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موضوعات شهرسازي پیچیده، متنوع و زمینه گرا هستند؛ به همین دلیل معموال در مطالعات شهري، عرصه 
نظریه پردازي، موضوع بحث برانگیزي مي باشد. زیرا غالب نظریاِت مورد استفاده، برآمده از مطالعات پژوهشگراِن 
کشورهاي عموما توسعه یافته است و کاربسِت آن ها در شهرهاي با ویژگي هاي کالبدي، اقلیمي، اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادي، و مدیریتي گوناگون با چالش هایي جدي مواجه مي شود. از طرفي فقدان نظریات معتبر 
و بومي در عرصه شهرسازي خصوصا شهرهاي ایراني-اسالمي و وجود متغیرهاي گوناگون و منحصربفرد در 

این حوزه لزوم بازتعریف و بازاندیشي نظریه هاي بومي براي شهرهاي ایراني اسالمي را دوچندان مي کند.
لذا این مطالعه با هدف کاربست روش شناسِي داده بنیاد در استخراج چارچوب بازآفریني بخش مرکزی شهر 
مذهبی مشهد، به منظور پاسخ به سواِل چگونگي استفاده از روش داده بنیاد براي تدوین چارچوب بازآفرینِي 
مناسب، به تشریح فرآیند استفاده از نظریه داده بنیاد مي پردازد. براي این مهم از دو روش توصیفي تحلیلي 
)براي تشریح فرآیند نظریه داده بنیاد( و پیمایشي )به منظور بهره مندي از تجربه عملي در قالب مصاحبه ها( 
استفاده شده است. این پژوهش به تشریح فرایندی مبتني بر تعابیر کنشگران اجتماعي مي پردازد که برای 
توصیف و فهم و تدوین چارچوب بازآفریني بخش مرکزي مشهد، کاربرد داشته است؛ و مي تواند به شکل 

روشمند، مدل نظری را از ادراک ذی نفعان محیط، استخراج   کند.
کالبدي،  تغییرات  بر  موثر  زیریِن  فهم الیه هاي  به  داده بنیاد  روش  که  داد  نشان  پژوهش  از  نتایج حاصل 
اجتماعي، و غیره کمک می نماید؛ و براي تولید نظریه الزم است از نظرات ذي نفعان گوناگون، بهره برده 
شود. تحلیل مبتني بر داده هاي زمینه اي از منظر ذي نفعان، نشان داد که مدیریت شهری براي مداخله در 
بافت های شهرهای مذهبي الزم است؛ عالوه بر توجه به کالبد و فضاي عیني، به فضای فکري و عملی نیز 
در ابعاد شش گانه مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، کالبدی، کارکردی و زیست محیطی توجه نماید؛ 
و نوسازي در این بافت  ها، حول محور سنت و مذهب تعریف و اصالت یابد. لذا الزم است پیش از اجرای 
هر طرحی، تاثیر مداخله در این فضاهای سه گانه، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا آسیب های احتمالی به 

حداقل ممکن برسد. 
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نظریه داده بنیاد، روش شناسي، شهر مذهبي، بخش مرکزي مشهد.واژه های کلیدی:

1. مقدمه
دانش شهرسازي بر اساس فهم دقیق رابطه انسان و محیط 
مصنوع  محیط  و  انسان  زیسِت  کیفیت  ارتقای  دنبال  به 
تا  است  نظري  پایه هاي  نیازمند  مهم،  این  براي  مي باشد. 
با بهره مندي از آن ها فهم بهتري از مسائل شهري ایجاد 
شود؛ و راه حل هاي مناسبي نیز پیشنهاد گردد. بنابراین تولید 
مناسب،  و  دقیق  روش هاي  از  استفاده  با  نظریه  تبیین  و 
بسیار ضروري و حائز اهمیت است و بر غنای این دانش 
می افزاید. این در حالی است که فقدان شیوه هاي مناسِب 
نظریه پردازي در شهرسازي، عدم باور متخصصان به لزوم 
آن، وجود نظریه هاي ناهمخواِن مبتني بر شیوه هاي کمي 
از  غفلت  و  اجتماعي،  و  محیطي  مناسبات  به  توجه  بدون 
چگونگی ادراک و تفسیِر استفاده کنندگان از فضا، ضرورت 
تولید  براي  را  زمینه  بر  مبتنی  روش شناسي  از  بهره مندی 

مي کند. ایجاب  نظریات شهري 
امروزه با توجه به رشد سریع شهرنشیني در کشورهاي در 
حال توسعه از جمله ایران1 و مواجهه شهرها با محدودیت ها 
و چالش هاي برآمده از رشد لجام گسیخته و خارج از برنامه 
را  خود  کارایی  قدیمی،  بخش  های  زندگی،  تغییر سبک  و 
طی فرآیندی )با تغییر کالبد یا فعالیت و یا هر دو( از دست 
به  می  کند؛  افول  بخش  ها  این  در  کیفیت  محیط  و  داده اند 
زیستی  تعادل  و  ارزش  گریز شده  بافت  ها  این  که  گونه  ای 
بافت  و  مساله  دار  بخش  به عنوان  و  خورده  برهم  آن ها 
نابسامان نمود پیدا می  کنند و تبدیل به یکی از مهم  ترین 
دغدغه  های مدیریت شهری می  شوند. هرچند این بافت  ها 
پتانسیلی برای توسعه درونی هستند؛ اما به دلیل مسائل و 
مشکالت فراوان در ابعاد مختلف، اغلب با کاهش جمعیت 
امر  این  مواجه مي شوند.  کم درآمد  اقشار  و سکونت  بومی 
بر ناکارآمدي آنها افزوده و مداخله در این بافت ها با هدف 
ارتقای کیفیت و برقراري تعادل میان ابعاد مختلِف سکونت، 
به  نوسازي  نظر می  رسد  به  ازاین  رو  پیدا می  کند.  ضرورت 
شیوه  اي صحیح براي ارتقای کیفیت زندگی شهري و جلب 
ضرورت  هاي  از  آن،  ساکناِن  و  بهره  برداران  رضایتمندي 

انکار است.  غیرقابِل 
طرح  های نوسازی با هدف ارتقاِی کیفیت  محیط شهری در 
بافت  های فرسوده انجام می  شوند. اما گاهی در زمینه تحقق 
با مشکالت  را  بافت  ها  این  و  نبوده   اهداِف مختلف موفق 
نارضایتی  و  نارسایی  باعث  و  است؛  نموده  مواجه  جدیدی 
بافت  می  شوند.  کاربران  و  ساکنان  از  گسترده  ای  طیف 
که  است  شهر  قدیمي  بخش هاي  از  یکي  مشهد  مرکزي 
شده  مواجه  فرسودگي  پدیده  با  پیوسته  سکونت  علت  به 
دهه  از  جدي  شکل  به  بافت  این  در  نوسازي  امر  است. 
1370 شروع شد و تا کنون ادامه دارد. در این پژوهش سعي 
شده است با تاکید بر روش شناسي داده بنیاد به چگونگي 
انتقادِی  مطالعه  اساس  بر  بازآفریني  چارچوب  استخراج 
نظر  لذا هدف مورد  اقدام شود.  نوسازِي طی شده،  فرآیند 
نحوه کاربست روش شناسِي داده بنیاد در استخراج چارچوب 
است؛  بوده  مشهد  مذهبی  شهر  مرکزی  بخش  بازآفریني 
و پاسخ به سوال زیر را دنبال می کند: چگونه مي توان از 
مرکزی  بخش  نوسازی  فرآیند  مطالعه  در  داده بنیاد  روش 

نمود؟ استفاده  مشهد  مذهبی  شهر 

2. مباني نظري
توجه به زمینه و زمینه گرایي یکي از دیدگاه هاي رایج در 
در  مداخله اي  هر  رویکرد،  این  اساس  بر  است.  شهرسازي 
اجتماعي- و  تاریخي،  کالبدي،  زمینه  با  باید  شهري  حوزه 

باید  شهرسازي  بنابراین  باشد.  داشته  سازگاري  فرهنگي 
فرآیند  از  بخشي  را  آن  و  دریابد  را  مکان  ویژگي هاي یک 
به   .)1380 )توالیي  دهد  قرار  خود  طراحي  و  برنامه ریزي 
عبارتي در هنگام مداخله در بافت، باید به پیوندهاي کالبدي 
آن با همسایگي ها، ریشه هاي تاریخي و فرهنگي، زمینه هاي 
اجتماعي و معناشناسي و ارزش ها و هنجارهاي عمومي توجه 
عدیده ای  مسائل  با  را  محیط  آن ها،  به  بی توجهی  و  نمود 

کرد. خواهد  مواجه 
به  نیاز  زمینه،  بر  مبتنی  موضوعاِت  این  مطالعه ی  براي 
از  استفاده  با  پژوهشگران  تا  مي باشد؛  کیفي  روش هاي 
شیوه هاي مناسب، امکان تفسیِر مکان را بیابند. این تفسیر 
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در رابطه اي رفت و برگشتي و بر پایه ی روابط متقابل انسان 
و محیِط کالبدي، اجتماعي، اقتصادي و زیست محیطي شکل 
مي گیرد )لک 1393(. استراوس2 و کوربین3 )1990، 23(، 
نیز معتقدند روش کیفی برای کشف عرصه  هایی از زندگی 
که محقق از آن  ها چیزی نمی  داند یا عرصه  هایی که از آن  ها 
بسیار می    داند؛ اما به دنبال فهم تازه  ای است به کار می  رود. 
رویکرد کیفِی تفسیرگرا به تجربه و ادراک انسان در شناخت 
طریق  از  تواند  می  رویکرد  این  می دهد.  اصالت  محیط، 
اقدام پژوهی،  مردم نگاری،  پدیدارشناسی،  مانند  روش هایی 
نمونه موردی و نظریه داده بنیاد به انجام برسد )لک 1393(. 
به  توجه  هم،  با  انسان ها  ادارک  تفاوت  دلیل  به  از طرفی 
نظریات بومی و مبتنی بر زمینه بسیار اهمیت می یابد. این 
در حالی است که غالب نظریات شهرسازِی مورد استفاده در 
کشور ایران، در زمینه اي دیگر، با مناسباتي متفاوت، متولد 

شده و رشد یافته اند. 
نوسازي  برانگیز در شهرسازي،  از حوزه هاي چالش  یکي 
بافت هاي فرسوده مي باشد و استفاده از نظریه داده بنیاد در 
آن با توجه به ابعاد مختلف اجتماعي-فرهنگي، اقتصادي، 
بااهمیت است.  تعدد ذي نفعان،  کالبدي، زیست محیطي، و 
در ادامه به اختصار به توضیح نوسازي و بازآفریني و چرایي 
استفاده از نظریه داده بنیاد در این موضوع پرداخته مي شود. 
شایان ذکر است تمرکز این پژوهش بر تشریح روش داده بنیاد 

و چگونگی بهره گیری از تکنیک های متعدد آن می باشد.

2-1. نوسازي شهری
بافت قدیمي و تاریخی شهرها به واسطۀ قدمت و وجود عناصر 
تاریخي-هویتی و موقعیت مناسب ارتباطي برای شهروندان و 
ساکنان، داراي ارزش و منزلت باالیی است. اما این بافت  ها با 
گذر زمان و تغییر سبک زندگی و گسترش استفاده از خودرو، 
با تحوالت متعددي مواجه شده و به تدریج دچار نارسایي 
اقتصادي،  کارکردي،  هویتی،  مختلف  ابعاد  در  اختالل  و 

اجتماعي، کالبدي، ارتباطي، و زیست محیطي گردیده  اند.
نوسازی شهری شیوه  ای برای بازگرداندن تعادل در کارکرد 
درونی سامانه شهری و تداوم  بخش ارزش  های سکونتگاه  های 
فرسوده تعریف شده است. سیر تحول سیاست هاي نوسازي 

و مراحل  امروز، دوره ها  تا  نوزدهم  از قرن  ویژه  به  شهري 
مختلفي را پشت سر گذاشته؛ و هر دوره رویکردي خاص بر 
مبناي شرایط زمانۀ خود داشته است. سیر تحول رویکردهاي 
نوسازي از پرداختن به ویژگي  هاي صرفاً کالبدي آغاز و به 
ابعاد پردامنه  تِر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ارتقا یافته است.

سیاست  هاي  در  متفاوت  و  عمده  دورة  چند  کلي  طور  به 
رویارویي و مواجهه با بافت  هاي تاریخي و قدیمي مشاهده شده 
است که به ترتیب زماني عبارتند از: بازسازي، باززنده  سازي، 
نوسازي، توسعۀ مجدد و بازآفریني، و بازآفرینی  های فرهنگ 
امروزه   .)1392 مفیدی  و  ایزدی،  )بحریني،  پایدار  و  مبنا 
بازآفریني به عنوان تکامل رویکردهاي پیشین مورد استفاده 

قرار مي گیرد.
به  و  است  چیزی  آفریدن  دوباره  معنای  به  بازآفرینی 
شهری  زمین  مجدد  تخصیص  و  بازسازی  بازطراحی، 
اشاره دارد )کیم4 2015، 337(. بازآفرینی رویکردی جامع، 
هماهنگ و عمل گرا )گیبسون5 و کوکاباس6 2001( برای 
اقتصادي،  جنبه  هاي  در  محروم  نواحي  وضعیت  بهبود 
)اوزلم8  کالبدي )بوسا7 2017(، اجتماعي و فرهنگي است 
2009، 28(. این گستردگی برآمده از پیچیدگي اهدافي است 
که این مداخله ها دنبال می کنند )مگالهس9 2015، 920(. 
دستیابی به چنین اهداف گسترده ای، بدون توجه طرح ها و 
اقدامات به زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگِی بافت، 
به  مجبور  ساکنان  یا  این صورت  در  نمی باشد.  امکان پذیر 
ترک محل زندگی شان می شوند؛ و یا در صورت ماندن به 
سبب زمینه های نو و ناآشنا، منزوی شده و نسبت به محیط 
زندگی بی تفاوت مي شوند. این به معنای فروریزی حیات 
طرح ها،  است  الزم  پس  است.  مدنی  زندگی  و  اجتماعی 
دودانگه  و  )علي الجنابیان  با ساکنان  و گفت وگو  تعامل  با 
بین  مشارکت  مردمي،  مشارکت  بر  مبتني  و   ،)1394
سازماني و مشارکت بین سازمان ها و مردم و سایرذي نفعان 

)آریانا، کاظمیان، و محمدی 1399( شکل گرفته باشند.
با توجه به تاکید بر مشارکت و تحقق  پذیری برنامه  ها، عمِل 
بازآفرینی، رویکردی فرآیندگرا است )قلندریان و رفیعیان 
1397(. بنابراین باید به نوع مداخله و اثرات آن، از شروع تا 
انتها توجه نمود. از طرفی گروه های ذی نفع و ذی نفوذ در 

ایامن قلندریان: كاربست روش داده بنياد در ظهور یک نظریه ی شهری...
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مناطق مختلف جغرافیایی متنوع و متفاوت هستند و ممکن 
است بازخوردها و عملکردهای منحصربفردی داشته باشند؛ 
متفاوت  بافت،  نوع  فراخور  به  بازآفرینی  بنابراین چارچوب 
آن  اقتصادی  و  اجتماعی،  کالبدی،  ی  زمینه  به  و  است 
وابسته می باشد. لذا توجه به زمینه، جهت تحقق اهداف، 

بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

2-2. نظریه داده بنیاد و نوسازي شهری
و  نوسازي  سیاست  های  زمینه  در  که  مساله  ای  مهم ترین 
توجه  با  آنهاست.  شکست  ریسک  شده،  مطرح  بازآفرینی 
را  مختلفی  بهره  وران  بازآفرینی،  سیاست  های  که  این  به 
سر  بر  آن  ها  میان  ناسازگاری  و  می  کند، کشمکش  درگیر 
مانع  همواره  که  است  چالش  هایی  از  یکی  خویش،  منافع 
از اجرای آن بوده و درنتیجه موجب شکست و ناکارآمدی 
برنامه ها می  شود )فالح زاده و محمودی 1394(. به همین 
دلیل، دیدگاه نهادی بر تعامل ذی نفعان محلی با هم و با 
وانگ12  و  10، شن11،  )ژنگ  دارد  تاکید  باالدست  سطوح 
برای  سازمان  ها  و  گروه  ها  مشارکت  خواهان  و  2014(؛ 
ایجاد  بنابراین  می  شود.  برنامه ها  شکسِت  احتمال  کاهش 
اصول  از  یکی  بین ذی نفعان  گفتگو  و شکل  گیری  ارتباط 

است. بازآفرینی  در  پایه  ای 
دلیل  به  مشهد  مرکزي  بخش  بازآفریني  چارچوب  درک 
حضور  زیارت،  پدیده  و  امام  رضا)ع(  مطهر  مرقد  وجود 
پیچیده،  نوسازی،  فرآیندهای  کسبه،   و  ساکنان،  زائران، 
دشوار، و درهم تنیده است که امکان صورت  بندِی هر نوع 
مدل انگاشتِی از پیش  اندیشیده شده   یا ترسیم فرضیه  های 
مضاعفی  ساده  انگاری  با  را  موثر  متغیرهای  از  مشخصی 
مواجه می  سازد. به همین دلیل مطلوب است این موضوع 
در بستر و زمینه، منطبق بر نظرات ذی نفعان و مبتني بر 

شود.  مطالعه  ها  داده  روشمنِد  آوري  جمع 
نظریه داده بنیاد نوعي استراتژي پژوهشي است که توسط 
پیشنهاد  استراوس  و  گلیزر  آمریکایي،  جامعه شناس  دو 
گردید و نحوه استفاده از داده هایي که به شکل روشمند در 
یک مطالعه اجتماعي جمع آوري شده اند را مشخص نموده 
توصیف  بیني،  پیش  قالب  در  را  آن  کاربست  چگونگي  و 

استراوس  و  )گالسر13  می دهد  قرار  توجه  مورد  تبیین  و 
را  آن  و  دانش  تولید  به  است  کمکي  روش،  این   .)1967
جهان شمول،  معدوِد  نظریات  به  مربوط  محدودیت هاي  از 
داده ها  گردآوري  بر  مبتني  نظریه  کشف  به  و  کرده؛  آزاد 

مي  کند. راهنمایي 
نظریه پردازي،  کمي  شیوه هاي  خالف  بر  داده بنیاد  روش 
رویکرد استقرایي به تولید و کشف نظریه داشته و از طریق 
داده ها،  تحلیل  و  گردآوري  بین  مستمر  رابطه اي  برقراري 
از بطن پژوهش استخراج مي کند. این روش در  نظریه را 
داده ها  یعني   .)5 )دانائي فرد 1389،  است  بودن  اصیل  پي 
در  درگیر  افراِد  فهم هاي  و  معاني  تنگاتنگي،  طور  به  باید 
باید  یافته  ها  و  دهند؛  انعکاس  را  پدیده ي مدل سازي شده 
به صورت مجموعه مفاهیم به هم پیوسته عرضه شوند؛ نه 
به صورت فهرستی ساده از تعدادی مضمون )استراوس و 

.)166  ،1395 کربین 
شهری،  نوسازی  در  شد؛  بیان  که  همانطور  طرفی  از 
عمل  و  اقدام  شرایط،  از  خود  فهم  اساس  بر  ذی نفعان 
پروژه های  شکست  ریسک  دلیل  همین  به  و  می کنند 
نوسازی به عوامل ذهنِی ساکنان نیز بستگی دارد. بنابراین 
ارزیابی ذهنی ذی نفعان از مداخله در بافت های شهری بر 
چگونگي مشارکت آنان و میزان تحقق طرح ها، موثر است. 
نظریه داده بنیاد با برقراری ارتباط با مردم، می تواند ذهنیات 
آن ها را نسبت به این طرح ها کشف؛ و ویژگی های مثبت و 
منفی هر پروژه را بر اساس ادراک ذی نفعان مشخص نماید 
را درصورت کاهش  میزان تحقق طرح ها  این شیوه  با  و 

ارتقا ببخشد. نقاط ضعف و تاکید بر نقاط قوت، 

نوسازی  در  داده بنیاد  نظریه  کاربست   .3-2
اسالمی شهرهای  بافت های 

معنا و مفهوم شهر اسالمی ناظر به دو رویکرد متفاوت است: 
دیدگاه پسینی و دیدگاه پیشینی. نگرش پسینی معتقد به وجود 
شهر اسالمی در دوران گذشته است. البته این تلقی، متناظر 
)نقي زاده  مسلمانان(  زندگی  )شهر محل  مسلمانان  با شهر 
بنابراین وظیفه  1389( و شهر در تمدن اسالمی می باشد. 
آن زمانِی  ویژگی های  شناسایی،  معمار،  و  طراح  برنامه ریز، 
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شهر و چگونگی پیاده کردن آن در شرایط فعلی است.
دیدگاه پیشینی معتقد است تا کنون شهر اسالمی به معنای 
اکمِل آن محقق نشده؛ و شهری، اسالمی است که بر پایه 
اصول و تعالیم اسالمی پایه گذاری شده نه شهری که صرفا 
دیدگاه، شهر،  این  در  باشد.  ایجاد شده  اسالمی  تمدن  در 
محلی است که در آن مسلماناِن موحد، بر اساس دستورات 
این شهر همچنین  نماید.  رفتار  و  و اخالق اسالمی عمل 
ارزش های  تجلی گاه  که  است  مناسب  کالبدی  دارای 
اسالمی بوده و نه تنها ساکنان را در مسلمان زیستن یاری 
می کند؛ بلکه می تواند محیط را نیز به حالتی از کمال درآورد 

)قلندریان، تقوایي، و کامیار 1395(.
به طور کلی در هر دو دیدگاه، برای ظهور شهِر اسالمی، 
دارد.  با سه عنصر ضرورت  انطباق و هم پوشانی سه فضا 
این سه فضا عبارتند از فضای فکری )انسان(، فضای عملی 
)رفتار(، و فضای عینی )کالبد(. در حقیقت، محیط زندگی 
مقوله  دو  کالبد،  بر  عالوه  و  نیست،؛  کالبد  فقط  اسالمی 
ایفای  آن  تجلی  و  محیط  این  تعریف  در  نیز  دیگر  مهم 
نقش می کنند. اصلی ترین عنصر، انسان )مومن( است که 
به  یا  فکری  وجه  نیز  او  به  مربوط  مقوله  ترین  مهم  البته 
عبارتی ایمان اوست. عنصر بعدی قوانین حاکم بر شهر و بر 
همه روابطی است که بین انسان ها و طبیعت و آثار انسانی 

 .)1387 )نقی زاده  حاکم اند 
نوسازی بافت های فرسوده با مداخله در کالبد آغاز می شود. 
و  بوده  ذهنی  و  عینی  وجه  دو  دارای  کالبد،  که  آنجا  از 
بنابراین رفتار را نیز  بستری برای شکل گیری رفتار است؛ 
تحت الشعاع خود قرار می دهد. همچنین با تغییر بعد ذهنی 
آن، وجه فکری نیز تغییر می یابد. به عبارتی نوسازی بافت، 
را تحت  انسان(  و  رفتار،  )کالبد،  اسالمی  سه فضای شهر 

تاثیر خود قرار می دهد.
بخش  پژوهش،  این  در  مطالعه  مورد  نمونه  که  آنجا  از 
مرکزی شهر مشهد می باشد؛ برای فهم بازآفریني در آن، 
مختلف  گروه  های  و  مردم  نگرش  چگونگی  است  الزم 
نسبت به نوسازِی بخش مرکزي مشهد مورد پرسش قرار 
و  توصیف15  کشف14،  هدف  سه  داده بنیاد  پژوهش  گیرد. 
با توجه به تعدد کاربران و  فهم موضوع را دنبال می کند. 

پیچیدگی مناسبات در محدوده و همچنین هدف پژوهش، 
گردید.  استفاده  شیوه،  این  از 

3. روش شناسي
از  داده بنیاد  روش  از  استفاده  چگونگی  به  پژوهش  این 
نهفته  غیرمادی  وجوه  و  انگیزش  ها  معانی،  تفسیر  طریق 
مختلف  ذی نفعان  اجتماعِی  کنش  های  و  اندیشه ها  در 
یا  آرمانگرا  نوع  از  پژوهش  این  هستی  شناسی  می پردازد. 
انسان  ها،  این هستی  شناسی  اساس  بر  است16.  ایدئالیست 
آن طور که می  خواهند  را  اجتماعی  و جهان  های  واقعیات 

می  کنند.  تفسیر  و  می  بینند 
ساخت  گرا  نوع  از  پژوهش،  برگزیده  معرفت  شناسِی17 
را در بستر میان  کنش  ها و برون  دادهای  است که شناخت 
می  گیرد  درنظر  مطالعه  مورد  محدوده  کاربراِن  اجتماعِی 
کلید  زبان -که  مانند  نمادهایی  و  )محمدپور 1389، 64(؛ 
میان  کنش هستند- را سازنده دنیای اجتماعی آن  ها می  داند 
)کالوف 18، دان19، و دایتز20 2008، 51(. براي این منظور 
نظریه  فرآیند  تشریح  )براي  تحلیلي  توصیفي  روش  دو  از 
داده بنیاد( و پیمایشي )به منظور بهره مندي از تجربه عملي 

استفاده شده است. قالب مصاحبه ها(  در 

4. تشریح فرایند تحقیق
فرایند با گردآوری داده  ها و کدگذاری باز21 آن  ها، آغاز شده 
است؛ و سپس به مقوله  های مجزایی خوشه  بندی می  شوند. 
مورد  هم،  با  مقوله ها  درونی  ،  روابط  شدن  آشکار  برای 
ارزش  یابی مجدد قرار می  گیرند؛ و به واسطه مجموعه  ای از 
مراحل تحلیلی به تدریج در قالب مقوله  های رده  های باالتر 
جمع بندی می شوند؛ و در نهایت مقوله اصلی یا همان نظریه 
داده بنیاد را خواهند ساخت. مراحل تفصیلی فرایند عبارتند از 
گردآوری داده  ها، طرح پرسش پژوهش، نمونه گیری، تجزیه 
و تحلیل و ارزیابی فرایندها، و نتایج پژوهش که در ادامه 

تشریح می  شوند.

4-1. گردآوری داده  ها
مستقیم  صورت  به  داده بنیاد،  نظریه  در  پژوهش  کیفیت 
اصوال  دارد.  بستگی  شده  گردآوری  داده  های  کیفیت  به 

ایامن قلندریان: كاربست روش داده بنياد در ظهور یک نظریه ی شهری...
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گردآوری داده در پژوهش  های کیفی متنوع است. از آنجا که 
محقق با ذی  نفعانی روبه  روست که دارای انباشت پیچیده  ای 
از دانش در فرآیند نوسازی بافت هستند؛ لذا برای گردآوری 

داده  ها از مصاحبه نیمه  ساخت  یافته استفاده شد. 
با توجه به اکتشافی بودن موضوع و ضرورت اطمینان به 
نقائص  و  احتمالی  سوگیری  های  از  جلوگیری  و   یافته ها 
)رهیافت   22)1989( دنزین  آمیخته  رویکرد  از  موجود، 
آمیخته  سازی( استفاده شده است23. نگارنده در این پژوهش 
)ساکن،  بافت  نوسازِی  امر  در  درگیر  مختلِف  گروه  های 
کاسب، مدیر، مشاور، اساتید، زائر( را شناسایی و از نظرات 
آن  ها بهره برده است. فرآیند مصاحبه نیز، بر اساس مدل 

انجام شد: زیر  مراحل  )وال24 1996، 88( طی  وال 
مصاحبه،  موقعیت  طراحی25،  اهداف،   و  موضوع  تعیین 

گزارشگری27. و  تایید،  تحلیل،  پیاده سازی26، 

4-2. طرح پرسش هاي مصاحبه
و  محدود  را  مساله  و  می  پردازد  مرزها  تعیین  به  پرسش 
دقیق  تر می  کند. پرسش ها در ابتدا کلي ترند و سپس جزئی تر 
می شوند )استراوس و کوربین 1990(. در فراینِد طی شده 
همراه با تکمیل مصاحبه  ها و مشخص شدن زوایای مبهم 
مدِل نظری، پرسش هاي جدیدي برای روشن شدن نقاط 
در  مصاحبه  هاي  پرسش  کلي  طور  به  طراحي   شد.  ابهام 
چهار دسته ي پرسش  های حساس کننده28، نظری29، دارای 
تدوین  هدایت کننده31  و  ساختاری30،  و  عملی  ماهیت 

گردید.
معموال مصاحبه با یک پرسش حساس کننده شروع می  شد. 
از مدیران درباره سابقه مدیریِت مرتبط با بافت و تصمیمات 
درباره  اساتید  از  خدمت،  دوران  طول  در  آن  ها  مدیریتی 
مسائل بافت اطراف حرم؛ از مردم درباره سابقه سکونت و 
زندگی و تغییرات بافت، و از کسبه درباره شرایط کسب و 
کار سوال مي شد. در زمینه پرسش  های نظری به تاثیرات 
طرح،  رویکرد  چگونگي  و  کسب و کار  و  زندگی  بر  پروژه، 
به  نیز  ساختاری  و  عملی  پرسش  های  گردید.  مي  اشاره 
فراخور موضوعات و رسیدن به مرحله اشباع، یاریگر محقق 
استخراج  و  کدگذاری  ها  با  پرسش  نوع  این  به  پاسخ  بود. 

مقوله  های اصلی و فرعِی بعد از هر مصاحبه انجام می  شد. 
پرسش  های هدایت کننده نیز برای برخی موضوعات مطرح 
با آن که  تراکم و ضوابط مرتبط  افزایش  می  گردید؛ مثال 
نهادهای  نقش  یا  شهرسازی،  حوزه  با  مرتبط  مدیراِن  از 
اوراق  واگذاری  سیاسِت  و  بانک  ها  و  خصوصی-دولتی 

مشارکت در پیشبرد پروژه، که از افراد مطلع سوال شد.

4-3. نمونه  گیری در پژوهش
نمی  شود؛  انجام  آغاز،  در  نمونه  گیری  داده بنیاد،  نظریه  در 
نظریه،  شدن  آشکار  و  مفاهیم  شناسایی  موازاِت  به  بلکه 
کنند،  تقویت  را  نظریه  سازی  فرایند  که  افرادی  به  نیاز 
»نمونه  گیری   )1967( استراوس  و  گلیزر  مي گردد.  آشکار 
نظری32« را روشی مناسب برای انتخاب مصاحبه  شوندگان 
معرفی می  کنند. نمونه  گیری نظری عبارت است از فرایند 
طریق،  این  از  که  نظریه پردازی  برای  داده  ها  گردآوری 
تحلیلگر به طور همزمان داده  هایش را گردآوری، کدگذاری 
و تحلیل می  کند و تصمیم می  گیرد که چه داده  هایی را در 
مرحله بعد جمع  آوری و از کجا پیدا کند تا نظریه  اش را در 
تدوین،  حال  در  نظریه  ی  نماید.  تدوین  شکل  گیری  حین 
 ،1387 )فلیک  می  کند  کنترل  را  داده  ها  گردآوری  فرایند 

.)138
حاصل  نظری  اشباع  با  نظری،  نمونه  گیری  مکفِی  حد 
مشخص،  آماری  جامعه  جای  به  که  معنا  بدین  می  شود. 
تعداد افراد یا گروه  های مورد مصاحبه در جریاِن نمونه  گیری 
تغییر می  کنند تا زمانی که اشباع نظری حاصل شود. فرایند 
و  داده  ها  استخراج  پژوهش،  روند  به  عنایت  با  مصاحبه 
کدگذاری تا رسیدن به اشباِع نظری، ادامه یافت. از مصاحبه 
شماره 21 به بعد تعداد مفاهیم منحصربفرد استخراج شده 
به شدت کاهش یافت و از مصاحبه 26 حالت اشباع نظری 
و  نشد  اضافه  جدیدی  مفهوم  که  گونه  ای  به  شد.  ایجاد 
مفاهیم قبلی تکرار شدند. با این حال برای اطمیناِن بیشتر، 
انجام 28  با  انجام گرفت. در نهایت  نیز  2 مصاحبه دیگر 

یافت. داده  ها خاتمه  فرایند گردآوری  مصاحبه، 

4-4. تجزیه و تحلیل داده  ها )کدگذاری33(
خالف  بر  داده بنیاد  نظریه  در  داده  ها  تحلیل  و  تفسیر 
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MaxQDA تصویر 1. نمونه کدگذاری متن در نرم افزار

پژوهش  های کمی )که پس از تولید داده، وارد مرحله تفسیر و تحلیل داده  ها می  شوند( با گردآوری داده به یکدیگر پیوند خورده 
است و نمی  توان آن را به شکل خطی از هم جدا کرد )چارماز34 2011(. در تحلیل داده  ها از کدگذاری به چند حالت باز، محوری 

استفاده می  شود.  انتخابي  و 
کدگذاری باز35: فرایندی تحلیلی است که مفاهیم، شناسایی و ویژگی  ها و ابعاد آن  ها در داده  ها کشف می  شوند. از آنجا که 
در پِس هر جمله  ی مصاحبه شونده، مفهومی وجود دارد؛ در این مرحله آن مفهوم، کشف شده و جمله برچسب خورده است. در 
مصاحبه  های مختلف، جمالتي متفاوت اما با مفاهیِم درونی یکسان قرار داشتند. کشف مفاهیِم یکسان، باعث شد پژوهشگر 
بتواند اتفاق  ها و نظرات مشابه را تحت یک عنوان یا رده قرار دهد. همچنین دربرخی موارد در تخصیص برچسب، از کدهای 

جنینی36 استفاده گردید. نمونه  ای از کدگذاری  های انجام شده در ادامه آورده شده است:
»بوی عطر حرم و ادویه ها کجاست؟ صدای حسینیه ها و مساجد کجاست؟« که به مفهوم »غنای حسی« اشاره دارد و یا »عمال 
هر کسی هر کاری که بخواهد؛ انجام می دهد. چون استراتژی کالن وجود ندارد. وفاق مدیریتی وجود ندارد« که بیانگر مفهوم 

»عدم وفاق مدیریتی« است.
در کدگذاری عبارات، بیش از1000 مفهوم اولیه استخراج شد. به علت فراوانی باالی این مفاهیم، پژوهشگر دسته  بندی آن  ها 
را آغاز و هر دسته را زیر اصطالحات انتزاعی  تر )مفاهیم اصلي( قرار داد )251 مفهوم منحصربفرد(. با توجه به حجم باالی 
پدیده  ها و کدها، انجام این امور به روش دستی بسیار زمان  بر، برگشت ناپذیر، و با درصد خطای باالیی همراه است. لذا برای 
صرفه  جویی در وقت و هزینه و باالبردن سرعت در عملیات و امکان اصالحات احتمالی، از نرم  افزار MaxQDA استفاده و 

با کمک آن،کدگذاری انجام شد. تصویر 1 محیط این نرم افزار را نشان مي دهد.

ایامن قلندریان: كاربست روش داده بنياد در ظهور یک نظریه ی شهری...
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نمودار 1. ارتباط مفاهیم زیرمقوله  ی تنزل کیفیت دسترسی و حرکت

کدگذاری محوری37: فرایند مرتبط کردن مفاهیم اصلي 
مقوله  های  به  باز(  کدگذاري  در  شده  دسته بندي  )مفاهیم 
فرعی38، کدگذاری محوری نامیده می  شود؛ زیرا کدگذاری در 
محور یک مقوله صورت می  گیرد؛ و مفاهیم اصلي را در سطح 
ویژگی  ها و ابعاد به یکدیگر مرتبط می  کند تا توضیح دقیق  تر و 
کامل  تری از پدیده  ها ارائه شوند. غرض از کدگذاری محوری 
آغازکردِن فراینِد از نو کنار هم گذاشتن داده  هایی است که در 
جریان کدگذاری باز، خرد شده  اند. الزمه کدگذاری محوری آن 
است که تحلیلگر به تعدادی مفهوم اصلي )برآمده از کدگذاري 

باز( رسیده باشد. 
ارتباط  اساس  بر  باز  کدگذاری  از  مستخرج  مرتبِط  مفاهیم 
موضوعی، حول محور مشخص، گردآوري شده و با کدگذاری 
محوری، روابط و نسبت  های میان آن ها آشکار می  شود. برای 
کشف روابط، مفاهیم، بر اساس ماهیت، به سه دسته شرایط39، 
اقدامات40، و پیامدها41 تقسیم شده و مقوله فرعي )زیرمقوله(، 
نام می گیرد. به عنوان مثال، پیرشدن بافت )در دسته شرایط(، 
عدم توجه به نگرش ها و باورها و رفتار  های ساکنان و استقرار 
اقشار ضعیف در بافت )در دسته اقدامات( و تنزل فرهنگی 
بافت )به عنوان پیامد( ذیل زیرمقوله »تقلیل سرمایه اجتماعی 

و عدم توانمندسازی« دسته بندي شده اند. 
در مرحله بعد براي درک بهتر و خوانش منطقي تر از روند 
نوسازي به ترسیم ارتباط تصویری میان آن ها و برهم کنش 
مفاهیم اصلي پرداخته شد و در قالب نمودارهاي متنوع این 

ارتباط تبیین شد )نمودار 1(.

پاالیش  و  یکپارچه سازی  برای  انتخابی42:  کدگذاری 
مفاهیم اصلي و با فرآیندی تعاملي و پویا استفاده مي شود. 
به گونه  ای که با پیشبرد فرایند و وضوح بیشتر مدل نظری، 
امکان بازگشت و اصالح تکنیک  های پیشین وجود دارد. در 
این مرحله از ترکیب زیرمقوله ها، مقوله هاي اصلي به وجود 
آمدند. به منظور کاهش میزان خطا در فرایند یکپارچه  سازی، 
از کدگذاری بصری، ماتریس شرایط و پیامد، طبقه مرکزی، 

قضایای مهم و داستان تحلیلی استفاده شد:
الف( کدگذاري بصري: در وهله اول با استفاده از الگوی 
علّی44،  شرایط  تفکیِک  به  مفاهیم  بصری43،  کدگذاری 
پدیده47،   ،46 مداخله  ای  شرایط   ،45 زمینه  ای  شرایط 
تعامل48، و پیامدها49 دسته  بندی شدند )نمودار 2(. فرایند 
برخی  و  است؛  رفت و برگشتی  فرایندی  بصری،  کدگذاری 
مفاهیم بر اساس ماهیت، آنقدر در دسته بندي سه گانه ي 
که  می  شدند  جابجا  مداخله  ای  و  زمینه  ای  علّی،  شرایط 

گردد. ایجاد  آن  ها  توصیف  برای  وضعیت  بهترین 
در گام بعد به بررسی ارتباط میان مفاهیِم مربوط به شرایط 
اصلی  مقوله  های  تمامی  در  زمینه  ای(  و  مداخله  ای  )علّی، 
پرداخته شد. در این زمینه ممکن است مفاهیِم ذیل شرایط 
علِّی یک مقوله اصلي با مفاهیم مقوله دیگر در یک طبقه 
در  گردد.  مشخص  هم  بر  آن  ها  اثرگذاری  و  قرارگیرند؛ 
مرحله بعد ارتباط  سنجی در بخش عمل و تعامل مورد توجه 
قرار گرفت )نمودار 3(. با بررسی دو مورد فوق ارتباط میان 

مفاهیم با وضوح بیشتري درک شد.
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نمودار 2. کدگذاري بصري مقوله اصلي نظام مدیریتي
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نمودار 3. الگوی کدگذاری بصری مفاهیم در بخش عمل و تعامل

کمک  پژوهشگر  به  پیامدها:  و  شرایط  ماتریس  ب( 
این  نماید.  بررسی  را  موجود  ساختاری  شرایط  تا  می کند 
ماتریس بر اساس مفاهیم دسته بندي شده ذیِل مقوله هاي 
اصلي سطح  بندی شده است که هر کدام بر الیه  های پسینی 
و پیشینی خود اثرگذارند. نمودار 4 مفاهیم استخراج شده و 

تاثیرات آن ها بر یکدیگر را نشان مي دهد.

نمودار 4. ماتریس شرایط و پیامدها

تحلیل،  و  تجزیه  بخش  در  گفت  می  توان  کلی  طور  به 
پژوهشگر در وهله اول مفاهیم را بر اساس شرایط، تعامل 
و پیامدها و به تفکیک مقوله  های اصلی دسته  بندی نموده 
ازآن  بعد  ادغام شرایط و  به  بعد  است؛ و سپس در مرحله 
به ترکیب کلیه اقدامات )عمل و تعامل( می  پردازد. در این 
مرحله با ترسیم ماتریس شرایط و پیامدها، تمامی مفاهیم 

یکپارچه می  گردد. و  ترکیب  مقوله  ها  تمامی  در 

ج( طبقه مرکزي: مقوله مرکزي باید به گونه  ای باشد که 
به آن ربط داد؛ در داده  ها  را  بتوان سایر مقوله  های عمده 
انتزاعی باشد تا منجر به  پدیدار شود؛ به قدر کافی  مکرراً 
نکته  و  گوناگونی  ها  بتواند  مقوله کلی گردد؛  پرورده شدن 
تغییر شرایط  با  و  نماید؛  تبیین  را  داده  ها  در  اصلی موجود 

بماند.  معتبر 
پارادایمی،  مولفه  های  بررسی  داده  ها،  تحلیل  کمک  با 
کدگذاری  های بصری، ترسیم ماتریس شرایط و پیامدها و 
اساس  بر  و  مراحل  این  میان  برگشتي  و  فرایندهاي رفت 
میزان تکرار و تاثیرگذاری مفاهیم بر یکدیگر، طبقه مرکزی 
انتخاب شد. ارتباط میان مفاهیم با استفاده از تکنیک  های 
این  اساس  بر  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  مختلف 
توضیحات در پژوهش حاضر »طرح مساله نادرست و چیره 
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مرکزی  مفهوم  به عنوان  اقتصادي«  شاخص هاي  شدن 
افکنده  سایه  نیز  ابعاد  سایر  بر  مفهوم  این  گردید.  انتخاب 
و  انتساب  میزان  از  را  اصالت خود  بعد  و شاخص  های هر 
فرهنگی،  اجتماعی،  تغییرات  لذا  می  گیرند.  آن  با  انطباق 
فرآیند  بر  موثر  عملکردِی  و  کالبدی  محیطی،  زیست 

گردید. ایجاد  مفهوم  این  تاثیر  تحت  نوسازي، 

د( قضایاي مهم: در این مرحله قضایای مهم که در فرآیند 
اساس  بر  می  شود.  فهرست  بوده  اند؛  موثر  بافت  نوسازی 
تاثیرگذاری  میزان اهمیت مفاهیم )تکرار مفاهیم و میزان 
هر مفهوم بر مفاهیم دیگر( تعداد ده قضیه یادداشت گردید.

برخي از قضایاي مهم عبارتند از: 
خروج  باعث  مستقیم  غیر  صورت  به  اقتصادی  صفر  تراز 

است. شده  ساکنان 
و  مردم  مشارکت  مانع  پایین  به  باال  از  مدیریتی  رویکرد 
گردید. بافت  این  نوسازی  طرح  از  آنان  نارضایتي  باعث 

مداخله پراکنده در بافت منجر به افزایش ناامنی، آلودگی و  
کاهش مطلوبیت سکونت شده است.

با کوچ اجباری ساکنان و کاسبان قدیمی و جایگزینی افراد 
جدید در خانه  های استیجاری، مناسبات اجتماعی و فرهنگی 

بافت بر هم خورده است.
گروه  های  کیفیت سکونت،  کاهش  و  بافت  خالی شدن  با 
ابعاد  تنزل  که  یافتند  سکونت  آن  در  کم  درآمد  مهاجر 

است. داشته  همراه  به  را  فرهنگی  و  اجتماعی 

شد  سعي  مرحله  این  در  تحلیلی:  داستان  نگارش  ه( 
گزاره هاي مهم مربوط به شرایط، اقدامات، پیامدها و ارتباط 
میان آن ها به شیوه اي تحلیلي نگارش شده، تا خوانشي 
عمیق، یکپارچه و انتقادي از فرآیند نوسازي بافت حاصل 

شود. 

برای  پژوهش  این  در  اعتبار:  سنجش  و  پاالیش  و( 

استفاده  کارشناسان  نظر  از  مصاحبه  ها  روایی  از  اطمینان 
از  با گروه کارشناساني متشکل  این منظور  برای  می  شود. 
اساتید شهرسازی و علوم اجتماعی و متخصص در پژوهش 
پژوهش  کارشناس،  سه  هر  منظر  از  شد.  مشورت  کیفی 

ارسال  اساس  بر  روند  این  بود.  قبولی  قابل  روایی  دارای 
توضیح  و  وقت  تنظیم  سپس  و  جلسه  از  پیش  سواالت 
فرایند طی شده، و ارائه یادداشت  ها و نرم  افزار مورد استفاده 
استخراج  و  آن  تحلیل  و  تجزیه  و  کدگذاری  چگونگی  و 

گردید. انجام  نظری  مدل 
در این پژوهش از روش پایایی »بازآزمون« برای سنجش 
پایایی یافته ها استفاده گردید. برای این موضوع، از میان 
نمونه  به عنوان  مصاحبه  سه  گرفته  انجام  مصاحبه  های 
کوتاه  زمانی  فاصله  یک  در  آن ها  از  کدام  هر  و  انتخاب؛ 
در  شدند.  مقایسه  هم  با  و  ُکدگذاری  بار  دو  مشخص  و 
هر کدام از مصاحبه  ها، کدهای مشابه با عنوان »توافق« 
مشخص  توافق«  »عدم  عنوان  با  غیرمشابه  کدهای  و 
که  آمد  دست  به  درصد   76 بازآزمون  پایایي  می  شوند. 
به دست  اگر عدد  دارد.  نتایج  قبول  قابل  پایایی  از  نشان 
آمده، بیش از 60 درصد باشد، کدگذاری مورد تائید است 

 .)1388 )خواستار 

5. یافته ها
در کدگذاری اولیه، 251 مفهوم منحصربفرد شناسایي شد 
)مفاهیم سطح اول(. این مفاهیم بر اساس ویژگی  ها، میزان 
ارتباط با هم و نحوه اثرگذاری در نوسازي، در سه بخش 
شرایط، تعامل و پیامدها دسته  بندی و مفاهیم سطح دوم 
با ترکیب و ادغام  )مقوله  های فرعی( تولید شدند. محقق 
مفاهیم حول محورهای مشابه، 29 مقوله فرعی شناسایی 
عملکردیشان  حوزه  اساس  بر  نیز  مفاهیم  این  نمود. 
دسته  بندی شده و مفاهیم سطح سوم یا مقوله  های اصلی 
ارزش هاي  مدیریتي،  نظام  دادند:  شکل  بخش   6 در  را 
اجتماعي-فرهنگي، نظام اقتصادي، نظام کارکردي، نظام 
کالبدي-زیبا شناختي، و نظام زیست محیطي. به عبارتي در 
نوسازی بخش مرکزي مشهد توجه به شاخص هاي ذیل 6 

نظام مذکور، ضروري است.
کسبه و ساکنان بیشتر به مقوله اجتماعی و فرهنگی تاکید 
از نظر اساتید، ضعف نظام مدیریتی و غفلت از  نموده  اند. 
ارزش  های اجتماعی فرهنگی تاثیر زیادي بر نقصان فرآیند 
اقتصادی  مدل  های  ناکارآمدی  به  مدیران  دارد.  نوسازي 
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نظام  ناکارآمدِی  نیز،  مشاوران  و  نموده؛  اشاره  مدیریتی  و 
مدیریتی را با اهمیت دانسته  اند.

یافته هاي پژوهش نشان مي دهد تلقی نادرست از توسعه، 
منابع  تامین  از  اطمینان  و  مردمی،  مشارکت  به  باور  عدم 
مالی باعث شد تا در بعد اقتصادی و کالبدي سیاست هایي 
مد نظر قرار گیرد )نظیر سیاست تراز صفر اقتصادي، ورود 
اوراق  فروش  بافت،  به  دولتي  سرمایه گذاران  و  بانک ها 
مشارکت با سود تضمین شده، افزایش حدنصاب تفکیک، 
با  را  نوسازي  کیفیت  که  کالن مقیاس(  پروژه  های  ایجاد 
چالش هاي جدي مواجه نموده؛ و منجر به خروج ساکنان از 
بافت شده؛ و در نتیجه، تنزل کیفیت سکونت و زیارت را به 

است.  داشته  همراه 
نمودار 5 چارچوب بازآفرینی را در شهرهای اسالمی مبتنی 
نشان می دهد. همانطور که ذکر شد؛  داده بنیاد  نظریه  بر 
ارکان شهر اسالمی متشکل است از فضای فکری، فضای 
عملی و فضای عینی. لذا در فرآیند نوسازي و مداخله در 
بافت هاي قدیمي باید به چگونگي تاثیرگذارِي مداخله بر 
ارزش هاي  و  توجه شده  گانه  فضاهاي سه  مختلِف  ابعاد 
منظور  به  حداقلي  مداخله  شود.  تقویت  و  حفظ  اي  زمینه 
رفع مسائل جدي، تقویت ارتباط میان حرم و بافت و حفظ 
خاطرات قدیمي و نگهداشت ساکنان از جمله موارد مهم در 

اتخاذ رویکرد بازآفریني در این بافت مي باشد.

نمودار 5. چارچوب بازآفرینی بخش مرکزی شهر مشهد

6. نتیجه گیری
تولید نظریه هاي بومي و بهره مندي از نگرش صاحبنظران 
در  ضروري  امري  شهري،  هاي  پروژه  در  ذي نفعان  و 
از  است.  پیشنهادي  برنامه هاي  و  ها  اهداِف طرح  تحقق 
به  توجه  بدون  پیشنهادها،  و  بر پیش فرض ها  تکیه  طرفي 
زمینه و شناخت و تبیین مسائل، ممکن است نه تنها باعث 
همین  به  نماید.  تر  پیچیده  را  آن  بلکه  نشود؛  مساله  حل 
کاربست  مختلف  مراحل  تشریح  به  پژوهش  این  در  دلیل 
مشهد  مرکزي  بخش  نوسازي  فرآیند  در  داده بنیاد  نظریه 
گردید؛  اقدام  عملي  و  فکری  عینی،  فضای  سه  بر  مبتنی 
و با استفاده از مصاحبه نیمه  ساخت  یافته  ، به مطالعه ادراک 
مردم و صاحبنظران، مبتني بر تفسیر داده  های متنی و نیز 

مشاهده  های میدانی پرداخته شد. نمودار 6 فرآیند پژوهش 
مي دهد. نشان  را 

نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد با عدم شناخت مساله 
و تاکید بر نوسازي کالبد، اصالت به فرایندی داده مي شود 
که صرفا بر مسائل کالبدی و اقتصادی تاکید دارد و سایر 
مناسبات شکل گرفته پیرامون عنصر مذهبی را در فضاهاي 
فکري و عملي نادیده می انگارد. همچنین مشخص شد که 
بازآفرینی شهرهای مذهبی مبتنی است بر نظام  چارچوب 
اجتماعی-فرهنگی،  اقتصادی،  مدیریتی،  شش گانه  های 

کالبدی، کارکردی، و زیست محیطی.
این در حالي است که در شهرهای اسالمی فضای ذهنی و 
ارتباط انسان با عالم معنا از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ 
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و بدون توجه به این مهم، هر فرآیندی با نارسایی همراه 
خواهد بود. لذا این نظام ها باید در انتساب به این موضوع 
خود را بازآرایی کنند؛ و چنانچه مدیریت شهری قصد مداخله 
در این بافت ها را داشته باشد؛ الزم است به فضای فکری، 
عینی و عملِی شهرهای اسالمی توجه نماید. همچنین باید 
در  اي  مداخله  هرگونه  تاثیر  طرحی،  هر  اجرای  از  پیش 
این فضاهای سه گانه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا 

آسیب های احتمالی به حداقل ممکن برسد.
فضای  بر  مبتنی  باید  بافت  از  شهری  مدیریت  تلقی  نوع 
فکری انسان مومن، تغییر یافته و نوسازي در این بافت  ها، 

نمودار 6. تشریح روش شناسی داده بنیاد در تحقق نظریه

پي نوشت
1. تعداد شهرهاي کشور ایران از سال 1365 تا سال 1398 
از 496 به 1354 رسیده  بر اساس فهرست وزارت کشور 

است )مرکز آمار ایران 1398(.
Geo//0/https://www.amar.org.ir/Portals
summary.pdf-GEO98

Strauss .2
Corbin  .3

Kim .4
Gibson .5

Kocabas .6
Boussaa .7

Ozlem .8
Magalhaes .9

Zheng .10
Shen .11

Wang .12
Glaser .13

Exploration .14
Description .15

حول محور سنت و مذهب، تعریف و اصالت یابد. در بعد 
میان  اجتماعی  روابط  تقویت  به  نیز  اجتماعی  و  عملي 
حفظ  آن  الزمه  که  توجه   شود  زائران  و  کسبه  ساکنان، 
نظِم  آنان  جابجایی  با  می  باشد.  بافت  در  و کسبه  ساکنان 
محیط،  و  رفته؛  بین  از  قبل  سالیان  طول  در  شکل گرفته 
ناپایدار و کیفیت آن، تنزل خواهد یافت. در بعد کالبدی نیز 
رویکرد مداخله حداقلي در دستور کار قرار گرفته و از مداخله 
چنین  شدن  حاکم  با  می  آید.  عمل  به  جلوگیری  گسترده 
رویکردی بر فرآیند مداخله و نوسازی، می  توان انتظار داشت 
یابد. از روند نوسازی بهبود  ادراک و رضایت مردم  میزان 

ایامن قلندریان: كاربست روش داده بنياد در ظهور یک نظریه ی شهری...



فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی /  شماره سی و پنجم / تابستان 1401 /  سال دهم 98

16. در این تفکر در یک سو آرمانگرایاني قرار دارند که وجود 
می  کنند.  رد  را  آن  بودن  وارد  کم  دست  یا  خارجی  جهان 
در سوی دیگر گروهی هستند که برداشت ها از واقعیت را 
صرفا شیوه  های متفاوت درک و فهم جهان خارجی در نظر 
می  گیرند که به آرمانگرایان دورنگر مشهورند. پژوهش حاضر 

در این پیوستار به سمت آرمانگرایان دورنگر تمایل دارد.
Epistemology .17

Kalof .18
Dan .19

Dietz .20
واحدهای  به  داده  ها  تقسیم  معنای  به  باز  کدگذاری   .21
برچسب  مفاهیم  تولید  برای  که  است  مجزا  معنی  دار 

خورده  اند.
Denzin .22

توسط  متفاوت  روشهای  از  استفاده  که  است  معتقد   .23
محققان گوناگون که یک پدیده را مطالعه می کنند اگر با 
انجام شود؛ می تواند به روایی و اعتبار بیشتری  هوشیاری 
از یک روش تحقیق خاص منجر شود. در این زمینه چهار 
نوع آمیخته سازی مطرح می گردد: 1( آمیخته سازی داده ها: 
یا  و  مختلف  زمان  های  در  نیاز  مورد  داده های  آن  در  که 
آمیخته سازی   )2 می شوند.  جمع آوری  گوناگون  منابع  از 
محققان: که در آن محققان مختلفی به طور مستقل از هم 
با هم مقایسه  نتایج را  یک پدید ها را می سنجند و سپس 
روش های  آن  در  که  روش ها:  آمیخته سازی   )3 می کنند. 
کمی و کیفی جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
یک  از  نظریه  یک  آن  در  که  نظریه ها:  آمیخته سازی   )4
مکتب یا حوزه برای تشریح و تبیین پدیده ای از مکتب یا 

حوزه دیگر به کار گرفته می شود.
Kvale .24

designing .25
transcribing .26

reporting .27
نشان  داده  ها  آنچه  به  را  پژوهشگر  پرسش ها  این   .28

می  کند.  نزدیک  می  دهند؛ 
می  کنند  کمک  پژوهشگر  به  که  هستند  پرسش  هایی   .29

ببیند را  گوناگونی  و  فرایند 
نمونه گیری  سوی  و  سمت  که  پرسش  هایی اند  این ها   .30
را تبیین و پروراندن نظریه ی در حال شکل گیری را آسان 

می  کنند.
و  مشاهدات  و  مصاحبه  ها  که  پرسش  هایی اند  ها  این   .31
تغییر  زمان  این پرسش ها طی  را هدایت می  کنند.  تحلیل 
از  شکل گیری اند.  حال  در  نظریه  بر  مبتنی  و  می  کنند 
پرسش  های باز آغاز می  شوند و در ادامه به تدریج خاص تر 

می  شوند. پاالیش یافته تر  و 
Theoretical Sampling .32

Coding .33
Charmaz .34

Open Coding .35
مصاحبه  سخن  از  گیرایی  واژه  های  جنینی  کدهای   .36
شونده اند که بالفاصله نظر تحلیلگر را به خود جلب می  کنند.

Axial Coding .37
38. مقوله فرعی یا زیرمقوله، یک مقوله است اما به جای 
را  پرسش  هایی  پاسخ  تنها  کند؛  اشاره  پدیده  به خود  آنکه 

می  دهد که در مورد آن پدیده طرح می  شود.
چه  چطور،  کجا،  در  چرا،  پرسش هاي  به  پاسخ  یعني   .39

و... وقت، 
40. پاسخ هاي راهبردي و معمولي که در واکنش به مسائل 

مطرح مي شود.
41. نتایج عمل و تعامل که افراد و گروه ها انجام داده اند.

Selective Coding .42
A Visual Coding Paradigm  .43

44. آن دسته از مفاهیم و رویدادهایی هستند که بر پدیده 
)سبب ساز(. اثرگذارند 

45. مجموعه  ای از مفاهیم  اند که در یک زمان و مکان خاص 
جمع می  شوند و ریشه در شراط علّی و مداخله  ای دارند.

46. آن  هایی  اند که شرایط علّی را تخفیف و یا تغییر می  دهند.
47. ایده مرکزی در داده  ها. در اینجا به مقوالت اصلی به 
عنوان کالن ایده  های مستخرج از داده  ها اشاره شده است.

48. مفاهیمی است که بر اقدام، متمرکزند.
49. بر نتایج حاصل از شرایط و تعامالت توجه می  کنند. 
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Application of Grounded Theory in The Emergence of an 
Urban Theory: Regeneration of the Central Part of Mashhad

Abstract
The knowledge of urban planning relies on the precise understanding of the relationship 
between the human and the environment seeking to improve the quality of human life 
and built environment. Thus, this knowledge requires a theoretical foundation through 
which a better understanding of urban issues can be developed, and a suitable solution 
can be proposed. Therefore, production and explanations of theories using accurate and 
suitable methods are imperative and increase the richness of the urban planning knowl-
edge. Meanwhile, the lack of appropriate theorizing methods in urban planning, the 
experts not believing in them, the existence of inconsistent theories built on quantitative 
methods with no regard for the social and environmental relations, and negligence of us-
ers towards the understanding and interpretation of the space highlights the importance 
of using the ground-based methodology to develop urban theories. 

Nowadays, how the old urban fabrics are to be dealt with has become one of the signifi-
cant challenges of urban planning since the environment quality, and ecological balance 
have declined in these environments. Thus, a proper intervention aimed at improving the 
quality of urban life and gaining the satisfaction of its residents and users has become 
an inevitable necessity. Renovations projects are carried out in worn-out urban fabrics 
aiming to increase the quality of the urban environment; however, these projects have 
not achieved much success realizing their goals, have brought about new challenges for 
these fabrics, and have led to the dissatisfaction of a wide range of users and residents. 

The central urban fabric of Mashhad is one of the old regions of the town, which is 
dealing with the phenomena of being worn out due to the continuous residence. Serious 
renovations started in this fabric in the 1990s and have continued since. The present 
study seeks to discover how an urban recreation framework based on a critical study of 
the implemented renovation process emphasizes grounded research methodology. Thus, 
the study seeks to answer how the grounded methodology can be used to achieve a 
recreation framework tailored to the central region of the religious city of Mashhad. To 
understand the process of renovation in this fabric, one must question the approach of 
people and various groups towards the renovation of Mashhad central region. Grounded 
research seeks the three goals of exploration, description, and understanding the subject. 
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The most important issue discussed recreation and renovation strategies is their risk of fail-
ure. Given that recreation policies engage various stakeholders, dispute and incompatibility 
between them over their interests are among the challenges these strategies have always 
faced, resulting in their failure and ineffectiveness. Thus, the institutional approach em-
phasizes the interaction between local stakeholders and upstream levels and demands the 
participation of organizations and groups to reduce the risk of plans’ failure. The lukewarm 
acceptance of some people towards the marginal and worn-out urban fabric renovation proj-
ects confirms this claim. 

Understanding the recreation framework in the central region of Mashhad is complex and 
challenging due to the holy shrine of Imam Reza (AS), the presence of pilgrims, residents, 
businesses, and the renovation procedures, which make any pre-conceived model or specific 
hypothesis of the influential variable over-simplistic. This is why this subject had better be 
studied in its specific context and ground-based on the opinions of stakeholders and meth-
odological data collection. 

Grounded theory is a research strategy proposed by two American sociologists, Glaser and 
Strauss, which defines how the data that has been collected methodically throughout a social 
study is to be used. The application of this method to predict, describe, and explain has at-
tracted the attention of scholars since its emergence. This method has an inductive approach 
to the development of theory and extracts theories from the heart of research through es-
tablishing an ongoing persistent relationship between data collection and analysis. The data 
must reflect the meanings and perceptions of people engaged in the modeled phenomena, 
and the results must be presented as an interconnected set of concepts rather than a simple 
list of several themes.

Thus, the stakeholders’ cognitive assessment of the intervention in urban fabrics impacts 
their level of participation and the plans’ level of realization. The grounded theory can dis-
cover people’s mentalities regarding these plans through making connections with them, 
determining the positive and negative features of each project based on their perception, and 
thus improving the feasibility of the plans through eliminating the weaknesses and highlight-
ing the strengths. 

The process starts with collecting data and coding them openly.The data are then classified 
into separate categories and are revaluated to reveal the internal connections between them, 
summarized into more comprehensive categories at higher levels through several analytical 
stages, and will make up the main category, i.e., the grounded theory- in the end. The de-
tailed steps of the process include data collection, presenting the research questions, sam-
pling, analysis, and evaluation of the processes and results, which will be elaborated on in 
the following. Results of the study indicated that the grounded theory helps understand the 
various and deeper layers impacting physical, social, etc. changes and various techniques 
must be sued for the development of theory. It was also revealed that urban management 
must pay attention to the mental, objective, and functional spaces in the six aspects of eco-
nomic, management, socio-cultural, functional, ecological, and physical should it intend to 
intervene in the urban fabric of Islamic cities. 
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