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 چکیده 

یان روش  های پر کاربردترین روش یکی از  یاد بوده که    ش نظرهای کیفی، رو تحقیق در م دارای رویکردهای   یه داده بن

ها ها، تفاوتمختلف نظریه داده بنیاد و بیان شننهاه  رویکردهای. هدف این مقاله بررسننی شننناسننی اسنن مختلف روش

ستفاده از  به منظور شفافی  هرچه بیشتر    ،آنهاها و ابعاد هر کدام از ،ویژگی در  اس .  ریزی شهری برنامهدر  این روشدر ا

استفاده از  زمینه به زبان انگلیسی در   میالدی 2020 سال  چاپ شده در  هایبه بررسی پژوهش مند، مروری نظامبا این مقاله 

به عنوان  "ریزی شهری به اضافه نظریه داده بنیاد  برنامه"، از این رو. ه اس  شد  اقدام ،ریزی شهری در برنامه نظریه داده بنیاد

مورد بررسی قرار   پژوهش 12اسایی شد که از این میان   پژوهش شن  116تعیین شد. در مجموع   جستجو برای  ایکلیدواژه

س  گرفت شان می  یهایافته .ه ا سی پژوهش دهد که این تحقیق ن شده، در برر صلی از نظریه داده   4 های انتخاب  رویکرد ا

سی    ، نظریه داده بنیاد اولیهبا عناوین رویکرد های مرتهط با هر کدام و ویژگیبنیاد  ستراوو داده  ویکرد نظریهو ر نگالسرین، ا

ریزان رنامهبتحقیق نشان داد که  نتیجه  که از سم  پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته اس .    بنیاد برساختی شناسایی شد،     

ستفاده از   شتر به رعای  نظریه داده بنیاد  شهری در ا شهاع نظری گیری نظری، نمونه نیازمند توجه بی ش   ا ی ها، نوشتن یاددا

ات نظری تأکیدبنیان فلسفی و   از جمله نظریه داده بنیاد های رویکردهای مختلفتفاوت ازهمچنین آگاهی . هستند  تحلیلی

 شود.به ارائه نتایج بهتر در استفاده از نظریه داده بنیاد منجر می

 ند، نظریه داده بنیادممرور نظامریزی شهری، تحقیق کیفی، رویکردهای نظریه داده بنیاد، برنامه: هاکلیدواژه

                                                      
 یزیربرنامه یبرا ییبه الگو یابیدر جه  دست یمشارک  اجتماع ندیفرآ تحلیل ". مقاله حاضر برگفته از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان 1

 می باشد که با روش نظریه داده بنیاد انجام شده اس .  "ای )مطالعه موردی: محله سرشور شهر مشهد(راههردی توسعه محله
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 مقدمه  .1

س  ای دادهشی برای تولید نظریه از مجموعه رو1نظریه داده بنیاد صورت   های کیفی ا کشف نظریه از داده "که به 

این   در کند.وند سننیسننتماتیک اسننتفاده میرها از یک آوری و تحلیل دادهبرای جمع این روششننود. تعریف می "ها

سعه یک نظریه محقق به دنهال یک نظریه،  تأییدروش به جای  ستقرایی داده بر مهنای جمع ،تو س . داده  آوری ا از   هاا

ها و  شننود. نظریه داده بنیاد در راسننتای خنمی نمودن کلیشننه آوری میهای علمی جمعتجربه زیسننتن مردم با روش

تالشی برای   محقق  و در این روشکرده  تأکیدطرفی محقق بر بی 2تأییدو جلوگیری از بروز خطای  باورهای محققین

رغم محهوبی  و اسننتفاده فراوان از نظریه داده بنیاد  یعل .(1.، ص2020زمانی،و  )بابایی های خود ندارددهیا رد ای تأیید

  .(2، ص.2017 و همکاران، 3)جایاکودی ناآشنا اس    نسهتا  ریزی شهری  در علوم اجتماعی، این روش در ادبیات برنامه

ریزی و  به خصننوص برنامههای مرتهط با سنناخ  محیط های اخیر اسننتفاده از نظریه داده بنیاد در رشننتهدر سننالاما 

شهری افزایش چشم   س   طراحی  شته ا سیل قوی برای    (.2، ص. 2020بابایی و زمانی، ) گیری دا این روش دارای پتا

،  2018 ،5و داوی 4)آلن های پیچیده شننهری اسنن آوری شننده در ارتهاب با پدیدههای جمعج مفاهیم از دادهاسننتخرا

با این حال تحقیقات چندانی بر روی اسنننتفاده صنننحیو از رویکردهای مختلف نظریه داده بنیاد در رشنننته            . (2ص.

س . از این رو در این مقاله بر آنیم ت    برنامه صورت نگرفته ا شهری  سی رویکردهای مختلف نظریه داده   ریزی  ا با برر

ریزی شننهری،  های این روش تحقیق کیفی را برای کاربسنن  بهتر در برنامهبنیاد در مطالعات شننهری ابعاد و ویژگی

   شناسایی نماییم.

ستراوس  6نظریه داده بنیاد، در ابتدا توسط گالسر   سال   7و ا س   همعرفی و توسعه پیدا نمود  1967در  ابداع این   .ا

  1960ها در تحقیقات اجتماعی  دهه استقرایی مورد استفاده در تولید نظریه  -های فرضیه واکنشی به سلطه روش  روش 

این  های کمی، ها فقط از راه روشنظریه تأییددر تضاد و تقابل با  (. 30، ص.1967 )گالسر و استراووس،   میالدی بود

  ،8)تورنهرگ از داده را دادند استقرایی های های کیفی برای استخراج نظریه ای از روشدو نظریه پرداز پیشنهاد مجموعه 

داده  نظریه  )اولیه( به نسخه اولیه نظریه داده بنیاد که توسط گالسر و استراوس ایجاد شد، نسخه اصلی(. 5، ص. 2012

و استراوس معرفی شد،     السر نسخه اولیه نظریه داده بنیاد که توسط گ  (. 10، ص.2019 ،9)المهرت شود  د گفته میبنیا

داش . تولید نظریه در    تأکیدطرف بر عینی  و واقعی  خارج از فرد و عمل پژوهشگر به عنوان یک مشاهده کننده بی  

                                                      
1. Grounded Theory 

2. Confirmation bias 

3. Jayakody 

4. Allen 

5. Davey 

6. Glaser 

7. Strauss 

8. Thornberg 

9. Lambert 
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ق در ابتدا نادیده گرفته شده  های تجربی به جای جستجوی ادبیات نظری اس . ادبیات تحقی این رویکرد مهتنی بر داده

گونه   هیچ(. 667، ص.2012 و همکاران، 1)ون حمید   ولی محقق با ذهنی باز در انتهای تحقیق به مرور آن می پردازد    

میالدی، دو   1990بعد از این همکاری، در اوایل دهه شننود. سننیسننتم کدگ اری خاصننی در این رویکرد معرفی نمی 

نظریه داده بنیاد مسننیرهای مختلفی را در پیش گرفته، دو نسننخه متمایز از نظریه داده بنیاد ایجاد   گ ار پرداز بنیاننظریه

ستراو  1998، 1992، 1978های در مطالعات گالسر در سال  ) 2شد. نسخه گالسرین     )در مطالعات   3سین و( و نسخه ا

سال   ستراوس در  ستراوس و کوربین 1987های ا سال  4، و مطالعات ا سخه چهارمی 1998، 1990های در  از نظریه   (. ن

  2008، 2006، 2000های )در مطالعات ایشان طی سال   5داده بنیاد تح  عنوان نظریه داده بنیاد برساختی توسط چارمز  

سته   ( ای2009و  سعه پیدا نمود که د سخه از     ایجاد و تو شگران از این ن های خود  وهشدر پژ نظریه داده بنیاداز پژوه

این سه نسخه از نظریه داده     (.11، ص.2006 ،9و فرانسیس  8، بونر7مایلزو  10ص.؛ 2002 ،6برایان ) نداهاستفاده نمود 

نظریه داده بنیاد گلیزرین: در این رویکرد، نظریه داده بنیاد یک روش   -الف :صورت تعریف نموددین توان ببنیاد را می

ای خاص  ای استقرایی برای محدودهبرای تولید نظریهها تعریف شده که هآوری دادکلی تجزیه و تحلیل مرتهط با جمع

ستفاده می  شاهده بر روی عینی ، واقعی  خارجی و بی تأکیدشود. در این رویکرد همچنان  ا کننده بوده  طرف بودن م

های مفهومی پیشین را نادیده  ها و مدلکند پژوهشگر به صورت کلی ادبیات نظری، نظریهپیشنهاد می گالسرکه در آن 

شود ها جمعرفته و ادبیات نظری در طول تحلیلگ سر  آوری  ستم     (. تحلیل داده16، ص.1992 ،)گال سی ها با توجه به 

نظریه داده بنیاد اسننتراوسننین: این رویکرد حاصننل   -ب گیرد.کدگ اری کدگ اری باز، انتخابی و نظری صننورت می

ستراوس و کوربین بوده که گاهی به رویکرد   س  که از مجموعه روش   مطالعات ا های منظم  سیتماتیک نیز معروف ا

طرفی مشاهده  بر روی بی تأکیدکند. در این رویکرد در مورد یک پدیده استفاده می ءبرای توسعه نظریه مهتنی بر استقرا

وس و  )استرا  شود بیشتری می  تأکیدهای عملی پژوهش های فنی بوده که بر فرایند و تکنیک)پژوهشگر( و رویه  کننده

گیری اسننتفاده  (. در این رویکرد از ادبیات نظری برای فرموله کردن سننواالت تحقیق و نمونه23، ص.1990 کوربین،

ستیاب        شی برای د سه مرحله کدگ اری باز، محوری و گزین صیه می شده و  شود. بعد از کدگ اری باز،   ی به نظریه تو

تولید شنننده و در انتها    ای ای و مداخله  روب علی، زمینه از ارتهاب پدیده محوری با پیامدها و شننن       گ اری محوری  کد 

شی انجام می  سول ) شود کدگ اری گزین ساختی: ابداع  -ج (22، ص.1220 ،10کرا   کننده این رویکرد  نظریه داده بنیاد بر

گوید: این رویکرد مهتنی بر دیدگاه برسنناختگرایی اسنن  که بر عملگرایی و سنناختگرایی معاصننر  درباره آن می چارمز

                                                      
1. Wan hamid 

2. Glaserian  

3. Straussian  

4. Corbin 

5. Charmaz  

6. Bryant 

7. mills 

8. Bonner 

9. Francis 

10. Creswell 
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در این رویکرد داده و تحلیل هر دو از طریق تجارب به اشننتراگ گ اشننته شننده و  (. 7، ص.2006 )چارمز، دارد تأکید

عات محقق و خود محقق  آید. ادبیات نظری و به خصننوص مطالارتهاب با مشننارک  کنندگان در تحقیق بدسنن  می 

صورت کدگ اری اولیه، کدگ اری متمرکز و کدگ اری       ستند. در این رویکرد کدگ اری به  بخشی از فرآیند تحقیق ه

صورت می  سخه از روش نظریه داده بنیاد،   (. 667، ص.2012 و همکاران، )ون حمید گیردنظری  به غیر از این چهار ن

پردازان ایجاد و ارائه شده اس  که در این مقاله    نظریه داده بنیاد توسط نظریه های متاخر توسعه  تعداد دیگری از نمونه

اصل کلیدی مشترگ     7در  ، که در باال ذکر شد، تمامی رویکردهای چهارگانه نظریه داده بنیادشود.  به آنها پرداخته نمی

ستند.  ساخ  همزمان داده یل، جمعتحل -1ه ستمر داده    -3ها، چند الیه دادهکدگ اری  -2، آوری و  سه م   -4، هامقای

سی    شهاع نظری داده  -6گیری نظری، نمونه -5، 1شرحواره نوی شده با مهانی     -7، هاا ادغام چارچوب مفهومی تولید 

،  2017 و همکاران، 3گاسننن ؛ 2016 ،2مورس؛ 3، ص.2017 چارمز،، 23ص. ،2020 بابایی،و  )زمانی نظری پیشنننین

سیس و  ، 3ص. ستراوس  ؛184، ص.1396 خاکی،، 1، ص.2018 و همکاران، 4سیم ؛ 2010همکاران،فران   کوربین،و  ا

 (.9، ص. 1990

های رویکردهای مختلف این روش حائز  برای استفاده درس  از روش نظریه داده بنیاد ضرورت توجه به تفاوت     

تمایز   -1 :محور اصلی جستجو کرد 4توان در -های رویکردهای چهارگانه نظریه داده بنیاد را میتفاوت اهمی  اس ،

به عنوان ممال     .اند های داده بنیاد پرداخته   های ذاتی میان انواع نظریه   فلسنننفی: تعدادی از پژوهشنننگران به بیان تفاوت    

سین  سکنی  راپ سخه های متفاوت یک    و پرن سوال که گونه های مختلف نظریه داده بنیاد، ن روش   با مطرح کردن این 

های نظریه داده  به ذات و ماهی  انواع رویکرد(. 10، ص.2010 ،6و پرنسکنی  5راپسین روش هایی متفاوت؟)هستند یا  

گرا  ای دیگر تقی پور با دسته بندی انواع رویکردهای نظریه داده بنیاد به دو رویکرد عینی . در مطالعهبنیاد پرداخته اس  

گرا  دیدگاه فلسفه پوزتیویس  دانسته و رویکردهای برساخ گرا را ناشی از گرا، رویکردهای عینیو رویکرد برساخ 

از بررسی    نظری: در نظریه داده بنیاد اولیهاستفاده از مهانی   -2 (.5، ص.2014 پور،)تقی را ناشی از فلسفه تفسیرگرایی   

و   گالسننر) پردازدنگری آن در انتهای کار میمهانی نظری در ابتدا شننروع کار پرهیز شننده و محقق با ذهن باز به باز 

های  در نظریه داده بنیاد گالسرین محققین باید در شروع تحقیق مهانی نظری، سایر نظریه   (. 30، ص 1967 استراوس، 

آوری داده به بخشنننی از   تواند در طول جمع اما مهانی نظری می   .یردهای مفهومی را نادیده بگ   پیشنننین و چهارچوب 

شود و حجم قابل توجهی از داده  ستفاده قرار می      تحقیق تهدیل  سی  نظری مورد ا سا صورت ح سر  گیردها به    ،)گال

حهه  االت، ساخ  پروتکل مصا  ؤدر نظریه داده بنیاد استراووسین از مهانی نظری برای فرموله کردن س    ( 3، ص. 1992

                                                      
1. Memo writing  

2. Morse 

3. Guest  

4. Sim  

5. Rupsiene 

6. Pranskuniene 
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سعه نمونه  ستفاده می و تو ستراوس  شود گیری نظری ا ساختی     (.222، ص.1998 کوربین،و  )ا در نظریه داده بنیاد بر

اسنننتفاده از مهانی نظری مورد قهول بوده و محدودیتی ندارد. مطالعات گ شنننته و حال محقق در قالم مفهومی به نام  

ساخ  نظریه نقش دارد  سی        -3 (.17، ص.2018 ،)ون حمید و همکاران نقش محقق در  ستم کدگ اری: در برر سی

گونه روش خاصی برای کدبندی و دسته بندی کدها معرفی  هیچ اولیهمشخص شد که در نظریه داده بنیاد  هانی نظریم

  حمید و همکاران،)ون شده اس    تأکیدنشده و محقق آزاد به تحلیل و کدگ اری اس  و تنها بر مقایسه مستمر کدها     

در نظریه داده بنیاد گالسننرین دو نوع کد مطرح شننده اسنن ، کدگ اری ذاتی و کدگ اری نظری که   (18، ص. 2018

شود. در نظریه داده بنیاد استراووسین بر سه       کدگ اری ذاتی به دو بخش کدگ اری باز و کدگ اری انتخابی تقسیم می 

در نظریه داده بنیاد برسننناختی  شنننده اسننن .  تأکیدمرحله کدگ اری باز، کدگ اری محوری و کدگ اری گزینشنننی 

  کدگ اری نظری و شرحواره نویسی کدگ اری در چهار مرحله تعریف شده اس ، کدگ اری اولیه، کدگ اری متمرکز،

های  و نظریه داده بنیاد گالسنننرین هر دو بر رهور نظریه از دل داده نظریه داده بنیاد اولیهنظری :  اتتأکید  -4 )همان(. 

، اما در نظریه داده بنیاد  )همان(دارند و مدل خاصننی را برای نمایش نظریه ارائه نمی دهند  یدتأکعینی و مصنناحهه ها  

  -3 تعامالت و-اقدامات -2شننروب، -1می شننود. این عناصننر شننامل   تأکیدعنصننر  3اسننتراووسننین، بر مدلی با  

اما بر تعامل محقق با  نظری مدل برسنناختی  تأکید (.176، ص.2014 )کوربین و اسننتراووس، باشنندپیامدها/نتایج می

شرک     ضع تحقیق،  س  که محقق در زمینه          مو سیار بهتر ا س  و ب شان ا شترگ میان ای کنندکان در تحقیق و تجربه م

  مورد پژوهش دارای تجربه، مطالعه و پیش زمینه باشنند چرا که داشننتن این موارد به رهور نظریه دقیق تر می انجامد 

ریزی شهری از  ن مقاله که با هدف استفاده مناسم پژوهشگران حوزه برنامه(. ای19، ص.2018 )ون حمید و همکاران،

س       های رنظریه داده بنیاد به بررسی ویژگی  سوال ا سخ گویی به این  ویکردهای مختلف این روش پرداخته در پی پا

 ریزی شهری چیس ؟که نقاب اشتراگ و افتراق رویکردهای مختلف نظریه داده بنیاد در برنامه

  متدولوژی .2

در   رویکردهای مختلف نظریه داده بنیاد   های انجام شنننده در زمینه     مند بر روی پژوهش این مقاله، مروری نظام   

شهری برنامه س .   ریزی  شته برنامه که مقاالت و پژوهشعلمی  پایگاه 4به این منظور ا شهری را   های معتهر ر ریزی 

  4، اسپرینگر 3گی جستجو ری، 2سیج ، 1ساینس دایرک   علمی به ترتیمهای . این پایگاهندانتخاب شد  ،نمایندمنتشر می 

  و... 7، تیلوراندفرانسیس6، اسپرینگ5های معتهری نظیر الزویرهستند که امکان دسترسی به مقاالت منتشر شده در نشریه    

                                                      
1. Sciencedirect  

2. Sage 

3. Researchgate 

4. Springer 

5. Elsevier 

6. Spring 

7. Taylor % Francis 
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ستجوی مقاله تح  عنوان  را فراهم می سکوالر کنند. همچنین از دو موتور ج سکوالر    1کوگل ا سمتیک ا ستفاده    2و  ا

و سننای    iranpaper.irبرای تهیه متن کامل مقاالت از دو سننای  داخلی به نشننانی   عالوه بر این، .ه اسنن شنند

gigalibrary.org  تعیین شنند. در   2020مقاالت محدود به سننال میالدی  جسننتجوبازه زمانی برای  .گردیداسننتفاده

ستجوی  شهری برنامه"از کلید واژه  هااین مقاله ج شد. نتیجه     "3نظریه داده بنیاد + ریزی  ستفاده  ستجوی ا این کلید   ج

  با روش نظریه داده بنیاد کار وریزی شهری اس    شود که موضوع در ارتهاب با برنامه  هایی ختم میواژگان به پژوهش

در حوزه پزشننکی، تعلیم و تربی  و  نتایج جسننتجو و ح ف نتایج نامرتهط تر کردن به منظور هرچه محدوداند. شننده

تجارت، کلماتی از قهیل پرستار، دارو، کامپیوتر، تجارت، معلم، سالم  با قرار دادن عالم  منتها برای هر کدام از این    

  جستجوح ف شدند. نتیجه این  جستجومرتهط با این کلمات از  کلمات در انتهای کلیدواژه در قسم  جستجو، نتایج

بعد از مرور عناوین نتایج، مقاالت غیر انگلیسننی، موارد تکراری، مطالعات غیر علمی نظیر  باشنند. مقاله می 116تعداد 

شته مرور کتاب صاد،    های نزدیک به برنامهها و همچنین مقاالت مرتهط با ر شهری نظیر معماری، اقت ساخ  و   ریزی 

شد. در ادامه به مرور چکیده مقاالت باقی      صنعتی از نتایج ح ف  ضوعات     ساز  شد. این مقاالت با مو مانده پرداخته 

ریزی شننهری و روش نظریه داده بنیاد مورد بررسننی قرار گرف . در این بررسننی فقط مقاالتی که از    مرتهط با برنامه

ها بدس    انتخاب و متن کامل آن ،شناسی تحقیق استفاده نموده بودند   روش نظریه داده بنیاد به عنوان روش و یا روش

مقاالتی که به     و  پ یرفته از روش نظریه داده بنیاد    تأثیر هایی مشنننابه/  فرآیند ح ف مقاالت با مقاالتی که از روش      آمد.  

ادامه یاف . از این   ،بود ریزی شهری پرداخته توصیف نظریه داده بنیاد در برنامه ریزی شهری و استفاده از آن در برنامه   

شاخصه   رو می ضر را  توان  سی،   -1های ورود مقاله به مطالعه حا شده در بازه     -2مقاالت با زبان انگلی شر  مقاالت منت

سال   شهری و   -3، 2020زمانی  مقاالتی که از روش نظریه داده بنیاد به عنوان روش   -4مقاالت مرتهط با برنامه ریزی 

 د، معرفی نمود.انمقاله استفاده نموده

ای طراحی شد که مطالعات صورت گرفته را    های انتخاب شده، فرم استخراج داده  برای استخراج داده از پژوهش 

ساس  سی می  7 بر ا س .    7نماید. این معیار برر شامل موارد زیر ا شر/مجله/پایگاه علمی  -1 معیار  -3 ،عنوان -2 ،نا

سندگان    سنده/نوی ستفاده  -4 ،نوی شامل    رویکرد مورد ا )منظور از این بخش رویکردهای چهارگانه به نظریه داده بنیاد 

سین    -نظریه داده بنیاد اولیه ستراو س (    -نظریه داده بنیاد گالسرین  -نظریه داده بنیاد ا ساختی ا   -5 ،نظریه داده بنیاد بر

ه ارائه نتایج حاصنننل از     نتایج مرتهط با روش) منظور از این فیلد نحو    -7 ،نحوه کدگ اری و  -6 ،ابزار گردآوری داده

 .باشد(ای از کدها، نظریه اولیه یا محلی و نظریه عمومی کدگ اری اس  که ممکن اس  به صورت صرف دسته

                                                      
1. Google Scholar 

2. Sematic Ssholar 

3. Urban planning + grounded theory  
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 2020 در سالهای داده انجام شده در پایگاه جستجونتایج  .1شکل 

 ها یافته .3

و نتایج بدسنن    2020کلیدواژه محدود به سننال  جسننتجوبا توجه به مالحظات روش شننناختی این مقاله، در پی 

کشور مختلف انجام شده اس . در      6های بررسی شده در   راه پیدا نموده اس . پژوهش  آمده دوازده مقاله به پژوهش

کشننورهای آلمان، انگلسننتان،  هم هر کدام از سننو  انجام شننده اسنن  مطالعه در چین 3مطالعه در ایران،  5این راسننتا 

صر   شده      1اکوادور و م سی  س . از میان دوازده مطالعه برر از روش نظریه داده بنیاد   (%3/33)مطالعه  4مطالعه، بوده ا

از روش داده بنیاد به عنوان یک رویکرد کیفی یاد نموده و        ( %3/33) مطالعه   4اند.  به عنوان روش تحقیق یاد کرده  

( این روش را به عنوان  %6/16)مطالعه  2و  تحقیق شننناسننیاز این روش به عنوان روش (%6/16) مطالعه  2همچنین 

 اند.معرفی نموده و تحلیل داده تکنیکی برای کدگ اری
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ستفاده در ارتهاب  در ادامه بررسی بر  شد که    روی رویکرد مورد ا   5با انواع رویکردهای نظریه داده بنیاد، مشخص 

شاره نکرده و در بخش روش %6/41)مطالعه  سی تحقیق، روش مورد     ( به هیچ نوع رویکردی از نظریه داده بنیاد ا شنا

استراوسین     ( رویکرد مورد استفاده خود را نظریه داده بنیاد %3/33)مطالعه  4اند. استفاده را نظریه داده بنیاد عنوان کرده 

شود. تعداد   اند که مطالعه بر مهنای قرائ  استراوس و کوربین از نظریه داده بنیاد انجام می معرفی کرده و یا عنوان داشته 

( از رویکرد نظریه  %3/8)مطالعه  1( از رویکرد برسنناختی و %3/8)مطالعه  1( از رویکرد گالسننرین، %3/8) 1مطالعه 

 اند.دهداده بنیاد اولیه استفاده نمو

  1گیری نظری و تعداد  از نمونه (%75)مطالعه    9وازده مطالعه بررسنننی شنننده تعداد    گیری از ددر زمینه نوع نمونه 

و   از روش مدت زمان مشننخص برای ضننهط فیلم( %3/8)مطالعه  1گیری گلوله برفی و تعداد از نمونه( %3/8)مطالعه 

س .    هدفمندگیری ( از نمونه%3/8)مطالعه  1تعداد  ستفاده نموده ا توان عنوان  آوری داده نیز می-در زمینه ابزار جمع ا

مطالعه   2( از مصنناحهه عمیق، تعداد %6/41)مطالعه  5یافته، سنناختار( از مصنناحهه نیمه%3/33)مطالعه  4داشنن  که 

 ه نموده اس .  ( از مشاهده استفاد%3/8)مطالعه  1داد عیافته عمیق و تساختار( از مصاحهه نیمه6/16%)

آن، حجم نمونه کافی در حین تحقیق   در تحقیقات کیفی و به خصوص تحقیقات مهتنی بر نظریه داده بنیاد و انواع   

شهاع نظری تعیین می  س  که با در نظر     (.184، ص. 1396 )خاکی، شود و  از طریق مفهومی به نام ا این بدان معنی ا

صاحهه با ای  ستخراج داده در هر مرحله به تعداد افراد افزوده     گرفتن تعدادی نمونه اولیه و م شان و تحلیل هم زمان و ا

و  1)گاسننن   باید تا زمانی که  دیگر داده و ویژگی جدیدی رهور نکند        ها ادامه می  شنننود؛ افزودن به تعداد نمونه   می

رغم عدم  یعلنماید. در این حال محقق حجم نمونه برای رسیدن به اشهاع نظری را مطرح می( 3، ص. 2017همکاران،

شاره   شهاع نظری در جمع  4ا شده کمترین میزان عدد     آوری داده، مقاله به ا شهاع نظری مطالعات بررسی    19در زمینه ا

صاحهه   شترین میزان عدد  م شهاع نظری در           64و بی سیدن به ا صاحهه برای ر س . که میانگین تعداد م صاحهه بوده ا م

 قابل مشاهده اس . 1نتایج حاصل در جدول شماره  .شودمی دمصاحهه برآور 31مطالعات مورد بررسی 

 

ریزی شهری در برنامهبنیاد گرفته پیرامون رویکردهای مختلف نظریه دادهویژگی مطالعات صورت .1دول ج

 2020شده در سال منتشر
 ناشر

 مجله

 پایگاه علمی

 عنوان
 نویسنده 

 نویسندگان

رویکرد 

مورد 

 استفاده

 نمونهنوع 

اشباع 

 نظری

 ابزار
نحوه 

 کدگذاری

در ارتباط با  نتایج پژوهش

 روش 

 ناشر

Elsevier 
 مجله 

نماهای شهری 

ات آنها تأثیرو 

بر شهروندان : 

ی کریم

 2شاورم

 احمدی

نظریه داده 

بنیاد 

 استراوسین

نمونه 

گیری 

 نظری 

مصاحهه 

نیمه 

ساختار 

 باز 

 محوری 

 انتخابی

بعد از کدگ اری داده های 

بدس  آمده پدیده 

محوری)نمای شهری( در 

                                                      
1. Guest  

2. Karimimoshaver  
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 ناشر

 مجله

 پایگاه علمی

 عنوان
 نویسنده 

 نویسندگان

رویکرد 

مورد 

 استفاده

 نمونهنوع 

اشباع 

 نظری

 ابزار
نحوه 

 کدگذاری

در ارتباط با  نتایج پژوهش

 روش 

Heliyon 

 پایگاه علمی 

ScienceDirect 

یک مطالعه 

مهتنی بر نظریه 

داده بنیاد برای 

 شهر سنندج

 آرام 

 موسوی 

اشهاع 

بعد از 

48 

 مصاحهه

به قالم مدلی مفهومی  یافته 

شرایط علی، شرایط 

مداخله ای و شرایط زمینه 

ای به همراه پیامدها و 

راههردها مورد بررسی 

 قرار گرفته اس .

 ناشر 

SAGE 

 مجله

Urban Studies 

 پایگاه علمی

Jornals.sageepu

b 

روای  های 

ذینفعان محلی 

در مورد توسعه 

شهری در 

مقیاس بزرگ: 

شهر فناوری 

آینده ژجیانگ 

 هانگزو

 ،1آنزویز

 و  2سلنزی

  3پولی

عنوان 

نشده )به 

صورت 

کلی نظریه 

داده بنیاد 

مطرح 

 شده(

نمونه 

گیری 

 نظری

اشهاع 

اطالعات 

بعد از 

20 

 مصاحهه

مصاحهه 

نیمه 

ساختار 

 یافته

 باز 

 متمرکز 

 نظری

بعد از جمع آوری داده 

اقدام به کدگ اری داده ها 

با نرم افزار انویوو نموده و 

نتیجه تحلیل به صورت 

دسته ارائه شده اس .  10

بعد از مقایسه مستمر 

ز نتایج مدلی توصیفی ا

 روای  ها ارائه شده اس 

 ناشر

Taylor & 

Francis 

 مجله 

Land Use 

Science 

 پایگاه علمی 

ScienceDirect 

آزانس و 

ساختار: 

رویکرد مهتنی 

بر نظریه داده 

بنیاد برای 

توضیو تغییر 

کاربری اراضی 

در میندو 

 اکوادور

 ،4کورال
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بنیاد 

 استراوسین

نمونه 

گیری 

 نظری

 

حجم 

 37 نمونه

 مصاحهه

مصاحهه 

 عمیق

 باز 

 محوری

 گزینشی

ابتدا جمع آوری داده و 

کدگ اری داده ها صورت 

دسته  5پ یرفته در انتها 

بندی اصلی در قالم مدلی 

از شرایط زمینه ای نمایش 

 5داده شده و روابط بین 

دسته به عنوان مدلی 

 س .توصیفی بیان شده ا

 ناشر

Elsevier 
 مجله 

Space and 

ادراگ منظر 

بویایی: ایجاد 

احساسات 

 ،9ژیاو

 و 10تات

  11کنگ

نظریه داده 

 بنیاد اولیه

نمونه 

گیری 

 نظری

مصاحهه 

 عمیق
 آزاد

بعد از فرآِیند کدگ اری 

مقاله به ارزیابی ارتهاب 

میان بوها، مکان ها و 

                                                      
1. Anzoise  

2. Slanzi 

3. Poli  

4. Coral  

5. Bokelmann  

6. Bonatti 

7. Carcamo  

8. Sieber  

9. Xiao  

10. Tait  

11. Kang  
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 کدگذاری

در ارتباط با  نتایج پژوهش

 روش 

Society 

 پایگاه علمی 

ScienceDirect 

حاصل از حس 

بویایی در 

 مکان شهری

  

حجم 

 19 نمونه

 مصاحهه

از طریق کدها احساسات 

پرداخته و در انتها مدلی 

ادراگ بو نظری از فرآِیند 

در مکان شهری ارائه می 

 نماید

 ناشر

Elsevier 

 مجله 

Land Use Policy 
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Researchgate 
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منطقه سیمین 

 شهر همدان

 ،خیرآبادی

 و سجادنژاد

 محمدیان

 

عنوان 

نشده )به 

صورت 

کلی نظریه 

داده بنیاد 

مطرح 

 شده(

نمونه 

گیری 

گلوله 

 .برفی

اشهاع 

  بعد از

20 

 مصاحهه 

 مصاحهه

ضهط 

 صوت

 مقوله 

 زیر مقوله 

 دسته 

تقسیم نهایی مقوله ها و 

زیر مقوله ها به شرایط 

زمینه ای، مداخله ای و 

علی در ارتهاب با پدیده 

 محوری و پیامدها. در انتها

مقاله نظریه محلی در 

ارائه مدل محلی از  قالم

ارائه شده  جهانگردی

  اس .

 ناشر

Elsevier 
 مجله 

Procedia 

 پایگاه علمی 

ScienceDirect 

روش مشاهده 

و چارچوب 

کدگ اری برای 

تحلیل 

عملکردی از 

مسیر دوچرخه 

 بدون محافظ 

 ،1سیلوا

 و 2کلیفتون

 3مویکل

نظریه داده 

بنیاد 

 استراوسین

مدت 

زمان 

مشخص 

برای 

فیلم 

 برداری

 مشاهده

فیلم 

 برداری

 باز 

 محوری

 انتخابی

با استفاده از رویکرد 

استراوسین نظریه داده 

بنیاد و تشکیل ماتریس 

شرایط برای رویدادها 

نظریه محلی در قالم 

گونه رویداد در چهار 

ارتهاب با مسیرهای 

دوچرخه بدون محافظ 

 ارائه شده اس .

 ناشر

Elsevier 

 مجله

Urban Forestry 

 پایگاه علمی

ScienceDirect 

چارچوبی برای 

باز فضای 

عمومی 

دوستدار 

سالمند از 

دیدگاه 

سالمندان 

  ،لک

 آقا موالیی

 برادران  و

عنوان 

نشده )به 

صورت 

کلی نظریه 

داده بنیاد 

مطرح 

 شده(

نمونه 

گیری 

 نظری 

اشهاع 

 بعد از

64 

 مصاحهه

مصاحهه 

نیمه 

ساختار 

 یافته

 ابعاد

 دسته 

 زیر دسته

کیفی و این کار به دو فاز 

کمی تقسیم شده که فاز 

کیفی با روش گراندد 

تئوری انجام شده اس  و 

نتیجه آن مشخص شدن 

صفات کیفی فضای باز 

 دوستدار سالمند.

                                                      
1. Silva  

2. Clifton  

3. Moeckel  
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 ناشر

 مجله

 پایگاه علمی

 عنوان
 نویسنده 

 نویسندگان

رویکرد 

مورد 

 استفاده

 نمونهنوع 

اشباع 

 نظری

 ابزار
نحوه 

 کدگذاری

در ارتباط با  نتایج پژوهش

 روش 

ایرانی : مطالعه 

 ترکیهی

 ناشر

Elsevier 

 مجله

Traumatology 

 پایگاه علمی

ScienceDirect 

دیدگاه 

متخصصان بر 

سیاس  

مشارک  

-عمومی

خصوصی در 

جلوگیری از 

 تلفات جاده ای

 ،عظیمی

 ،آقداش

  و صادقی

 سعادتی 

 

عنوان 

نشده )به 

صورت 

کلی نظریه 

داده بنیاد 

مطرح 

 شده(

نمونه 

گیری 

 نظری

 اشهاع

 بعد از 

22 

 مصاحهه

مصاحهه 

نیمه 

ساختار 

 یافته 

 مقوله 

 زیرمقوله

این مقاله از روش گراندد 

تئوری به منظور رسیدن به 

پنج مقوله اصلی استفاده 

تحلیل نموده و بخش 

پایانی را با روش تحلیل 

 محتوا انجام داده اس 

 ناشر

MDPI 

 مجله

Social Science 

 پایگاه علمی

ScienceDirect 

نظریه داده بنیاد 

به عنوان 

رویکردی برای 

 تأثیربررسی 

حافظه فرهنگی 

بر رفاه 

-اجتماعی

روانی در منظر 

 تاریخی شهر

 ،حسین

 و 1استفان

  2تویار

نظریه داده 

بنیاد 

 برساختی

نمونه 

گیری 

 نظری 

 

حجم 

 36 نمونه

 مصاحهه

مصاحهه 

نیمه 

ساختار 

یافته 

 عمیق

 باز 

 انتخابی 

 نظری 

در این مقاله سعی شده 

اس  که رویکرد برساختی 

نظریه داده بنیاد در قالم 

جمع آوری داده، 

کدگ اری و تولید نظریه 

تشریو و برای استفاده 

دیگر پژوهشگران مناسم 

 سازی شود.  

 ناشر

Elsevier 

 مجله 

Science of the 

total 

environment 

 پایگاه علمی

Researchgate 

چه چیز بر اثر 

بخشی سیاس  

های تسهیالتی 

فضای سهز 

موثر اس ؟ 

یک تحلیل 

مهتنی بر نظریه 

 داده بنیاد

 ،3ژنگ

  ،ژنگ

 4،  زوژنگ

 و ژنگ

نظریه داده 

بنیاد 

 استراوسین

نمونه 

گیری 

 نظری 

اشهاع 

اطالعات 

بعد از 

27 

 مصاحهه

مصاحهه 

 عمیق

 باز 

 محوری

 انتخابی

با استفاده از روش داده 

ین مطالعه ضمن بنیاد ا

فاکتور اصلی  5استخراج 

از سیاس  های تسهیالتی 

فضای سهز ارتهاب میان 

این شاخصه ها را به 

صورت مدلی تدوین 

 نموده اس .

 ناشر 

Taylor & 

Francis 

رویکرد نظریه 

داده بنیاد به 

درگ خالقی  

 ،5وینینگ

 و 6تاین

نظریه داده 

بنیاد 

 گالسرین

نمونه 

گیری 

  هدفمند

مصاحهه 

 عمیق

 اولیه

 محوری

دسته 

در این مقاله با بررسی 

کد اولیه و اکتشاف  462

دسته  5کد محوری به  45

                                                      
1. Stephens  

2. Tiwari  

3. Zhang  

4. Zhou  

5. Wanqing 

6. Tianyu  
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 ناشر

 مجله

 پایگاه علمی

 عنوان
 نویسنده 

 نویسندگان

رویکرد 

مورد 

 استفاده

 نمونهنوع 

اشباع 

 نظری

 ابزار
نحوه 

 کدگذاری

در ارتباط با  نتایج پژوهش

 روش 

 مجله

Interactive 

Learning 

environments 

 پایگاه علمی

ResearchGate 

در فضای 

مشترگ 

 دانشگاه ها 

  1ژیچونگ

حجم 

 20 نمونه

 مصاحهه

نهایی برای فهم خالقی   بندی

در فضای مشترگ مطرح 

شد. ارتهاب میان دسته ها 

به عنوان مدلی ارائه شده 

 اس .

 ناشر 

Springer 

 مجله

Brand 

management 

 پایگاه علمی

Link.Springer 

تهیین مدل 

نظری 

برندسازی 

مکان: رویکرد 

مهتنی بر دارایی 

برای بازآفرینی 

منطقه تاریخی 

 تهران

 ،یزدان پناه

و  سجادزاده

 رافعیان 

عنوان 

نشده )به 

صورت 

کلی نظریه 

داده بنیاد 

مطرح 

 شده(

نمونه 

گیری 

 نظری

اشهاع 

اطالعات 

بعد از 

32  

 مصاحهه

مصاحهه 

نیمه 

ساختار 

یافته 

 عمیق

 باز 

 محوری 

 انتخابی

عالرغم نام بردن از نظریه 

داده بنیاد به عنوان روش 

شناسی این تحقیق عمال 

از رویکرد استراوسین 

استفاده نموده و در این 

دسته بندی  47راستا به 

نهایی رسیده و مدل نهایی 

را به صورت رابطه ای از 

شرایط علی، زمینه ای، 

پدیده و مداخله ای با 

 پیامدها مطرح کرده اس .

 (1399های پژوهش، مأخ : )یافته

 بحث  .4

این مقاله مروری نشان داد که استفاده از نظریه داده بنیاد و رویکردهای مختلف آن به سرع  در مطالعات شهری       

شود. اشاره به افزایش استفاده و     ریزی شهری در حال افزایش بوده و محهوبی  آن بیشتر می  به خصوص رشته برنامه  

 (11، ص.2017 ،3کالینو  2شود)بلو ریزی شهری در بسیاری از مطالعات دیده میاده بنیاد در برنامهمحهوبی  نظریه د

ریزی شهری به جزئیات   های علمی در حوزه برنامهبسیاری از نویسندگان مقاالت و پژوهش  این درحالی اس  که  

توجه هسنننتند. اولین نشنننانه این   توجه و یا بیکم)نظریه داده بنیاد(   4شنننناسنننی و فرآیند روش گراندد تئوری  روش

شنننناسنننی، تکنیکی برای   های متفاوت برای نظریه داده بنیاد اعم از روش تحقیق، روش    توجهی اشننناره به نقش کم

نیاد  کدگ اری و تحلیل در مطالعات بررسی شده اس  که نشان از سردرگمی محققین در استفاده از روش نظریه داده ب  

                                                      
1. Zhichong  

2. Bollo 

3. Collins 

4. Grounded theory 
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(  8، ص.2018 ،3کنلونو  2یلوف ،1)تیمنن های اسننتفاده از نظریه داده بنیاددر مقاالتی که اقدام به توضننیو چالشدارد. 

  (12، ص.2014 ،5لیو  4)چونگاشته شده اند    داشته و مقاالتی که به کاهش سردرگمی در استفاده از روش داده بنیاد    

 کند.می تأییدهای این مقاله نتایج این مطالعات را یافتهبه این سردرگمی اشاره شده اس  و 

در  ریزی شهری در استفاده از روش نظریه داده بنیاد   محققین حوزه برنامه سردرگمی توجهی و یا دومین نشانه کم 

شناختی   ارتهاب با رویکردهای مختلف این روش اس  که با توجه به شواهد و قرائن موجود به لحاظ فلسفی و روش   

در صد از مطالعات بررسی شده در این مطالعه به هیچ رویکرد خاصی از نظریه داده       6/46 ای دارند.های عمدهفاوتت

دهنده عدم آگاهی بخش قابل  اند. این نشنان بنیاد اشناره نکرده و روش شنناسنی خود را نظریه داده بنیاد عنوان داشنته    

شهری از روی توجهی از محققین در زمینه برنامه ستا بابایی و     ریزی  س . درهمین را کردهای مختلف نظریه داده بنیاد ا

ریزی و طراحی شننهری برای  زمانی در مقاله خود ضننمن اشنناره به این موضننوع عنوان می دارند که محققین برنامه 

و   )بابایی ن روش و رویکردهای مختلف آن هسننتنداسننتفاده از نظریه داده بنیاد نیازمند آگاهی بیشننتری نسننه  به ای 

 (.25، ص.2020 ی،زمان

د و جزئیات نظریه داده بنیاد مفهوم اشهاع نظری اس . چنانچه در بخش قهل نیز به آن  های مهم فرایناز دیگر بخش

شد رایج    شاره  شهاع         ا س . ا شهاع نظری ا صل راهنما برای ارزیابی کفای  حجم نمونه در تحقیقات داده بنیاد ا ترین ا

  کندنویسننندگان به خوانندگان اسنن  که با بررسننی بیشننتر داده جدیدی رهور نمی  نظری تضننمینی کیفی از طرف 

تواند روایی و پایایی تحقیقات داده بنیاد را با مشکل مواجه  توجه نکردن به اشهاع نظری می(. 20، ص.2015 ،6مورس)

مقاله در فرآیند کدگ اری   4از میان مقاالت بررسی شده    در این راستا (. 3، ص.2002 ،8مایانو  7بارت )مورس، نماید

مقاله ادعا در رسننیدن به اشننهاع نظری داشننته ولی    8کنند. باقی و تحلیل خود به اشننهاع نظری اطالعات اشنناره نمی 

و همکاران   9هنیککنند. این یافته با مقاله ارائه نمی ،توضنننیحی پیرامون اینکه چگونه به اشنننهاع نظری دسننن  یافتند

دارد، در زمینه نظریه داده بنیاد نگرانی پیرامون محققانی که ادعای اشننهاع نظری،  ن میمطابق  داشننته که عنوا( 2017)

ستیابی به آن دارند، افزایش یافته        ضیحی پیرامون چگونگی ارزیابی و دالیل د ضیحی یا تو بدون ارائه هیچ توجیه و تو

 .اس 

یابی به  روش با هدف تولید و دسنن ی  این در حالی که تحقیقات کیفی مهتنی بر نظریه داده بنیاد، با توجه به ماه

سیدن به یک نظریه       (. 5، ص.2020 زمانی،و  باباییشود) یک نظریه انجام می شکالت مانع از ر س  برخی م ممکن ا

                                                      
1. Timonen 

2. Foley 

3. Conlon 

4. Cho  

5. Lee  

6. Morse  

7. Barrett  

8. Mayan  

9. Hennink 
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ساده    شده و خروجی روش  سته -تازه  سی مطالعات       -بندی یا مجموعه کدبه عنوان ممال د ستا در برر شد. در این را با

مطالعه   2مطالعه به ارائه نظریه و  2مطالعه به ارائه مدلی نظری،  8صورت گرفته به عنوان نتیجه روش نظریه داده بنیاد  

راوسین که از مطالعات   به ارائه دسته بندی از مقوالت پرداخته بودند. از میان رویکردهای نظریه داده بنیاد، رویکرد است  

ستراوس و کوربین   س     ا شده ا شرب علی، زمینه     ،حاصل  سه  شترین تمایل به ارائه مدل نظری از ارتهاب میان  ای و  بی

ها و پیامدها داشته و رویکرد برساختی حاصل از مطالعات چارمز، بیشترین تمایل به ارائه نظریه      گر با استراتژی مداخله

 را داشته اس .

 یری گنتیجه .5

سر از زمانی که  ستراووس در   گال صطالحی به عنوان نظریه داده بنیاد را بنا نهادند، این نظریه توجه  1967و ا ات  ا

های مختلف آن شده که   . این جلم توجه باعث رشد مداوم این نظریه و تولد گونه زیادی را به خود جلم کرده اس  

ستیم، در این مقاله به چهار روی    شاهد آن ه ستفاده آن در مطالعات    تا امروز  کرد رایج  در ارتهاب با نظریه داده بنیاد و ا

ها و تفاوت ها میان رویکردهای نظریه داده بنیاد و بررسننی  ریزی شننهری پرداخته شنند. پس از معرفی شننهاه برنامه

شده می         ستفاده از روش داده بنیاد مقاالت بررسی  شد که با کمی دق  در ا شده مشخص  س  با   تومطالعات انجام  ان

از این رو در انتخاب روش تحقیق نظریه داده بنیاد، صننرف بیان  دق  بیشننتری انجام و نتایج بهتری را دریاف  کنند. 

رسنند، چرا که  شننناسننی تحقیق کافی نیسنن  و ذکر رویکرد آن الزامی به نظر میبرای روش "نظریه داده بنیاد"عنوان 

ها بوده و دارای  ها و تحلیل آنیزات فلسننفی و نوع نگاه متفاوت به دادههای مختلف نظریه داده بنیاد دارای تمارویکرد

ریزی شهری رویکرد استراوسین و رویکرد برساختی      های فاحشی در تولید نظریه هستند. برای مطالعات برنامه  تفاوت

ستمی در کدگ اری و ارائه منظم نتایج در       سی شتری دارد، چرا که توجه به رویکردی  قالم مدلی مفهومی از  کاربرد بی

ستراتژی  تأثیرای و ای و مداخلهشرایط علی، زمینه  ها و پیامدها از ویژگی بارز هر دو رویکرد بوده که با ماهی   آن بر ا

های هفتگانه تمام رویکردهای نظریه داده بنیاد که در جدول  ریزی همسانی بیشتری دارد. در بحث شهاه    رشته برنامه 

نویسی و   ضعف تحقیقات بررسی شده در زمینه شرحواره      نها بیشتری ته شد، در بحث شهاه   به آن پرداخ 2شماره  

باشنند به نحوی که در تمام  ها میو نقطه قوت تحقیقات بررسننی شننده کدگ اری چندالیه داده اشننهاع نظری اسنن 

عدم   نگانه، بیشننتریهای چهاردر زمینه تفاوت تحقیقات به نوعی از کدگ اری چندالیه داده ها اسننتفاده شننده اسنن .

 ها بوده اس .  رویکردهای مختلف نظریه داده بنیاد و بیشترین توجه به نحوه کدگ اری دادهتوجه به تمایزات فلسفی 

 تقدیر و تشکر .6

از اسنناتید گرامی اقای دکتر کوروش افضننلی و آقای دکتر جواد معین الدینی برای راهنمایی ها و گوشننزد نکات   

 گردآوری مقاالت علمی در این پژوهش کمال تشکر و قدر دانی می شود. علمی و همچنین کمک در
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