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Abstract
The present study explains the non-governmental organization phenomenon and its
context in Iran. In this study, the emergent approach of grounded theory methodology was applied, and 20 interviews were conducted with informed people based on
the theoretical sampling principle until theoretical saturation was achieved. Then, by
coding the resulting data and making continuous comparisons in the coding process,
980 codes, 12 concepts, and one core category emerged. Subsequently, the final
model was entitled “asymmetry balance in non-governmental organizations context.” This model illustrates the asymmetric balance in which the NGOs and their
associated contexts are more unhealthy than healthy. Besides, the government's attitude towards NGOs is definitely a security one. The results of the research findings
emphasize that making changes to improve the healthfulness of this phenomenon
and its underlying context is necessary.
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تعادل نامتقارن در بستر سازمانهای مردمنهاد
سید محمد مقیمی ،1سیما ساغروانی12
 .1استاد ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2پژوهشگر پسادکترا ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت 1398/06/28 :ـ تاریخ پذیرش)1398/09/03 :

چکیده
در پژوهش حاضر پدیدة «سازمانهای مردمنهاد» و بسـرر مربـ ب بـن دن در ر ـ ر تبیـی شـد سسـت .در سیـ پـژوهش سز
روششناسی ظاهرش ند در «نظریة دسد بنیاد» سسرفاد شد و بر سساس سصل نم ننگیری نظری  20مصاحبن با دستسنـدررارسن
دگا در سی ح ز تا رسیدن بن سشباع نظری ص رت گرفت .در سدسمن با ردگذسری دسد ها و مقایسة مسرمر در فرسینـد ردگـذسری
 980رد 12 ،مفه م ،و یک مق لة مح ری بن منزلة مدل نهایی با عن سن «تعادل نامرقارن در بسرر سازمانهای مردمنهاد» پدید
دمد .مدل حاصل تعادل نامرقارنی رس ن ان میدهد رن در دن عدم سالمت سم هـا و بسررشـان بـیش سز سـالمت دنهاسـت.
بنعالو  ،نگا سمنیری دولت بن سم ها چ مگیر سست .نرایج حاصل سز یافرنهای پژوهش ضرورت سیجاد تغییرستی در جهت رشد
سالمت سی پدید و بسرر دن رس تأیید میرند.

کلیدواژگان
بسرر سازمانهای مردمنهاد ،سازمانهای مردمنهاد (سم ) ،نظریة دسد بنیاد.

 رایانامة نویسندة مسئولsima.saghravani@ut.ac.ir :
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مقدمه
2

1

3

«سازمانهای مردمنهاد (سمن ) جزئی از مفهوم «بخش سوم » و «جامعة مدنی » هستندد ایتن
سازمانها نهادهایی پیچیدهاند زیرا ذینفعان گونتاگونی داننتد ستاتنانهای ستازمانی نهتا
مندوع است نها کانمددان حقوقبگیر نا دن کدان داوطلبان انجام کان جمع میکددد و به مدتابع
مالی منعدد منکی هسندد مباحث پیچیدهای نا دن دسنون کان قران میدهدد و طیف گستنردهای
از فعالیتها نا انجام میدهدد؛ از کاهش فقر و محرومیت اجنماعی گرفنته اتا اناقتای حقتوق
بشر و اوسعة اعنقادات دیدتی و ایتدئولو یهتای تتا

( )Hall & O'Dwyer 2017پدیتدة

سازمانهای مردمنهاد دن پیشیدة سیاسی و اجنماعی جهان پدیدهای کلیدی و موند اوجه است
و حذف ن از ساتنان سیاسی و اجنماعی جهان قابل اصون نیست زیرا سازمانهای مردمنهاد
نماد دموکراسی هسندد و میاواندد فضای اکثرگرایی نا از شتو

حفاتتت کددتد و دن عتین

حال بهیدهارین شکل مشانکت نا به اصویر بکشدد با وجود این ،هر پدیدهای ،هر انتدازه هت
که مفیتد و موجته باشتد ،اتا بستنر مداستبی بترای ن فتراه نشتود نمتیاتوان از ن اننظتان
دسناوندهای مثبت داشت سازمانهای مردمنهاد نیز از این قاعده مسنثدی نیسندد
بیان مسئله
پدیدة سازمانهای مردمنهاد به مدزلة یکی از انکان اصلی جامعتة متدنی دن حتدود دو دهتة
اتیر واند موضوعات سیاسی ایران شده است و به مدزلة ضترونت دموکراستی دن ستاتنان
ادانی کشون جای گرفنه است اما بر اساس شواهد این پدیده همچدان جایگاه واقعی تتود
نا پیدا نکرده و دنگیر مسائلی است که نوند حرکت بته ستمت دموکراستی نا کدتد و گتاه
معکوس میکدد دن حقیقت شواهد منعدد دن ساتنان ادانی ،سیاستی ،قتانونی ،و فرهدگتی
کشون به مدزلة بسنر پدیدة سازمانهای مردمنهاد نشان میدهتد ایتن بستنر نیازمدتد بتازبیدی
دقیق برای بهبود کانکرد سازمانهای مردمنهاد است و این بازبیدی جز از طریتق شتداتت و
ابیین وضع موجود و پیشبیدی وقایع احنمالی امکانپذیر نیست
1. Non-Governmental Organization = N.G.O
2. Third Sector
3. Civil Society
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دن پژوهش حاضر نیز بر اساس نویکترد مبندتی بتر بستنر دن تصتو

ستازمانهتای

مردمنهاد به واکاوی این پدیده و بسنر مربوط به ن پرداتنه شده است اا شداتت بیشتنری
از وضعیت موجود حاصل و گامهای الزم دن جهت وضعیت مطلو

برداشنه شود

مباني نظری و پیشینة تحقیق
ترمینولوژی واژة NGOs1

پدیدة  NGOبه مدزلة جزئی از مفهوم «بختش ستوم» بته شتکل گتی کددتدهای دنبرداننتدة
معتادلهتای مندتوعی استت ()Brass et al 2018; Vakil 2018؛ از جملته:

Civil Society

Grassroots Organizations (CSOs),Community Based Organizations (CBOs),
Faith-Based Organizations (FBOs), Private Voluntary Organizations, ،Organizations
Non-Profit Organization (NPO), Civil Society Organization (CSO),
)Voluntary Organization(PVO

Private

با اوجه به این ادوع وا گانی ،دن بسیانی از مواقتع استنفاده از وا ههتای مندتوع ننیجتة
افاوتهای فرهدگی و اانیخی است که افکرات دن زمیدة  NGOدن ن نمودان شتده استت
( )Lewis 2010مثالً دن امریکا غالباً وا ة  Non-profit Organizationاسنفاده میشود زیرا دن
این کشون افکر بازان غالت

استت دن انگلستنان عمومتاً وا ة  Voluntary Sectorاستنفاده

میشود ( )Anheier 2005که نشاندهددة سدت اقدامات داوطلبانتهای استت کته انز هتای
مسیحیت ن نا شکل داده است ( )Lewis 2010اما دن اناباط با «اقتدامات بتینالمللتی» یتا
«اقدامات کشونهای دن حال اوسعه» وا ة  NGOبه کان مینود زیرا نیشة ن به شکلگیری
سازمان ملل دن سال  1945برمیگردد ( )Lewis 2010دن مجمتوع امتروزه وا ة  NGOوا ة
غال

دن اغل

زبانهاست ()Martens 2002

تعريف «سازمان مردمنهاد» ()NGO

وا ة  NGOاا اندازهای مبه است؛ طونی که میان ملتهتا بته صتونت غیتر یکستان و اتا
حدودی گی کددده متوند استنفاده قتران متیگیترد و اعتانیف منعتددی از ن وجتود داند
 1با اوجه به نکه دن تصو

«سازمانهای مردمنهاد» معادل الاین و وا گان منترادف منعتددی وجتود داند ،دن

بخش پیشیدة پژوهش وا گان الاین بهکاننفنه دن منون اصلی نا به کان میبری
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( )Anheier 2005دن ادامه اعانیف برتی از مؤسسات معنبر و پژوهشتگران جهتانی انائته
میشود (جدول )1
جدول  .1تعاریف برخی از مؤسسات معتبر و پژوهشگران جهانی از NGO

تعریف

نام
بانک جهانی)1995( 1

«سازمان مردمنهاد» ( )NGOسازمانی تصوصی است که به دنبال فعالیتهایی دن جهت کاهش
الم ،اناقای مدافع محرومان ،حفاتت از محیط زیست ،اأمین تدمات اجنماعی اساسی ،یتا بته
عهده گرفنن اوسعة اجنماعی است ()Malena 1995
«سازمان مردمنهاد» ( )NGOبه هر گروه شهروندی داوطل

ادانة اطالعات عمومی
سازمان ملل منحد (بیاا)

و غیر اننفاعی اطالق میشتود کته

دن سطح ملی یا محلی یا بینالمللی سازماندهی شده است  NGOsبتا گترایشهتای مشتنر
مردم حرکت میکددد و وتیفهمدانند نها تدمات مندوع و مأمونیتتهتای انستاندوستنانهای
انجام میدهدد ،دغدغههای شهروندان نا به گو

دولتمردان مینساندد ،تطمشیها نا نصتد

میکددد ،و مشانکت سیاسی نا دن سطوح محلی اشویق میکددد ()United Nations, n.d
«سازمان مردمنهاد» ( )NGOسازمانی تصوصی ،غیر اننفاعی ،و تودگردان است که برای بهبود

وکیل ()1997

کیفیت زندگی افراد محروم طراحی شده است ()Vakil 1997
«سازمان مردمنهاد» ( )NPIسازمانی است که  1طبق قانون یا عترف هتر گونته متازادی نا کته

بخش مانی سازمان ملل

ممکن است حاصل شود میان مالکان یا کدنرلکدددگان تود اوزیع نمیکدد؛  2به لحاظ نهتادی

منحد ()2003

از دولت جداست؛  3تودگردان است؛ و  4غیر اجبانی است ( United Nations Statistics

)Division 2003
«سازمان مردمنهاد» ( )NPIموجودیت قانونی یا اجنماعی ایجادشده به مدظتون اولیتد کاالهتا و
2

تدمات است که موقعیت ن اجازه نمتیدهتد مدبتع دن متد ،مدفعتت ،یتا عایتدی متالی بترای

)SNA 2008( 2008

واحدهایی باشد که ن نا ایجاد ،کدنرل ،یا اتأمین متالی متیکدتد ( European Commission,

نظام حسا های ملی

وکیل ()2018

International Monetary Fund, Organisation for Economic Co‐operation
)Development, United Nations, & World Bank 2009
«سازمان مردمنهاد» ( )NGOسازمانی تصوصی ،غیر اننفاعی ،و تودگردان است که برای بهبود

کیفیت و پایدانی زندگی طراحی شده است ()Vakil 2018

تاريخچة ظهور پديدة «سازمان مردمنهاد» ()NGO

بسیان پیشار از نکه وا ة  NGOبرای شرح این پدیده اسنفاده شود این پدیده وجود داشنه
است و مه ار نکه اکامل اانیخی  NGOsنا نمیاوان بر اساس یک مستیر تطتی مستنقی
شرح داد ( )Davies 2018اما نکنة شایان بیان ن است که نیشة  NGOsانحصاناً دن غتر
یا نظ جهانی لیبرالیسنی غر

نیست ،بلکه دن همة قتانههتا و بستیانی از کشتونها نیشتة
1. World Bank
2. System of National Accounts
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عمیقی دانند بدابراین ،برتالف باون عمتوم ،نقتش قابتل اوجته  NGOsدن سیاستتهتای
جهانی ننیجة ناتواسنة هژمونی امریکا پس از جدگ جهانی دوم نیست و  NGOsاز انقال
صدعنی ااکدون نقشی محونی دن احول نظ جهانی داشنهاند ()Davies 2018

وا ة  NGOبه واسطة مادة  71مدشون سازمان ملتل منحتد کتانبرد عمتومی یافتت امتا،
همانطون که گفنه شد ،اانیخ ن بسیان طوالنیار است ( )Davies 2018دن حقیقت عبانت
 Non-Governmental Organizationنا نخسنین بان سازمان ملل منحد دن سال  1945انائه
کرد؛ زمانی که مدشون 1سازمان ملل اصوی

شد ،دن متادة  71ن اصتریح شتد کته NGOs

میاواندد برای اهداف مشاونهای سازمان ملل به نسمیت شداتنه شوند« :متادة  71شتونای
اقنصادی و اجنماعی میاواند برای مشاونه با سازمانهای غیر دولنی که به امتون دن حیطتة
صالحیت شونا اشنغال دانند هر گونه ادابیر مداس

ااخاذ کدد …»

ابندا منخصصان غالباً این وا ه نا برای اشانه به کدشگرانی اسنفاده میکردند که دن بدنتة
بینالمللی قران داشندد و دن بسنر سازمان ملل منحد مشغول کان بودند اما این برداشت بعد
از دهة  1980اغییر کرد و سایر  NGOsدن تانج از سازمان ملل منحتد و همچدتین NGOs
ملی ه به نسمیت شداتنه شدند ()Martens 2002

پیشینة پژوهش
ائونیهایی که دن زمیدة سازمانهای مردمنهاد به مثابة ائونیهای بخش غیر اننفاعی موند اوجه
قران میگیرند عبانتاند از« 1 :دولت نفاه»2؛ « 2شکست بازان /شکست دولت»3؛ « 3شکست
بخش داوطل »4؛ « 4عرضهمحون»5؛ « 5حکمرانتی نتوین»6؛ « 6حکومتت بختش ستوم»7؛ 7
«نیشههای اجنماعی ،»8و با اوجه به نکه شرح همة ایتن ائتونیهتا دن ایتن مجتال ممکتن
1. Charter
2. Welfare State
3. Market Failure/ Government Failure Theory
4. Voluntary Failure Theory
5. Supply-side theories
6. New Governance Theory
7. Third-Party Government Theory
8. Social Origins Theory
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نیست ،به مه ارین نها ،یعدی ائونی «شکست بازان /شکست دولت» ،پرداتنه میشتود ایتن
ائونی نا براون وایزبراد ،)1975( 1یکی از اقنصاددانان برجسنه و ائونیستینهتای بختش غیتر
اننفاعی ،مطرح کرد ( )Salamon & Anheier 1998که با مفروضة «شکست بازان» غاز متیشتود؛
مفروضهای که به نااوانی ذاای بازان برای انائة «کاالهای عمومی» 2اشتانه متیکدتد امتا اقنصتاد
کالسیک این نااوانی نا اوجیه اصلی میشماند و نسخة اسنانداندی با عدوان «مداتلة دولتها»
انائه میدهد و نقش تاصی به بخش غیر اننفاعی نمیدهد دن این میان ائونی وایزبتراد نستخة
اقنصاد کالسیک برای نویانویی با «شکست بازان» نا ند و به «شکستت دولتت» نیتز دن اتأمین
کاالها و تدمات عمومی اشانه میکدد وی دن اناباط با «شکست دولت» میگویتد دن جوامتع
دموکراایک دولتها فقط کاالهایی نا عرضه میکددد که اکثر شهروندان تواهان ن هسندد زیرا
این کان باعث موفقیت اننخاباای نان میشود بهعالوه دولتها نمیاواندتد بته ستانی بته همتة
نیازهای شهروندان بپردازند بدابراین نیازهای بر وندهنشدة قابل اوجهی باقی میماند دن ننیجته
وایزبراد بر ن است که باید به «سازمانهای غیر اننفاعی (سازمانهای مردمنهاد)» برای اأمین این
نیازها اوجه شود ()Salamon & Anheier 1998; Salamon & Toepler 2015

پیشینة پژوهش در عرصة بینالمللي

اا کدون پژوهشهای علمی بسیانی دن تصو

سازمانهای مردمنهاد صونت گرفنه است

و یافنههای پژوهشی نشان میدهد ،به طون قابل اوجهی ،مطالعات دن این حتوزه گستنر
یافنه است ( )Shier & Handy 2014و اعداد مطالعات انجامشده دن این بخش به انتدازهای
زیاد است که به نظر مینسد حنی تواندن عداوین نها نیز ممکن نباشد بدابراین ،بهاازگی
اعدادی انگشتشمان از پژوهشهای انجامشده ادهتا نونتد اولیتد دانتش دن ایتن زمیدته نا
برنستی کتردهانتد ( ;Brass et al 2018; Ma & Konrath 2018; Shier & Handy 2014

 )Smith 2013دن ادامه به مه ارین نکات و یافنههایی که از ایتن پتژوهشهتای معنبتر بته
دست مده است اشانه میشود:3
1. Burton Weisbrod
2. Public Goods

 3همانطون که اشانه شد با اوجه به نکه دن پژوهشهایی که نوند مطالعات دن حوزة سازمانهای متردمنهتاد دن

تعادل نامتقارن در بستر سازمانهای مردمنهاد

689 

 دن بازة زمانی  25سالة  1986اا  2010اعداد  3،790پایاننامته و اتز دانشتگاهی دن
حوزة  Nonprofit Studiesدن پایگاه اطالعاایِ  Proquestنمایه شده است غال
انجامشده دن کادمیهای ایاالت منحده ( )% 80/2صونت گرفنه است نکنة جالت

مطالعتات
اوجته

ن است که اگرچه برتی مطالعات مربوط به  NPOsتانج از ایاالت منحتدة امریکتا بتوده
است ،دن امریکا انجام شده است ()Shier & Handy 2014

 از میان  10،135نویسدده از  3،506مؤسسه دن سراسر جهان دن فاصلة زمتانی 1925
اا  ،2016که دن پایگاه  Scopusدن زمیدة مطالعات غیتر اننفتاعی و بشردوستنانه اننشتانات

1

داشنهاند ،دانشگاه  ،Indiana Universityدن ایاالت منحدة امریکتا ،دن صتدنِ اعتداد اولیتد
پژوهشها قران داند و دن میان  20مؤسسة اول دن جهان  14مؤسسته دن امریکتا قتران داند
()Ma & Konrath 2018

 با وجود  35ستال پتژوهش ،دن میتان  3000مقالتة کادمیتک دن پایگتاه اطالعتاایِ
 55 ،EBSCOکشون حنی یک مقاله ه دن زمیدة  NGOsندانند؛ از جمله عمتان و امتانات
منحدة عربی ()Brass et al 2018

پیشینة پژوهشهای داخلي

دو پایگاه معنبر فانسیزبان که پایاننامهها و نشریات علمی نا نمایه میسازند دن این حوزه
برنسی شدند 1 :پژوهشگاه علوم و فداونی اطالعات ایران (ایراندا )؛  2پایگاه اطالعتات
علمی جهتاد دانشتگاهی ( )SIDبتا جستتوجتوی جداگانته 2کلیتدوا گان «ستازمانهتای
مردم نهاد»« ،سازمان مردم نهاد»« ،سازمان های غیر دولنی»« ،سازمان غیتر دولنتی» ،و «»NGO
میان بانک نشریات فانسی نمایهشده دن پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشتگاهی )48 (SID
نها برنسی شده از معادلهای الاین منعدد اسنفاده شده است ،دن ادامه ،وا ة الایدی که دن مدبع اصلی برای اشانه
به سازمانهای مردمنهاد مده دن منن تواهد مد؛ مثالً ،NGOs ،NPOs
 1شتامل یادداشتتهتا ( ،)Articlesمقتاالت دن حتال نشتر ( ،)Articles in pressمقتاالت ( ،)Papersمرونهتا
( ،)Reviewsو پیمایشهای کوااه ()Short survey
 2دن این پایگاه دادهای امکان جستوجوی پیشرفنة ه زمان وجود نداند بدابراین وا ههای کلیتدی بته صتونت
جداگانه جستوجو شدند و مواند همسان میان یافنهها حذف شدند
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عدوان مقالة پژوهشی ثبتشده یافت شد که هیچیک به بسنر پدیدة سازمانهای مردمنهاد دن
ایران نپرداتنهاند بهعالوه با جستوجوی پیشرفنة ه زمان وا گانِ «سازمانهای مردمنهاد»،
«سازمان مردمنهاد»« ،سازمان های غیر دولنی»« ،سازمان غیر دولنی» ،و « »NGOنمایهشده دن
پایگاه دادهای ایراندا  ،اعداد  102عدوان پایتاننامتة کانشداستیانشتد و  10عدتوان نستالة
دکنرای ثبتشده یافت شد که هیچیک از نها مسنقی به بسنر پدیدة سازمانهای مردمنهتاد
دن ایران نپرداتنهاند

1

روش تحقیق
2

پتتژوهش حاضتتر بتتا استتنفاده از نو شداستتی «نظری تة دادهبدیتتاد » صتتونت گرفتتت ایتتن
نو

شداسی به دنبال تلق ائونیِ نویدی است که نیشه دن دادههای اجربتی داند ( Bryant

 )& Charmaz 2007باون بر این است که «نظریة دادهبدیاد» به دلیل مفهومسازیهایی کته از
الگوهای اجنماعی داند فراار از همة نو های اشریحی استت ( )Glaser 2002و ترفیتت
باالیی برای افسیر پدیدههای پیچیده داند و به محقق زادی عمتل بیشتنری بترای برنستی
حوزة مطالعه و تهون مفاهی میدهد ( )Jones & Alony 2011اما نکنة شایان بیان ن است
که «نظریة دادهبدیاد» با نویکردهای منعدد موند اوجه بوده است؛ مه اترین نهتا نویکترد
نظاممدد (اشنراوسی) 3و نویکرد تاهرشونده (گلیزنی) 4هسندد هر یتک از ایتن نویکردهتا
نویهها و گامهای منفاوای نا برای احقق نظریة دادهبدیاد دنبال میکددد دن پتژوهش حاضتر
از نویکرد تاهرشونده (گلیزنی) استنفاده شتد زیترا نویکترد تاهرشتونده دن مقایسته بتا
نویکرد نظاممدد با مبانی نو شداتنی «نظریة دادهبدیاد» ه گامار است و به جتای احمیتل
نظریه به دادهها تهون نظریه از دادهها نا مبدا قران میدهد و الگوهای گسنردهار و مندوعاری
نا جهت الفیق دادهها انائه میکدد (ساغروانی و همکانان )1393

 1اشانه به پایاننامهها و نسالههای ثبتشده دن این پایگاه دادهای دن این مجال نمیگدجد
2. Grounded Theory
3. Strussian or Systematic Approach
4. Glaserian or Emergent Approach
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روش نمونهگیری و جمعآوری اطالعات
دن پژوهش حاضر با اسنفاده از مصاحبههای عمیق نیمتهستاتنانیافنه دادههتای متوند نیتاز
جمع ونی شد دن «نظریة دادهبدیاد» مصتاحبهها مطلو ارین نوع دادهها هسندد ( & Glaser

 )Holton 2007بر اساس «نظریة دادهبدیاد» مصاحبهشوندگان بر مبدای اصتلِ «نمونتهگیتری
نظری »1اننخا

میشوند و معیان قضاوت دن زمیدة زمان اوقف نمونهگیری اشتباع نظتری

2

است دن نمونهگیری نظری مصاحبهشوندگان بهادنی بر اساس نیازهای اوصتیفی ،کته بتا
تهون مفاهی و ائونی نمودان میشود ،اننخا

میشوند و اشباع نظری هدگامی نخ میدهد

که محقق اطمیدان کدد نیازی به جمع ونی دادههتای بیشتنر نیستت ( Bryant & Charmaz

 )2007بر این اساس دن پژوهش حاضر  20مصتاحبه بتا دستتانتدنکانان گتاه دن حتوزة
سازمانهای مردمنهاد اا نسیدن به اشباع نظری صونت گرفت؛ که از میان مصاحبهشوندگان
 2نفر به دالیل امدینی اجازة مکنو

کردن مصاحبه و اشانه به نامشان نا به محقق ندادند

روش تحلیل دادهها
دن نو شداسی «نظریة دادهبدیاد» احلیل دادهها از طریق فرایدد کدگتذانی صتونت متیگیترد
کدگذانی از طریق شکسنن دادهها پژوهشگر نا از سطح اجربی حرکت میدهد؛ طونی که وی
دادهها نا دن کدهتایی گروهبددی میکدد که به نظتریه ابدیل تواهد شد ()Glaser 1978

دن پژوهش حاضر دو گام اصلی کدگذانی دن نویکرد تاهرشونده بدین ارای

دنبال شد:

3

 1گام اول :کدگتذانی حقیقتی (جتوهری) :4دن ایتن گتام محقتق بته کشتف مفتاهی
میپردازد
 1 1کدگذانی باز

5

 2 1کدگذانی اننخابی

6

1. Theoretical sampling
2. Theoretical saturation
 3گفندی است جهت کدگذانی دادهها دن مرحلة کدگذانی حقیقی از نرمافزان  MAXQDAنسخة  2018اسنفاده شد
4. Substantive Coding
5. Open Coding
6. Selective Coding
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 2گام دوم :کدگذانی نظری :1دن این گام محقق اقدام به الفیق مفاهی میکدد
کدهای حقیقی جوهرة حقیقیِ فضای پژوهش نا مفهومسازی و کدهای نظری چگونگی
اناباط ممکن میان کدها نا دن جهت الفیق به صونت یک نظریتة یکپانچته مفهتومستازی
میکددد ()Glaser 1978

گام اول
کدگذاری باز

دن گام کدگتذانی باز ،دادهها به هر طریق ممکن کدگذانی میشوند به عبانت دیگر ،دادههتا بته
صتونت باز ادانه میشوند بر اساس نویکرد تاهرشتونده ،کدگتذانی بتاز اتا تهتون اثتر مقولتة
محونی 2ادامه مییابد اا دن مرحلة بعد ،یعدی مرحلة کدگذانی اننخابی ،کدگذانی بر اساس مقولة
محونی هدایت شود زیرا تلق یک نظریه حول مقولة محونی نخ میدهد ( )Glaser 1978مقولة
محونی بیشنرین اغییرات حول دغدغة اصلی مشانکتکدددگان نا اوضیح میدهد امرکز مطالعته
و امرکز دادههای جمع ونی اننخابی دن مراحتل بعتدی تواهتد بتود ()Glaser & Holton 2007
فرایدد کدگذانی باز با تهون مقولة محونی پایان مییابد ()Glaser 1978

کدگذاری انتخابي

با تهون مقولة محونی ،کدگذانی اننخابی غتاز و مصتاحبههتا دن جهتت منغیتر محتونی
کدگذانی میشوند فرایدد کدگذانی اننخابی نیز همچتون فرایدتد کدگتذانی بتاز صتونت
میگیرد؛ مدنها دن این مرحله افاوت دن این است که کدگتذانیهتا حتول مقولتة محتونی
صونت میگیرد ،بدین معدا که محقق کدگذانی نا بر مبدای مقولة محونی صونت میدهد
گام دوم
کدگذاری نظری

دن این مرحله ،کدهای بهدست مده از گام اول دن ستطح بتاالاری از اننتزاع احتت عدتوان
مفاهی الفیق میشود و دن ادامه مفاهی حاصل جهت ایجاد مدل نهایی پژوهش با یکدیگر

1. Theoretical Coding
2. Core Concept
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الفیق میشوند  1به عبانت دیگر ،ایتن مرحلته از کدگتذانی به الفیتق مفتاهی بتر استاس
یک الگوی اناباطی اشتانه میکدد و به محقق اجتازه میدهد به صونت احلیلتی بته پیونتد
ممکن میان مقوالت بیددیشد ( )Locke 2001بدابراین ،کتدهای نظری عبانتاند از مدلهای
اننزاعی که مفاهی حاصل نا دن جهت یک نظتریه الفیتق میکددتد ()Glaser & Hon 2005

گلیزن دن نویکرد تاهرشونده برتالف اشنراوس ،که ادها یک مدل سیسنماایک برای الفیق
دادهها پیشدهاد میکدد ،محقق نا جهت الفیق دادهها و ایجاد مدلی احت عدوان «کد نظتری»
زاد میگذاند مدنها گلیزن طی سالهای منمادی دن  3مدبع اصلی انواعی از «کدهای نظری»
نا به محققان نشان میدهد 18 1 :کد نظری دن کنا
 9کد نظری دن کنا

حساسیت نظری 2دن ستال 1978؛ 2

انجام نظریتة دادهبدیتاد 3دن ستال 1998؛  23 3کتد نظتری دن کنتا
4

چش انداز  3نظریة دادهبدیاد :کدگذانی نظری دن سال 2005
گامهای تحلیل دادهها در پژوهش

مرحلة اول از گام اول (کدگذانی باز) :دن مرحلة اول از گام اولِ پتژوهش حاضتر ،محقتق
پس از مصاحبة پدج دغدغة اصلی مصاحبهشوندگان نا حول مقولة محونی زیر بته دستت
وند:
«وضعیت نامنداس

و ناشایست پدیدة سازمانهای مردمنهاد و بسنر ن دن کشون»

5

مرحلة دوم از گام اول (کدگذانی اننخابی) :دن ادامه ،پس از پایتان مرحلتة دوم از گتام
اولِ پژوهش حاضر 980 ،کد از میان  18مصاحبه اسنخراج شد
 1دن واقع دن فرایدد پژوهش گام به گام بر دنجة اننزاعِ دادههای حاصل از پژوهش ،کته همتان مصتاحبههاستت،
افزوده میشود بدین ارای

دادهها ابدیل به کدها و کدها ابدیل به مفاهی میشوند و دن اننها مفاهی با یکدیگتر

الفیق میشوند و مدل نهایی پژوهش نا شکل میدهدد و نظریهای دادهبدیاد نا نمودان میسازند
2. Theoretical Sensitivity
3. Doing Grounded Theory
4. The grounded theory perspective III: Theoretical coding

 5گلیزن ( )1978قویاً اأکید میکدد که نامگذانی یا عدوانی که دن این مرحله بته مقولتة محتونی بتهدستت متده
اتنصا

می دهی طی مراحلِ بعدی کدگذانی ممکن است اغییر کدد زیرا ممکن استت محقتق نچته نا منغیتر

محونی است احساس کدد؛ اما قادن به فرمولهبددی مفهومیِ منداس

نباشد
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گام دوم (کدگذانی نظری) :دن گام دوم پژوهش حاضر ،کدهای بهدست مده دن ستطح
باالاری از اننزاع با یکدیگر الفیق و  12مفهوم نمودان شد جدول  2عداوین مفاهی حاصل
از الفیق کدها و اعداد کدهایی نا که هر مفهوم دن تود جای داده است نشان میدهد
جدول  .2مفاهیم حاصل از تلفیق کدها
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دن ادامة گام کدگذانی نظری مفاهی حاصل جهت شتکلگیتری متدل نهتایی پتژوهش
(شکل  )1با یکدیگر الفیق و مدلی احت عدوان «اعتادل نامنقتانن دن بستنر ستازمانهتای
مردمنهاد» نمودان شد
این مدل پدیدة سازمانهای مردمنهاد و بسنر ن نا ،که دنبردانندة بسنر ادانیت سیاستی
و بسنر فرهدگی و

است ،دن قال

اعادلی نامنقانن به شکل االکلدگی اصویر کرده استت

به عبانت دیگر ،این مدل االکلدگی ه اکدون دن نقطة اعادلی قران داند؛ نقطتهای کته دن ن
گوی سمت چپ به مراا

بزنگار از گوی سمت ناست استت و مثلتث نگتهداننتده بته

سمت چپ منمایل شده است دن حقیقت ،قران گرفنن مثلتث دن ستمت چتپ بتانِ گتوی
سمت چپ نا احمل کرده و اعادل سیسن نا موج

شده است دن مجموع ،متدل حاصتل

نشان میدهد این پدیده و بسنر ن دن عین عدم اقانن منعادل است

شکل  .1مدل نهایی پژوهش
نکات :اعداد درجشده در مقابل مفاهیم بهدستآمده نشاندهندة تعداد کدهای مربوط به آن مفهوم است.
از مخفف واژة سازمانهای مردمنهاد تحت عنوان سمن استفاده شده است.
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شرح مدل

 1اعادل اصویرشده دن این مدل پابرجاییِ کدونیِ پدیدة سازمانهای مردمنهاد و بستنر
ن نا نشان میدهد این بسنر به نظام سیاسی و نظام اجنماعی و

دن کشون اشتانه

میکدد
 2عدم اقانن اصویرشده دن مدل عدم اوازن دن سالمت پدیدة سازمانهای مردمنهاد و
بسنر ن نسبت به عدم سالمت ن نا نشان میدهد؛ طونی که وزن عدم سالمت دن
سیسن بیشنر است
 3گوی سمت ناست نشاندهددة زوایای مثبت و سال سازمانهای مردمنهتاد و بستنر
مربوط به ن دن کشون است و عداصتر ن شتامل قتوت و ستالمت سیستن ادانیت
سیاسی ،دنسنی و سالمت سمنها ،قابلیت و حرکت سمنها ،و قوت فرهدگ است
اندازة این گوی با نشد هر یک از عداصر یادشده افزایش و بالعکس با افول هر یک
از عداصر کاهش مییابد
 4گوی سمت چپ نشاندهددة زوایای مدفی و ناسال سازمانهای متردمنهتاد و بستنر
مربوط به ن دن کشون استت و عداصتر ن شتامل ضتعف و فستاد سیستن ادانیت
سیاسی ،انحراف و فساد دن سمنها ،بیکفاینی و سکون سمنها ،و ضعف فرهدتگ
است اندازة این گوی با نشد هر یک از عداصر یادشده افزایش و بالعکس با افتول
هر یک از عداصر کاهش مییابد
 5مثلث نگهداننده نشاندهددة گرایشهای فکری و کتدشهتای دولتت دن انابتاط بتا
جامعة مدنی ،بهتصو

سازمانهای مردمنهاد ،استت ایتن مثلتث بتر محتونی دن

حرکت است حرکت به سمت چپ نشاندهددة ارس بیشنر دولت از ستازمانهتای
مردمنهاد و فشان دولت بر نهاست حرکت به سمت ناست نشتاندهدتدة اطمیدتان
بیشنر دولت به سازمانهای مردمنهاد و حمایت دولت از نهاست
 6این سیسن دن جهت حفظ اعادل و پایدانی تود اال

میکدد امتا ممکتن استت

این اعادل با حرکت مثلث دن محون االکلدگ یا اغییر اندازة گویهتا بته هت بریتزد
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(شکل  )2با به ه نیخنن اعادل ،دن سیسن دو حالت ممکتن استت نخ دهتد1 :
عدم اعادل مدجر به فروپاشی سیسن میشود؛  2سیسن ناپایدانی موقت نا اجربته
میکدد و دن نقطة جدیدی اعادل تود نا بازمییابد (یا اندازة گویها اغییر میکدد یا
گرایشها و کدشهای دولت جابهجا میشود)

شکل  .2حاالت مختلف به وجود آمدن عدم تعادل در بستر سازمانهای مردمنهاد
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نتیجه
مدل بهدست مده از پژوهش حاضر ،که حاصل الفیق کتدهای بتهدستت متده دن بتاالارین
سطح اننزاع است ،نشان میدهد دن دونة کدونی سیسن منعادل و پایدان حفظشتده حاصتل
عدم اوازنی است که دن ن  1ضعف و عدم سالمت ستازمانهتای متردمنهتاد و بستنر ن
نسبت به قوت و سالمت ن بیشنر است و  2ارس و گرایشهای امدینی دولتت دن انابتاط
با سازمانهای مردمنهاد چشمگیر است با وجود این ،این عدم اقتانن دن نقطتهای منعتادل
حفظ شده است بدین معدا که سیسن همچدان به حیات تود ادامه میدهد اما همتانطتون
که گفنه شد با هر اغییری اعادل سیسن به ه متینیتزد و ایتن عتدم اعتادل یتا مدجتر بته
فروپاشی میشود یا سیسن اعادل تود نا دن نقطة جدیدی بازمییابد (شکل )2
اما ننای حاصل از این پژوهش نشان میدهد ،اگرچه سیسن دن وضعیت منعادلی قتران
داند و همچدان پابرجاست ،این سیسن دن موقعیت نامداسبی قران داند چون احلیل دادههتا
به مفهومِ «بحران کدونی دن عدم اقانن موجود» اشانه میکدد که دن این مفهوم متیاتوان بته
کدهایی اشانه کرد؛ از جمله «وقوع بحرانهتای فرهدگتی و اجنمتاعی»« ،نیتز
مردمی به دلیل ارس از عواق

داوطلبتان

پیشبیدیناپذیر»« ،بیاعنمادی مردم به دولت»« ،بیاعنمتادی

مردم به دولت» ،و
دن این زمیده ،احلیل دادههای پژوهش به این ننیجه نسید که اغییر وضتعیت کدتونی دن
جهت ایجاد موقعیت مداس

و پایدان به جای موقعیت نامداس

و پایدان الزامتی استت دن

این نابطه مفهوم بهدست مده احت عدوان «اغییرات الزامی جهت اعدیل وضتعیت کدتونی»
بر ایجاد اغییرات منعدد اأکید میکدد؛ از جمله «لتزوم اصتوی

قتانون جتامع ستمنهتا دن

مجلتتس»« ،لتتزوم اعیتتین اتنیتتانات مستتئوالن دن حتتوزة ستتمنهتتا»« ،لتتزوم حرکتتتهتتای
سازماندهیشده از سوی مردم» « ،التزام ایجتاد نهتادی قتانونی بترای نظتانت ستمنهتا بتر
تودشان» ،و
بدابراین چدین ننیجهگیری میشود که موقعیت کدونی موقعیتت منعتادل امتا نامنقتانن و
نامداسبی است که الزاماً اغییتر دن وضتعیت کدتونی نا دن جهتت ستالمت و قتوت پدیتدة
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سازمانهای مردمنهاد و بسنر ن و بهعالوه اغییر گرایش و کدشهای دولتت متیطلبتد دن
حقیقت اگرچه شرایط فعلی کشون سالمت سازمانهای متردمنهتاد و بستنر نهتا نا نشتان
میدهد ،وزن بیشنر عدم سالمت ن نیازمدد ادبیر پژوهشتگران و سیاستنگذانان و مجریتان
جهت اصالح امون است
دن مجموع پژوهش حاضر زوایای نویدی از پدیدة سازمانهای مردمنهاد و بسنر ن نا به
اصویر کشیده است که دن ن ،برتالف نگر

غال  ،صرفاً نقاط ضتعف و عتدم ستالمت

این پدیده برجسنه نشده است؛ بلکه به نقاط قوت و دنجتهای از ستالمت ن اشتانه شتده
است بهعالوه این پژوهش برای نخسنین بان ،دن کدان ابیین شرایط موجتود ،بتا پتیشبیدتی
شرایط محنمل دن یدده ،افق نویدی دن احلیتل ایتن پدیتده گشتوده استت امتا ننتای هتر
پژوهشی دن حوزههای اجنماعی نمی اواند کامتل و بتدون نیتاز بته بتازنگری القتی شتود
ازیننو ،به محققان این حوزه اوصیه میشود با احلیلی عمیقار از مفاهی این پتژوهش بتر
غدی شدن ن بیفزایدد
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