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مقدمه
هدف روش نظرية دادهبنیاد ،تولید يک نظريه در قالب مجموعهای از فرضیههای مربوط بههم
است که از طريق مقايسة مستمر دادهها بهدست آمده است و بسیار انتزاعی است (گلیزر.)1992 ،
نظرية دادهبنیاد ،مجموعهای يكپارچه از فرضیههای مفهومی است که از دادهها ظاهر میشود
(گلیزر .)7 :1998 ،درواقع ،پژوهشگرانی که از روش نظرية دادهبنیاد استفاده میکنند ،دغدغه و
دلنگرانی اصلی شرکتکنندگان را شناسايی میکنند و بیان میدارند که چگونه اين دغدغه
بهدست آنان حل میشود .در روش نظرية دادهبنیاد ،بهجای استفاده از دادهها برای آزمون نظريه،
از دادهها برای ايجاد نظريه استفاده میشود (گلیزر.)37 :1998 ،
اين روش شامل اقدامهايی منسجم است که به ظهور مقولههای مفهومی میانجامد .اين
مقولههای بهيكديگر مرتبطشده ،توضیح نظری اقدامهايی را ارائه میکنند که در حال حلکردن
دغدغة اصلی شرکتکنندگان حوزۀ بنیادی مورد مطالعهاند (گلیزر .)2013 ،نظرية دادهبنیاد ،روشی
استقرايی براساس مدل مفهوم -نشانگر است که هدف آن ،تولید نظريهای جديد است که ريشه
در دادهها دارد (گلیزر .)2005 ،1999 ،برهمیناساس ،نظرية دادهبنیاد ،توضیحی مفهومی است از
اينكه چگونه شرکتکنندگان ،دغدغة اصلیشان را حل میکنند .شايان ذکر است نظرية دادهبنیاد،
مجموعة يافتهها نیست؛ بلكه بیشتر مجموعهای يكپارچه از فرضیههای مفهومی است .نظرية
دادهبنیاد ،صرفا گزارههای احتمالی درمورد روابط بین مفاهیم است .اين مجموعه از فرضیهها که
معموال با آنها بهعنوان يافتهها رفتار میشود ،برای مخاطبان کافی است (گلیزر.)3 :1998 ،
نظريهپرداز دادهبنیاد ،خواهان ارائة مجموعهای يكپارچه از فرضیههای مفهومی است که از دادهها
ظاهر میشوند (گلیزر.)7 :1998 ،
در دهة گذشته ،استفاده از روش نظرية دادهبنیاد گسترش يافته است؛ اما تفاوتهای موجود
بین دو بنیانگذار نظرية دادهبنیاد ،به شكلگیری دو شیوۀ متفاوت از اين نظريه منجر شده است:
روش گلیزر که بهدلیل وفاداری وی به روش نظرية دادهبنیاد آغازين (گلیزر و استراوس،)1967 ،
معموال از آن بهعنوان نظرية دادهبنیاد کالسیک ياد میشود و روش استراوس که معموال نظرية
دادهبنیاد استراوسی نامیده میشود (هیت و کولی ،2003 ،ص .)142
روش نظرية دادهبنیاد ،در سال  1967و با انتشار کتاب کشف نظرية دادهبنیاد (گلیزر و
استراوس )1967 ،ايجاد نشد؛ بلكه در سال  1965و با نگارش مقالة روش مقايسة مستمر برای
تحلیلهای کیفی (گلیزر )1965 ،متولد شد .اين مقاله ،تمام عناصر روش نظرية دادهبنیاد را
دربرداشت و درواقع ،کتاب چاپشده در سال  ،1967توضیح اين مقاله است .هستة اصلی نظرية
دادهبنیاد ،مقايسة مستمر است و حتی گلیزر و استراوس ( )230 :1967مقايسة مستمر را مترادف
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با نظرية دادهبنیاد میدانند .همچنین هشت فصل اصلی کتاب  1967را گلیزر نوشته است (گلیزر،
.)22 :1998
گلیزر در تألیفهای بعدی خود به روش آغازين وفادار مانده است ،اما استراوس از آن فاصله گرفته
است .بههمینسبب انتقادهای بسیاری به روش استراوسی وارد شده و حتی بسیاری بر اين باورند که
روش کالسیک ،روش نظرية دادهبنیاد واقعی است (روپسینه و پرانسكونینه .)2010 ،از مهمترين
انتقادهای بهجا ،کدگذاری محوری (استراوس )1987 ،و پارادايم کدگذاری است (استراوس و کربین،
 )1998که در روش آغازين  1967وجود نداشته است و محققان را ترغیب میکند تا دادهها را در قالب
يک چارچوب ازپیش انديشیدهشده مرتب کنند .درحالیکه در روش اصلی ( )29 :1967آمده است :ما
معتقديم ارتباط اجباری بین نظريه و دادهها کامال برخالف تأکید ما بر تناسب بین نظريه و دادههاست
و اگر محقق از ابتدا پیشفرضی درمورد ارتباط دادهها با يكديگر داشته باشد ،به دادهها فشار میآورد و
آنچه واقعا دادهها انجام میدهند ،کشف نمیکند ( .)143 :1967در روش استراوسی ،نظريه براساس
يک کد نظری پیشپنداشته مرتب میشود .اين چارچوب ،فرايندی خطی از کدگذاری است که
درنهايت ،به مقولههای شرايط علی ،زمینهای و ...میانجامد (حسنقلیپور و همكاران.)1389 ،
موضوعی که مغاير با روش اصلی است؛ چرا که گلیزر و استراوس ( )41 :1967توضیح میدهند :بايد
تأکید شود که يكپارچهشدن نظريه ،زمانی مطلوب است که همانند مفاهیم ،خود ظاهر شود .نظريه
هرگز نبايد کنار هم گذارده شود .همچنین وارسی 1اساسا جزئی از نظرية دادهبنیاد  1967نیست؛ به-
طوریکه گلیزر و استراوس ( )7 :1967چندينبار از آن انتقاد کردهاند و آن را مانع قدرت خالقیتی
دانستهاند که موجب کشف نظريه میشود و آن را تولیدکنندۀ يک نظرية ناکامل دانستهاند ( 27و .)29
شايان تأکید است که کتاب  1967با اين هدف نوشته شد که در مقابل روشهای مسلم تلقیشدۀ
وارسی و ارزيابان و داورانی که به دانشجويان میآموزند هوش علمی خود را از بین ببرند ،به
دانشجويان سپری بدهد ،اما در روش استراوس و کربین ،وارسی ،بخشی اساسی تلقی میشود و در
تمام مراحل کدگذاری ،نقش مهمی را ايفا میکند .تفاوتهای کلیدی نظرية دادهبنیاد کالسیک و
استراوسی ،در جدول  1بهصورت خالصه نمايش داده شده است.
علیرغم وفاداری به روش آغازين و حفظ مزايا و فلسفة وجودی روش نظرية دادهبنیاد
کالسیک ،دانشمندان ايرانی علم بازاريابی ،از آن غفلت ورزيدهاند .برهمیناساس ،مقالة حاضر
درصدد است در قالب ارائة گزارش مراحل اجرای يک رسالة دکتری با استفاده از روش نظرية
دادهبنیاد کالسیک ،مراحل انجام اين روش و همچنین چگونگی تولید يک نظرية دادهبنیاد به نام
نظرية مرکز ثقلی ،هويت برند توريسم سالمت ايران را شرح دهد .شايان ذکر است که اين مقاله
1. Verification
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برگرفته از رسالة دکتری نويسندۀ سوم است و ساير نويسندگان ،اعضای تیم پژوهشی هستند که
پژوهش حاضر با راهنمايی و مشاورۀ آنها انجام شده است.
درادامه ،مراحل روش انجام نظرية دادهبنیاد کالسیک بیان میشود .البته فرايند انجام پژوهش
نظرية دادهبنیاد ،خطی نیست و محقق به مراحل قبل بازمیگردد و آنها را بازنگری میکند (گلیزر،
2013 ،2005 ،1998 ،1993 ،1992 ،1978؛ اسكات2007 ،؛ گراندد تئوری آنالين.)2013 ،
جدول  .1مقایسة نظریة دادهبنیاد کالسیک و استراوسی
گلیزر

استراوس و کربین

بهتعلیقدرآوردن پیشبرداشتهای محقق

پیشبرداشتهای محقق ،بر آنچه بايد جستوجو و مطالعه شود تأثیر
میگذارد؛
محقق از قبل مسئله را مشخص میکند؛
محقق مسئلهای را از طريق مطالعة ادبیات ،تجارب شخصی يا استاد
راهنما انتخاب میکند؛

مسئله از دادهها ظاهر میشود؛
محقق يک حوزۀ بنیادی را برای مطالعه انتخاب
میکند و جمعآوری دادهها بدون يک مسئلة
پیشپنداشته آغاز میشود؛
شروع با ابهام
ظهور نظريه
احتمال بیشتر ايجاد يک نظرية مفهومی
دادهها نظريه را آشكار میکنند؛
کدگذاری با قواعدکلی
کدگذاری :باز ،انتخابی ،نظری
هدف ،کشف يک نظريه از دادههاست؛
دادهها :کیفی و کمی (همه چیز ،داده است)

داشتن ايدۀ کلی که از کجا بايد شروع کرد؛
فشار بر نظريه با سؤالهای ساختاريافته و چارچوب ازپیش تعیینشده
احتمال بیشتر ارائة يک توصیف
دادهها ساختار داده میشوند تا نظريه آشكار شود؛
کدگذاری بسیار قاعدهمند ،حسابشده و با تكنیکهای خاص
کدگذاری :باز ،محوری ،انتخابی
هدف ،شناسايی شرايطی است که به مجموعهای از عمل /تعامل در
ارتباط با يک پديده و پیامدهای مربوطه منجر میشود؛
دادهها :کیفی

انتخاب حوزة بنیادی 1و شناسایی مسئله
درمورد توجیه روش نظرية دادهبنیاد نگران نباشید .صرفا آن را انجام دهید .يک نظرية دادهبنیاد
خوب ،خودش را توجیه میکند (گلیزر .)19 :1998 ،اين اولین گام ورود به يک حوزۀ بنیادی،
بدون دانستن مسئله است .چنین کاری مستلزم معلقکردن دانش ،بهويژه ادبیات تحقیق و تجربه
است (گلیزر .)122 :1998 ،در نظرية دادهبنیاد کالسیک ،محقق کار را با انتخاب حوزهای مورد
عالقه شروع میکند و نه با يک مسئلة ازپیش تعیینشده (گلیزر .)118 :1998 ،وارد عرصه شويد؛
مسئله بهمرور ظاهر میشود (گلیزر.)122 :1998 ،
1. Substantive Area
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هرچند مطالعهنكردن ادبیات ،مزايای متعددی دارد ،معموال محققان درمورد حوزۀ مورد بررسی
تجربه و مطالعه دارند .از طرفی گلیزر و استراوس ( )1993در حوزههايی تحقیق کردهاند که در
آنها بسیار خبره و متخصص بودهاند .مقصود آنكه نداشتن پیشفرض ،بدان معنا نیست که محقق
نظرية دادهبنیاد بايد حتما تازهکار باشد؛ چراکه اگر اينگونه باشد ،محققان خبره و باسابقه از جمله
گلیزر نمیتوانند از نظرية دادهبنیاد استفاده کنند و تنها محققان تازهکار مجاز به استفاده از اين
روش هستند .بهعبارت ديگر ،بیشترين تأکید بر بازبودن ذهن است .در زمینة اين چالش میتوان
سه راه حل ارائه کرد.
راه حل نخست :بايد شروع تحقیق براساس روش گلیزر را قبل از آغاز نگارش طرح پژوهشی
دانست .محقق بايد به حوزۀ مورد عالقه وارد شود و پس از شناسايی مشكل ،نگارش طرح
پژوهشی را آغاز کند .مراحل پیشنهادی نگارندگان برای انجام نظرية دادهبنیاد ،در قالب نمودار 1
نمايش داده شده است .راه حل دوم :در بعضی موارد (مانند نگارش طرح پژوهشی) پژوهشگران
مجبور به مطالعة ادبیات هستند (گلیزر) .حتی اگر محقق از حوزۀ مطالعه ناآگاه باشد ،برای
تصويب طرح خود مجبور به مطالعة ادبیات است .پیشنهاد ما اين است که محقق به مطالعة
مختصر ادبیات بپردازد تا حدی که بتواند حدود حوزۀ مورد بررسی را تعیین کند .فرض کنید
محققی که میخواهد در حوزۀ توريسم سالمت تحقیق کند ،بايد اطالع داشته باشد که حدود
حوزۀ توريسم سالمت تا کجاست .گلیزر توضیح میدهد اگر نگويیم همه ،بیشتر افراد ،ايدههای
اولیة حاصل از مطالعة مقدماتی ادبیات را فراموش خواهند کرد ( .)72 :1998راه حل سوم:
همچنانکه گلیرز همواره به دانشجويان توصیه میکند به حوزههايی بپردازند که در آن تقريبا
ادبیاتی نیست ( ،)73 :1998پرداختن به حوزههايی که کمتر به آنها توجه شده است ،تأثیر
آموزههای پیشین را به حداقل میرساند و به توسعة علم کمک بیشتری میکند.
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ورود به حوزۀ مورد عالقه
شناسايی مسئله
نگارش طرح پژوهشی

شناسايی مقولة اصلی

مرتبسازی و کدگذاری نظری
مرور ادبیات و نگارش نظريه
نمودار  .1مراحل نظریة زمینهای کالسیک
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در انجام پژوهش حاضر ،من (نويسندۀ سوم) با عالقهای که از طريق گفتوگو با يكی از
دوستانم و مطبوعات به توريسم سالمت پیدا کردم ،نگارش طرح پژوهشی دکتری را آغاز کردم.
درادامه متوجه شدم علیرغم اهمیت باالی توريسم سالمت برای دولتمردان ايران ،اين مقوله
بیبرنامه است و تالشهای پراکندهای برای آن شده است و بیماران خارجی ،ديدگاه غیر -
منسجمی از توريسم سالمت کشور دارند (روحانی .)1392 ،از طرفی دريافتم همچنانکه برند،
ذینفعان مختلف در سازمانهای تجاری را متحد و هماهنگ میکند ،شناسايی و طراحی مدل
هويت برند توريسم سالمت نیز تالشهای پراکندۀ مسئوالن اين حوزه را هماهنگ میکند.
برهمیناساس ،مسئلة پژوهش بدين شكل تدوين شد که مدل هويت برند توريسم سالمت ايران
چگونه بايد باشد .مفهوم هويت برند به مجموعهای از پیوندهايی اشاره دارد که سازمان عالقهمند
است که برای تصوير برند خارجی مطلوب ،ايجاد يا حفظ کند .هويت برند برای آن ،مسیر ،هدف
و معنی ارائه میدهد .هويت برند نشان میدهد که سازمان میخواهد برندش مظهر چه باشد.
بهعبارت ديگر چشماندازی است از اينكه برند چگونه بايد از سوی جامعة هدف ادراک شود (آکر و
جواچیمستالر .)2000 ،درادامه ،مطالعة مختصر ادبیات انجام شد تا حدود حوزۀ توريسم سالمت را
درک و در طرح پژوهشی مطرح کنیم .همچنین در خالل اين بررسیها متوجه شديم که
پژوهشی در زمینة هويت برند توريسم سالمت انجام نشده است.
جمعآوری دادهها
دادههای مورد استفادۀ روش نظرية دادهبنیاد کالسیک ممكن است کمی ،کیفی يا ترکیبی از
هردو باشند .گلیزر تأکید دارد همه چیز داده است ( .)8 :1998بايد توجه داشت که جمعآوری داده
و کدگذاری باز ،همزمان اتفاق میافتد .در پژوهش حاضر ،دادهها را از طريق مصاحبة چهره به
چهره و نیمهساختاريافته جمعآوری کرديم .مصاحبهشوندگان میبايست حداقل يكی از اين چهار
معیار را داشتند :انجامدادن حداقل چند پژوهش در زمینة توريسم سالمت ،داشتن حداقل چند
سال سابقة کار در سازمانهای مرتبط دولتی ،داشتن حداقل چند سال سابقة اجرايی در برگزاری
تورهای سالمت ،يا داشتن حداقل چند سال سابقة کار در حوزۀ توريسم سالمت .نمونهگیری در
نظرية دادهبنیاد به روش نظری است؛ فرايند گردآوری دادهها بهمنظور تولید نظريه ،بهگونهای
است که تحلیلگر همچنانکه دادهها را جمعآوری ،کدگذاری و تحلیل میکند ،تصمیم میگیرد
که در مرحلة بعد ،چه دادههايی را از کجا بهدست آورد تا نظرية درحال ظهور توسعه يابد (گلیزر و
استراوس .)45 :1967 ،در پژوهش حاضر ،از هر شرکتکننده درخواست میشد افرادی را که
پتانسیل احتمالی تناسب با تحقیق دارند ،معرفی کند .پس از تحلیل دادهها ،تعیین میکرديم با
کداميک از افراد معرفیشده بايد مصاحبه شود .البته بعضی از مصاحبهشوندگان نیز براساس
جستوجوی اينترنتی انتخاب شدند و درمجموع ،با  25نفر مصاحبه شد.
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مصاحبهها بین چهلوپنج دقیقه تا دو و نیم ساعت طول میکشید .اين مصاحبهها از لحاظ
ماهیت ،اکتشافی بودند ،با مسئلة اصلی پژوهش شروع میشدند و در محور آن ادامه میيافتند.
مصاحبهها را پس از اخذ موافقت مصاحبهشونده ضبط میکرديم .برای کاهش حساسیت نسبت
به ضبطکردن مصاحبه ،در ابتدای هر مصاحبه ،محقق پس از معرفی خود ،هدف پژوهش و
محرمانهبودن مصاحبه را شرح میداد.
کدگذاری باز
پس از اتمام اولین مصاحبه ،فرايند کدگذاری باز آغاز میشود .خروجی مرحلة کدگذاری باز،
کدهای بنیادی( 1مقولهها و ويژگیهای مقولهها) است .در اين مرحله ،مطالب را خطبهخط
میخوانیم و به هر قسمت از دادهها (که ممكن است يک کلمه ،خط يا پاراگراف باشند) يک
برچسب اختصاص میدهیم .اين تكه از دادهها را میتوان يک واقعه 2درنظر گرفت .چندين واقعه،
يک مفهوم را شكل میدهند .پس از تشكیل کدهای بنیادی ،به اين واقعهها ،نشانگر 3گفته
میشود .هنگام بررسی واقعهها بايد همواره اين پرسشها را مطرح کنیم :اين واقعه ،چه مقولهای
را نشان میدهد؟ يا اين واقعه ،کدام ويژگی مقوله را نشان میدهد؟ و درنهايت ،دلنگرانی و
دغدغة اصلی شرکتکنندگان چیست؟ (گلیزر .)40 :1998 ،همچنانکه دادهها جمعآوری
میشوند ،تحلیل روش مقايسة مستمر نیز اجرا میشود .البته بايد توجه داشت که فرايند مقايسة
مستمر در تمام طول پژوهش اجرا میشد که صرفا در کدگذاری باز نبود.
درادامه ،پس از شنیدن مصاحبههای ضبطشده ،نكات کلیدی مصاحبهها را يادداشت کرديم.
هر نكتة کلیدی ،يک واقعه محسوب میشود .سپس واقعهها را به يک سطح باالتر -مفهوم-
انتقال داديم .بعضی از مفاهیم ،از ترکیب چند واقعه بهدست میآيند و بعضی ،تنها از يک واقعه يا
نكتة کلیدی ،با افزودن سطح انتزاعیبودن آن بهدست میآيد .در اين فرايند ،استفاده از برگههای
کدگذاری را بسیار مفید يافتیم .بههمیندلیل ،برگههايی با نام برگههای کدگذاری تهیه کرديم و
مفاهیم مشابه را بههمراه وقايع مرتبط روی برگههای کدگذاری يادداشت کرديم .درنهايت ،برای
مجموع مفاهیم هربرگه يک نام انتخاب کرديم که در باالی برگه نوشته میشد .نام باالی هر
برگة کدگذاری ،درواقع نام يک مقوله است.

1. Substantive Codes
2. Incident
3. Indicator

نظریة دادهبنیاد کالسیک؛ شرح مراحل...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 153

نمودار  .2فرایند ظهور مقولة محیط فرهنگی مشابه

کدگذاری باز تا زمان شناسايی مقولة اصلی ادامه میيابد .مقولة اصلی ،دلنگرانی و دغدغة
اصلی شرکتکنندگان است .چند معیار برای انتخاب يک مقوله بهعنوان مقولة اصلی وجود دارد
که مهمترين آنها عبارتند از :مرکزیبودن ،مرتبطبودن به ساير مقولهها ،اتفاقافتادن مكرر در
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دادهها و صرف زمان بیشتر برای اشباعشدن (گلیزر .)1987 ،ما در ابتدا دو مقولة داشتن پزشكان
معروف و غريبکشنشدن را بهعنوان مقولههای اصلی درنظر گرفتیم ،اما پس از مراجعه و دورۀ
يادداشتها تشخیص داديم که داشتن پزشكان معروف ،زيرمجموعة خدمات عالی درمانی است.
از طرفی ،غريبکشنشدن ،تمام معیارهای مقولة اصلی را دارد.
در توضیح خالصة اين مقولة طبیعی بايد بیان داشت که دريافت درمان در کشوری بیگانه،
همواره استرس بههمراه دارد .ارائة خدمات سالمت به گردشگران ممكن است تهديدهايی را
متوجه بیماران خارجی کند .اعتماد ،صداقت و شفافیت ،مؤلفههای اين مقولهاند« .مهمترين بخش
درمان ،اعتماد است»؛1چراکه بیمار جانش را در اختیار سیستم سالمت قرار میدهد .همچنین
عالوه بر اينكه ذاتا صداقتنداشتن ،نامطلوب است ،گردشگران سالمت بهدلیل اينكه در شرايط
خاصی قرار دارند ،نسبت به اين مسئله حساسیت بیشتری دارند« .صداقت برای گردشگران
سالمت ،فوقالعاده مهم است» و «نبايد آنان را به چشم دالر نگاه کرد و منافع بلندمدت را فدای
منافع کوتاهمدت کرد» و «بهاصطالح غريبکش کرد» .منظور از شفافبودن اين است که بهطور
واضح بگويیم چه چیزی چرا اتفاق میافتد .در باب شفافیت بايد گفت «دادن قیمت شفاف،
مهمتر از خود قیمت است».
کدگذاری انتخابی

درنهايت ،يكی از کدهای باز بهعنوان مقولة اصلی انتخاب میشود و ساير کدهای بنیادی ممكن
است ويژگی آن مقولة اصلی باشند يا با آن مرتبط باشند .در اين مرحله ،کدگذاری صرفا برای
مقولة اصلی و مقولههای مرتبط صورت میگیرد و ديگر دادههای نامرتبط درنظر گرفته نمیشوند.
نمونهگیریهای بعدی با هدف توسعة نظريه صورت میگیرد (بايد از چه کسی بپرسم تا در اين
موارد بیشتر بدانم؟).
کدگذاری انتخابی تا زمانی ادامه میيابد که مقولة اصلی و مقولههای مرتبط اشباع شوند.
اشباع زمانی اتفاق میافتد که ويژگیهای بیشتر و جديدتری از دادهها حاصل نشود و وقايع
بهندرت نشانگرهای جديدی برای ويژگیهای موجود ارائه دهند .مقولههای اشباعشدۀ پژوهش
عبارتند از :غريبکشنشدن ،خدمات عالی درمانی ،چندجانبهبودن سفر ،قیمت مناسب،
دردسترسبودن و محیط فرهنگی مشابه.

 .1جملههايی که در اين پاراگراف در گیومه آمده است ،نقلقولهای خبرگان پژوهش است.
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یادداشتبرداری
يادداشتها در تمام مراحل تحقیق نوشته میشوند و ايدههای محقق درمورد مفاهیم ،ويژگیها و
چگونگی ارتباط آنها با يكديگرند .يادداشتها فوايد زير را برای تولید نظريه دارند .1 :ارتقادادن
دادهها به سطحی مفهومی .2 ،تدوين ويژگیهای هر مقوله .3 ،ارائة فرضیههايی درمورد چگونگی
ارتباط بین مقولهها و ويژگیها و  .4يكپارچهکردن اين ارتباطها (گلیزر.)84 :1978 ،
جدول  .2مثالی از یادداشتبرداری
مناسبترين قیمت نه قیمت ارزون
آقای ...گفت که قیمت مهمترين دلیل نیست .آخرين دلیله .آقای ...هم گفت که اصال نبايد گفت که خدمات پزشكی ايران
ارزونه .هیچکس دنبال ارزونی نیست .اين موضوع درمورد خودمون هم صدق میکنه .مثال ما دنبال ارزونترين جراح قلب
نیستیم.
آقای ...گفت به جای اينكه بگیم قیمت ارزونه ،بايد بگیم قیمت  affordableاست .قیمتی که مشتری میتونه
بپردازه .درواقع ،مشتری دنبال اينه که با هزينهای که استطاعت پرداختش رو داره ،بهترين خدمات رو دريافت کنه .مثل
ايران ،ما هم دوست داريم اگر بیماری قلبی داشته باشیم ،بريم يه مرکز درمانی که مناسبترين قیمت رو داشته باشه.
يعنی با هزينهای که میديم ،بیشترين خدمات رو دريافت کنیم.

مرتبسازی
بعد از اشباع ،مرتبسازی صورت میگیرد .در اين مرحله ،يادداشتهای نظری مرتب میشوند.
اين مرتبسازی يک طرح کلی نظری يا چارچوب مفهومی برای شكلبندی نظرية دادهبنیاد
عرضه میکند .منظور از مرتبسازی ،مرتبکردن براساس تاريخ نگارش نیست .هدف ،تهیة
چارچوبی مفهومی برای نظريه است و بايد در سطحی مفهومی به مرتبکردن يادداشتها
پرداخت؛ بهگونهای که ارتباط بین مقولة اصلی و ساير مقولهها نمايان شود .غنیبودن،
چندعلتیبودن و چندمتغیرهبودن نظريه ،در مرتبسازی حاصل میشود .گلیزر توصیه میکند که
مرتبسازی با مقولة اصلی شروع شود و سپس ساير طبقهها و ويژگیهايی که به مقوله اصلی
مرتبطاند ،مرتب شوند .ما نیز برهمیناساس ،يادداشتها را مرتب کرديم.
1

کدگذاری نظری
کدهای نظری ،چگونگی ارتباط مقولهها با يكديگر را مفهومسازی میکنند .کدگذاری نظری
معموال در زمان مرتبسازی و يكپارچهکردن يادداشتها اتفاق میافتد .کدگذاری باز و انتخابی،
1. Theoretical Coding
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به دستهبندی ،طبقهبندی و در واقع تكهتكه کردن دادهها میپردازد ،اما در اين مرحله و از طريق
کدهای نظری ،مفاهیم را به يكديگر ارتباط میدهیم .با مقايسة دادهها ،تحلیلها و يادداشتها،
با کدهای پیشنهادی گلیزر ( )2005 ،1998 ،1987مشخص شد که سه کد نظری خانوادۀ تعاملی،
پهنة اجتماعی و راهرفتن تصادفی ،با يافتههای تحقیق تناسب دارند .بهعبارت ديگر ،شكل دادهها
را بهطور مناسبی تبیین و مفهومسازی میکنند .همچنین در تمام مراحل روش نظرية دادهبنیاد از
گراف استفاده میشود (باکلی و وارينگ ،)2013 ،از جمله در مخابرۀ مؤثرتر و واضحتر نظريه .ما
نیز در تمام مراحل از گراف استفاده کرديم تا زمانیکه به مدل نهايی خود رسیديم (نمودار .)3

غریبکشنشدن

خدمات عالی درمانی
دردسترسبودن

قیمت مناسب

چندجانبهبودن سفر

محیط فرهنگی مشابه

نمودار  .3گراف نهایی مدل هویت برند توریسم سالمت ایران

خانوادۀ تعاملی به تأثیر متقابل ،عمل متقابل ،وابستگی متقابل و تعامل تأثیرها اشاره دارد .اين
کد ،تالشی برای دريافتن الگوی تعاملی دو يا چند متغیر است؛ زمانیکه تحلیلگر نمیتواند بگويد که
کدام اول اتفاق میافتد و شايد هم اساسا مهم نباشد .اين متغیرها تعاملی هستند و اهمیتی ندارد که
الگو چگونه شروع شده است و چگونه به پايان میرسد (گلیزر .)76 :1978 ،اين کد به بهترين وجه
به مفهومسازی ارتباط مقولهها با يكديگر میپردازد؛ چراکه متغیرهای هويت برند ،با يكديگر رابطة
تقدم و تأخر ندارند .اين متغیرها همانند اعضای بدن بر يكديگر تأثیر میگذارند و از يكديگر تأثیر
میپذيرند .پهنة اجتماعی به معنای مدلکردن و انتقال مفهوم انتزاعی يک حوزۀ سازوکار است که
در آن ،بحث و مذاکره صورت میگیرد (گلیزر .)22 :2005 ،اين کد بهخوبی ارتباط مقولة محیط
فرهنگی مشابه را با ساير مقولهها نشان میدهد .محیط فرهنگی مشابه پهنهای را شكل میدهند
که در آن ،متغیرها به تعامل با يكديگر مشغولاند .معیار راهرفتن تصادفی اشاره به حالتی دارد که
تمام متغیرها در صحنهاند ،اما در حال تغییرند و تقريبا در بینظمی و آشوب بهسر میبرند تا
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هنگامیکه يک متغیر جديد وارد میدان میشود و تمام متغیرها را مرتب میکند؛ برای مثال ،يک
سازمان بههمريخته است و يک رهبر مقتدر ،نظم را به آن برمیگرداند (گلیزر .)171 :1998 ،اين کد
نظری برای مفهومسازی ارتباط غريبکشنشدن با ساير مقولهها مناسب است.
ارتباط غريبکشنشدن با ساير مقولهها ،حالت مرکز ثقل دارد .اين مفهوم که از مطالعة متون
تخصصی ساير حوزهها (فیزيک و هنرهای رزمی) به آن رسیديم ،بدان معناست که ثبات و تعادل
کل هويت برند به ثبات غريبکشنشدن بستگی دارد .در فیزيک ،مرکز ثقل ،نقطهای در سیستم
است که بهگونهای رفتار میکند که گويی همة جرم آن سیستم در آن نقطه متمرکز است؛ بهعنوان
مثال ،اگر انسانی به حالت عادی و صاف ايستاده باشد ،مرکز ثقلش تقريبا در میان کمر (مابین لگن
خاصره) وی است .اگر دايرهای فرضی بین دو پای فرد رسم کنیم (که بهاصطالح ،بیس نامیده
میشود) ،فرد تا زمانی در تعادل است که مرکز ثقلش در اين فضای بیس قرار گیرد .بهعبارت ديگر،
درصورت خارجشدن مرکز ثقل فرد از بیس ،وی از تعادل خارج میشود و درنهايت سرنگون
میشود.
البته مرکز ثقل به معنای ضعف نیست .بهعبارت ديگر ،مرکز ثقل ،متضاد قوت نیست؛ زيرا
تمام متغیرهای ديگر درصدد حفظ و نگهداری مرکز ثقل هستند و مرکز ثقل به سیستم نظم و
تعادل میدهد ،اما الزاما برای ضعف اينگونه نیست؛ بهعنوان مثال ،اگر ايران در ويژگی چند
جانبهبودن سفر ،ضعیف عمل کند ،باز هم گردشگر سالمت به ايران میآيد ،اما با خارجکردن
مفهوم غريبکشنشدن ،کل برند گردشگری سالمت ايران ،کارکرد خود را از دست میدهد.
شايان ذکر است که استفاده از کدهای نظری ،اجباری و الزامی نیست (گلیزر.)14 :2005 ،
بهعبارت ديگر ،شايد بتوان مقولهها را بدون کدهای نظری به يكديگر مرتبط کرد ،اما چنانكه گلیزر
توصیه میکند ،بهتر است از کدهای نظری استفاده کرد .از طرفی ،کدگذاری نظری -همچنانکه
گلیزر ( )1992بیان میکند -بايد در آخرين مرحلة تحلیل انجام شود که اين توصیه ،خالف نظر
استراس و کربین است که در قالب کدگذاری پارادايم ،ساختاری ازپیشپنداشته بر دادههای پژوهش
تحمیل میشود ،اما در روش نظرية دادهبنیاد کالسیک ،کدگذاری نظری در آخرين مرحلة تحلیل
انجام میشود .برهمیناساس ،ما نیز کدگذاری نظری را در آخرين بخش تحلیلها انجام داديم.
مرور ادبیات
دو قانون مهم نظرية دادهبنیاد کالسیک درمورد مرور ادبیات عبارتند از :الف) مرورنكردن ادبیات
حوزۀ بنیادی در زمان انجام تحقیق ،ب) موکولکردن مرور ادبیات در حوزۀ بنیادی ،در زمان
مرتبکردن و نگارش نظريه ،هنگامیکه نظرية دادهبنیاد در شرف اتمام است (گلیزر،)67 :1998 ،
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اما در زمان اجرای پژوهش ،مطالعة متون تخصصی ساير حوزهها بسیار مفید است .مطالعة ادبیات
حوزههای ديگر سبب افزايش حساسیت نظری محقق در مفهومسازی و کدگذاری نظری میشود
(گلیزر.)35 :1992 ،
ما نیز در زمان اجرای پژوهش حاضر متون ساير حوزهها را مطالعه کرديم ،اما در نگارش
نظرية نهايی ،بیشتر دو حوزۀ علم فیزيک و هنرهای رزمی بهکار گرفته شد .در مراحل پايانی
تحقیق ،به حوزههای تخصصی برند و توريسم سالمت نیز پرداختیم .بايد تأکید شود که در
مطالعة ادبیات مربوط به حوزۀ بنیادی ،هدف بیشتر مقايسة يافتهها با ادبیات است .درنتیجه ادبیات
موجود بايد بهعنوان مجموعهای ايده تلقی شود و نه حقايق مطلق .از طرفی ،خواندن ادبیات در
ابتدای پژوهش ،اين ريسک را برای ما داشت که به تأيید نظريههای موجود بپردازيم و در کشف
مطالب تازه دلهره داشته باشیم؛ بهعنوان مثال ،در ادبیات توريسم سالمت ،تأکید بیش از حد بر
ارزانبودن قیمت خدمات درمانی وجود دارد و بهعنوان مهمترين محرک شكلگیری توريسم
سالمت بیان شده است (بهعنوان نمونه ريسمن ،)2010 ،اما دادههای پژوهش حاضر ،خالف آن
را بیان میداشت؛ چنانكه در مثال يادداشت (جدول  )2بیان شد .همچنین چندين چارچوب به
مفهومسازی هويت برند پرداختهاند (آکر1996 ،؛ آکر و جواچیمستالر2000 ،؛ آکر و مک لونقلین،
2010؛ کاپفرر ،2008 ،دی چرناتونی ، )1999 ،اما هیچيک بهصورت عینی و علمی ،طراحی
نشدهاند (کولمن و همكاران .)2011 ،آنها مبتنی بر دادههای واقعی نیستند و آنچنانکه استراوس
و کربین ( )45 :1390نام مینهند ،نظريههايی ظنی هستند .همچنین موارد مذکور با دادههای
پژوهش حاضر تناسب ندارد؛ يعنی مفاهیم ارائهشده ،الگوهای درون دادهها را بهطور مناسبی
تبیین نمیکند (گلیزر .)1998 ،درنهايت ،منطق زيربنايی اين چارچوبها نیز مورد نقد است؛ برای
مثال ،مدل کاپفرر از مفاهیم تصور از خود و تصور از برند ،بهعنوان اجزای هويت برند ياد کرده
است ،اما اين سازههای مبتنی بر مصرفکننده ،خروجی هويت برند هستند (کولمن و همكاران،
.)2011
نگارش نظریه
نظريه ،عبارت است از مجموعهای بههمپیوسته از سازهها ،مفاهیم ،تعاريف و قضايا که بهمنظور
تبیین و پیشبینی پديدهها از طريق تشخیص روابط بین متغیرها ،يک نظر نظامدار دربارۀ اين
پديدهها ارائه میدهد (هومن .)11 :1373 ،نظريه ،مجموعة مقولههای پرورده است که بهصورت
منظم و با جملههای بیانکنندۀ ارتباط ،به يكديگر متصل شدهاند تا چارچوبی نظری را شكل
دهند که پديدههای اجتماعی ،روانشناختی ،آموزشی ،بهداشتی و مشابه اينها را توضیح دهد
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(استراوس و کربین .)44 :1391 ،برهمیناساس ،پاسخ به سؤال پژوهش ،يعنی مدل هويت برند
توريسم سالمت کشور چگونه بايد باشد را میتوان براساس تحلیل دادههای تحقیق ،بهصورت
مدل فوق و در قالب يک نظرية دادهبنیاد بیان کرد:
اجزای هويت برند گردشگری سالمت ايران در قالب الگويی تعاملی ،با يكديگر رابطة متقابل
دارند و بر يكديگر تأثیر متقابل میگذارند .در اين تأثیر و تأثر ،رابطة تقدم و تأخر وجود ندارد و
اجزای هويت برند توريسم سالمت ،همانند اجزای بدن انسان بر يكديگر تأثیر میگذارند و از
يكديگر اثر میپذيرند .از طرفی ،محیط فرهنگی مشابه ،مانند فضا و میدانی عمل میکند که در
آن ،فضاهای مقولههای هويت برند با يكديگر درتعاملاند .هرچند متغیرهای هويت برند در تعامل
با يگديگرند ،در بینظمی و بیثباتی بهسر میبرند؛ مگر اينكه متغیری که حالت مرکز ثقل دارد،
وارد میدان شود .با اضافهشدن اين ويژگی ،يعنی غريبکشنشدن ،کل مدل ،ثبات و تعادل خود
را بهدست میآورد و تمام تأثیر و تأثرها در پی حفظ و نگهداری اين مرکز ثقلاند؛ چراکه ثبات و
تعادل کل هويت برند ،به ثبات غريبکشنشدن بستگی دارد و با حذف غريبکشنشدن از
هويت برند ،کل هويت برند ،کارايی خود را از دست میدهد و سرنگون میشود .براساس نظرية
مرکز ثقلی هويت برند ،هويت برند ،مرکز ثقل دارد .مرکز ثقل ،الزاما بهمعنای مهمترين جزء
نیست .همچنانکه شايد گفته شود چشم يا زبان در بدن انسان ،مهمتر از مرکز ثقل است ،اما
چشم و گوش و ...پیوسته درصددند که مرکز ثقل در جايگاه مناسب قرار گیرد تا کل بدن ثبات
داشته باشد و واژگون نشود .در هويت برند نیز تمام متغیرها و عوامل تشكیلدهندۀ هويت برند
درصددند که مرکز ثقل در جايگاه مناسب قرار گیرد .براساس نظرية مرکز ثقلی هويت برند ،در
تدوين هويت برند شايد بعضی از عوامل مهمتر از بعضی ديگر بهنظر برسند ،اما مفاهیمی در
هويت برند بايد ديده يا شناسايی شوند که حالت مرکز ثقل دارند .درمورد مرکز ثقل هويت برند
گردشگری سالمت ايران ،خصوصیت غريبکشنشدن ،مرکز ثقل است و تمام متغیرها در
صحنه ،بدون وجود اين متغیر در بینظمی و نبود تعادل بهسر میبرند.
اجزای هويت برند توريسم سالمت ايران درصددند که مفهوم غريبکشنشدن را در ذهن
مخاطبان گردشگری سالمت ،حفظ و ايجاد کنند .محیط فرهنگی مشابه ،دردسترسبودن،
چندجانبهبودن سفر ،مناسببودن قیمت ،خدمات عالی درمانی ،بدون وجود مفهوم غريبکش
نشدن نمیتوانند موجب تعادل و ثبات هويت برند گردشگری سالمت ايران شوند .مهمتر آنكه با
حذف غريبکشنشدن ،کل هويت برند گردشگری ايران سقوط میکند و از هم میپاشد.
همچنانکه در فنون رزمی بیان میشود که در مبارزه با رقیب ،ابتدا بايد مرکز ثقل حريف
شناسايی شود ،سپس بايد به مرکز ثقل وی– که حافظ تعادلش است -حمله کرد ،در رقابتهای
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تجاری نیز بايد مرکز ثقل برندهای رقیب شناسايی شود و راهبردهای تهاجمی و تدافعی ،با تمرکز
بر آن تدوين شوند .در جودو ،يک حريف ضعیفتر میتواند يک حريف قویتر را زمین بزند؛ به
شرطیکه اولین اصل جودو را که کوزشی (حمله به مرکز ثقل و برهمزدن تعادل حريف) نام دارد،
رعايت کند .کوزشی بیان میدارد که قبل از پرتاب حريف (اجرای فن) ،بايد تعادل حريف از بین
برود و عمل پرتابکردن بايد موقعی صورت گیرد که وضعیت تعادل حريف برهم خورده است.
برهمیناساس ،در تدوين راهبردهای تهاجمی بازاريابی بايد مرکز ثقل رقبا شناسايی و به آن
حمله شود .بهعبارت ديگر ،بايد مهمترين دغدغة مديران برند ،حفظ و نگهدای مرکز ثقل برند
باشد .درمورد گردشگری سالمت ايران ،رقبای ايران بهجای حملههای پراکنده ،بايد به مرکز ثقل
هويت برند ايران حمله کنند؛ چراکه با حذف ويژگی غريبکشنشدن ،کل برند گردشگری
سالمت ايران کارکرد خود را از دست میدهد .ازطرفی بايد تمامی برنامههای بازاريابی و تبلیغاتی
در راستای حفظ مرکز ثقل هويت برند گردشگری سالمت ايران ،يعنی غريبکشنشدن باشد؛
زيرا تمام تعاملهای ساير متغیرهای هويت برند گردشگری سالمت ايران ،حول اين متغیر است.
بحث و نتیجهگیری
مقالة حاضر به توضیح مراحل انجام روش تحقیق نظرية دادهبنیاد کالسیک در قالب شرح اسلوب
اجرای يک نمونة حقیقی پرداخت .شايان ذکر است برای اينكه محققی بتواند يک تحقیق نظرية
دادهبنیاد کالسیک را بهخوبی انجام دهد ،بايد بتواند و عالقه داشته باشد که ذهنش باز بماند،
صبور باشد تا مفاهیم ظاهر شوند و درنهايت ،قدرت مفهومسازی داشته باشد .در اين مطالعه بسیار
تالش کرديم بدون پیشداوری و تعصب اجازه دهیم که مقولة اصلی و ساير مقولهها ظاهر شوند
و مفاهیم با دادهها تناسب داشته باشند .براساس تجربة مقالة حاضر تأکید میکنیم که اين
بازباقیماندن و صبوربودن ،بسیار مفید و لذتبخش است.
نظرية دادهبنیاد ،از معدود روشهای تحقیق است که بر ارائة نظرية جديد تمرکز دارد .در
زمان نگارش کتاب کشف نظرية دادهبنیاد (گلیزر و استراوس )1967 ،در آمريكا ،نظريهها تنها از
سوی عدهای خاص از نظريهپردازان ارائه میشد و ساير محققان به آزمون و وارسی آن نظريهها
مشغول بودند .شرايط آن زمان آمريكا ،مشابه شرايط فعلی ايران بود که نظريهپردازی تنها
مختص انديشمندان خارجی است و کار محققان ايرانی ،آزمون و وارسی نظريههای آنان شده
است ،اما از طريق روش نظرية دادهبنیاد کالسیک ،پژوهشگران ايرانی میتوانند بهصورتی مؤثرتر،
نظريههای خود را بهشیوهای علمی ارائه کنند .برهمیناساس ،الزم است که دربارۀ استفاده از
روش نظرية دادهبنیاد کالسیک کوشش بیشتری بهعمل آيد و دانشجويان کارشناسی ارشد و
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.دکتری به استفاده از اين روش تشويق شوند
 امكان تفاسیر مختلف از پديدۀ مورد بررسی است،يكی از محدوديتهای پژوهشهای کیفی
 تنها يكی از تفاسیر ممكن و،و طبعا تفسیر صورتگرفته از پديدۀ مورد مطالعه در اين پژوهش
 مدل پژوهش حاضر يک مدل نتیجهای (محتوايی) است و، از طرفی.پذيرفتنی درمورد آن است
، مانند راهبردهای ژنريک پورتر، بعضی تئوریها در حوزۀ مديريت.مدلی فرايندی بهشمار نمیرود
 متعلق به مدلهای محتوايی است؛، مدل هويت برند توريسم سالمت ايران.ناظر بر محتوا هستند
 به طراحی مدل فرايندی، به پژوهشگران توصیه میشود با اجرای پژوهشهای علمی،بنابراين
 همچنین اين پژوهش با استفاده از روش نظرية دادهبنیاد.هويت برند توريسم سالمت اقدام کنند
 به ساير محققان توصیه میشود از روشهای استراوسی (سیستماتیک) يا.کالسیک اجرا شد
.سازاگرا (چارماز) استفاده کنند و نتايج را با نتايج پژوهش حاضر مقايسه کنند
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