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  مقدمه
 همبه طومرب هایهفرضی از ایمجموعه قالب در نظريه يک تولید ،بنیادداده نظرية روش هدف
. (1992 ،گلیزر) است انتزاعی بسیار و است مدهآ دست به ها داده مستمر مقايسة طريق از که است
 شودمی ظاهر هاداده از که است مفهومی هایهفرضی از يكپارچه ایمجموعه ،بنیادداده نظرية

 و دغدغه د،نکنمی استفاده بنیادداده نظرية روش از که پژوهشگرانی ،واقعدر. (7: 1998 ،گلیزر)
 دغدغه اين چگونه که دندارمی بیان و کنندمی شناسايی را کنندگانشرکت اصلی نگرانیدل
 نظريه، آزمون برای اهداده از استفاده جایبه ،بنیادداده نظرية روش در. شودمی حل آنان دست به
 . (37: 1998 ،گلیزر) شودمی استفاده نظريه ايجاد برای هاداده از

 اين. انجامدمی مفهومی هایمقوله ظهور به که است منسجم هايیاقدام شامل روش اين
 کردنحل حال در که ندکن می ارائه را هايیاقدام نظری توضیح ،شدهمرتبط يكديگربه هایمقوله
 یروش ،بنیادداده نظرية. (2013 ،گلیزر) اندمطالعه مورد بنیادی حوزۀ کنندگانشرکت اصلی ةدغدغ

 ريشه که است جديد اینظريه تولید آن، هدف که است نشانگر -مفهوم مدل براساس استقرايی
 از است فهومیم یتوضیح ،بنیادداده نظرية ،اساس برهمین. (2005، 1999 گلیزر،) دارد هاداده در

 ،بنیادداده نظرية است ذکر شايان .کنندمی حل را شاناصلی ةدغدغ کنندگان،شرکت چگونه اينكه
 نظرية. است مفهومی هایهفرضی از يكپارچه ایمجموعه بیشتر بلكه ؛نیست هايافته مجموعة

 که هاهفرضی از مجموعه اين. است مفاهیم بین روابط درمورد احتمالی هایگزاره      صرفا  ،بنیادداده
. (3: 1998 گلیزر،) است کافی مخاطبان برای ،شودمی رفتار هايافته عنوان به آنها با       معموال 
 هاداده از که است مفهومی هایهفرضی از يكپارچه ایمجموعه ةارائ خواهان ،بنیادداده پردازنظريه
 (.7: 1998 گلیزر،) شوندمی ظاهر
 موجود هایتفاوت اما است؛ يافته گسترش بنیادداده نظرية روش از استفاده ،گذشته ةده در
: است هشد منجر نظريه اين از متفاوت شیوۀ ود گیریشكل به ،بنیادداده نظرية بنیانگذار دو بین

 ،(1967 ،استراوس و گلیزر) آغازين بنیادداده نظرية روش به وی وفاداری دلیلبه که گلیزر روش
 نظرية       معموال  که استراوس روش و شودمی ياد کالسیک بنیادداده نظرية عنوان به آن از       معموال 
  .(142 ص ،2003 کولی، و هیت) شودمی نامیده استراوسی بنیادداده

 و گلیزر) بنیادداده نظرية کشف کتاب انتشار با و 1967 سال در ،بنیادداده نظرية روش
 برای مستمر ةمقايس روش مقالة نگارش با و 1965 سال دربلكه  ؛نشد ايجاد( 1967 استراوس،

 را بنیادداده ةينظرتمام عناصر روش  ،مقاله نيا .شد متولد (1965 گلیزر،) کیفی هایتحلیل
 ةينظر یاصل هستة. استمقاله  نيا حیتوض ،1967 سال در شدهچاپ کتاب ،درواقع و دربرداشت

را مترادف  مستمر سةيمقا (230: 1967) استراوس و زریگل یحت و است مستمر سةيمقا ،بنیادداده
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 گلیزر،) است نوشته زریگل را 1967 کتاب یاصلهشت فصل  نیهمچن. دانندیم بنیادداده ةينظر با
1998 :22) . 
 اما استراوس از آن فاصله گرفته ،است مانده وفادار نيآغاز روش به خود یبعد یهافیتألدر  زریگل
 که باورند اين بر بسیاری حتی و هشد وارد استراوسی روش به بسیاری انتقادهای سببنیهمبه .است
 نيترمهم از .(2010 پرانسكونینه، و روپسینه) ستا واقعی بنیادداده نظرية روش کالسیک، روش
 کربین، و استراوس) است گذاریکد پارادايم و (1987 استراوس،) محوری گذاریکد ،جابه یهاانتقاد
 قالب در را هاداده تا کندمی ترغیب را انمحقق و است هنداشت وجود 1967 آغازين روش در که (1998
 ما: است آمده (29: 1967) اصلی روش در کهدرحالی. کنند مرتب شدهانديشیده ازپیش چارچوب يک

 هاستداده و نظريه بین تناسب بر ما تأکید برخالف      کامال  هاداده و نظريه بین اجباری ارتباط معتقديم
 و آوردمی فشار هاداده به ،باشد داشته يكديگر با هاداده ارتباط درمورد فرضیپیش داابت از محقق اگر و

 براساس نظريه استراوسی، روش در. (143: 1967) کندنمی کشف ،دهندمی انجام هاداده       واقعا  آنچه
 که است کدگذاری از خطی یفرايند چارچوب، اين. شود می مرتب پنداشتهپیش نظری کد يک

. (1389 همكاران، و پورحسنقلی) انجامدمی.. .و ایزمینه علی، شرايط هایمقوله به درنهايت،
 بايد: دهندمی توضیح (41: 1967) سواسترا و گلیزر که چرا است؛ اصلی روش با مغاير که موضوعی

 نظريه. شود ظاهر خود مفاهیم، همانند که است مطلوب زمانی نظريه، شدنيكپارچه که شود تأکید
-به ؛نیست 1967 بنیادداده نظرية از جزئی       اساسا  1وارسی همچنین. شود گذارده هم کنار نبايد هرگز

 خالقیتی قدرت مانع را آن و انددهکر انتقاد آن از بارچندين( 7: 1967) استراوس و گلیزر کهطوری
(. 29 و 27) اندهدانست ناکامل ةنظري يک ۀتولیدکنند را آن و شودمی نظريه کشف موجب که انددانسته
 شدۀتلقی مسلم هایروش لمقاب در که شد نوشته هدف اين با 1967 کتاب که است تأکید شايان
 به ،ببرند بین از را خود علمی هوش آموزندمی دانشجويان به که داورانی و ارزيابان و وارسی

 در و شودمی تلقی اسیاس بخشی ،وارسی ،کربین و استراوس روش در اما ،بدهد سپری دانشجويان
 و کالسیک بنیادداده نظرية کلیدی هایتفاوت .کند می ايفا را مهمی نقش ،گذاریکد مراحل تمام

 .است شده داده نمايش خالصه صورتبه 1 جدول در ،استراوسی
 بنیادداده نظرية روش وجودی فلسفة و مزايا حفظ و آغازين روش به وفاداری رغمعلی
 حاضر مقالة اساس، برهمین .اندورزيده غفلت آن از ،بازاريابی علم ايرانی دانشمندان ،کالسیک

 نظرية روش از استفاده با دکتری رسالة يک اجرای مراحل گزارش ارائة قالب در است صدددر
 نام به بنیادداده نظرية يک تولید چگونگی همچنین و روش اين انجام مراحل ،کالسیک بنیادداده

 مقاله اين که است ذکر شايان. دهد شرح را ايران سالمت توريسم برند هويت ،ثقلی مرکز نظرية

                                                      
1. Verification  
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 که هستند پژوهشی تیم اعضای نويسندگان، ساير و است سوم نويسندۀ دکتری ةرسال از برگرفته
 .است شده انجام آنها مشاورۀ و راهنمايی با حاضر پژوهش

 پژوهش انجام فرايند البته. شود می بیان کالسیک بنیادداده نظرية انجام روش مراحل ،درادامه
 گلیزر،) کندمی بازنگری را آنها و گرددمیباز قبل مراحل به محقق و نیست خطی ،بنیادداده نظرية
 .(2013 آنالين، تئوری گراندد ؛2007 اسكات، ؛2013 ،2005 ،1998 ،1993 ،1992 ،1978
 

 استراوسی و کالسیک بنیادداده نظریة مقایسة. 1 جدول

 کربین و استراوس گلیزر

 تأثیر شود مطالعه و جووجست بايد آنچه بر محقق، هایبرداشتپیش محقق هایبرداشتپیش درآوردنتعلیقبه
 ؛گذاردمی

 ؛شودمی ظاهر هاداده از مسئله
 انتخاب مطالعه برای را بنیادی حوزۀ يک محقق
 مسئلة يک بدون هاداده آوریجمع و کندمی
 ؛دشومی آغاز پنداشتهپیش

 ؛دکنمی مشخص را مسئله قبل از محقق
 استاد يا شخصی تجارب ادبیات، مطالعة طريق از را ایمسئله محقق
 ؛کندمی انتخاب راهنما

 ؛کرد شروع بايد کجا از که کلی ايدۀ داشتن ابهام با شروع
 شدهتعیین ازپیش چارچوب و يافتهساختار هایسؤال با نظريه بر فشار نظريه ظهور

 توصیف يک ارائة بیشتر احتمال مفهومی نظرية يک ايجاد بیشتر احتمال
 ؛شود آشكار نظريه تا شوند می داده ساختار هاداده ؛کنند می آشكار را نظريه هاداده

 خاص هایتكنیک با و شدهحساب ،مندقاعده بسیار کدگذاری قواعدکلی با کدگذاری
 انتخابی محوری، باز،: کدگذاری نظری انتخابی، باز،: کدگذاری

 در تعامل/ عمل از ایمجموعه به که است شرايطی شناسايی ،هدف ؛هاستداده از نظريه يک کشف ،هدف
 شود؛می منجر مربوطه پیامدهای و پديده يک با ارتباط

 کیفی: هاداده (است داده ،چیز همه) کمی و کیفی: هاداده

 

1یادیبن حوزة انتخاب
 مسئله ییشناسا و 

 بنیادداده نظرية يک. دهید انجام را آن      صرفا . نباشید نگران بنیادداده نظرية روش توجیه درمورد
 ،بنیادی حوزۀ يک به ورود گام اولین اين. (19: 1998 گلیزر،) کندمی توجیه را خودش خوب،
 تجربه و تحقیق ادبیات ويژهبه دانش، کردنمعلق مستلزم کاری چنین. است مسئله دانستن بدون
 وردم ایحوزه انتخاب با را کار محقق ،سیککال بنیادداده نظرية در .(122: 1998 گلیزر،) است
 ؛شويد عرصه وارد. (118: 1998 گلیزر،) شدهتعیین ازپیش مسئلة يک با نه و کندمی شروع عالقه
 .(122: 1998 گلیزر،) دشومی ظاهر مروربه مسئله

                                                      
1. Substantive Area 
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 بررسی مورد ۀحوز درمورد نامحقق       معموال  ،دارد متعددی مزايای ،ادبیات نكردنمطالعه هرچند
 در که اندکرده تحقیق یيهاحوزه در (1993) استراوس و گلیزر طرفی از. دارند مطالعه و تجربه
 محقق که نیست امعن بدان فرض،پیش نداشتن آنكه مقصود. نداهبود متخصص و خبره بسیار آنها

 جمله از باسابقه و خبره محققان ،باشد گونهاين اگر چراکه ؛باشد کارتازه      حتما  بايد بنیادداده نظرية
 اين از استفاده به مجاز کارتازه محققان تنها و کنند استفاده بنیادداده نظرية از توانندنمی گلیزر
 توان می چالش اين زمینة در. است ذهن بازبودن بر تأکید بیشترين ديگر، عبارتبه. هستند روش
 .کرد رائها حل راه سه

 پژوهشی طرح نگارش آغاز از قبل را گلیزر روش براساس تحقیق شروع بايد: نخست حل راه
 طرح نگارش ،مشكل شناسايی از پس و شود وارد عالقه مورد حوزۀ به بايد محقق. دانست

 1 مودارن قالب در ،بنیادداده نظرية انجام برای نگارندگان پیشنهادی مراحل. کند آغاز را پژوهشی
 پژوهشگران( پژوهشی طرح نگارش مانند) موارد بعضی در: دوم حل راه. است شده داده نمايش
 برای باشد، ناآگاه مطالعه حوزۀ از محقق اگر حتی. (گلیزر) هستند ادبیات مطالعة به مجبور
 مطالعة به محقق که است اين ما پیشنهاد. است ادبیات مطالعة به مجبور خود طرح تصويب
 کنید فرض. کند تعیین را بررسی مورد حوزۀ حدود بتواند که حدی تا بپردازد ادبیات مختصر
 حدود که باشد داشته اطالع بايد کند، تحقیق سالمت توريسم حوزۀ در خواهدمی که محققی
 هایايده ،افراد بیشتر همه، نگويیم اگر ددهمی توضیح گلیزر. کجاست تا سالمت توريسم حوزۀ
: سوم حل راه. (72: 1998) کرد خواهند فراموش را ادبیات مقدماتی مطالعة از حاصل اولیة

        تقريبا  آن در که بپردازند هايیحوزه به کندمی توصیه دانشجويان به همواره گلیرز که همچنان
 تأثیر ،است شده توجه آنها به کمتر که هايیحوزه به پرداختن ،(73: 1998) نیست ادبیاتی
 .کندمی بیشتری کمک علم توسعة به و رساندمی حداقل به را پیشین های آموزه
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 کالسیک ایزمینه نظریة مراحل .1 نمودار

 مورد عالقه ۀورود به حوز

 شناسايی مسئله

 نگارش طرح پژوهشی

 اصلی ةشناسايی مقول

 سازی و کدگذاری نظریمرتب

 نظريه نگارشادبیات و  مرور
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 از يكی با وگوگفت طريق از که ایعالقه با( سوم نويسندۀ) من حاضر، پژوهش انجام در
. کردم آغاز را دکتری پژوهشی طرح نگارش کردم، پیدا سالمت توريسم به مطبوعات و دوستانم
 مقوله اين ايران، دولتمردان برای سالمت توريسم باالی اهمیت رغمعلی شدم متوجه درادامه

- غیر ديدگاه خارجی، بیماران و است شده آن برای ایپراکنده هایتالش و است برنامهبی
 ،برند که همچنان دريافتم طرفی از(. 1392 روحانی،) دارند کشور سالمت توريسم از منسجمی

 مدل طراحی و شناسايی کند،می هماهنگ و متحد را تجاری هایسازمان در مختلف نفعانذی
. کندمی هماهنگ را حوزه اين مسئوالن پراکندۀ هایتالش نیز سالمت توريسم برند هويت

 ايران سالمت توريسم برند هويت مدل که شد تدوين شكل بدين پژوهش مسئلة اساس، برهمین
 مندعالقه سازمان که دارد اشاره پیوندهايی از ایمجموعه به برند هويت مفهوم .باشد بايد چگونه
 هدف مسیر، ،آن برای برند هويت. کند حفظ يا ايجاد مطلوب، خارجی برند تصوير برای که است

 .باشد چه مظهر برندش خواهدمی سازمان که دهدمی نشان برند هويت. دهدمی ارائه معنی و
 و آکر) شود ادراک هدف جامعة سوی از بايد چگونه برند اينكه از است اندازیچشم ديگر عبارت به

 را سالمت توريسم حوزۀ حدود تا شد انجام ادبیات مختصر مطالعة ،درادامه .(2000 جواچیمستالر،
 که شديم متوجه هابررسی اين خالل در همچنین. کنیم مطرح پژوهشی طرح در و درک

 .است دهشن انجام سالمت توريسم برند هويت زمینة در پژوهشی
 

  ها داده یآورجمع
 از ترکیبی يا کیفی کمی، است ممكن کالسیک بنیادداده نظرية روش استفادۀ مورد یهاداده
 داده آوریجمع که داشت توجه بايد .(8: 1998) است داده چیز همه دارد تأکید گلیزر. دنباش هردو

 به چهره مصاحبة طريق از را هاداده حاضر، پژوهش در. افتد می اقاتف همزمان ،باز کدگذاری و
 چهار اين از يكی حداقل بايستمی شوندگانمصاحبه. کرديم آوریجمع يافتهساختارنیمه و چهره
 چند اقلحد داشتن سالمت، توريسم زمینة در پژوهش چند حداقل دادنانجام: داشتند را معیار
 برگزاری در اجرايی سابقة سال چند حداقل داشتن دولتی، مرتبط هایسازمان در کار سابقة سال

 در گیرینمونه .سالمت توريسم حوزۀ در کار سابقة سال چند حداقل داشتن يا سالمت، تورهای
 ایگونهبه نظريه، تولید منظوربه هاداده گردآوری فرايند ؛است نظری روش به بنیادداده نظرية
 گیردمی تصمیم ،کندمی تحلیل و کدگذاری ،آوریجمع را هاداده که همچنان تحلیلگر که است
و  گلیزر) يابد توسعه ظهور حالدر نظرية تا وردآ دست به کجا از را هايیداده چه بعد، مرحلة در که

 که را افرادی شدمی درخواست کنندهشرکت هر از حاضر، پژوهش در. (45: 1967 استراوس،
 با کرديممی تعیین ها،داده حلیلت از پس. کند معرفی ،دارند تحقیق با تناسب احتمالی پتانسیل

 براساس نیز شوندگانمصاحبه از بعضی البته. شود مصاحبه بايد شدهمعرفی افراد از يککدام
  .شد مصاحبه نفر 25 با ،درمجموع و ندشد انتخاب اينترنتی یجووجست
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 لحاظ از هامصاحبه اين. کشیدمی طول ساعت نیم و دو تا دقیقه وپنجچهل بین هامصاحبه
 .يافتند می ادامه آن محور در و شدندمی شروع پژوهش اصلی ةمسئل با ند،بود اکتشافی ،ماهیت
 تنسب حساسیت کاهش برای .کرديممی ضبط شوندهمصاحبه موافقت اخذ از پس را هامصاحبه

 و پژوهش هدف خود، معرفی از پس محقق مصاحبه، هر ابتدای در مصاحبه، کردنضبط به
 . دادمی شرح را مصاحبه بودنمحرمانه

 

 باز یکدگذار
 باز، گذاریکد مرحلة خروجی. شودمی آغاز باز کدگذاری فرايند مصاحبه، اولین اتمام از پس
 خطبهخط را مطالب ،مرحله اين در .است (هامقوله هایويژگی و هامقوله) 1بنیادی هایکد
 يک( باشند پاراگراف يا خط کلمه، يک است مكنم که) هاداده از قسمت هر به و خوانیم می

 ،واقعه چندين .گرفت نظردر 2واقعه يک توانمی را هاداده از تكه اين. دهیممی اختصاص برچسب
 گفته 3نشانگر ها،واقعه اين به بنیادی، کدهای لیشكت از پس. دهندمی شكل را مفهوم يک
 ایمقوله چه واقعه، اين: کنیم مطرح را هاپرسش اين همواره بايد هاواقعه بررسی هنگام .شود می
 و نگرانیدل ،نهايتدر و دهد؟می نشان را مقوله ويژگی کدام واقعه، اين يا دهد؟می نشان را

 آوریجمع هاداده که همچنان. (40: 1998 گلیزر،) چیست؟ کنندگانشرکت اصلی دغدغة
 مقايسة فرايند که داشت توجه بايد البته. شودمی اجرا نیز مستمر مقايسة روش تحلیل ،شوند می

 . نبود باز کدگذاری در      صرفا  که شدمی اجرا پژوهش طول تمام در مستمر
. کرديم يادداشت را هامصاحبه کلیدی نكات شده،ضبط هایمصاحبه شنیدن از پس ،ادامهدر

 -مفهوم -باالتر سطح يک به را هاواقعه سپس. شودمی محسوب واقعه يک ،کلیدی نكتة هر
 يا واقعه يک از تنها ،بعضی و آيندمی دستبه واقعه چند ترکیب از ،مفاهیم از بعضی. داديم انتقال
 ایهبرگه از استفاده ،فرايند اين در. آيدمی دستبه آن بودنانتزاعی طحس افزودن با ،کلیدی نكتة

 و کرديم تهیه کدگذاری هایبرگه نام با هايیبرگه دلیل،همینبه. يافتیم مفید بسیار را کدگذاری
 برای درنهايت،. کرديم يادداشت کدگذاری هایبرگه روی مرتبط وقايع همراهبه را مشابه مفاهیم
 هر باالی نام. شدمی نوشته برگه باالی در که کرديم انتخاب نام يک هربرگه مفاهیم مجموع
 .است مقوله يک نام درواقع ،کدگذاری برگة
 

                                                      
1. Substantive Codes 

2. Incident  

3. Indicator  
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 مشابه فرهنگی محیط مقولة ظهور فرایند. 2 نمودار

 
 دغدغة و نگرانیدل ی،اصل مقولة. يابدمی ادامه اصلی مقولة شناسايی زمان تا باز گذاریکد
 دارد وجود اصلی مقولة عنوان به مقوله يک انتخاب برای معیار چند. است کنندگانشرکت اصلی
 در مكرر افتادناتفاق ها،مقوله ساير به بودنمرتبط بودن،مرکزی: از عبارتند آنها ترينمهم که
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 پزشكان داشتن ةمقول دو ابتدا در ما. (1987 گلیزر،) شدناشباع برای بیشتر زمان صرف و هاداده
 دورۀ و مراجعه از پس اما ،گرفتیم نظردر اصلی هایمقوله عنوان به را نشدنکشغريب و معروف
. است درمانی عالی خدمات زيرمجموعة معروف، پزشكان داشتن که داديم تشخیص هايادداشت

 .ددار را اصلی مقولة هایمعیار تمام ،نشدنکشغريب ،طرفی از
 ،بیگانه یکشور در درمان دريافت که داشت بیان بايد طبیعی ةمقول اين خالصة توضیح در
 را هايیتهديد است ممكن گردشگران به سالمت خدمات ارائة. دارد همراهبه استرس همواره
 بخش ترينمهم». ندامقوله اين هایمؤلفه شفافیت، و صداقت اعتماد،. کند خارجی بیماران متوجه
 همچنین. دهدمی قرار سالمت سیستم اختیار در را جانش بیمار چراکه1؛«است اعتماد ،درمان
 شرايط در اينكه دلیلبه سالمت گردشگران است، نامطلوب ،نداشتنصداقت      ذاتا  اينكه بر عالوه
 گردشگران برای اقتصد». دارند بیشتری حساسیت مسئله اين به نسبت دارند، قرار خاصی
 فدای را بلندمدت منافع و کرد نگاه دالر چشم به را آنان نبايد» و «است مهم العادهفوق ،سالمت
 طوربه که است اين بودنشفاف از منظور. «کرد کشغريب اصطالحبه» و «کرد مدتکوتاه منافع
 ،شفاف قیمت دادن» گفت بايد شفافیت باب در. افتدمی اتفاق چرا چیزی چه بگويیم واضح
 .«است قیمت خود از تر مهم

 

 یانتخاب یکدگذار
 ممكن بنیادی هایکد رساي و شودمی انتخاب اصلی مقولة عنوان به باز کدهای از يكی ،نهايتدر

 برای      صرفا  ریکدگذا ،مرحله اين در. ندباش مرتبط آن با يا باشند اصلی مقولة آن ويژگی است
. شوندنمی گرفته نظردر نامرتبط هایداده ديگر و گیردمی صورت مرتبط هایمقوله و اصلی مقولة
 اين در تا بپرسم کسی چه از بايد) گیردمی صورت نظريه توسعة هدف با بعدی هایگیرینمونه
 (. بدانم؟ بیشتر موارد

. شوند اشباع مرتبط هایمقوله و اصلی مقولة که يابدمی ادامه زمانی تا انتخابی کدگذاری
 وقايع و نشود حاصل هاداده از جديدتری و بیشتر هایويژگی که افتدمی اتفاق زمانی اشباع

 پژوهش شدۀاشباع هایمقوله. دهند ارائه موجود هایويژگی برای یجديد نشانگرهای ندرت به
 مناسب، قیمت سفر، بودنجانبهچند درمانی، عالی خدمات نشدن،کشغريب: از عبارتند

 .مشابه فرهنگی محیط و بودندردسترس
 

                                                      
 .است پژوهشهای خبرگان قولنقل ،در گیومه آمده است پاراگرافکه در اين  هايیهجمل 1.
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 یبردارادداشتی
 و هاويژگی مفاهیم، درمورد محقق هایايده و شوندمی نوشته تحقیق مراحل تمام در هايادداشت
 دادنتقاار. 1: دارند نظريه تولید برای را زير فوايد هايادداشت. يكديگرند با آنها ارتباط چگونگی

 چگونگی درمورد یهايهفرضی ارائة. 3 ،مقوله هر هایويژگی تدوين. 2 ،مفهومی سطحی به هاداده
  .(84: 1978 گلیزر،) هاارتباط اين کردنيكپارچه .4 و هاويژگی و هامقوله بین رتباطا

 
 بردارییادداشت از مثالی. 2 جدول

  ارزون قیمت نه قیمت ترينمناسب
 ايران پزشكی خدمات که گفت نبايد     اصال  که گفت هم... آقای. دلیله آخرين. نیست دلیل ترينمهم قیمت که گفت... آقای
 قلب جراح ترينارزون دنبال ما     مثال . کنه می صدق هم خودمون درمورد موضوع اين. نیست ارزونی دنبال کسهیچ. ارزونه
 .نیستیم

 تونهمی مشتری که قیمتی. است affordable قیمت بگیم بايد ،ارزونه قیمت بگیم اينكه جای به گفت.. .آقای
 مثل. کنه دريافت رو خدمات بهترين ،داره رو پرداختش استطاعت که ایهزينه با که اينه دنبال مشتری ،قعدروا. بپردازه
. باشه داشته رو قیمت ترينمناسب که درمانی مرکز يه بريم ،باشیم داشته قلبی بیماری اگر داريم دوست هم ما ،ايران
 .کنیم دريافت رو تاخدم بیشترين ،ديممی که ایهزينه با يعنی
 

 یسازمرتب
 .شوندمی مرتب نظری هایيادداشت ،مرحله اين در. گیردمی صورت سازیمرتب اشباع، از بعد
 بنیادداده نظرية بندیشكل برای مفهومی چارچوب يا نظری کلی طرح يک سازیمرتب اين

 تهیة ،هدف. نیست نگارش تاريخ براساس کردنمرتب سازی،مرتب از منظور. کندمی عرضه
 هايادداشت کردنمرتب به مفهومی سطحی در بايد و است نظريه برای مفهومی یچارچوب
 بودن،غنی. شود نمايان هامقوله ساير و اصلی مقولة بین ارتباط که ایگونهبه ؛پرداخت

 که کندمی توصیه گلیزر. شودمی حاصل سازیمرتب در نظريه، نبودمتغیرهچند و بودن علتی چند
 اصلی مقوله به که هايیويژگی و هاهطبق ساير سپس و شود عشرو اصلی مقولة با سازیمرتب

 .ديمکر مرتب را هايادداشت ،اساس برهمین نیز ما. شوند مرتب ند،اتبطمر
 

 1ینظر یکدگذار
 نظری کدگذاری. کنندمی سازیمفهوم را يكديگر با هامقوله ارتباط چگونگی ،نظری کدهای
 ،انتخابی و باز کدگذاری .افتدمی اتفاق هايادداشت کردنيكپارچه و سازیمرتب زمان در       معموال 

                                                      
1. Theoretical Coding  
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 طريق از و مرحله اين در اما پردازد،می هاداده کردن تكهتكه واقع در و بندیطبقه بندی،دسته به
 ،هايادداشت و هاتحلیل ها،داده مقايسة با. دهیم می ارتباط يكديگر به را مفاهیم نظری، کدهای

 تعاملی، خانوادۀ نظری کد سه که شد مشخص (2005 ،1998 ،1987) گلیزر پیشنهادی کدهای با
 ها داده شكل ،ديگر عبارت به. دارند تناسب تحقیق هایيافته با تصادفی، رفتنراه و اجتماعی پهنة
 از بنیادداده نظرية روش مراحل تمام در همچنین .کنندمی سازیمفهوم و تبیین مناسبی طوربه را

 ما. نظريه ترواضح و مؤثرتر مخابرۀ در جمله از ،(2013نگ، يو وار یباکل) شودمی استفاده گراف
 (.3 نمودار) رسیديم خود نهايی مدل به کهزمانی تا کرديم استفاده گراف از مراحل تمام در نیز

 

 
 ایران سالمت توریسم برند هویت مدل نهایی گراف. 3 نمودار

 
 اين. دارد اشاره تأثیرها تعامل و متقابل وابستگی متقابل، عمل متقابل، تأثیر به تعاملی خانوادۀ

 که بگويد واندتنمی گرتحلیل کهزمانی ؛است متغیر چند اي دو تعاملی الگوی دريافتن برای تالشی ،کد
 که ندارد اهمیتی و هستند تعاملی متغیرها اين. نباشد مهم       اساسا  هم شايد و افتدمی اتفاق اول کدام
 وجه بهترين به کد اين. (76: 1978 گلیزر،) رسدمی پايان به چگونه و است شده روعش چگونه الگو
 ةرابط يكديگر با برند، هويت متغیرهای چراکه پردازد؛می يكديگر با هامقوله ارتباط سازیمفهوم به

 تأثیر يكديگر از و گذارندمی تأثیر ديگركي بر بدن اعضای همانند متغیرها اين. دنندار خرأت و تقدم
 که است سازوکار ۀحوز يک انتزاعی مفهوم انتقال و کردنمدل یامعن به اجتماعی ةپهن .پذيرندمی
 محیط ةمقول ارتباط خوبیبه کد اين. (22: 2005 گلیزر،) گیردمی صورت مذاکره و بحث ،آن در

 دهندمی شكل را ایپهنه مشابه فرهنگی محیط. دهدمی نشان هامقوله ساير با را مشابه فرهنگی
 که دارد حالتی به اشاره تصادفی رفتنراه معیار .ندامشغول يكديگر با تعامل به هامتغیر آن، در که
 تا برند می سرهب آشوب و نظمیبی در        تقريبا  و تغییرند حال در اام ند،اصحنه در هامتغیر تمام

 مشابه فرهنگی محیط

 سفر بودنچندجانبه

 نشدنکشبیغر

 بودندردسترس
 مناسب متیق

 یدرمان یعال خدمات
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 يک ،لامث برای ؛کندمی مرتب را هامتغیر تمام و شودمی میدان وارد جديد متغیر يک کههنگامی
 کد اين. (171: 1998 گلیزر،) گرداندمیبر نآ هب را نظم ،درتمق رهبر يک و است ريختههمهب سازمان
 .است مناسب هامقوله ساير با نشدنکشغريب ارتباط سازیمفهوم برای نظری

 متون مطالعة از که مفهوم اين .دارد ثقل مرکز حالت ها،مقوله ساير با نشدنکشغريب ارتباط
 تعادل و ثبات که معناست بدان رسیديم، آن هب( رزمی هنرهای و فیزيک) ها حوزه ساير تخصصی

 سیستم در اینقطه ثقل، مرکز ،فیزيک در .دارد بستگی نشدنکشغريب ثبات به برند هويت کل
 عنوان به ؛است متمرکز نقطه آن در سیستم آن جرم همة گويی که کندمی رفتار ایگونهبه که است
 لگن مابین) کمر میان در        تقريبا  ثقلش مرکز باشد، ايستاده صاف و عادی حالت به انسانی اگر ،مثال

 نامیده بیس ،اصطالحبه که) کنیم رسم فرد پای دو بین فرضی ایدايره اگر. است وی( خاصره
 ،ديگر عبارت به. گیرد قرار بیس فضای اين در ثقلش مرکز که است تعادل در زمانی تا فرد ،(شود می

 سرنگون نهايتدر و شودمی خارج ادلتع از وی بیس، از فرد ثقل مرکز شدنخارج درصورت
 .شود می

 زيرا ؛نیست قوت متضاد ،ثقل مرکز ،ديگر عبارتبه. ستین ضعف یامعن به ثقل مرکز البته
 و نظم سیستم به ثقل مرکز و هستند ثقل مرکز نگهداری و حفظ درصدد ديگر هایمتغیر تمام
 چند ويژگی در ايران اگر مثال، نعنوابه ؛نیست گونهاين ضعف برای        الزاما  اما ،دهدمی تعادل
 کردنرجاخ با اما ،آيدمی ايران به سالمت گردشگر هم باز ،کند عمل ضعیف ،سفر بودنجانبه
 . دهدمی دست از را خود کارکرد ايران، سالمت گردشگری برند کل نشدن،کشغريب مفهوم

 .(14: 2005 گلیزر،) نیست الزامی و اجباری ،نظری کدهای از استفاده که است ذکر شايان
 گلیزر كهچنان اما ،کرد مرتبط يكديگر به نظری کدهای بدون را هامقوله بتوان شايد ،ديگر عبارت به

 که همچنان -نظری کدگذاری طرفی، از. کرد استفاده نظری کدهای از است بهتر ،کندمی توصیه
 نظر خالف صیه،تو اين که شود انجام تحلیل مرحلة آخرين در بايد -کندمی بیان (1992) گلیزر

 پژوهش هایداده بر پنداشتهپیشاز ساختاری پارادايم، کدگذاری قالب در که است کربین و استراس
 تحلیل مرحلة آخرين در نظری گذاریکد کالسیک، بنیادداده نظرية روش در اما ،شودمی تحمیل
 .داديم انجام ها تحلیل بخش آخرين در را نظری کدگذاری نیز ما ،اساس برهمین. دشومی انجام

 

  اتیادب مرور
 ادبیات نكردنمرور( الف: از عبارتند ادبیات مرور درمورد کالسیک بنیادداده نظرية مهم قانون دو

 زمان در بنیادی، حوزۀ در ادبیات مرور کردنموکول( ب تحقیق، انجام زمان در بنیادی حوزۀ
 (،67: 1998 گلیزر،) است اتمام شرف در بنیادداده نظرية کههنگامی نظريه، نگارش و کردنمرتب

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
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 ادبیات ةمطالع. است مفید اربسی هاحوزه ساير تخصصی متون ةمطالع ،پژوهش اجرای زمان در اما
 شود می نظری کدگذاری و سازیمفهوم در محقق نظری حساسیت فزايشا سبب ديگر هایحوزه

 . (35: 1992 گلیزر،)
 نگارش در اما ،کرديم مطالعه را هاحوزه ساير متون حاضر پژوهش اجرای زمان در نیز ما
 پايانی مراحل در. شد گرفته کاربه رزمی هنرهای و فیزيک علم حوزۀ دو بیشتر ،نهايی نظرية
 در که شود تأکید بايد. پرداختیم نیز سالمت توريسم و برند تخصصی هایحوزه به ،تحقیق
 بیاتاد درنتیجه. است ادبیات با هايافته مقايسة بیشتر هدف ،بنیادی حوزۀ به طومرب ادبیات مطالعة
 در ادبیات خواندن طرفی، از. مطلق حقايق نه و دشو تلقی ايده ایمجموعه عنوان به بايد موجود
 کشف در و بپردازيم موجود هاینظريه يیدأت به که داشت ما برای را ريسک اين ،پژوهش ابتدای
 بر حد از بیش تأکید ،سالمت توريسم ادبیات در ،مثال عنوان به ؛باشیم داشته دلهره تازه مطالب
 توريسم گیریشكل محرک ترينمهم عنوان به و اردد وجود درمانی خدمات قیمت بودنارزان

 آن خالف حاضر، پژوهش یهاداده اما ،(2010ريسمن،  نمونه عنوان به) است شده بیان سالمت
 به چارچوب چندين همچنین. شد بیان( 2 جدول) يادداشت مثال در كهچنان ؛داشت می بیان را

ن، ی؛ آکر و مک لونقل2000مستالر، ی؛ آکر و جواچ1996آکر، ) اندپرداخته برند هويت سازیمفهوم
 طراحی ،علمی و عینی صورتبه کيهیچ اما ، (1999، یچرناتون ی، د2008؛ کاپفرر، 2010

 استراوس کهآنچنان و ندنیست واقعی هایداده بر مبتنی آنها .(2011)کولمن و همكاران،  اندهشدن
 هایداده با مذکور موارد نیهمچن. هستند ظنی هايینظريه نهند،می نام( 45: 1390) کربین و

 مناسبی طوربه را هاداده درون الگوهای شده،ارائه یممفاه يعنی ؛ندارد تناسب حاضر پژوهش
 برای ؛است نقد مورد نیز هاچارچوب اين زيربنايی منطق نهايت،در .(1998 گلیزر،) کندنمی نیتبی
 کرده ياد برند هويت یاجزا عنوان به ،تصور از برند وتصور از خود  میمفاه از کاپفرر مدل ،لامث

کولمن و همكاران، ) هستند برند هويت خروجی کننده،مصرف بر مبتنی هایسازه اين اما ،است
2011).  
 

 هینظر نگارش
 منظوربه که قضايا و تعاريف مفاهیم، ها،سازه از پیوستههمبه ایمجموعه از ستا عبارت نظريه،
 اين دربارۀ دارنظام نظر يک متغیرها، بین روابط تشخیص طريق از هاپديده بینیپیش و تبیین
 صورتبه که است پرورده هایمقوله مجموعة ،هنظري(. 11 :1373 هومن،) دهدمی ارائه هاپديده
 شكل را نظری یچارچوب تا اندشده متصل يكديگر به ،ارتباط ۀکنندبیان هایجمله با و منظم
 دهد توضیح را اينها مشابه و بهداشتی آموزشی، شناختی،روان اجتماعی، هایپديده که دهند
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 برند هويت مدل يعنی ،پژوهش سؤال به پاسخ ،اساس برهمین(. 44 :1391 کربین، و استراوس)
 صورتبه ،تحقیق هایداده تحلیل براساس توانمی را باشد بايد چگونه کشور متسال توريسم
 :کرد بیان بنیادداده نظرية يک قالب در و فوق مدل

 متقابل رابطة يكديگر با ،تعاملی الگويی قالب در ايران سالمت گردشگری برند هويت یاجزا
 و ندارد وجود تأخر و تقدم رابطة تأثر، و تأثیر اين در. گذارندمی متقابل تأثیر ديگركي بر و دارند
 از و گذارندمی تأثیر يكديگر بر انسان بدن یاجزا همانند ،سالمت توريسم برند هويت یاجزا

 در که کندمی عمل میدانی و فضا مانند ،مشابه فرهنگی محیط ،طرفی از. پذيرندمی اثر يكديگر
 تعامل در برند هويت هایمتغیر هرچند. نداتعاملدر يكديگر با برند هويت هایمقوله هایفضا ،آن
 ،دارد ثقل مرکز حالت که یمتغیر اينكه مگر ؛برندمی سربه ثباتیبی و نظمیبی در ،يگديگرند با

 خود تعادل و ثبات ،مدل کل نشدن،کشغريب يعنی ،ويژگی اين دنشاضافه با. شود میدان وارد
 و ثبات چراکه ؛نداثقل مرکز اين نگهداری و حفظ یپ در هاثرأت و تأثیر تمام و آوردمی دستبه را

 از نشدنکشغريب حذف با و دارد بستگی نشدنکشغريب ثبات به ،برند هويت کل تعادل
 ةنظري براساس. شودمی سرنگون و دهدمی دست از را خود کارايی ،برند هويت کل برند، هويت
 ءجز ترينمهم یامعنبه        الزاما  ،ثقل مرکز. دارد ثقل مرکز ،برند هويت ،برند هويت ثقلی مرکز
 اما ،است ثقل مرکز از ترمهم ،انسان بدن در زبان يا چشم شود گفته شايد که همچنان. نیست
 ثبات بدن کل تا گیرد قرار مناسب جايگاه در ثقل مرکز که درصددند پیوسته... و گوش و چشم
 برند هويت ۀدهندتشكیل عوامل و هامتغیر تمام یزن برند هويت در. دشون واژگون و باشد داشته

 در برند، هويت ثقلی مرکز ةنظري براساس. گیرد قرار مناسب جايگاه در ثقل مرکز که درصددند
 در مفاهیمی اما برسند، نظربه ديگر بعضی از ترمهم عوامل از بعضی شايد برند هويت تدوين
 برند هويت ثقل مرکز درمورد. دارند ثقل مرکز حالت که شوند شناسايی يا ديده بايد برند هويت

 در هامتغیر تمام و است ثقل مرکز نشدن،کشغريب خصوصیت ايران، سالمت گردشگری
 . برندمی سرهب تعادل نبود و نظمیبی در متغیر اين وجود بدون ،هصحن

 ذهن در را نشدنکشغريب مفهوم که درصددند ايران سالمت توريسم برند هويت اجزای
 بودن،دردسترس مشابه، فرهنگی محیط. کنند ايجاد و حفظ ،سالمت گردشگری نامخاطب

 کشغريب مفهوم وجود بدون انی،درم عالی خدمات قیمت، بودنمناسب سفر، بودنچندجانبه
 با آنكه ترمهم. ندشو اناير سالمت گردشگری برند هويت ثبات و تعادل موجب توانندنمی نشدن
 . پاشدمی هم از و کندمی سقوط ايران گردشگری برند هويت کل نشدن،کشغريب حذف

 حريف ثقل مرکز بايد ابتدا ،رقیب با مبارزه در که دشومی بیان رزمی فنون در که همچنان

 هایرقابت در ،کرد حمله -است تعادلش حافظ که –وی ثقل مرکز به بايد سپس ،شود شناسايی
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 تمرکز با ،تدافعی و تهاجمی راهبردهای و دشو شناسايی رقیب برندهای ثقل مرکز بايد نیز تجاری
 به ؛بزند زمین را ترقوی حريف يک تواندمی ترضعیف حريف يک ،جودو در. شوند تدوين آن بر

 دارد، نام( حريف تعادل زدنبرهم و ثقل مرکز به حمله) کوزشی که را جودو اصل اولین کهشرطی
 بین از حريف تعادل بايد ،(فن اجرای) حريف پرتاب از قبل که داردمی بیان کوزشی. کند رعايت
 . است خورده برهم حريف تعادل وضعیت که گیرد صورت موقعی بايد کردنپرتاب عمل و برود

 آن هب و شناسايی رقبا ثقل مرکز بايد بازاريابی تهاجمی راهبردهای تدوين در ،اساس برهمین
 برند ثقل مرکز نگهدای و حفظ برند، مديران ةدغدغ ترينمهم بايد ،ديگر عبارت به. شود حمله
 ثقل مرکز به بايد ،پراکنده هایحمله جایبه ايران رقبای ايران، سالمت گردشگری درمورد. باشد
 گردشگری برند کل نشدن،کشغريب ويژگی حذف با چراکه ؛کنند حمله ايران برند هويت
 تبلیغاتی و بازاريابی هایبرنامه تمامی بايد طرفیاز. دهدمی دست از را خود کارکرد ايران سالمت

 ؛باشد نشدنکشغريب يعنی ،ايران سالمت گردشگری برند هويت ثقل مرکز حفظ راستای در
 .است متغیر اين حول ايران، سالمت گردشگری برند هويت هایمتغیر ساير هایتعامل تمام زيرا

 

 یریگجهینتو  بحث

 اسلوب شرح قالب در کالسیک بنیادداده نظرية تحقیق روش انجام مراحل توضیح به حاضر مقالة
 نظرية تحقیق يک بتواند محققی اينكه برای است ذکر شايان .پرداخت حقیقی نمونة يک اجرای
 بماند، باز ذهنش که باشد داشته عالقه و بتواند بايد دهد، انجام خوبیبه را کالسیک بنیادداده
 بسیار مطالعه اين در. باشد داشته سازیمفهوم قدرت ،نهايتدر و شوند ظاهر مفاهیم تا باشد صبور
 شوند ظاهر هامقوله ساير و اصلی مقولة که دهیم اجازه تعصب و داوریپیش بدون کرديم تالش

 اين که کنیممی تأکید حاضر مقالة تجربة اساسبر .باشند داشته تناسب اهداده با مفاهیم و
 .است بخشلذت و مفید بسیار ،صبوربودن و دنمانبازباقی

 در. دارد تمرکز جديد ةنظري ةارائ بر که است تحقیق هایروش معدود از ،بنیادداده نظرية
 از تنها هانظريه ،آمريكا در (1967 استراوس، و گلیزر) بنیادداده نظرية کشف کتاب نگارش زمان
 هاهنظري آن وارسی و آزمون به محققان ساير و شدمی ارائه پردازاننظريه از خاص ایعده سوی

 تنها پردازینظريه که بود ايران فعلی شرايط مشابه ،آمريكا زمان آن شرايط. بودند مشغول
 شده آنان هایهنظري وارسی و ونآزم ،ايرانی محققان کار و است خارجی انديشمندان مختص
 ،ثرترؤم صورتیبه توانندمی ايرانی پژوهشگران ،کالسیک بنیادداده نظرية روش طريق از اما ،است
 از استفاده دربارۀ که است الزم ،اساس برهمین .کنند ارائه علمی ایشیوهبه را خود هاینظريه
 و ارشد کارشناسی دانشجويان و آيد عملبه بیشتری کوشش کالسیک بنیادداده نظرية روش
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  .شوند تشويق روش اين از استفاده به دکتری
 است بررسی مورد ۀپديد از مختلف تفاسیر امكان ،کیفی هایپژوهش هایمحدوديت از يكی

 و ممكن تفاسیر از يكی تنها ،پژوهش اين در مطالعه مورد ۀپديد از گرفتهصورت تفسیر      طبعا  و
 و است( محتوايی) اینتیجه مدل يک حاضر پژوهش مدل طرفی، از. است آن درمورد پذيرفتنی

 پورتر، ژنريک راهبردهای مانند ،مديريت ۀحوز در هاتئوری بعضی. رودنمی شماربه یفرايند مدلی
 ؛است محتوايی هایمدل به متعلق ،ايران سالمت توريسم برند هويت مدل. هستند محتوا رب ناظر

 یفرايند مدل طراحی به ،علمی هایپژوهش اجرای با شودمی توصیه پژوهشگران به بنابراين،
 بنیادداده نظرية روش از استفاده با پژوهش اين همچنین. کنند اقدام سالمت توريسم برند هويت

 يا( سیستماتیک) استراوسی هایروش از شودمی توصیه نامحقق ساير به. شد اجرا کالسیک
 .کنند مقايسه حاضر پژوهش نتايج با را نتايج و کنند استفاده( چارماز) سازاگرا
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