگراف   را له ئمسـ ایـن  ه کـ  یمشکو ین نوشتار میدر ا



   ۴۷اثنوگرافي  و گرانددتئوري بر تأكيد با كيفي تحقيق در كيفيت مديريت

گونـاگون دربـارة    يردهـا یکروبـه  اجمـال   نخست بـه یق، پاسخ دقکنیم. براي یافتن  یبررس
سـه  ی، فـ کیق یـ ت در تحقیفکیت یریمدبارة درپردازیم.  می یفکیق یت در تحقیفکیت یریمد

نـد و  یگر نـاظر بـه سـنجش فرا   ید یجه، برخیناظر به سنجش نت یه برخ، کمبنا مطرح است
  ند.ردیکدو رواین از  یقیتلف یبرخ

  يفكيق يت تحقيريمدگوناگون  يردهايكرو
  يكالسك يارهاي. استفاده از مع۱

 مطابق ایـن  هاي ارزیابی کیفیت تحقیق کیفی بر اساس، معیارهاي سنتی است.یکی از روش
؛ البتـه نـه بـه    ندا ی قرار گرفتهابیارز كمال» تینیع«و » اعتبار«، »ییایپا«چون  يارهایمعمبنا، 

  روند. یمکار  به یمکه در روش ک ییهمان معنا
 ۀجـ ی، نتيریپـذ ي، و تکرارثبـات، سـازگار   یبه معـان  ییایپا یمکدر روش  الف) پایایی:

اســت نـه ثبــات و   يریپـذ  نــانیاطم يمعنـا  بــه ییایـ پا یفــکیامـا در روش   2؛ق اســتیـ تحق
ق یـ نـد تحق یجه و گـاه فرا یار سنجش گاه نتیمعی، فکیق یدر روش تحق ییایپا 3ي.ریرارپذکت

کـار   به 6زمان و هم 5در زمان 4ی،آرمان يجه به سه معنایار سنجش نتیمعمنزلۀ  به ییایاست. پا
درسـت از   ةبه استفادیجه، ز بر نتکتمر يق، به جایتحق یۀبه مثابه رو ییایاما در پا؛ رفته است
بـودن  اعتمادپـذیر  محصـول  یـن معنـا،   به ا ییایشود. پا ید مکیق تأیند تحقیل فراکروش در 

یی، سـنجش  ایار پاین معیتر مهم 9.است 8قیتحق ياعتماد بودن روش اجرادرخور و  7ها داده
  یق است:تحق یۀاساس روبر

ق و با یتحق ياجرا  ها و روش ت اعتماد به دادهینترل قابلکدر قالب  ییایار پایب معیترت نیبد
ر یمجدد شده است. سـا  يبند فرمول یفکیق یتحق يها از روشهریک  توجه به خاص بودن

ج یهـا و نتـا   بـه همـان داده   يرارکت يها ه مجموعۀ دادهینکرا، مانند ا ییایها از پا برداشت
د یشـا گرفتـه شـود،   کـار   بـه  ییاین برداشت از پاید. اگر اینار بگذاری خواهد شد، کمنته

  10.ح داشته باشدیها ترجها به اعتماد به آن ي به دادهاعتماد یب
ق یاست. در تحق» اعتبار«ار یجه، معینت يت بر مبنایفکیسنجش  يارهایاز مع یکیب) اعتبار: 

کـار   بـه  »دقـت «و » درست بودن«، »بودن یقیحق«ارجاع به  يمتعارف براطور  به اعتباری، مک
شـود.   یگـر اطـالق مـ   یدۀ آن ازسـوي  جـ یو نتیک سـازه ازسـویی   ن یو به انطباق برود  می
 یمـ کاعتبـار در روش   11.است یت عملیده با واقعیا یک» انطباق« يمعنا قت اعتبار بهیحقدر

اعتبـار در   يمعنـا  13.م شـده اسـت  یتقسـ  ي، و آمـار يریـ گ اندازه 12ی،رونی، بیبه اعتبار درون
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ل یـ تحل« يهـا  ش اعتبـار از روش یافـزا  يبـرا  14.اسـت » قت داشتنیحق«ی، سنت یفکیق یتحق
منتهـا روش  ؛ استفاده شده اسـت  16»یاعتبار به روش ارتباط یابیارز«و  15»ت مصاحبهیموقع

 17.عـاجز اسـت   یآگـاه فراتـر از   یمحتوا و روش دوم، از سنجش مسائل یابینخست از ارز
ل کحـل مشـ   يار مشخص بـرا یمع ۀارائ يجا به 18،»دانش یبرساخت اجتماع«اعتبار به مثابه 

یـار  ن معیتـر  امـل کن و یتـر  رو، جـامع  نیـ اکرده اسـت. از مطرح  یپرسش يها ت، گزارهیفکی
درسـت   ةاستفادکه در آن اعتبار محصول، است » قیتحق یۀاعتبار به مثابه رو«سنجش اعتبار، 

یح همـراه بـا تأمـل و    توضـ «ار را بـه  یـ ن معیـ ا یق است. برخـ یند تحقیل فراکدر  از روش
  19اند. کرده يبند صورت» یشیاندباز

نـدرت در بحـث مربـوط بـه      ه بـه کـ اسـت  » تینیع«یک، السکار ین معیسومج) عینیت: 
گونه  آنف جهان یتوص يمعنا را به» تینیع«ان یگرا شود. اثبات یمطرح م یفکیق یتحق یابیارز

انـد.   که هست و یا استفاده از روش غیرذهنی و قـراردادي بـراي توصـیف جهـان تعریـف کـرده      
مرادف است. در معناي دوم، عینیت حـالتی از  » حقیقی«و » صادق«عینیت در معناي اول با معانی 

 یارزشـ  يهـا  يداور هاي پیشینی، تمنیات، عواطـف،  شناخت است که در آن مقوالت و برداشت
ي، ریم تفسـ یدر پارادا 20.دندر آن وجود نداشته باش ینیبه دانش عدستیابی  يها قیگر عایو د

از  ییمعنـا  يهـا  درست نظام كدر، »یتنیع«به دستیابی و راه  یاجتماعاست  يامر شناخت
ـ  « یبـه معـان  » تیـ نیع« رو نیـ ادیدگاه خالقان آنهاست. از  يریپـذ انتقاد«، »ین ذهنـ یتوافـق ب

  22.استرفته کار  به »ایاش يها یژگیقت ویافت حقیمند دري هدفجوو جست«و  21»دانش

  نيگزيجا يارهامعي. ۲
ن یاسـت. نخسـت  سـاخته  را مطرح  يدیجد يارهایت، معیفکیسنجش یگر دربرابر رد دیکرو
سازندگان  يسویق ازتحق يها افتهیباور داشتن به  يمعنا به ي،ریپذیکرد باورن رویار در ایمع

 يضرور بـرا  يندهایها و فرا عبارت است از استدالل يریگر باورپذیدان یت است. به بیواقع
درخـور  اطالعـات   يگـردآور  يمعنا به يریپذ نانیار اطمین معیدوم 23.قیج تحقیاعتماد به نتا

ن یسـوم منزلـۀ   بـه  يریپـذ ییدتأ 24.شـود  یم حاصل میدا یق حسابرسیه از طرکاعتماد است 
 يریپذ ها هستند. انتقال بر داده یعمالً و واقعاً مبتنق یتحق يها افتهیه کست ین معناار به ایمع
بسـتر   یـک ها از  م استنباطیا تعمیپژوهش  يها افتهی يریپذکاربردار به ین معیچهارممثابه به 

  25.شود یاطالق مدة ویژه رنیگ به بسترة ویژه فرستند



   ۴۹اثنوگرافي  و گرانددتئوري بر تأكيد با كيفي تحقيق در كيفيت مديريت

  26یمکق یآنها در تحق هاي معادلو  یفکیق یدر تحق يریاعتماد پذ يارهایجدول انواع مع
  یمکمعادل   فیتعر  اریمع

  یاعتبار درون  ت یگان واقع سازند يق برایتحق يها بودن برساختهپذیرفتنی   يریباورپذ
  یرونیاعتبار ب  ویژهرندة یبستر گ یکبه ة ویژه بستر فرستند یکها از  انتقال استنباط  يریپذ انتقال

  ییروا  یج سازگار و منطقیسب نتاک يبرا یابزار انسان ییزان توانایم  يریپذ نانیاطم
  تینیع  یه با شواهد تجربینظر ییزان همسویم  يریپذییدتأ

  اريمع يورا يها كاساس ماليت برفكيت يرمدي. ۳
ت یریار مـد یـ مع يورا يها كاساس مالیت برفکیه کرد، تالش بر آن است یکن رویدر سوم

ت در یـ فکیت یریرد، مدیکن روین، در ایشیرد پیکدو رو ۀانیگرا لیتقلشود. برخالف ویژگی 
مناسـب از   ةاسـتفاد  27.توجه استکانون  يندیآن هم به صورت فرا ،قیل طرح تحقکسطح 
روش  یـک انتخـاب   يهـا  كن مـال یتـر  ار است. مهمیمع يوراراهکار ن ی، نخستیفکیروش 

ي گریدي، راهکار ساز يبعدچند 28.ق استیند تحقی، تناسب روش با موضوع و فرايارآمدک
محقـق   گریـه، داده و پژوهشـ  در روش، نظر يسـاز  يبعدکه در قالب چندار است یمع يورا

دادها یـ روکـه براسـاس آن،   اسـت   یلـ یتحل يت، استقرایفکی یابیگر ارزیدراهکار شود.  یم
مـوارد   ی، بررسـ یلـ یتحل ياستقرا يمحور شوند. نقطه یر میل و تفسیمند تحل صورت نظام به

 زیـ را ن» یل مـوارد منفـ  یتحل«مفهوم  یبرخ رو نیهماست. ازیه ا ناهمخوان با فرضی  ییاستثنا
 يگـر ید يها روششده  ساخته يها پیدادن ت و برابر هم قرار یمیدا ۀسیمقا 29اند. بردهکار  به

 يریپـذ  میتعم فلیکشوند. اگرچه  یاستفاده م یفکیت در تحقق یفکی یابیارز يه براکهستند 
یسـت،  مسـتقل ن  ياریـ معنـه  قت یحقاین در 30ساخته،مستقل مطرح  منزلۀ راهکاري بهز یرا ن

  یگر است.د يارهایاستفاده از مع ۀجینتبلکه 

  يو اثنوگرافگرانددتئوري  ت دريفكيت يريمد يبررس
 کنـ ی، ایفـ کیت در روش یـ فکی یابیـ ارز ةنحـو گوناگون دربارة  يردهایکرو یپس از بررس

ي متنـوع)  هـا  فرهنـگ  ۀمطالعـ در ی (و اثنـوگراف گرانـددتئوري   دریت را فکیت یریمد ةنحو
  کنیم. میل یتحل

  يتئوريت در گرانددفيت كيرنحوة مدي
  يتئوريف گرانددالف. تعر

از  منزلـۀ یکـی   را بـه  يتئوراجمـال گرانـدد   که بهاست بایسته به اصل مطلب، ورود از پیش 
و  اسـتراس ف یـ تعرکنـیم. بنـابر   ف یـ تعر یـ برساخت  يریم تفسیمندرج در پارادا يها روش
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د و یـ ده به دسـت آ یاز مطالعۀ پد ییاستقراطور  به هکاست  يا هینظر«، گرانددتئوري کوربین
ي و ادیـ بن يهـا  هیـ سـاخت نظر  ياصوالً برا ییمبنا یۀاگرچه نظر 31.»ده باشدیانگر آن پدینما

ز استفاده ین يصور يها هینقد، بسط و آزمون نظر يتوان از آن برا یاربرد دارد، مکمحور  داده
گرا، گرانددتئوري نیـز از دیـدگاهی بـه اثبـاتی و      گرا و عینی کرد. با توجه به دو رهیافت برساخت

شود که در اینجا مقصود، نوع دوم است. بنابر دیدگاه برخی، در گرانـددتئوري   تفسیري تقسیم می
 شـود. درنتیجـه چـارچوب    زمان استفاده مـی  از راهکارهاي قیاسی، استقرایی و استفهامی هم

  32.نیشینشگران وابسته است تا به مطالعات پک يها برساختبه شتر یه بین نظریا یوممفه
مختلـف   يهـا  از روش ینشـگران اجتمـاع  کدگاه یـ شـف د ک يمـدام بـرا   يتئورگراندد

ه یدوسو ۀل وجود رابطیدل ند. بهک یق استفاده میتحقگوناگون اطالعات در مراحل  يگردآور 
؛ زیـرا  اسـت  يل و بازسازیاصالح، تعدپذیراي همواره گرانددتئوري  نشگر،کان محقق و یم

ي ا نـه یو محقـق بـه آنهـا اعتمـاد دارد. گـزارش زم     آینـد   تحقیق به دست میدان یها از م داده
ی برخـوردار  لـ یم تحلیو از تعمدارد  یتینگارانه، بسترمند و موقع شهیت اندیآمده، ماه دست به

ه حول کامدهاست یها و پ ط، تعاملیعد شراسه ب يدارا يتئوري. گرانددم آمارینه تعماست، 
هـا   افتهیاز اي  همجموعیوند، نه محصول پ يتئورشود. در گراندد یم میترس يا هسته اي مقوله

بسـترها،   ةبـار ي و منسـجم در نظـر  يبنـد  صورت یکه ک، بلۀ به هم مرتبط تنهاا چند مقولی
  33.داد استیا رویده یپد یکوجود  يامدهایندها، و پیفرا

  يتئوريت در گرانددفكيت يريمد يها روش) ب
چگونـه  گرانـددتئوري   در یه تنوع فرهنگـ کن است ی، پرسش اگفته پیشبا توجه به مطالب 

د یـ تول يا هینظری، فرهنگهاي  گوناگونین توجه به یتوان در ع یشود؟ چگونه م یت میریمد
ه، یـ ظرمشـاهده بـا ن   ي، سـازگار يعلـم خـوب باشـد؟ معنـادار     يارهـا یه واجـد مع کـ رد ک

یـۀ  ن صـفات نظر یتـر  مهـم ییـد،  ، دقـت و تأ يریپـذ ید، بازتولیلـ یو تحل ينظر يریپذ میتعم
اسـتفاده از منطـق    يتئوری در گرانـدد ، اصـل اساسـ  پیشینبا توجه به مباحث  34ند.ا مطلوب

 يهـا  هیـ ها و رو داده ياست. لذا استفاده از فنون منظم گردآور» هیساختن نظر« يدرست برا
ل یروش تحل يتئورددار مهم است. البته در گرانیبسها،  یر درست از دادهتفس ۀو ارائ یلیتحل

بـا   يتئوریـت در گرانـدد  فکیت یریت دارد و مدیآن اولو يروش گردآوربر ها  ر دادهیو تفس
 تیریمـد بنـابراین   35.خـورد  یوند میه پین نظریح و تدویصح يگذارکددرست،  يریگ نمونه
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ه یـ ن نظریها و تـدو  ل دادهیها، تحل داده يآوریا گرد يریگ نمونهمرحلۀ در سه گرانددتئوري 
  شود.  یم یبررس

  يسنت يارهايمعبراساس  تيفكيت يري. مد۱
 ۀشـود. در مرحلـ   یل میدر سه مرحله تحلنخست ، یسنت يارهایاساس معیت برفکی یابیارز

بـا  گرانـددتئوري   هکـ است  یبه اطالعات یاببه مثابه معبر دستی  انتخاب نمونه ةاول، مهم نحو
ا یا پایر یپذید باورشده با انتخاب يها نمونه ۀاز همپیش  نیاشود. بنابر یبه آنها ساخته م اکات

آن،  يهـا  ه اوالً نمونـه کـ ر است یپذي باورتئوری گرانددزمان» يا هیرو ییایپا«براساس  باشد.
 ینمونـه وقتـ   يتئورددي باشد. در گرانریگ ت نمونهیاً محقق واجد قابلیباشند؛ ثاناعتمادپذیر 

گیـري هدفمنـد و    از نمونـه گیري تصـادفی،   جاي استفاده از نمونه ه بهکاعتماد است درخور 
بایـد   یسانکا چه یسی که با چه کند ک گیري هدفمند مشخص می شود. نمونه نظري استفاده 

را هـدف   یآن دسـته از اطالعـات  ي، ریگ مربوط به نمونه يها میتصم رو ینا. ازردکگو و گفت
آنهـا   ه ازکـ  یمورد استفاده قرار گرفته و دانشتر  پیشه ک یه در پرتو اطالعاتکدهند  یقرار م

گیـري نظـري    را به همـراه دارنـد. نمونـه    یبخش ین آگاهیشتریاستخراج شده است، ظاهراً ب
 يبـرا  ییارهـا یشده از چه معکمیل اطالعات و رفع موارد مفقوده محقق براي تکآموزاند  یم

انتخـاب نمونـه    يان براکت امینها یب يبه لحاظ نظرازآنجاکه د. کند استفاده یبا يریگ هنمون
ل موجـه،  کبـه شـ   يریگ ردن نمونهکمحدود  يبرا ياریه معکشدن وجود دارد، ضرور است 

ا یـ بـودن   یق تصـادف یـ ا بـودن نمونـه از طر  یـ نما ينظـر  يریـ گ ار نمونـه یـ ف شود. معیتعر
ه یـ آن بر نظر يزان اثرگذاریار انتخاب نمونه، میه معکبل؛ شود ین نمینمونه تضم يبند هیسهم

ن خـاطر محتـوا   یبه هم. است يریگ لکدر حال ش یتجرب يها ه از دل دادهک يا هیاست؛ نظر
شود کـه اشـباع نظـري حاصـل      وري زمانی متوقف میئگیري در گرانددت نمونه 36.مهم است

یابـد. در  نـان  ییین نظـري تحقیـق اطم  تباز ه محقق دهد ک روي مینظري زمانی  اشباع شود.
  37.شود یاستفاده م ینشیمتنوع و گزی، باز، نسب يریگ نمونه يها از روش يتئورگراندد

د یـ ز بایـ محقـق ن ؛ بلکـه  سـت ینبسنده  ییتنها بودن نمونه بهاعتمادپذیر  يتئوردر گراندد
آشـنا   يتئورگرانددي و انواع آن در ریگ د با منطق نمونهیبا يتئورمعتمد باشد. محقق گراندد

در  38کنـد. ان یـ ب یخـوب  را بـه  ينظر ۀل انتخاب نمونی، و دلیاصل ۀنمون يباشد تا بتواند مبنا
  سخن گفت.ر یپذ ینانا اطمیا یپا يتئورتوان از گراندد ی، ماین نکاتت شدن یصورت رعا
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 يریپـذ یا باور يگرانددتئور یرونیو ب یت، سنجش اعتبار درونیفکیگر سنجش یار دیمع
 اسـت. اعتبـار  پـذیر   کنتـرل از چنـد لحـاظ    یفـ کیآن است. اعتبـار در روش   يریپذ و انتقال

 يدر گـردآور  يریگ ه محقق پس از نمونهکشود  یحاصل م یزمانگران، نشکنترل براساس ک
ه کـ  ینمونه در صورت يند. براکت یاطالعات را رعا يروش گردآوري، اطالعات بعد صور

نوع  يط صوریه شراکد مطمئن باشد ید، محقق بانشو يورآیق مصاحبه گرداطالعات از طر
ابد. ی نان دستیاز وثوق و اطماي  یت شده است تا به درجهرعا یخوب شده به ۀ استفادهمصاحب
ی بـا  خـوب  ه محقـق بـه  کن است یا يتئوري گراندددر روش گردآور یاعتبار ارتباط يمقتضا

 كو در یـده فهمخـوبی   به ات او رایه نظریابد کنان یتا اطمکند شونده ارتباط برقرار  مصاحبه
شونده قرار بدهـد تـا    ار مصاحبهیان اطالعات را در اختکدر صورت ام. وي باید استکرده 

د بـه  یـ ه ما هنگام مصاحبه باکن است یهم ا میشلرسخن  ي. مقتضاجلب کندموافقت او را 
ت همـان اسـت   یواقع هکبلیست؛ ن يا شده نییاز قبل تعیت، امر ه واقعکنیم کته توجه کن نیا
ق یـ تحق یـۀ روبراسـاس   سنجش اعتبـار تر از همه،  شود. مهم ید میه در هنگام مصاحبه تولک

 يت نظـر یتوان به برخوردار بودن محقـق از حساسـ   یم يتئوریار در گرانددن معیاست. از ا
کـه چـه چیـزي در سـاختن     ي محقق از توانایی تشـخیص این برخوردار یعنی کرد؛ر یز تعبین

اي  کند تا نظریه دادن بدان را دارد. حساسیت نظري کمک میمعنا ه مهم است و قدرت ینظر
براساس  اعتبارویژگی ن یتر مهمیان شد، ه بک باشد. چنان ینیا، معتبر و عیرا تنظیم کنیم که پا

ان یـ نماخوبی  ي بهت نظریمهم در حساسامر ن یآن است. ا یشیاندیق، خصلت بازتحق یۀرو
خـود را   يهـا  يبنـد   هـا و مقولـه   نمونـه مر، همـواره  مسـت  يآمدو رفتدر را محقق یز؛ است

خصصـی و  ند. آگـاهی از متـون ت  ک یتر م املکرا آنها  دیش اطالعات جدیو با افزا ي،بازساز
  39دهند. میل کیرا تش يت نظریحساس یمنابع اصلاي،  هاي شخصی و حرفه تجربه

 يو گـردآور  يریـ گ است در نمونهن کمم یست. محققها یل دادهتحل ۀدوم، مرحل ۀمرحل
پذیرفتـه   يتئوری در گرانـدد لیل درست نباشد. تحلیها موفق باشد، اما واجد قدرت تحل داده

گـذاري بـاز   کدرد کارکـ باشـد.  شـده  انجام  یدرست به يگذراکدو  يبند ه در آن طبقهکاست 
یـن مرحلـه،   در اها در قالب مفاهیم است.  ها و پدیده ان دادهیسطح تحلیل بمنزلۀ نخستین  به

شـوند. در   بندي مـی  ه و دستهیبه واحدهاي معنایی تجز يبندکدمنظور  ها به ها و داده عبارت
 ة، بـا اسـتفاده از منطـق پـارادایمی، پدیـد     يدبندک ۀن مرحلیدوممثابه به کدگذاري محوري، 
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سـپس محقـق بـا     40.شـود  د ظاهر مییجد يشف و ساختارکزي شناسایی، شرایط علّی کمر
هـاي خـود را بیـان     بینـی  ها، فرضیات و پـیش  نندة مقولهک منزلۀ متصل بهنگارش خط داستان 

ه سـاخته  یـ ه نظرکـ ن مرحلـه اسـت   یـ گذاري انتخابی است. پـس از ا کداین همان . ندک یم
ت شـده اسـت   یریمدخوبی  ی بهها در صورت ل دادهیتحل، کوربینو  استراسشود. از نظر  یم
انتخاب مقوالت مشـخص   يو مبنا یاز مقوالت اصل کیحا يها ، شاخصیله مقوالت اصک

هـا و   هیساخته شدن فرضـ  ییمبنای و از روابط مفهوم کیحا يها هیعالوه بر آن، فرض. دنباش
 كمـال کـه دربـارة    ید. مطلبـ نن شـو یـی د تعیها هم با ها در مقابل داده هیفرض يداریزان پایم

ا مقوله و یمفهوم  یک يشدن فضا پر یعنی 41؛ستکدها» اشباع«به آن توجه شود  يگذارکد
  ید.جد يها عدم ظهور داده

ن پرسـش  یپاسخ به ا یعن؛ یه استین نظریت، مربوط به تدویفکی یابیارز ۀن مرحلیسوم
نـه؟   ایـ ر باشـد  یپذ یر و انتقالپذییدق استوار است تا تأیتحق یتجرب يها ه بر دادهیا نظریه آک

هـا،   دادهبراسـاس   مید مفـاه یـ . تولانـد  کـرده شنهاد یر سنجش پایهفت مع کوربینو  استراس
ه، یـ شـده در درون نظر  هیزان تنوع تعبیم، میگر، گسترة ارتباط مفاهیم با همدیمفاه يمند نظام

 ییهمسـو  یابیـ ارز يارهـا ین معیتـر  ، مهمينظر يها افتهی يزان معناداریتوجه به روند، و م
 يگـر ید يارهـا یمع، همرسلیگر مانند ید یبرخعالوه بر آن،  42اند. یتجرب يها ه با دادهینظر
 یگـ  شـده  لیـ مکت ۀ، درجـ ي/ صـور ینـوع  یۀنظر یشدگ نیزان تدوی: ماند کرده یز معرفیرا ن
ـ یمدع يشده، سازگار ات مطرحیع بودن مدعیه، بدینظر  يریپـذ ی، باورات با مشاهدات تجرب
بـودن در   یشـ یاندو قابـل تأمـل و باز  هـا   یافتـه  يریپـذ  یزان انتقالمخاطبان، م يرها برایتفس
  43اند. یه با شواهد تجربینظر ییسنجش همسو يارهاین معیتر شده، مهم ارائه يرهایتفس

  نيگزيجا يها كمالبراساس  تيفكيت يري. مد۲
 یـۀ بـر پا  يریپـذ  نانیاطمگرانددتئوري  ن، دریگز يجا يها كمالگوناگون  يارهایان معیاز م
ار، اقدامات و تحـوالت  ین معیابراساس  اربرد را دارد.کن یشتریبی، ا حسابرسیق یتحق یۀرو
هـا بـا    افتهیوند یچون پ یلئار، مساین معیابراساس  شود. یم یابیار و ارزکآشیق، ند تحقیفرا

 يهـا  لیـ ها و توجه به تحل بودن استنباط یها، منطق به داده یبخش وة وزنیق، شیتحق يها داده
 يریزان سـوگ یـ شده، م مطرح يها هیبا فرض يریگ روش نمونهل، ساختار مقوالت، ارتباط یبد

سخن این ه کد کرد توجه یبا 44.دنشو یم یر بررسیپذي باورها ياستفاده از استراتژو محقق، 
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؛ سـت ین نـد، ا ین مطـرح شـده  گز يرد جایکه در روکگر ید يارهایاستفاده از مع ینف يمعنا به
  دارد. يتئورسبت را با گرانددین مناشتریار بین معیه اکن است یه مقصود اکبل

  اريمع يورا يها كمالبراساس  تيفكيت يري. مد۳
  اند از: عبارت يندیبه صورت فراگرانددتئوري  تیفکیت یریمد يها ن روشیتر مهم

ایـن  ا اساسـاً  یـ ه آکـ ن اسـت  یـ ا يتئوریت گرانـدد فکی یابیار ارزین معی: نخست. تناسب1
ق یـ ن موضوع تحقین است بکا نه؟ ممکرد یمطالعه گرانددتئوري  باتوان  موضوع ویژه را می

سودمند نخواهـد بـود و   اي  ین مطالعهچن نیابنابرنباشد.  یچ مناسبتیشده ه دهیو روش برگز
  بهره جست؛از آن  یتنوع فرهنگ يتوان در فضا ینم

ی، تنوعـات فرهنگـ   ۀدر مطالعـ  يتئوریت گرانددریمدراهکار ن ی: دومسازي . چندبعدي2
، گـاه  يگـاه نظـر   يساز يبعدیان شد، چنده بک است. چنان يساز يبعدمنطق چنداستفاده از 

 بـه ایـن  گیـري   سازي نظري در نمونه اي و گاه پژوهشگري است. چندبعدي روشی، گاه داده
 مختلـف، افـراد و   و مکـان  زمـان هاي مختلف،  شود که همزمان از دیدگاهصورت محقق می

سـطح اسـتفاده    یکدر  یروش يساز يبعدچند يشود. مقتضا يریگ مختلف نمونه يها گروه
در ؛ ق اسـت یند مختلف تحقیدر فرا يبند و مقوله يبندکد، يریگ مختلف نمونه يها از روش
اطالعـات و   يمختلف گردآور يها استفاده از روش یروش يبند هیزاو يگر مقتضایسطح د

اسـتفاده از   يتئوري گرانـدد سـاز  يبعـد یگـر چند ل اطالعات است. صورت دیر و تحلیتفس
 قیـ تحق يهـا  اسـت. هرچـه داده   یانونکو چنـد  یشـفاه  يهـا  مختلف، چـون داده  يها داده

یابـد. صـورت    یش مـ یق افزایت تحقیفکید، نشده باش يآوري مختلف گردها روشبراساس 
 يبـرا  یعنـ ؛ یاسـت پرشـمار  اسـتفاده از محققـان   گرانـددتئوري   در يساز يبعدچهارم چند

ه کـ  اي یهن محقق استفاده شود. نظریل اطالعات از چندیو تحل ری، تفسيدبندک، يریگ نمونه
محقـق   بـه وسـیلۀ یـک   ه کـ اسـت   يا هیتر از نظر شده تیریمدشود،  یق ساخته مین طریاز ا

 ۀاختصـاص بـه مرحلـ   سـازي   چندبعدي ان شد،یه در ضمن مطالب بک شود. چنان یساخته م
  گیرد؛ میدربررا  يساز یهمراحل نظرهمۀ ه کبل ؛ندارد يریگ نمونه
شـود،   یاسـتفاده مـ  گرانـددتئوري   تیریمـد  يه بـرا ک یسومراهکار : . استقراي تحلیلی3
پرداخـت  ها و  مند داده ل نظامیمحقق پس از تحلراهکار، ن یابر پایۀ است.  یلیتحل ياستقرا

بـه  دسـتیابی  نـد. عـدم   ک یجو مو ه را جستیمنسجم، موارد ناهمخوان با نظرگونۀ ه به ینظر
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ت انتقـال و  یـ آن از قابل يه و برخـوردار یـ ت نظریـ فکیانگر مطلوب بـودن  یبي، ن مواردیچن
شـتر  یبراهکـار  ن یرا ایدارد؛ زگرانددتئوري  اربرد را درکن یشتریبراهکار، ن یت است. اینیع
؛ ننـده اسـت  ک شـواهد نقـض  راه یـافتن  شـده از  یدتول یۀدنبال سنجش صحت و سقم نظر به

  قابل استنباط است:ن مطلب یا بولره از عبارت ک چنان
ـ  یلیاستقراء تحل ـ  ياسـت بـرا   یروش ـ رو یکسـتمات یر سیتفس ـ دادها، ی نـد  یه شـامل فرا ک

ـ عبارت اسـت از تحل  ين استراتژیا یشود. حربۀ اصل یمآنها  ز آزمونیو ن يساز هیفرض ل ی
  45.ندارد یه همخوانیه با فرضک يا ییموارد استثنا

 يد. در اسـتقرا گیـر  یانجام مـ دتئوري یۀ گراندن اولیموارد خالف، پس از تدو يجوو جست
  46شود؛ گرانددتئوري آزموده می ،یق موارد منفیا تلفیل یق تحلیاز طر یلیتحل

ش یمنظور افزا ر متن بهیتفس ياساساً برا یمیدا ۀسیان شد مقایه بک چنان . مقایسۀ دایمی:4
ق مقـوالت و  یـ تلف، دادهایـ رو يبنـد  شود. مقولـه  یاستفاده مگرانددتئوري  غلب دریت، افکی

بر د. نده یل مکیرا تش یمیسه دایمقا یه مراحل اصلید و نگارش نظریآنها، تحدهاي  ویژگی
شـان بـا   ي خودها يگذارکدم یسۀ داید مفسران همت خود را صرف مقایباراهکار، ن یاپایۀ 

ه کـ  ییهـا  ار مفسـر بـا داده  کاند.  شده یطراحتر  پیشه کنند ک ییها يبند ها و طبقه يگذارکد
سـه  ینـد مقا یوسـته در فرا یپآنها ه کبل؛ ابدی یان نمیپااند،  ي شدهبند ا طبقهی يگذارتر کد پیش

ن بحث مطـرح  یدر امتداد هم يروان ویو پ وبر یآرمان ۀبحث ساختن نمون 47.شوند یوارد م
ا یـ  يریپـذ  ت انتقـال یبسط قابلی، آرمان ۀو ساختن نمون یمیدا ۀسیرا هدف از مقایز؛ شود یم

 یجیعبارت است از انتقـال تـدر  گرانددتئوري  م دریرا تعمیز؛ استگرانددتئوري  م دریتعم
. يپولـوژ یت یـک تـر؛ ماننـد    و عـام  یها از مطالعـۀ مـورد و بسـتر آن بـه سـطح انتزاعـ       افتهی

ا یـ ده اسـت  یه قصد داشته رسکم یق به آن سطح از تعمیا تحقیه آپرسش کن یا بیترت نیبد
رو  ینهمیدن به آن است. ازند رسیو فراگرانددتئوري  جینتا یابیارز يبرا يگریار دیر، معیخ
ق محتاطانـه مـورد و   یـ ، تلفیدهـ  میزان تعمـ یـ مآغـاز  د از همـان  یـ م بایبه تعمدستیابی  يبرا

  48.دنها مشخص شو دادهمند  نظام ۀسیو مقا ينظر يریگ مورد مطالعه، نحوة نمونه يبسترها

  يت در اثنوگرافيفكيت يريمد ةنحو
  ياثنوگرافف يتعر) الف

شناسـی   تـب جامعـه  کا و میـ تانیبر یاجتمـاع شناسـی   تب انسانکمعاصر منتج از م یاثنوگراف
 ی، برخـ یف اثنوگرافیاست. با توجه به تعار یفکیق یتحقاصلی  يها از روش یکیاگو، یکش
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بـا   یعـ یطب يهـا  طیمردم در محـ  ۀمطالع«گر آن را به ید ی، برخ»ف فرهنگیار توصک«آن را 
» میده بـا ابتنـا بـه عقـل سـل     یـ پد یکدرون  یف معانیتوص«به  یو برخ» ابزار متناسب با آن

 يری، مـنظم، تفسـ  یکالسک یبه اثنوگراف ی، اثنوگرافیفلسف یمبانبراساس  49اند. کردهف یتعر
 يها انیبن 51.م شده استیع و محدود تقسیوس یگر به اثنوگرافیددیدگاهی و از  50يو انتقاد
نش متقابـل  کـ ، یشناسیدارچون پداي  یاتب فلسفکتوان در م یرا م یاثنوگراف یفلسفاصلیِ 

سـم،  ینیرد فمیکـ ، رويرد انتقـاد یکـ ، رویـی گرا یعـ ی، طبیشناسـ کتب تفهـم، رفتار ن، مینماد
ا یـ معاصـر   یاثنـوگراف یـن نوشـتار، مقصـود    در ا. دکرجو و سم جستیمدرن و پراگمات پست
ف فربـه،  یهـا، توصـ   تیـ در فهـم واقع  یتمـاع نشگران اجکدگاه یت دیمحور. است يریتفس
 یـۀ م و نظریر، پرورانـدن مفـاه  یپـذ  افت انعطـاف یرش رهی، پذیاجتماع يندهایز بر فراکتمر
ه ي اسـت کـ  ا یژگـ یمضـاعف و  یک. هرمنوتی معاصرندروش اثنوگرافهاي  ویژگین یتر مهم

شناسـی   روش؛ زیـرا بنـابر   سازد یز میمتما يحد تا وبر یۀمعاصر را از نظر یدگاه اثنوگرافید
از  یعالمـان اجتمـاع   يهـا  بـه مثابـه برسـاخته    یآرمـان  يهـا  با نمونـه  یمحققان اجتماع وبر
خـود   ةروزمـر  يدر رفتارها یگران اجتماع نشکه اي ک ینه معان ند،ار دارکسرو يها تیواقع
  کنند. ید میتول

  يت در اثنوگرافيفكيت يريروش مد) ب
دیـدگاه  از را  یت تنوعـات فرهنگـ  یرینحوة مـد خوبی  به توان یم گفته پیشاساس مطالب بر

ــکــر یبررســ یاثنــوگراف ــوگرافی براســاس تنوعــات فرهنگــ ۀد. مطالع ــانی، روش اثن  یزم
و  يا هیـ پا یمعـان و )، ی(سطح یذهن یبخش، معاني معناها ه چارچوبکشده است  تیریمد
از  یتنوعـات فرهنگـ  ت یریان مـوجز، مـد  یـ د. بـه ب نشو كدرخوبی  به م بر رفتارکق حایعم

خـود عـامالن   دیدگاه از  یفرهنگ يق رفتارهایعم يق معنایمعادل فهم دق یاثنوگرافدیدگاه 
ي رفتـار،  ها انیبن كر و دریل و تفسیاز به تأویه نکند ک یح میتصر  برایان فیاست.  یاجتماع

 ۀمطالعـ تنهـا در   نـه . ایـن امـر   انـد ینما یخـود را مـ   یگـر در اثنـوگراف  ید يش از هـر جـا  یب
ر یـ بـه تعب  52.ابـد ی یز ضـرورت مـ  ین يفرهنگ خود ۀدر مطالع یحت، گرید يها فرهنگ خرده
م بـر آن  کحـا  یعمـل در چـارچوب فرهنگـ    يمعنـا ساختن ، روشن یهدف اثنوگراف، لیتل

ا یـ ق یعم یفهم معان يبرا یه اثنوگراف از چه روشکن است یا یاساسپرسش منتها  53.است
بـه فهـم درسـت     ی، اثنوگراف وقتیشناخت ند؟ از جهت روشک یها استفاده م فرهنگ 54ینیع
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ه کـ  یفیتوصـ ؛ رده باشـد گـذر کـ  » ف فربهیتوص«به  55»ف مجملیتوص«ه از کابد ی یدست م
خـود   کنـ یاز عنگریسـتن  و یـق،  دان تحقیـ ت در مکق حضور همراه با مشـار یمحقق از طر

گـر  ید یانیـ بـه ب  ابـد. ی یبـه آن دسـت مـ    ینهفته در پشت هر عملـ ادلۀ به  یعامالن اجتماع
ار کرا آشـ  یتجربـ  يهـا  ق دادهیعم يه اثنوگراف معناکشود  یمحقق م یزمان» ف فربهیتوص«

ـ  یتوصگام نخست، ه در کرد یگ یمهنگامی انجام ار کن ی. اسازد  سـته یز ۀف مجمـل از تجرب
 يروش گـردآور یـق، نـه   ف عمیه توصـ کـرد کـ  د توجـه  یـ صورت گرفته باشـد. با خوبی  به

 گیرتـز  ۀ، مطالعـ ین روشیچن ۀن نمونیتر مهم 56.ش تأمالت استیند پاالیه فراکبلعات، اطال
 یبه معنا در اثنوگرافمنزلۀ راه رسیدن  بهق یف عمیاست. توص یاز جنگ خروسان در قوم بال

بـه  دسـتیابی   يارهایها و مع یکنکت ین خاطر به صورت جزئیعنوان عام است و به هم یک
  شود.  یم یار بررسیدو سنخ معبراساس  قیف عمیتوص

  يسنت يارهايمعبراساس  تيفكيت يري. مد۱
هنگـامی  ، یروش اثنـوگراف ی براسـاس  ت تنوعـات فرهنگـ  یری، مدیسنت يارهایاساس معبر

  کند:توجه شناختی  ات روشکنبرخی ه محقق به یابد ک تحقق می
و بگـذارد  نـار  کق خود را یها و عال فرض شید پیمحقق با یدر اثنوگراف طرفی: . رعایت بی1

یـن  ا ۀجـ یباشـد. نت  ینشگران اجتماعدیدگاه خودکاز  یاجتماع يها تیفهم واقعدنبال  به
فقط یک فـن   نهدان مطالعه است. اثنوگراف یدر م یکرد امیکروگرفتن  در پیشلزوم امر، 

 توانـد  ی. محقـق هرگـز نمـ   استمحقق در جهان خاص  یاز هستاي  هویه شکبلمطالعه، 
اسـتفاده از مصـاحبه، مشـاهده و    ی، شدن نسب یکا راه اماما تنه؛ باشد یکامل امطور ک به

  ی است؛ار اثنوگرافکدر خالل  یآثار فرهنگ يگردآور
ن یشـوند. بـه همـ    یق انجام میدان تحقیدر م یکقات اثنوگرافیتحق همۀ . حضور در میدان: 2

 یعـ یطبها در بستر  دهیپد یگر در اثنوگرافیان دی. به باند یدهنام یدانیق میتحقیل، آن را دل
 يارهـا یفاقد مع یکق اثنوگرافیتحقین صورت، ر اید و در غنشو یخود لحاظ و مطالعه م

  یت خواهد بود؛فکیالزم 
 ینشـگران اجتمـاع  کاعمـال   يز بـر معنـا  ک، تمریاثنوگرافمانند   یب یژگیو. تمرکز بر معنا: 3

 یـک سـت افـراد   یز يهـا  وهیشـ  كه هـدف آن در کـ است  یتنها روش،  ین روشاست. ا
  ی است؛گروه يها تیق عضویا گروه از طریگ فرهن
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 یدان و زنـدگ یـ مسـتلزم ورود بـه عمـق و دامنـۀ م     یفرهنگ ییهمسو. همسویی فرهنگی: 4
 57؛مورد مطالعه است ۀمحققان با افراد جامع

المـه و  کاز بـه م یـ ا نیـ ن محقـق بـودن و عضـو شـدن     یبه تضاد بـ  یشیاندباز. بازاندیشی: 5
شـود.   یگـر گفتـه مـ   یدیک ازسوي موضع اتدر پیش گرفتن و یک ازسویی، ت امکمشار

  58.ز اشاره داردیق نیند تحقیل فراکر در کند تأمل و تفیبه فراة مزبور ن واژیچنهم
انـد.   کـرده مطلـب اشـاره   ایـن  به  یفاف اثنوگریدر تعر ی، برخمزبورت مطالب یل اهمیبه دل

  یسد:نو یمباره  نیادر فلیک
ار کا آشیمدت، پنهان  یت طوالنکشامل مشارکل خود، ن شیتر در شاخص یروش اثنوگراف

ه کدهد و آنچه را  یه رخ مکآن محقق، آنچه را  یه طکروزمره است  یاثنوگراف در زندگ
هـر   يقت شـاهد گـردآور  یحقـ در  ندک یمطرح م ییها شود، شاهد است و پرسش یگفته م

ـ ه ک يا لهئق بر مسین طریشود تا از ا یه حاصل مکاست  يا نوع داده ـ انون تحقک ق اسـت  ی
  59.ندکفیب يپرتو

 ينـدها یا فرایدادها یرو كدرکه هدف اثنوگراف، نه ند ک یح میتصر فلیکز یگر نید يدر جا
ان یـ ت در جرکق مشـار یـ آنهـا از دورن و از طر  كه درکـ ، بلیق گزارش آنهااز طر یاجتماع

گونـاگون، از   يها با انعطاف از روشهمراه مدت و استفادة  یت طوالنکست. مشاریدادهارو
و  یکیهرمنـوت  يساز از سنت مفهوم یدر اثنوگراف رو ینهماند. از یقن نوع تحقیاهاي  ویژگی

  شود. یاستفاده م یاستفهام یپژوهشراهکار 
ق یـ ضـبط و ثبـت دق   يبعـد گـام  در یـق،  دان تحقیـ حضور محقـق در م  ةعالوه بر نحو

خـوبی   ی بـه ت اثنـوگراف یـ فکیباز هم خوبی انجام نشود،  به ارکن یاطالعات مهم است. اگر ا
 یابیـ ار ارزیـ معی، سـنت  يارهـا یاسـاس مع بر«گوید:  می فلیکه ک چنان؛ ت نخواهد شدیریمد
  60.»حاصل از آن است ۀجیها و نت داده يسازی نحوة ضبط و مستنددر اثنوگراف ییایپا

بـه چنـد صـورت     یز در اثنـوگراف یـ ن يریپذ و انتقال يریپذیان شد، باوره بکگونه  همان
د واجد یبا ياثنوگرافانه از لحاظ صور يها ه مصاحبهکن است یشود. روش اول ا یم حاصل

از  یافـت.  نان دستیوثوق و اطم ۀدرجبتوان به کمترین تا باشند مصاحبه  يط الزم برایشرا
شـود. البتـه    یدان حاصـل مـ  یـ ت مصاحبه در مینترل موقعراه که اعتبار از کق است ین طریا

مزبـور  روش  يت، به مصاحبه اختصاص ندارد. مقتضاینترل موقعراه کبه اعتبار از  یابدستی
؛ اگر ابـزار  آورداطالعات خود را فراهم  يگردآور ةنحو يط صوریه محقق شراکن است یا
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 يط صـور یو اگـر مصـاحبه اسـت، شـرا    ي مشـاهده،  ط صوریمشاهده است، شرا يگردآور
خواهـد   مطلـوب دسـت    ۀجـ یبه نترا انجام دهد، ار کن یامحقق . اگر کندمصاحبه را فراهم 

بـا  خوبی  به ه محققکن است یا یاثنوگراف يآوری در روش گرداعتبار ارتباط يافت. مقتضای
 كفهـم و در خوبی  به ات او رایه نظرکد تا مطمئن شود کنارتباط برقرار  ینشگران اجتماعک

 يان بگذارد. مقتضاینشگران در ماین کخود را با  يها افتهوي باید ین خاطر یبه هماند.  کرده
یـز  چیـت،  ه واقعکنـد کـ  تـه توجـه   کن نیـ د بـه ا یه اثنوگراف باکن است یهم ا میشلرسخن 

 ةدر تعـامالت روزمـر   یگران اجتمـاع کنشـ ه کاست  یه همانکبلیست؛ ن يا شده نییتع قبلاز
 یل معـان یـ ا تحمیـ شـده   نییتع قبلي ازدنبال معنا بهنباید محقق  نیاکنند. بنابر ید میخود تول

شـده در  یدتول یه به معـان کند کن یامصروف تالش خود را همۀ د یباوي خود باشد.  یذهن
  یابد. دست یخود عامالن اجتماعدیدگاه از  یمختلف اجتماع يها تیموقع

اسـتفاده از اعتبـار بـه    ی، به اعتبار در اثنوگرافدستیابی ن روش یتر مهمیان شد، ه بک چنان
امـل و جـامع   کق، یـ گفتـار، ثبـت دق   يبه جا یز ابزار سمعق است. استفاده ایتحق یۀمثابه رو

کـاران، و دقـت در   ان همیـ ا در میق یدان تحقیها در م بازخورد نوشتهکردن اطالعات، دنبال 
ـ یو ب یبه اعتبار درونـ دستیابی  يها ن روشیتر از مهمنگارش،  ق یـ تحق یـۀ رو یـۀ بـر پا  یرون

ت و یبا حساسـ همراه  قِیمحصول تحق یاثنوگرافاعتبار مزبور، ار یمعآیند. بر پایۀ  شمار می به
ۀ نگـارش  ق به مرحلیاعتبار تحق ۀلئمسکردن ول کتر از همه مو و مهمیق، دان تحقیدقت در م
ق، اســتفاده از یــدان تحقیــت گســترده در مکچــون مشــار ییهــا یژگــیو رو ینهمــاســت. از

بر نگـارش و گـزارش   ز کها و تمر روشهمۀ از گیري  بهرهر، یپذ انعطاف یقیتحق يها راهکار
 61انـد.  شـمار آمـده   به یروش اثنوگراف یاصلهاي  ویژگیق از یدان تحقیات محقق در میتجرب
و فهـم برقـرار    كنـد در یق و فرایـ ان محقـق، موضـوع تحق  یـ ماي  هرابطـ ك، مالاین ت یرعا

ر، مخاطـب و  یگر، تفس ان محتوا، مشاهدهیق و روابط میند تحقیفرابراساس  سازد و اعتبار یم
  62.شود یم یبررس کسب

  نيگزيجا يها كمالبراساس  تيفكيت يري. مد۲
هـاي   كن مـال یتـر  را مهـم  يریپـذ ي و اعتمادریپـذ ین، باورگز يار جایان پنج معیاز م فلیک

راهکـار را  پنج  كدو مالي این ارتقا يبرا يشمرده است. وی برت در اثنوگرافیفکیت یریمد
مــدت در میــدان تحقیــق، مشــاهدة مــداوم آن و  . حضــور طــوالنی1 معرفــی کــرده اســت:
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. 4.تحلیل موارد منفی در قالب استقراي تحلیلی؛ 3وگو با هماالن،؛  . گفت2سازي؛  چندبعدي
. کنتـرل توسـط اعضـا یـا ارزیـابی      5ها بر مبناي درست؛ ها و ارزیابی آن تفسیر درست داده

  اعتبار به روش ارتباطی.
یش اعتبـار  افزاراهکارهاي . دقت در اند يریپذرو باو يریپذي اعتمادارتقا یاصلراهکار پنج 

در  يریپـذ ي و اعتمادریپـذ ي باورارتقا يها از روش ياریه بسکدهد  ی، نشان ميریپذو باور
بـر   يریپـذ  نانیشود، اطم یاستفاده م یه در اثنوگرافک يگرید ك. مالندا ی لحاظ شدهاثنوگراف

اطالعـات و   يت، روش گردآوریفکیش یاست. به منظور افزا یا حسابرسیق یۀ تحقیه رویپا
  63.شود یم یق مدام حسابرسیشده در مراحل مختلف تحق يگردآور يها داده

  اريمع يورا يها كمالبراساس  تيفكيت يري. مد۳
. در شـدند  ین بررسـ یگـز  يو جا یسنت يارهایمعی براساس ت اثنوگرافیریمد ةنون نحوتاک

  کنیم. می یار بررسیمع يوراراهکاري ن یتر مهمرا براساس ت یفکیت یریمد ةن بخش نحویا
ط یا شـرا یـ ه آکـ ن اسـت  یـ ای، ت اثنـوگراف یـ فکیت یریدر مدراهکار ن ی: نخست. تناسب1

ط و اسـتفاده از  یا نـه؟ در صـورت فـراهم نبـودن شـرا     یـ فراهم اسـت   یاستفاده از اثنوگراف
در بودن محقـق بـه اسـتفاده از    قایط، شران یاز ا یکیست. ینپذیرفته جه قطعاً ی، نتیاثنوگراف

گـر فـراهم بـودن    یند. شـرط د کن روش استفاده یتواند از ا ینم یاست. هر محقق یگرافاثنو
کـه محقـق   را  يا دهیـ چیتوان سازمان پ ینمونه نم يق است. برایموضوع تحق یۀاز ناحینه، زم

ط یاســت شــرا نیچنــکــرد. هممطالعــه  یبــا روش اثنــوگرافمجــوز ورود بــه آن را نــدارد، 
آن را بـه   يحضـور  ا توان دسـترس یشود و  یرفته نمیه محقق در آن اساساً پذاي ک یفرهنگ
  ؛ندارد
 اسـتفاده از صـور مختلـف   ی، فادر اثنـوگر راهکار سـودمند  ن یتر : مهمسازي . چندبعدي2

گونـاگون   يهـا  از روشیـت،  فکیت بهتـر  یریمنظـور مـد   است. اثنوگراف بهسازي  چندبعدي
ل اسـناد و  یـ نگارانـه، تحل  قوم ۀت، مصاحبکهمراه با مشار ةعات مانند مشاهداطال يگردآور

  یسند:نو یارانش مکو هم اتکینسنه ک چنانکند؛  میاستفاده  كمدار
ثرت و وفـور  کد یو تنوع آن است. بدون ترد یمعاصر چندپارگ یق اثنوگرافیمشخصۀ تحق

وجـود   یاثنـوگراف  ۀمطالع يبرا يحات نظریها و ترج دگاهیها، د از روش يا گونه ارناوالک
  64.وجود دارند ییل و بازنمایق، تحلیاز تحق يمتعدد يها دارد. روش
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اسـتفاده از  ی، و اثنـوگراف گرانددتئوري  انیم كمشترراهکارهاي از  یکی: . استقراي تحلیلی3
شـده   كدر يد معنـا ییـ تأ يار براین معیتوان از ا یز مین یاست. در اثنوگراف یلیتحل ياستقرا

ش یخـود را افـزا   يهـا  افتـه یت یـ فبا ارجاع به موارد منفرد و نادر، کی . اثنوگرافبهره جست
ایـن  را بـه   یت در اثنـوگراف یـ فکیت یریمـد  ةتـوان نحـو   یماین مطالب، دهد. با توجه به  یم

  نشان داد:صورت 
  65یدر اثنوگراف یسنج تیفکی يها شاخص يارتقا يراهبردها

  شیافزا يها یکنکت  ار یمع
  مدت یطوالن يریدرگ   يریباورپذ

 مصرانه ةمشاهد

 يساز يبعدي چندها یکنکت

 یداورخان

 یلیتحلاستقراي 

 یت استنباطیفاک

  نترل عضوک
  میف ضخیتوص  يریپذ انتقال

  يریپذ نانیاطم يداور  يریپذ نانیاطم
 يریپذییدتأ يدارو  يریدپذییتأ

  ي مناسب است.ریپذییدو تأ يریپذ نانی، اطميریپذ ، انتقاليریباورپذ يه براک، يبازنگرۀ مجل
  

مـتن   يریپـذ ییدا تأیـ ت یـ نیع یابیـ ارز ةنحـو باید بـه آن توجـه شـود،    ان یه در پااي ک هتکن
ل یـ ، تحليسـاز  ي و چندبعـدي نظـر  يریـ گ است. استفاده از نمونـه  یشده در اثنوگرافیدتول

مـوارد  کـردن  ، رودررو یلـ یتحل ي، استقرایاعتبار به روش ارتباط یابیت مصاحبه، ارزیموقع
بـا  را مـتن   ییهمسـو تـوان   با آنهـا مـی  ه اند ک راهکارهایین یتر مهمی، میدا ۀسیمتضاد و مقا

  66کرد. یابیق ارزیند تحقیفرا

  يريگ جهينت
در  یو اثنـوگراف ۀ گرانـددتئوري  سـ یل شـده اسـت، مقا  یـ و تحل ین نوشتار بررسیآنچه در ا

ن یـ حاصـل از ا ۀ جـ یمتنوع اسـت. نت  يها هنگفر ۀت در مطالعیفکیت یریارتباط با نحوة مد
ت یفکی یابیارزگرانددتئوري  . درکردان یتوان در چند جمله به صورت موجز ب ینوشتار را م

دن به مقصود یرس ي. برایابد میوند یه پین نظریو تدو ينظر يگذارکد، ينظر يریگ با نمونه
اسـتفاده  ی، ار سنتین معیتر . مهمکنیم میت استفاده یفکیت یریا مدی یابیار ارزیاز دو سنخ مع

قابـل اسـتفاده اسـت.    گرانـددتئوري   در مراحل مختلـف  هرکدامه کاست  يا هیرو ییایاز پا



۶۲      ۱۳۹۰، سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

 يورا يهاراهکاران یاما از م؛ است یحسابرسراهکار استفاده از ین، گز يار جاین معیتر مهم
  کاربرد را دارند.ن یشتریب یلیتحل يو استقرا یمیدا ۀسی، مقايساز يبعدیار تناسب، چندمع

ه محقـق بـه   کـ ت شـده اسـت   یریمدخوبی  به قیتحق یدر صورت یدر اثنوگرافدرمقابل، 
ن امـر  یـ ابد. اآنها دست ی خوددیدگاه مختلف از  يها م بر عامالن فرهنگکحا يا هیپا یمعان

ف یف مجمـل، روش توصـ  یعالوه بـر توصـ  خوبی  به ه محققکشود  یحاصل م یدر صورت
اطالعـات مهـم اسـت تـا      يآوری روش گرددر اثنوگراف رو نیهمباشد. ازکرده فربه را اجرا 

 ی. در اثنـوگراف کنـد افراد مورد مطالعه نفـوذ   ییمعنا يها ق آنها به جهانیمحقق بتواند از طر
ي، ریپـذ ي و باورریپـذ ي اعتمادهـا  راهکارو  يا هیو اعتبار رو  ییایچون پا ییها یکنکز از تین
ار تناســب، یــمع يورا يهــا راهکــاران یــشــود. از م یاســتفاده مــارهــا یگــر معیشــتر از دیب

ـ اربرد را دارکـ ن یشـتر یب یلـ یتحلي اسـتقرا ي و ساز يچندبعد  هکـ نیگـر ا یمهـم د  ۀجـ ید. نتن
؛ مطابقـت دارد  يو امثـال و  شـوتس دگاه یبا د یو اثنوگراف وبرشتر با روش یبگرانددتئوري 

اول  ةشـد  برسـاخته  یمعـان ی، دوم و در اثنـوگراف  ةشد برساخته یمعانگرانددتئوري،  را دریز
  اند. یلانون توجه و تحلک
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
 .56-48، ص 1، جروش تحقیق کیفی ضدروش. براي آشنایی بیشتر ر.ك: احمد محمدپور، 1
 .173 ، ص2همان، ج . احمد محمدپور،2
 .183. همان، ص 3
هـا یـا    گیري طور پیوسته به همان اندازه تواند به . تالشی است براي تعیین اینکه یک روش خاص تا چه حد می4

  نتایج منجر شود. 
 گیري یا مشاهده در طول روند زمان بررسی. . ثبات اندازه5
سازي نتایجی که در یک زمان واحد با ابزارهـاي مختلـف    نواختی یا هم زمانی عبارت است از: یک . پایایی هم6
  اند.  دست آمده به
  د. خوبی تفکیک شو هاي محقق به ها از گفته اي انجام شود که در آن داده گونه . تحقیق باید به7
  شود.  . این امر با افزایش توانایی محقق در اجراي تحقیق محقق می8
 .413-411، صدرآمدي بر روش تحقیق کیفی. اووه فلیک، 9

 . 414-413همان، ص  .10
 .169 همان، ص . احمد محمدپور،11
گیـري بـا    اي است. اعتباري که در آن ارتباط متغیرها و وسیلۀ انـدازه  ترین نوع اعتبار بیرونی اعتبار سازه . مهم12

 ). 172چارچوب نظري تحقیق مورد توجه است (همان، ص 
 .170. همان، ص 13
ست (همان، جایگزین رهیافت سنتی اعتبار شده ا» ساز دگرگون«و » اي مذاکره«هاي اخیر دو رهیافت  . در سال14

 ).183ص 
 . )414 همان، ص اووه فلیک،(یابی به درجه از وثوق و اطمینان است  منظور دست . یا کنترل شرایط صوري به15
 گران در فرایند تحقیق است.  . مطابق این معیار، میزان اعتبار تحقیق کیفی تابع میزان دخالت دادن کنش16
 .418و  415 . اووه فلیک، همان، ص17
شود. در این تلقی اعتبـار کنـایی،    بندي شده و به صورت فرایندي حاصل می به این معنا از نو صورت. اعتبار 18

اعتبار پیرامنطقی، اعتبار ریزوماتیک و اعتبار حسی یا اعتبار در موقعیت مطرح شده است (اووه فلیک، همان، ص 
416.( 
 . 419-418 . همان، ص19
 .354-349، ترجمه خشایار دیهمی، ص فلسفه امروزین علوم اجتماعی. بریان فی، 20
. طبق این معنا علم امري اجتماعی است و هر علمی که بتواند خود را در برابر انتقادات بیشتر بازسازي کنـد  21

 تر است. به بیان دیگر، دانشی عینی است که در اجتماع اهل علم پذیرفته شود. عینی
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هاي مختلف صورت گرفته است. برخی طرفدار دانش  عینیت و امکان نیل به دانش عینی در علوم اجتماعی جدال
عینی و برخی منکر آن است. برخی نیز مانند برایان فی تالش کرده است که میان رویکردهاي مختلف جمع کند. 
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