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 The main purpose of this article is to obtain the 
viewpoints of the scholars of the Qom seminary using 
the "Grounded Theory Method". This research can 
answer two needs. First, Build Islamic and native 
approach in the social science is one of the needs of 
the country's scientific community, which can be 
achieved with Qualitative method of "Grounded 
Theory". Practical training Grounded Theory method 
is the basic purpose of this article. This method is very 
practical and today many thesis are written with the 
help of it. The method in this study has been used in 
the theories of scholars of Qom seminary. The present 
article attempts to describe all the steps of designing, 
executing, analyzing and formulating a research work 
in a complete and comprehensive way, with a simple 
statement. Four theories and models were made with 
using the method and interview technique with the 
scholars of the Qom seminary and finally, it was 
reduced to two theories. Thus, recognition Qom 
scholars' approach to modern technologies is another 
need that is discussed in this article. 
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 حوزه اندیشمندان های نظریه مطالعه سازی؛ نظریه در بنیانی نظریه روش بر ای مقدمه

  نوین های فناوری پیشرفت و توسعه به نسبت علمیه
  

  )mahdinasiri1@yahoo.com، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه(ی نصیر  مهدی
 .است شده انجام) INSF( کشور فناوران و پژوهشگران از حمایت صندوق حمایت با که است ٩۴٠٢٣١٠٨ شماره با پژوهشی طرح از برگرفته مقاله این

 

 
چکیده  اطالعات مقاله 
 روش از اسـتفاده بـا قم میهعل حوزه علمای دیدگاه به دستیابی مقاله این اصلی هدف
ــه ــانی نظری ــن. اســت بنی ــژوهش ای ــد می پ ــاز دو پاســخگوی توان ــومی: باشــد نی  و ب
 کمـک بـا کـه اسـت کشور علمی جامعه نیازهای از یکی انسانی علوم سازی اسالمی
 بنیـانی نظریـه روش عملـی آموزش. است دستیابی قابل »بنیانی نظریه« کیفی روش
 امـروزه و بوده کاربردی بسیار روش این. شود می ختهپردا آن به که است اصلی هدف
 ایـن در یادشده روش. شود می نگاشته آن کمک با دنیا سراسر در بسیاری های رساله

  . است شده گرفته کار به قم علمیه حوزه علمای نظریات در پژوهش
 اثر یک تدوین و تحلیل و تجزیه اجرا، طرح، مراحل کلیه شود می تالش مقاله این در

 بنیـانی نظریـه رهیافـت بـا سـاده بیـانی با حال درعین و جامع و طورکامل به پژوهشی
 چهـار قم علمیه حوزه علمای با مصاحبه تکنیک و روش این از استفاده با. شود بیان
 شـناخت ترتیب بـدین. یافـت تقلیـل نظریـه دو به سرانجام و شد ساخته مدل و نظریه
 در کـه اسـت دیگـری نیاز نوین های فناوری به نسبت قم علمیه حوزه علمای رویکرد
 .شود می گفته سخن آن از مقاله این

   
  ١٩/٨/٩٨دریافت: تاریخ 
  ١۵/٢/٩٩ پذیرش:تاریخ 
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      ۶٩  ...سازی؛ نظریه در بنیانی نظریه روش بر ای مقدمه 

 

   مسئله انیب و مقدمه

 بـرای را امکان این GTM(1( »بنیاد داده« یا »بنیانی نظریه« روش
 مفاهیم، به بدل را آنها ها داده بررسی با تا آورد می فراهم پژوهشگر

 بـرای روشی بنیانی نظریه زیرا ؛کند نظری مدل سرانجام و ها مقوله
 و روشـمند تحلیـل و هـا داده منظم گردآوری پایه بر نظریه ساخت
 اجتمـاعی  پـژوهش هـای روش از یکـی روش این. ستآنها منظم

 دستیابی در پژوهشاین  نیازهای با خوبی به شود می ادعا که ستا
 بـرای سـخن،دیگر بـه. دارد تناسـب اسـالمی و بـومی نظریات به

 هـای فناوری توسـعه به نسبت علمیه حوزه علمای نظریات تدوین
  . دارد همخوانی رهیافت این نوین

 روشـی عنوان بـه بنیـانی نظریه معرفی نوشتاراین  اصلی هدف
 هـدف کنـار در. اسـت اسالمی انسانی علوم در سازی ظریهن برای

 بارهدر علمیه حوزه علمای های دیدگاه شناخت دیگر هدف اصلی،
 هـدف ایـن به پژوهش ضمن در که است نوین های فناوری توسعه
 کـه اسـت ایـن محـوری سـؤال بنـابراین. شـود یافته می دست نیز

 در سـازی نظریه به بنیانی نظریه روش از استفاده با توان می چگونه
  پرداخت؟ انسانی علوم

 ارائــه ســاز زمینه توانــد می ســازی نظریه روش ایــن ،همچنــین
 نپژوهشـگرا تـا دارد نیاز که باشد ها حوزه دیگر در همسو نظریات

 بـومی و اسـالمی انسانی علوم های سازی نظریه به آن از استفاده با
 در آن مشــابه هــای پژوهش و پــژوهش ایــنانجــام . بپردازنــد

 و گیـر تصـمیم جامعـه نیـاز بـه پاسـخگویی دنبال به سازی نظریه
 ضروری امری عملی، راهبردی ارائه جهت در کشور گذار سیاست

  .رسد می نظر به حیاتی و
 علمـای بـا مصـاحبه: از اسـت عبـارت ها داده گردآوری ابزار
 نمونه حجم ،همچنین. عملیه رساله و استفتاءات قم، علمیه حوزه
 گیری شـکل حـال در که ای نظریه. شود می تعریف ریهنظ مبنای بر

 معیـاری چنـین ،مثـال برای. است گیری نمونه معیار و مبنا است،
 کمک نظریه تدوین به حد چه تا بعدی مورد که باشد این تواند می

ــد ــرد خواه ــا و ک ــاط آن ب ــد ارتب ــک،( داشــت خواه  ،١٣٨٨ فلی
 خصـوص در کـه قـم علمیـه حوزه اندیشمندان و علما). ١٣٨ص

 جامعـه باشـند، می دیـدگاهصـاحب  و نظر صاحب فناوری توسعه
  .دهند می تشکیل را تحقیق این کنندگان مشارکت

                                                           
1. Grounded Theory Method 

 مطالعـات بیشـتر کهاست  این تحقیق پیشینه بارهدر دیگر نکته
 دیـدگاه به نوین، های فناوری درباره نظری رویکردهای موضوع در

. اص نـدارداختصـ قـم علمیـه حـوزهویژه  هبـ علمیـه حوزه علمای
 به یهای ابکت در اسالمی اندیشمندان از برخی های دیدگاه هرچند
 از برخـی دیـدگاه خـود کتـاب در نضـال. اسـت درآمـده نگارش

 را دیگـران و رشـد ابن نصر، سیدحسین مانند اسالمی اندیشمندان
  ). ٢٠١١ 2،گسوم( است داده قرار بحث مورد

 تکنولوژی تقالان مدیریت عنوان با کتابی) ١٣۶٧( شریف نواز
 با هایی کتاب نیز گلشنی مهدی دکتر از. است کرده منتشر توسعه و

 فلسـفه و دیـن علـم، ،)١٣٧٧( دینی علم تا سکوالر علم از عنوان
. اسـت رسـیده چـاپ به) ١٣۶۴( طبیعت علوم و قرآن و) ١٣٩٣(

 در تکنولـوژی و دیـن نام با) ١٣٩٠( جرج سوزان توسط نیز کتابی
کید اب یکم و بیست قرن  درآمـده نگـارش بـه مسیحی الهیات بر تأ

 تــا کنــد می ایجــاب نــوین هــای فناوری موضــوع اهمیــت. اســت
 بیـان در نیـز آثـاری. انجام شـود باره این در بیشتری های پژوهش
 رویکـرد بـارهدر کدام هیچ که  شده تألیف بنیانی نظریه روش شرح

  . باشد نمی علمیه حوزه علمای
 پـژوهش کـه اسـت اینیادشده  های پژوهش با اثر این تفاوت
ــا اســت درصــدد حاضــر ــا ت ــه روش از اســتفاده ب ــانی، نظری  بنی

 بـاب در ای  مطالعه عنوان به نیز را علمیه حوزه علمای رویکردهای
 نـوع ایـن. نماید ارائه فناوری شناسی جامعه در مطرح رویکردهای

 نـو و جدید پژوهشی انسانی، علوم مطالعات حوزه در سازی نظریه
 حـوزه در سـازی نظریه از شـکل این تاکنون رسد می نظر به و دهبو

  . است انجام نشده اسالمی انسانی علوم
 مراحـل بنیـانی، نظریـه مفهـوم با آشنایی از پس پژوهش این در
 گـردآوری هـای داده ابتـدا روش ایـن در. شود می بیان یادشده روش
 از،بـ کدگذاری مرحله سه در کدها سپس شوند؛ می کدگذاری شده

 شـوند می تبدیل تر انتزاعی های مقوله و مفاهیم به انتخابی و محوری
 مرحلـه و شـده کشـف گونـاگون هـای دسـته میان روابط سرانجام و

. شود می بیان نوشتار این در آن مراحل که شود می انجام سازی نظریه
 از عینـی مثال مرحله هر بیان از پس ویژگی دیگر مقاله این است که

 و اسـتفاده علمیـه حوزه علمای با مصاحبه در شده راجاستخ مفاهیم
  .  شود می تبیین خواننده برای سازی نظریه مراحل سرانجام

                                                           
2. Guessoum 



     ١٣٩٨زمستان  /١٠١ش/ ٢۵س/ شناسی علوم انسانی روش   ٧٠

 

  بنیانی نظریه تعریف

 »بنیـانی نظریـه« رهیافـت کیفـی، تحقیق موفق های روش از یکی
)GTM(1 در 3گلیسـر بـارنی و 2اسـتراوس آنسلم توسط که است 

 کـوربین، و اسـتراوس( شـد معرفـی علمـی جامعه به ١٩۶٧ سال
 نظریـه تولیـد فراینـد یا روش به هم بنیانی نظریه 4.)٩ص ،١٩٩٨
 بـه روش ایـن از کـه ای نظریـه یا محصول به هم و شود می اطالق
 بـه توان می نخست معنای در را بنیانی پردازی نظریه. آید می دست
 و نمـود معرفـی فرضیه یا نظریه تولید 6اکتشافی و 5استقرایی روش
 باشـد هـا داده از برآمده که شود می گفته ای نظریه به دوم معنای در

 تحلیـل، سطوح مقایسه با بنیانی نظریه). ٣٧۴ص ،٢٠٠٨ 7،لیزا(
 ایـن بـه. کند می مطالعه خاصی انفعال و فعل نوع یک با را ها داده

 داری امعنـ بعـد ،کند می مقایسه کدها با را ها داده ابتدا که صورت
 و ها داده بعد مرحله در ؛دهد می افزایش موقتی تمقوال به را کدها
 را مقـوالت سـپس ،کنـد می مقایسه موقتی مقوالت این با را کدها
 بـا را مفـاهیم آخـر مرحلـه در ،گیـرد مـی نظر در مفهوم یک مانند

 مفـاهیم شـامل اسـت ممکن که ای گونه به ؛کند می مقایسه مفاهیم
  ). ٣۶١ص ،٢٠١١ 8،لینکلن و دنزین( شود منظم و مرتب
 و کننـد نمی شـروع نظریه یک از هرگز را تحقیق روش، این در
 مطالعـاتی حـوزه یـک از تحقیق بلکه ؛برسانند اثبات به را آن بعد

 است، بدان مربوط و متناسب آنچه تا شود می داده فرصت و شروع
 مراحـل). ٢٢ص ،١٣٨٧ کوربین، و استراوس( دهد نشان را خود
 ایـن در آن تمـایز و نزدیک است حتوام تحلیلمراحل  به روش این

 ایـن بلکـه ؛نیسـت نظریـه تولید محتوا، تحلیل محصول که است
 تکنیکـی محتـوا تحلیـل« :گیرد می صورت بنیانی نظریه در فرایند

 مورد در ها داده از معتبر و تکرارپذیر استنباط، برای است پژوهشی
   ).٢۵ص ،١٣٩٠ کلوس،( »آنها متن

  : اســت زیــر شــرح بــه بنیــانی هنظریــ روش در کلــی مراحــل
 خوانـدن منـابع، اسـناد، بررسـی .٢ ؛اولیـه های پرسش تدوین .١

                                                           
1. Grounded Theory Method  

2. Strauss Anselm L.  

3. Barney Glaser  

4. Strauss & Corbin  

5. Inductive  

6. Exploratory  

7. Lisa  

8. Denzin & Lincoln  

 تـدوین و نتـایج تحلیـل .٣ اکتشـافی؛ های مصاحبه انجام و متون
 نظریـه شناسـی روش از اسـتفاده .۴ ؛پـژوهش لهئمسـ نظری طرح
 سـازی، مقایسه کشـف، .۵ ها؛ داده تحلیل و گردآوری برای بنیانی
 از استفاده با طبقات خرده توسعه ها، داده بندی مقوله ی،ساز مفهوم

ــاز، های کدگــذاری ــه اشــباع .۶ انتخــابی؛ و محــوری ب  ای، نظری
 همه میان که است گفتنی. گیری نتیجه .٧ پارادایمی؛ مدل ساخت
 ایمـانی و ازکیـا( دارد وجـود مداومی های برگشت و رفت مراحل،

 رسـیدن تـا بنیانی نظریه روش مراحل). ١٠ص ،١٣٩٠ جاجرمی،
  است: ذیل شرح به پژوهش این در سازی نظریه مرحله به

  
  ها داده گردآوری: اول مرحله

 یـا برفی گلوله روش از استفاده با بنیانی نظریه روش از اول گام در
 روش ایـن در. شـود می پرداخته اطالعات گردآوری به 9ای زنجیره
 را یکـدیگر کـه شـوند می تلقـی زنجیـری های حلقه منزله به افراد

 عنوان بـه جدیـد هـای داده آوری جمع واحدهای و کنند می معرفی
 معمــوالً  روش ایــن. شــوند می انتخــاب قبلــی واحــدهای مکمــل
 وجـود آمـاری چـارچوب تهیه امکان که دشو می استفاده هنگامی
 دارنـد شـناخت یکـدیگر به نسبت نمونه اعضای طرفی از و ندارد

 از اسـتفاده با گام این در). ٢۴۴ص ،١٣٨٩ آستانه، دربان و ازکیا(
 در پردازان نظریـه و اندیشـمندان از ای مجموعـه با عمیق مصاحبه
 پرداختـه ایران جامعه در فناوری توسعه های دیدگاه به ایران جامعه
 از دفعات به پژوهشگر که است آن مصاحبه این اصلی مؤلفه. شد

 کنـد؛ وایـتر او بـرای را ها وضـعیت تا خواهد می شونده مصاحبه
 ممکـن بـود؟ چگونـه تلویزیـون با شما مواجهه اولین« مثال برای
  ). ٢٠٢ص ،١٣٨٨ فلیک،( »کنید؟ تعریف برایم را آن لطفاً  است

ـــا 10مصـــاحبه ـــان ب ـــر نخبگ ـــته روی ب ـــاص ای دس  از خ
 و مزایـا نخبگـان بـا مصـاحبه. شـود می متمرکز شوندگان مصاحبه
 ارزشمندی اطالعات راداف این از توان می. دارد زیادی های کاستی

 بـه اغلـب و دارنـد محدودی وقت آنها حال درعین. آورد دست به
 گر مصاحبه. کرد پیدا دسترسی افراد از دسته این به توان می زحمت

 مـورد موضوع درباره عمیق اطالعات و باال توانایی باید نخبگان با
 و بیـنش دانـش، ذکـاوت، دارای نخبـه افـراد. باشـد داشـته را نظر

                                                           
9. Snowball Sampling  

10. Interview  
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 و عقایـد ها، سیاسـت حـوزه در تواننـد می و بـوده وسیع دگاهیدی
 ایـن و بدهنـد مناسـب پاسـخ و کنند فکر سرعت به جدید نظرات
 دست به را سخن رشته مصاحبه انجام فرایند در که دارند را توانایی
 مـن، راس و کـاترین( بدهنـد ای تازه دیدگاه یا بینش آن، به و گیرند
 در کـه را افـرادی کیفـی های پژوهش در). ١١٧−١١۵ص ،١٣٧٧
 آنها به بلکه ؛گویند نمی »نمونه« یا 1»فرد« کنند می شرکت تحقیق

 دیگـران، و 4برنـز( شـود می گفتـه 3»مطلع« یا 2»کننده مشارکت«
  ). ١۴٣ص ،٢٠١١
 رسـیدن اشـباع« بـه مهم، موضوع برفی، گلوله گیری نمونه در
 گـردآوری ایهـ داده اینکـه از است عبارت اشباع. است 5»ها داده
 دشون حاصل جدیدی اطالعات و نباشد قبلی های داده تکرار شده

 دالیل باید پژوهشگر روش این در). ١٢٣ص ،١٣٩١ ابولمعالی،(
 یـک بـین تشـخیص و باشـد داشته دیگر های مصاحبه برای کافی
 روش در چـون دارد، اهمیت دسترس در دلیل یک و هدفمند دلیل
 6،یـن( نیـابیم دسـت تـر غنی یها داده به است ممکن دسترس در

 نـوع مصـاحبه، هـر از حاصل های داده همچنین). ٨٩ص ،٢٠١١
  . کند می تعیین بعدی مصاحبه در را ها سؤال

 ابعـاد و هـا ویژگی ها، مقولـه گسترش و بسط به که هایی سؤال
 چیـزی؟ چه کجا؟ کی؟ کسی؟ چه: از ندا عبارت انجامند می آنها

). ٧۶ص ،١٣٨٧ کـوربین، و ساسـتراو( چرا؟ و چقدر؟ چگونه؟
 کسـی چـه بـا بعدی مصاحبه در که بپرسد خود از باید پژوهشگر
 االتؤسـ این. بیابد پاسخی خود های پرسش برای تا کند مصاحبه

 چرایـی،. کنـد مـی صـدق نیز شده گردآوری مقوالت با ارتباط در
 مفیـد نظریـات گسـترش و بسـط در مقولـه هر اندازه و چگونگی
 حاصل اشباع تا کند می پیدا ادامه شکل همین هب مصاحبه. هستند

 مـورد موضـوع دربـاره جدیـدی اطالعات که شود پیدا اطمینان و
   ).٢١۵ص ،١٣٩٠ ایمانی، و ازکیا( شود نمی کسب بررسی
  

                                                           
1. subject  

2. Participant  

3. Informant   

4. Burns  

5. Data Saturation   

6. Yin  

  کدگذاری: دوم مرحله
 آنهـا کدگـذاری بـه دوم گـام در شـد، گردآوری ها داده اینکه از پس

 آن طـی کـه اسـت عملیـاتی نشـانگر 7کدگـذاری. شود پرداخته می
 دوبـاره جدیـد های روش به آنگاه و شده پردازی مفهوم و خرد ها داده
 و سـاختن اصـلی رونـد کدگـذاری. شـوند می متصـل یکـدیگر بـه

 از تحلیـل و تجزیـه بنیـانی، نظریه در. هاست داده از نظریه پرداختن
 ب. 8بـاز؛ کدگـذاری الـف.: اسـت شده تشکیل کدگذاری نوع سه

 که یادآوری کرد باید 10انتخابی. کدگذاری ج. 9محوری؛ کدگذاری
 ای جداگانـه مراحـل در و انـد یلیتحل هـا کدگذاری انواع از یک هر

  ).  ۵٨−۵٧ص ،١٣٨٧ کوربین، و استراوس( گیرند نمی صورت
 مراحـل دیـبا هـا، داده از آن اسـتخراج و هینظر به دنیرس یبرا
 از اسـتفاده با یانینب  هینظر یساز مفهوم راهبرد. شوند یط یمختلف
 :شود رسم می زیر لکش به استقرایی رویکرد

  

  

 بخشـیدن وحـدت برای کننده پشتیبان مشخصه یافتن :کدها 
 ؛است شده آوری جمع های داده به

 اجـازه کـه یکسـان محتوای با کدها از ای مجموعه :مفاهیم 
  ؛شوند بندی گروه مختلف های دسته در ها داده دهند می

 راستای در که مشترک مفاهیم از وسیعی ایه گروه :مقوالت 
  ؛روند می کار به واحد نظریه یک ایجاد

 تشـریح را تحقیـق موضوع که ها تبیین از ای مجموعه :نظریه 
  .کند می

 سـازی نظریـه مرحلـه از گام نخستین در پژوهشگر ،بنابراین 
ــا دوشــک مــی  از و، تفکیــک ،شناســایی را هــا داده دقــت، ب
 روابـط سـپس و کنـد کدگـذاری را انه آ  گوناگون های جهت

 در. کنـد کشـف را هـا داده زیمتما و گوناگون یها دسته اِن یم
 کدگـذاری نـوع سـه از یـک هـر کـاربرد و تشـریح به ادامه

    :شود می پرداخته
                                                           
7. Coding  

8. Open coding  

9. Axial coding  

10. Selective coding   
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  مفاهیم
  های غربی؛ تکنولوژی حاوی ارزش −
  ؛باطل بودن ابزار جدید −
  .تکنولوژی زائیده دوری از قناعت −

  باز کدگذاری .الف

. دارد اهمیـت بسـیار گـذاری نـام و بنـدی مقولـه نظریه ساخت در
. هسـتند مفـاهیم بـین روابـط ساختار گذار پایه مقوالت و مفاهیم

 یـا خـط بـه خـط های داده طریق از رفتن معنای به 1باز کدگذاری
 بیـان و هـا داده به کدها دادن نسبت سمت به پاراگراف به پاراگراف

 در کـه بـاز کـدهای. گوینـد می شـما به ها داده کهیزی است چ آن
 شـوند، می بندی دسته بزرگتر مقوالت به انتخابی کدگذاری مرحله

 دهنــد می شــکل را نظریــه کــه هســتند مقــوالتی اســاس و نیــانب
  ). ١٠ص ،٢٠١٣ 2،اوراکارت(

 صـورت بـه کـه است تحلیل و تجزیه از بخشی باز کدگذاری
 دقیـق بررسـی راه از ها پدیده بندی مقوله و 3گذاری نام به مشخص

 هـای بخش بـه هـا داده بـاز، کدگذاری ضمن در. پردازد می ها داده
 تفکیـک دقـت بـا هـا تفاوت و ها مشـابهت د،شـون می خـرد مجزا
یمـ فیتوصـ یامر را باز یدگذارک وربینک و استراوس. شوند می
 از شـوند، می بررسـی دقت به و شده ستهکش ها داده آن در هک نندک

 آنچنـان پدیده درباره و شده مقایسه ها اختالف و ها شباهت جهت
 ایـن در. دشـو می طـرح هایی پرسـش یافتـه، بازتاب ها داده در که

 و ها مقولـه یبرخـ تـا ابـدییمـ را انکـام نیـا پژوهشـگر جریان،
ــا یژگیو« ــاد« و 4»ه ــا را 5»ابع ــدک ییشناس ــر. ن ــه ه  دارای مقول
 آنهــا. دارد اهمیــت آنهــا دانســتن کــه اســت 6»عــام هــای ویژگی«

 و خـرد از منظور. دهند می نشان را مقوله یک ابعاد کامل محدوده
 ای، جملـه ای، مشـاهده مـورد کـه اسـت این کردن پردازی مفهوم

 از کدام هر به و کنیم می تقسیم اجزایی به و داریم برمی را پاراگرافی
 نشـانه یا که برچسبی ؛دهیم می نامی رخدادها یا ها، ایده حوادث،

 هـا، داده در کـه وقتـی. نشـیند می آن جـای بـه یـا اسـت پدیده آن
 بـر را مفـاهیم متوانی می آنگاه کردیم مشاهده را خاصی های پدیده
 کـاهش را واحـدهایی تعـداد کـار این. کنیم بندی گروه آنها محور
 مفـاهیم، بنـدی طبقه رونـد. کنـیم کـار آنهـا بـا بایـد دهد کـه می

ــه ــده پردازی مقول ــود می نامی ــتراوس( ش ــوربین، و اس  ،١٣٨٧ ک

                                                           
1. Open coding  

2. Urquhart 

3. Naming  

4. Properties  

5. Dimension  

6. General Properties  

 خود از ها داده به نگاه با باید مفهوم یک ایجاد برای). ۶۴−۶٢ص
  . هستند موضوعی چه بیانگر ها داده این بپرسیم

 مقایســه هــم بــا مفــاهیم تمــامی هــا، داده کدگــذاری از پــس
 داشـته تناسب یکدیگر با معنایی لحاظ از که مفاهیمی و شوند می

 را مقولـه یـک تشـکیل دارنـد، داللت واحدی موضوع بر و باشند
 زیـر شـکل در. شود می گرفته نظر در آنها برای نام یک و دهند می
 . شود می داده نشان یادشده مفاهیم از مقوله تساخ نحوه

  
 شده کسب مفاهیم از مقوله ساخت نحوه

  

  

  

  

  

  

 بـا و کنند می داللت فناوری به بدبینانه نگاه بر یادشده مفاهیم
 بـه بدبینانـه نگـاه مقولـه سـرانجام و دارند ارتباط مشابه پدیده این

: دارد وجود ها مقوله گذاری نام برای روش سه .سازند می را فناوری
 مفـاهیم« آن بـه کـه موجـود های نظریـه در مفـاهیم از استفاده .١

 ســوی از گــذاری نام .٢ شــود؛ می گفتــه 7»ها نوشــته از برخاســته
 کـار بـه کنندگان مشـارکت که مفاهیمی از استفاده .٣ و پژوهشگر

  . نامند می 8»زنده کدهای« را آنها کوربین و استرواس که اند برده
ــین ــرای روش ســه همچن  انجــام و خــام هــای داده بررســی ب

 و ها مصـاحبه 9»خط به خط تحلیل« .١: دارد وجود باز کدگذاری
 کـل تحلیـل .٣ و ها پاراگراف و جمالت کدگذاری .٢ ؛ها مشاهده

 ،١٣٩٠ ایمـانی، و ازکیـا( پرسش و مصاحبه یا مشاهده سند، یک
 و انـواع براسـاس هـا داده میتقسـ یهـا کمـال و میمفاه). ٩۴ص

                                                           
7. Literature-Derived Concepts  

8. In vivo Codes   

9. Line by Line Analysis   

  مقوله
 نگاه بدبینانه به فناوری
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 ایـ ،یقبلـ دانـش در نیشـیپ یهـا کمال و میمفاه تواند یم اقسام،
 بـه معطـوف و پژوهشـگر توسـط شـده ابداع یها کمال و میمفاه
ــا داده ــجد یه ــود و دی ــتحق در موج ــد قی ــائی،( باش  ،١٣٨١ ذک

 نشـان را گدگـذاری مراحـل از دیگـر ای نمونـه زیر مثال. )۶٣ص
  .  دهد می

 

  مقوله       کد    سؤال
 

 هستیماهمیتاولدرجهدرمااینجادراّماداریم؛تعلق گروه به ام البته
  
  

  داند می برتر  را خود گروه

 
 
 

     
   

  دانش مانع  

 برند هویتباافرادوبرسانندفروشبهرادارخندهطرحیکخواهند می آنها کنندگان،تبلیغاین
 به دیگر اشخاص یا کنند، خنثی را ردیگ ایده هر و کنند ایجاد راهنما دی سی یک خواهند می

 .باشندنداشتهایایدهترینکوچکوجه هیچ
 

 است ممکن کارکنان دیگر که است این منظورم. است دشوار شدت به دانستن چگونه انتقال
 غیره و ها ایده ها، حل راه مورد در اطالعاتی هیچ اّما باشند؛ شنیده داریم ما که هایی حساب درباره

 که است جالب نیز ما برای اّما. دشو می ارائه که دارد وجود تنهایی به یموارد .باشدن موجود
 .دهندمیانجامکاریچهواقعدر بدانیم

 
  

  متقابل درک عدم

  ١)٣١۵ص ،٢٠١١ هالووی، و دیمن: (منبع

  
 ). ١٣٩٣ سیلور، و لوینز( نماید می یلتسه را کدگذاری و بوده مناسبی حل راه 2»کیودا مکس« افزار نرم کارگیری به کدگذاری برای

  
  کیودا مکس افزار نرم از استفاده با کدگذاری از ای نمونه: ١−١ شکل

  

                                                           
1.  Daymon & Holloway 

2. Maxquda  
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محوری کدگذاری .ب
1

    

 آنهـا بـا کـه هایی رویـه سلسله از است عبارت محوری کدگذاری
 های شـیوه بـه مقـوالت، بین پیوند برقراری با باز کدگذاری از پس

 از اسـتفاده بـا کار این. یابند می ربط دیگریک با اطالعات جدیدی
 گیـرد کـه می صـورت) سرمشـق یـا الگـویی مدل( 2پارادایم یک

 کـنش/ کنش) های استراتژی( راهبردهای و محتوا شرایط، متضمن
 بـــر تکیــه محــوری، کدگـــذاری در. پیامدهاســت و 3متقابــل
 بـه کـهاسـت  شـرایطی گرفتن نظر در با پدیده یک کردن مشخص
 مقوله که ای زمینه از است عبارت شرایط آن و انجامد یم آن ایجاد
 بـدان که متقابل کنش /کنش های استراتژی است، شده واقع آن در

 پیامـدهای و رسد می انجام به و شود می کنترل و اداره مقوله وسیله
 پـارادایم). ٩٨−٩٧ص ،١٣٨٧ کوربین، و استراوس( راهبردها آن
 از ای مجموعه« متعارف عنایم به کوربین و استراوس اصطالح در

 و محتوا شرایط، متضمن اینجا در بلکه ؛نیست »ها نظریه و الگوها
 .پیامدهاست و کنش راهبردهای

 
  محوری کدگذاری مراحل

  

  

  

  

 
 های مقولـه و مقولـه یـک میـان باید پژوهشگر مرحله، این در
 مـدل« یـک کـارگیری هبـ بـا کـار ایـن. کند برقرار پیوند اش فرعی
ــار ــامل 4»ادایمیپ ــرایط« ش ــی ش ــده« 5،»عل ــه« 6،»پدی  7،»زمین

                                                           
1. Axial coding  

2. Paradigm  

3. Action/ interaction  

4. Paradigm model  

5. Causal Conditions  

6. Phenomenon   

7. Context  

 10»پیامـدها« و 9»تعامل/ عمل راهبردهای 8،»گر مداخله شرایط«
 درباره تا دکن می قادر را پژوهشگر مدل، این کاربرد. شود می انجام
 و ازکیـا( کنـد مـرتبط هـم به را آنها و بیندیشد منظم طور به ها داده

  ).٩۶ص ،١٣٩٠ ایمانی،
 بـه توجـه با را) پدیده( مقوله هر باز، کدگذاری از پس درواقع

 ای زمینـه شـرایط ،)به توجه با و شود می آن باعث که( عّلی شرایط
 یـا هـا برکنش کـه) گر مداخلـه شـرایط( عمـومی و) زمینه( خاص
 همچنین گذارند، می تأثیر مقوله آن از ناشی متقابل های کنش برهم

 و بسط ،)راهبردها( متقابل های کنش برهم و ها کنش این پیامدهای
 دادن ارتبـاط دنبال به محوری کدگذاری در. شود داده می گسترش
 و گر مداخلـه شرایط راهبردها، زمینه، علی، شرایط( ها مقوله خرده

 ،١٣٩٠ لطیفی، و ذوالفقاریان( بود خواهیم مقوله یک به) پیامدها
  ).۴۶ص

  

                                                           
8. Intervening Condition   

9. Action/Interaction Strategies   

10. Consequences   

پدیده ها

زمینه

علل

استراتژی ها

پیامدها
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  محوری کدگذاری مراحل با مقوله ارتباط: شکل

  

  

  

  

  
  

 هر از حاصل های مقوله بندی، مقوله و کدگذاری انجام از پس
 هم با آنها ارتباط هایی فلش با و شوند می نوشته هم کنار مصاحبه،

 در باشـند، مـرتبط هم با که هایی مقوله درواقع. شود می داده نشان
. دهنـد می را تری وسـیع مجموعه تشکیل و گیرند می قرار هم کنار
 از بسـیاری بـا توانند می که هایی مقوله( اصلی های لهمقو پایان در

 و بگیرنـد قـرار مرکـز در نـوعی بـه و باشـند داشته ارتباط ها مقوله
 فرعـی های مقولـه و ،)بگیرنـد قـرار آنهـا پیرامون فرعی های مقوله

 /عمـل راهبردهـای زمینه، گر، مداخله شرایط علی، شرایط بیانگر(
 و شـوند می جـدا هـم از) بردهـاراه کـارگیری به پیامدهای و کنش

 شکل در. دهند می را رویکردی مدل یا پارادایمی مدل یک تشکیل

 ذیـل مـدل در طورکـه همان. است شده ترسیم دایمیاپار مدل ذیل
 و ای زمینه گر، مداخله شرایط ی،علّ  شرایط است، شده داده نمایش
 و شـتهگذا تـأثیر اصلی، واقعه و رویداد عنوان به پدیده بر راهبردها

 برخـی درواقـع. یابد می گسترش و بسط ها کنش این پیامدهای در
 مداخلـه، شـرایط بـر دیگـر برخی و یعلّ  شرایط بیانگر مفاهیم از

 بـر شـرایط و عوامـل ایـن همـه و دارد داللت راهبردها و ای زمینه
  .گذارد می تأثیر اصلی واقعه عنوان به پدیده گذاری نام

  
    

  
  شکل: مدل پارادایمی

 تحقیـق از مثـالی بیـان بـا کدگـذاری، شـیوه با آشنایی از پس
 خصـوص در قم علمیه حوزه علمای رویکرد موضوع با شده انجام

 شـده گـردآوری اسـناد و مصـاحبه شـیوه بـا که نوین های فناوری
  . شود می داده تطبیق بنیانی نظریه روش با گام به گام است،

 پدیده
 ایده، حادثه، رویداد و واقعه اصلی

 گرشرایط مداخله
شرایط ساختاری مربوط به راهبردهای 

 عمل/تعامل

 زمینه
های مربوط به مجموعه خاص ویژگی
 پدیده

 راهبردها
راهبردهای عمل/تعامل برای مدیریت، 
 اداره، انتقال دادن یا پاسخ دادن به پدیده

 پیامدها
 کنش و واکنش دادها یا نتایجبرون

ی
ّ
 شرایط عل

 حوادث، رویدادها و اتفاقات

 مقوله

 مقوله

 مقوله

 مقوله

 عّلی شرایطاصلیپدیدۀیامقولهراهبردها پیامدها

گرمداخلهشرایط

زمینهبستر،
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)گزینشی( انتخابی کدگذاری .ج
1

  

 نمایش از پس است انتخابی کدگذاری مرحله که پایانی مرحله در
 پـارادایمی، مـدل یـک در فرعی های مقوله با مرکزی مقوله ارتباط

 شـرح آن به که پرداخت تحقیق مرکزی مقوله پردازی مفهوم به دبای
 محـوری، و باز کدگذاری فرایند. شود می گفته داستان اصلی خط
 ارتبـاط الگـوی جامـد کـهان می مقوالت از ای مجموعه پیدایش به

 حـال. است شده مشخص هایش زیرمقوله و مقوله هر میان خاص
 را خاصی نظری نظام و مرتبط هم به را مقوالت که است آن نوبت
 انتخـابی کدگـذاری یکدیگر، به مقوالت پیوند نیا به هک ردک هئارا

 طور بـه اصـلی مقولـه انتخـاب روند به انتخابی کدگذاری. گویند
 روابـط به بخشیدن اعتبار ها، مقوله دیگر با آن دادن باطارت و منظم

 اصـالح به نیاز که شود می گفته مقوالتی با خالی جاهای پرکردن و
    ).١١٨، ص١٣٨٧ کوربین، و استراس( دارند بیشتر گسترش و

 کدگـذاری مراحل های یافته انتخابی، کدگذاری ،سخندیگر به
 شــکلی بــه کنــد، می انتخــاب را محــوری مقولــه گرفتــه، را قبلــی
 اثبـات را روابـط آن دهـد، می ربـط ها مقوله دیگر به را آن مند نظام
 بیشتری توسعه و بهبود به که کند می تکمیل را هایی مقوله و کند می
  ). ۴۶ص ،١٣٩٠ لطیفی، و ذوالفقاریان( دارند نیاز

 انتخاب یمحور ای 2»یا هسته مقوله« یانتخاب یدگذارک یط
 روابـط نیا اعتبار شیافزا و ها مقوله گرید با آن منظم ارتباط و شده
 نیـا در. ردیگ یم انجام قیتصد عدم ای قیتصد موارد یجستجو با
 یآت بسط و اصالح ازمندین هک شوند لیمکت دیبا زین یمقوالت ندیفرا

یم انسجام ها مقوله ،یانتخاب یدگذارک در سخن،گرید به. هستند
 یارهـایمع استراوس. ردیبگ لکش هیاول یکتئور چارچوب تا ابندی
 یـک تیزکمر .الف: شمارد یبرم یا هسته مقوله تعیین یبرا را ریز

 در مقولـه آن وقـوع یفراوانـ .ب گـر؛ید مقـوالت بـه نسبت مقوله
 .ت ها؛ مقولـه گـرید بـه آن ربـط سهولت و تیجامع .پ ها؛ داده
 بـه تشکحـر .ث تر؛ عـام هیـنظر یـک یبرا آن یها داللت یروشن
 ارکآشـ مقولـه اتیـجزئ هکـ یهنگـام در 3یا هینظر قدرت سمت

 هـا، یژگیو ابعـاد، برحسـب تنوع ثرکحدا یبرا اجازه .ج شود؛ یم
 یها مقولـه به یفرع مقوالت سپس. ها یاستراتژ و امدهایپ ط،یشرا

                                                           
1. Selective Coding 

2. Core Category 

3. Theoretical Power 

 که شوند یم مرتبط 4یا هینظر مدل ای یمیپارادا مدل طبق بر یاصل
 ،١٣٩٠ ایمـانی، و ازکیـا( شد معرفی محوری کدگذاری بخش در
 گفتـه پیش شرایط با که مقوله یک انتخابی کدگذاری در). ١٠٣ص

 ممکـن. شـود مـی انتخـاب مرکـزی مقوله عنوان به دارد محوریت
 پـژوهش مانند ؛شود انتخاب مرکزی مقوله عنوان به مقوله دو است
  .شدند انتخاب مرکزی مقوله عنوان به کلی مقوله دو که رو پیش

 ارائه مرکزی پدیده از توصیفی روایت شگرپژوه مرحله این در
 باید ادامه در داستان این. شود می گفته 5»داستان« آن به که کند می
 شـرح« کـه گیـرد قـرار سـازی مفهوم مـورد مرکـزی پدیـده بارهدر

 این در. است 7»یکپارچگی« به دستیابی هدف. دارد نام 6»داستان
 داد نـام اصلی هپدید به باید محوری و باز کدگذاری همانند بخش

 کـرد مـرتبط ها مقولـه دیگر به تدریج به را آن مقوله یک عنوان به و
  ). ١٠٣ص ،١٣٩٠ ایمانی، و ازکیا(

 ارتبـاط تحقیـق های مقولهدیگر  با باید پژوهش ای هسته مقوله
دیگر  مثل اصلی مقوله. دهد پوشش را آنها تمامی نوعی به و داشته

 داده گسـترش و بسـطهـایش  یویژگ گرفتن نظر در با باید مقوالت
 آن کنیـد تعریـف درسـتی بـه را) موضـوع( داسـتان شما اگر. شود

 کننــده تعیــین بایــد اصــلی مقولــه دادن نشــان بــرافــزون  داســتان
 اصــلی مقولــههــای  ویژگی کــه وقتــی. باشــد نیــز آن هــای ویژگی

 مقولـه بـدان مقـوالت ارتبـاط دیگـر بعـدی گام شدند، مشخص
  . شوند می تبدیل تکمیلی مقوالت هب آنها ترتیب بدین ؛است
  

یبردار ادداشتی
8

  

 و اصـلی موضـوعات بـین روابـط ثبـت بـرای مهـم فنـون از یکی
: اسـت عبـارت یادداشت نوع سه. است نویسی یادداشت محوری

ــاتی و 10نظــری 9،رمــزی یادداشــت  رمــزی، یادداشــت 11.عملی
 بنیـانی نظریـه پیـدایش فراینـد در که کند می توصیف را مفاهیمی

نویسد  می را نکاتی ها یادداشت این در پژوهشگر. شوند می فکش
                                                           
4. Theoretical Model 

5. Story 

6. Story Line 

7. Integration 

8. Note taking  

9. Theory Notes  

10. Code Notes  

11. Operational Notes  
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. هاسـت گفته و ها مصـاحبه تحلیـل یا واقعیت مشاهده حاصل که
 گـذاری عنوان بر تمرکز و باز کدگذاری به مربوط یادداشت نوع این

  . است مفهومی
 اصلی مقوله میان روابط پژوهشگر نیز نظری های یادداشت در

 نوع این. نویسد می را اصلی پدیده های یژگیو و فرعی های مقوله و
 مدل های ویژگی بر تمرکز و محوری کدگذاری به مربوط یادداشت

 نظـری حساسـیت تکنیک از توان می ها یادداشت این در. باشد می
 هایی توصـیه بـه مربـوط نیـز عملیـاتی های یادداشت. کرد استفاده
 و رفـت کـه است فعالیتی تحقیق. است تحقیق طرح تکمیل برای

. دارد میــدانی های یافتــه و ها پرســش میــان مــداومی های برگشـت
 تغییـر ها پرسـش از تعـدادی جدید های یافته دنبال به است ممکن
 به عملیاتی های یادداشت. شوند مطرح جدیدی های پرسش یا کند

 طـرح مـورد در آمـده ذهـن به نکات که کنند می کمک پژوهشگر
 ایـن. کنـد اسـتفاده طرح اصالح ایبر آنها از و یادداشت را تحقیق

 ازکیـا( شوند می نوشته مهم و اصلی موضوعات درباره ها یادداشت
  .)٨١ص ،١٣٩٠ ایمانی، و

  
ینظر تیحساس

1
  

 ایـن. دارد زیـادی اهمیـت پژوهشگر 2»نظری حساسیت« داشتن
. رسـاند می یـاری هـا داده در نظریـه کشف در را پژوهشگر ویژگی

 آن تشخیص در پژوهشگر توانایی خالصه طور هب نظری حساسیت
. ستآنها به معنا دادن و دارند اهمیت ها داده در کهاست  چیزهایی

 واقعیـت کنـد کـه می کمـک ای نظریـه بندی صورت به ویژگی این
 ایمـانی، و ازکیـا( دهـد می نشـان درستی به را مطالعه مورد پدیده
  ).١٣٠ص ،١٣٩٠

 بصـیرت: شـود مـی اطـالق ها ویژگی این به نظری حساسیت
 و درک اسـتعداد هـا، داده کـردن دار امعن در داشتن مهارت داشتن،
 در اینها همه. نامربوط عناصر از مربوط عناصر کردن تجزیه قدرت
ــا ــطح در و معن ــومی س ــورت مفه ــی ص ــرد،  م ــه گی ــطح در ن  س

 پژوهشـگر نظـری، حساسـیت کمـک بـا. ملمـوس هـای واقعیت
 از و غنـی مفهـومی، نظـر از که دهد ارائه بنیانی ای نظریه تواند می

 منبـع چنـد از نظـری حساسـیت. باشد برخوردار مناسبی انسجام
                                                           
1. Theoretical Sensitivity  

2. Theoretical Sensitivity  

 از غنــی فکــری زمینــه :شــده نوشــته مطالــب و متــون .١: اســت
 حسـاس موضـوعی بـه را پژوهشگر که آورد می فراهم را اطالعات

 پژوهشـگر :ای حرفه تجارب .٢ دارد؛ مطالعه دست در کند که می
 بـه ای، حرفـه هـای تجربـه از ناشی های تشناخ گونه این مورد در

کند  کمک اعمالی و حوادث درک به تا آورد می روی تحقیق محیط
 کـه یطور بـه :شخصـی تجـارب .٣ شـود؛ مـی شـنیده و دیـده که

 ای زمینـه داشـته، شخصـی تجربه از استفاده با تواند می پژوهشگر
 درک و بصـیرت :تحلیـل رونـد .۴ ؛کند پیدا مقایسه برای مناسب

 بـر امـر ایـن. یابد می افزایش ها  داده با کارکردن اثر بر پدیده یشترب
 فکـر ها، مقایسه انجام آنها، درباره پرسش اطالعات، گردآوری اثر

ــردن ــاره ک ــده درب ــا دی ــنیده و ه ــا، ش ــاختن ه ــاد فرضــیه، س  ایج
 و اســتراوس( گیــرد مــی صــورت کوچــک نظــری هــای چــارچوب
 تحقیق ضمن در نظری حساسیت). ۴١−۴٠ص ،١٣٨٧ کوربین،

 بـه آنهـا تحلیـل و تجزیه و گردآوری وسیله به ها، داده با کار راه از
 ایجـاد بـرای شـده گرفتـه کار به تحلیلی های روش. آید می دست

 مربـوط فـرد تخیـل قدرت و خالقیت به معنا در نظری حساسیت
 آنچـه و واقعیـت بین توازن و هماهنگی نوعی بدون امر این است،
 اســت شــده خلــق پژوهشــگر وســیله بــه کــه شــود نمــی محقــق

 از خــالق اســتفاده بــرای).  ۴۴−٣٩ص ،٢٠٠٣ 3،بورگــاتی(
  : دارد اهمیت زیر پیشنهادهای شخصی های تجربه و شناخت
 دارد اتفـاقی چـه بپرسـید و برگردید عقب به متناوب طور به −
 دارد؟ مطابقـت هـا داده واقعیـت بـا کنم می فکر آنچه آیا افتد؟ می

 خـوبی راهنمـای تواند می عملکرد به نسبت دقیق اهنگ و ها پرسش
   باشد؟ کار ادامه برای

 نظـری، هـای توضـیح همـه آزمودن: متفاوت نگرش اتخاذ −
 غیرمستقیم یا مستقیم ها، داده درباره سؤاالت و ها فرضیه ها، مقوله

 کسـب تجربـه راه از یـا و متون از یا باشند آمده دست به مقایسه با
   ؛است الزم باشند، شده

 تجزیه و ها داده میان تناوب .کنید دنبال را تحقیق های رویه −
 مبنـای بـر گیـری نمونـه دهد، می اجازه پژوهشگر به آنها تحلیل و

ــاهیمی ــرد صــورت مف ــه گی ــا ک ــرایط ب ــد ش ــین و مرتبطن  همچن
 آینـد مـی وجـود بـه تحقیـق رونـد در کـه شوند معتبر هایی فرضیه

  ).٣٨۴ص ،١٣٩٠ سروش، و مطلق(
                                                           
3. Borgatti 
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  ینظر تیحساس یارتقا یها روش

ــرای ــاز ذهنــی داشــتن ب ــه آمــادگی و ب  و منطقــی تحلیــل و تجزی
  :گرفت بهره زیر های روش از توان می روشنگرانه

 پرسـش تعـدادی بـه کوربین و استراوس: پرسش از استفاده .١
 هـا داده دربـاره کـار خود شـکلی به توانند می که کنند می اشاره عام
 های پرسـش تعـدادی کمحـّر  االً احتمـ پرسـش هـر«. شوند طرح
 ها، مقولـه توسـعه بـه خود نوبه به که بود خواهد مرتبط و تر خاص
 چه: «از ندا عبارت ها پرسش این »انجامد می آنها ابعاد و ها ویژگی
 در 1.»چـرا؟ و چقـدر؟ چگونـه؟ چیزی؟ چه کجا؟ کی؟ کسی؟
 های پرسش« 2،»زمانی های پرسش« تواند می پژوهشگر اینها کنار
  ؛کن طرح نیز 4»شناختی فن های پرسش« و 3»ضاییف

   جمله؛ و عبارت کلمه، یک تحلیل و تجزیه .٢
 یـا فلـک و چـرخ فـن از اسـتفاده بـا 5:فلک و چرخ روش .٣

 دربـاره مطالبی ها، داده در پژوهشگر که زمانی تناوبی یا االکلنگی
 مـورد مفهوم کردن واژگون با تکنیک این یابد، نمی نظر مورد پدیده
  ؛رساند می یاری وی به آن مخالف جهت در تحلیل و مطالعه
 های مقایسه انجام وسیله به: پدیده چند یا دو منظم مقایسه .۴
 الگوهـای تـا شود می تالش ها داده تحلیل و تجزیه اوایل در منظم
 و اهمیـت بـا کـهشود  داشته نگهیزی چ آن و شده فراموش قدیمی
  ؛کند می جلوه مهم
 تـا مقایسـه زمان در تحلیلگران معموالً  6:عیدب های مقایسه .۵
 است بهتر. شوند می نزدیک خود بررسی مورد حوزه به ممکن حد
 اسـت ممکن که آنجا تا و نکرده مقایسه نوع یک به محدود را خود
  ؛شد رها محدودکننده عوامل قیود از دوررس، مقایسه انجام با

 عبـاراتی بـه توانـد می پژوهشـگر 7:قرمـز پرچم دادن تکان .۶
 دانند می همه« ،»باشد چنین تواند نمی« ،»همیشه« ،»هرگز« چون
. باشـد حساس بسیار »نیست بحث به نیازی« و »است چگونه آن

 را قرمـز پرچم باید شنید، را عبارات یا کلمات این پژوهشگر وقتی
 نبایــد پژوهشــگر گـاه هــیچ ،بنــابراین. دهـد تکــان خــود ذهـن در

                                                           
1. Who? When? Where? What? How? How much? Why?   

2. Temporal Questions  

3. Spatial Questions  

4. Technological Questions  

5. The Flip-flop Technique  

6. Far-Out Comparisons  

7. Waving the Red Flag   

 صـورت ایـن در کنـد، تلقی نهایی و ثابت صورت به را موضوعی
 و اســتراوس( اســت کــرده دور خــود از را ها پاســخ کشــف کلیــد

  ). ٩٨−٨٩ص ،١٩٩٨ کوربین،
 بـه اصـالحی خود و پذیری انعطاف و مجدد بازبینی ،بنابراین
ــای گــاهی ارتق ــانع منجــر و پژوهشــگر آ ــذیری از م  از وی تأثیرپ
 بـه تـوان مـی نظـری حساسیت با. شود می پیرامون محیط حوادث
 و تئـوری تنظـیم کـه یافـت دست بنیانی نظریه روش اصلی هدف
 نیـز مطالعـه مـورد پدیـده واقعیـت بـا کـه  یطور بـه است؛  نظریه

 دقـت با ،نخستین گام در پژوهشگر. باشد داشته بیشتری سنخیت
 اقسـام و انـواع انیم ردنک کیکتف و ییشناسا در یسع ها، داده در
 یعنـی نـد؛ک یمـ انواع نیا یدگذارک و گوناگون های جهت از آنها

 نخسـت نگـاه در هکـ− را متفـاوت یهـا داده دوشک یم پژوهشگر
 زیمتمـا هـم از −باشـند نداشته هم با یارکآش زیتما است نکمم
 با سپس و کند یبند دسته و اوردیب هم گرد را مشابه یها داده و ندک
 ائـهار بـه هـا داده زیمتمـا و گونـاگون یهـا دسته اِن یم روابط شفک

  . برسد هینظر
  
 حاضـــر قیـــتحق در یمیپـــارادا یها مـــدل لیـــتحل و هیـــتجز

  یانیبن هینظر روش براساس

 و مصـاحبه ٢٢ بین از تحقیق های داده اول گام در پژوهش این در
 بـا گـام ایـن در. شـد اسـتخراج قم علمیه حوزه علمای از استفتاء
 شد استخراج مفاهیمی و ها پرسش پژوهش، یاصل فضای به توجه
 بـا علمـا از برخیبا . باشد دربرداشته را قیتحق مهم یمحورها که

 اسـتفتاء نیز مراجع از تعدادی از و مصاحبه زیاد های مشغله وجود
  .شد

ــای داده ــزون اول، مصــاحبه ه ــر اف ــه ب ــن اینک ــه را ذه  متوج
 منجـر نیـز هایی پرسـش ایجـاد بـه کنـد، می جدیـدی موضوعات

 در را دیگــری گانکنند شــرکت از پرســش ضــرورت کــه شــود می
 آخـرین برگـزاری زمـان تا روند این. کند می ایجاد بعدی مصاحبه
 هـای داده درواقع. یابد می ادامه اشباع مرحله به رسیدن و مصاحبه
 برقـراری فراینـد و شـده ایجـاد های مقوله مصاحبه، هر از حاصل
 شرایط پدیده،( بنیانی نظریه معیارهای براساس ها مقوله بین ارتباط
 فرایند همگی) پیامدها و راهبردها گر، مداخله شرایط زمینه، ،علی
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 سـوق مطالعه مورد های گروه از افرادی انتخاب سوی به را پرسش
 بـرای برفـی گلولـه روش از گـام ایـن در سـخن،دیگر به؛  دهند می

  . شد استفاده بعدی های کننده شرکت انتخاب
 کدگـذاری صورت به ها داده تحلیل و تجزیه روند دوم گام در

 کـه گرفـت صورت انتخابی، و محوری باز، کدگذاری رویه سه با
 پردازی مفهـوم و خـرد هـا داده آن، طـی که است عملیاتی نشانگر
. شـوند می متصـل یکـدیگر به دوباره جدید روش به سپس و شده

 ؛هاسـت داده از نظریـه پـرداختن و ساختن اصلی روند کدگذاری
 بـاز، کدگـذاری مرحلـه در بایـد اابتد ای، مصاحبه هر از پس البته

 بـه بعـد مرحلـه در بتـوان تـا شود انجام ها مقوله و مفاهیم تشکیل
 بـرای جدیـد های مقولـه از یـا پرداخـت یادشـده های مقوله بسط

  . کرد استفاده قبلی های مقوله تکمیل
 کردن پیـاده. اسـت بر زمـان بسیار کدگذاری، مرحله سه انجام

 و هـا داده کدگـذاری کاغـذ، در نکنندگا شـرکت های صحبت نوار
 مقایسـه ها، مقولـه تشـکیل و مفـاهیم بندی دسـته مفـاهیم، ایجاد
 ها مقولـه بسـط رونـد هـم، بـا آنهـا ارتبـاط یـافتن هم، با ها مقوله

 مکـرر آوری جمع نیازمند خود که بنیانی نظریه معیارهای براساس
 دمجـد مقایسـه و اسـت یادشـده مراحل طبق آنها تحلیل و ها داده
 پرسـش، ها، مقولـه و هـا داده بین مداوم برگشت و رفت و ها مقوله
. اسـت زیـادی وقت صرف مستلزم همگی... و حذف جایی، هجاب
 ٧٣ بـه کـه آمد دست به اولیه کد ١٠۶۴ تعداد یادشده پژوهش در

  . یافت تقلیل مقوله
 ی،عّلـ شرایط به مذکور مقوالت محوری کدگذاری مرحله در
 از پـس. شـد تبـدیل پیامدها و راهبردها گر، همداخل شرایط زمینه،
 پــارادایمی مــدل چهــار هــا مقولــه و کــدها ایــن تحلیــل و تجزیــه

 و) ١٣٩٩)، (نصـیری، ١٣٩٨ نصیری،( آمد دست به) رویکردی(
 شـکل بـه پـارادایمی مدل چهار این). ٢٠١۶ دیگران، و 1نصیری(

 تلفیقـی شکل به ها مدل از برخی است ممکن هرچند و بوده کلی
 چهار این در مفاهیم و ها مقوله سرانجام اامّ  باشد، داشته وجود نیز
 رویکردی مدل چهار این. است شده گنجانده اصلی پارادایم مدل

 و فنـی کـاربرد ضـرورت پدیـده رویکـردی مدل. ١: از  ندا عبارت
 کـاربرد ضرورت پدیده رویکردی مدل. ٢ ؛فناوری محدود ابزاری

                                                           
1. Nasiri 

گاه با همراه ابزاری و فنی  تعریـف رویکـردی مـدل. ٣ ؛رسانی یآ
 ابزار پدیده مثابه به فناوری رویکردی مدل. ۴ ؛بدبینانه و افزاری نرم

شـرح  ها مدل از یک هر ادامه در. علمی معرفت و مهارت توسعه،
  شود: داده می

  
 ابزاری و فنی کاربرد ضرورت رویکرد :اول رویکردی مدل. ١

  فناوری محدود
 ابـزاری و فنی کاربرد ضرورت پدیده« عنوان با اول رویکردی مدل

 را فنـاوری کلیطور بـه مـدل ایـن. شد گذاری نام »فناوری محدود
 ضــرورت یــک عنوان بــه جامعــه در را آن کــاربرد و نکــرده انکــار
 اعتقـاد آن کـاربرد در محـدودیت بـه حال درعین اامّ  ؛شمارد برمی
 بـه رویکـردی مدل این ها مصاحبه مفاهیم جداسازی از پس. دارد
 یادشـده مـدل با مرتبط مفاهیم. گرفت عنوان گونه این و آمد دست
 زمینـه، گـر، مداخلـه شرایط ی،علّ  شرایط های مقوله از یک هر در

 دسـت بـه بـاال مدل مجموع در و شد بندی گروه پیامدها و راهبرد
 ی،عّلـ شـرایط بـا مـرتبط مفـاهیم و ها مقوله از یک هر شرح. آمد

 اسـت بیشـتری تفصیل به نیاز پیامدها و راهبرد زمینه، گر، مداخله
 . نیست آن به پرداختن فرصت کوتاه مقاله این در که
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  فناوری محدود ابزاری و فنی کاربرد ضرورت پدیده

 ابزاری و فنی کاربرد ضرورت رویکرد: دوم رویکردی مدل. ٢
گاهی با همراه    رسانی آ
 ابـزاری و فنی کاربرد ضرورت پدیده« عنوان با دوم رویکردی مدل
گاهی با همراه  دلیل به رویکرد این. است شده گذاری نام »رسانی آ

   رهیافت است، قائل »فناوری و علم برای که قداستی«
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عنوان به جامعه در را آن کاربرد و داشته فناوری به ای خوشبینانه
گاهی به اامّ  ؛شمارد برمی ضرورت یک  فناوری از رسانی اطالع و آ

 از برگرفتـه مفـاهیم جداسـازی از پـس نیـز دلمـ این. دارد اعتقاد
 مفـاهیم. شـد گـذاری نـام عنوان این با و آمد دست به ها مصاحبه
 شـرایط ی،عّلـ شـرایط هـای مقوله از یک هر در باال مدل با مرتبط
  . شد بندی گروه پیامدها و راهبرد زمینه، گر، مداخله

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 پدیده

ضرورت کاربرد فنی و ابزاری 
 محدود فناوری

 شرایط مداخله گر
ــــه/ مالک ــــرش بدبینان ــــرعی نگ ــــای ش ه

هـای دینـی/ تکنولوژی/ خنثـی بـودن/ ارزش
 حوزه عمومی بودن کنترل

 زمینه
ــرل  ــرع/ کنت ــدود ش ــه/ ح ــلحت جامع مص

انه/ استفاده حـداقلی/ معقول در فناوری رس
 شدت در نظارت، کنترل و مدیریت

 راهبردها
ســازی/ اســتفاده مشــروع/ جلــوگیری از فســاد/ کنتـرل و نظــارت/ مــدیریت فنــاوری/ متناسب

کـردن فنـاوری بـا بـار منفـی/ استفاده از پادزهر برای فنـاوری مخـرب/ قاعـده تـزاحم/ منتفـی
 ممنوعیت

 پیامدها
 جلوگیری از فساد/

 ق و عفت جامعه/حفظ اخال
 فرهنگ مثبت فناوری/

 مغلوب نشدن/
 عقب نیفتادن/

 حفظ برتر بودن/
 عزت و بقای اسالم/

ی
ّ
 شرایط عل

 ضرورت برای بقای اسالم/
 عدم رد فناوری/

 تقسیم شرعی فناوری/
 ابزار حرام و حالل/
 نوع و قصد استفاده/

 مدیریت/
 کنترل و نظارت/
 فناوری رسانه/

 فناوری صنعتی/
 اری/اثرگذ

 ابزار دومنظوره/
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 پدیده

 رسانیآگاهی با همراه ابزاری و فنی کاربرد ضرورت

 گرمداخله شرایط
/ فنـاوری اصـالح/ شیعه فرهنگی تسلط/ مثبت و سازنده نگرش
 زمـان در علـم پیشرفت/ بودن سّیال و شمول/ جبرّیت و جّذابیت
 بودن خنثی/ شیعه اجتهاد/ باورها و هاارزش/ امامان

 زمینه
/ فنــاوری مطلــق از اســتفاده/ محــدودیت نبــود

ــدگی در حــداقلی دخالــت/ اهــم مصــلحت / زن
 دین حداکثری دخالت

 راهبردها
ــاق ــاهنگی و انطب ــت/ ســازی متناســب/ هم ــارت/ مفاســد و مصــالح رعای  نظ
گاهی و تربیت/ تند گیریموضع رد/ ریزیبرنامه و مدیریت/ نداشتن  استفاده/ آ

 مراجعه/ صنعت و علم ترجمه/ دین حداکثری دخالت/ دیگران صنعت و علم از
 متخصص به

 پیامدها
 فناوری پیشرفت و توسعه
 فقهی احکام بر فناوری اثرگذاری

 فرهنگی همگرایی
 نیازها با همراه فناوری رشد

 فناوری توسعه و رشد

  شرایط
ّ
 یعل

 اسالم دستور
 مهندسی رویکرد
 نیاز رفع
 مثبت تأثیر
 پیشرفت عامل
  توسعه و تحقیق
گاهی تقسیم  انسان آ
  اراده و علم عقل،

 بودن ابزار
 تکنولوژی ضرورت
 مثبت نتایج پذیرفتن
 خوشبینانه رهیافت
 بودن خنثی

  رسانی گاهیآ  با همراه ابزاری و فنی کاربرد ضرورت پدیده

 

  بدبینانه و افزاری نرم رویکرد: سوم رویکردی مدل. ٣
 »بدبینانــه و افــزاری نــرم پدیــده« عنــوان بــا ســوم رویکــردی مــدل
 نگـاهی گذشـته، رویکرد دو برخالف رویکرد این. شد گذاری نام

 عنوان بـه را فناوری که مشخصه این با اامّ  ردد؛دا فناوری به بدبینانه

 جـدول در. نمایـد مـی قلمداد صرف افزار سخت نه و افزار نرم یک
 شـرایط هـای مقولـه از یـک هر در شده جداسازی مفاهیم نیز ذیل

 شده داده نمایش پیامدها و راهبرد زمینه، گر، مداخله شرایط ی،علّ 
  .  است

  

  

  

  

  

  



     ١٣٩٨زمستان  /١٠١ش/ ٢۵س/ شناسی علوم انسانی روش   ٨٢

 

 بدبینانه و افزاری نرم پدیده

 ابـزار پدیده مثابه به فناوری رویکرد: چهارم رویکردی مدل. ۴
  علمی معرفت و مهارت ،توسعه
 و افزاری ســخت تعریــف« بــه ســوم رویکــرد ماننــد رویکــرد ایــن
 ای بدبینانـه کـامالً  نگـاه ااّمـ ؛معتقـد اسـت »فناوری از افزاری نرم

 تقویـت رویکـرد ایـن در سیستمی نگرش. ندارد فناوری به نسبت
ــده ــاوری« و ش ــبکه را فن ــل از ای ش ــد می »عوام ــرش در. دان  نگ

 معنـا کلی صورت به بودن بد یا خوب به اوریفن تقسیم سیستمی،

 شـود می تلقـی مثبـت کـامالً  نـه فنـاوری رویکـرد، این در. ندارد
 بـر. سـوم رویکرد برخالف منفی کامالً  نه و دوم رویکرد برخالف
 تفسـیر و شـود می تقسـیم مختلفـی وجوه به فناوری اساس همین
 فنـاوری متقسی مانند شود؛ می ارائه وجوه این از یک هر از خاصی

  .گانه پنج وجوه به
  

  

  

  

  

  

  

 
 پدیده

 بدبینانه و افزارینرم

 گر مداخله شرایط
 توانـایی/ اهـداف/ تکامل/ باورها/ هاارزش نظام
  عمومی حوزه/ تغییر

 زمینه
ــــه انتخــــاب گاهان  و حــــداقلی اســــتفاده/ آ
 محدود توسعه/ ضروری

 راهبردها
ــعه ــدود توس ــدن/ مح ــازیتم ــگ/ س ــرم جن ــاب ن ــمندانه انتخ / هوش
 و کنتـرل/ سـازیمتناسـب/ جایگزینی/ فناوری مدیریت/ گذاریقانون
 وابستگی تغییر/ گیریجهت تغییر/ نظارت

 پیامدها
 فرهنگی همگرایی
 هاتمدن درگیری
 اسالمی عقالنیت

 غربی عقالنیت نقادی
 پروردگار به قرب

 جدید فناوری
 شدن بومی
 فناوری ساخت
 دفاعی فناوری

  شرایط
ّ
 یعل

 فناوری فرهنگی سلطه
 جدید ابزارهای بودن باطل
  اخالق برنده بین از

 تولید توانایی
 هاارزش زوال

 وابستگی
 مدرن گرایشات

 اعتقادسازی
 شارع امضاء عدم

 نسخ و حذف
 نرم جنگ
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  مثابه پدیده ابزار توسعه، مهارت و معرفت علمی پدیده فناوری به

ــه در ــذارک مرحل ــاب یدگ ــن در یانتخ ــژوهش ای ــا پ  انیــب ب
 و برگزیـده زکـمر و هسته عنوان به دسته یک گوناگون، یها یبند دسته
 رد ،یاصـل دهیا. شد داده ارتباط یزکمر ۀدست با گرید های دسته همه

 هـای داده ارتبـاط یبـرا یاصـل هسته یک جادیا انتخابی، کدگذاری
 یدگـذارک در پژوهشـگر ،سـخندیگر بـه. اسـت هسته نیا به گرید

 دوباره نجایا در. است »داستان یاصل خط« شفک دنبال به یانتخاب
 هـای مقولـه انیـم هـا ارتبـاط نیـا همـه یبرقـرار هکـ کرد توجه دیبا

 ،یبعـد یهـا یریـگ جـهینت و زیمتمـا نیعنـاو و گریدیکـ با گوناگون
 جـهینت توانـد یمـ ایـ شـود انجـام یقبلـ دانش کارگیری به با تواند یم
ــ« ــور تیحساس ــگر ِی شخصــ »یکِی تئ ــ. باشــد پژوهش  تیحساس

 معنـا و هـا داده در شـدن ور غوطه در پژوهشگر یتوانای نیز یکیتئور
 ینـوآور جـنس ازفقـط  یـکتئور تیحساسـ البته ؛آنهاست به دادن

 ارتبـاط ردنکـ برقـرار در پژوهشگر تیحساس تواند یم هکبل ست؛ین
 انتخـاب روش بـه توجه با. باشد نیز نیشیپ یها هینظر و ها افتهی انیم

  :است مطالعه مورد پژوهش مفهومی روایت زیر متن ای هسته مقوله
 مـورد اسـناد و مصـاحبه از آمـده  دسـت بـه های داده براساس

 وجـود به توجه با و نبود ای ستهه مقوله یک انتخاب امکان مطالعه

 موضـوع در متفـاوت رهیافـت نـوع دو متضاد گاه و متعدد مفاهیم
 رهیافـت یـک. آمـد  دسـت بـه ای هسـته مقوله دو عنوان به فناوری
 ورود بـا ارزشی های نگرانی. داند نمی جامعه با متناسب را فناوری
 افـترهی نوع این اتخاذ اصلی علل از جامعه به غربی های فناوری
 غربـی هـای ارزش حاوی را غربی های فناوری رویکرد این. است
 را جامعه اخالقی نظام و ها ارزش زوال زمینه آن انتقال با که دانسته
 اثرگـذاری، از برخاسـته فناوری به بدبینی و نگرانی. آورد می فراهم
 رهیافـت نـوع ایـن از که آنچه. است ها ارزش زوال فناوری، سلطه

  . گذارد می تأثیر آن پیامدهای و راهبردها نوع بر آید می دست به
 رهیافـت قـم علمیـه حـوزه علمای از دیگری دسته مقابل، در

 از جبرگرایانـه تصور که رویکرد این. دارند فناوری به ای خوشبینانه
. دراد خـود رهیافـت در را مهندسـی رویکرد دارد فناوری پیشرفت

 الهـی اراده که است معتقد و دارد توجه انسانی اراده به رویکرد این
ــای ارزش و انســانی ــی ه ــوی دین ــه  اســت آن از تر ق ــاوری ک  و فن
 از نگـران عـده این بنابراین. شود آن بر حاکم بتواند آن های ارزش
 توسـعه و گسـترش موجـب را فناوری و نبوده ها ارزش رفتن دست
  . داند می جامعه

 پدیده
مثابه ابزار توسعه مهارت و معرفت فناوری به

 علمی

 گرشرایط مداخله
گاهی/ تصور جبرگرایانه پیشرفت/ رد جبرگرایی/ فقهی  افزایش آ

هماهنـگ شـدن/ الگوهـای ندیدن/ قابل کنترل بـودن/ قابـل 
ارزشی/ مختصات اقلیمی/ مفاهیم اسالمی/ نگـرش فرهنگـی 

 زمینه
موقتی بودن کنترل/ ُمسّکن بودن/ 

روی نکردن در مصالح و مفاسد/ زیاده
 کنترل و نظارت

 راهبردها
گاهی/ ایجاد بستر فرهنگی/ استفاده از فرصت /استفاده از تجربه بشری ایجاد ها/ افزایش آ

شناسی/ برخورد تخصص/ بومی کردن/ پیشرفت و توسعه/ تدوین اصول و پادزهر/ آسیب
قواعد/ تدوین فرهنگ مناسب/ تولید الگوهای ارزشی/ تولید منابع انسانی/ راهبری کردن/ 

 سازیسازی/ وضع قوانین/ فرهنگمتناسب

 پیامدها
 پیشرفت فناوری
 تغییر فتاوای
 هاتغییر ارزش

 نسلیشکاف 
 تحوالت اجتماعی
 آثار مثبت سانسور
 تکامل بشر

 برخورد تخصصی
 نظارت فرهنگ محور
 توسعه اسالمی
قانونمندی و 

 مندیضابطه
 توسعه فرهنگی

 
ّ
 یشرایط عل

تصور جبرگرایانه 
 پیشرفت

 نیازمحوربودن
 ماهیت دانش بنیان

 افزاریتعریف نرم
مدار و ارزش

 مدارفرهنگ
 گسترش و توسعه

تحول معطوف به 
 بیرونی

 ابزار تولید فرهنگ
دگرگونی سبک 

 زندگی
 ای بودنشبکه
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 مقابـل نقطـه در کـه متضـاد و کلی رهیافت دو این به توجه با
 و اول دسـته بـرای »بدبینانـه رهیافـت« مقولـه دارند، قرار یکدیگر
 پدیـده دو عنوان بـه دوم دسـته بـرای »خوشـبینانه رهیافـت« مقوله

 از یـک هـر ادامـه در. شـود می برگزیـده پـژوهش این در ای هسته
  آن مختصـر شـرح بـه و شده کشیده تصویر به پارادایمی های مدل

  . است شده پرداخته
  

  

 رهیافت بدبینانه به فناوری مدل

 رسیم می نتیجه این به فناوری به بدبینانه رهیافت بر مروری در
  :که

 اسـالمی مفـاهیم با آن ناسازگاری و فناوری منفی پیامدهای«
 دلیـل بـه فنـاوری. اسـت فنـاوری به بدبینانه رهیافت اصلی عامل

 جامعـه بـا مناسـب و بـوده پلیـد جامعـه، بـرای منفـی پیامدهای
 از سـبب و اسـت غربی های ارزش حاوی فناوری. نیست میاسال
 فنـاوری بـه نسبت نگرانی البته ؛شود می دینی های ارزش رفتن بین
 هــای فناوری بــا ارتبــاط بیشــتر کــه اســت فرهنگــی های زمینــه در

 صـنعتی های فناوری در نگرانی نوع این و دارد ارتباطی و ای رسانه
 مانند ارتباطی های فناوری ن،سخدیگر به. شود می دیده کمتر فنی و

 جوامـع بـرای را فرهنگـی سـلطه اجتمـاعی های شـبکه و ماهواره

 کهویرانگر است  هایی فناوری بنابراین. آورد می ارمغان به اسالمی
 های اندیشـه و فرهنـگ محصـول و دارد جامعـه فرهنـگ با ارتباط
 هاراد انسان منظر این از. است باطل فناوری گونه این و است غربی

از  مطلـق اسـتفاده و دارد فناوری از استفاده در محدودی اختیار و
 رهیافـت ایـن در کنتـرل و نظـارت ،بنـابراین. نیسـت آزاد فناوری
 رفــع حــد در و فنــاوری از حــداقلی اســتفاده و شــود می اجبــاری
 در فنـاوری مـدیریت توانایی و تغییر توانایی. است مجاز ضرورت

 مبـاحثی آن براسـاس و شود می طرح فناوری جبری پیشرفت برابر
 اسـالمی فرهنـگ و هـا ارزش بـه توجه با فناوری جایگزینی مانند
  .  »آید می میان به ایرانی

  

  

  

 
 پدیده

 فناوری به بدبینانه رهیافت

 گرمداخله شرایط
 بدبینانه نگرش
 دینی هایارزش

 کنترل بودن عمومی حوزه
 پروردگار به قرب

 زمینه
 شرع حدود
 حداقلی استفاده

 مدیریت و کنترل نظارت، در شدت
 

 راهبردها
/ نظارت و کنترل/ تکنولوژی مدیریت/ سازی متناسب
 قاعده/ ممنوعیت/ فساد از جلوگیری/ مشروع استفاده
 پادزهر از استفاده/ گذاریقانون/ جایگزینی/ تزاحم

 پیامدها
 فساد از جلوگیری

 جامعه عفت و اخالق حفظ
 نشدن مغلوب

 اسالم بقای و عزت
 فرهنگی همگرایی
 دفاعی تکنولوژی
 هاتمدن درگیری

 

  شرایط
ّ
 یعل

 رسانه تکنولوژی
 فناوری اثرگذاری
 فناوری سلطه
 هاارزش زوال
 فناوری بودن باطل

 اسالم با ناسازگاری
 منفی کارکرد

 زندگی سبک در دگرگونی
 داریسرمایه استفاده سوء
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  فناوری به خوشبینانه رهیافت مدل

 نتیجـه ایـن بـه فنـاوری بـه خوشـبینانه رهیافـت بر مروری در
  :رسیم می

 عامـل و شود می محسوب ضرورت یک جامعه برای فناوری«
 و ندانسته پلید را فناوری اسالم. است بشر ترقی و رشد و پیشرفت
کید . اسـت کـرده نیـز آبـادانی در فنـاوری توسـعه و پیشرفت بر تأ

 برابر در مقاومت و ناگزیر را آن ورود فناوری فزاینده رشد همچنین
 دلیـل بـه فنـاوری جبرگرایانـه پیشـرفت. اسـت کـرده مشکل را آن

 سـبب امـر این. است جدید های فناوری به جامعه نیاز و جذابیت
 بـه و نکند جغرافیایی محدوده به متوقف را خود فناوری تا شود می

 بـرای فنـاوری منظـر ایـن از. باشـد داشته سریان و شمول تعبیری
 بـه برگشت کشور به آن ورود از جلوگیری و نداشته خطری جامعه
 و اشـراف و اسـالم فرهنگـی قـدرت. اسـت تحجرگرایـی و عقب
 و رساند می حداقل به را آن منفی پیامدهای فناوری بر دین نظارت
 صـاحب انسـان بنـابراین. کنـد می تسـلیم دیـن برابر در را فناوری
گاهی و اراده و اختیار  الهـی اراده براساس انسان انتخاب و است آ
 در دسـتوری و انفعـالی برخوردهـای نتیجـه در. گیـرد می صورت
گاهی و مناسب تربس ایجاد و نیست پاسخگو فناوری برابر  رسانی آ
  . »برساند حداقل به را فناوری منفی آثار تواند می مردم

 پـاردایمی مـدل بـه رسـیدن و نظریـه سـاخت بـرای ،بنابراین
 کـه گذراند مرحله آخرین تا و گام به گام باید را شد بیان که مراحلی
 روش در کـه کلیـدی مفهـوم دو. دشـ بیـان مقاله متن در آن شرح
  .  شود می بیان است اهمیت دارای بنیانی نظریه
  
  ریتفس و بحث

 آمـوزش با همراه بنیانی نظریه روش شرح نوشتار این اصلی هدف
 و علـم توسـعه بـارهدر علمیـه حوزه علمای دیدگاه در آن کاربردی
 روش هـدف، ایـن بـه دسـتیابی بـرای. است قم نوین های فناوری
 روش، ایـن از ادهاسـتف بـا گـام به گام و شد داده شرح بنیانی نظریه
 سه در ها داده شیوه این در. شد ساخته علما رویکرد از نظری مدل

 مقـوالت و مفـاهیم بـه انتخـابی و محوری باز، کدگذاری مرحله
 مـدل از اسـتفاده بـا گونـاگون های دسته میان روابط و شده تبدیل

 مـدل این عناصر. شد انجام سازی نظریه مرحله و کشف الگویی،
ــای داده از ــقت ه ــاس و حقی ــه روش براس ــانی نظری ــق از بنی  طری

 تـا شـد تـالش. است شده گردآوری اسنادی مطالعات و مصاحبه
 و مکـرر آمـدهای و رفـت بـا و شود ساخته ها داده براساس نظریه
 و ها مقولـه اصـالح هـا، داده و شـده ساخته های مقوله میان مداوم

 پدیده
 فناوری به خوشبینانه رهیافت

 گرمداخله شرایط
 نگـرش/ ارزشـی الگوهـای/ مثبت و سازنده نگرش

 سیستمی نگرش/ فناوری به فرهنگی

 زمینه
 کنترل بودن ُمسّکن و موقتی
 فناوری از حداکثری استفاده

 راهبردها
/ تخصصی برخورد/ ریزیبرنامه و مدیریت/ حداقلی نظارت/ سازیمتناسب
گاهی افزایش/ صنعت و علم ترجمه/ بشری تجربه از استفاده  و پیشرفت/ آ
 توسعه

 پیامدها
 فناوری پیشرفت و توسعه
 فقهی احکام بر فناوری اثرگذاری

 فرهنگی همگرایی
 نیازها با همراه فناوری رشد

 سازی فرهنگ
 و قانونمندی اسالمی توسعه

 مندیضابطه

  شرایط
ّ
 یعل

 اسالم دستور
 بودن محور نیاز
 پیشرفت جبرگرایانه تصور

 مهندسی رویکرد
 توسعه و گسترش
  توسعه و تحقیق
  انسانی اراده
 فناوری ضرورت
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 بنیـانی شـده سـاخته هـای رهیافت جدیـد، اطالعـات جستجوی
  . باشد اقعیو

 کـه اسـت موضـوع این کننده بیان تحقیق های یافته مجموع در
 توسعه خصوص در بنیانی نظریه روش براساس کلی رهیافت چهار
: از نـدا عبارتکه  دارد وجود قم علمیه های حوزه در فناوری و علم
 ؛فنـاوری محدود ابزاری و فنی کاربرد ضرورت رویکردی مدل. ١
 بـا همـراه ابـزاری و فنـی کـاربردی ضـرورت رویکـردی مدل. ٢

گاهی  مـدل. ۴ ؛بدبینانـه و افـزاری نرم رویکردی مدل. ٣ ؛رسانی آ
  . علمی معرفت و مهارت توسعه ابزار مثابه به فناوری رویکردی
 انتخـاب اصلی مقوالت یا مقوله انتخابی کدگذاری مرحله در
 مفـاهیم تفاوت به نظر با. شد بیان داستان اصلی خط شرح و شده

 رویکـرد یک به مفاهیم تقلیل امکان ، فناوری به نسبت ها دیدگاه و
 بـه بدبینانـه و خوشـبینانه کلـی رهیافـت و مـدل دو بنابراین ؛نبود

. شـد ایجاد انتخابی کدگذاری در اصلی مقوله دو عنوان به فناوری
 در کلــی گیری جهــت و رویکــرد دو بیــانگر کلــی، مــدل دو ایــن
 و بینـابین هـای گیری جهت کـه دهرچن. است قم علمیه های حوزه
 نقطـه دو کلی گیری جهت دو این اامّ  ،دارد وقوع امکان نیز تلفیقی
 تا شد سعی بنابراین. کند می بیان را متضاد رویکرد دو و هم مقابل

  .شود خالصه کلی رهیافت دو این در ها رهیافت
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