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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 methodolo-

gy 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 con-

text.” This model illustrates the asymmetric balance in which the NGOs and their 

associated contexts are more unhealthy than healthy. Besides, the government's atti-

tude 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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 مقدمه

ایتن   هستندد   «3مدنی ةجامع»و « 2بخش سوم»جزئی از مفهوم  (1سمن) نهاد مردمهای  سازمان»

هتا   ستاتنانهای ستازمانی  ن    نفعان گونتاگونی داننتد   ذی   زیراندا ی پیچیدهیها نهادها سازمان

به مدتابع   و کددد می بگیر نا دن کدان داوطلبان انجام کان جمع ها کانمددان حقوق  ن  مندوع است

ای  دهدد و طیف گستنرده  می نا دن دسنون کان قرانای  مباحث پیچیده  مالی منعدد منکی هسندد

حقتوق   ایاناقت از کاهش فقر و محرومیت اجنماعی گرفنته اتا    ؛دهدد می نا انجامها  از فعالیت

 ةپدیتد (  Hall & O'Dwyer 2017)تتا   هتای   اعنقادات دیدتی و ایتدئولو ی   ةاوسع و بشر

موند اوجه است  و کلیدیای  سیاسی و اجنماعی جهان پدیده پیشیدةدن  نهاد مردمهای  سازمان

 نهاد مردمهای  سازمان نیست  زیرا اصونقابل و حذف  ن از ساتنان سیاسی و اجنماعی جهان 

اواندد فضای اکثرگرایی نا از  شتو  حفاتتت کددتد و دن عتین      می و هسنددنماد دموکراسی 

هر انتدازه هت     ،ای هر پدیده ،این ین شکل مشانکت نا به اصویر بکشدد  با وجودار حال بهیده

اننظتان   از  ن اتوان  نمتی  که مفیتد و موجته باشتد، اتا بستنر مداستبی بترای  ن فتراه  نشتود         

 نیز از این قاعده مسنثدی نیسندد  نهاد مردمهای  سازمان  دسناوندهای مثبت داشت

 لهئمسبیان 

 ةدهت متدنی دن حتدود دو    ةجامعت یکی از انکان اصلی  مدزلةبه  نهاد مردمهای  سازمان ةپدید

ضترونت دموکراستی دن ستاتنان     مدزلةسیاسی ایران شده است و به  موضوعاتاتیر واند 

اما بر اساس شواهد این پدیده همچدان جایگاه واقعی تتود    ادانی کشون جای گرفنه است

بته ستمت دموکراستی نا کدتد و گتاه       نا پیدا نکرده و دنگیر مسائلی است که نوند حرکت

و فرهدگتی   ،  دن حقیقت شواهد منعدد دن ساتنان ادانی، سیاستی، قتانونی  کدد می معکوس

دهتد ایتن بستنر نیازمدتد بتازبیدی       می نشان نهاد مردمهای  سازمان ةپدیدبسنر  مدزلةکشون به 

طریتق شتداتت و    است و این بازبیدی جز از نهاد مردمهای  دقیق برای بهبود کانکرد سازمان

 یست ن پذیر بیدی وقایع احنمالی امکان ابیین وضع موجود و پیش

                                                                                                                                            
1. Non-Governmental Organization = N.G.O 

2. Third Sector 

3. Civil Society 
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هتای   پژوهش حاضر نیز بر اساس نویکترد مبندتی بتر بستنر دن تصتو  ستازمان      دن 

اا شداتت بیشتنری   پرداتنه شده است به واکاوی این پدیده و بسنر مربوط به  ن نهاد مردم

 شود  برداشنهجهت وضعیت مطلو   الزم دنهای  و گام حاصل از وضعیت موجود

 قیتحق ةنیشیپمباني نظری و 

NGOs ترمینولوژی واژة
1 

 ةدنبرداننتد ای  کددتده  بته شتکل گتی    « بختش ستوم  »جزئی از مفهوم  مدزلةبه  NGO ةپدید

 Civil Society از جملته: (؛ Brass et al 2018; Vakil 2018)مندتوعی استت   هتای   معتادل 

Organizations (CSOs),Community Based Organizations (CBOs), Grassroots 

Organizations ،Private Voluntary Organizations, Faith-Based Organizations (FBOs), 
Civil Society Organization (CSO), Non-Profit Organization (NPO), Private 

Voluntary Organization(PVO)  

 ةننیجت مندتوع  هتای   ن بسیانی از مواقتع استنفاده از وا ه  با اوجه به این ادوع وا گانی، د

دن  ن نمودان شتده استت    NGO دن زمیدةفرهدگی و اانیخی است که افکرات های  افاوت

(Lewis 2010)  ًةوا غالباً مریکا ادن  مثال Non-profit Organization  دن  شود  زیرا میاسنفاده

 استنفاده  Voluntary Sector ةوا عمومتاً  دن انگلستنان    این کشون افکر بازان غالت  استت  

هتای   استت کته انز   ای  سدت اقدامات داوطلبانته  دهددة نشانکه  (Anheier 2005) شود می

یتا  « المللتی  اقتدامات بتین  »  اما دن اناباط با (Lewis 2010)مسیحیت  ن نا شکل داده است 

گیری   ن به شکل ةیشن   زیرانود می به کان NGO ةوا « اقدامات کشونهای دن حال اوسعه»

 ةوا  NGO ةوا   دن مجمتوع امتروزه   (Lewis 2010) گردد برمی 1945سازمان ملل دن سال 

  (Martens 2002)هاست  غال  دن اغل  زبان

 (NGO)« نهاد مردمسازمان »تعريف 

بته صتونت غیتر یکستان و اتا      هتا   که میان ملت طونی؛ مبه  استای  اا اندازه NGO ةوا 

گیترد و اعتانیف منعتددی از  ن وجتود داند      متی  متوند استنفاده قتران    کددده حدودی گی 
                                                                                                                                            

معادل الاین و وا گان منترادف منعتددی وجتود داند، دن    « نهاد مردمهای  سازمان»با اوجه به  نکه دن تصو    1

 بری   دن منون اصلی نا به کان می نفنهکان پژوهش وا گان الاین به پیشیدةبخش 
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(Anheier 2005)   و پژوهشتگران جهتانی انائته    معنبر دن ادامه اعانیف برتی از مؤسسات

 ( 1جدول شود ) می

 NGOو پژوهشگران جهانی از  معتبر تعاریف برخی از مؤسسات .1 جدول

 تعریف نام

 (1995) 1بانک جهانی

دن جهت کاهش هایی  که به دنبال فعالیت استتصوصی ی ( سازمانNGO« )نهاد ممردسازمان »
یتا بته    ،، حفاتت از محیط زیست، اأمین تدمات اجنماعی اساسینامحروممدافع  ایاناق الم، 

 ( Malena 1995) است اجنماعی ةاوسععهده گرفنن 

اطالعات عمومی  ةادان
 اا( سازمان ملل منحد )بی

شتود کته    می اننفاعی اطالق وطل  و غیرابه هر گروه شهروندی د (NGO) «نهاد مردمسازمان »
مشتنر    هتای  گترایش بتا   NGOsالمللی سازماندهی شده است   محلی یا بین یا دن سطح ملی
ای  دوستنانه  انستان هتای   ها تدمات مندوع و مأمونیتت   ن  مدانند کددد و وتیفه می مردم حرکت

 نا نصتد ها  مشی تط ،نساندد می مردان نا به گو  دولتشهروندان های  دغدغه ،دهدد می انجام
 ( United Nations, n.d)کددد  می و مشانکت سیاسی نا دن سطوح محلی اشویق ،کددد می

 (1997وکیل )
که برای بهبود  استو تودگردان  ،اننفاعی تصوصی، غیری سازمان (NGO)« نهاد مردمسازمان »

  (Vakil 1997) ستا کیفیت زندگی افراد محروم طراحی شده

بخش  مانی سازمان ملل 
 (2003منحد )

گونته متازادی نا کته     طبق قانون یا عترف هتر    1که  استی سازمان (NPI)« نهاد مردمسازمان »
به لحاظ نهتادی    2 کدد؛ نمی کدددگان تود اوزیع ممکن است حاصل شود میان مالکان یا کدنرل

 United Nations Statistics) استاجبانی غیر   4و  است؛تودگردان   3 ست؛از دولت جدا

Division 2003 ) 

 2ملیهای  نظام حسا 

2008 (SNA 2008) 

قانونی یا اجنماعی ایجادشده به مدظتون اولیتد کاالهتا و     ( موجودیتNPI« )نهاد مردمسازمان »
یتا عایتدی متالی بترای      ،دهتد مدبتع دن متد، مدفعتت     نمتی  اجازه  که موقعیت  ن استتدمات 
 ,European Commission)کدتد   متی  یا اتأمین متالی   ،یی باشد که  ن نا ایجاد، کدنرلواحدها

International Monetary Fund, Organisation for Economic Co‐operation 

Development, United Nations, & World Bank 2009) 

 (2018وکیل )
که برای بهبود  استو تودگردان  ،اننفاعی تصوصی، غیری ( سازمانNGO« )نهاد مردمسازمان »

  (Vakil 2018) است کیفیت و پایدانی زندگی طراحی شده

 

 (NGO) «نهاد مردمسازمان » ةپديدظهور  ةتاريخچ

این پدیده وجود داشنه  شودبرای شرح این پدیده اسنفاده  NGO ةوا ار از  نکه  بسیان پیش

ر اساس یک مستیر تطتی مستنقی     اوان ب نمی نا NGOsار  نکه اکامل اانیخی  است و مه 

انحصاناً دن غتر    NGOs ةنیش ن است که  بیانشایان  ةنکناما   (Davies 2018)شرح داد 

و بستیانی از کشتونها نیشتة    هتا   قتانه  همة، بلکه دن یستن یا نظ  جهانی لیبرالیسنی غر 
                                                                                                                                            
1. World Bank 

2. System of National Accounts 
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هتای   دن سیاستت  NGOsعمتوم، نقتش قابتل اوجته      باونبرتالف  ،عمیقی دانند  بدابراین

از انقال   NGOs و پس از جدگ جهانی دوم نیستمریکا اهژمونی  ةناتواسن ةننیججهانی 

 ( Davies 2018) اند صدعنی ااکدون نقشی محونی دن احول نظ  جهانی داشنه

   امتا، مدشون سازمان ملتل منحتد کتانبرد عمتومی یافتت      71 ةماد ةواسطه ب NGO ةوا 

  دن حقیقت عبانت (Davies 2018)ار است  نیشد، اانیخ  ن بسیان طوال گفنهطون که  همان

Non-Governmental Organization  انائه  1945نخسنین بان سازمان ملل منحد دن سال نا

 NGOs ن اصتریح شتد کته     71 ةمتاد سازمان ملل اصوی  شد، دن  1؛ زمانی که مدشونکرد

 یشتونا   71 ةمتاد » سازمان ملل به نسمیت شداتنه شوند:ای  اواندد برای اهداف مشاونه می

 ةطت یحکه به امتون دن   یر دولنیغ یها مشاونه با سازمان یاواند برا یم یو اجنماع یاقنصاد

 «…کدد ر مداس  ااخاذ یگونه اداب ت شونا اشنغال دانند هریصالح

 ةبدنت کردند که دن  می ابندا منخصصان غالباً این وا ه نا برای اشانه به کدشگرانی اسنفاده

اما این برداشت بعد   و دن بسنر سازمان ملل منحد مشغول کان بودند ددداشنالمللی قران  بین

 NGOsدن تانج از سازمان ملل منحتد و همچدتین    NGOsاغییر کرد و سایر  1980 ةدهاز 

 ( Martens 2002)ملی ه  به نسمیت شداتنه شدند 

 پژوهش پیشینة

اننفاعی موند اوجه  بخش غیرهای  ونیائ مثابةبه  نهاد مردمهای  سازمان دن زمیدةهایی که  ائونی

شکست »  3؛ «3شکست دولت شکست بازان/»  2 ؛«2دولت نفاه»  1ند از: ا د عبانتنگیر می قران

  7؛ «7حکومتت بختش ستوم   »  6؛ «6حکمرانتی نتوین  »  5؛ «5محون عرضه»  4؛ «4بخش داوطل 

دن ایتن مجتال ممکتن    هتا   ایتن ائتونی   ةهمو     با اوجه به  نکه شرح ، «8اجنماعیهای  نیشه»

                                                                                                                                            
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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ایتن   شتود   پرداتنه می ،«شکست بازان/ شکست دولت»ائونی  ، یعدیها ارین  ن مه  ، بهنیست

 بختش غیتر  هتای   یکی از اقنصاددانان برجسنه و ائونیستین  ،(1975) 1براون وایزبراد ناائونی 

 ؛شتود  متی   غاز« شکست بازان» ةمفروضبا  که (Salamon & Anheier 1998) ، مطرح کرداننفاعی

امتا اقنصتاد     کدتد  متی اشتانه   2«کاالهای عمومی» ةانائکه به نااوانی ذاای بازان برای ای  مفروضه

 «ها دولت ةمداتل»ی با عدوان داسناندان ةنسخو  شماند میکالسیک این نااوانی نا اوجیه اصلی 

 ةنستخ اد دهد  دن این میان ائونی وایزبتر  نمی اننفاعی نقش تاصی به بخش غیر و دهد می انائه

نیتز دن اتأمین   « شکستت دولتت  »نا ند و به « شکست بازان»اقنصاد کالسیک برای نویانویی با 

دن جوامتع   گویتد  می« شکست دولت»کدد  وی دن اناباط با  می کاالها و تدمات عمومی اشانه

   زیراکددد که اکثر شهروندان تواهان  ن هسندد می کاالهایی نا عرضه فقطها  دموکراایک دولت

 ستانی بته همتة     اواندتد بته   ها نمی عالوه دولت هشود  ب می ن کان باعث موفقیت اننخاباای  نانای

دن ننیجته    ماند می قابل اوجهی باقی ةنشد بدابراین نیازهای بر ونده  نیازهای شهروندان بپردازند

ای اأمین این بر(« نهاد مردمهای  اننفاعی )سازمان غیرهای  سازمان»است که باید به  بر  نوایزبراد 

  (Salamon & Anheier 1998; Salamon & Toepler 2015)نیازها اوجه شود 

 يالملل بین ةعرصپژوهش در  ةپیشین

صونت گرفنه است  نهاد مردمهای  علمی بسیانی دن تصو  سازمانهای  کدون پژوهش اا

گستنر   به طون قابل اوجهی، مطالعات دن این حتوزه   ،دهد می پژوهشی نشانهای  و یافنه

ای  شده دن این بخش به انتدازه  و اعداد مطالعات انجام (Shier & Handy 2014)یافنه است 

اازگی  به ،  بدابرایننباشدها نیز ممکن  نسد حنی تواندن عداوین  ن می زیاد است که به نظر

شده ادهتا نونتد اولیتد دانتش دن ایتن زمیدته نا        انجامهای  شمان از پژوهش انگشت یاعداد

 ;Brass et al 2018; Ma & Konrath 2018; Shier & Handy 2014) انتد  دهکتر برنستی  

Smith 2013 )  معنبتر بته   هتای   که از ایتن پتژوهش  هایی  ارین نکات و یافنه مه به دن ادامه

 :3شود اشانه میدست  مده است 

                                                                                                                                            
1. Burton Weisbrod 

2. Public Goods 

دن  نهتاد  متردم های  سازمان ةهایی که نوند مطالعات دن حوز پژوهش دن  نکه شد با اوجه به اشانهطون که  همان  3
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  نامته و اتز دانشتگاهی دن     پایان 3،790اعداد  2010اا  1986سالة  25زمانی  ةبازدن

غال  مطالعتات    نمایه شده است Proquestدن پایگاه اطالعاایِ  Nonprofit Studiesحوزة 

جالت  اوجته    ةنکن%( صونت گرفنه است   2/80ایاالت منحده )های  شده دن  کادمی انجام

بتوده  مریکتا  ا ةمنحتد تانج از ایاالت  NPOs ن است که اگرچه برتی مطالعات مربوط به 

 ( Shier & Handy 2014) انجام شده استمریکا ادن  ،است

  1925زمتانی   ةفاصلمؤسسه دن سراسر جهان دن  3،506نویسدده از  10،135از میان 

 1اننفتاعی و بشردوستنانه اننشتانات    مطالعات غیتر  ةزمیددن  Scopusکه دن پایگاه  ،2016اا 

یتد  دن صتدنِ اعتداد اول   ،مریکتا ا ةمنحددن ایاالت  ،Indiana Universityدانشگاه  ،اند داشنه

قتران داند  مریکتا  امؤسسته دن   14اول دن جهان  ةمؤسس 20قران داند و دن میان ها  پژوهش

(Ma & Konrath 2018)  

  کادمیتک دن پایگتاه اطالعتاایِ     ةمقالت  3000دن میتان   ،ستال پتژوهش   35با وجود 

EBSCO ،55  ةزمیدکشون حنی یک مقاله ه  دن NGOs امتانات   و از جمله عمتان  ؛ندانند

  (Brass et al 2018) یعرب ةمنحد

  داخليهای  پژوهش ةپیشین

سازند دن این حوزه  می و نشریات علمی نا نمایهها  نامه زبان که پایان دو پایگاه معنبر فانسی

پایگاه اطالعتات    2اطالعات ایران )ایراندا (؛ ونی افدپژوهشگاه علوم و   1: شدندبرنسی 

هتای   ستازمان » گانکلیتدوا   2گانته جتوی جدا و بتا جستت    (SIDعلمی جهتاد دانشتگاهی )  

« NGO»و  ،«دولنتی  سازمان غیتر » ،«دولنی غیرهای  سازمان» ،«نهاد مردمسازمان » ،«نهاد مردم

 48 (SID)شده دن پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشتگاهی   میان بانک نشریات فانسی نمایه

                                                                                                                                            
الایدی که دن مدبع اصلی برای اشانه  ةوا  ،دن ادامه شده است،های الاین منعدد اسنفاده  از معادل شدهبرنسی  ها  ن

     ،NPOs ،NGOs مثالً؛  مددن منن تواهد   مده نهاد مردمهای  به سازمان

(، مرونهتا  Papers(، مقتاالت ) Articles in press(، مقتاالت دن حتال نشتر )   Articlesهتا )  اشتت شتامل یادد   1

(Reviewsو پیمایش ،) ( های کوااهShort survey ) 

های کلیتدی بته صتونت     بدابراین وا ه  زمان وجود نداند ه  ةجوی پیشرفنو ای امکان جست دن این پایگاه داده  2

 ها حذف شدند  همسان میان یافنه جو شدند و مواندو جداگانه جست
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دن  نهاد مردمهای  نسازما ةپدیدیک به بسنر  که هیچ یافت شدشده  پژوهشی ثبت ةمقالعدوان 

 ،«نهاد مردمهای  سازمان»زمان وا گانِ  ه  ةپیشرفنجوی و عالوه با جست ه  باند ایران نپرداتنه

شده دن  نمایه« NGO»و  ،«دولنی سازمان غیر» ،«دولنی غیرهای  سازمان» ،«نهاد مردمسازمان »

 ةنستال عدتوان   10شتد و  ان کانشداستی  ةنامت  عدوان پایتان  102ایراندا ، اعداد ای  پایگاه داده

 نهتاد  مردمهای  سازمان ةپدیدها مسنقی  به بسنر  یک از  ن که هیچ یافت شدشده  ثبت یدکنرا

 1 اند دن ایران نپرداتنه

 قیروش تحق

  ایتتن صتتونت گرفتتت« 2بدیتتاد داده ةیتتنظر»شداستتی  نو  پتتژوهش حاضتتر بتتا استتنفاده از

 Bryant)اجربتی داند  های  دن دادهشداسی به دنبال تلق ائونیِ نویدی است که نیشه  نو 

& Charmaz 2007)  هایی کته از   سازی به دلیل مفهوم« بدیاد داده ةنظری»بر این است که  باون

ت یت و ترف (Glaser 2002) استت  اشریحی های نو  ةالگوهای اجنماعی داند فراار از هم

 یبرنست  یبترا  یشتنر یعمتل ب  یو به محقق  زاد ندداده یچیپ یها دهیر پدیافس یبرا ییباال

 ن است  بیانشایان  ةاما نکن  (Jones & Alony 2011) دهد یم  یمفاه تهون و مطالعه ةحوز

نویکترد   هتا  اترین  ن  مه  ؛است بودهبا نویکردهای منعدد موند اوجه « بدیاد داده ةنظری»که 

   هر یتک از ایتن نویکردهتا   هسندد 4و نویکرد تاهرشونده )گلیزنی( 3مدد )اشنراوسی( نظام

 پتژوهش حاضتر  دن کددد   می بدیاد دنبال داده ةنظریمنفاوای نا برای احقق های  و گامها  نویه

نویکترد تاهرشتونده دن مقایسته بتا      شتد  زیترا  نویکرد تاهرشونده )گلیزنی( استنفاده   از

ار است و به جتای احمیتل    گام ه « بدیاد داده ةنظری»شداتنی  مدد با مبانی نو  نویکرد نظام

اری  ار و مندوع و الگوهای گسنرده دهد مینا مبدا قران ها  ها تهون نظریه از داده ادهنظریه به د

  (1393 و همکانان )ساغروانی  کدد می انائهها  نا جهت الفیق داده

                                                                                                                                            
  گدجد ای دن این مجال نمی شده دن این پایگاه داده های ثبت ها و نساله نامه پایان اشانه به  1

2. Grounded Theory 

3. Strussian or Systematic Approach 

4. Glaserian or Emergent Approach 
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 اطالعات یآور گیری و جمع روش نمونه

 متوند نیتاز  هتای   ستاتنانیافنه داده  عمیق نیمته های  پژوهش حاضر با اسنفاده از مصاحبهدن 

 & Glaser) ها هسندد ارین نوع داده ها مطلو  مصتاحبه« بدیاد داده ةنظری» دن شد  ونی  جمع

Holton 2007)   یریت گ نمونته »اصتلِ   مبدایشوندگان بر  مصاحبه« بدیاد داده ةنظری»بر اساس 

 2گیری اشتباع نظتری   زمان اوقف نمونه زمیدةشوند و معیان قضاوت دن  می اننخا « 1ینظر

کته بتا    ،ادنی  بر اساس نیازهای اوصتیفی  شوندگان به گیری نظری مصاحبه ونهاست  دن نم

دهد  و اشباع نظری هدگامی نخ می شوند میشود، اننخا   می تهون مفاهی  و ائونی نمودان

 Bryant & Charmaz)یستت  ن بیشتنر هتای    ونی داده که محقق اطمیدان کدد نیازی به جمع

 ةحتوز نکانان  گتاه دن  انتد  مصتاحبه بتا دستت    20 بر این اساس دن پژوهش حاضر  (2007

شوندگان  نظری صونت گرفت؛ که از میان مصاحبه عاشبااا نسیدن به  نهاد مردمهای  سازمان

 نامشان نا به محقق ندادند  اشانه بهمصاحبه و  مکنو  کردن ةاجازنفر به دالیل امدینی  2

 ها ل دادهیروش تحل

گیترد    متی  کدگتذانی صتونت  یدد افراز طریق ها  حلیل دادها« بدیاد داده ةنظری»شداسی  دن نو 

که وی  طونیدهد؛  میها پژوهشگر نا از سطح اجربی حرکت  کدگذانی از طریق شکسنن داده

  (Glaser 1978)کدد که به نظتریه ابدیل تواهد شد  بددی می ها نا دن کدهتایی گروه داده

 3:دشارای  دنبال  دینبهرشونده پژوهش حاضر دو گام اصلی کدگذانی دن نویکرد تادن 

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

 پردازد  می

 5کدگذانی باز  1  1

 6کدگذانی اننخابی  2  1

                                                                                                                                            
1. Theoretical sampling 

2. Theoretical saturation 

 اسنفاده شد  2018 ةنسخ MAXQDAافزان  کدگذانی حقیقی از نرم ةها دن مرحل است جهت کدگذانی داده گفندی  3

4. Substantive Coding 

5. Open Coding 

6. Selective Coding 
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 کدد  می : دن این گام محقق اقدام به الفیق مفاهی 1: کدگذانی نظریگام دوم  2

 چگونگی نظری کدهای و سازی فهومم نا پژوهش فضای حقیقیِ ةکدهای حقیقی جوهر

 ستازی  مفهتوم  یکپانچته  ةنظریت  یک صونت به الفیق جهت دن نا کدها میان ممکن اناباط

  (Glaser 1978)د دکد می

 لوگام ا

 کدگذاری باز

هتا بته    د  به عبانت دیگر، دادهنشو می ها به هر طریق ممکن کدگذانی دن گام کدگتذانی باز، داده

شتونده، کدگتذانی بتاز اتا تهتون اثتر مقولتة         ند  بر اساس نویکرد تاهرشو صتونت باز ادانه می

دن مرحلة بعد، یعدی مرحلة کدگذانی اننخابی، کدگذانی بر اساس مقولة  اا یابد می ادامه 2محونی

  مقولة (Glaser 1978)دهد  تلق یک نظریه حول مقولة محونی نخ می   زیرامحونی هدایت شود

امرکز مطالعته    دهد کدددگان نا اوضیح می دغدغة اصلی مشانکت محونی بیشنرین اغییرات حول

(  Glaser & Holton 2007 ونی اننخابی دن مراحتل بعتدی تواهتد بتود )     های جمع و امرکز داده

 ( Glaser 1978)یابد  کدگذانی باز با تهون مقولة محونی پایان مییدد افر

 کدگذاری انتخابي

هتا دن جهتت منغیتر محتونی      ابی  غتاز و مصتاحبه  محونی، کدگذانی اننخ ةمقولبا تهون 

کدگتذانی بتاز صتونت    یدتد  افرکدگذانی اننخابی نیز همچتون  یدد افر  شوند کدگذانی می

هتا حتول مقولتة محتونی      دن این مرحله افاوت دن این است که کدگتذانی  امدنه ؛گیرد می

 دهد  میت ین معدا که محقق کدگذانی نا بر مبدای مقولة محونی صوندب ،گیرد صونت می

 گام دوم
 کدگذاری نظری

 مده از گام اول دن ستطح بتاالاری از اننتزاع احتت عدتوان       دست دن این مرحله، کدهای به

دیگر  شود و دن ادامه مفاهی  حاصل جهت ایجاد مدل نهایی پژوهش با یک می مفاهی  الفیق

                                                                                                                                            
1. Theoretical Coding 

2. Core Concept 
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 بتر استاس  اهی  ایتن مرحلته از کدگتذانی به الفیتق مفت  ،به عبانت دیگر 1 شوند می الفیق

دهد به صونت احلیلتی بته پیونتد     و به محقق اجتازه می کدد میاشتانه یک الگوی اناباطی 

های  ند از مدلا کتدهای نظری عبانت ،بدابراین  (Locke 2001)ممکن میان مقوالت بیددیشد 

 ( Glaser & Hon 2005)کددتد   اننزاعی که مفاهی  حاصل نا دن جهت یک نظتریه الفیتق می

که ادها یک مدل سیسنماایک برای الفیق  ،زن دن نویکرد تاهرشونده برتالف اشنراوسگلی

« کد نظتری »و ایجاد مدلی احت عدوان ها  کدد، محقق نا جهت الفیق داده می پیشدهادها  داده

« کدهای نظری»انواعی از  مدبع اصلی 3های منمادی دن  گلیزن طی سال امدنهگذاند   می  زاد

  2؛ 1978دن ستال   2حساسیت نظریکد نظری دن کنا   18  1دهد:  می نا به محققان نشان

کتد نظتری دن کنتا      23  3؛ 1998دن ستال   3بدیتاد  داده ةنظریت انجام نظری دن کنا   کد 9

  2005دن سال  4بدیاد: کدگذانی نظری داده ةنظری 3از اند چش 

 در پژوهش ها تحلیل دادههای  گام

محقتق   ،گام اولِ پتژوهش حاضتر   اول از ةمرحل: دن اول از گام اول )کدگذانی باز( ةمرحل

محونی زیر بته دستت    ةمقولشوندگان نا حول  اصلی مصاحبه ةدغدغپدج   ةمصاحبپس از 

  وند:

 5«و بسنر  ن دن کشون نهاد مردمهای  سازمان ةپدیدوضعیت نامنداس  و ناشایست »

دوم از گتام   ةمرحلت پس از پایتان   ،دن ادامه م اول )کدگذانی اننخابی(:دوم از گا ةمرحل

 مصاحبه اسنخراج شد  18کد از میان  980، حاضر اولِ پژوهش

                                                                                                                                            
، ستت ها کته همتان مصتاحبه    ،های حاصل از پژوهش اننزاعِ داده ةیدد پژوهش گام به گام بر دنجادن واقع دن فر  1

دیگتر   و دن اننها مفاهی  با یک شوند می کدها ابدیل به مفاهی  و ها ابدیل به کدها بدین ارای  داده  شود افزوده می

 د نساز بدیاد نا نمودان می ای داده و نظریه دهدد میو مدل نهایی پژوهش نا شکل  شوند میالفیق 

2. Theoretical Sensitivity  

3. Doing Grounded Theory  

4. The grounded theory perspective III: Theoretical coding 

 متده   دستت  گذانی یا عدوانی که دن این مرحله بته مقولتة محتونی بته     کدد که نام اأکید می ( قویا1978ً) گلیزن  5

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

 بددی مفهومیِ منداس  نباشد  اما قادن به فرموله ؛محونی است احساس کدد



694 1399 زمستان، 4، شمارة 18دورة ت فرهنگ سازماني، مديري 

 مده دن ستطح   دست ، کدهای بهحاضر دن گام دوم پژوهش گام دوم )کدگذانی نظری(:

اوین مفاهی  حاصل عد 2مفهوم نمودان شد  جدول  12دیگر الفیق و  باالاری از اننزاع با یک

 دهد  می که هر مفهوم دن تود جای داده است نشاننا از الفیق کدها و اعداد کدهایی 

 مفاهیم حاصل از تلفیق کدها .2 جدول
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گیتری متدل نهتایی پتژوهش      نظری مفاهی  حاصل جهت شتکل انی ذکدگگام  ةادامدن 

هتای   ن بستنر ستازمان  اعتادل نامنقتانن د  »دیگر الفیق و مدلی احت عدوان  ( با یک1)شکل 

  نمودان شد «نهاد مردم

 سیاستی ت  بسنر ادانی ةکه دنبردانند ،و بسنر  ن نا نهاد مردمهای  سازمان ةپدیداین مدل 

استت   ده کرنامنقانن به شکل االکلدگی اصویر  ی، دن قال  اعادلاست     بسنر فرهدگی و و

کته دن  ن  ای  لی قران داند؛ نقطته اعاد ةنقطاکدون دن  این مدل االکلدگی ه  ،به عبانت دیگر

داننتده بته    ار از گوی سمت ناست استت و مثلتث نگته    گوی سمت چپ به مراا  بزنگ

گتوی   قران گرفنن مثلتث دن ستمت چتپ بتانِ     ،سمت چپ منمایل شده است  دن حقیقت

متدل حاصتل    ،مجموعسمت چپ نا احمل کرده و اعادل سیسن  نا موج  شده است  دن 

 یده و بسنر  ن دن عین عدم اقانن منعادل است دهد این پد می نشان

 
 مدل نهایی پژوهش .1 شکل

 تعداد کدهای مربوط به آن مفهوم است. ةدهند آمده نشان دست شده در مقابل مفاهیم به نکات: اعداد درج

 تحت عنوان سمن استفاده شده است. نهاد مردمهای  سازمان ةواژمخفف  از
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 شرح مدل

و بستنر   نهاد مردمهای  سازمان ةپدیداین مدل پابرجاییِ کدونیِ  اعادل اصویرشده دن  1

نظام اجنماعی و     دن کشون اشتانه   و   این بسنر به نظام سیاسیدهد مینشان نا  ن 

  کدد می

و  نهاد مردمهای  سازمان ةپدیدعدم اقانن اصویرشده دن مدل عدم اوازن دن سالمت   2

که وزن عدم سالمت دن  طونیدهد؛  مینشان نا بسنر  ن نسبت به عدم سالمت  ن 

 سیسن  بیشنر است 

و بستنر   نهتاد  مردمهای  زوایای مثبت و سال  سازمان دهددة نشانگوی سمت ناست   3

ت  مربوط به  ن دن کشون است و عداصتر  ن شتامل قتوت و ستالمت سیستن  ادانی     

  است و قوت فرهدگ ،ها قابلیت و حرکت سمن ،ها دنسنی و سالمت سمن ،سیاسی

شده افزایش و بالعکس با افول هر یک یادعداصر  این گوی با نشد هر یک از ةندازا

 یابد  می از عداصر کاهش

و بستنر   نهتاد  متردم های  زوایای مدفی و ناسال  سازمان دهددة نشانگوی سمت چپ   4

ت  مربوط به  ن دن کشون استت و عداصتر  ن شتامل ضتعف و فستاد سیستن  ادانی      

 و ضعف فرهدتگ  ،ها کفاینی و سکون سمن بی ،ها سمنانحراف و فساد دن  ،سیاسی

شده افزایش و بالعکس با افتول  یاداین گوی با نشد هر یک از عداصر  ةانداز  است

 یابد  می هر یک از عداصر کاهش

انابتاط بتا    دندولتت  هتای   فکری و کتدش  های گرایش دهددة نشانداننده  مثلث نگه  5

محتونی دن   راستت  ایتن مثلتث بت     ،دنها مردمهای  تصو  سازمان بهمدنی،  ةجامع

هتای   ارس بیشنر دولت از ستازمان  دهددة به سمت چپ نشان حرکت  حرکت است

اطمیدتان   دهدتدة  به سمت ناست نشتان  حرکتهاست   و فشان دولت بر  ن نهاد مردم

 هاست  و حمایت دولت از  ن نهاد مردمهای  بیشنر دولت به سازمان

امتا ممکتن استت      کدد می دانی تود اال جهت حفظ اعادل و پای این سیسن  دن  6

بته هت  بریتزد    هتا   گوی ةاندازاین اعادل با حرکت مثلث دن محون االکلدگ یا اغییر 
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  1دن سیسن  دو حالت ممکتن استت نخ دهتد:     ،(  با به ه  نیخنن اعادل2)شکل 

سیسن  ناپایدانی موقت نا اجربته    2شود؛  می عدم اعادل مدجر به فروپاشی سیسن 

کدد یا  می اغییرها  گوی ةاندازیابد )یا  میجدیدی اعادل تود نا باز ةنقطو دن  کدد می

 شود(  می جا هدولت جابهای  و کدش ها گرایش

 
 نهاد مردمهای  وجود آمدن عدم تعادل در بستر سازمانه حاالت مختلف ب .2 شکل
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ه دن بتاالارین   متد  دستت  که حاصل الفیق کتدهای بته   ، مده از پژوهش حاضر دست مدل به

شتده حاصتل    کدونی سیسن  منعادل و پایدان حفظ ةدهد دن دون می ، نشاناست سطح اننزاع

و بستنر  ن   نهتاد  متردم هتای   ضعف و عدم سالمت ستازمان   1عدم اوازنی است که دن  ن 

دن انابتاط  امدینی دولتت   های گرایشارس و   2و  است نسبت به قوت و سالمت  ن بیشنر

منعتادل  ای  این عدم اقتانن دن نقطته   ،این چشمگیر است  با وجود نهاد ردممهای  سازمان با

طتون   دهد  اما همتان  می ین معدا که سیسن  همچدان به حیات تود ادامهدب  حفظ شده است

و ایتن عتدم اعتادل یتا مدجتر بته        نیتزد  متی شد با هر اغییری اعادل سیسن  به ه   گفنهکه 

 ( 2 یابد )شکل میجدیدی باز ةنقطا دن شود یا سیسن  اعادل تود ن می فروپاشی

اگرچه سیسن  دن وضعیت منعادلی قتران   ،دهد می اما ننای  حاصل از این پژوهش نشان

هتا   احلیل داده   چونو همچدان پابرجاست، این سیسن  دن موقعیت نامداسبی قران داند نددا

اتوان بته    متی  ین مفهومکه دن ا کدد میاشانه « بحران کدونی دن عدم اقانن موجود»به مفهومِ 

نیتز  داوطلبتان   » ،«فرهدگتی و اجنمتاعی  هتای   وقوع بحران»از جمله  ؛اشانه کرد یکدهای

اعنمتادی   بی» ،«اعنمادی مردم به دولت بی» ،«ناپذیر بیدی مردمی به دلیل ارس از عواق  پیش

 و     ،«مردم به دولت

اغییر وضتعیت کدتونی دن    که نسیدپژوهش به این ننیجه های  احلیل داده زمیده،دن این 

جهت ایجاد موقعیت مداس  و پایدان به جای موقعیت نامداس  و پایدان الزامتی استت  دن   

« اغییرات الزامی جهت اعدیل وضتعیت کدتونی  » مده احت عدوان  دست این نابطه مفهوم به

دن هتا   لتزوم اصتوی  قتانون جتامع ستمن     »کدد؛ از جمله  می بر ایجاد اغییرات منعدد اأکید

هتتای  لتتزوم حرکتتت» ،«هتتا ستتمن ةحتتوزدن ن مستتئواللتتزوم اعیتتین اتنیتتانات » ،«جلتتسم

بتر  هتا   التزام ایجتاد نهتادی قتانونی بترای نظتانت ستمن       » ،«مردم از سویشده  سازماندهی

 و     ،«تودشان

شود که موقعیت کدونی موقعیتت منعتادل امتا نامنقتانن و      می گیری چدین ننیجه بدابراین

 ةپدیتد ستالمت و قتوت    جهتت اغییتر دن وضتعیت کدتونی نا دن     نامداسبی است که الزاماً
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دن   طلبتد  متی  دولتت های  عالوه اغییر گرایش و کدش هو بسنر  ن و ب نهاد مردمهای  سازمان

 هتا نا نشتان   و بستنر  ن  نهتاد  متردم های  حقیقت اگرچه شرایط فعلی کشون سالمت سازمان

سیاستنگذانان و مجریتان    و هشتگران دهد، وزن بیشنر عدم سالمت  ن نیازمدد ادبیر پژو می

 است  جهت اصالح امون

و بسنر  ن نا به  نهاد مردمهای  سازمان ةپدیددن مجموع پژوهش حاضر زوایای نویدی از 

برتالف نگر  غال ، صرفاً نقاط ضتعف و عتدم ستالمت     ،اصویر کشیده است که دن  ن

اشتانه شتده   ستالمت  ن   ازای  بلکه به نقاط قوت و دنجته  برجسنه نشده است؛این پدیده 

بیدتی   دن کدان ابیین شرایط موجتود، بتا پتیش    ،برای نخسنین بانعالوه این پژوهش  ه  باست

افق نویدی دن احلیتل ایتن پدیتده گشتوده استت  امتا ننتای  هتر          ،شرایط محنمل دن  یدده

  اواند کامتل و بتدون نیتاز بته بتازنگری القتی شتود        نمی اجنماعیهای  پژوهشی دن حوزه

ار از مفاهی  این پتژوهش بتر    شود با احلیلی عمیق می به محققان این حوزه اوصیه و،ن ازین

 غدی شدن  ن بیفزایدد 
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