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 چکیده
هاای    نظریاه سااد  تاا بتنانناد     ان، فرصتی فراهم میپژوهشگری روش تحقیق پدیدارشناسانه، برای ها مزیت

طانر   باه  های پدیدارشناسانه مفهنم اپنخه است. اگرچه اپنخه پژوهش پرمحتنایی را ارائه نمایند. مرکز ثقل
یاا مامهم    ساطحی  روشای  به عننان رسد عمدتاً اما به نظر می ،مطرح شده های کیفی  ر پژوهش ای فزاینده

مضار   بااققنه  کیفی است که برای کاهش اثارا  های   ر پژوهش استفا ه منر  روش کار رفته است. اپنخه به
تارین   بناابراین اد ممهاه مهام    روند پژوهش را نامعتمر سادند. که ممکن است رو  به کار مییی ها فرض پیش

تانان باه چگاننگی     طراحی یک پژوهش پدیدارشناسانه باید مانر  تنماه اارار گیرناد، مای     منار ی که  ر 
مهی بر مفهنم اپنخه، چیساتی و شاینه باه کاارگیری رن  ر     أطراحی اپنخه، اشاره نمن . هدف این مقاقه، ت

  ر ااقا  گیر  و سپس  های کیفی است.  ر این راستا ابتدا مروری  ر باب معنای اپنخه صنر  می پژوهش

باا تنماه    بخش مجزا به شینه طراحی استراتژی و عمهیا  اپنخه به شکل تفصیهی پر اخته خناهد شد. و 
گنناه اساتاندار     اپنخه بپار اد  و های     به اینکه پژوهشگر باید متناس  با پژوهش خنیش به طراحی شینه

ایی مقاقه یاک نمنناه   مندان،  ر بخش انته  ر این خصنص ومن  ندار ، برای رشنایی بیشتر عالاه مشخصی
های پدیدارشناختی حنده کاررفرینی به طنر گاام باه گاام مانر       کاربر  اپنخه  ر طراحی پژوهش عمهی اد

کاربسات عمهای رن  ر     رو  خنانندگان این مقاقه با مفهنم اپنخه و شینه بررسی ارار گرفته است. انتظار می
 های پدیدارشناختی بیش اد پیش رشنا شنند.   پژوهش
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 جستارگشایی

تجربای اسات و باه هماین سام ، بارای       هاای   پاژوهش عنصاری اساسای  ر    ،طراحی پژوهش

کسانی که به نتایج مربان  باه کااررفرینی      کاررفرینی و همه مانندهای مدید  حندهپژوهشگران 

 (.Crook, et al., 2009, p.192)رو   مند هستند، یک  غدغه مهم به شمار می عالاه

  رکخناهان  وااعاًما چنانچه کاررفرینی این است که  پژوهشی  ر حندههای  ی اد چاقشیک

 ر ایان   های بیشاتر  پژوهشانجام  های مدید برای روشبه ابداع ناگزیر  ،بیشتر این حنده باشیم

، 1شناسای  مطاقعاا  انساان  سنی  یگر،  (. ادShane & venkataraman, 2000, p.37هستیم )دمینه 

اناد   های نظری و روش شناختی فراوانی را برای پژوهش عمنمی کااررفرینی فاراهم رور ه   نگرش

(Ireland &Webb, 2007, p.899      بنابراین فرصت مناسامی بارای پاژوهش اد طریاق یکپاارچگی .)

شاده اد مطاقعاا  پدیدارشناسای،     ده است. غناای فاراهم  پدیدارشناسی و کاررفرینی به ومن  رم

هاای    نظریاه تناند مایگاهی را بارای پژوهشاگران کااررفرینی فاراهم رور  تاا بتنانناد ایجاا          می

هاای پدیدارشناساانه  ر    را رغااد نمایناد. شاکاف منمان   ر دمیناه امارای پاژوهش        یپرمحتن

هاای   ه کاررفرینی اسات تاا پاژوهش   کاررفرینی، فرصت منحصر به فر ی برای پژوهشگران عرص

 ای را به انجام رسانند. میان رشته

تنان با مرامعه به صاحمان تجارب عمهی  بنا بر رنچه گفته شد، رشته عهمی کاررفرینی را می

یعنی کاررفرینان، منر  باداندیشی نظری )تعاریف، اهمرو( ارار  ا ، یعنی رن را بادتعریف نمان  و  

ترین منار ی که  ر  مطاقعا  رن پر اخت. اد ممهه مهم یتعیین اهمروبراساس همین تعریف به 

اپنخاه،    تنان به طراحی شاینه  می ،طراحی یک پژوهش پدیدارشناسانه باید منر  تنمه ارارگیر 

های کیفی به کار بر ه شده است. اپنخه یاا   پژوهش ای  ر اشاره نمن . واژه اپنخه به طنر فزاینده

های کیفی است که برای  ها( یک روش منر  استفا ه  ر پژوهش فرض براکت کر ن )تعهیق پیش

 رو  هایی که ممکن است روند پژوهش را نامعتمر سادند، به کار می فرض کاهش اثرا  مضر پیش

(Tufford & Newman, 2012, p.80اگر چه اپنخه .) مطارح   کیفای هاای    ر پژوهش طنر فزاینده به

 ,Tufford & Newman, 2012) یا ممهم شناخته شده است سطحی روشی اما بیشتر به عننان ،شده

(p. 81های انتزاعی  .  ر وااع فرریند اپنخه برای فاصهه گرفتن اد مهان وااعی و تمرکز بر شناخت
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های تحقیق، تعمیر و تفسیر بهتر به منظانر   ها و گزاره بندی نظریه برای  سته نیست، بهکه عمدتاً

 (. Ashworth, 1999, p.708) شن  ستفا ه میرشکارسادی حقایق و تجارب ا

فااد اساتاندار    و کاربر  رناما تعریف  ،شن  می استفا ه های کیفی بیشتر  ر پژوهش اپنخه

هاای    ر انجاام پاژوهش   اپنخهتنمه به اهمیت منضنع  (. باGearing, 2004) استمشخص  کامالً

ش پدیدارشناسانه باا محنریات اپنخاه    های طراحی پژوه  ر این مقاقه، کهیه گام پدیدارشناسانه،

باه    گیرند و خنانندگان با مفهانم اپنخاه و شاینه    طنر مامع و به تفصیل منر  بررسی ارار می به

های مذکنر و روش عمهای امارای رن  ر تحقیقاا  حانده کااررفرینی       کارگیری رن  ر پژوهش

 گر ند.   عننان یک نمننه یا منر  رشنا می به

 ها( فرض )تعلیق پیش 2اپوخهمروری بر مفهوم . 1

تعریفی واحد اد اپنخه، ننیسندگان به حدس و گمان  ربااره ماهیات سااختاری و     به  قیل نمن 

تعریاف ایان واژه  ر مطاقعاا      (.Tufford & Newman, 2012, p.83) اند  هنده رن پر اخته تشکیل

تی نمان ن رن، باا ابهاام    های کاربر  و نیز نحانه عمهیاا   ای، اد قحاظ شینه عهمی و نشریا  حرفه

  رو . اپنخاه  ر حانده   منامه است و  ر اغه  منار  این مفهنم به صانر  ساطحی باه کاار مای     

های پدیدارشناسانه به یک تکنیک غیرساختارمند، نه چنادان اردشامند و نانعی معماه      پژوهش

هاای   مههای ناشی اد من پژوهشگر کیفی با چاقشسیاه  ر پژوهش تمدیل گر یده است. بنابراین 

هاا   گیری نماید. ایان چااقش   باشد که باید  ر امال رنها منضع مختهفی اد عناصر اپنخه منامه می

 (:Tufford & Newman, 2012, p.81)باشند  شامل منار  دیر می

 کر ن چه هنگام باید صنر  گیر . عدم تنافق بر سر اینکه اپنخه -1

 یا پژوهشگران یا هر  و. کنندگان چه کسی باید  ر اپنخه شرکت کند؛ شرکت -2

 چگننگی امرای اپنخه  ر فرایند پژوهش. -3

هاا یاا     اوری ترین منضنع روش پدیدارشناسی هنسرل، مفهنم اپنخه )امتناب اد پایش  مهم

دارشناختی ا. اسااتراتژی تحقیااق پدیاا  (Moerer&Creswell, 2004, p.7)تعهیااق رنهااا( اساات   

(Moustakas, 1994کمتر بر تعمیر و تفسیر )   اد سنی محقق متکی است و بیشتر بر تنصایفاتی اد
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بر یک مفهنم اساسی هنسارل   3کنندگان استنار است. افزون بر این، منستاکاس تجارب مشارکت

یعنی اپنخه متمرکز است که  ر رن پژوهشگر تجارب پیشین خن  را تا مایی کاه ممکان اسات    

ای خهق فضایی تااده  ر مانر  پدیاده    نهد و این کار را بر اگرچه به صنر  منات( به کناری می)

 هد. بنابراین ضروری است تا پژوهشاگر مایگااه خانیش را  ر پاژوهش      منر  بررسی، انجام می

یم؛ ی، یعنای اینکاه چیازی را اد نان و ابتادا  رک نماا      4شرح  هد. به این ترتی ، متعااقی بان ن  

اقمتاه منساتاکاس    (.Moustakas, 1994, p.34)چنان که گنیی برای بار اول ا راک شاده اسات    رن

اذعان  ار  که چنین حاقتی به ندر ، ممکن است به طنر کامل حاصال شان  و بیشاتر حااقتی     

اند و دماانی کاه    رو . به هر حال پژوهشگرانی هستند که این ایده را پذیرفته ررمانی به شمار می

ا پایش اد  نمایناد، نگارش خانیش ر    ها شاروع مای   رنها تنصیف تجارب خنیش را  ر منر  پدیده

مرحهه تعهیق این است کاه انساان فقاا باا رن       نمایند. خالصه  یدن تجارب  یگران، تعهیق می

کنند سروکار  ار  و اگر خن  را به طنر بیهن ه مشغنل این بحا    چیزهایی که برای او ظهنر می

کند که ریا  ر پشت چیزی که ظهنر کر ه است، منهری ضمنی ومان   ار  یاا خیار و  ر پای     

 ای برایش  ر بر نخناهد  اشت.  ا  یا ر  رن بررید، عمالً نتیجهاثم

شروع خن  را رها کند. باید امنل کناد  ر ایان مرحهاه،      به عمار  بهتر پژوهشگر باید نقطه

 اوری صرف اسات کاه    شناخت اد امر متعاقی ناممکن است و تظاهر به  انستن، فقا ننعی پیش

هنسارل  ر   (.Moerer & creswell, 2004, p.7کناد ) هه  ور می تناند وی را اد اصل و وااعیت مسئ

رو  و هرگننه تالش برای اثما  ماهیت متعاقی و ذا  متاافیزیکی اشایار را اماری     ا امه فراتر می

شان  کاه مسائهه مربان  باه        اند.  ر حقیقت، پدیدارشناسی واتی متنقد مای  معنا و پنچ می بی

رانتز یا االب نها ه و کیفیت ظهنر اشایار را باه صانر     میان پ -به طنر منات یا  ائم-هستی را 

(. الدم باه ذکار   Berglund, 2007, p.77)های گذشته بررسی کنیم  فرض ای مستقل اد پیش مسئهه

یا پرهیاز اد صادور حکام ممتنای بار       ها فرض کر ن )تعهیق پیش است که عمار  اپنخه و براکت

 اند و تفاو  چندانی با هم ندارند. تهبه معنای یکسان به کار رف پیش  اوری( معمنالً
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 ها( در پژوهش فرض کردن )تعلیق پیش طراحی مفهوم براکت. 2

نیز بپار اد  و   اپنخه  با تنمه به اینکه پژوهشگر باید متناس  با پژوهش خنیش به طراحی شینه

  ( شاینه 2004گننه استاندار  اطعی  ر این خصنص ومن  ندار ؛ با ااتماس اد اثر میرینگ ) هی 

عناصار یاا   ، مرحهاه  ر هار   به طنر کهی شامل سه فاد مشخص و مجزا  انست.تنان  را میاپنخه 

، پژوهشگرگیری نظری  مهت ومن   ارند.، اند محنرهای اصهی که اد امزای مختهف تشکیل شده

را مشاخص   اپنخاه کیدا  اصهی و ترکی  عناصر را تعیین و  ر نهایت ننع أز و ت، تمرکها پرسش

پاژوهش  ر   (بندی انتزاعای، ب  فرمنل (ند اد: اقفا  ر این پژوهش عمار اپنخه نماید. سه فاد  می

 را نگاه کنید(. (1نگاره شماره )انسجام مجد  ) (پ، 5عمل

و  6گیاری   ار : گارایش  ر مهات  بنادی انتزاعای،  و عنصار ضاروری      فاد اول یعنی فرمنل

شاناختی   مناعیت معرفت :گیری اد  و مزر تشکیل شده است گرایش  ر مهت .چارچنب نظری

کنناده   عنصر  وم یاا هماان چاارچنب نظاری، مانعکس      .وی شناسی هستیو  یدگاه  پژوهشگر

واضح است که نانع   . ر یک مطاقعه خاص است پژوهشگرپر ادی کیفی است که راهنمای  نظریه

، روش و 7بر کل فرایند پاژوهش اعام اد طارح پاژوهش     پژوهشگرو چارچنب نظری  گیری مهت

باه   پژوهشاگر   و ورو  اوقیاه  اپنخاه این مرحهاه اد   .ثیرگذار استأ، تها نحنه تجزیه و تحهیل  ا ه

ان کیفای، روش نظاری   پژوهشاگر اکثار   .است 8شناختی یشی روشاند مطاقعه، نیادمند ننعی  ور

برناد. باا ایان حاال عاده انادکی منضاع         مطاقعه و یا مقدماه رن باه کاار مای     خن  را  ر عننان

بادون   . ارناد  طنر سا ه و روشن بیاان مای   شناسی خن  را به شناختی و یا  یدگاه هستی معرفت

ای که باعا  پیشامر  و راهنماای طارح      گننه تر ید، ومن  شفافیت  ر این فاد ضروری است، به

 .گذار  ثیر میأنر  استفا ه  ر رن پژوهش تم اپنخهشن  و بر ننع  پژوهش می

را کاه  ر پاژوهش کیفای     اپنخاه کر ن پژوهش، عناصر اصهی  یا فاد عمهیاتیاپنخه فاد  وم 

گیرند  ر بر ار  و متشکل اد پنج عنصر اساسی دیر است: تمرکز بنیاا ین،   منر  استفا ه ارار می

، تصنرا  بیرونی )مربن  به پدیده(، ساختار مناتی و یا فرمنل پرانتزها پژوهشگرتصنرا   رونی 
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 هد. سه کاننن اصهی تمرکاز   را نشان می اپنخه)مردها(. تمرکز بنیا ین، پایه و اساس استراتژی 

 ند اد:ا عمار اپنخه بنیا ین  ر 

مطارح   هاای  فارض  تناند به فرایند تنظیم، تعهیق و یاا تنااف پایش    می صرفاًاپنخه نخست، 

تانان   عننان مثال  ر منر  پدیده کاررفرینی مای  خاص اشاره  اشته باشد )به  پیرامنن یک پدیده

وکاار   سایس کسا   أدایای و ت  مترا ف با اشاتغال  به تصنر عامه اشاره نمن  که کاررفرینی را صرفاً

 برای تنصیف بدون واساطه پدیاده و یاا  رک اصانل عاام حااکم بار رن،       اپنخه  وم،  . انند( می

تناند به فرایند تمرکز بر ماهیت ومن ی و ساختار یک پدیده اشاره  اشته باشد. سانم اینکاه    می

ها و تمیین روشن پدیاده مانر  مطاقعاه را     فرض اغه  ابعا  هر  و فرایند کنار نها ن پیشاپنخه 

اد منطاق اصاهی    اپنخاه کاارگیری   کیفی برای باه  پژوهشگرکند.  ر نتیجه الدم است  ترکی  می

ش  رک روشنی  اشته باشد.  و مازر بعادی ممتنای بار ایان منضانع هساتند کاه کادام          خنی

شاده و یاا باه عماار   یگار  ر تعهیاق نگاه  اشاته شانند. ایان            اپنخهبایست  ها می فرض پیش

های بیرونی )پدیاده( و   فرض های  رونی )پژوهشگر( و پیش فرض ند اد: پیشا عمار   ها فرض پیش

)به عننان مثال  انش  پژوهشگری  رونی اد مفروضا  شخصی ها فرض پیشیا ترکیمی اد هر  و. 

های  انشاگاهی و عهمای    ها( و مفروضا  ممتنی بر ایده شخصی، تاریخ، فرهنگ، تجارب و اردش

ی بیرونی بر محنریت پدیده ها فرض پیششنند.  ها( ساخته می ها و نظریه گیری رنان )مانند مهت

 تر(. یرند )مانند تاریخچه، تعریف و عنامل محیطی وسیعگ مطرح شده و منر  بررسی ارار می

ی  رونای یاا   ها فرض پیشکه کدام کند  به طنر روشن تعیین می پژوهشگربه این ترتی ، 

، یک ساختار دمانی ومان   ار .  ها سادی اپنخهخناهند شد.  ر تمام  اپنخهبیرونی  ر بررسی وی 

ساادی   را به ترسیم نقطه شروع، طنل مد  و نقطه پایان اپنخاه یاا براکات    پژوهشگراین عنصر، 

تعیین نماید کاه  ر چاارچنب مطاقعااتی وی،     پژوهشگرساد . به طنر خاص، الدم است  مهزم می

با تنمه باه مانار     .گر  ( رسد )تکمیل می چه دمانی رغاد شده و چه هنگامی به انجام می اپنخه

  ر سراسر پژوهش صنر  خناهد پذیرفت. هاپنخفنق تالش برای امرای 

ساخت پرانتزها یا  .عنصر نهایی  ر فاد عمهی این ننع پژوهش، ساخت و ررایش پرانتزهاست

تعیین  پژوهشگر ر اینجا،  .9شده ها  ارای سه بخش اصهی است: ررمانی، طمیعی و طراحی براکت

                                                                 
9. Ideal, Natural or Designed 
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ساخت، خااص و یاا نفنذپاذیر     تا چه حد  ها فرض پیش ر حفظ یا تعهیق  اپنخهکند مردهای  می

اضااو    به طنر سنتی، نحنه ررایش این پرانتزها نامشخص و تعریف نشده است و معمانالً  .باشد

ای اد  ان پااره پژوهشاگر شن . برخی اد   ر منر  ماهیت ساختاری رن بر عهده خناننده گذار ه می

 .کنند عناصر سادنده این مردها یا پرانتزها را تعیین می

سااخت  عدم اظهار )مکتنم  اشتن(، به رسمیت شناختن این نکته است که  یید ضمنی وأت

ان )و نه همه رنها( تفکیک شن . باه بیاان   پژوهشگربایست اد بیشتر تجربیا   می اپنخهمردهای 

های ننظهنر، خان  را   ان، به منظنر برخنر  باد با  ا هپژوهشگرسا ه برخی  یگر عقیده  ارند که 

هر چند که پرهیز کامال   .سادند های اصهی، مقید می ها و اضاو  فرض پیشبه مداسادی و حفظ 

اد سنگیری، غیر ممکن است اما این فن به کاهش میزان تعص  و سانگیری  ر مطاقعاه کماک    

 (.Gearing, 2004کند ) می

، اپنخاه اما فاد نهایی و ضروری  ،شن  پنشی می اگر چه اغه  اد این منضنع غفهت و یا چشم

گذاری مجد  بر روی رنها  ر یاک   و سرمایه اپنخهها اد    است که بر خارج کر ن  ا ها غام مجد

 کید  ار .  أتر ت مطاقعه بزرگ

ساد ،  رسات شامیه    سادی  ر پژوهش را تداعی می این فرریند به ننعی بادگشت فن براکت

باه محا     .  ر نتیجاه، هاا  اپنخاه ها اد  رون  به تکمیل یک معا قه ریاضی پس اد استخراج  ا ه

تار و   سادی، انجام اردیابی  ر خصنص ا غام مجد   ر یک دمینه تحقیقاتی گساتر ه  اپنخهاتمام 

گاذاری مجاد  بار روی     کنند. به طنر کهی، سارمایه  برخی تفاسیر  یگر ضرور  پیدا می احتماالً

کار ن،  ر بخاش تجزیاه و تحهیال پاژوهش، بارود پیادا         اپنخه ست رمده اد طریق  اطالعا  به

 گر  . اما شفافیت و وضنح خاص  ر این دمینه به ندر  مشاهده می ،کند می

نمونه استفاده از استراتژی اپوخه کردن برای یک پژوهش در حوزه  -(1نگاره شماره )

 (Gearing, 2004)کارآفرینی 

 مرحله و عنصر اجزای عناصر
شاناختی پژوهشاگر    شناختی و  یدگاه هستی منضع معرفت
شاناختی   شاناختی، معرفات   مناضاع هساتی  )پژوهشگر باید 

 : پژوهش را به بح  گذار ه و تشریح نماید(
 تفسیری )پدیدارشناسی تنصیفی هنسرل(  .1-1
. پژوهشگر  ر روند امرای ایان پاژوهش، اد چاارچنب    1-2

های رن  نظری، صرفاً  ر انتهای پژوهش و برای مقایسه یافته
 بر .  با ممانی نظری منمن  بهره می

 انتزاعی بندی فرمنل-1
 گیری .گرایش  ر مهت1 -1
 . چارچنب نظری1-2
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 ؛گذار  را کنار می ها فرض رگاهانه پیشپژوهشگر  (1)
 ( رشکارسادی، تأکید عام بر کاررفرینی؛ 2)
 2و  1( ترکیمی اد منار  3)

 امرای پژوهش -2
 . تمرکز بنیا ین2-1

هاای ممتنای بار  اناش      فارض  تالش برای تعهیق کهیه پیش
پژوهشااگر، تاااریخ، فرهنااگ، مفروضااا ، باورهااا،  شخصاای 

 ها و نقطه نظرا . تجربیا ، اردش
های عهمی و  ها و نظریه گیری های ممتنی بر مهت فرض پیش

  انشگاهی

فرض  رونای )مربان     . پیش2-2
 به پژوهشگر(

هاا   فارض  این عمل اد طریق کس  رگاهی نسامت باه پایش   
  پذیر . صنر  می

 ممتنی بر نظریا  کاررفرینیهای  فرض پدیده: پیش
هااا یااا باورهااای مطاارح  ر ماانر  کاااررفرینی  تاااریخ، اردش

شناسای،   )رویکر های غاق  به منضانع نظیار رویکار  روان   
های امتمااعی و ااتصاا ی    شناختی، مدیریتی، اردش مامعه

 کاررفرینی(
هااای  هااا یااا گفتااه   یا  اشاات"( تعریااف کاااررفرینی:  1)

  "ررفرینیکنندگان، پیرامنن کا مشارکت
ی ممتنای بار محایا    هاا  فارض  ( مهان یا محایا: پایش  2)

 تر و مهان هستی  بزرگ
پژوهشگر باید به مایگاه یا منضاع خانیش اشااره    )ترکیمی 
 2و  1اد منار   (نماید.

تعهیق نسمی و منعطاف.  ر برخای مراحال پاژوهش نظیار      
یابی، سناال  تحقیق، طراحی نمننه منر  مصااحمه و   مسئهه

هااای پیشااین، رگاهانااه اد  انااش  نظریااهج بااا مقایسااه نتااای
 کاررفرینی استفا ه خناهد شد.

فرض بیرونی )مربان    . پیش2-3
 به پدیده کاررفرینی(

 . ساختار دمانی4-2 نقطه رغاد ونقطه پایان؛ سراسر پژوهش

شان  تاا    کر ن تنسا پژوهشگر ترسایم مای   اپنخهمردهای 
عناصر خاصی را به حاقت تعهیق  ررور . به عننان مثاال  ر  

کر ن نگرش ذاتی یاا فطاری پژوهشاگر باه      اپنخهمحدو ه 
 رمده است. حاقت تعهیق  ر 

. ترکیا  بنادی پرانتزهاا یاا     2-5
 مردها: طراحی 

تفسایر  شان  و   مای  کااررفرینی انجاام    پدیده پس اد بررسی
 پذیر . می رنها صنر  ها پس اد بررسی  ا ه

انسجام مجد / خروج اد براکت -3
 گذاری و سرمایه
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 روش کاربرد عملیاتی اپوخه. 3

گار روری و تحهیال    مانناد هاایی    ر پاژوهش،  ر بخاش   اپنخهی عمهی تحقق ها ترین گام عمده

بایاد   پژوهشاگر شانند.   ، مانر  اشااره واااع مای    پژوهشگرها و طرح اعتمار تحقیق و مایگاه   ا ه

های پیشین عمل  ابداع نماید و یا براساس تجارب پژوهش اپنخهااداماتی عمهی و کاربر ی برای 

ترین اااداما  عمهای بارای     نماید. به طنر خالصه با تنمه امرای تعهیق  ر سراسر پژوهش، مهم

 شنند: ژوهش، به صنر  دیر پیشنها  میهای پ  ر فرایند گر روری و تحهیل  ا ه اپنخهانجام 

کنندگان خناسته شن  تا تنصیف مکتنب خنیش را با  ها اد مشارکت پیش اد تحهیل  ا ه -1

شده و   ات مطاقعه و هرگننه مغایر  تصحیح نمایند، به نحنی که  ر منر  رنچه شرح  ا ه

 باشد، تنافق حاصل گر  . شده و رما ه تحهیل می رنچه نگارش

کنناده  ر   اد  رون متن مکتنب، تنقید شدند، اعضای مشارکت 10ها هنگامی که مضمنن -2

باشااند،  ر مهسااا  بااادبینی،  ماای پژوهشااگرپااژوهش کااه  ر اینجااا  ر حکاام همکاااران  

یید کنناد. بادین ترتیا     أشده را با بح  و تما ل نظر، بررسی، اصالح و ت های خهق مضمنن

ه رنان فرصت  یگری  ا ه خناهد شد. این گام اد یید صحت تنصیف تجربه ایشان، بأبرای ت

هاای کیفای    ترین ادم  ر کس  اابهیات پاذیرش  ر پاژوهش    منظر قینکهن و گنبا برمسته

ها تنقید شدند، این گام باد هم برای مرتمه سنم،  است. هنگامی که مفاهیم اد  رون مضمنن

رور مفاهیم، چنانچاه ماادا    کنندگان این فرصت  ا ه شن  تا با م شن . به مشارکت تکرار می

گاذاری مفااهیم،    بر رنچه ایجا  شده است، نظری  ارند، ارائه  هناد و یاا  ر خصانص ناام    

شاان را   تنانند تنصایف بهتاری اد تجرباه    های  یگری می کنند مضمنن چنانچه احساس می

 کنندگان این فرصت  ا ه شن  تاا   هند، رن را مطرح نمایند. همچنین، به مشارکت انعکاس 

ماهیت و معنای نهایی را مطاقعه نمن ه و اعالم نظر کنناد. الدم باه ذکار اسات کاه تعادا        

شانند و   کنندگانی که حاضر به همکاری پژوهشی  ر مطاقعه و بررسای نتاایج مای    مشارکت

 هناده میازان    ها و نتایج تحهیل، حائز اهمیات اسات و افازایش    میزان منافقت رنان با یافته

 .باشد اابهیت پذیرش می

                                                                 
10. Themes  
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کیفای باا تجرباه امارا      پژوهشاگر اد طریق  رخناست همکاری اد یک  11ممیزی بیرونی. 3

 .)Lincoln & guba, 1985( مینی برای افزایش اابهیت اطمینان استضشن . این گام، ت می

یا  اشت و  ر رایاناه   پژوهشگرفایل متنی اد طرد تفکرا  و بادتاب فرایند تحهیل تنسا . 4

ها چگننه صانر  پذیرفتاه اسات     شن  تا مشخص گر   که فرایند تحهیل  ا ه نگهداری می

)Lincoln & guba, 1985( ،های دیر را با خن  مرور  باید پرسش پژوهشگر. پس اد هر مصاحمه

 کند:

 ام؟ ریا اصنل برگزاری صحیح مصاحمه را رعایت نمن ه -

ثیرگاذاری منفای صانر  پذیرفتاه     أکه  ر مصاحمه بار مخاطا  ت   ریا عالئمی  ال بر این -

 باشد، ومن   ار ؟

ها  شناختی متعهق به من )نظیر سن، تحصیال ، منسیت، و...( بر پاسخ ریا عنامل ممعیت -

 ثیرگذار بن ه است؟أت

هااا شااامل اردیااابی مصاااحمه و... بایااد روح فراینااد   شاان  کااه  ر یا  اشاات یااا روری ماای

ای بارای اردیاابی و اردیاابی مجاد  تفکارا        یان یابد. این ابزار به مثابه وسیههپدیدارشناسی مر

کر ن تفکرا   اپنخهشن  و  ر وااع ابزاری برای  ننیسنده  ر خصنص منضنع پژوهش اهمدا  می

  ۀرید. الدم به ذکر است کاه طراحای شاین    پیشین  ر خصنص منضنع پژوهش نیز به حساب می

 باشد.   نمن ن  ر این پژوهش گامی برای ارتقای اابهیت اطمینان این طرح میاپنخه 

اد طریق سنجش اعتمار منابع اخیار  ر ارتماا  باا مماانی نظاری       12گرایی نظری کثر  -1

تحقق خناهد یافت. این گام یعنی تعیین این که ریا نتاایج پاژوهش،  ر خصانص سااختار     

نظری( یاا تنااا  )مانار  خاالف انتظاار( رن باا       نظری و میزان تنافق )سادگاری با اقگنی 

ساادند یاا خیار؟ ایان گاام       ی عام حاصل اد پژوهش، بینش مناسمی را فراهم میها مضمنن

 ).Lincoln& Guba, 1985(متضمن اابهیت پذیرش و باورپذیری تجارب تنصیف شده است 

فتاه شان .   کننادگان بهاره گر   های غنی برای تشریح مزئیا  تجربه مشارکت اد تنصیف -2

های تنقیدشده و افازو ن بار    یید مضمننأاقهفظی برای تنصیف و ت همچنین اد عمارا  تحت

مناد   ان عالاهپژوهشگر ا ن به   گر  . بنابراین، فرصت شده استفا ه می غنای تجارب تنصیف

                                                                 
11. External audit 

12. Theoretical Triangulation 
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 باشند یا خیر، به ارتقای برای بادنمایی مطاقعه و تعیین اینکه ریا این تجارب اابل انتقال می

 ر ایان خصانص    ).Lincoln & guba, 1985( شن  میپذیری کهی مطاقعه منجر  اابهیت انتقال

تنان گفت که تنصیف محیا و شرایا امرای پژوهش، فرصت امرای مجد  پاژوهش را   می

 رور .  ر رینده فراهم می

شاده امال و حاین     های یا  اشت گننه، امکان حفظ سنابق  ایق تنصیف ر یابی ممیزی -3

 هد.  نماقه ممیزی مشتمل بر ضما صدا  ر مصااحمه، ننشاتن    می پژوهشگررا به  پژوهش

کننادگان باه هنگاام     بر اری  ر طنل مصاحمه، بادخنر اد مشاارکت  متن مصاحمه، یا  اشت

شده  ر طانل فرایناد تحهیال و تنقیاد      های ننشته ارائت مصاحمه  ر حضنر رنان، یا  اشت

هااای مرباان ،  پااس اد مصاااحمه و یا  اشاات ، ننارهااای صاانتیهااا هااا و تنصاایف مضاامنن

گرایاای،  هااای حااین فراینااد کثاار  هااای فراینااد اسااتراتژی تحقیااق، یا  اشاات یا  اشاات

ای هساتند کاه    ها و گزارش نهایی پژوهش، نشاانگر شاینه   های مربن  به تنصیف یا  اشت

 گر ند. ها با ممانی نظری مقایسه و هماهنگ می  ا ه

 ر پژوهش، ذکر این نکته ضروری است که تنمه به اپنخه  ر پایان بخش کاربر  عمهی  -4

کر ن و طراحی سادوکاری  ر این خصنص، به عننان عنصر اساسی اعتمار یاا   اپنخهمفهنم 

، اپنخاه باشد که  ر بخش مربن  به طراحی شاینه   روایی پژوهش پدیدارشناسانه مطرح می

عمهی  ستیابی باه رن مانر  اشااره    های  ، برنامهها های رن و  ر بخش تحهیل  ا ه استراتژی

وااع گر ید. عالوه بر رن، کس  شناخت مناس  اد پدیدارشناسی و  اشتن  رک صاحیح اد  

مطاق  برای امرای مطهنب پژوهش ترین  ترین و ضروری پدیده تحت مطاقعه نیز مزر اصهی

ح کنندگان برای تشری . اختصاص دمان مناس  به مشارکت)Van Manen, 1990(کیفی است 

اال  پاژوهش،  ؤ، سا پژوهشگر، تعیین نقش ها های گر روری  ا ه پروژه مطاقعه، تعیین رویه

هاا، عناصار مهمای     بخشی به  ا ه ها، فرایند تحهیل و نحنه اطمینان نحنه حفظ انسجام  ا ه

هستند که پیش اد امرای پژوهش باید منر  بادبینی ارار گرفته و تعیین گر ناد. مجمنعاه   

هاای   شناختی هستند که باید رعایت شانند تاا یافتاه    ی روشها گامترین  یاین منار ، اساس

 پژوهش معتمر باشند.
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 یک نمونه پیشنهادی طرح اعتبار تحقیق با تمرکز بر مفهوم اپوخه  -(2نگاره شماره )

- 

جایگاه 
 پژوهشگر
)تعهد به 
فرایند 
 اپوخه(

آمادگی 
 پژوهشگر

های  پرسش
 پژوهشگر

اعتبار 
 کننده مشارکت

های  توصیف
 پژوهشگر

پژوهشگر 
دوم 

)تحلیلگر 
 بیرونی(

پااایش اد 
 پژوهش

 تمامی  ر
 مراحاااااال
 پژوهش

 رک مفهنم -
 پدیدارشناسی

انتخااااااب  -
منضااااااانع 

 مناس 

 

 ر حااین 
 پژوهش

 

ضااااااما و 
مسااااااتند 

 ساختن

 
 

 پس اد
 پژوهش

نگااااارش و 
نگااااااارش 

 مجد 

مرور، یا  اشات  
 و اصالح

 مطاقعه

 
   هی سادمان

نگاااااااارش 
 مجد 

 

بررسی و اصاالح  
 و روننشت

نگاااااااارش 
 مجد 

 

ننشاااااااتن 
 ها مضمنن

مطاقعاااااه و 
 بررسی

 نتایج تحهیل

بررسااااای و 
 اصالح

 ر صاااانر  
 قزوم

 )منبع: نویسندگان(

تماامی   پژوهشاگر طنر که پیش اد این نیز تصاریح شاد، اپنخاه بادان معناسات کاه        همان

مانر  مطاقعاه را تعهیاق نمایاد. بناابراین        ها و فهم رایج یا پیشین خنیش  ر باب پدیاده  اضاو 

برخانر   ای  گنناه  منر  مطاقعه باه   تالش خناهد نمن  تا منار  فنق را تعهیق و با پدیده پژوهشگر

نمایااد کااه گاانیی باارای بااار اول بااا رن منامااه گر یااده و واسااطه ایاان رشاانایی نیااز تجااارب  

 کنندگان  ر پژوهش است. شارکتم

 تمرینی برای فرایند تحلیل پدیدارشناسانه با رعایت اصل اپوخه. 4

های حاصل اد مصاحمه پدیدارشناختی با اتکاا   گر روری و تحهیل  ا ه  گانه  ر ا امه، مراحل هفت

 گر  . گرایی( تشریح می به  و مفهنم اپنخه و تقهیل )کاهش
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 رونویسی متن مصاحبه. 4-1

عمال  "بر اری به عننان  گننه که پیش اد این نیز ذکر شد،  ر پدیدارشناسی، فرریند نسخه همان

منظانر بایاد   بارای ایان   �).Oliver, et al., 2005, p.1273(ن  شا  شاناخته مای   13"مند عرضه ادر 

وکاسات بادننیسای شان . همچناین      شاده رن بادون کام    بالفاصهه بعد اد هر مصاحمه، ننار ضما

های  یا ننشته 14ها هایی هم ننشت که  ر وااع همان متن واره طنل مصاحمه یا  اشتتنان  ر  می

فایل صانتی باه کاامپینتر منتقال و باه ناام        ر ا امه باید شنند.  های بادتابی محسنب می ننشته

انتقاال  ا ه   15شننده ذخیره شن . سپس متن صنتی باه فایال پر ادشاگر ماتن     شخص مصاحمه

شان . ساپس    و ناشناس ماندن رن تغییر ناام  ا ه مای   شن . مهت حفظ محرمانه ماندن متن می

ییاد نمایناد.  ر ایان    أگر   تا صحت و اعتمار رن را ت کنندگان ارسال می این متن برای مشارکت

هاای   کنندگان، خناهان اعماال تغییراتای  ر ماتن گفتاه     مرحهه، ممکن است برخی اد مشارکت

 خنیش یا نحنه بادتاب رنها باشند.

 پدیدارشناختی در این مرحلهتقلیل . 4-2

 شن :  ر عمل، تقهیل پدیدارشناسانه  ر پژوهش به شکل دیر ترسیم می

 حاد  ( که مربن  است به عدم تنماه باه پدیاده تاا    16اقف( اپنخه )رهایی اد مفروضا  امهی

که مربن  است به برخنر  یکسان با  17سادی افقِ فکری حذف کهیه عناصرِ خارمی، )ب( یکسان

ها که ماحصل امزای پدیدارشناسای هساتند و پاس اد حاذف      های معنا ار، )پ( افق کهیه گزاره

هاا و مانار     روری افاق  بندی که باه مماع   مانند و ) ( خنشه اطالعا  فرعی یا تکراری، باای می

 (. Moustakas, 1994) ستتماتیک حاصل  ر تنصیفا  متراکم متنی پیرامنن پدیده، مربن  ا

شان ،  ر تماام مراحال تحهیال و کدگاذاری       مالحظه می (1نمن ار شماره )گننه که  ر  رن

ها این مسئهه همناره مدنظر است و راهکار عمهی تحقق ایان مسائهه کاه شااهرگ حیااتی        ا ه

 باشد  ر کس  اابهیت اعتما  و اعتمار، نهفته است. پژوهش پدیدارشناسی می

                                                                 
13. Powerful act of Representation 

14.Memo 

15. Word 

16. Bracketing 

17. Horizonalizing 
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 رئوس کلی فرایند تحلیل پدیدارشناسانه بارعایت اپوخه -(1) نمودار شماره
 فرایند کلی اپوخه

 
18سادی گام نخست: افقی

 
 
 اپنخه

___________________ 
 ها گام  وم: روایت تنصیفی افق

 
 اپنخه

____________________________________ 
 ها بندی مضمنن گام سنم:  سته
 
 اپنخه

_____________________________________ 
 گام چهارم: تنصیف منسجم متن پدیده

 
 اپنخه
 

_____________________________________ 
 گام پنجم: تنصیف ابتدایی ساختار پدیده

 
 اپنخه

___________________________________ 
 ساختار پدیده یگام ششم: تنصیف نهای
 
 اپنخه

_________________________________ 
 ساختار: -گام هفتم: ترکی  متن
 منهره پدیده

 اپوخه. 4-3

 ر  پژوهشاگر نمایاد.   تناند استفا ه  برای امرا اد چندین رویکر  و تکنیک می پژوهشگر ر عمل، 

 ، برای رهایی اد تجربیا  و  رک پیشاین خان   ر مانر  پدیاده    19تناند اد فننن مراامه ابتدا، می

نماید  اد یک  ستگاه ضما صن   یجیتال استفا ه  پژوهشگرنماید.  وم اینکه  منر  نظر استفا ه 

تا  ر دمان ممکان، اد افکاارش  ر مانر  هار مصااحمه یا  اشات بار ار . سانم اینکاه پاس اد           

مصاحمه، یا  اشت تهیه کند.  ر این مرحهه   نماید تا  ر منر  تجربه تالش  پژوهشگرها،  مصاحمه

ننع صنعت رنها و نانع کسا  و کارشاان،    کنندگان یا کاررفرینان،  مشارکترشنایی امهی با  عدم

دیرا محقق هی  ایده، تجربه یا  انش خاصای  ر ایان خصانص نادار .      ،شن  مزیت محسنب می
                                                                 
18. Horizonalization 

19. Self meditation 
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، امال اد هار مرحهاه  ر فرایناد پدیدارشاناختی فرایناد       طنر که پیش اد این نیز گفته شد همان

 .پذیر  میاپنخه صنر  

20سازی گام اول: افقی. 4-4
 

رو ، بایاد تنضایحا  کالمای هار      های پژوهش به شامار مای   که رغاد تحهیل  ا ه   ر این مرحهه

کننده  ر پژوهش،  ر ارتما  با مطاق  مربن  به سؤاال  تحقیق، کامالً منر  تحهیل اارار   شرکت

رماده   های مهم به  ست ارند. گزارهبگیرند. همه اظهارا  و تنضیحا ، اهمیت و ارتما  یکسانی  

 هند. این یک فرریناد   کنندگان  ر تحقیق تشکیل می واحدهای معنایی رشکاری را برای شرکت

 شن .   تکراری است که اد ابتدا همراه با اپنخه به کار گرفته می

نکاا    ، صارفاً نهاا تنان بارای مهانگیری اد انماشات ر    ها، می  ر این گام ابتدایی تحهیل  ا ه

( بار اسااس انتازاع    ها .  ر این گام افقی سادی )گام اول تحهیل  ا هکهیدی معنا ار را طرح نمن 

 .شن  انجام می (3نگاره شماره )کنندگان بر اساس اقگنی  تجارب مشارکت

 کنندگان سازی تجارب مشارکت نمونه افقی -(3نگاره شماره )

هااای اوقیااه   مضاامنن پ(
) ارای اردش یکساااااان(؛ 

هاایی کاه    تام ها یا  مضمنن
 اردش یکسان  ارند

 های معنا ار گزاره (الف بادننیسی معنا (ب

ااارار گاارفتن  ر معاارض   
 کاررفرینی اد طریق خاننا ه

بن ن  ر کنار پدری که ماقک 
کس  و کاار خانیش اسات،    

ام به کااررفرینی   منم  عالاه
شد و کارکر ن برای خان  را  

 مطرح کر .
 

کنم این مامرا اد واتای   من فکر می
رغاد شاد. چانن هام     ،که بچه بن م

پدرم و هم عمانیم بارای خن شاان    
 کر ند. کار می

 21ها گام دوم: روایات توصیفی افق. 4-5

کنناده،   های تجربیا  هار شارکت   سادی افق طنر که  یده شد  ر مرحهه نخست، اد یکسان همان

اال  پاژوهش، باا اصاطالحا     ؤهای متناس  با س مجمنعهشنند و  ر  واحدهای معنایی ظاهر می
                                                                 
20. Horizonalization 

21. Descriptive Narratives of Horizons 
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شنند. هر مجمنعه به یکی اد سؤاال  خاصی که  ر طانل مصااحمه بیاان     ای، کدگذاری می ویژه

کنناده  ر تحقیاق، تأییاد و     شنند و ایان کادها باا ساخنان فار  شارکت       گر ید، پینند  ا ه می

غنی اد تجربیا  کاررفرین است. ایان   این مرحهه، یک تنصیف متنی  گر ند. نتیجه پشتیمانی می

ها  نمایند. این روایت کنندگان  ر تحقیق را منعکس می ها متننع بن ه و طرد فکر مشارکت روایت

را  یور های رمندشی اد ترک تحصیل  ر  وره  بیرستان تا  ارنادگان  کتار  اتمامی سطنح  ست

شانند.  ر   سنین  ر رنها، منظنر میای اد   هند و نیز هر  و منسیت و حنده گستر ه انعکاس می

شده و ارتما  رنهارا باا تجربیاا  افارا  باه صانر        پایان، رنها ا راکا  مختهف اد سؤاال  مطرح

  هند. ای، نشان می گستر ه

کاه هماان    شان   های معنا ار اسمت اول، یک تنصیف نگاشاته مای    ر این مرحهه اد گزاره

خالصاه  ی متنی غنی اسات.  ها گیری تنصیف شکلنتیجه این بخش، هاست.  روایت تنصیفی افق

گیرناد و هار  ساته اد     هایی اد کدها ارار مای  ها  ر  رون  سته این مرحهه این است که مضمنن

اال  پژوهش، ؤشنند. بنابراین به تعدا  س اال  مصاحمه مرتما میؤکدها به صنر  مستقیم به س

 .هایی اد کد باید ایجا  شن   سته

 ها خالصه افق. 4-6

هاایی کاه بارای تحهیال      تنان  ر برناماه  شده و منضنعا   ر حال ظهنر را می های تحهیل نسخه

( کدگذاری نمن . رنگاه، پایگاه  ا ه برنامه مزبنر برای NVivo)مانند برنامه  اند کیفی طراحی شده

 هنده منضنعا   ر  تناند منر  مستجن ارار گیر  که نشان شده نیز می منابع هر گروه کدگذاری

تانان   کنندگان به  ست رمد، می مشارکت  که انتزاع تجارب همهحال ظهنر است.  ر انتهای کار 

 رنها را  ر یک مدول کهی، سادماندهی کر . نمننه رن  ر همین بخش رور ه شده است. 

هااای  اال  مصاااحمه  ر پااژوهشؤکنااد کااه ساا بااه عناانان مثااال، ساایدمن پیشاانها  ماای 

، بر سه محنر تاریخچه دندگی کاررفرین، مزئیاا  تجربیاا  کااررفرین و معناای     پدیدارشناسانه

تانان ساه طمقاه کهای تنساعه  ا  و       کاررفرینی اد نظر کااررفرین، طراحای شان . بناابراین مای     

هاای مصااحمه،    هاا را  ر ساه مادول متناسا  باا محانر پرساش        های برخاسته اد  ا ه مضمنن

 (.Seidman, 2006)  سادماندهی نمن
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 ها های برخاسته از داده خالصه مضمون -(4گاره شماره )ن

 کنندگان نام مشارکت های مرتما با تاریخچه دندگی کاررفرین مضمنن

 کنندگان نام مشارکت های مرتما با مزئیا  تجربه کاررفرین مضمنن

 کنندگان نام مشارکت های مرتما با معنای کاررفرینی مضمنن

22بحث در باب کدهای تماتیک . 4-7
 

ساادی تجربیاا     کننادگان  ر مصااحمه،  ر مرتا     ، بیشاتر شارکت  هاا  براساس تجربه مصااحمه 

باشاند.  ر بسایاری    ، با مشکل منامه می(4نگاره شماره شان  ر یک ااق  کنتاه و  ایق ) ا راکی

طمقاا  مربان  باه     ای که به گننه ؛شنند اد تجربیا ، مردهای شفاف بین مفاهیم،  چار ابهام می

تاریخچه دندگی، مزئیا  تجربه و معنای کاررفرینی، باع  تثمیات کادهای منمان  باه صانر       

شان  و منضانعا   ر حاال پیادایش را اد محادو یت تصانعی        کدهای یکساان یاا مشاابه مای    

هایی که  ر های    ساد . منضنع مهم  یگر این است که مضمنن های تصا فی، رها می بندی  سته

بایست  ر یک مدول مجزا فهرست شانند. باه عنانان مثاال،      می ،گیرند قا  ارار نمییک اد طم

های بعدی  تنان نشان  ا . این منضنع،  ر بررسی کنندگان را می تجربیا  منفی برخی اد شرکت

تنان به غیار اد ساه طمقاه     شن  و رنها نیز باید کدگذاری گر ند. همچنین می ها پدیدار می نسخه

هاای پدیدرماده را    های فرعی  یگری را نیز تنسعه  ا . به عننان مثال گنناه  ننهگکهی ایجا شده،

ند اد: کاررفرینی فر ی، مر می، سادمانی و ا تنان  ر طمقا  فرعی  یگری مای  ا  که عمار  می

 .امتماعی

23ها بندی مضمون ام سوم: خوشه. گ4-8
 

بنادی شادند کاه  ر     شه ر بخش امل تجربیا   ر حال ظهنر به صنر  منضنعا  مشترک خن

هاا  ر   بنادی  کنندگان حائز اهمیت است. این خنشه تنصیف پدیده منر  بررسی تنسا مشارکت

هاای   شنند، اد طریق منضانعا  مشاترک باا تنصایف     ساخته می پژوهشگرعین حال که تنسا 

                                                                 
22. Discussion of Thematic Codes 

23. Clustering of Themes 
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مراحال امهای    همانناد گیرند.  کنندگان  ر تحقیق، منر  استنا  ارار می متنی تجربیا  مشارکت

 باشد. نیاد این فرریند نیز می رریند اپنخه، پیشف

24های ظاهرشده مراتب مضمون سلسله. 4-9
 

مراتمی اد طمقا  باید تنسا محقق ایجا  شانند تاا باه عنانان سااختاری        ر این اسمت سهسهه

بارای   پژوهشاگر تنان به تصامیم   برای تحهیل بیشتر منضنعا ، به کار روند. به عننان نمننه می

مداسادی افکار و اعمال خاص کاررفرینان اد حقایق بادار اشاره کر . بنابراین، منضنعا   ر حال 

 های دیر نشان  ا : تنان  ر  سته ظهنر را می

این  سته شامل منار ی است که برای کاررفرین منحصر به فار  هساتند   کارآفرین: 

انگیازه و اعتماا  باه نفاس را      چنین منار  اصهی مانند عشق، مانند  انش و تجربه. هم

 شن . شامل می

این  سته شامل فشارهای خارمی محیطی مانند نیروهای ااتصاا ی، صانایع و    بازار:

 باشد. های خاص، منانع ورو ی و عناصر خاص برخی صنایع می بخش

ممنی بر اینکه  و  سته مضمنن، یکی بر حس  کاررفرین  پژوهشگربه عمار   یگر تصمیم 

سا  باادار، تنساعه  ا ه شان ، باه منزقاه سااختاری بارای انجاام تحهیال بیشاتر            و یکی بار ح 

 گر  . ، تهقی میها های برخاسته اد  ا ه مضمنن

25ی تماتیکها توصیف. 4-10
 

شانند تاا تعیاین شان  کاه       گاذاری مای   هاای متنای ایجا شاده، شاماره      ر این مرحهه مضمنن

ثال پیشین،  و طمقاه کهای ایجا شاده    های منمن  اد کدام اسمت رمده است. بر پایه م مضمنن

عنانان مضامنن متنای، ظااهر      بادار.  ر اینجا مفاهیم هار طمقاه باه   و عمار  بن ند اد: کاررفرین 

 گیری  ر دیر مجمنعه کاررفرین. تنصیف تماتیک روح تصمیم شن ، مثالً می

تشریح شان  و  گیری بن ،  برای انجام این کار باید مفهنم منر  نظر که  ر اینجا روح تصمیم

کننادگان و ذکار مناابع رن، ارمااع  ا ه شان . بارای نمنناه،         ی مشاارکت هاا  سپس به تنصایف 

 ای چنین ذکر کر ه است: کننده مشارکت

                                                                 
24. Hierarchy of Emergent Themes 

25. Thematic Descriptions 
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انسان برای تحقق رردوهایش، باید تر ید را کناار بگاذار  و تصامیم نهاایی را بارای انجاام       

کنناده/تاریخ مصااحمه:    شاارکت  های عماار  اسات اد: کاد م     رفارنس    ر این منر  شینه . بگیر

 .(21/3/89منرخ 1-2-1کننده کد  مشارکت

 26گام چهارم: توصیف منسجم متنی از تجارب. 4-11

کنندگان،  های تماتیک مرحهه پیش برای نگارش تجربه مشترک همه مشارکت  ر اینجا، تنصیف

 گیرند. به همان شکل منر  استفا ه ارار می

27تغییرات تخیلی. 4-12
 

هاا،   ها اد طریق تغییر ذهنای  ا ه  تقهیل گرایی  ر پدیدارشناسی، معانی احتماقی  ا هطمق اصل 

ها به  نمال بررسای رنهاا اد منانا      گیرند. این امر ننعی تغییر عمدی  ا ه منر  بررسی ارار می

 هد. باد هم، اپنخه و های متفاو  است تا ساختار تجربه را منر  بررسی ارار  مختهف و  ر دمینه

. هدف اد تغییرا  تخیهای،  باشد فعاقیت مینیاد این  شخصی پژوهشگر، پیش  تنمه به تجربه عدم

 . (Moustakas, 1994)تجارب هستند   تنضیح عناصری است که به ومن  رورنده

اقاف(   :اناد  ، ذکر شاده ها چهار مرحهه اساسی برای امرای فرریند تغییرا  ذهنی  ر تنصیف

ای و منضانعی   معانی متنی؛ ب( شناساایی مماانی دمیناه     ستکاری عمدی ساختارهای اساسی

برای پدیده؛ پ( مالحظه ساختارهایی که  ربر ارنده عمنمیات تفکار و احسااس  ر مانر  یاک      

 های ضروری.  های تنصیفی اد مضمنن مند برای نمننه پدیده است؛  ( مستجنی هدف

. "ن ، هساتند اشا  میه تجربه امسئنل رنچ"هدف تغییرا  تخیهی، تشریح عنامهی است که 

 ,Moustakas, 1994)سااد    تجربه را روشن مای  "چیستی"که  "چگننگی"به عمار   یگر، ننعی 

p.98). 

کننادگان، باه صانر      ها بر ممنای تقهیل پدیدارشناسانه، تجربیا  مشارکت  ر تحهیل  ا ه

 و کننده رکتهای تجارب هر ش  سادی افق ند اد یکسانا شن . این مراحل عمار  متنی، تنصیف می

هاا  ر تنصایفا  متنای منساجم اد پدیاده       ها  ر منضنعا  و ساادماندهی افاق   بندی افق خنشه

(Moustakas, 1994)باید پیش اد هر پژوهشگرشن  که اپنخه کر ن تجربیا   کید میأ. بار  یگر ت ،

                                                                 
26. Coherent Textural Description of Experiences 

27. Imaginative Variation 
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ین مرحهه اد تحقیق انجام شن .  ر تغییر تخیهی، الدم است که محقاق، معاانی سااختاری بنیاا     

ساد معانی متنی هستند،  ر تقهیل پدیدارشناسانه تعیین کر ه و تغییر  هاد.   ممکن را که دمینه

 شن . وار  تننع خیال می پژوهشگراد این مرحهه به بعد 

28های عام گام پنجم: توصیف ابتدایی سازه. 4-13
 

های اصهی خن  را تنقید نماید. به عننان مثال  ر طنل مراحل  باید ساده پژوهشگر ر این مرحهه 

ای بارای   تحهیل پژوهش چهار ساختار یافت شدند که  ر ارتماا  باا فرصات کااررفرینی، دمیناه     

رفتند.  ر حاقی که تنصایفا  متنای معاانی متنای      گیری کاررفرینانه به شمار می تصمیم  پدیده

را کاه   "ثرؤعنامال اساسای و ما   " هناد، سااختارهای عمانمی     کنندگان را نشاان مای   مشارکت

ایان عنامال   (. Moustakas, 1994, p.98هناد )   تجربه هستند، نشان می "گر روشن"یا  "مسئنل"

 باشند. سادی و خن کاررمدی می شامل  انش، تجربه، امتماعی

هاا   ناه  هناده گن  هاای تشاکیل   های کاررفرینی بر اساس سااده  مثال  یگر این است که گننه

ااتصاا ی باا    -سادمانی و افق  وم: خهق اردش امتماعی -تشریح شنند؛ یعنی افق نخست: فر ی

 رمده اد پژوهش. های به  ست استفا ه اد تنصیف

29های عام توصیف نهایی سازه. 4-14
 

عنانان   های عام مرحهه امل،  ر  رون یک متن، ساادماندهی شانند. باه     ر این اسمت باید ساده

ساادی و   تنان چهار عامل ساختاری اصهی مثال پیشین، یعنی  انش، تجربه، امتمااعی  میمثال، 

نام یا گیری، تقهیل  ا . حال  خن کاررمدی را به صنر  یک عنصر ساختاری عمنمی و اصهی به 

رماده اد تحقیاق را باا مماانی نظاری منمان ،        تنان متن برخاسته اد شناهد تجربی به  سات  می

 مقایسه نمن .

                                                                 
28. Initial Description of Universal Structures 

29. Final Description of Universal Structures 
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 30ساختار: جوهره پدیده -ترکیب متن. 4-15

تنصیفا  متنای باا     عمهی  ر فرریند پدیدارشناسی متعاقی، به پینستگی یکپارچه  رخرین مرحهه

 ,Moustakas)های ساختاری پدیده، مربن  است تا ماهیتی ممعی اد تجربه شکل بگیار   تنصیف

دیرا هار کادام اد ایان     ،ن  ا ناپذیری این ترکیما  را نشا نپایا(، 1967-1913هنسرل ) .(1994

باشاند. مانناد مراحال امهای      ای خاص اد تجربه، دمان و مکاان مای   رابطه    هنده ترکیما ، نشان

شان .  ر ا اماه ترکیمای اد     فرریند پدیدارشناسی، اپنخه، پایش اد ایان مرحهاه نیاز انجاام مای      

شناسایی، اردیابی و گیری،  ر چارچنبِ  کننده  ر تصمیم شرکت 20 یا ی متنی تجربها تنصیف

بر اری اد یک فرصت کاررفرینانه و ساختارهای اصهی یا گیری، به عننان نمنناه نشاان  ا ه    بهره

 خناهد شد.

 عنوان نوعی یادگیری  یافته: کارآفرینی به. 5

یا گیری را   کس  و کار،گشتاقت پیچیده سسؤکاررفرین م 20کاررفرینی  ر چارچنب تجربیا ِ 

کننادگان    ر بیشاتر شارکت  اً ناصر یا گیری را که ظااهر نفر، ع 20این یک اد  هد. هر  نشان می

  رسید سایر عناصر بیشتر با عنامل فار ی،  عمنمیت  اشت، تنضیح  ا ند،  ر حاقی که به نظر می

 .  بینی باشند اابل پیش

  هد که تقریماً همگی رنها اد یک روند عهمی بهره بر ناد  تجربیا  این کاررفرینان نشان می

های برمسته کاررفرینی ارار  ار   هه  ر راستای نظریهئکه  ر باداری خاص ومن   اشت. این مس

سیس یک شرکت و حفظ رن، الدم است هار کااررفرین،   أکه پیشتر نیز به رنها اشاره شد. برای ت

خاصای اد شارایا محیطای را بارای  ر        انش خاصی  اشته باشد تا به وی اماده  هد مجمنعه

کاافی را مهات     فتن یک فرصت سن رور، پیدا نماید و نیز الدم اسات  اناش اردیاباناه   اختیار گر

اطالعاتی و دمانی خاصی، کس  کناد. ایان امار نیاز همگاام باا        اردیابی هر وضعیت  ر محدو ه 

باشد کاه پایش اد ایان نیاز بررسای شاده اسات.         گیری کاررفرینانه می اصنل شناخت و تصمیم

یاا گیری را  ر     و ننع  انش گستر ه و بناابراین  و شاینه گساتر ه    کاررفرین 20تجربیا  این 

 هد. اول، ایان کاررفریناان  ر بیشاتر مانار ،  اناش خاصای        خصنص این کاررفرینان نشان می

های خاصی، نگاهی به مهن و عق   اشاته باشاند     ا   ر محدو ه  اشتند که به هر یک اماده می

                                                                 
30. Textural Structural Synthesis: The Essence of the Phenomenon 
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های ننرورانه( را تعمیر نمایند. شاید بر پایاه   )مانند ایجا  فرصتو برخی ترکیما  نیروهای تغییر 

یا گیری تجربی یا اد طریق یا گیری اد  یگران، این کاررفرینان  ارای  انش کااررفرینی بن ناد.   

 ا  که سادگاری   ننظهنر ا بیا  یا گیری کاررفرینانه است. تحقیق نشان  این امر همگام با پیکره

دیارا هنگاامی کاه یاک      ،ای اسات  خصنصیا  اصهی چنین  انش کاررفرینانه پذیری اد و انعطاف

گیاری فضاایی یاا  اناش      شن ، این  اناش بایاد اد مهات    فرصت ویژه، به صنر  کهی تعیین می

هاای کااررفرینی    تر و متمرکزتر  انش که  ر اردیابی فرصت منمن ، به کاربر  محدو تر، مشخص

هاای   یاا گیری اد شارکت     ر  استفا ه ارار گیر .  ر نتیجهمنر  نیاد است، تغییر مهت  ا ه و من

تنانناد   هاای  یگار، ایان کاررفریناان مای      رغااد باه کاار شارکت      کاررفرین امهی یاا باا مشااهده   

گیاری ویاژه و نتاایج     رنها را که انانین تصمیم   اوقیه  ی های تخصصی خاص یا نمننه  ستنراقعمل

ایجا  کنند.  وم، ایان تحقیاق نشاان  ا  کاه کاررفریناان      نماید،  منر  انتظار رنان را ترکی  می

ای اد  انش خاص کس  و کار خنیش را  ر اختیار  ارناد. اد رنجاایی کاه ظهانر      منفق، مجمنعه

ی یاا گیری، بارای    نهایی کاررفرینی امری مدید است، چنین  انش خاص کس  و کار و پدیاده 

 هد  ، نشان میکاررفرین 20این تجربیا  بقا و رشد این کس  و کار مدید، امری ضروری است. 

سساان کسا  و کاار کاه     ؤکاررفرینانی که  ارای رمندش تجاری رسمی بن ناد و رن  ساته اد م  

هاای تجااری و    رسمی کار مربان  را  اشاتند،  ارای  اناش و مهاار        تجربیا  تجاری و تجربه

یاا گیری را تجرباه   عهمی منعطف و سادگار بیشتری نسمت به کسانی بن ند کاه ایان ساطح اد    

نکر ه بن ند. این امر بیشتر  ر این دمینه مشهن  بن  که کاررفرینان  ارای رمندش رسمی، بیش 

 ا ند. به نظار   های کاری خن  بها می پذیری فرصت اد کسانی که رمندش ندیده بن ند، به مقیاس

شد کاه رشادی   رسید که این یک تفاو  مهم میان کس  و کارهای  ر حال رشد و رنهایی با می

تانان ایان منضانعا  را     ه شادند. مای  ئا نداشتند. نکا  فنق مهت  رک بهتر اطالعا  امهای ارا 

. ترکی  (Bloom, 1956) بندی بهنم است مرات  طمقه ترکی  کر  که این ترکی  همسن با سهسهه

 باشد. ( می1931هنسرل )  منضنعا  نیز همسن با مفهنم تقهیل پدیدارشناسانه

 فرجام

باه کاارگیری رن  ر     مهی بار مفهانم اپنخاه، چیساتی و شاینه     أننشاتار حاضار تا    هدف اصاهی 

کر ن و طراحای سااد وکااری  ر ایان خصانص،       اپنخهتنمه به مفهنم های کیفی بن .  پژوهش

تعریف ایان واژه  ر  باشد.  عننان عنصر اساسی اعتمار یا روایی پژوهش پدیدارشناسی مطرح می به
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ی عمهیااتی نمان ن    هاای کااربر  و نیاز نحانه     ای، اد قحاظ شینه مطاقعا  عهمی و مجال  حرفه

کر ن  اپنخه یا براکترو .   ستخنش ابهاماتی است و  ر اغه  منار  به صنر  سطحی به کار می

اپنخاه  ( یک مفهنم عهمی  ر حنده پدیدارشناسی است. پژوهشگری گذشته ها فرض پیش)تعهیق 

مانر     و فهم رایج یا پیشین خنیش  ر باب پدیاده ها  تمامی اضاو  پژوهشگربدان معناست که 

  تالش خناهد نمن  تا منار  فنق را تعهیاق و باا پدیاده    پژوهشگرمطاقعه را تعهیق نماید. بنابراین 

ای برخنر  نماید که گنیی برای نخستین بار با رن منامه گر یده و واساطه   منر  مطاقعه به گننه

  ر پژوهش است.  کنندگان این رشنایی نیز تجارب مشارکت

 ر این مقاقاه کهیاه   های پدیدارشناسانه،   ر انجام پژوهش اپنخهبا تنمه به اهمیت منضنع 

های طراحی پژوهش پدیدارشناسی با محنریت اپنخاه باه طانر ماامع و باه تفصایل مانر          گام

 کاربست رن  ر پاژوهش پدیدارشناساانه    بررسی ارار گرفت و خنانندگان با مفهنم اپنخه و شینه

و چگننگی امرای عمهی رن  ر تحقیقا  حنده کاررفرینی به عننان یک نمننه رشنا شدند. اینکه 

های این بحا  بان  کاه     ترین چاقش کر ن را انجام  هد، مهم چه کسی چه وات و چگننه اپنخه

تالش شد تا پاسخ مناسمی به رنها ارائه شن . اپنخاه کار ن  ر  و ساطح راهمار ی و عمهیااتی      

منار ی که  ر طراحی یک پژوهش پدیدارشناساانه بایاد مانر     ترین  ت. اد ممهه مهممعنا ار اس

اپنخه، اشاره نمن  که  ر ساطح راهمار  مادنظر اارار       تنان به طراحی شینه می ،تنمه ارار گیر 

اباداع نمایاد و    اپنخهباید ااداماتی عمهی و کاربر ی برای  پژوهشگرگیر  و  ر سطح عمهیا   می

 های پیشین عمل نماید. رب پژوهشیا براساس تجا

هاای   گیاری  اپنخه نیادمند تصمیمتنان گفت که  بنا بر رنچه  ر این مقاقه تشریح گر ید می

ان بیشاتر باه   پژوهشگرسفانه اد رنجا که أمتاست.  پژوهشگرشناختی شفاف و صریح تنسا  روش

کنند، بح   کر ن تنمه می تمرکز بر روی امزای خاصی تمایل  ارند و کمتر به کل فرایند اپنخه

ان پژوهشگرپر اختن به این منضنع، برای تمام بر .  سادی نیز اد ابهاماتی رنج می اپنخه یا براکت

های مختهف پژوهش کیفی، مهم و ضروری است. با تنمه به نمن  بح  کافی  کیفی و برای سنت

ساخت. هی  اممااع خاصای   تنان به سا گی کاربر  رسان رن را فراهم  کر ن نمی  ر منر  اپنخه

ان باه طانر کهای اد نظار     پژوهشگرتنان مدعی شد که  کر ن ومن  ندار  و نمی  ر اشکال اپنخه

کیفی  پژوهشگربنابراین . اند سادی یا عمهیاتی نمن ن مفهنم اپنخه، به اشتراک نظر رسیده مفهنم

اش باشاد و   مطاقعه باید ننعی اد اپنخه را انتخاب کند که روش مناسمی برای منضنع ویژه تحت
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ان پژوهشاگر الدم است خناهد بررسی نماید، مناس  باشد.  همچنین برای حنده پژوهشی که می

کاه  ای  گنناه  باه  ؛رامع به فرایند اپنخه کر ن اد خن  صراحت و شفافیت بیشتری به خرج  هند

ان نیز ااا ر  پژوهشگر یگران بتنانند اناعد این فرایند را مشاهده و  رک کنند و  ر پی رن سایر 

 های خنیش استفا ه نمایند. باشند به صنر  مشروع اد عامل فنق  ر پژوهش
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