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 2 نظریه پردازی داده بنیاد چیست؟



 Grounded Theoryترجمه های مختلف 

 نظریه زمینه ای

 نظریه بنیادی

نظریه مبتنی بر 
 داده ها

نظریه برخاسته از 
 داده ها

نظریه پردازی 
 داده بنیاد
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 تعریف و ویژگی های نظریه پردازی داده بنیاد 

  هایی داده از مستقیما که است ای نظریه بنیاد، داده پردازی نظریه از منظور•
  و آمده گرد منظم صورت به پژوهش جریان در که است شده استخراج

   .اند شده تحلیل

  شروع دارد ذهن در قبل از که ای نظریه با را کار پژوهشگر روش، این در•
 .(باشد موجود نظریه یک بسط او منظور که آن مگر) کند نمی

  درون از نظریه تا گذارد می و کند می آغاز واقعیت عرصه در را کار بلکه•
 .شود پدیدار آورد، می گرد که هایی داده
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 تعریف و ویژگی های نظریه داده بنیاد 

  ارتباط در یکدیگر با نظریه و تحلیل ها، داده گردآوری روش، این در•
   .اند تنگاتنگ

 .است پردازی نظریه استقرایی روش یک بنیاد داده پردازی نظریه•
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 به عنوان استراتژی پژوهشداده بنیاد انتخاب نظریه 

  از که ای نظریه به نسبت دارد، بنیان ها داده در نظریه، این که آنجا از•
 تبیین شود، می داده تطبیق و شده اقتباس موجود های نظریه مجموعه

 :زیرا دهد؛ می ارائه بهتری
 .دارد تناسب موقعیت با•

 .است کارآمد واقعاً عمل در•

 .کند می درك را ها آن احساسات و گرفته نظر در را محیط یک در موجود افراد•

 .دهد نشان ،شود می یافت فرآیند در واقعاً که را هایی پیچیدگی همة است ممکن•
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 داده های کیفی در نظریه داده بنیاد

گفت و شنود ها و  مشاهدات
 اسناد دولتی مصاحبه ها

خاطرات پاسخ 
 دهندگان 

تأمالت شخصی 
 خود پژوهشگر
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 8 نمونه گیری نظری



 گیری در نظریه پردازی داده بنیادنمونه 

 یا مصاحبه برای افراد هدفمندِ گیری نمونه در بنیاد داده پردازی نظریه•
 دیگر از را آن که کند می حمایت فرد به منحصر نگرشی از مشاهده،
  .سازد می متمایز ها داده آوری جمع های رهیافت

 این در برداری نمونه ،کمی های بررسی در شده انجام گیری نمونه برخالف•
  .شود ریزی برنامه بنیاد، داده نظریه و مطالعه شروع از قبل تواند نمی روش

 .گیرند می شکل پژوهش فرآیند خالل در گیری نمونه خاص تصمیمات•
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 گیری نظرینمونه 

   .است نظریه تولید برای داده آوری جمع فرآیند ،نظری گیری نمونه•

 آوری، جمع را هایش داده همزمان طور به ،تحلیلگر وسیله بدان که•
 .کند می تحلیل و کدگذاری

  آینده در آن، ظهور هنگام تا خود نظریه بهبود منظور به گیرد می تصمیم و•
 .کند پیدا را ها آن کجا در و آوری جمع را هایی داده چه
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 نمونه گیری نظری

   .است استوار مقایسه مفهوم مبنای بر نظری گیری نمونه•

  برویم رویدادهایی و ها آدم جاها، سراغ به که است این مقایسه از منظور•
 لحاظ از را ها مقوله و برساند حداکثر به را ها گوناگونی کشف امکان که

 .کند غنی ابعاد و ها ویژگی

 می گیری نمونه موارد و رویدادها از ای زمینه سازی نظریه در پژوهشگر•
   .اند سازمان یا شخص که آن صرف به ها سازمان و اشخاص از نه کند
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 نمونه گیری نظری

  محوری باز،) بریم می کار به که ای کدگذاری نوع حسب بر گیری نمونه تمرکز•
   .کند می تغییر (انتخابی یا

  می متمرکزتر و دارتر هدف گیری نمونه رود، می تر پیش پژوهش چه هر•
  .شود

   .یابد می ادامه شوند، اشباع ها مقوله تمامی که زمانی تا گیری نمونه•

 ها مقوله و نیاید دست به مهمی و تازه داده هیچ که است معنی بدین اشباع•
 .باشند شده پرورده ابعاد و ها ویژگی لحاظ از خوبی به
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 13 کدگذاری داده ها



 داده هاکدگذاری 

کدگذاری  
 باز

کدگذاری  
 محوری  

کدگذاری  
 انتخابی
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 تحلیل خرد داده ها

 مطالعه آغاز در آن انجام که هاست داده سطر به سطر تحلیل خرد، تحلیل•
  آن روابط ساختن مطرح و (ابعادشان و ها ویژگی ذکر با) مفاهیم تولید برای

   .است ضروری یکدیگر با ها

 .محوری کدگذاری و باز کدگذاری از است ترکیبی خرد تحلیل•

  که است سطر به سطر صورت به ها داده نزدیک از و دقیق معاینه طریق از•
  مفاهیم و سازند آشکار را نو روابط و جدید مفاهیم توانند می پژوهشگران

 .دهند شکل منظم صورت به ابعادشان و ها ویژگی لحاظ از را
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 مقایسه نظری

 اساسی ها آن پروراندن و ها مقوله و مفاهیم شناسایی برای مقایسه انجام•
   .است

 مقوله و مفاهیم با انتزاعی مفاهیم و ها مقوله مقایسه متضمن نظری مقایسه•
  .است متفاوت یا همسان های
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 17 از داده ها تا نظریه



 18 از داده ها تا نظریه

 نظریه مقوله ها مفهوم ها داده ها



 داده ها

  گزارش یا مشاهده که طوری آن واقعی، های فعالیت یا پیشامدها ها، داده•
 .هستند شده
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 مفهوم ها

 .هستند تحلیل خُرد یا ای پایه واحدهای ها مفهوم•

  تنهایی به نه گیرد، می شکل نظریه که هاست داده از سازی مفهوم از زیرا•
 .واقعی های داده خود از

  های پدیده دیگر و وقایع حوادث، بر که مفهومی های برچسب را مفاهیم•
 .کنیم می تعریف گیرند، می قرار مجزا
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 مقوله ها

 می نشان را باالتر سطحی و بوده تر انتزاعی مفاهیم، با مقایسه در ها، مقوله•
 .دهند

 .هستند نظریه ساختن های شالوده ها مقوله•

 .دهد می تشکیل را ها مقوله ،مفاهیم بندی گروه•
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 22 کدگذاری باز، محوری و انتخابی



 کدگذاری باز

  و شده شناسایی مفاهیم آن، طریق از که است تحلیلی فرآیند باز، کدگذاری•
 .شوند می کشف ها داده در ها آن ابعاد و ها ویژگی
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 کدگذاری محوری

 .است ها مقوله به مفاهیم تبدیل فرآیند محوری، کدگذاری•

 محور حول کدگذاری که شود می قلمداد محوری دلیل این به کدگذاری این•
 .یابد می تحقق مقوله یک

 را باز کدگذاری مرحله مفهوم یک بنیاد، داده پرداز نظریه مرحله، این در•
 دهد می قرار است آن بررسی حال در که فرآیندی در را آن و کرده انتخاب

 .دهد می ربط آن به را مفاهیم دیگر سپس، و
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 کدگذاری انتخابی

  نظریه تا هاست مقوله بهبود و سازی یکپارچه فرآیند انتخابی، کدگذاری•
 .بگیرد شکل

 مقوله فیمابین روابط از نظریه یک بنیاد، داده پرداز نظریه مرحله، این در•
 .آورد می در نگارش به محوری کدگذاری در موجود های
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 اشباع نظریه ها

  یافتن به منجر بیشتر تحلیل که ها مقوله گیری شکل جریان در ای نقطه•
 .شود نمی جدید روابط یا جدید ابعاد جدید، ویژگی
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 پاالیش و اعتبارسنجی نظریه

  هرس نظریه، پاالیش آماده تحلیلگر گرفت، شکل نظری طرح که هنگامی•
   .است ناپرورده های مقوله کردن پر و آن اضافات

  کردن عرضه با یا خام های داده با آن مقایسه با نظریه اعتبارسنجی سرانجام،•
   .گیرد می انجام ها آن نظر دریافت و پاسخگویان به آن

 کنندگان شرکت توسط تایید قابل باید دارد ها داده در پایه که ای نظریه•
 .باشد
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 28 مثال



 موضوع پژوهش مثال

 اسالم ارزشی نظام در انسانی منابع توانمندسازی مدل طراحی•

29 



 30 نمونه ای از کدگذاری باز



 31 نمونه ای از کدگذاری محوری



 32 نمونه ای از کدگذاری انتخابی



 33 مدل توانمندسازی منابع انسانی در اسالم
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