
 

 

 

های خطی و مقاالت کیفی: روش سنجش و کدگذاری در

 های بین متنیاستاندارد سنتی در مقابل روش
 4، حمید بیدرام3، حسین اسکندری2، حمیدرضا عریضی سامانی1مریم سادات اخباری درچه

70/70/89تاریخ دریافت:   

 61/70/99تاریخ پذیرش:                                                                                                                                        

 چکیده

(  ب  نظری  داده بسناد 6881) نقدی اسیت ه  تسس  هسف   هابوسر  و اتینسوس   هدف این پژوهش بررسی  

بر  ا حدافزارها در جهت هدگذاری  سییوت تیهند بنشد شییده اسییت و برآو، ر   روات اسییازاده ا  نر  وار

در  تساندروی  خط  در هدگذاری شده است ه  م  های سیسا  هدگذاری  اسیاانداردها و داشان ی   روی 

ا  مدیرا  دو  مصیییاحو  تحلنل وهنز  شیییساخا   9ها اخاالل ایجاد هسد. در جهت بررسییی  این اد ا  تحلنل

های نزا (  تهن  شییید و دو گروه ای ) یرمجمس   شیییرهت مل  پا یش و پفش فرروردهشیییرهیت مسطقی   

و  ی داده بسناد )روییرد اساراساساس روش نظری  ها هردند. گروه اول  برمازاوت  اقدا  ب  هدگذاری مان

روییی  هییدگییذاری و تحلنییل در همیی  گرفاسیید. گروه دو   NVIVOافزار هسربنن( پنش رفاسیید و ا  نر 

( ارائ  شده بسد را مال  قرار دادند 6771) مصاحو  تحلنل وهنز  شساخا  ه  تسس  هراندل  هلنن و هافمن

و روندی بنن ماس  را در برگزیدند. در نهایت هدهای ارائ  شییده  مسرد مقایویی  قرار گرفت. ناایک حاه  ا  

 ر در گروه دو  بسد.تجمالت هدگذاری شده بنشار و آوقات هاربردی

 ها: نظریه داده بنیاد، تحلیل وظیفه شناختی، کدگذاری، بین متنیکلیدواژه
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 مقدمه

باشیید ه  تسج  رو ب  رشییدی را در حنط   مسضییس ات  م  ا جمل مدیریت و مسابع انوییان  

تحقنقات ب  خسد جلت هرده اسیت. شیساهد حاه  ا  ر  است  جسام   ه  ب  مسابع انوان    

یز تر هوییاسد ) زمسف، بلسدمدتهسسد در خسد مای  بسده و ب  رشیید و رمس ش ر  تسج  م 

تحقنقات مفالف در  رواین(. ا  6389  هر  افرو   ملینا  و هاویان   پسیاه اسیییال پسرییا    

( با 6391فرد و امام  )این حنط   با مدت مفالف شییییل گرفا  اسیییت. در این  منس  دانائ  

پردا ی داده بسناد در حنط  هل  و مدیریا   با مسضیییسظ نظری  ISIشیییمارش ت داد مقا ت 

 ی ه  در حنط  هل اگسن اند ه  رشد این نسظ ا  مطاب ات همساره ص سدی بسده ب نشا  داده

رسیینده اسییت. هم سنن روییرد نظری  داده  6770مقاب  در سییال  463ب   6887مقاب  در  5ا  

  در 6807(  با شروظ ده  6773  6بسناد ه  برای مدت آس ن  در حاشن  بسد )گنگر و تسرب 

 دمطاب ات مفالف در حنط  مدیریت و رفاار سا مان  ب  هار گرفا  شده و ب  پنش روی خس

 (.6771  6اسارنیسئنت و چنداد )در این حنط  ادام  

اهمنت این مقا ت و اسازاده ا  روش نظری   دهسدهنشا  خسدخسدب هرچسد این بوامد  

  اما بر این روش تحقن، هنز  اناقادات  ننز وارد شییده اسییت ه  در این بنن هوییتداده بسناد 

های ب دی ( اشاره هرد. ابوا  رهنافت8816) 3تسا  ب  مقاب  هسف   هابورو  و رتینسویس  م 

)رهنافت هاهر شیسنده ا  گالسر و رهنافت ساخت گرایان  تسس    روش  ارائ  شید ه  ا  این

ارائ  شیییده  مسدنظا چیارمز( در جهت پاسیییخ ب  نقدها  تاننرات  را در روش اوبن  )رهنافت  

؛ ترجم  فریور  محمدی  6817  4برگر و بسهما هردند )تسسیی  اسییاراس و هسربنن( ایجاد 

6384.) 

هل   هیدف سیییا نیدگیا  روش نظریی  داده بسناد  هشیییف نظری  ا  دل       صیییسرتبی  

  روشهاست و ب  این ترتنت برای هر پژوهشگر رویای  پدید رورد ه  با بیار بوان اینداده

                                                 
1. Geiger & Turley 

2. Sternquist & Chen 

3. Coffey, Holbrook & Atkinson 

4. Berger & Luckmann 
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. نظری  باشیید روش  همننای خل، هرد و شییاید ی  دبنل اسییاقوال  یاد ب  اینتسا  نظری م 

ها را ارتقا داد و ایس  ب  اصیییل هل  تودیل ها و نظری داده بسناد سیییطم تمایل ب  ایجاد مدل

روش در جهت روییرد باید گزت  در ابادا  اینشیییده اسیییت. در رابط  با شیییروظ هار این 

گویارش مطاب ات  لس  اجاما    تئسری سا ی در این  منس  و مطاب   فرریسدهای اجاما    

دانشیییگاه )  6)ا  دانشیییگیاه هلمونیا( و اسیییاراس    6و ا  تالق  ف یابنیت گالسیییر   پیدیید رمید   

ناحن   ا  حاصیییل شیید  ب  این ترتنت ه  اوب  بنشیییار رمس ش هم  )بفصییس   شیینیاگس( 

( دیده بسد. این نظری  ننز  با 4( و دوم  رمس ش هنز  )بفصییس  ا  ناحن  بلسمر3  ارسییزلد

 حا  افرادی در دفاظ ا  ر  بوینار پرشسران  و  شیسد و روشی  هنز  م رف  م    سسا ب یسی  ا

ی  مربسط گرااثواتها  با (  اما ب  دبنل هما  سییرچشییم 6384اند )افشییار  پراحوییاس نسشییا 

بسائ  و فلوییز   یر ا نظراسییت. در این رابط  باید گزت  پژوهش هنز  و هم  بفصییس   

گرا  تسسییی  مشیییاهده مازاوت هویییاسد. در تحقن، هنز  واق نت  هار ت ریف واق نت در 

ه  تحقن، هم  واق نت مویاقل ا  پژوهشگرا  وجسد دارد. در این   درحابشیسد  سیاخا  م  

هرد ه  در  ( اشییاره6384؛ ترجم  فریور  محمدی  6817 بسهما تسا  ب  )برگر و رابط  م 

ترین (  برجوا 6396؛ ترجم  نصر و همیارا   6881بسرگ و گال   بویناری ا  ماس  )گال  

شده ه  ت ریف واق نت در تحقن، هنز  را ارائ  داده است و اتزاقاً این مسضسظ  ری دانوا اث

ها  در این تحقن، است. در ای بنن دو روییرد در تحلنل دادهی مقایوی  هاروشنقط  اصیل   

  واق نت ذهس  سسا ب واق نت  نس  و جام     سسا ب   جام   هار دو فصیییل اصیییل  هاا   

 چنزی خارت ا  صییسرتب ها  اجاما   ب  این م س  اسییت ه  انوییا  با ر  اسییت.  نسنت ج

ی انگارتودیل ب  شیی   درخطرحال  نسنت جها  اجاما   همساره ینبااشییسد خسد مساج  م 

مری ا  سسا ب ای جها   نسنت یافا  اسیییت ه  قابلنت ادراهش را اسیییت ه  صیییسرت هران 

نرقابل انوان  شد  و غنرانویان    غد واق   ی  وجس صیسرت ب دهد و انویان  ا  دسیت م   

                                                 
1. Glaser 

2. Strauss 

3. Lazarsfeld 

4. Blumer 
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در اناقاد  قل دیابیانی  ر  را  6شییسد. این هما  چنزی اسییت ه  سییارترنرف ال تثونت م غ

اما  ؛گرایا  در تحقنقات هم  شواهت داردنامنده بسد و ب  مسضیع اثوات « نرف الغ مل  یییی »

دهد.  ملیرد افراد در صیییسرت  ف یال جهیا  اجاما   پنرامس  خسد را شییییل م    ردم  بی  

( پرورش 6شیییساسییی  مشیییاغل هنس برگر و بسهما  )با برداشیییا  ا  جام   ا نظرها سیییا ما 

ای اسیییت ه  با تاننر منزا  پن ندگ  تس یع اجاما   دانش )مثالً افراد خوره اجاما   ثانسی 

تا  های گسناگس  روش نظری  داده بسناد در این مزاهنمرهنیافت  .و نیاشییی ( مازیاوت اسیییت   

های های مازاوت و تزاوتبسابراین تسضییینح  هستاه ا  رهنافت اندمازیاوت  بیاهم حیدودی  

 رسد.  براساس رن   در فسق ذهر شد      ب  نظر م هار 

 های متفاوت آنتغییرات صورت گرفته در نظریه داده بنیاد و رهیافت

د  یر اسییت: رهنافت ی داده بسناد  وجسد دارد ه  شییامل مسارسیی  رهنافت موییل  در نظری  

  رهنافت هاهر شیسنده ه  مربسط ب  گالسیر است و رهنافت   3ا  اسیاراس و هسربنن  مسدنظا 

 .4ساخت گرایان  تسس  چارمز

های هنز   پای  شیییروظ تحلنل در روش  سسا ب گذاری ها  هددر تمیام  این رهنافت 

 تصییسرب تسا  م بفصییس  در روییرد نظری  داده بسناد مسردتسج  اسییت. هدگذاری را  

خ  ب  خ   جمل  ب  جمل   پاراگراف ب  پاراگراف  صزح  ب  صزح  و ... انجا  داد هرچسد 

هار  بنشیییاری را در ابادای واحدهای هسچیار تحلنل )مانسد خ  ب  خ ( آوقات تسصییینز 

رای شیییسد ه  در ر  بها  در ابادا هدگذاری با  انجا  م هسسد. در بنشیییار رهنافتایجاد م 

گردد. در مرحل  ب د این هدها   یر های تسصییینز  تسبند م هیا و وقایع  برچویییت دییده پی 

آوقات  در هار گنرند. در جهت ارتواط داد  این آوقات و تیمنل قرار م  تربزرگآوقات 

تسانید ا  پیارادایم هدگذاری اسیییازاده هسد. ی  پارادایم   تحلنل  سیییطم بیا تر  محق، م  

شیییسند  های خاصییی  ه  ا  آری، ر   آوقات ب  هم مرتو  م اههیدگذاری  محق، را ب  ر 

                                                 
1. Sartre 

2. Hughes 

3. Corbin 

4. Charmaz 
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دار و  م سهای دهد ه  آوقات را با راهروش ب  محق، اجا ه م این درواقعهسد. حواس م 

ای است ه  بنن ای  مرتو  سا د. این هما  نقط ن حاشی ی و اهویا  سیلویل  مراتو  با آوقات   

روییردهیای مفالف نظری  داده بسناد  تساف، نظر وجسد ندارد. برخ  )اسیییاراس و هسربنن   

 ؤا تسیینل  پرسییند  وسییب (  بر اسییازاده ا  پارادایم هدگذاری تیهند دارند. این هار 6887

های مفالف نظری  داده بسناد  اسیییاراس و شیییسد. در بنن شییییل هیا انجا  م  خیا  ا  داده 

 است ذهرقابل( ب  این مرحل   تحت  سسا  هدگذاری محسری اشیاره دارند.  6887) ننهسرب

یاً ب  قسهی  در شییینسه هالسییین  ا  گالسیییر و اسیییاراس  اسیییاانداردهای  وجسد دارد ه     

مسنن  فسب  و تنشیییسد )ند م تائی  گرااثواتنل  روییرد وسیییب گرای  وابویییا  بسده و نس  

(  روییرد خسد را با 6765و  6887) ننهسربرنها  اسیییاراس و  (. در تقابل با6769  6هسنلس 

ها و ترهنو  ا  روش قناس و اسییاقرای  مطرک هرده و در رابط  با تحلنل تیهند بر ا اوار داده

( ه  ب  این آری، ی  6774  6هنت و هسب هردند )ها  جزئنات بویینار  یادی را  سسا  داده

شیییسد ب  ی  نظری  داده بسناد خس   مهنا م    جهت رسیییند گا بی  گیا   و دسیییاسررونید  

نویییف  اسیییاراس و هسربنن دارای موان    تسا  گزت دیگر  م   وارتب (. 6778  3بریانت)

 (.6763و  6777 نس  گرا است )چارمز  

(  در اسیییازیاده ا   6886  6809گالسیییر ) نیاد بسافرادی دیگر در رابطی  بییا نظریی  داده   

های سییاخااری خا   احاناط نشییا  دادند و در رابط  با  واطگذاری محسری و ایجاد ارتهد

دهسد و م اقد هویییاسد ه  او در جهت هیدگیذاری محسری  اسیییاراس را مسرد نقد قرار م   

 .(6774  4بسهنهسد )پدیدار شد  تئسری در ی  چهارچس  اجواری  ایده اصل  را رها م 

مسوع برای هدهای نظری هواسد  ها خسدشا   بهارین(  ا اقاد داشیت ه  داده 6809گالسیر ) 

  نظری  داده بسناد ب  دنوال حقنقت ننویییت بلی  ا  دیدگاه وی (.6779  5)ویلنسگ و روجر 

                                                 
1. Timonen, Foley & Conlon 

2. Heath & Cowley 

3. Bryant 

4. Böhm 

5. Willig & Rogers 
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سا ی هسد اسیت را مزهس   های تجرب  رن   در حال روی داد خساهد با اسیازاده ا  داده م 

 (.6386فرد  ابسان  و رذر  )دانای 

نوییف  سییاخاارگرایان  اجاما   ا  نظری  داده بسناد  ( ی  6771  6777  6887چارمز )

شیییسند بلی  در اثر ها اسیییافرات نم ها ا  دادههسد ه  آوقات و تئسریارائ  داد. او بنا  م 

ریسد. براسیییاس این نویییف  ا  نظری  داده بسناد  محق، ی   ها پدید م ت یامیل محق، با داده  

هسد ن  رنی  رن   ها را هشییف م هرده و ایدهها خل،   و ارائ  ا  دادهدهسییا ما تسضیینم  

ها   ه  ا  دادهسؤا تهای محق،  ها وجسد دارد را هشیف هسد. در ایسجا  تصمنم درو  داده

شیییفصییی   فلویییز   نظری و  او )هسد  پنشییینس  پرسییید  راه  هی  ا  ماد اسیییازاده م   م 

)ویلنسگ و روجر   شییسد های او  ب  رسییمنت شییساخا  م  نهایت یافا  و در ( شییساخاروش

نقش  ( 6765  6779)هسربنن و اسیییاراس   های اخنر هسربنن(. بی   ویارت  ویرایش  6779

)چارمز   اندروییرد هاسییا های اینی برای محق، در نظر گرفا  و ا  سییفا  روی ترمس طف

6763.) 

زاوت ت هسسد روییردها اسازاده م های  ه  ا  اینها و رشا  الوه بر مسارد فسق   منس 

دارد. بیایید تسجی  داشیییت ه  در ابادا نظری  داده بسناد  در جهت گویییارش مطاب ات  لس      

  سسا ب روش نراً محققا  ا  ایناخاجامیا   و تئسری سیییا ی در این  منسی  پیدید رمد وب     

ا   ها را در جهت تسبند ی  ارائ  اساراتژی هسسد و مصاحو ی  ماد تحلنل ننز اسیازاده م  

ا  هو فهم پدیده  یر بسای  و مشفص ساخان آوقات و م س  تجرب  هسسدگا ارهتمشی تجرب  

روییردهای جدیدتر در نظری  داده بسناد( ه  این اسازاده ا  نظری  داده هسسد )هدگذاری م 

وی بسابراین  مان  ه  تمرهز بر ر؛ یدارشیییساسییی  اسیییتپدتا حدودی شیییون  تحقنقات  بسناد

سد ی را در خسییا مزهس ای بنشییاری ا  روییردهای دیسامن  و هفرریسدهای اجاما    جسو 

هسید فرریسیدهای اجاما    رواب  و مزاهنم   دهید و ا  این آری، محق، سییی   م  جیای م  

ی ر روب( ترسنم هسد  تحقن، ب  سمت تمرهز شسندهمصاحو ) هسسدهمشیارهت  ا نظرها را ر 

حرهت هرده و محق، در جهت سیییاخت جها  درون   شیییسنیده مصیییاحوی  تجیار  فردی  

( سندهشمصاحو مانسد افیار  احویاسات  ا اقادات و حافظ   دارد )گا  برم  شیسنده مصیاحو  
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تا  د اخنرروییرها و ناایک تمرهز هسد. اینبر روی  منس  اجاما     لت صیییرفاًی رنی  جاب 

جانات آو، ر  ا اقادات افراد  هنی رفااری شیساخا  است ه  بر  بسدفرمسلحدودی شیون  ب   

و  گنرد )ویلنسگ مهای رفااری افراد شیییل  خاصیی  را ایجاد هرده و ب  دنوال ر   انافا 

(. حال ه  روییردهای مفالف ب  نظری  داده بسناد تسضینم داده شد  در ادام   6779روجر   

شیییسد. ابوا  این م ( بی  نظری  داده بسناد بنا   6881) نسویییس رتیاناقیاد هسف   هیابوسر  و   

 د.دهاناقادها  بنشار روییردهای اوبن  )روییرد اساراس و هسربنن( را هدف قرار م 

هرچسد روییردهای جدیدتر نظری  داده بسناد  دارای ان طاف بنشیاری است وب  هسف   

( ر  را مسرد نقد قرار داده و ریش  ر  را در اسازاده ا  هامپنستر در تحلنل 6881و همیارا  )

اقاد بسناد ان های نظری  دادهرنهیا ا  هیاربرد هامپنستر در تحلنل داده   درواقعدانسید.  هیا م  داده

ها هنچ نسظ  املنا  جز مویییا دت در افزاررسییید  نر رنا  هرچسد ب  نظر م  ا نظرهسسد. م 

 د اماهسسی افزار خسد رابطی  بنن آوقیات را ت ریف م   هیا نیدارنید و هیاربرا  نر     نص دادهتلف

یسسد و تری بنن آوقات مزاهنم ایجاد نشیییسد هاربرا  رابط   من،هاربرد هامپنستر سیییوت م 

 شسد.هم خط  شد  رواب  بنن آوقات مزاهنم مسجر م    شد  وسطحهماین ب  

ننز در  6هسسد ه  رابط  ابرمان( اشیییاره م 6881و همیارا  ) در ادامی  این نقید  هسف   

شسد ننز نامنده م  6بنسا ماسنت و هاست  نس   رابط  بنن مانجواجسی ایسارنا  وجسد دارد ه

م نسنویییفم(. رنهیا بنسیاماسنت را ب  هثرت م ان  در   6881  4  پنگ  گروس6775 3)گنسسهس

ی مذهر سییا های همگرا با مزهس هسسد ه  نظری دهسد و ا  نظری  داده بسناد اناقاد م رب  م 

هسسدگا  در تحقن، مانسد گر و شیییرهتمشیییاهده سیییا نید و بی  این ترتنت فاصیییل  بنن   م 

 ی نظرنا  ر ا نظریابد. شسد و واق نت  نس  جها  نمسد م های پس یانسیوا  حزظ م نگرش

بسناد ب  همنن دبنل در پنسسییاار پس یانسیوییم و پوییت مدرننوییم  در جهت اول ایوییااده   داده

ی   سیییا یالً دو ماس  ه  مزهس ها )مثهای واگرا با برقراری رابط  بنن ماناسیییت. دیدگاه

ری  نظ ه  در درحابشسد هسد( انجا  م سیا ی ی  فرد ناشی  را مس یس م   خوره و مزهس 

                                                 
1. hypertext 

2. intertextuality 

3. Gignoux 

4. Piégay-Gros 
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ه  مرحل  هدگذاری با  تحقن، در جریا  اسیییت  در سیییطم  هسگامداده بسناد  بفصیییس  

(. 6881  6لزبرد )رنها با ییدیگر  ب   م، م س  راه نم هلمی  و نی  رابطی  هلم  با مان و مان   

شیس  نظری  داده بسناد ده  و شابسده( هم در ساخت6776) 6در این رابط   منلنین و شیرایور 

( 6385ای )تسا  ب  پژوهش اژهاند. در ایسجا م خساسیاار ت من، م س  ا  آری، بنساماسنت شده 

و نظری  داده بسناد را  (3شییساسیی  )با روییرد وا  مانن اشییاره هرد ه  دو روش هنز  پدیدار

جرب  داده بسناد و ت برای سیییاخت آوقات مزهسم  بیار برد ه  در هدگذاری محسری نظری 

ریافت هسسدگا  بسد. او دهسسدگا  در هانس  ار یاب  مزهس  اسیارس شیرهت   یویا  شیرهت  

  هی  این دو روش بیا هم تزیاوت دارنید امیا روییرد نظریی  داده بسناد ب  مزهس  واق نت  نس      

ظری  ای ه  در ننزدییار و  م، م س  در روش پدیدارشییساسیی  بنشییار اسییت. هم سنن آوق   

قرابت بنشییاری  5روش پدیدارشییساسیی  ب  مدل ذهس   و 4داده بسناد پدید رمد ب  مدل رفااری

 داشت.

در جهت بررسی  این اناقادات  هدف این مقاب  مقایو  هدهای حاصل ا  روش نظری   

ا  اساراس و هسربنن و هدهای حاصل ا  روش تحلنل  مسدنظا هنافت داده بسناد  براسیاس ر 

( قرار گرفت. ب  این نحس رهنافت اوبن  ا  نظری  6771) وهنز  شساخا  ا  هرندال و همیارا 

طسف ب  نماً م مواقروش اسیت و بوناری ا  اناقادات  ه  شییل اوبن  و اصیل  این   داده بسناد

نسه ش مقرراتمال  هارش بسده وب  بویناری ا    اریه  هدگذ ای دیگرر  اسیت با شینسه  

اسییاراس و هسربنن را هسار گذاشییا  اسییت  مسرد مقایویی  قرار گرفا  و ب  این آری، صییحت 

ی هییدگییذاری محسری و اسیییازییاده ا  هییامپنستر در اناقیادات وارده  بفصیییس  در  منسیی  

 هدگذاری  مسرد بررس  قرار خساهد گرفت.

                                                 
1. Annells 

2. Milliken & Schreiber 

3.Van Mannen 

4. Behavioral model 

5. mental model 
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 روش 

و ب   لت اسازاده ا  دو روش مازاوت  در هر روش ننز ا   بسده روش پژوهش حاضر هنز  

ب  ) نادسبی  در روش نظری  داده گرااثواتی  روییرد مازاوت اسیازاده شده است. روییرد  

( و ی  داردگرااثواتهای یشییی را  اسیییاراس و هسربنن ه   مسدنظا  لت اسیییازاده ا  روش 

شییساخا   مال  هار قرار گرفا  اسییت. در یدارشییساسیی  در روش تحلنل وهنز  پدروییرد 

یدارشساس  باید گزت   لت این انافا  بر این اساس است ه  در روش پدرابط  با روییرد 

ر   ش در پ رواینشسد. پدیدارشیساسی   اسیاسیاً تجرب   یویا  یا جها   ندگ   مطاب   م      

ی  نماید )سنگارود شسد  رشیارچسا  ه  در  ندگ  رو مره  یوا  م است ه  م ان  را ر 

ها و   برداشتپدیدارشساس ب   وارت دیگر در ؛ (6386دهقا  ننری  رهسسرد  نسری سی ند   

( 6389توار  هرد نسقاب   رشند و ی قسب   گنرد )مسظم قرار م  مسردمطاب  احواسات افراد 

و ادرا  رنها بسده اسیییت و  بیا تسجی  بی  ایسی   مسارد مسرد تحلنل  تجار  مویییاقنم افراد   

  روییرد پدیدارشییساسیی  مال  هار اندبسدهمحققنن ب  دنوال هشییف م ان  در این تجار  

 قرار گرفت.

ای   یرمجمس   شرهت مل  پا یش نمسن  مسردننا  این پژوهش  ا  دو شیرهت مسطق  

ل وه اوهای نزا  ایرا   انافا  شیییدند. نمسن  شیییامل دو گروه بسد ه  گر و پفش فررورده

نری گنزر ا  مدیرا  خوره و با تجرب  در دو سیییا ما  فسق بسدند ه  ب  روش نمسن  4شیییامل 

افراد خوره  افرادی هویییاسد ه   ملیرد  صیییسرت هل  ب  .ای هدفمسد انافا  شیییدندآوق 

دیگر این افراد دارای  وارتا امادی در حنط  مسردنظر ا  خسد نشیییا  داده اسیییت. ب  قیابل 

واسیط  تجار  ما ددشا  در این حنط    انش  منق  در حنط  مربسآ  بسده ه  ب تسانای  و د

بسابراین  براساس هدف این  (؛6778دیس  رید  ساراسسات  و ویلاوان   ) ب  دست رمده است

سال سابق  هاری  67ه  دارای حداقل  پژوهش  مدیرا  خوره  بر این اسیاس انافا  شیدند  

ای هسده )مدیر منان  یا مدیر ارشیید( و براسییاس ار یاب  ) امل تجرب ( در سییمت مدیریت ب

 امل تسانای  و )   در  ملیرد هوییت هرده بسدندAسییال اخنر  نمره  4سییا ن  شییرهت  در 

گنری تا دیگر نمسن  وارتدانش(. در رابط  با حجم نمسن  ننز  ا  روش اشواظ اسازاده شد. ب 
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رید( ادام   ات جدیدی ب  دسیییت نم رسییینید  بی  مسرد  ائد )مسردی ه  پس ا  ر  اآال  

 (.6396گال  بسرگ  گال  ) داشت

های دوبا  بسده ه  ا نظر تجرب   دانش و مدیر در هما  شییرهت 4گروه دو   شییامل 

سیییال سیییابق  هاری    5تسجه  با گروه اول داشیییاسد. دارای حداهثر تسانیای   تزیاوت قابل  

 داشا  ی هماریوه اول دانش و تجرب درسیمت مدیریا  بسده ) امل تجرب ( و نویوت ب  گر  

در  را برای رنها ثوت هرده بسد. Aای همار ا  و ار ییاب   ملیرد سیییا ن  سیییا ما   درج   

انافیا  افراد دو گروه  نظر میدیر ر  مسطقی  )بیا ترین مقا  ر  شیییرهت( و نمره  ملیرد     

گنری ن ی قول  نمسرحل سییا ن  افراد  بویینار تیثنرگذار بسد. روش انافا  این افراد  مانسد م 

گ و گال  بسر) ای هدفمسد بسده و بر اسییاس اشییواظ  با این ت داد ا  افراد مصییاحو  شییدآوق 

ه  اهم  هسسدگا  ب  نحسی انافا  شیییدندذهر اسیییت  تمام  شیییرهت (. قابل6396گیال   

 .ده   هدایت و رهوری و هسارل(ریزی  سا ما برنام ) وهایف رنها  وهایف مدیریا  باشد

   اآال ات تسصنز  افراد نمسن  ارائ  شده است.6در جدول 
 کنندگانجدول توصیفی شرکت :1جدول 

 کوچکترین مقدار بزرگترین مقدار میانگین  

 گروه خبره

 93 06 11 سن

 16 06 1/11 سابقه کار

 لیسانس دانشجوی دکتری - تحصیالت

 گروه ناشی

 90 11 16 سن

 9 0 1 سابقه کار

 لیسانس لیسانسفوق - تحصیالت

ل وهنز  ننم  ساخااریافا  تحلن هسسده  ی  مصاحو با هر فرد شرهت در رابط  با روش اجرا 

شده تسس  هرندال و همیارا  روش مصیاحو  براساس راهسمای تدوین  شیساخا   اجرا شید.  

مرحل  آ   3( برای تحلنل وهنز  شیساخا   شییل گرفت. برای اجرای این مصاحو     6771)

هلن  مدار   ها  مساد رمس شی  و گزارشها  رمس شها  ی اول شیرک شییال شید. در مرحل  

اب   و بررسییی  شییید. ب  این آری،  سیییمیت افراد نمسن   در سیییا ما  مسردنظر مط  مرتو  بیا  
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گرا  با شال  وهایف  شرای  هاری هر فرد مسرد مصاحو  و سا ما  او رشسا شدند. مصاحو 

هسسده  برگزار شد. در هر جلو  ی  مدیر و ای جداگان  با هر شرهتدر مرحل  دو   جلوی  

ا  خساسا  شد سا ت ب  آسل انجامند. ا  مدیر 3سی  ار یا  حاضر بسده و هر جلو  حدوداً  

گنرد و بار شییساخا   یادی ننز دارد ترین وهایف خسد ه  وقت  یادی را ا  رنها م ه  مهم

نا  بورند. سیپس این وهایف را براسیاس ابسیا  ه  دارند  مرتت هسسد. جلوی  بر اسیاس سیی      

شد ساسا  شسنده ختر ادام  پندا هرد. اوبنن وهنز  در نظر گرفا  شید و ا  مصاحو  وهنز  مهم

ای  شسنده خساسا  شد تجربرا نا  بورد. سیپس ا  مصاحو   وهنز انجا های     برای ه  گا 

را در مدت هاری خسد ه  با ر  مساج  بسده  شییفصییاً برای ر  اقدامات     را انجا  داده  

را بنا  هسد. سپس خ   مان  داساا  ذهرشده   باشددر بردارنده وهنز  ذهرشده م  است و

ها  اآال ات و دانش مسردننا   )مانسد نشیییان  و ار یابا  با آرک سیییؤا ت  گردییده رسیییم 

رای ند برواین تر ر  پرداخاسد.   ب  بررس   من،شدهبنا ی راهسماها و غنره( در مسرد تجرب 

 وهنز  دو  و سس  ننز انجا  شد.

دو تیسن   مصاحو  ا  دو گروه( ا  9شیامل  ) های ب  دسیت رمده در جهت تحلنل مان

اسیازاده شید. یی  تیسن  مسرد اسیازاده در هدگذاری در روش نظری  داده بسناد )براساس    

مسد ا  اسیییاراس و هسربنن( و دیگری تیسن  ارائ  شیییده تسسییی  هرندال و  رهنیافت نظا  

 اند.های حاصل ا  تحلنل وهنز  شساخا   ارائ  داده( ه  برای تحلنل داده6771همیارا  )

ا دو گروه دونزره ا  دانشییجسهای دهاری روانشییساسیی  انافا  شییدند. ب  در این راسییا 

ها )فراماس ( و راهسمای ارائ  شییده ها بر اسییاس مقایویی  بنن مانگروه اول  روش تحلنل داده

(  رمس ش داده شیید. ا  این گروه خساسییا  شیید در جهت 6771تسسیی  هرندال و همیارا  )

ی اسازاده نیسسد. ب  این نحس ا  هرگسن  احامال خط  افزارها  ا  هنچ نر خالصی  هرد  داده 

 شد  تحلنل و هم شد  رابط  هدگذارا  با مان  جلسگنری شد.

 ی اول هاملها      بسد چسد مرحل  را آ  هسسد. در مرحل این گروه برای تحلنل داده

  لبسد  اآال ات و  د  وجسد تساقضیات بنن اآال ات س  ار یا  بررس  شده و سؤال اص 

ل  باشیید(. مرحم نن شیید )در ایسجا سییؤال اصییل   تزاوت مسجسد بنن گروه خوره و ناشیی  م 
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های مفالف در جهت ها ب  روشها بسد ه  ب  جدا هرد  و تقونم دادهدو  ساخاارده  داده

هییا و هییا  اخاصیییا  داشیییت. در این مرحلیی  تمرهز بر داده در  ابگسی مسجسد در داده

هدف یافان نیات مهم م سای  بسد. در این  مرحل  سس  هشف م سا باهای فردی بسد. مصاحو 

در  ا هها و مصیییاحو های فردی رفا  و در هل مانهسسده فراتر ا  دادهگروه تحلنل مرحلی   

ت صییسردیگر در این مرحل   تحلنل ب  وارتهای مهم و م ساها بسدند. ب جوییاجسی سییرنخ 

ها وهگرفاسد و ب  مقایو  گری سساریسها را در نظر م  فراماس  بسده و افراد همزما  نیات هم

ها پرداخاسد. درواقع در این شییینسه چسدین گزیس  مازاوت ب  هدگذارا  ارائ  شیییده و  و مان

جای هردند ه  ا  هدا  روش  مان را دنوال هسسد. ب  این ترتنت  ب هدگذارا  مشیییفص م 

)ننلوس    هردندها را هشف م بنن مان ارائ  ی  سنر خط  ا  اآال ات  هدگذارا  رواب 

هییای بیی  دسیییت رمیده بسد. در این راسیییاییا گروه   (. مرحلیی  چهیار  و رخر ارائیی  داده 6887

داده و  ها را  ارائ  ساصر هلندی در داده ی ارتواطها و نحسههسسده ابگسی هل   نشیان  تحلنل

 ناشیی  را ارائ  دادند در نهایت آوقات اصییل  هدهای ب  دسییت رمده در دو گروه خوره و  

 (.6771)هرندال  هلنن و هافمن 

گروه دو   تحت رمس ش روش نظری  داده بسناد و اصسل هدگذاری ر  براساس روش 

؛ ترجم  بنس  محمدی  6887با اسییازاده ا  هاا  اسییاراس و هسربنن  )اسیاراس و هسربنن  

ا  دادند. با تسج  ب    هدگذاری را انجNVIVOافزار وسییینل  نر گرفاسید و ب   ( قرار6383

ایسی  هدف پژوهش  مقایوییی  آوقات حاصیییل  ا  هدگذاری در این دو روش بسد  ا  افراد  

ها را خساسیییای  شییید تسها هدگذاری با  و محسری را انجا  دهسد. این گروه  مان مصیییاحو   

 شده فا ی اناو سپس هدگذاری هرده و ب د ا  پایا  هدگذاری مصاحو  ت  انافا ت 

ها و ی ب دی را شییروظ هردند. این گروه در ابادا مزاهنم  سییپس مقسب  مصییاحو  هدگذاری

هدهای محسری را سییاخاسد. باید تسج  داشییت ه  هدگذاری با  و محسری وابوییا  ب  هم   

گر بنن رنها در حال رفت و برگشیییت اسیییت. در ایسجا  بسده و در آ  جریا  تحلنل  تحلنل

روها  در ها و گی س  مقایو  بنن مان   وجسد ندارد؛برخالف گروه اول  ی  تحلنل بنن ماس

ر آسشسد. هما )مرحل  سیس  در گروه تحلنل وهنز  شساخا ( انجا  نم   جهت هشیف م س  
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افزار یی  ا  اسیییازییاده هرد. این نر  NVIVOافزار هیی  گزایی  شیییید  این گروه ا  نر 

ما  امیا  تئسری صییسرت همزهای هنز  اسییت ه  ب افزارهای تفصییصیی  تحلنل داده نر 

 های هنز  داردسییا ی و شییوی  مزهسم  را دارا اسییت و امیانات فراوان  برای تحلنل داده  

 (. در نهایت گزارش دو گروه با ییدیگر مقایو  شد.6384بهشا  و رضایت  )

 هایافته

های حاصیییل ا  دو گروه تحلنل  ا  هر دو گروه مدیرا  خوره و مدیرا    مقسب 6در جدول 

 های شساخا  دوذهر اسیت در این مقاب   هدف شیساسیای  تزاوت   شیسد. قابل ارائ  م ناشی    

(  ای دیگر بررس  شده استشیسنده خوره و ناشی  ننوت )این موئل  در مقاب   گروه مصیاحو  

است   شسد.     ب  ذهرها و مزاهنم در بنن دو گروه هدگذار بررسی  م  بلی  تزاوت مقسب 

  شسنده ناش  اسازاده شده است  بشیاب   در سیاس  مربسط ب  مصاحو   در مساق   ه  ا  واژه م

 شسندهای خوره است.م سای وجسد هد مشاب  با گروه مصاحو 
 کننده: کدهای حاصل از دو گروه تحلیل0جدول 

کدگذاری براساس ) کدهای حاصل از گروه دوم

 (0660راهنمای کرندال و همکاران، 

ری براساس روش کدگذا) کدهای حاصل از گروه اول

 نظریه داده بنیاد بر اساس راهنمای استراس و کوربین(

ها در مقوله
های شوندهمصاحبه

 ناشی

ها در مقوله
های شوندهمصاحبه

 خبره

ها در مقوله
 های ناشیشوندهمصاحبه

ها در مقوله
 های خبرهشوندهمصاحبه

 مشابه
درک اهمیت محور 

 بحث
 مشابه

توجه به اخطارها و 

 هانشانه

 ادامه روش قبلی
عدم ادامه روند حاکم 

 بدون تفکر
 درک اهمیت موضوع مشابه

گیری سریع و تصمیم

 بدون بررسی

گیری عدم تصمیم

 زودهنگام
 مشابه

کسب اطالعات اولیه و 

 هابررسی هماهنگی بین آن

دستور انجام کارها 

صورت دستوری و به

 بدون توجیه

دادن دستورالعمل به 

 برای حل مشکلافراد 
 هاشناسایی علت مشابه
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 مشابه
استفاده از منابع 

 اطالعاتی چندگانه
 مشورت کردن برگزاری جلسات

 مشابه
شناسایی موانع 

 احتمالی
 مشابه

های ذهنی شنایی مدل

 افراد

 مشابه
کمک گرفتن و 

 مشورت

شناسایی افرادی که در 

مسئله تأثیرگذار یا 

 تأثیرپذیر هستند

مسئله توضیح اهمیت 

برای دیگر افراد دخیل در 

 مسئله

 مشابه
درک اهمیت نیروی 

 انسانی
 مشابه

ارائه دستورات الزم به 

 افراد

 پذیریریسک نازحد به قانوتکیه بیش
توجیه افراد درگیر در 

 مسئله

دیدار مستقیم و مذاکره با 

 افراد مرتبط

حفظ مراتب قدرت و 

 مراتبسلسله

حضور شخصی در 

 موقعیت

ها و به مسئولیتاشاره 

 وظایف دیگران

حضور مستقیم در 

 هاموقعیت

بدیهی دانستن نتایج و 

 مسیرها
 - تحمل ابهام

ایجاد زمینه مناسب برای 

 شروع کار

 هاتوجه به نشانه

استفاده از اصول 

متقاعدسازی و تغییر 

 نگرش

 شناسایی موانع احتمالی مشابه

 سازیفرضیه
توجه به اصول ارتباط 

 مؤثر
 مشابه

نگرش مثبت به نیروی 

 انسانی

 مشابه
بر بودن درک زمان

 اعمال تغییرات
 کننده مسیرموارد تسهیل

اهمیت ارتباطات در حل 

 موانع

- 
گیری سریع و تصمیم

 بهنگام
 های ممکنحلارائه راه

گیری برای حل تصمیم

 مشکالت

ساخت فرضیه بدون 

 حل و پیگیریارائه راه

گیرنده نهایی در تصمیم

 مسائل
 مشابه

پیگیری نتایج تصمیمات 

 اتخاذشده

 مشابه

برخورد متفاوت با 

معترضان براساس 

 موقعیت

نگرش منفی به نیروی 

 انسانی
 القای حس مثبت به افراد

 هدایت ذهن افراد های محتملتصمیم پیگیری عملکرد مشابه
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 پذیریعدم مسئولیت
پذیرش مسئولیت و 

 اشتباه خود
 بازخورد اصولی به افراد نادر بودن حادثه

- 
ارتباط نزدیک با 

 کارکنان زیرمجموعه
 نیاز به زمان برای تغییر

آگاهی به سؤاالت و 

مسائل احتمالی قبل از 

 ورود به جلسات مذاکره

 عینی کردن اطالعات - خودکارآمدی در عمل -

- 
هماهنگی با 

 زیرمجموعه
- 

جلب موافقت مقامات 

استانی و سیاسی در 

 اتخاذشدهتصمیمات 

 - بینی مسیرپیش -
اعتقاد به عدم اثربخشی 

 تنبیه

 

 " و "  شییساخاتحلنل وهنز  "در ادام  ب  مقایویی  آوقات ارائ  شییده در دو گروه هدگذار  

  شیییسد. با تسج  ب  ایسی  دو گروه اهمراه با ذهر مثاب  ا  رنها پرداخا  م  " نظری  داده بسناد

انید  وجسد تزاوت بنن دو  هیا را تحلنیل هرده  افراد مازیاوت بیا رمس ش و ماید مازیاوت  مان    

ر و تتمرهز بر روی هدهای اصیییل  رسییید بسابراین در ایسجا صیییرفاً گروه بدیه  ب  نظر م 

رسندند. ر م تر ب  نظنظر اسازاده هاربردی و مزهسم   برجوا های  قرار گرفت ه  ا تزاوت

های جداگان  ارائ  شییده در جدولهای شییساسییای جهت جلسگنری ا  پراهسدگ   تزاوت در

 شسنده ارائ  شده است.شده و چسد نمسن  ا  هدها  جمالت و هد فرد مصاحو 
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 اندروش دیگر مورد غفلت قرارگرفتهاند و در : جمالتی که تنها در یک روش کدگذاری شده9جدول 

 روش 

 گروه
 جمله

 تحلیل وظیفه شناختی
نظریه داده 

 بنیاد

 عنوان کد عنوان کد

افراد  

 خبره

عنوان یک مدیر جرئتش من به

را دارم که برای اولین بار این 

 کار را انجام دهم.

 پذیریریسک

عدم 

کدگذاری 

 جمله

استفاده از روابط غیررسمی در 

 برد مذاکراتپیش 

ر و تغیی متقاعدسازی استفاده از اصول

 مذاکره( نگرش )زیر کد:

عدم 

کدگذاری 

 جمله

براساس خواست معترضان به 

نامه جدید، تغییراتی در بخش

 نامه اعمال کردمبخش

زیر کد: تغییر ) خودکار آمدی در عمل

 نامه(بخش

عدم 

کدگذاری 

 جمله

انجام مذاکره با مخالفان 

 ستانهصورت دوبه

استفاده از اصول متقاعدسازی و تغییر 

زیر کد: اصول مذاکره / ) نگرش

 استفاده از ارتباطات غیررسمی(

عدم 

کدگذاری 

 جمله

افراد 

 ناشی
 موردی دیده نشد
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شسد  در روش تحلنل وهنز  شساخا   حجم بنشاری   مشاهده م 3گسن  ه  در جدول هما 

ند ابنشاری   یر  سسا  هدهای مفالف قرار گرفا ا  مان هدگذاری شیده اسیت و جمالت   

ه  همنن جمالت در گروه روش نظری  داده بسناد مسرد غزلت قرار گرفا  و تسجه  درحاب 

ذهر اسیییت  حابت بر یس این مسق نت مشیییاهده نشییید. ب  اهمنت رنها نشیییده اسیییت. قابل

در  یافت هرده بسدند دیگر تمیام  جمالت  هی  در روش نظری  داده بسناد  هد در   ویارت بی  

 ننز هد دریافت هردند. روش تحلنل وهنز  شساخا 

های هدهای ارائ  شییده در دو گروه  مربسط ب  نا  هدها اسییت ه  یی  دیگر ا  تزاوت

مان مصیاحو  ییویا  داشاسد با این    9  ب  ر  پرداخا  شیده اسیت. هر دو گروه    4در جدول 

تحلنل وهنز  "های ییوییا   در گروه مانوجسد مسارد  یادی مشییاهده شیید ه  جمالت و  

. با تسج  ب  اند  هد ییوا  یا هم م سای  هوت نیرده" نظری  داده بسناد " و گروه " شساخا 

اند  ییویییا  نوسد  نا  هدها امری آون   ایسیی  دو گروه مازیاوت هدگذاری را انجا  داده  

شییسد ه  نا  هدها ا نظر های  رورده   تزاوت4 بسابراین سیی   شییده اسییت در جدول اسییت؛

 اند.ها دیده شدهم س  مشاب  نوسده و ب  فراوان  بنشاری در مان

در صسرت نا  مشاب  در هدگذاری اوبن   در ادام   اند یا: جمالت  ه  دو هد مازاوت دریافت هرده4 جدول

.اندبسدی( جایگاه مازاوت  را هوت هردهدر هدگذاری محسری و آوق ) مونر  
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 روش

 گروه
 جمله

 نظریه داده بنیاد تحلیل وظیفه شناختی

 کد کد

 خبره

 1قسمت 

اجرایی کردن طرح جدید سخت بود و حتی 

های دیگر به دیگر مسئولین در استان

 موفقیت آن شک داشتند.

 پذیریریسک

وجود "مفهوم:

 " ابهام

 " موانع"مقوله:

 0قسمت 

صورت به کارمند ناراضی از شغلش به

هایی که امکان انتقال به قسمتغیرمستقیم، 

اش بود را معرفی آنجا و استفاده از توانایی

کارمندی از شغلش ناراضی بوده و به ) کردم

 دنبال جابجایی است(

استفاده از اصول 

متقاعدسازی و تغییر 

زیر کد: اصول ) نگرش

مذاکره / هدایت ذهن 

 افراد(

هدایت ذهن 

 افراد

 در مذاکرهتأکید بر نقاط قوت فرد مقابل 

استفاده از اصول 

متقاعدسازی و تغییر 

زیر کد: ایجاد ) نگرش

 حس مثبت در فرد(

القای حس 

 مثبت به افراد

ای به کارمند خطاکار بازخورد داده در جلسه

های رفتاری، خطاهای وی را و با ذکر نمونه

در  اشم مثال به او گفتمعنوانبیان کردم. به

سمت را ترک  9 و آمدید 8تاریخ... ساعت 

 ینامه به چرا ندادید یا هم خبر و کردید

 ندادی؟ پاسخ فالنی

توجه به اصل ارتباطات 

زیر کد: بازخورد ) مؤثر

اصولی همراه با 

 مستندات(

بازخورد 

اصولی به 

 مسئول

 9قسمت 

 ناشی

صورت مؤثری در برخورد با کارمندی که به

کند، یک قسمت دیگر که متناسب با کار نمی

است را در نظر گرفته و فرد را  سمت او

 جایگزین کردم

گیری سریع و تصمیم

 بدون بررسی

های تصمیم

 محتمل
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مسائل ایمنی یکی از موانعی است که باید 

 حل شود و افراد توجیه شوند

 موانع احتمالی

 

توجیه افراد 

 مرتبط

ب   یافان ه  دست "پذیری ریو "ای ب  نا    گروه اول  ب  مقسب 6در قومت   4در جدول 

پذیری مدیرا  خوره اشاره داشت. گروه دو  این جمالت را  یر آوق  خطرپذیری و ریو 

ای قرار دادند ه  پدیده )تصییمنم چابشیی  مسجسد در برده و جز شییرای   منس "وجسد ابها  "

 سساریسها( در این  منس  اتزاق افااده است.

اصیییسل  "   و مقسب  با نا ی  آوق در گروه تحلنل وهنز  شیییساخا    6در قویییمیت  

هت ها در جشییسد ه  بوییناری ا  جمالت و تیسن دیده م  " ماقا دسییا ی و تاننر نگرش

اثرگذاری بر روی مفاآوا   قانع سا ی دیگرا   همراه هرد  افراد و پنش برد ی  مذاهره 

ت ییداد  یییادی ا  این جمالت و  ی داده بسنییاد  هرچسییدگنرد. در روش نظرییی را در برم 

قرار داد  هدگذاری محسری در هسگا   اند وب  با تسج  ب  مدنظرها شییساسییای  شییدهتیسن 

های افراد خوره ها و واهسشهدگذاری با  و اوبن   رنها را صرفاً جدا جدا و در قومت هسش

دیده  ننز " اصییسل ارتواآات مؤثر"اند. این اتزاق در مسرد هد و شییرای  منانج   ذهر هرده

 سسا  ی  هد مهم در روش تحلنل شیساخا  وهنز  شیساسای  شد. این هد ب    ب شیسد ه   م 

اصیییسل ارتویاآات  انافا  رسیییان  مساسیییت  با خسرد داد   برقراری ارتواط با افراد بنرو    

سیا مان   سیرپرسیاا   همیارا  و  یردساا  اشاره دارد. در ایسجا ننز هرچسد این جمالت و    

دو  اشاره ب  ایسی  این  یرهدها  اصسل ارتواآ  هواسد  در اند وب  بشده یرهدها شیساسای  

 اند.صسرت پراهسده گزارش شدهها  ب قومت هسش

شسنده ناش  اشاره شده است. در قویمت سیس   ب  ی  هد مازاوت  در گروه مصاحو   

گنری اند  ی  نقد بسده و تصییمنمهدی ه  گروه تحلنل وهنز  شییساخا  ب  ر  دسییت یافا 

دهد وب  همنن جمالت و  بررس  مدیرا  ناش   در مساج  با مشیل را نشا  م سیریع و بد 

 یاد شده است. " های محاملتصمنم " در گروه نظری  داده بسناد  تحت  سسا 
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 گیریبحث و نتیجه

های مفالف ا جمل  حنط  سا ما  و مدیریت  مطاب ات هنز  و هدگذاری ماس   در رشیا  

سج  ب  اسییازاده ا  روندهای هدگذاری مطاب، با اسییاانداردها   روندی رو ب  رشیید دارد. بات

خصیس  در رابط  با نظری  داده بسناد  این پژوهش ب  بررس  یی  ا  نقدهای وارد شده ب   ب 

 ی هدگذاری پرداخا  است.این شنسه

در این راساا ناایک حاصل ا  مصاحو  تحلنل وهنز  شساخا  دو گروه ا  مدیرا  خوره و 

ی وهایف مدیریا  خسد بسد  ب  وسنل  ه  در واقع تجار  واق   این افراد در  منس  ناش  را

دو گروه مازیاوت و بیا دو رمس ش مازیاوت  هدگذاری شیییده و در نهایت هدها و آوقات    

گزارش شیده ب  وسنل  دو گروه  مقایو  شد. این مقایو  چسدین نیا  را رشیار هرد ه  این  

 خسد را نشا  داد. ها در دو شیل مازاوتتزاوت

هیا  مربسط ب  جمالت  بسد ه  تسها در روش هدگذاری هرندال و  دسیییای  اول تزیاوت  

ده   نشیییتسجه(  هد دریافت هردند وب  در روش نظری  داده بسناد  ب  رنها 6771همیارا  )

ها ی مانبسد. شیییایید باسا   لت این مویییئل  را در این دانویییت ه  در روش هراندل  هم   

حلنل گنرند و تقرار م  های گروه ناش ( مدنظرهای افراد خوره در مقابل مان)بفصس  مان

 دهسیید.هییای مفالف را همزمییا  مییدنظر قرار م گرا  هسگییا  هییدگییذاری مصییییاحویی  

  هرده و های دیگر افراد مراج دیگر  هر جا ننا  ب  اآال ات بنشیار باشید  ب  پاسخ   وارت ب 

های  فرد دهسد تا باسانسد ب  پاسیییخرا مدنظر قرار م ده  رنهیا  ی اسیییاید ل و پیاسیییخ   نحسه

ا  هو در پ  ر  قادر هوییاسد تزاوت مسردنظر  هد مساسییو  را اآالق هسسد )روشیی  بنن ماس (

ها و نیات بنشییاری را شییساسییای  هسسد. در روش تحلنل براسییاس نظری  داده بسناد    شییواهت

 هدگذاری هرده و هسار گذاشییاسد وها را ب  ترتنت بررسیی  هرده  هدگذارا  مان مصییاحو 

ی ب دی را بررسیی  هردند ه  گسیا همنن امر  دید رنها را نوییوت ب   ب دا ر  مان مصییاحو 

ی هدها در هسار هم بررسییی  هرچسید در نهیاییت  هم     گروه اول محیدودتر هرده اسیییت. 

 هسد. ما   دید هدگذارا  را محدود م ها در ی شسند وب   د  مقایو  خسد مانم 
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ها مربسط ب  جمالت  اسیییت ه  هدهای  با م سای مازاوت دریافت دسیییای  دو  تزاوت 

تسج  ب  اصیییسل " و " اصیییسل ماقا دسیییا ی و تاننر نگرش "هردنید. در این بنن دو هید   

هسد ه  بویییناری ا  جمالت و در گروه هرندال  خسدنمای  بنشیییاری م  " ارتواآات مؤثر

ها در روش هرندال  ی سیییس  در تحلنل دادهدر واقع مرحل اند. مزاهنم را در خسد جای داده

صسرت همزما  داده است و این مقایو  بنن ماس  ها را ب ها و تمام  مانامیا  مقایو  گروه

تسا  برای انافا  و ری  آوقات هاربردی در این گروه شیییده اسیییت ه  م   سیییویت پدید 

هرچسد همنن جمالت در گروه نظری   رمس ش مدیرا   ا  این مزاهنم و هدها اسییازاده هرد.

قرار داد  هدگذاری محسری در  اند وب  با تسج  ب  مدنظرداده بسنیاد ننز  هدگذاری شیییده 

های ها و واهسشهسگا  هدگذاری با  و اوبن   رنها را صیییرفاً جدا جدا و در قویییمت هسش 

بسدی هرچسد رسییید این  د  جمعانید. بی  نظر م   افراد خوره و شیییرای  منیانج   ذهر هرده 

 تر است وب  هاربردی بسد  و بنسش شساخا  را ا  بنن برده است. نس 

گنری تصییمنم"شییسنده مدیرا  ناشیی   ننز با دو هد مازاوت در رابط  با گروه مصییاحو 

 در گروه نظری  داده " های محاملتصمنم" در گروه هرندال و هد " سیریع و بدو  بررس  

 بار ار شی  مازاوت داشیا  و یی  مثوت و دیگری مسز  اسیت.   بسناد مساج  هویانم ه  هامالً  

حل  ب   سسا  اوبنن راهدر روش هدگذاری هرندال ب  این نیا  تسج  شیده ه  فرد ناش   ب  

. این (های اوبن   یادی را انجا  دادههسد )برخالف خوره ه  بررسییی جیابجیای  اشیییاره م   

ل ح سسا  ی  راهاش  این جمل  را ب شسنده نگروه  ماسج  شیده اسیت ه  هرچسد مصیاحو    

  این و هوت اآال ات دهد وب  در مقایو  با فرد خوره  خنل  سریع و بدو  بررس ارائ  م 

در  ها با ییدیگر است. وب ه  آون ااً این نانج  حاصیل ا  مقایوی  مان   حل را داده اسیت راه

گذارد ه  هرچسد م  " محاملهای راهیارها و تصیییمنم"نظری  داده بسناد این جمل  را جز  

  نس  است وب  نیا  مهم  را در تمایز خوره و ناش  ا  دست داده است.

( باشییید. رنها  بنا  6881رسییید نایایک تییندی بر اد ای هسف  و همیارا  ) بی  نظر م  

 افزارها در روند هد گداری تحقنقات هنز   روندهسید ه  با اسیییازاده ا  هامپنستر و نر  م 

ارتواط برقرار هرد  بنن هدها  شییساسییای  هدهای تیراری و همپسشییان  هدها و   هد داد  
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 های بویییناریگردد. در واقع این تیسسبسژی مزیتبیا یاب  هدهای داده شیییده تویییهنل م   

رورد. هم سنن محق، ا جمل  سیر ت با تر و جواجسی راحت را برای محق، ب  ارماا  م  

زاده ها   الق  ب  اسییاهد تسظنم هسد. همنن مزیت های مفالز  برای هرقادر اسییت یادداشییت

ها در روش نظری  افزارشیدت رشید داده است. این  الق  ب  اسازاده ا  نر   افزارها را ب ا  نر 

داده بسناد تیهند بنشیار داشیا  و سوت شده است ه  دیگر روییردها مسرد غزلت قرار گنرند   

ری های هدگذا  سییری ا  اسییاراتژیب  شیییل  ه  محققا  ممین اسییت ب  سییمت قوسل ی

  6افزارهای تحلنل مفصیییس  نظری  داده بسناد  پنش روند )بسنینالشیییده تسسییی  نر م رف 

(. درواقع هیدف انییار ارتویاط نظریی  داده بسنیاد و هدگذاری و یا ار ش اسیییازاده ا       6885

اده د افزارها ننوییت بلی  خطری ه  در همنن اسییت ارتواط نزدی  غنرضییروری نظری   نر 

ا حد بر روی  هدگذاری و اسیییاانداردهای افزارها اسیییت. تیهند بنشبسناد  هدگذاری و نر 

تساند خطرسیا  باشد. در واقع رشد تسج  ب  تحقنقات هنز  ه  همزما  با  انجا  این هار  م 

ر ر  افزارها ننز بهای سیییسا  اسیییت و اسیییازاده ا  قساننن هدگذاری در نر پایوسدی ب  قانس 

  6تساند مسجر ب  تحمنل اسیییاانداردهای غنرمزند باشییید )فنلدیسگ و ب  گذارد  م د م تیهن

ا و ه(. شیییاید باسا  گزت  تحقنقات هنز  ب  وسییینل  پنروی ا  ی  سیییری ا  سیییو 6885

های میاننی  دارد  رشیید پندا نیرده و این سییو  ها ه  در اسییاانداردسییا ی و روی سییست

 امل ها در هل فرریسد تحقن، تی گرندد باشیید ه  با دادهتساند ی  جانشیینن مساسییت برانم 

 (.6881هسف  و همیارا   ) دارد

هیا ه  در هدگذاری داده بسناد وجسد دارد  روش تحلنل و  در مقیابیل این محیدودییت    

های  یادی برای سیییاخاارده  ب  هسد ه  راههدگذاری در روش هرندال  صیییریحاً بنا  م 

بسدی هرد  محاساهای خا   مرتت هرد   ساصیییر داخل ا هیا وجسد دارد مانسد دسییی داده

های بحران  در هر حادث  یا حا  شییمارش رخدادها و...در آوقات  مشییفص هرد  فاصییل  

بسدی و بسدی  مرتت هرد   آوق های مفالف برای بفشواقع هیدگیذارا  باید ب  دنوال راه  

های فردی فراتر رفا  و در ر دادهی ب د  ا  تمرهز بهیا بگردند و در مرحل  داد  هید بی  داده  

                                                 
1. Lonkila 

2.- Fielding & Lee 
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های مفالز  پردا ند. برای این هدف ننز راهها م جویییاجسی داسیییاا  مسجسد در هل داده 

بسدی هدها داخل دهید میانسید فهرسیییت بسیدی و آوق     هسسیدگیا  قرار م   پنش روی تحلنیل 

ها ب  وسییینل  مشیییفص هرد  ابگسی رنها  مشیییفص واحدهای بزرگار  تسصییینف نظم داده

ها های مفالف  مقایو  شواهت و تزاوت گروهها و بفشهای مانها و تسصنف  فاصل هرد

 (.6771و همیارا    هرندال) و افراد و غنره

هسد ه  فرریسد تحقنق  تیراری  بوییینار دقن، و همراه با در این راسیییایا  ویز  بنا  م  

ست ه  ییرد گشا  ارواینشیساسی  دقن، و  نس    در نظری  داده بسناد  سیوت م رفت  جزئنات

تساند های محققنن محدود شیییسد و محق، م ها و خالقنتهمنن امر  بیا یش شیییده تحلنیل   

در  .ها احواس هسدی  محیم و غنر مس طف را در تزونر دادهرواینهای ناشی  ا   محدودیت

  تسانید مسجر ب دهید هی  م   هیا را تحیت تییثنر قرار م    واقع مقررات مسجسد در تحقن،  داده

  اثربفش  گرا نووت بگرا و  ملهزیس  پاینن شسد. ب   وارت   روییرد واق نت -نویوت سسد 

یشییا  را هاه  محدودیت محققا  در افیار و ایده هسدتحقن،  جایگاه با تری را هوییت م 

ناایک ب  دست رمده  آسر ه  در قویمت قول دیده شد  (. هما 6765  6باتسریسا)ب  دنوال دارد 

 .باشدژوهش  تییندی بر این صحوت م در این پ

ی  روش نظری  داده بسناد را ننز  لت گرااثواتهیای  تسا  ریشییی هم سنن در ایسجیا  م  

این رابطی  بیایید گزیت ه  هدف اصیییل  نظری  داده بسناد       نایایک این پژوهش دانویییت. در 

 د را پرورشهای جدیها است ی س  با هم  روش اساقرا  ایدهاسافرات تئسری ا  خسد داده

دهد. مشییییل  ه  ایسجا وجسد دارد؛  د  تسج  هاف  ب  نقش محق، اسیییت. در نظری  داده  

  بنا  یگرااثواته  مساقدا  ب   درحاب نسد ها حرف م شیییسد ه  خسد دادهبسنیاد فر  م  

و  شسندچشم اندا  خا  و دیدگاه ویژه ساخا  م هسسد ه  هم  مشیاهدات براساس ی  م 

ر  وضی نت  بواگ  دارد. در ادام    ناهر درشیسد ب  مسق نت  اهده اسیافرات م  رن   ا  مشی 

پرسنده شده تسس  محق، شیل  سؤا تشیسد براساس  ها اسیافرات م  رن   ا  تحلنل  داده

گسید: حا  اگر قوسل ( م 6888) 6ه  دی آسرهما (. 6779ویلنسیگ و روجر    ) نردگم 

                                                 
1. Baturina 

2. Dey 
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 شسد براساس ر  چنزی است ه  جواجسشف م شسند  رن   ههسنم ه  آوقات هشیف م  

نده شده ا  پرس سؤا تبسابراین نظری  داده بسناد ب  خاآر  د  تسج  هاف  ب  نقش  ؛شیسد م 

هسد ه  تا ( بنا  م 6893) 6گنرد. در این رابط  اسییاسل  و وایزمشییاهدات  مسرد نقد قرار م 

ییرد ی  رواینتسج  نشیییسد   "ای دارد؟نس  مای چ  نس  متئسری "سیییؤال  میان  هی  بی     

روه ه  ب  نقش و ذهسنت گ هسگامین پژوهش  در ابسابراین ؛ ی اسیییاقرای  اسیییت گرااثوات

ه شیسد و صرفاً ب  دنوال هشف آوقات مواار در داد شیسنده تسج  نم  هسسده و مصیاحو  نلتحل

سد. ناش  را هاهر ههمار تسانویا  است تزاوت دو گروه خوره و   شیده حاصیل اسیت  آوقات  

ه  در گروه تحلنل وهنز  شیساخا   ب  دید و فرضینات محق، تسج  شده و  الوه بر    درحاب

گنرد ی س  با ی  روییرد شیییسنده ننز مدنظر قرار م ر  ادراهیات و تصیییسرات مصیییاحو   

ها برخسرد شیده است ه  در نانج   آوقات حاصل  ب  سمت مشفص  پدیدارشیساسی  با داده  

 اند.افراد خوره و ناش  حرهت هرده هرد  تزاوت

(  6771  6887 6گرای اجاما   ا  نظری  داده بسناد )مانسد چارمزهای سا ندهابوا  نوف 

اند و نظری  داده بسناد با تاب  را ها تسج  داشییا  و سیی   در حل ر  داشییا   ب  این محدودیت

اهر شسد ه دادهاتساند صرفاً ا  ها نم یبسددسا هسد آوقات و بنا  م  ؛ ه اندگویارش داده 

سد. این شی وجسد ندارد و در آسل فرریسد تحقن، این آوقات سییاخا  م بسدآوق  یرا ا  قول 

مسضییع  های سییا نده گرا اجاما    دو مسضییع مفالف را قوسل دارند. دسییا  اول ی نوییف 

وب   ناد را رها نیردهها گرایشات نظری  داده بسمالیم و نوو  ا  سا نده گرا را قوسل دارد. ر 

قوسل دارنید هی  یی  دیید اجامیا   وجسد ندارد و فرضییینات محق، و تسق ات او  تئسری      

  روییرد هرمسنستن  در شساسم رفتدهد. این مسضیع شون   ها را شییل م  حاصیل ا  داده 

تحقنقات پدیدارشساس  است. در دومنن مسضع  محق، جواجس برای رن   در حقنقت اتزاق 

ایجاد   هسسدهمشارهتی ر  ساخت اجاما   ه  تسس  محق، و جاب ا رها هرده و افاد ر م

دهید. چسنن دییدگیاه   نقش  بیا  را در سیییاخت تئسری     شیییسد را مال  هیار قرار م  م 

ابراین بس؛ شسدم  "گزاما  "مزهس  دهد ه  با ش نزدی  شد  روند  ب  قرار م  مسردتسج 

                                                 
1. Stanley & Wise 

2. Charmaz 
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ش رویناتساند با ش تسقف تسا  گزیت چسنن تاننرات  در تئسری داده بسنیاد  م   در هیل م  

 شسد.

نی  در این پژوهش  بنش ا  ر ه شیییایید باسا   لت دیگر ناایک را در این نیا  یافت   

 درا اجسو  روانشیساسی  اجاما   داشیا  باشد  جسو  روانشساس  داشا  و ب  تجرب  مدیرا  و    

 سد  دارد. هرچشساسجام  ه  نظری  داده بسناد  ریش  در  درحابپردا د ها م ترنها ا  مسق ن

 سسا  ی  روش هنز  در تحقنقات ییرد )شییییل جدید ر ( ب رواینهیای اخنر  در سیییال

؛ 6767  6؛ هسیت6885  6مانسد اسمنت  هار و وا  بسگسهسوشسد )روانشیساس  ب  هار برده م  

 سسا  ی  روش تحقنقات  در حنط  روانشیساس   د  ر  ب ( وب  مساسیت بس 6766  3فسرسیت 

شییسنده  در رابط  با اسییت. در واقع در حنط  تحقنقات روانشییساسیی   مصییاحو    سییؤالمسرد 

ق، ب  گنرد و محی فرریسد اجاما  (  مسرد سؤال قرار م رشییارسا  آون ت ی  تجرب  )ن  

های ت  هویییت. سیییپس  ی مصیییاحو نل وسیییب  دنوال بررسییی  م ان  تجار  خا  افراد

اده هرده و با اسازاده ا  نظری  دن تهشسنده  رونسشت های مصاحو گرا   ا  صحوتمصیاحو  

وقات نواماتن  و مسظم ا  مزاهنم و آسی هسد. نانج  این هار ی  نقشی   بسناد  هدگذاری م 

شییسنده ا  تجارب  ه  داشییا  اسییت. هرچسد چسنن  براسییاس احوییاسییات و ادرا  مصییاحو  

ن فراهم سییا د وب  ای هسسدگا شییرهت  شییاید باساند ی  فهم ا  سییاخاار تجار  یانقشیی 

های  براسییاس تجار   بنش ا  رنی  ی  سییاخاار ی  تئسری ننوییت. در واقع چسنن نقشیی  

سیید  راهاشییاف و گوییارش تئسری و نظری  باشیید  ی  نقشیی  تسصیینز  اسییت. ب  نظر م    

روییرد  فراد است  ماد تحقن، بنشار ب  سمته  سؤال تحقن، درباره آون ت تجرب  ا هسگام

برای  نحاً شیییل هامل ر ( )ترج نادبسن  نظری  داده تیسهسد و پدیدارشییساسیی  حرهت م 

 هاصاحو مبسابراین در این پژوهش ه  ذات ؛ مطاب   فرریسد روانشساس  اجاما   هاربرد دارد

   نویییوت ب  روییرد سیییؤال دربیاره تجربی  افراد اسیییت  ناایک یا روییرد پدیدارشیییساسییی    

 اند.ی  داده بسناد  برتری نشا  دادهنظری  در گرااثوات

                                                 
1. Smith, Harre & Van Langenhove 

2. Howitt 

3. Frost 
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تسا  ب  ت داد هم افراد گروه خوره و ناشییی  و های تحقن، م در رابطی  بیا محیدودیت   

سا ت ا   ما   4ها اشاره هرد. با تسج  ب  ایسی  برای هر مصاحو   حدود ت داد هم مصیاحو  

بسده و  برگرفت  این امر برای سا ما  هزیس مصیاحو  گرا  قرار م  مدیر مربسآ   در اخانار 

ی  محض رنجلت رضیایت مدیرا  بنشیار برای همیاری با دشساری مساج  شد و ب    هم سنن

ا گنری ماسقف شد. شاید برود  روند نمسن احواس شد  مطابت ذهرشده ب  سمت تیرار م 

ر ب  دسییت رورد. هم سنن مقایویی  هدگذاری د  اتفاذ نمسن  بزرگار  باسا  ناایک بنشییاری را

ای هنظریی  داده بسنیاد  در دو رهنیافت مازاوت نظامسد و سیییاخاارگرایان  )با تسج  ب  ریشییی     

 تساند اآال ات مزندی را در اخانار محققنن قرار دهد.روش( م پدیدارشساس  این

 منابع

، هنز : نظری  موسای   اصییسل روش تحقن(. 6387هسربنن  جسبنت  ا  ) اسییاراس  رنوییلم و

  تهرا : پژوهشگاه  لس  انوان  و مطاب ات مارجم: بنس  محمدی() هاها و شینسه روی 

 (.6887نشر اثر اصل  ) فرهسگ 

اآال ات و  در  لم(. پُر  امیا ناپرداخا   نقدی بر هاا  روش تحقن،  6384نم )ابراه افشیییار 

 .666-637  6  رسان  و ارتواآاتاآالظشساس   دانش

امام  سییینگارودی   ودابحوییینن؛ دهقا  ننری  ناهند؛ رهسسرد   هرا و نسری سییی ند   ل   

  نگرپرسییااری و مامای  جامع«. پدیدارشییساسیی  شییساسیی  تحقن، هنز :روش»(  6386)

66(19  )51-13. 

  شیساس جام  ی در ارسیاب  سیاخت اجاما   واق نت:  (. 6384برگر  پار و بسهما   تسماس )
شر اثر ن)  فرهسگ  محمدی  مارجم(. تهرا : شرهت اناشارات  لم  و )فریور شیساخت 

 (.6817اصل  

  NVIVOافزار های هنز  با نر تحلنل داده(. 6384رضییایت  غالمحویینن ) بهشییا   صییمد و

 تهرا : سفسسرا .

 در هنز  پژوهش شساس روش. (1392) حوین؛ ابسان   سند مهدی و رذر   ادل  فرد دانای 

   اناشارات صزار.جامع روییردی :مدیریت
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بر های پژوهش هنز : تیمل  یاسیییاراتژ»(. 6391فرد  حوییین و امام   سیییند مجاو  )دانائ 

 .18 -01(  6)6  اندیش  مدیریت«. پردا ی داده بسنادی نظر

ی پهسای نقش  سسا  منانج  در رابط ب  AC (. بررسیی  ترس ا  ار یاب  6385) یااژه اآز  

نام  یا اپ مان  با فرریسد اثربفشییی  اسیییاراتژی  و تحلنل هنز  ر .  و سیییاخاار سیییا 

 هارشساس  ارشد. دانشگاه اصزها : اصزها .

افرو   محمییدجساد؛ ملینییا   فرامر  و   مریم؛ هر پسییاهاسیییال  زیزپسریییا    ل  حوییین؛ 

(. سییاخت و ا اواریاب  پرسییشییسام  نظا  رمس ش هاررفریس  در   6389هاویان   ابها  )

 .49-68(  31)8  گنری تربنا فصلسام  اندا های. های فس  و حرف هسرساا 

ر یاب  و ا .(6384؛ رقائ   حامد و مر با   مصیییطز  )ابه   هاهم  پسر  آیابت؛  وییییری

م  بسدی و تحلنل هنل سیییلویییل  مراتو  در رتو  و تحلی مسط، فا ی هاروشمقایوییی  

 مجل  ارتقا  ایمس  وخطرهیای ایمس   مطیاب ی  مسردی: یی  ننروگاه سییینیل ترتنو       

 .604 -618(  3)3 هاپنشگنری ا  مصدومنت

ز  در هیای تحلنل هم  و هن روش(. 6396گیال  مرییدت؛ بسرگ  وابار و گیال  جسیس )   
احمدرضیا نصیر  حمندرضا  ریض   محمسد ابسابقاسم     )  لس  تربنا  و روانشیساسی   

 6)سییرشییت   لنرضییا هنامسش  خوییرو باقری و همیارا   مارجما ( محمدج زر پا 

 (.6881اصل   نشر اثر) ت(. تهرا : سمت

ساخت (. 6398مسظم  توار  فریوا؛ هرد نسقاب   رسیسل؛ رشیند  خورو و ی قسب   ابسابقاسم )  

 8   گنری تربنافصیییلسام  اندا ههای ایران . یاب  ر مس  خرد براسیییاس مؤبز و ا اویار 

(31  )86-660. 
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