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 «ناهمگون در بستر موافق    اندوزی تجربه » 

زیگرانِ غیرآکادمیکِ تئاتر در ای در بین با پذیری حرفه فرایند جامعه
 شهر تهران

1ریزی،قربانعلیسبکتکین*2امینصبوری

 چكیده 
گروهجامعه در حرفهپذیری جامعههای انواع از یکی نقشای یادگیری فرایند به استکه ها،پذیری

لعه،کشفهایمربوطبهحرفهیاگروهاجتماعیاشارهدارد.هدفاینمطاها،هنجارهاومهارتارزش

ایمثابهیکگروهحرفهایدربینبازیگرانغیرآکادمیکِتئاتردرشهرتهران،بهپذیریحرفهفرایندجامعه

ایِگروهِبازیگرانِتئاترتبدیلاست؛کشفوشناساییفرایندهاییکهطیآن،فردمبتدی،بهعضوِحرفه

شوندگانتحتهدایتِمصاحبه«بازیگرشدنداستان»شود.تحققاینهدفازطریقفهموشناساییمی

 بستری/شرایطی، مجموعةمقوالت از است. شده دنبال گرانددتئوری موافق»روشِ بستر عنوانبه«

عنوانمقولههستهبه«اندوزیناهمگونتجربه»مقولةهستهانتزاع،وازمیانمقوالتفرایندی/تعاملی،مقولة

اندوزیناهمگوندربسترتجربه»قولةمرکزینهاییبهدستآمد:انتخابشد.ازترکیبایندومقوله،م

وخیزانمنداستکهیکحرکتاُفتانپذیریغیرمنسجموغیرنیتگریکجامعهاینمقولهنمایان«.موافق

حرفه نشانمیایتا طریقیادگیریشدنرا از اینفرایندعمدتاً عملکرد دانشودهد. از هایپراکنده

باتجربهمهارتِ پدیدهافراد با مواجهه و بازیگرانتر، راه سر بر هایحاویظرفیتآموزشیاستکه

غیرآکادمیکقرارگرفتهاست.

ای،بازیگرانای،بازیگریتجربی،بازیگریحرفهپذیریحرفهپذیری،جامعهجامعهکلیدی: واژگان

غیرآکادمیک
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 مقدمه و بیان مسئله
روزشتابوکیفیتهایآموزشی،روزبهحوزهمدارانهبههمهسانهوپژوهشامروزهورودکارشنا

می دشواریمضاعفی و حقایق از جدیدی ابعاد و مسائلیابد میهای آشکار را کند.تربیتی

حیطههنروموضوعاتپیرامونآننسبتبهسایرمسائلکمترموردتوجه اساساً باوجوداین،

تبعقرارگرفته ازمحورهایکشفاندوبه هنر یادگیریدر فرایندهایآموزشو موضعِ آن،

نوعی منظر این از است. کشور غیررسمی( و )رسمی آموزشی نظام مغفولِ و نشده

شودویژهدرحوزةآموزشوتعلیموتربیتاحساسمیفقروتنگدستیدرقلمروپژوهشهنر،به

 (.2898:62)کیاالشکی،

یادگیرید پذیریجامعه»شناسیتحتعنوانفرایندرجامعهمقولةآموزشو موردبحثو«

می انسانبررسیقرار همة معرضفرایندجامعهگیرد. در ناگزیر میها گیرند)مونی،پذیریقرار

1007 جامعه77-90: عادات(. زبان، دانش، هنجارها، افراد آن در که است فرایندی پذیری

تردرجامعهحضورداشتهباشندوآموزندتابتوانندراحتمیورسومراهاوآداباجتماعی،ارزش

آموزدکهچگونهنیازهایخودطرففردطیآنمی(،فرایندیکهازیک1027فعالیتکنند)هُپنر،

 برطرفنماید)کوئن، 2897را مهیاساختناعضایجدیدبرای78: ازطرفدیگرجامعهبا و )

 به اجتماعی، سازمان در میمشارکت ادامه خود حیات )ترنر، 2879دهد که277: چرا ،)

بایدجامعهجامعه افرادیکجامعه جامعهنیزضروریاست. وتثبیتخودِ پذیرپذیریبرایبقا

شدهباشندتابتوانندازساختاراجتماعیآنجامعهحمایتکنندودرحفظونگهداریآنبکوشند

 1021)کِندال، جامعه206: جامعهرفهپذیریح(. انواع از یکی فراینداینیز به پذیریاستکه

ارزشیادگیرینقش ومهارتها، هنجارها داردها، اجتماعیاشاره گروه هایمربوطبهحرفهیا

 جامعه1007)وُلف، فرایند کشف حاضر، مسئلةپژوهش حرفه(. بازیگرانِپذیری بین در ای

ایاست؛کشفوشناساییفرایندهاییکهبهیکگروهحرفهمثاغیرآکادمیکِتئاتردرشهرتهران،به

مبتدیبهعضوحرفه گروهبازیگران)یعنیبازیگرحرفهطیآن،فردِ شود.ای(تئاترتبدیلمیایِ

 از غیرآکادمیک»مقصود فاقدتحصیالتدانشگاهیِ«بازیگران که بازیگرانیهستند از دسته آن ،

توزارتعلوم(درزمینةبازیگریهستندوپسازپایانِدورةهایتحتنظاررسمی)دردانشگاه

ایغیرازبازیگریدارند.اندویاتحصیالتدانشگاهیدررشتهمتوسطهیابهتحصیلادامهنداده

تئاتردرپندارِمطّلعیناینحوزهعبارتاستازشخصیکه«ایبازیگرحرفه»همچنینمنظوراز
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آوردوگیخودراازطریقفعالیتنسبتاًمستمردرتئاتربهدستمیحداقلبخشیازدرآمدزند

عنوانبازیگرازسویاهالیتئاترموردپذیرشوتأییدقرارگرفتهاست.نیزبه

نظریه و اجتماعی اندیشمندان ویژهاگرچه توجه تربیت و تعلیم مقولهپردازان به ای

یابیبهیکفهممنطبقغفولماندهتالشبرایدستاند،اماآنچهکهمپذیرینشاندادهجامعه

هایمختلفپذیریودرگروهیآندرمراحلمختلفجامعه«هاوفرایندهاشیوه»برواقعاز

حرفهحرفه گروهِ ازایواجتماعیاست. مستثنینیست. اینقاعده از تئاترنیز بازیگرانِ ایِ

شناساییفرایندجامعهمین حرفههرواینپژوهشبا بهنوبةخوددرپیپذیریِ اینگروه، ایِ

و هنرمندان، متولیان، برای موضوع، حیث از حاضر پژوهش است. فوق خأل پُرکردن

شناسیدارایاهمیتاست.ازعالقمندانبهتئاتر،وازحیثروش،برایاجتماعِعلمیِجامعه

شودمسیریگرانتئاترموجبمیایبازیپذیریحرفهسو،شناساییومعرفیفرایندجامعهیک

رویعالقمندانومخاطبانبازیگریایازآغازتاموفقیتپیمودهکهبازیگرانحرفه اندپیشِ

کاربردیبرایخیلعالقمندانوتازهوتئاترقرارگیرد؛یعنیفراهم یکنقشةراهِ واردهاکردنِ

می تحقیق این دیگر، سوی از و تئاتر. الگوییبه فرایندهایتواند کشف و مطالعه برای

گروهجامعه سایر حرفهپذیریِ علمیِهای دانشِ فقدانِ با حوزةفوق دو هر در باشد. ای

ایم.اجتماعیوکاربردیمواجه

 چارچوب مفهومی
 پذیریجامعه. 1

جامعه از قطعی و نهایی تعریفی پیچیدگیپذیرفتن به توجه با امریپذیری، فرایند، این های

وجوددرتعاریفمتعددیکهازاینمفهومارائهشدهاستعناصراینرسد.بابهنظرمیدشوار

می را پژوهشمشترکی و مطالعات یافت. جامعهتوان فراوانی فرایندهای نوعی را 2پذیری

کرده معرفی ایوِنزیادگیری و )هاوکینز 1اند ،2888 وُلف، مسراِسمیت1007؛ 8؛ ؛1009،

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
اینفرایندبهمعنایگذاریارشته2 ایازگذارهایمیانیکوضعیتاجتماعیووضعیتاجتماعیدیگراست.

مداوموحرکتمی مفهومازجنستغییر،جریانِ یافتهدرطورسازمان(.حرکتیکهبه2881باشد)گولدوکولب،

 (.2877:187گیرد)بیرو،بسترزمانشکلمی

2 Howkins & Ewens 

3 Messersmith 
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ودیگ2شینیاشیکی ویزوشانک1006ران، 1؛ اِستین1001، و توالی، ویدمن، 8؛ بوزیچ1002، ؛

اشمیسر و 4کیس ،1008 جایی تا ) معادل را آن برخی اجتماعی»که یادگیری دانندمی«

 بیاندیگرجامعه1009)مسراِسمیت، به فرایندیادگیریو(. ناخواسته یا پذیریپیامدخواسته

)ش است محیط از حاصله تجارب دیگران، و نسلر1006ینیاشیکی 7؛ دیگران، ؛1002و

واُرتگا شود،آنچهکهدراینفرایندیادگیری،بهافرادمنتقلمی(.6،1028برینکرهوف،وایت،

ارزش تواناییهنجارها، زبان، دانش، باورها، وها، عادات رسوم، و آداب عاطفی، های

مهارت اجتماعی زندگی برای همگی که است )برنزهایی هستند 7ضروری اسمتانا،1021، ؛

رُوت و 9رابینسون، نقطه(.1027، اکتسابتوانایینظرجامعهاز طریقشناختی، از هایمذکور،

امکان دیگران با کنشمتقابل است)ترنر، 2879پذیر :279 رابرتسون، دیگر2871؛ بیان به .)

جامعه در نقشکلیدی فردی بین میروابط ایفا عالوهکننپذیری درد. مشترک عناصر براین

جامعهپذیری،سایرویژگیتعاریفجامعه نیزنبایدازنظردورداشت. پذیریحالتهایآنرا

تابعیازشرایطفرهنگیاست)محسنی، نسبیدارد،زیرا (.همچنین8،1029؛سِرپا2894کامالً

غیرقابلپیشفرایندجامعه فرایندیپیچیدهومتنوع، غیرقابلپذیری، غیرارادی، بینیونامعلوم،

پذیری،فرایندیخطیجامعه(.2898محمدیودیگران،باشد)دیناجتناب،دائمیومداوممی

پذیردارد)ویدمن،توالی،وپویا،تعاملی،تکاملیوانعطافنیست،بلکهماهیتیکپارچه،سیال،

20اِستین از1002، طرفیاینفرایندشخصیاستو از متفاوتاست.(. دیگر فرد فردیبه

پذیریراسریعوبرخیبهکندیوباتحملمشکالتونامالیماتسپریبعضی،دورهجامعه

پذیریبرپایهتوانگفتفرایندجامعهطورکلیمی(.به1009؛مسراِسمیت،1007کنند)وُلف،می

(.1028وسِرپا،22تولیدوبازتولیدمداوماستواراست)فررا

پذیریبهاینشرحاست:توجهبهمباحثفوق،تعریفپیشنهادیمحققازمفهومجامعهبا

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1 Shinyashiki 

2 Weis & Schank 

3 Weidman, Twale, & Stein 

4 Bozich Keith & Schmeiser 

5 Nesler 

6 Brinkerhoff, White, & Ortega 

7 Berns 

8 Smetana, Robinson, & Rote 

9 Serpa 

10 Weidman, Twale, & Stein 

11 Ferreira 
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حالشخصی،کهطیپذیر،غیرخطیودرعینپذیری،فرایندیاستتکاملی،انعطافجامعه»

احساس)ارزش و عمل و الگوهایفکر دیگران با کنشمتقابل طریق از فرد باورها،آن ها،

هایالزمجهتگیردوآمادگیمیها(رافراهایعاطفیومهارتتواناییهنجارها،دانش،زبان،

«کند.مشارکتدرسازماناجتماعیراکسبمی

 پذیریهای جامعهمكانیسم. 2

ارزش برایانتقال اساسیاستفادهجامعه مکانیزم دو از افراد به باورهایخود و هنجارها ها،

بهمی متوالیصورتمیکندکه گاهیاینانتقالبهپذیطور دررند. صرفاً و طورسطحیبوده

ها،عادات،طرزرفتاروغیرهکهکندکهعبارتاستازأخذبازتابتوقفمی«یادگیری»مرحلة

کند)صدیقاورعیگیردورفتاراوراراهنماییمیدراُرگانیسمانسانیوروانِشخصجایمی

باشد،افرادرابرایمشارکتفعالومفیدانیزمدوممیکهمک«کردندرونی(.»2889ودیگران،

می آماده جامعه در دیگران، اورعیو )صدیق ارزش2889سازد مکانیسم، این توسط و(. ها

تثبیتمی بههنجارها اگرعقیدهطوریشوند، ماکه نظامخود اینکهجزء بعداز بپذیریم، ایرا

شودودرمقابلتغییربهسختىمقاومتعخودمستقلمىدرآمد)یعنیدرونىشد(،اوالًازمنب

(.2896:61کند،وثانیاًپاداشیدرونیدارد)ارونسون،مى

 پذیریمراحل جامعه. 3

کنندپذیریرابهدونوعاولیهوثانویهتقسیممیهاوکینزوایونزبهنقلازبرگروالکمنجامعه

دهدتررخمیشدندریکجامعهبزرگریاناجتماعیکهاولیدردورانکودکیودومیدرج

 هنگامیکهیکنوزاددریکجامعهمتولدمی2888)هاوکینزوایونز، بهبیاندیگر، شودو(.

کند،ازآموزدوذهنیتمشترکباآنجامعهپیدامیهایآنجامعهرامیرفتهباورهاوارزشرفته

پذیریگسترةوسیعیدارد،بهاینمعنیکهازایننوعجامعهگوییم.پذیریاولیهسخنمیجامعه

 مرگدرحالتکمیلشدناست)صدیقاورعیودیگران، جامعه2889بدوتولدتا پذیری(.

جامعه جنس از میثانویه صورت آن امتداد در اما نیست، اولیه دومپذیری مرحله گیرد.

(.80-2876:82آموزشیرسمیاست)مور،پذیریمربوطبهزمانورودکودکدرنظامجامعه

دراینمرحلهشخصبرایاینکهعضویازیکگروهیاجامعهباشد،بهدنبالکسبتخصصو

 (.2889رود.مثل:آهنگری،پزشکیو...)صدیقاورعیودیگران،آموزششغلوتحصیلمی
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 ای پذیری حرفه پذیری ثانویه مدخل جامعه جامعه. 4

(،2،1004دهد)پیجپذیریثانویهراشکلمیحرفهبخشقابلتوجهیازجامعهپذیریدرجامعه

پذیریثالثیهمعرفینظرانآنرافرایندیجداگانهوتحتعنوانجامعهاگرچهبرخیازصاحب

می ایونز، آن2888نمایند)هاوکینزو می(. برگروالکمننیزاشاره که جامعهطور پذیریکنند،

(.2892:98پذیریثانویهاست)کوش،هایجامعهترینصورتازاساسیاییکیحرفه

 ای پذیری حرفهجامعه. 5

میپذیریحرفهجامعه را نقشای افراد آن طی دانستکه فرایندی ارزشتوان باورها،ها، ها،

ها،دانشوعالیقاختصاصیمربوطبهحرفهیاگروهاجتماعیجدیدراکسبهنجارها،مهارت

،1؛پرایس1007شوند)وُلف،ای(خودمهیامیهایتخصصی)حرفهکنندوبرایاجراینقشمی

تریبهخودهاواستانداردهایفردشکلملموس(.دراینمرحله،ارزش8،1026؛ماریت1008

حرفهمی و کاری محیط به ورود با و میگیرند تحول دستخوش منعکسای تا کنندهشوند

(.درواقعمحتوایاینفرایندبر2898:14محمدیودیگران،هباشند)دینهایآنحرفارزش

طورای،اعضایشبتوانندوبخواهندبهایناصلبناشدهاستکهبراساستقاضایاجتماعحرفه

فعالیت مِلکواهایحرفهمؤثریدر و ودنیوا، باشند)سایگوشف، 4ایمشارکتداشته ،1010.)

کردنآوریحرفه،درونیهنقلازکوهن،اینفرایندرایادگیریزبانوفنوهمکارانب7واگمن

هایزندگیایدرهویتفردیودیگرنقشهایحرفهوتلفیقنقشحرفههنجارهاوارزش

لوهررتوصیفمی )واگمنو 6نمایند به1000، اینمفهوم متعددینیز منابع در فرایند(. مثابه

،9؛تشندورفونمشیک7،2886است)تردوِلایتعریفشدهحرفهکردنوتکاملهویتدرونی

،20برینکلی؛یانگ،استونکل،وباول1006؛شینیاشیکیودیگران،8،1007؛چیتیوبلک1002

(.22،1028؛آرنولدوباگز1027؛مرادیودیگران،1009

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1 Page 

2 Price 

3 Mariet 

4 Saigushev, Vedeneeva, & Melekhova 

5 Waugaman 

6 Lohrer 

7 Tradewell 

8 Teschendorf & Nemshick 

9. Chitty & Black 

10. Young, Stuenkel, & Bawel-Brinkley 

11. Arnold & Boggs 
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عملکرد«اخواستهپیامدخواستهون»ایپذیریحرفهدرنهایتبایددرنظرداشتکهجامعه

صورتهدفمندوهمغیرهدفمندهایآموزشیوفرایندهایمحیطکاراستکههمبهبرنامه

میبه شمار دیگران، 1006آید)شینیاشیکیو مونی، اعضایدرون1007؛ با مواجهه در فرد .)

تجاربیکسبمی ،باشد)واگمنولوهررکندکهبرایپذیرشویدرحرفهالزامیمیحرفه،

(.1001؛ویزوشانک،1000

 روش تحقیق
تعیینویژگی بیشترینتناسبمیانروشتحقیقوپژوهشکنندههایموضوعوهدفتحقیق،

درپژوهشِحاضراست.2موردنظراست.همیننکتهمالکانتخابروشرویشنظریه

 روش رویش نظریه

یک»راینمطالعه،عبارتاستازعنوانروشعملیاتید،به«گرانددتئوری»یا«رویشنظریه»

هایموضوعیگوناگونامکانروشپژوهشاستقرائیواکتشافیکهبهپژوهشگراندرحوزه

هایموجودوازپیشتعریفشده،خودبهتدوینتئوریاقدامجایاتکابهتئوریدهدتابهمی

کنند » 2897)منصوریان، تحقیقاتفاقمی1: طول در رویشنظریه تعاملا(. رهگذر از فتدو

داده تحلیل گردآوریو بین میمستمر حاصل ها )منصوریان، 2897شود اینروش،4: در .)

کندوبعدازمراجعهبهایرامطرحمیهامحققابتدافرضیهکهدرآن-هابرخالفسایرروش

 ایوجودندارد.فرضیه-نمایدواقعیتآنراآزمونمی

 گیرینمونه شیوه
ههاازها،بایداینموضوعرابرایخودودیگرانروشنکندکههدادهقبرایگردآوریدادهمحق

«گیهریشهیوهنمونهه»آیند.پاسختفصیلیبهاینسؤالدرایهنروش،کدامواقعیتبهدستمی

احبهوگیریهدفمندبرایگهزینشافهرادمهوردمصهشود.دراینتحقیقابتداازنمونهنامیدهمی

،1هایموردنیاز)جانسونگیرینظریبرایتشخیصتعدادافراد،تعیینمحلدادهسپسازنمونه

شود)محمدپور،هابههمدیگرویافتنمسیرپژوهشاستفادهمیدادنآن(وچگونگیربط2880

رکهردکههدر(.برهمیناساسدرپژوهشحاضرمحققابتداباافرادیتماسبرقهرا2897:74

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1 Grounded theory 
2 Johnson 
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(از1000:289)2نیهومنزمینةموضوعِتحتبررسیدارایاطالعاتوشناختکافیوبهقهول

مؤلفةغیرتیپیهکوایِتئاتروبانبودند.دراینجابراساستعریفبازیگرحرفهمطلعینودروازه

بازیگرمعینشدوها،بازیگرانِموردمصاحبهانتخابشدند.سپساولینغیرهمسانبودننمونه

هایفراهمآمدهازمهورداولآوریگردید.پسازآنبادقتدردادههایمربوطبهاوجمعداده

طورتعیینشدکهتاحدممکنبهامهورداولدرموضهوعها،مورددومآنوتحلیلمقدماتیآن

هایمربهوطدربررسیدادههاکمککند.همینشیوهبررسیتفاوتداشتهباشدتابهشمولداده

بهمورددوموهمینمالکبرایتعیینموردسومنیزرعایتشد.اینفرایندبهههمهینشهیوهو

رسیدیم،یعنیبررسیچندمورد«کفایتنظریواشباع»باهمینمالکادامهیافتتاآنجاکهبه

هایقبلبهدستنداد.ایمتفاوتازدادهآخر،هیچداده

 ها گردآوری داده تكنیک

ازروایتمصاحبهروایی: بهاستفاده برایناستداللعنواندادهها هاییبرایتحلیلاجتماعی،

روش استکه پاسخنمی»شناختیاستوار الگویپرسشو جهانِدر تجربیاتو کنه به توان

تحقیقبراساسآنچهدر(.دراین2882:281)فلیک،«شوندگاندستپیداکردزیستةمصاحبه

شوندهخواستهشدکهسرگذشتبازیگرشدنخودتکنیکمصاحبهرواییآمدهاستازمصاحبه

سؤال»کارازشود.برایاینراتعریفکند.مصاحبهرواییعموماًبایکوضعیتاولیهشروعمی

هایاینتحقیقاینبوده(.سوالآغازیندرمصاحب2882شود)فلیک،استفادهمی«1مولدروایت

«.هایعالقهوگرایشدربازیگریدرشماچهبود؟کیوچگونهآغازشد؟نخستیننشانه»که:

شکلیمنسجمبههاییکهبهدستهازروایتهاوماجراهایموجود،آنسپسازمیانانبوهتجربه

امانیافت.هاسشدندانتخابشدوتوالیآنموضوعبحثمربوطمی

 ها تحلیل داده
هاصورتبندیمتندادههاازطریقکدگذاریومقولهدرروشرویشنظریه،فرایندتحلیلداده

گذاری،دستهیکبخشازتجزیهوتحلیلاستکهشاملشناسایی،نام«کدگذاریباز»گیرد.می

پدیده تشریح دادهبندیو میان میهایموجود )علیها باشد احمدی نهایی، سپس2897و .)

کدگذاریمحوری» )دسته« ارتباطبینکدها فرایندایجاد یکدیگربندیکه با ومشخصات( ها

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1 Neuman 
2 Generative narrative Question 
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پذیرد)علیاستانجاممی 2897احمدیونهایی، در820: ونهایتاً از«کدگذاریگزینشی»(. ،

کلی همةعناوین میان دستآمد-تر به محوری مرحلةکدگذاری در به-که مقولهعنیکی وان

هاباآننیزموردتأملوشناساییقرارشودورابطهسایرواقعیتمرکزیشناختهوبرگزیدهمی

بامی ارتباط در جدید دادة هر ابتدا دستورالعمل، اساسهمین بر پژوهشنیز این در گیرد.

گذاریشوندگان،درقالبیکنکتهکدگذاریشد.سپسازمیانکدداستانبازیگرشدنمصاحبه

بندیشد.ودرهایاولیه،مفاهیممشابهوهمجنسازنظرمعناییدرقالبکدهایمحوریطبقه

به مقوالتمحورییکمفهوم میان درنهایتاز گردید. انتزاع کدگزینشیاستخراج/ عنوان

یناینجابایدتوجهداشتکهبرقراریهمهاینارتباطاتمیانمقوالتمختلفبایکدیگروعناو

تواندنتیجهتواندبااستفادهازدانشقبلیصورتبگیردیامیهایبعدیمیگیریمتمایزونتیجه

حساسیتتئوریکیِ» )علی« نهایی، 2897احمدیو وحساسیت808: محققباشد. شخصیِ )

غوطه در محقق توانایی هم دادهتئوریکی در آنورشدن به معنادادن و وها )فراهانی هاست

(.2894ی،عریض

 کاربست روش در عمل
شدنفضایتحقیقوهاوتعیینروش،ومشخصبعدازمطالعاتنظریوجستجودرپیشینه

پسازانجامچندمطالعةاکتشافی،واردمیداناصلیتحقیقشدیم.جامعةآماریتحقیق،بازیگران

سکونتاست.28872تا2888هایایِغیرآکادمیکِتئاتردرشهرتهراندربازةزمانیِسالحرفه

واشتغالبهتئاتراینبازیگراندرشهر

شانبرایمصاحبه،طورکهپیشازایننیزتوضیحدادهشدگزینشازمیانتهرانبودهوهمان

هامنبعثازهمانسوالگیریهدفمندانجامشد.سوالاصلیوکلیِمادرمصاحبهبهکمکنمونه

بدی مصاحبهاصلیتحقیقبود. از بهشوندگانمینترتیبکه ورود بدو بگوینداز خواستیمکه

اند؟اندتاتبدیلبهیکبازیگرتئاترشدهگامچهمراحلیراطیکردهبهفضایتئاتر،بهصورتگام

هایعالقهوگرایشدرنخستیننشانه»شد:مطرحمی«سوالمولدروایت»پسازاینپرسشکلی،

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
می2 روشگرانددتئوریانجام به زمانتحقیقاتیکه ماهیتاً جمعشوند امکان که چرا هستند، بهآوریدادهبر ها

آوریدادهازآوریشدهازمورداولحقجمعهایجمعجاوجودنداردومحققپسازتحلیلدادهصورتیک
هافرایندپژوهشدنبهحداشباع(وهمینرفتوبرگشتمورددومرادارد)وبههمینترتیبسایرمواردتارسی

 کند.راطوالنیمی
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شونده،سعیبراینهایمصاحبهباآغازپاسخ«اچهبود؟کیوچگونهآغازشد؟بازیگریدرشم

بهها،درخصوصهرمقطعومرحله،وچگونگیعبورازیکنقطهبودکهباکاوشدرپاسخ

نقطةدیگر،بهاندازهکافیاطالعاتبهدستآوریم.دراینجهتسعیشدکهپاسخگویانهرآنچه

شانرخداده،موردتوجهقراردهندواظهارکنند.جریانمصاحبهایحرفهذیریپدرفرایندجامعه

کردیم.شد.مصاحبةاولراچندبارمطالعهوپسازآنکارتحلیلراآغازضبطوسپسپیادهمی

دادیموبازپیادهوتحلیلکردیم.هرمصاحبةجدیدتنهازمانیانجاممیسپسمصاحبةدومراانجام

تکهمصاحبةقبلیتحلیلشدهباشد.بههمینترتیبپیشرفتیمتادرنهایتوقتیاحساسگرف

کردیمدربارةهمهموضوعاتموردبررسیدراینتحقیق،اطالعاتالزمرادراختیارداریم،وبه

احساس کامل»هنگامگفتگووبحث، هایکنیم،بهاینبرداشترسیدیمکهمصاحبهمی«وضوحِ

رسیدهاست.«حداشباع»آوریاطالعاتبهآموزندواصطالحاًجمعایبهمانمییتازههبعدینکت

 انجام اینوضعیتپساز به روند24رسیدن بیشتر برایاطمینان صورتگرفتاما مصاحبه

نفر24شوندگانزنونفرازمصاحبه4مصاحبهادامهدادیم.ازاینمیان29گردآوریدادهراتا

مسیرِ»هابابازیگرانغیرآکادمیکِتئاترجهتاستخراجِودند.درنهایتمجموعهمتنِمصاحبهمردب

،مطالعهوکدگذاریشد.«طیشده

 های تحقیق یافته
رویشنظریهارائهشدهدراینبخشیافته چگونگیِ اند.پسهایعمدةپژوهشبراساسمنطقِ

جنسازنظرمعناییدرری،مفاهیممشابهوهمازانجامکدگذاریباز،درمرحلةکدگذاریمحو

طبقه وقالبمقوالتعمده برخوردارند انتزاع از باالتری سطح مقوالتاز این شدند. بندی

 و اینمقوالتعمده زیر جدول در هستند. جهترویشنظریه در هایمؤلفهدومینمرحله

دهشدهاست.هایبازهستند(آورها)کههمانکدگذاریدهندهآنتشکیل

ایبازیگرانغیرآکادمیکپذیریحرفه:مقوالتعمدةفرایندجامعه2جدولشماره

 هامؤلفه مقوالتعمده مدلپارادایمی ردیف

2 
ساختار/بستر/

 شرایط
 خانوادگیزمینه

کودکی از خانواده همراه به ویدئو با فیلم مستمر -تماشای
ازکودکی رفتنباخانواده آشناشدنبا-برنامهمستمرسینما

کودکیبه از تلویزیون عموفضایبازیگریو سینما-واسطه
هایتعزیهازتماشاینمایش-رفتنبههمراهمادردرکودکی

 واسطهحضورپدروعمودراینحرفه.کودکیبه
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ایبازیگرانغیرآکادمیکپذیریحرفه:مقوالتعمدةفرایندجامعه2دولشمارهجادامه

 هامؤلفه مقوالتعمده مدلپارادایمی ردیف

1 
ساختار/بستر/

 شرایط

گیریعالقهشکل
وگرایشبه

واسطهبازیگریبه
 فیلمدیدن

بهعالقه بازیگری و سینما به دیدنمندشدن فیلم -واسطه
بازیشکل به عالقه بهگیری رویحالگری فیلم تأثیر واسطه

 است-خودم کودکانه عالئق از یکی -بازیگری
 ها.هایفیلمپنداریباشخصیتهمذات

9 
فرایند/عمل/

 تعامل

تجلیاتگرایش
 بهبازیگری

 فیلم بازیگران درآوردنادای را برای-ها اجراییکماجرا
رفتارهایتقلیداز-هایتعزیهکردندرنمایشبازی-همساالن
 ها.هایفیلمشخصیت

4 
فرایند/عمل/

 تعامل

اجرایتئاتردر
 مدرسه

مدرسه تئاتر گروه به مراسمات-ورود در تئاتر اجرای
در-مدرسه تئاتری دیسیپلین و رفتن تمرین سر یادگیری
مدرسه-مدرسه در تئاتر جشنواره-اجرای در هایشرکت
 تلویزیوندرنوجوانی.تجربهبازیگریدر-آموزیتئاتردانش

5 
فرایند/عمل/

 تعامل

عدمعالقهبه
رشتهتحصیلی

 دبیرستان

رشته به تمایل فنیعدم در-های تئاتر رشته انتخاب عدم
توصیه به تحصیلی-پدردبیرستان رشته به تمایل عدم

تجربی( )علوم عدم-دبیرستان دلیل به دبیرستان رهاکردن
 تمایلبهرشتهتحصیلی.

6 

اختار/بستر/س
شرایط

فرایند/عمل/
 تعامل

دسترسی
و

ورودبهفضای
 ترتخصصی

بهکارگاه تئاتر-هایبازیگریکانونحُرورود بهگروه ورود
اشتر مالک کالس-مسجد به مکعبورود آتلیه هنر -های
موسسه به کارنامهورود آموزشگاه-بازیگری به ورود

هنرها-سمندریان دانشکده به بهورود زیبا مستمعی عنوان
 آزاد.

7 
فرایند/عمل/

 تعامل

تمریناتمداومو
 فراوان

داشتن فراوان کردنشب-تمرینات تمرین تمرینات-وروز
زیبا هنرهای در تئاتر کانون-تخصصی در مداوم تمرینات

 تمرینوآزمونوخطابرایرسیدنبهنقش.-حر

8 
فرایند/عمل/

 تعامل

اجرای
یاآموزیدانش

 دانشجویی

مساجد تئاتر جشنواره در جشنواره-شرکت در شرکت
دانشجویان-هاکانون دانشجوییبا تئاتر جشنواره شرکتدر

شرکت-شرکتدرکارهایکالسیدانشجویان-هنرهایزیبا
 آموزیدرجشنوارهتئاتردانش

1 
فرایند/عمل/

 تعامل

کارکردنبا
هایمختلفگروه

 وکسبتجربه

تئاتریآشناشدن آنبا با همکاری و ارشاد اداره -هاهای
گروه با دانشجوییکارکردن مختلف گروه-های در حضور

یادگیریبه مکانیزم اعضای-مثابه تجربیات از یادگیری
مختلفگروه گروه-های با مختلفکارکردن تئاتری -های

 ها.یادگرفتنچیزهایجدیدازاعضایگروه
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ایبازیگرانغیرآکادمیکپذیریحرفه:مقوالتعمدةفرایندجامعه2دولشمارهجادامه

 هامؤلفه مقوالتعمده مدلپارادایمی ردیف

21 
فرایند/عمل/

 لتعام

کارکردنبا
هایکارگردان
 مختلف

کارگردان آنیادگیریاز با کردمهاییکه کار با-ها کارکردن
مختلفکارگردان مواجه-های کارگردانتجربه با هایشدن
 کاربلد

22 
فرایند/عمل/

 تعامل

اجرایعمومیو
 تداومآن

اجرای-تداومجریانیادگیریدراجرا-اولیناجرایعمومی
شرکتدرجشنوارهتئاترفجرو-رشهروتداومآنعمومید

 اجرادرتئاترشهر-اجرایعمومی

 پیامد/اثر 21
ایبازیگرحرفه
 تئاترشدن

حرفه بهایبازیگر حرفهشدن کارهای تداوم وواسطه ای
واسطهشدنبهایبازیگرحرفه-ایشدندرفضایحرفهشناخته

گروه واسطهشدنبهایگرحرفهبازی-ایهایحرفهکارکردنبا
 ایگرفتندستمزدحرفه

شدنشودوبانزدیکطورکهقبالًنیزبحثشد،فرایندتفسیرباکدگذاریبازآغازمیهمان

فرایندِ پایانیِ هاگردد.بایددانستکهاینتحلیل،کدگذاریگزینشیبیشترمطرحمیبهمراحلِ

جایاهاراجابههایمتنیهستندکهمحققدرصورتنیازآنهاییمختلفبرایکاربادادهروش

تلفیقمی یکدیگر با کربین، آن2897کند)استراوسو برهمیناساساز دسته(. که ایازجا

رامقوالت)مقوالتفرای گزینشی کدگذاری یعنی پایانی مرحلة به ورود آمادگی هنوز ندی(

کنیمکدگذاریمحوریرابرایمقوالتفرایندیدرسطحباالتریندارند،دراینبخشسعیمی

همچونمرحلةقبلتالش ازانتزاعادامهدهیموسپسواردمرحلةکدگذاریگزینشیشویم.

تریطبقهبندیشوند.نظرمعناییدرقالبمقوالتعمدهجنسازکنیممفاهیممشابهوهممی

 تفرایندی:کدگذاریمحوریِمرتبهدومبرایمقوال1جدولشماره

 کدگذاریمحوریِمرتبهدوم مقوالتمحوریِفرایندی

 تجلیاتگرایشبهبازیگریدرکودکی

 اجرایتئاتردرمدرسه هایغیرمتمرکزکنش

 عدمعالقهبهرشتهتحصیلیدبیرستان

 تمریناتمداوموفراوان
 خطاتمرینوآزمونو

 اجرایدانشآموزییادانشجویی

 هاییادگیریتجربیمکانیزم هایمختلفوکسبتجربهکارکردنباگروه

 هایمختلفکارکردنباکارگردان

 اجراهایعمومی اجرایعمومیوتداومآن
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اند،سعیبرآناستکهحالکهمقوالتمحوریآمادگیورودبهگامنهاییتحلیلرایافته

کنیم.هدفازاینفرمول بندیارائهتصویریباکدگذاریگزینشیبهمقولةمرکزیدستپیدا

صیفیشود.تحلیلازسطحتوهایکوتاهومختصربیانمیاجمالیازماجرااستکهباعبارت

کند.درواقعیکمفهومبهپدیدةاصلیداستاننسبترودوخطداستانیراتشریحمیفراترمی

(.2882:887شود)فلیک،هامرتبطمیشودوبهسایرمقولهدادهمی

 :جدولنهاییمقوالتعمدهومرکزی9جدولشماره

 پیامدنهایی مقوالتفرایندی/تعاملی مقوالتبستری/شرایطی

 ایتئاترشدنبازیگرحرفه هایغیرمتمرکزکنش خانوادگیزمینه

 تمرینوآزمونوخطا عالقهوگرایشدرکودکی

 هاییادگیریتجربیمکانیزم دسترسیبهمحیطتخصصی

 اجراهایعمومی ----







 گیریبحث و نتیجه

شرایطیومقوالتفرایندی/8بهجدولشمارةهباتوج باکنارهمقراردادنمقوالتبستری/ ،

مصاحبه مدت طول در تجربةحاصل با همچنین و انتزاع، ادامه و باتعاملی، ژرف های

پاسخگویان،بهایننتیجهرسیدیمکهمقولةمرکزینهاییعبارتاستاز:

 «قناهمگون در بستر مواف   اندوزی تجربه »

 پژوهشیعنی پرسشاصلی به نهایی پاسخ مقوله جامعه»این حرفهفرایند بینپذیری در ای

ترشدنبحث،فرایندِتحصیلِپاسخاست.برایروشن«بازیگرانغیرآکادمیکِتئاتردرشهرتهران

کنیم.مرورمی«خطسیرداستان»(ازطریقنوشتن2882رابنابرتوصیةاستراوسوکُربین)

گفتندکهشده،ازمفاهیمومواردیسخنمیبازیگرانغیرآکادمیکدراولینگامازمسیرِطی

 زمینةخانوادگی»تحتمقولة مأنوسدسته« مواردیهمچون ازبندیشد. فیلم و سینما با بودن

شدندره،بزرگواسطةعالقةپدر،فیلمدیدنازکودکیبادستگاهویدئوبههمراهخانوادکودکیبه

   
 تجربه اندوزی ناهمگون بستر موافق

 ای موفقیت حرفه
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ایباشدندرخانوادهخانوادةفرهنگیواهلهنر،تماشایتئاترازکودکیبههمراهخانواده،بزرگ

خوانیونقالی،وامثالهم.اظهارتآناندرگامدومکهدرارتباطباگامقبلیگرایشبههنرتعزیه

حاکیاز ذکرمواردیهمچون:«عالقهوگرایشبهبازیگریدرکودکی»شکلگرفته، است.

شکلشکل تماشاییکنمایش، پساز تئاتر به سینماگیریعالقه بازیگریو به گیریعالقه

درآوردن،به ادایبازیگرانرا پسازآن، وغیره. واسطةفیلمدیدن،گرایشبههنردرکودکی،

فیلمحفظ نام نقشکردن و آوازخواندن بازیگران، و جملهگرفها از آن، نظایر و تعزیه در تن

است.درادامهوپسازورودبهمدرسه،اولینعرصة«تجلیاتگرایشبهبازیگریدرکودکی»

 عمدة مقولة با خانواده، محیط از خارج بازیگری گرایشبه و عالقه در»ظهور تئاتر اجرای

آموزی،اجرایجشنوارةدانشگیرد.اجرایتئاتردردوراندبستان،شرکتدرشکلمی«مدرسه

عدمتمایلبه»تئاتردرمراسماتمدرسه،و...بیانگرهمینموضوعاست.دردورةدبیرستانشاهد

دربیناینبازیگرانهستیم.اینمقولهگاهیناشیازاجبارپدرومادربهتحصیل«رشتةتحصیلی

دلیلمحدودیترشته گاهیبه و اززندگیهایقادریکرشتةخاص، آندوره بلتحصیلدر

پاسخگویانبهوجودآمدهاست.امادرهرصورتازتحصیلدررشتةخوددردورةدبیرستانلذتی

گذرانندوآنعبارتبردند.اینپاسخگویاندرهمینمقطعزمانیتجربةجدیدیراازسرمینمی

 از: تخصصی»است تئاتری فضای یک به فضای«ترورود این بازیگران. برای تخصصی

غیرآکادمیکبرخالفبازیگرانآکادمیک،محیطدانشگاهیوآموزشعالینیست،بلکهورودبه

هایبازیگریوامثالآنهاوآموزشگاههایفرهنگیوهنری،کارگاهای،کانونحرفههاینیمهگروه

اینپسشاهدمی از فراوان»باشد. و «تمریناتمداوم دانشجوییاجرایدانش»و «آموزییا

بازیگران برای منسجم. و هدفمند برنامه یک تا دارد خطا و آزمون شکل بیشتر که هستیم

هایمختلفوکسبکارکردنباگروه»اند،غیرآکادمیککهدورةآموزشیخاصیراطینکرده

مهم«تجربه از مکانیزمیکی محسوترین آنان برای یادگیری میهای تمرین،ب بر عالوه شود.

ویادگیری«هایمختلفکارکردنباکارگردان»هایمختلف،اندوزی،وکارکردنباگروهتجربه

گامدیگریدرجهتافزایشمهارتوتواناییازآن مجموعةاینتالشها، وهایآناناست. ها

هایمعتبرانجامهایتئاتردرشهرویاجشنوارههاباهدفاجرایعمومیِنمایشدرسالنفعالیت

«اجرایعمومیوتداومآن»شود.درنهایت،چرخةمستمرتمرینواجرا،یابهعبارتدیگرمی
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 به منجر که حرفه»است تئاترشدنبازیگر بهمی«ای یا که عنوانی دستمزدگردد. واسطة

بهایحرفه یا بهومکارهایحرفهواسطةتداگرفتن، ویا شدندربینواسطةشناختهوتحسینای،

هابهآناندادهشدهاست.ایحرفه

 شمارة جدول در تعاملی مقوالتفرایندی/ از شرایطی تفکیکمقوالتبستری/ به8با ،

می روشنی که: دید نتیجه»توان چه فرایندی، چه بستری، چه است؟در شده حاصل را «ای

همان شد، مشاهده موافق»طورکه بستر به« و شرایطی بستری/ مقولة اندوزیتجربه»عنوان

عنوانمقولةفرایندی/تعاملیاستخراجشد.منظورازبسترموافقعبارتاستاز:به«ناهمگون

ایکهاوالًیکزمینةخانوادگیوبهتبعآنایجادعالقهوگرایشبهبازیگری،ثانیاًوجودمدرسه

دسترسمقدماتتشکیلگروه در ثالثاً و است، فراهمکرده را اجرایتئاتر بودنهایهنریو

آموزشگاهتر)مثلکانونهایتخصصیمحیط مساجد، ومراکزهنریهایفرهنگیوهنری، ها

هایتئاتری.و...(وامکانارتباطباگروه

مجدداًکدگذاریشدند،1کهدرجدولشمارةپسازآنازمیانمقوالتفرایندی/تعاملینیز

 ناهمگونتجربه»مقولة اندوزی کهبه« است ذکر به الزم شد. انتخاب مقولةهسته عنوان

باخطاصلیداستانمقولةهستهمی تواندیکیازمقوالتمحوریباشدکهبیشترینارتباطرا

بهایننتیجهبرسدکهگرچههرمقولهچیزیازهارابررسیکندودارد؛یاآنکهپژوهشگرمقوله

کنند.ازاینرو،نیازبهاصطالحیکحقکلمطلبراادانمیگوید،ولیهیچکلقصهرابازمی

عبارتانتزاعی دربربگیرد)استراوسوکربین،ترومفهومیاستکهبتواندتماممقولهیا را ها

هاراتبیینکند)همان(.اندنکتةاصلیموجوددرداده(.همچنینمقولةمرکزیبایدبتو2882:269

حرفه اگرچهتمریناتمداوموفراوانعنصرمهمیدرموفقیتِ ایاینبازیگرانبودهبنابراین،

بهنظرمی اندوزیتجربه»کهتحتعنوان«آموزشضمنکاربهشیوةسنتی»رسدایناستاما

ناهمگون مهم« کردیم، آنیاد دادهتریناز در یادگیرینکته بازیگراناست. از هایاینگروه

ومهارت طرح یک بدون و غیرمنجسم ً کامال غیرآکادمیک بازیگران در بازیگری های

«گیاهخودرو»کهبرخیازپاسخگویانازاصطالحطوریبرنامةمشخصصورتگرفتهاست.به

هاباهدفبازیدریکنمایشواردکردند.آنشاناستفادهمیبرایتوصیففرایندبازیگرشدن

هاییکهسرهاوهمبازیشدندوسپسازمواجههباهریکازکارگردانیکمحیطتئاتریمی

می قرار نکتهراهشان تجربهایمیگرفتند، و باایکسبمیآموختند بعضاً که تجاربی کردند.
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