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چکیده

اقتباسبهنیکتکاین.استتفسیریپارادایمدراستفادهموردهایروشجملهاز«خزانهشبکه»تکنیک•
هایسوگیریومداخالترساندنحداقلبهباتااستآنبرکلی،جورج«شخصیسازهنظریه»از

شارکتمسویازتحقیقاتیموضوعیکبهنسبتشدهایجادهایسازهاحصایبهمحقق،احتمالی
.گرددنائلکنندگان

میامعنآنهابهدیگرانکهآنچنانهاپدیدهدرکبهتوانمیکهاستآنروشاینویژهکاربرد•
روشدهنده،لتشکیعواملزیربنایی،مفروضاتخاستگاه،ارائهبهحاضرمقاله.یافتدستبخشند،

تجربیونۀنمیکنمایشوخزانهشبکهتکنیکیشناسانهروشهایویژگیبرخشیتحلیل،های
کاربردبهرامدیریتمحققاننظرتااستبودهآنبروپرداختهتکنیکاینکاربردبهتردرکجهت

.کندجلبمدیریتیتحقیقاتدرترکیبیتکنیکاین



رشبکه خزانه، پارادایم تفسیری، نظریه سازه شخصی، سازه ها، عناص:واژه های کلیدی•



روان شناس: جرج کلی 
درکهجهانیاول،کنیم؛میزیستدوجهاندرماکلیجرجاعتقادبه•

خودتفسیرطریقازماکهجهانیدوم،ودارد؛وجودماادراکازخارج
معنایازبخشیساختن،این.سازیممیهاسازهقالبدراول،جهاناز

دیگریزچبهراچیزیتفسیر،درمااساساًکهمعنیبدیناست«سازه»واژه
هایرآیندفهمههمانندتفسیر،فرآینددر.کنیممیمعنایادهیممینسبت

.روندمیدستازچیزهابرخیهرمنوتیکی،



روانشناسی: جورج کلی
بهقادردرستیبه«اولجهان»تفسیردربارهکردنصحبتهنگام•

ایمتهگرفکاربهدومجهاندرکههاییسازهباجهانآنتطبیق
تنمیکترجمهدرکهاستکاریخالفبراین.بودنخواهیم

فراهممابرایامکانایناخیرمورددرزیراداد؛انجامتوانمی
ازسپراانگلیسیمتنیکترجمهتوانمیمثال،برای.است

افتادهقلمازهآنچتاکردمقایسهیکدیگربافارسیبهآنبرگردان
.شودهویدازیادیحدتاشده،تحریفاحیاناًو



روانشناس: جرج کلی
بهبتنستوانیممیتنهااول،جهانازتفسیرمانطریقازماکهحالیدر•

رااولجهاناینکهبرایتوانیمنمیهرگزاماکنیم،پیدآگاهیآن
مانتیجه،در.بیمیارهاییتفسیرهایمانشرازببینیمواسطهبدونومستقیم
باقیاهناآگدهیم،میدستازتفسیرفرآینددرآنچهبهنسبتهمواره

وند،شمیساختهواقعیتازکههاییسازههمهاساس،اینبر.مانیممی
به.شوندرفتهگنظردر،مطلقنهونسبیبایدوهستندانسانیهایتفسیر
.رندگیمیقرارمجددهایبازبینیمعرضدردائماًهاسازهسبب،همین



تئوری سازه شخصی
تئوری»م1950سالدرکلیاساس،اینبر•

درشخصیتتئورییککه،«شخصیسازۀ
رضفاینبرمبتنیرااستشناسیروانحوزۀ

وهافرضیهافراد،کهکردمطرحاساسی
درکهدرکهدنیاییبرایراخودهایدیدگاه

نایوسازندمیشخصاًکنند،میزندگیآن
درینیبپیشوتفسیربرایشخصیهایسازه
.روندمیکاربهشخصیمحیطیک



شبکه خزانه

سازهختشناودستیابیبرایبایدخودشخصینظریاتوهاایدهتحمیلجایبهمحققانرو،ایناز•
شخصیهایسازهنایشناساییبرایاستتکنیکیخزانه،شبکه.کنندتالشافراد،فردبهمنحصرهای

.استشدهطراحیازشخصیسازۀتئوریازاقتباسیاساسبروکلیسویازکه



خاستگاه شبکه خزانه
جرجآمریکاییشناسروانسویازبارنخستینخزانهشبکۀ•

ارخزانهشبکهاو.شدمطرحشناسیروانحوزهدر(1955)کلی
یشناسروانهایتئوریانعکاسجهتعملیابزاریعنوانبه

.کردمعرفیخود

ایهپدیدهورویدادهابهافرادکهمعناهاییکلی،دیدگاهاز•
یمتعریفراآنهاذهنیواقعیتدهند،مینسبتخوداطراف

نشاند،کننمیزندگیآندرکهدنیاییباراآنهاتعاملوکند
.دهدمی





اساسبروکنندمیایجادرا«قواعدی»اطرافشاندنیایبهمعنابخشیبرایهاانسانهمهاستمعتقداو•
میراشوندمیروروبهآنباکهایپدیدههرکلیطوربهوروابطافراد،ها،موقعیترویدادها،آنها
درکنند،میدایجاخوداطرافدنیایبهمعنابخشیبرایافرادکهقواعدیچنین.کنندمیدرکوبینند
.هستند«هاسازه»همانواقع



راهاسازهدائماً افرادخوداینکهرغمبهاما•
توانندمینکنند،میبازتولیدواصالحتولید،

اهیآگآنهابهنسبتکاملوواضحطوربه
سازهکشفابخزانهشبکهبنابراین،.کنندپیدا

ارایزمینهاینکهبرعالوهآنهامعانیوها
شناختبهکهآوردمیفراهممحققبرای
،کندپیدادستافرادذهنیهایسازه

تربیششناختکسبدرافرادبههمچنین
آنهابهتردرکوخودهایدیدگاهبهنسبت

.کندمیکمک



اطرافشانهایدهپدیبهچگونهوبینندمیچگونهوبینندمیچگونهرادنیاافراد،بداندخواهدمیمحقق•
وخودیشخصوذهنیهایسازهطریقازاحتمالیهایسوگیریبدونپیچیدهموضوعاتخصوصبه
نقشهطراحیبهتوانمیخزانهشبکهازآمدهدستبهاطالعاتباهمچنین.بخشندمیمعناخود،زبانبه

وافرادیکهربرایاختصاصیهایشبکهاستخراجبامحقق،اینبرعالوه.پرداختنیزافرادشناختی
همچنینواصخموضوعیکبهنسبتافرادمتنوعهایدیدگاهشناییبهقادریکدیگرباآنهامقایسه

بودخواهدآنهامشترکهایدیدگاهوهاسازهشناسایی



ازهپارادایم تفسیری و ایده سیستم های س

برتمرکزبایریتفسپارادایمبهشبیهبسیارشود،میمطرحخزانهشبکهدرکهسازههایسیستمایده•
جامانتفسیریپارادایمدرکههاییپژوهشهدفزیرااست؛دانشساختارهایومعناهایچارچوب

تفسیری،مپارادای.دهندمینسبتپدیدهآنبهافرادکهاستمعانیطریقازپدیدهفهمنیزشوندمی
ایندر.داندمیاست،آناندرکاردستافرادمخلوقکهظهورحالدرفرآیندیرااجتماعیجهان

مشترکنیمعاوآگاهیخودزبان،نظیراجتماعیهایسازهطریقازتنهاواقعیتبهدسترسیپارادایم،
:باشدمیذیلصورتبهتفسیریپارادایمازمتأثرخزانهشبکهفلسفیمبانیرو،ایناز.استمیسر



دراس،اساینبر.است(دوگانه)دوبخشیسازۀمتناهیتعدادیشاملشخصی،سازۀسیستمیک•
مصاحبهازایدبسازه،یکمعنیفهمبهنسبتاطمینانحصولازپیشمحقق،خزانهشبکهتکنیک
وودشمشخصکامالًسازهآنمعنیتادهدتوضیحراخودنظرموردسازۀمتضادکهبخواهدشونده
بهانهخزشبکهتکنیکهایمؤلفهقالبدروادامهدر.آیدوجودبههمگانبرایمشترکدرکی

.شدخواهدپرداختهذهنیمعانیآشکارسازیدرتضادنقشمصادیق



مؤلفه های شبکه خزانه 

توایمحباومختلفاشکالدرتوندمیکهاستافرادشخصیهایسازهازمخزنیخزانه،شبکه•
سازه،رعناص،موضوع:شاملاصلیمؤلفهچهاردارایخزانه،هایشبکهتمامیاما.آیدوجودبهمتفاوت

دراجمالهبهامؤلفهاینبهمربوطتوضیحات.هستندهاسازهبهعناصردهندۀپیوندسازوکارهایوها
:آمدخواهدادامه



موضوع: مؤلفه اول

همانیعنی.شودمینامیدهشبکهموضوعاصطالحاًگیرد،میشکلآنحولخزانهشبکهآنچههر•
رازابراآنودارندخودذهندرآنازمفهومییامعنیچهدیگرانبفهمدداردقصدمحققکهچیزی

.کنندمی
بهصرفاًهشبکهردرنیز،محقق.گیردمیشکلخاصموضوعیکمورددرهمیشهشبکه،هرروایناز•

آندرخودهایتجربهبهمعنابخشیبرایشخصکهاستهاییسازهازدستهآناستخراجدنبال
مشخصعموضویکمورددرایشبکهکههنگامیبنابراین،.کندمیاستفادهآنهاازخاص،موضوع

میکشفد،شومیموضوعآنبهمربوطکهرافردشخصیخزانۀازبخشیتنهامحققگیرد،میشکل
موضوعاتیبراتواندمیواحدسازۀیککهداشتتوجهبایدهمنکتهاینبهالبته.راآنهمهنهکند،

.استگستردههاسازهبرخیکاربرددامنهروایناز.باشدداشتهکاربردمختلف



دادهایرویوهاموقعیتافراد،باارتباطدرتواندمیکهناراحت–راحتقطبیدوسازهمثال،برای•
مانندوردارند،برخمحدودتریکاربرددامنهازهاسازهبرخی،مقابلدر.شودواقعتفسیرمبنایمختلف

میمحدودرنومنبعبهمربوطموضوعیهایحوزهبهصرفاًکهتابناکغیر–تابناکقطبیدوسازه
شود



عناصر: مؤلفه دوم

یژگیو»نظرموردموضوعاگرمثال،برای.هستندخاصموضوعیکازهایینمونهیاهامثال،عناصر•
کهایفهوظیهایفعالیتازفهرستیصورت،ایندرباشد،«خاصشغلیکانجامبراینیازموردهای

شکیلتخاصموضوعآنحیطۀدرراخزانهشبکهعناصردهد،انجامبایدشغلآنتصدیدرکارمند
.دهدمی



ناصر،عبنابراین.باشندتدریسروشموضوععناصرتواندمینیزتدریسهایروشانواعهمچنین•
بههمم(آنهادویهریاوکنندهمشارکتیامحققنظراز)گفتمانازخاصیقلمرودرکهراابعادی

.کنندمیارائهرسند،مینظر

مهارتا،هاستراتژیرویدادها،ها،مکانافراد،:شاملگوناگون،اَشکالقالبدرتوانندمیعناصراین•
متجانسدیگریکبابایدشبکهیکعناصرکهاستاینمهمنکته.باشنداینهاهمانندومحصوالتها،

شبکهیکدرعناصرازواحدیمجموعهدرهمبارارویدادهایااشیاافراد،تواننمیمثالبرایباشند،
.باشندهمازمتمایزهایشبکهعناصرتوانندمیاینهاازیکهربلکهقرارداد،



:روش انتخاب عناصر از سوی محقق
تخابانخوددانشیپیشینهاساسبرراعناصرتواندمیمحقق•

داندبباید،کندمیانتخابراموضوعمحقق،کههنگامی.کند
.نمایدانبیوجهبهترینبهراآنتواندمیعناصر،طریقازچگونه

مصاحبهدیدازموضوعاینداندنمیمحقق،روشایندراما
.دبوخواهدعناصریچهشاملورسدمینظربهچگونهشونده



جانباز،شوندمیتلقیمهمشوندهمصاحبهبرایکهعناصربرخیکهداردوجودخطراینبنابراین•
میمنجرمحققخودسویازعناصرانتخاببهمعموالًکهدالیلیجملهاز.شوندگرفتهنادیدهمحقق
معینرعناصازاستانداردیمجموعهبهدهندگانپاسخهایپاسخمقایسهبامحققکهاستاینشود،
نظروردمنمونهدررااندآمدهدستبهتحقیقاتدیگرازکهمفروضیعناصرخواهدمییاداردتمایل
.کندبررسیخود



:هروش انتخاب عناصر از سوی مصاحبه شوند

اینصورتایندر.کندانتخابراعناصرخودکهشودمیدادهاجازهشوندهمصاحبهبهروشایندر•
طرفازامااست،شدهمطرحشوندهمصاحبهخوددیدگاهازدقیقاًموضوعکهشودمیحاصلاطمینان

.شوندگرفتهنادیدهمحقق،نظرموردعناصربرخیاستممکندیگر



:شوندهروش انتخاب عناصر از طریق مذاکره میان محقق و مصاحبه

قمحقوشوندهمصاحبهبینمذاکرهوبحثطریقازمشترکاًعناصر،ازایمجموعهروشایندر•
میمحاکاجماعوشوندمیانتخابطرفدوهرنظرموردعناصرشرایط،ایندر.شوندمیشناسایی

گردد



سازه ها: مؤلفه سوم

اطرافیایدنبهها،سازهوسیلهبهافراداستمعتقدوداندمیمعنابخشیبنایسنگرا«سازه»،کلی•
شیوه»و«دنیاهبکردننگاه»چگونگیبارهدرکههنگامی.کنندمیتفسیرراآنوبخشندمیمعناخود
.تیمهس«هاسازه»و«تفسیر»ازکردنصحبتحالدرواقعدرکنیم،میصحبت«نگریستنهای

شخصیهایسازهاستخراجشبکهفهدفواستسازه،شبکهتحلیلوتجزیهاصلیواحدبنابراین،
عناصروصیفتبرایآنهاازافرادکههستندکوتاهیتوصیفیهایگزارهیاصفاتها،سازه.استافراد

.کنندمیاستفادهآنهامیانشدنقائلتمایزوشبکه



سازمانلیعامدیرانکارکنان،استممکنمثال،برای.اندقطبیدوماهیتاًشخصیسازۀهایسیستم•
یاوهستندضعیفرهبریهایمهارتوقویرهبریهایمهارتدارایکههاییگروهبهراخود

اساس،نایبر.کنندبندیطبقههستند،ضعیفارتباطهایمهارتوقویارتباطیهایمهارتدارای
ایهسازه،«ضعیفارتباطات-قویارتباط»و«ضعیفرهبریهایمهارت-قویرهبریهایمهارت»

.هستندمدیرانشانباارتباطدرکارکنانطرفازشدهمطرحقطبیدو



ه،سازهردرموجودتضادطریقازکهاستمخالفقطبدودارایسازههرشود،میمشاهدهکهچنان•
یادنبههاتفاوتباها،شباهتاندازهبهمااستمعتقد(1955)کلی.شودمیترآسانآنمفهومدرک

همانیعنی،نندکنمیتصدیقدیگر،چیزتکذیببدونراچیزیهرگزافراداونظراز.بخشیممیمعنا
متوانیمیاست،راستگوشخصیبگوییماگراند،کردهمطرح(1977)بانیستروفرانسالکهگونه

.نیستدروغگواوکهبگوییم



روش استخراج سازه

بهبکهشعناصرازایمجموعهشخص،هربهمتعلقهایسازهاستخرجبرایخزانهشبکهتکنیکدر•
.شوندمیمقایسهیکدیگرباسیستماتیکطور

استعنصریتکوعنصریدو،عنصریسههایروش:شاملهاسازهاستخراجبرایمتداولروشسه•
شدهخراجاستقبلازعناصربینهایتفاوتوتشابهاتزمینهدرکههاییسؤالحاویآنهاهمگیکه

شدهوشتهنآنهارویبرعناصرکههاییکارتازاستفاده.هستند(روشنوعاساسبرعنصرسهیادو)
میفراهمرایشرایطعناصر،اینمستقیممشاهدهزیرااست؛سودمندبسیارهاسازهاستخراجبرایاست،
ازیکهراجمالیتوضیحبهاینجادر.کنندمقایسهیکدیگرباراآنهاتوانندمیترراحتافرادکهآورد
.شودمیپرداختههاروش



:صرروش استخراج سازه ها با استفاده از سه عن

در این روش، استخراج سازه ها از طریق . مطرح شدجرج کلی روش های استخراج سازه از سوی •
عنصر سهانتخاب این. عنصری از میان همه عناصر موجود در شبکه انجام می شودسهانتخاب یک گروه 

. خود محققطریق یا به صورت یا به صورت تصادفی صورت می گیرد، و یا از 



سوال

تنهاعهدفهرشود،میارائهفردبهکهعنصریسهگروههردرکهکندمیپیشنهاد(1991/1955)کلی•
سؤالنندگانکمشارکتازباید،عناصرتاییسههایدستهانتخابازپس.شوددادهتغییرعنصریک
«هستند؟سومصرعنبامتفاوتویکدیگربهشبیهعنصردولحاظ،چهازعنصر،سهاینمیاناز»کهشود

میکارآشسازههربرایمتضادقطبدودهند،میسؤالاینبهشوندگانمصاحبهکههاییپاسخبا
افرادیراyوz،XوX،yهاینامبهخوددوستسهمیانازکنندهمشارکتمثالبرای.شود

صورتبهقطبیدوسازۀیکاینجادر.کندمیتوصیفگیرگوشهفردیراzمقابل،درواجتماعی
.شودمیاستخراج«گیرگوشه-اجتماعی»



:رروش استخراج سازه ها با استفاده از دو عنص

،دادانجامدرمانیروانزمینهدرلندفیلدکهایمطالعهدر.شدمطرح(1971)لندفیلدسویازروشاین•
دواینکهینندببوکنندمقایسهیکدیگرباراعنصردوبارهرکهشدخواستهکنندگانمشارکتاز

آنهاازسپس.دهستنمتفاوتیکدیگرباچیزیچهدریادارندشباهتیکدیگرباچیزیچهدرعنصر
کنندبیانمقابل،هایقطبعنوانبهراآنهامتضادکهشدخواسته



راضادمتهایقطبتوانمیآشکارترعنصر،دوتنهاازاستفادهبانیزمعتقدند(1971)نیکسونوشومناپتین،•
بیشترراردوعنصاینشماآیا»:کهشکلاینبهاست،مقدماتیسؤالیکشاملمعموالًروشاین.کردشناسای

پیداادامههاتفاوتوتشابهاتزمینهدرهاییسؤالباسؤالاین«یکدیگر؟ازمتفاوتیابینیدمییکدیگرمشابه
کند،می

یکدیگرباهاییویژگیچهدرعنصردواین»،«هستند؟شبیهیکدیگربهعنصردواینلحاظچهاز»مثال،برای•
پاسخوسیلهبههاتفاوتاینتوصیف«هستند؟متفاوتیکدیگرباعنصردواینلحاظچهاز»و«دارند؟اشتراکت

میمربوطعنصرهاجفتازعنصریکبهآنهاازکدامهرکهشودمیمتضادجفتیکایجادباعثدهنده
میایجادیماًمستقمتضادهایجفتمیگیرد،قرارسؤالموردعناصرمیانتفاوتکههنگامیبنابراین،.شوند

.شودمیتعریفمخالفشقطبسویازعنصرهرکهطوریبهشوند،



مثالدارد،نیازلسؤاازدیگرینوعبهخودشمتضاداستخراجبرایکندمیاشارهتشابهاتبهکهسؤالی•
یکدیگر،ابمختلفعناصرمقایسهورویهاینادامهبا.«باشد؟ویژگیاینمتضادتواندمیچیزیچه»

.شدخواهنداستخراجهاسازهتمامی



:روش استخراج سازه ها با استفاده از یک عنصر واحد

کهناصریعماهیتمورددرافرادازآندرکهاست(رسمیغیرمکالمه)گفتگویکبهشبیهکامالروش،این•
جانبازشدهمطرحهایسازهثبتبهکنندهمصاحبهوظیفهشرایط،ایندروشودمیسؤالکنند،میمطرح

.شودمیمحدودآنهامخالفهایقطبکردنپیدابرایهاییسؤالپرسیدنوشوندگانمصاحبه
رفطازجدیدیسازهدیگرکهکردخواهدپیداادامهزمانیتاشود،انجامکهروشیهرباهاسازهاستخراج•

ازشدهمطرحهایسازهتطابقازاطمینانحصولبرایها،سازهاستخراجازپس.نشودمطرحکنندهمشارکت
تکنیک،اینرد.شودمیاستفادهنردبانیتکنیکازبوده،آنهانظرموردواقعآنچهباشوندگان،مصاحبهجانب
میوابستهریکدیگبهمعلولیوعلترابطهاساسبروسازماندهیمراتبسلسلهصورتبهسازههایسیستم
جادایرامحوریمفاهیموگیرندمیجایهرمرأسوفردباورهایمرکزدرهاسازهبرخیکهنحویبهشوند،

.گیرندمیقرارهرمترپایینهایموقعیتدرهاسازهدیگروکنندمی



استفادهطورچوچگونهچرا،چه،مثلهاییسؤالازشدهیادهدفبهدستیابیبراینردبانیتکنیکدر•
گونهچ»،«اید؟کردهاینخابراسازهاینچرا»،«چیست؟حرفاینازشمامنظور»مثال،برای.شودمی

.دستاینازسؤاالتیو«کنید؟میمطرحزمینهایندررانظرتان



هاسازه سازوکار پیوند دهنده عناصر به: مؤلفه چهارم

سازهتمسیسساختاردربارهاطالعاتآوردندستبهبرایها،سازهاستخراجوعناصرانتخابازپس•
عنصرهرننده،کمشارکتکهطوریبهشودبرقرارارتباطشبکههایسازهوعناصرمیانبایدفردهرای
بینونهچگافرادکهشودمیمشخصطریقایناز.دهدقرارارزیابیومقایسهموردهاسازهحسببررا

حسببررارعنصهرکهشودمیخواستهکنندهمشارکتازشرایطایندر.شوندمیقائلتمایزعناصر
تمایزرعناصبینچگونهافرادکهشودمیمشخصطریقایناز.دهدقرارارزیابیقطبی،دوسازۀهر

دوسازۀرهحسببرراعنصرهرکهشودمیخواستهکنندهمشارکتازشرایطایندر.شوندمیقائل
وقطبیدوروشیکی:داردوجودمتداولروشدوهاسازهبهعناصراتصالبرای.کندارزیابیقطبی،

.ارزیابیروشدیگری



قطبیروش دو 

تردیکنزسازهچپسمتقطببهنظرموردعنصراگرسازهیکباعنصریکمقایسهدرقطبیدوروشدر•
راستسمتقطببه،برعکساگروشودمیزدهتیکعالمتعنصرآنجلویجدول،درصورتایندرباشد
کارهبعنصریبرایسازهاگروشودمیزدهضربدرعالمتعنصرآنجلویجدول،درباشدترنزدیکسازه
بانهاتراعنصرهرکهدهدمیاجازهکنندهمشارکتبهروشاین.شودمیگذاشتهخالیجدولخانهآننرود،
میروبهروآنباروشاینازاستفادهدرمحققانکهمشکلیرو،ایناز.سازدمرتبطسازههرقطبدوازیکی

تنهاکنندهتمشارکزیرااست؛خاکستریهایسایهبهآنتوجهعدموقطبیدوروشبودنسفیدیاسیاهشوند،
توزیعولگیچباعثبالقوهطوربهتواندمیکهاستآنروشایندیگرمشکلکندانتخابراقطبیکباید
هردرکهندکنحاصلاطمینانشودمیخواستهکنندگانمشارکتازاوقاتگاهیمشکلاینحلبرایکهشود

مطابقشههمیاستممکنموضوعایناما.اندشدهتقسیمعناصربینمساویطوربهضربدرهاوهاتیکسازه،
.گذاردباقینشدهحلهمچنانرامشکلونباشدکنندگانمشارکتمیل



:ارزیابیروش 

ازآندرهکاستارزیابیروشرود،میکاربههاسازهوعناصراتصالبرایاوقاتبیشترکهروشی•
رتبهنجپبندیدرجههایمقیاساززدن،ضربدروتیکجایبهشودمیخواستهکنندگانمشارکت

انتهایدوازیکهر.کننداستفادهایرتبهدهوایرتبهتههایمقیاسیالیکرت،ایرتبههفتیاای
دویانممختلفاعداددادنقرارباروشایندر.شودمیدادهنسبتسازه،ازقطبیکبهنیزمقیاس

بیشتریملعآزادیازنیزکنندگانمشارکتخاکستری،هایسایهبهتوجهبرعالوهلطیف،ییسر
ازهاسازهمبنایبرعناصربندیدرجهبرایخودمطالعهدر(1992)سوایگروالتا.گردندمیبرخوردار

رتبهتهمقیاسازخودمطالعهدر(1997)هانترکهحالیدر.اندکردهاستفادهلیکرتایرتبهپنجمقیاس
میخودرحداکثبهتحقیقدرکنندگانمشارکتعملآزادیهنگامیصورت،هردر.کرداستفادهای

.باشدبیشترعناصرتعدادازبندیدرجهمقادیردامنهکهرسد



تحلیل داده های شبکه خزانه 

تحلیلییهاروشازشبکهدروناطالعاتتفسیربرایخزانه،شبکههایدادههمهشدنتکمیلازپس•
بههادادهتحلیلجهتشخصی،هایسازهتعددعلتبهاستممکنضمنا.شودمیاستفادهمختلفی
اینمحققرایبکهدارندوجودمختلفیهایتکنیک.باشدنیازکامپیوتریافزارهاینرمازاستفاده
هایسازهوعناصرمیانروابطوهاسازهمیانروابط،عناصرمیانروابطتاآورندمیفراهمراامکان
برایکههاییتکنیکترینمتداول.(۴۸ص،2002هانتر،وتاندهندقراربررسیموردراخزانهشبکه

تمرکز»محتوا،تحلیلفراوانی،شمارششاملگیرند،میقراراستفادهموردخزانهشبکههایدادهتحلیل
.شودمیپرداختهآنهااجمالیتوضیحبهادامهدرکهاست«آماریتحلیلودیداری



:  شمارش فراوانی

کهیدفعاتتعدادشمارشبهمحققآن،درکههاستدادهتحلیلبرایسادهتکنیکیروش،این•
برایروشاینازمعموال.پردازدمیکنند،میاشارهخاصهایسازهیاعناصربهکنندگانمشارکت

تکنیکلیاصمزیت.شودمیاستفادهکوچکنمونهیکافرادمیانمشترکهایگرایشکردنپیدا
ازعناصرکهشرایطیدریعنی)پاسخبازهایسؤالازعناصرشناساییدرکهاستاینفراوانی،شمارش

هایسازهحلیلتبرایتکنیکاینازاستفادهمقابل،در.استمؤثربسیاراند،نشدهمشخصمحققسوی
بنابراین،.یرندگکاربهمختلفیمعانیخاص،سازهیکبرایافراداستممکنزیرااست؛دشواربسیار

باشندشدهتعریفخوبیبههاسازهکهشودمیاستفادهپیشنهادآناززمانی

•



تعریفخوبیبهکههاییسازهیاعناصرتحلیلبرای(19۸1)استوارتواستوارت:محتواتحلیل•
یاعناصرکههامقولهازایمجموعهانتخابشاملروشاین.کردندپیشنهادرامحتواتحلیلأند،نشارۀ
استخاصهمقولیکبههاسازهباناصرتخسیسسپسوشوندبندیطبقهآنهادرتوانندمیهاسازه

مشارکتسویازکههاییسازهدرعناصرتحلیلبرایمحتوا،تحلیلدر.(1/5ص،2005ایویل،
به.شوندمییبنددستهوتعیینهامقولهمیازمها،وعناصرپیتیبازطریقازاندشدهفراهمکنندگان

بهتوامحومضمونلحاظازاگروشودمیمقایسهدیگرهایسازهعناصرباسازهعنصرهرکهطوری
تعیینروهگباسازهعنصریکاگراما.گیردمیقرارگروهیکدرآنهاباباشد،داشتهشباهتآنها

.کندمیایجادجدیدگروهیکخودشصورت،ایندرباشدنداشتهمطابقتشده،



شودمیفادهاستضربدرتیکسیستمازهامقیاسازاستفادهجایبهروشایندر:دیداریتمرکز•
شدنتکمیلزاپس.گیرندمیقرارمقایسهموردیکدیگرباضربدر،تیکبراساسعناصرآن،درکه

باشا،موافقدیگررعنصباعنصریککهبارهروشودمیمقایسهشبکهعناصردیگرباعنصرهرشبکه،
.شودمیثبت



کیفیوکمیهایکتکنیترکیبازتوانمیخزانهشبکههایدادهتحلیلبرای:هاتکنیکترکیب•
برایمحتوا،حلیلتازاستفادهباتوانندمیخزانهشبکههایدادهمثال،برای.کرداستفادهنیزشدهمطرح
مینیزمخاطبانهایادراکوهاسازهاینمیانرابطهسپسشوند؛تحلیلمشترک،هایسازهتعیین
آماریهایتکنیکانتخاب.شودتحلیلناپارامتریکآماراسکوترکایآزمونازاستفادهباتواند

گیردمیصورتتحقیقهدفبراساسمختلف



خزانهنمونه گیری در شبکه 

ام به کار بنابراین، هنگ. شبکه خزانه غالبا برای نمونه هایی با اندازه های کوچک، کاربرد داردتکنیک •
هان بردن این تکنیک معموال از یک نمونه کوچک با اندازه شش الی ده نفر استفاده مي شود، می نی

در مطالعات خود به ترتیب از نمونه های چهارده تایی و هداده تایی استفاده ( ۱۹۸۶)و دان ( ۱۹۹۶)
نمی شود همین مشارکت کننده، استخراج. کردند و دریافتند که هیچ سازد جاد بدی پس از مصاحبه با دهد

در مطالعه دیگری محققان دریافتند که اگر اندازه نمونه بین ( ۲۶۳، ص ۲۰۰۷جانسون و کروج، )
حوزه پانزده الی بیست و پنج باشد در این صورت بیشتر اوقات برای نزدیک شدن به جهان معنا در

ات بنابراین، آنچه می توان از تحقیق. موضوع مورد نظر، سازه های کافی استخراج خواهاستناد شد
نقطه اشباع . مختلف نتیجه گرفت، این است که اندازه نمونه با پیدا کردن نقطه اشباع ؟ تعیین خواهد شد

ر، جایی است که در آن نقطه دیگر هیچ سازه جدیدی از مصاحبه شونده ها به دست نمی آید تان و هانت
(۴۹، ص ۲۰۰۲



ا ابزار گردآوری اطالعات روش متداول برای اجرای شبکه خزانه، انجام یک مصاحبه رسمی ب•

ر یا نیمه ساختا)؛ نوعی از مصاحبه ساختار یافته (۱۸۳، ص۲۰۰5بویل، )مشارکت کننده است 

صورت که شامل تعامل بین مصاحبه کننده و مصاحبه شونده می باشد و بهتر است به( یافته

منفر و رودررو



از آنجا که مصاحبه، یک فرایند اجتماعی است، داشتن مهارت های محاوره ای. صورت گیرد•

بنابراین، فراهم آوردن (. ۲۳، ص ۲۰۰۴جانكویكز، )و اجتماعی برای محقق، ضروری است 

محیطی آرام که در آن مصاحبه شونده بتواند درون خود را بدون نگرانی از مورد قضاوت 

اید به عالوه بر این، هنگام انجام مصاحبه یحقق ب. قرار گرفتن ابراز نماید، دارای اهمیت است

ستیابی به تحریف های پدیدار شناسائة تخنیکی شبکه خبرائه توجه کند؛ زیرا هدف این روش، د

تصویر روشنی از فرایندهای سازهای شخص از سوی خود مصاحبه شونده از طریق کاهش

. مداخله محقق است



وال از آنجا که در اجرای شبکه خزانه از افراد خواسته می شود که به شمار قابل توجهی از س•

ر پاسخ ها، پاسخ دهند، الزم است محقق در هنگام تفسیر نتایج، به أثر خستگی پاسخ دهنده ب

تا به رغم اینکه زمان مورد نیاز برای انجام مصاحبه بین چهل و پنج. همایش نیز توجه کند

ه شصت دقیقه در نوسان است، اما صرف نظر از سرعت عمل خود مصاحبه شونده در پاسخ ب

ال، برای مث. سؤال ها، عوامل متعددی وجود دارند که می توانند بر زمان مذکور اثرگذار باشند

کت تصمیم گیری در مورد تعیین عمار یا بازه ها از سوی خود محقق، با ارانه آنها از بر مشار

ان مورد کننده و همچنین تعداد عناصر مورد استفاده در شبکه از جمله عواملی هستند که بر زم

(.۲۰۰۳نیاز اثر می گذارند أفرانسیان و همکاران، 



بخشهسبهمصاحبه:مصاحبهفرایند•
آن،ایبراستفادهموردزمانوشدتقسیم
برخیدرکهگردیدتعییندقیقهپانزده
.انجامیدطولبهدقیقه۴5تاموارد

•



(:عناصر )شناسایی مأخذ اطالعاتی 

پزشک،یاوداروخانهسوپرمارکت،ازحالبهتاآنهاآیاکهشدسؤالشوندگان،مصاحبهازابتدادر•
نامکهشدخواستهدادند،مثبتجوابسوالاینبهکهکنندگانیمشارکتازاندکردهخریداریدارو
العاتاطدریافتبرایکهرااطالعاتیمأخذسهکمدستشملهسؤالآنهاازپس.کنیدذکررادارو

مشابهاتیاطالعمآخذبهکنندگانمشارکتبرخی.نمایندمشخصکنند،میاستفادهآنهاازدارویی
ازوناگونیگانواعبرایرامتفاوتیاطالعاتیماخذکنندگان،مشارکتسایرکهحالیدرکردنداشاره

اگر.کنداشارهاطالعاتیمأخذنهبهحداکثرتوانستمیکنندهمشارکتهر.نمودندمطرحداروها
بههمرحلهماندرمصاحبهکرد،میمشخصرااطالعاتیمأخذدوازکمترایدوایکنندهمشارکت

دراست،شدهدادهنشان1شمارهجدولدرکهچنانشده،شناساییاطالعاتیمآخذ.رسیدمیپایان
.گرفتندقرارطبقههفتقالب
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سازه )ی استخراج ادراکات مصرف کننده از عناصر یا مآخذ اطالعات
(:ها

باسسپ.شدنوشتهمجزاکارتیکدرکنندگان،مشارکتجانبازشدهمطرحاطالعاتیمأخذهر•
گردیدارائهدهکننمشارکتبهمنبعسهنامشاملکارتسهسازه،استخراجعنصریسهروشازاسفتاده

اوازورنداعتمادتقابلمأخذ،دوکدام،اطالعاتیمنبعسهاینمیانازکندمشخصشدخواستهاوازو
میفکرنندهکمشارکتچرااینکهعلت.اعتمادترندقابلمأخذ،دواینکندمیفکرچراکهشدسؤال
.شدپرسیدهنیزاستاعتمادقابلکمترسوم،مأخذکند
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ومثبتهایطبقکهباشیدداشتهتوجه.استکشیدهتصویربهده،تایکمقادیرلیکرتطیفروی•
وهاشباهتردنکپیداوعنصریسهروشازاستفدهبایکدیگربااطالعاتیمآخذمقایسهحاصلمنفی،

دادهارقرجدولطرفدودراحصاءازبعدمنفیومثبتهایقطبتمامی.استبودهآنهاهایتفاوت
.گرفتندقرارارزیابیموردآنهااساسبرعناصروشدند
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گیرینتیجه 

وگریدهاهایگزینهازکدامهیچکهکندمیایجادفرددررااحساساینهموارههاپرسشنامهبهپاسخ•
بهندکمیاحساسوفکرآنچهآورندنمیفراهماوبرایراامکانایناستبایستهکهچنانهاسال

خزانهشبکهت،اسیافتهانتقالمحقتیبهبودهوینظرموردآنچهباشدمطمئنودهدانعکاسپرسشگر
میقلمدادنیمعاومفاهیمانتقالبرایمطمئنابزاریلذاسازد،میبرطرفرانقیصهاینکهاستروشی

رشتهدیگردرندهفزایطوربهواستروانشناسیحوزهدرشدهپذیرفتهتحقیقیابزارتکنیکاین.شود
موردرادافتفکرمحتوایوساختارشناختجهت،شناسیروشیکعنوانبهوبردهکاربهنیزها

.گیردمیقراراستفاده



ایشدهشناختهچندانروشها،دانشگاهجملهازکشورتحقیقاتیعلمیمراکزدرتکنیکاینمتأسفانه•
کیفیوکمیاتتحقیقمیانپلیعنوانبهخزانه،شبکهتکنیکاستشدهتالشمقاله،ایندر.نیست
اینبیشترچهرهشناختباتاگردد،برجستهاختصانبهآنتحملفرایندونظریمبانیوشودمعرفی
بهخزانهکهشبتکنیکشدمطرحکهچنان.شودترگستردهآنکاربردوترملموسآنمزایایروش،
راامکاناینورودمیکاربهافرادشخصیهایسازهبهدستیابیبرایمفیدومعتبرروشیکعنوان
آنهاشناختینقشهنوعیبهوافرادادراکاتاز،محققسوگیریومداخلهبدونکهآوردمیفراهم
.شودحاصلاطالع



یلهوسبهراخودهایدیدگاهدهندمیاجازهافرادبههاشبکهاین•
درکدربارهونمایندابرازمحقق،هایسازهنهوخودهایسازه

یکیچهلذا.کنندصحبتخودزبانبهآن،بهبخشیمعناودنیا
فرضشپیکهکننداعتراضتوانندنمیکنندگانمشارکتاز

هنگامی،بنابراین.استشدهدادهنسبتآنهابهدیگر،شخصهای
بااطارتبدرافرادشخصیهایسازهکشفدنبالبهمحققکه

یمویبهراامکاناینخزانهشبکهاست،خاصیموضوعیک
.ابددریراهاسازهآنبردنکاربهازفرادمقصوددقیقاکهدهد



پاسخایبرشدهایتعریفقبلازهاییمدلوهاسازهمحقق،نیستنیازتکنیکایندرکهآنجااز•
دستصیشخهایسازهبهسوگیری،بدونکهشودمیدادهمحققبهامکاناینکند،طراحیدهندگان

دیگرسویازکهیمکرراتتکراروهاکلیشهازاجتناببرایتواندمیخزانهشبکهبنابراین،.کندپیدا
حلیلتازآمدهدستبهمفهومیمدلدیگر،طرفاز.شودبردهکاربهگیردمیصورتهاتکنیک

ذهنردمفاهیماینبینکهخصیٹمیروابطهمومفهومیمدلکلیدیهایمؤلفههمخزانه،شبکه
متغیرهایبرنیمبتاطالعات،بازیابیکنونیهایسیستمکهحالیدرکند،میتعریفراداردوجودفرد

مفاهیماینبینکهروابطینهدهند،نشانراخاسمفاهیموجودعدمیاوجودتوانندمیتنهاشدهکنترل
داردوجود


