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چکیده
کالبدی در محیط مسکونی دارد؛  کیفیت مکان زندگی، توجه ویژه ای به روند دگردیسی  ارتقای  طراحی شهری با هدف 
کرده اند. از این  رو فهم چرخه های  کالبدی را در دوره های دگردیسی تجربه  که سرعت های مختلف تغییرات  محیط هایی 
کنان است.  ناهماهنگ و متوالِی ساخت  وساز در سرعت های مختلف، در راستای ارزیابی کیفیت محیط مسکونی از سوی سا
کالبدی در  کنان از تغییرات  ک و ارزیابی سا هدف پژوهش حاضر دستیابی به چارچوب مفهومی برای فهم فرایند تجربه، ادرا
کنان از شدت اثر تغییرات  سرعت های مختلف براساس معیار رضایت مندی است. پرسش اصلی پژوهش چگونگی تجربه سا
کیفی و به روش نمونه موردی انجام  کالبدی در سرعت های مختلف و تبیین معیارهای آن است. این پژوهش به صورت 
گردآوری اطالعات همراه شد.   شده و با روش های ریخت شناختی، پرسشنامه نیمه ساختاریافته و مصاحبه عمیق برای 
که  کوچه ها  گروه از  کنان محله نیاوران و مقایسه نتایج آن با بررسی های ریخت شناسانه، سه  براساس نظرخواهی از سا
کرده اند، به  عنوان واحدهای مطالعه انتخاب شدند. جامعه  کالبدی را سپری  کم، متوسط و باالی تغییرات  سرعت های 
که براساس بازه زمانی 20 ساله به  عنوان سن بازسازی ذهنی در نیاوران،  کنان اصیل بوده اند  آماری پژوهش 38 نفر از سا
کالبدی طی این زمان، انتخاب شدند.  کم، متوسط و زیاِد تغییرات  کوچه با سرعت های  با نمونه گیری هدفمند از شش 
گرفت. جمع آوری و تحلیل داده ها به  گردآوری داده ها قرار  کیفی پژوهش، مبنای  مصاحبه عمیق براساس پرسش های 
کدها و تشخیص تفاوت ها  کدگذاری نظری، مقایسه  روش پدیدار نگاری انجام شد. پس از پیاده سازی مصاحبه ها به روش 
و شباهت ها، زمینه های اصلی استخراج شدند. با تعیین ساختار تجربه و فضای نتیجه از بررسی زمینه های اصلی، ارتباط 
که تجربه و ارزیابی  میان ارزیابی عاطفی و رضایت مندی در هر یک از سرعت ها تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد 
کنان در سرعت های مختلف تفاوت های معناداری با هم دارند. درجه بندی تغییرات براساس میزان کنترل پذیری آنها در  سا
کم، ساده سازی تغییرات و توجه به انطباق با ارزش های مکانی در حال تغییر در سرعت متوسط و درنهایت تثبیت  سرعت 
ابعاد مکانی  ابعاد زمانی تغییرات به  جای  با  انطباق  گذشته و تنظیم سطح  از  گسست تدریجی  با  استانداردهای ذهنی 
کنان را شکل دادند. فرایند تنظیم نگرش و درک و تفسیر تغییرات براساس تعامالت  در سرعت باال، معیارهای ارزیابی سا
اجتماعی و پذیرش معانی جدید نیز در سرعت های مختلف مشترک و با افزایش سرعت پررنگ تر می شود. چارچوب مفهومی 
کنان برای  پژوهش این امکان را برای طراحان و برنامه ریزان شهری فراهم می آورد تا به موضوعات واجد اهمیت، از منظر سا

کالبدی محیط های مسکونی دست یابند.  سیاست گذاری  در ابعاد 

کالبدی، ارزیابی عاطفی، رضایت مندی، پدیدار نگاری، محله نیاوران.  گان کلیدی: سرعت تغییرات  واژ
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1.  مقدمه
بافت های مسکونی همواره در حال تغییرند. آنهایی که در یک  روند 
پیوسته و تکاملی روی می دهند، اغلب موجب تغییرات زمینه ای 
کنان همواره به ارزیابی  نمی شوند ) Clitheroe and et al, 1998(. سا
وجه  نداشته اند.  آنها  در  نیز  نقشی  اغلب  که  می پردازند  تغییراتی 
بیرونی این ارزیابی را اغلب مقایسه با جریانات بیرونی و مکان های 
مسئولیت های  از  بسیاری   .)Nasar,2011( می دهد  شکل  مشابه 
طراحان و برنامه ریزاِن محیط مشتمل بر تحلیل، مفهوم سازی و 
فرم بخشیدن به تغییراِت جاری در آن است. اما به نظر می رسد 
کافی  گاهی  آ که تغییرات چگونه تجربه می شوند، دانش و  از این 
ایتلسون  نظر  براساس  دیگر  سوی  از   .)Sell,Zube,  1986 ( ندارند 
کنان به  طور مؤثری با  )1978( تجربه حوزه های شهری توسط سا
کنان  تجربه  تغییرات شکل می گیرد. در این ارتباط تماس دائمی سا
تغییر  و  زمانی  تفاوت های  با  ساخت وساز  ناشدنِی  تمام  چرخه  با 
ویــژه ای  اهمیت  از  مسکونی  محیط  کالبدی  شخصیت  تدریجِی 

برخوردار است.
کیفیت زندگی در محیط های  طراحی شهری نیز به دنبال ارتقای 
به  پاسخگویی  نظری  چارچوب  تهیه  رو  ایــن  از  اســت.  مسکونی 
کنان از تغییرات   منظور فهم چیستی و چگونگی ارزیابی عاطفی1 سا
کالبدی ضروری به نظر می رسد. رضایت مندی2 از محیط مسکونی 
که  نیز در بررسی های تجربی قابل  مالحظه ای مورد بحث قرارگرفته 
کنان را ازنظر شناختی و رفتاری مورد مطالعه قرار داده انــد و  یا سا
یا براساس صفات و ویژگی های محیط به این بررسی پرداخته اند 

 .)Campbell, 1983; Baba and Austin, 1989(
کالبدی در محیط  این پژوهش با درک زمینه گرا به  سرعت تغییرات 
کاربرانه( به  کارشناسانه بلکه از نگاه  مسکونی و ارزیابی آن ) نه از نظر 
کنان در سرعت های مختلف و  ک سا دنبال فهم نوع شناخت و ادرا

تفسیر رابطه با محیط براساس معیار رضایت مندی می باشد. 
اثر  شــدت  از  کنان  سا تجربه  که  اســت  آن  پژوهش  اصلی  پرسش 
چه  براساس  و  چگونه  مختلف  سرعت های  در  کالبدی  تغییرات 
کشف رابطه   معیارهایی شکل می گیرد؟ به منظور پاسخ به آن 1- 
کالبدی و انطباق با شرایط  کنان از تغییرات  میان روایت ارزیابانه سا
کم تا زیاد از یک سو و 2- تدوین وجوه معنادار  جدید در تغییرات 
تجربه سرعت های مختلف  از  بر رضایت مندی  مؤثر  شاخص های 
کالبدی در محیط مسکونی از سوی دیگر ضرورت می یابد. تغییرات 
ارزیابی  با  مرتبط  کـــی  ادرا موضوعات  پژوهش  ایــن  توجه  حیطه 
متأثر  اغلب  که  است  کالبدی  تغییرات  از  رضایت مندی  و  عاطفی 
از اجرای اسناد توسعه شهری مانند طرح تفصیلی و برآیند شرایط 

کم در طول زمان است. اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حا
کنان از  فقدان چارچوب نظری مناسب در فهم ارزیابی عاطفی سا
کارآمدی ابزاِر  کالبدی در تحلیل های ریخت شناختی و نا تغییرات 
کمی سنجش رضایت مندی را می توان از خألهای نظری مرتبط با 
کوچه های هسته  کیفی در  موضوع دانست. این پژوهش به روش 
طی  را  متفاوتی  کالبدی  تغییرات  سرعت  که  نیاوران  محله  اولیه 

1 Affective appraisal
2 Satisfaction

دیدگاه های  است.  انجام  شده  کرده اند،  سپری  گذشته  سال   20
کنان  نظری پژوهش به معرفی ارزیابی ریخت شناسانه  و عاطفی سا
به   تهیه چارچوب مفهومی  امکان  و  پرداخته  کالبدی  تغییرات  از 
منظور به کارگیری در بستر مطالعات میدانی را فراهم  آورده است. 
از تحلیل داده های حاصل از مصاحبه عمیق در هر یک از سرعت ها 
ضرورت های  و  پیشنهادی  چارچوب  مــوردی،  بین  بررسی های  و 

کاربست نتایج پژوهش در سایِر محیط های مسکونی حاصل شد.

2.  دیدگاه های نظری  و چارچوب مفهومی پژوهش
2.1.  دیدگاه های نظری

از  کالبدی  تغییرات  تحلیل  بــه  کــه  روش هــایــی  و  دیــدگــاه هــا  ــرور  م
کنان محیط مسکونی  کاربرانه خود سا کارشناسانه و نگاه  دیدگاه 
پرداخته اند، امکان دستیابی به شاخص هایی برای دریافت تجربه 

و ارزیابی عاطفی آنها از سرعت تغییرات فراهم نموده است. 

ریخت شناسی  کالبدی:  تغییرات  ارزیابی ریخت شناسانه  الف- 
شهری یا مطالعه نسج شهری به دنبال پی بردن به ساختار بافت 
کنونی  و نحوه تغییر ترکیِب آن در طول زمان است. مطالعه ساختار 
از  کــه  تاریخی  توسعه   الیــه هــای  بــررســی  بــه  واســطــه   شهری  بافت 
گرفت، در بافت هایی  کانزن )1960 ( شکل  تالش های ام . آر .جی  
و  نیفتاده  اتفاق  بزرگ تر  مقیاسی  در  یک باره  و  سریع  تغییرات  که 
می کند،  دنبال  را  خــود  پیوسته   تاریخی  تحول  سیر  رشــد  جریان 
در  ریخت شناسی  مطالعات  اســت.  بــرخــوردار  بیشتری  قابلیت  از 
ساختمانی  الگوهای  تغییر  بر  ویـــژه ای  توجه  نیز  شهری  طراحی 
در طول زمان داشته و منجر به ارائه راهنمای طراحی به  ویژه در 
گردیده است )Hall,2000(. در سال های اخیر فرایند  کالبدی  ابعاد 
ریخت شناسی به  صورت دوقطبی و از دو دیدگاه غالب مورد مطالعه 
بین المللی  سمینارهای  در  که  دیدگاهی  نخست  است؛  قرارگرفته 
فرم شهری3 براساس سنت کانزنینی و موراتورینی استوارشده است. 
کالج دانشگاهی  دیدگاه دوم بر مفهوم نحو فضا بنا شده و به  ویژه در 

لندن بسط یافته است. 
کالبدی تدریجی را می توان چرخه هایی اغلب تکرارشونده  تغییرات 
یا  قابل تشخیص  تــوالــی  یــک  وایــتــهــنــد،  نظر  ــراســاس  ب دانــســت.  
کرد.  چرخه ای از ساختمان ها را روی هر قطعه می توان مشاهده 
عمومًا چرخه تغییر خانه های ردیفی به این گونه صورت می پذیرد که 
کاربری های زمین و ساختمان تغییریافته و فشاری  با گذشت زمان 
به  ساختمان  نخستین  پشت  در  عمودی  یا  افقی  گسترش  بــرای 
عنوان قطعه  بارز ایجاد می گردد و ممکن است ساختمان گسترده تر 
که  از قبلی را به همراه داشته باشد. اوج چرخه  فوق زمانی است 
توده  ساختمان تثبیت و امکان توسعه مجدد با ابعاد و اندازه های 
کلی  ک سازی  پا این مرحله، یک  را محدود ســازد. پس  از  بزرگ تر 
گونه  می گیرد.  انجام  است،  جدیدی  چرخه   آغاز  که  تجمیع،  یا  و 
افراز و ساخت  با  که  بزرگ می باشد  باغ های  دیگر مربوط به خانه 
در قطعات، آغاز و با چرخه تجمیع و ساخت مجدد ادامه می یابد 

.)Whitehand,1999(
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کنان از تجربه تغییرات: تحلیل تحول در بافت های  ب-ارزیابی سا
کنان و فرایند ارزیابی مستمر آنها  مسکونی نیازمند فهم تجربه سا
از تغییرات در طول زمان می باشد. در این فرایند شناسایی بستر 
تاریخی و حیاتی اولیه1 به دلیل شکل گیری تدریجِی الگوهای مرجع2 
 .)Pollock,2013( و حساسیت به شرایط اولیه3 اهمیت ویژه ای دارد
 )Russell and Pratt, ( 4از این رو  نظریه های ارزیابی عاطفی از مکان
1980 و سطح انطباقHelson, 1964( 5( برای دستیابی به مدلی به 
منظور بررسی ارزیابی های متفاوت از مکان مورد توجه قرار می گیرد. 
ک  ادرا را  محیطی  هنگامی که  ــراد  افـ همکارانش  و  راشـــل  ازنــظــر 
می کنند، آن را بیش از ویژگی های فیزیکی اش ارزیابی می کنند؛ این 
که  که چقدر دلگیر، جذاب یا آرامش بخش است. این نوع قضاوت 
می توان آن را ارزیابی عاطفی نامید،  قضاوتی است درباره توانایی 
 RussellL and( مکان برای تغییر و دگرگون کردن احساسات عاطفی
Ulrich,1984(. از سوی دیگر دانش های مرتبط با طراحی محیط 
که  کالبدی مکان  ازجمله طراحی شهری الزم است تا خصوصیات 

 .)Nasar,2011( بر تصویر ارزیابانه  مردم تأثیر می گذارد را بشناسند
براساس نظریه سطح انطباق که توسط هلسن در سال 1964 مطرح 
که  گردید، قضاوت ها درباره یک محرک همیشه به زمینه قضاوت 
شامل محرک های مواجه شده قبلی و محیطی می باشد، بستگی 
دارند )RussellL and Ulrich,1984(.  بر این اساس مردم با سطحی 
 Wohlwill and( از محرک های شایع در پیرامونشان انطباق می یابند
Kohn , 1973(. تئوری سطح انطباق اشاره به نقش تجربه حسی 
ک چیزهایی مانند اندازه، زمان و ارزش ها براساس  دارد. یعنی ادرا
کالبدی  تجربه متغیر است. بر این اساس هرگونه تغییر و جایگزینی 
کیفیت های خوشایندی و برانگیختگی و هم به  در مکان، هم در 
ارزیابی  در  مؤثر  شاخص های  تعریف  در  تغییر  ایجاد  عامل   عنوان 
گیرد )RussellL and Ulrich,1984(. در  الزم است مورد توجه قرار 
کالبدی و دستیابی به انطباق با  کنان از تغییرات  فرایند ارزیابی سا
تغییرات نیز موانعی وجود دارد. از عوامل تأثیرگذار بر ارزیابی فرد از 
کالبدی_اجتماعی  محیط عالوه بر ویژگی های فردی و خصوصیات 
می توان به اهمیت مکان برای فرد و میزان آشنایی وی با مکان و 
کاس بر  کرد )Russell and et al, 1981(. ریجر و الورا برنامه اش اشاره 
که مکان ها به یک اندازه برای همه مردم  کید دارند  این واقعیت تأ
مهم نیستند )Lewicka,2005(. افراد براساس این که تا چه اندازه با 
محیط آشنا هستند یا این که محیط تا چه اندازه غیرمعمول است، 

آن را ارزیابی می کنند.

سنجش  در  کــالــبــدی  تــغــیــیــرات  بـــا  مــرتــبــط  ــای  ــص ه ــاخ ش ج. 
تبدیل  از  رضــایــت مــنــدی  پـــژوهـــش:  ســابــقــه  و  رضــایــت مــنــدی 
موضوعات عینی به ذهنی یعنی ارزیابی آنچه ذهنی یا درونی شده و 
میزان انطباق آنها با استاندارهای پیشین حاصل می شود. کارهای 

1 Identify initial or critical historical condition
2 Referential patterns
3 Sensitively to initial conditions
4 Appraisal theory
5 Adaptation level  theory

 Nasar,( نسر  جک  )Whitehand, 1988( و  وایتهند  مانند  افــرادی 
2011( زمینه را برای توجه به حفاظت از هویت کالبدی که به  تدریج 
که  حال  آن  اســت.  ساخته  آشکار  شکل گرفته،  کنان  سا ذهن  در 
ک تغییر و پاسخ به آن در شهرها  پژوهش های اندکی در ارتباط با ادرا
این  در  گرفته  صورت  مطالعات   .)Sell,Zube,  1986 ( دارد  وجود 
گروه جای  ارتباط را می توان براساس اهداف مورد انتظارشان در دو 
داد؛ نخست مطالعاتی که به دنبال تعیین و رتبه بندی شاخص های 
 Maran and et al,( ،مؤثر در رضایت مندی از محیط زندگی بوده اند
بر  کالبدی  تغییرات  اثــرات  ارزیابی  به  که  مطالعاتی  دوم  و   )2009
که  کنان پرداخته اند )Hur,2008(. پژوهش هایی  رضایت مندی سا
کالبدی بوده اند نیز  به دنبال ارزیابی رضایت مندی از خصوصیات 
ارزش هــای ریخت شناختی و  ارتباطات معناداری میان ماندگاری 
رضایت مندی را نشان دادند )Ibid(.  براساس بررسی های صورت 
شاخص های  از  فهرستی  تهیه  سایرین،  و  پل  فــان  توسط  گرفته 
پیشین  پژوهش های  براساس  تنها  نباید  رضایت مندی  بر  مؤثر 
کنان  سا از  پرس وجو  بر  متکی  بایستی  بلکه  نظری،  مبانی  مرور  و 
کالبدی  تغییرات  از  ناشی  اثرات  زیرا  )Van Poll, 1997(؛  باشد  نیز 
که  بوده  کنان  سا عاطفی7  و  شناختی6  عکس العمل های  موجب 
حاصل  آن  غالب  و  عمومی  شــرایــط  تجربه  و  محیط  در  بــودن  از 
که متأثر از عکس العمل های   می شود )Nasar,2011(. رفتار انطباقی 
کنان است  شناختی و احساسی در انطباق با نیازها و انتظارات سا

نیز برآمده از رضایت مندی آنهاست )تصویر شماره 1(.
بر  تأثیرگذار  متغیرهای  مرتبط،  بررسی های  و  دیدگاه ها  براساس 
کالبدی را می توان در ارتباط با ویژگی های  رضایت از تغییر صفات 
استفاده کنندگان در مورد تجربه فضا   کــات  ادرا و  فردی، نگرش ها 

دانست )and Özsoy,1998 Atlas(  )تصویر شماره 2(.
گفت از یک  سو توجه به تکامل تدریجی ارزش های مرتبط  می توان 
که طی سال ها شکل گرفته )Whitehand,1999( و  کالبدی  با ابعاد 
کنان تبدیل به چارچوب مرجع شده و از سوی دیگر  در ذهن سا
آن  از  رضایت مندی  و  تغییرات  شــدت  و  نــوع  از  کنان  سا ارزیــابــی 
براساس چارچوب مفهومی تبیین کننده فرایندهای فوق به روش 

کیفی و زمینه گرا )Amerigo,1990( میسر می باشد.

2.2.  چارچوب مفهومی پژوهش
کنان از الیه ها و موضوعات  در تحلیل های ریخت شناسی ارزیابی سا
سنجیده  عینی  معیارهای  با  روندها  و  قرارگرفته  توجه  مورد  کمتر 
که اغلب  می شوند. توجه به این موضوع از آن  جهت اهمیت دارد 
که برگرفته از میزان تماس است،  کنان  کارشناسان و سا میان نظر 
ارزیابی در ذهن  از سوی دیگر فرایند تجربه و  نــدارد.  توافق وجود 
ریخت شناختی  تحلیل های  از  تنهایی  به   نمی توان  را  کنان  سا
مرجع  چارچوب  الگوهای  تغییر  ــرات  اث و  عوامل  که  چرا دریــافــت. 
پیش  آن  عــدم  یــا  رضایت مندی  جهت  در  کــه  کنان  سا ذهــن  در 
مــی رود، مستلزم بررسی نتایج ذهنی تغییرات در ذهن آنها است 
خود  کــه  محیط  تغییرات  از  فــرد  ارزیــابــی  در   .)Amerigo,1990(

6 Cognitive appraisal
7 Emotional appraisal
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با  انطباق  سطح   ،  )Nasar,1994( اســت  سطحی  چند  فرایندی 
که خود حاصل مواجهات قبلی فرد  ابعاد محیطی در حال تغییر 
با آنهاست، تعیین کننده بوده است. در این پژوهش چرخه عینی 
بهره برداری  و  ساخت  دوره  تخریب،  شــدن،  متروکه  بر  مشتمل 
انطباق  و  ــی  ــاب ارزی ک،  ادرا و  تجربه  فــرایــنــدهــای  بــر  مشتمل  کــه 
رضایت بخش می باشد، به  عنوان چرخه ساخت1 مورد مطالعه قرار 

گرفته است )تصویر شماره 3(.

محیط  در  تــدریــجــی  ســاخــت وســاز  چــرخــه    :3 شــمــاره  تصویر 
مسکونی

تشخیص  فرایند  کــاوی  وا مستلزم  کالبدی  تغییرات  تجربه  فرایند 
این  اســت.  کنان  سا توسط  آنها  تأثیر  دامنه  و  تغییریافته  عوامل 
1  Construction cycle

مرحله مشتمل بر تجربه احساسی از تغییرات براساس ویژگی های 
که منجر  فردی و پاالیه هایی مانند الگوهای مرجع ذهنی نیز بوده 
تغییر  یــا  حفظ  بــراســاس  محور  احــســاس  انطباق  شکل گیری  بــه 

الگوهای مرجع ذهنی می شود. 
معناهای  و  تغییرات  ــت  روایـ از  پــس  عاطفی  ــی  ــاب ارزی مرحله  در 
هم بسته، ارزیابی شناختی نیز براساس عوامل انطباق بخش شکل 
مقدمه  نیز  کالبدی  تغییرات  با  دیگران  و  خــود  ارزیــابــی  می گیرد. 
به  عینی  دریافت های  تبدیل  براساس  تغییرات  احساسی  ارزیابی 
بر  مؤثر  معیارهای  شکل گیری  با  سوم  مرحله  در  می باشد.  ذهنی 
آنها  براساس  تغییرات  تفسیر  و  درک  به  کنان  سا رضایت مندی، 
می پردازند. رضایت مندی از تغییرات کالبدی منجر به تنظیم سطح 
انطباق و شکل گیری داستان منسجم، خودتنظیمی و تثبیت خود 
در  تغییری  هرگونه  نگرش،  تنظیم  با  نهایت  در  می شود.  گسترده 
کنان بر تجربه عینی آنها از تغییرات جدید  استانداردهای ذهنی سا
تأثیر می گذارد. این فرایند به  صورت چرخه ای در طول زمان تکرار 
می شود. چارچوب پیشنهادی مبتنی بر فرایند فوق )تصویر شماره 
مورد  روش  به  مطالعه  بستر  در  کیفی  مطالعات  انجام  مبنای   )4

گرفت. پژوهی و با رویکرد پدیدارشناسانه قرار 

تصویر شماره 1: انطباق مدل بنیان پاسخگویی محیطی نسر با ارزیابی چرخه تغییرات کالبدی

 Atlas and Özsoy,1998،تصویر شماره 2 : عوامل مؤثر بر رضایت مندی از  محیط مسکونی

ط 
حی

ر م
ی د

بد
کال

ت 
یرا

غی
ت ت

سرع
ی 

طف
 عا

ی
زیاب

د ار
رآین

ف
ی

ند
ت م

ضای
ار ر

عی
س م

سا
 برا

ن و
برا

کار
اه 

 نگ
ی از

کون
مس



1394 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

19
 شماره هفدهم

3.  روش تحقیق  
کالبدی  صفات  تغییر  تأثیر  چگونگی  بودن  ناشناخته  به  توجه  با 
مــوردی1  پژوهش  کیفِی  روش  کنان،  سا رضایت بخش  انطباق  بر 
مــوردی  پژوهش  که"  چرا  )5 شماره  )تصویر  اســت  شــده  استفاده  
زندگی  متن  در  را  معاصر  پــدیــده ای  که  اســت  تجربی  جستجویی 
واقعی مورد بررسی قرار می دهد؛ به  ویژه زمانی که مرز میان پدیده ها 

 .)Yin,2003( "کاماًل واضح نباشد و زمینه آن 
که موضوع پژوهش حاضر، تحقیق در مورد تجربه زیسته2   از آنجا 
که یکسان سازی تجارب افراد در قالب های  می باشد، با این فرض 
درون  مستلزم  نیز  افــراد  تجارب  معنابخشی  و  نیست  میسر  کمی 

فهمی این تجارب است، سنت پژوهشی پدیدار نگاری برای تحلیل 
کیفی و در  داده ها انتخاب شد. روش پدیدار نگاری جزو روش های 
که   )1981( مارتن  نظر  از  است.  قرارگرفته  تفسیری  پارادایم  حیطه 
مبدع این روش است، "پدیدار نگاری یک تخصص پژوهشی است 
کیفی متفاوتی  کردن راه هاِی به لحاظ  که هدف اصلی آن، آشکار 
گون دنیای اطراف خود را می بینند،  گونا که مردم پدیده های  است 
 Martin et( می کنند"  مفهوم سازی  و  می فهمند  می کنند،  تجربه 
در  نگاری  پدیدار   .)al,1992, cited in Danaifar, Kazemi, 2009
مقایسه با پدیدارشناسی1 که به دنبال دریافت واقعیت جلوه گر شده 
از واقعیت می پردازد  افــراد  افــراد می باشد، به طبقه بندی درک  بر 

کالبدی کنان در رضایت از تغییرات  تصویر شماره 4 : چارچوب مفهومی جایگاه ارزیابی عاطفی سا

 Yin,2003 تصویر شماره 5: فرایند موردپژوهی مورد استفاده در پژوهش برگرفته از

1 Case study research
2 Lived experience
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یا  )Gall and Borg,2007(. پدیدار نگاران، تجارب یا مفاهیم افراد 
آ نها  برای تجارب  بلکه  بررسی نمی کنند،  کلی  به  صورت  را  گروه ها 
ساختار و عناصری قائل هستند. مفهوم واحد اساسی، توصیف در 
که ساختار  پدیدار نگاری است. هر مفهوم شامل یک نمودار است 
عمومی  معنای  نیز  مفهوم  هر  عنوان  مــی دهــد.  نشان  را  گاهی  آ
کی( و  موضوع را نشان می دهد. در هر نمودار افق بیرونی ) مرز ادرا
که شامل وجوه ثابت و متغیر است از هم  افق درونی )کانون توجه( 

تفکیک  شده اند. 

4.  مورد پژوهی
محالت  از  و  شمیران  توابع  از  نیاوران  محله  پژوهش  انجام  بستر 
کالبدی  تغییرات  از  متنوعی  گونه های  که  است  تغییری  حال  در 

از سرعت های  نمونه شاخص  به  عنوان  و می تواند  کرده  تجربه  را 
باالی  شتاب  گیرد.  قــرار  مطالعه  مــورد  کالبدی  تغییرات  مختلف 
تغییر  در زمینه  شتابان  جریانی  با  را  نیاوران  ساخت وساز  صنعت 
کالبدی و اقتصادی و به  تبع آن تغییر بافت اجتماعی طی سال های 
گرفت  گام صورت  کرده است. پژوهش حاضر در چهار  اخیر روبه رو 

)تصویر شماره 6(.
کردن 36 پرسشنامه نیمه ساختار یافته   گام نخست پس از پر  در  
کوچه )چهار  و بررسی های ریخت شناختی در دوره 20 ساله شش 
انتخاب  محلی(  پخش کننده  و  جمع  دوکــوچــه  و  بن بست  کوچه 

شدند2 )تصویر شماره 7(. 
به دلیل  نیاوران  که محله  از نظرخواهی نشان داد  نتایج حاصل 
جامعیت متغیرها و شرایط، نمونه مناسبی برای بررسی تغییرات 

کالبدی تصویر شماره 7: انتخاب کوچه به  عنوان واحدهای مطالعه به تفکیک سرعت تغییرات 

گام های دستیابی به چارچوب نظری پژوهش تصویر شماره 6:  

- نظرخواهی از ساکنان با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختاریافته 
برای تعیین مکان های مناسب 

انتخاب  و  معرفی شده  در کوچه های  عینی  بررسی های  انجام   -
مکان پژوهش در دامنه ای از سرعت تغییرات کالبدی

براساس  کیفی  داده هــای  گــردآوری  و  عمیق  مصاحبه  انجام   -
سئواالت پژوهش

 گام نخست: تعيين مكان پژوهش و گروه هدف 

 هاي كيفي آوري داده گام دوم: جمع 

- پیاده سازی و تحلیل داده های کیفی و تشخیص مضامین اصلی با 
رویکرد پدیدارنگاری:  استخراج ساختار تجربه در هر یک از تیپ کوچه ها 

از کدگذاری عبارات، موضوعات و زمینه های اصلی

- طبقه بندی نتایج و تشکیل فضای نتیجه

تبیین  و  نتیجه  فضاهای  از  مفهومی  مدل های  استخراج   -
شاخص های رضایتمندی از ارزیابی ساکنان در سرعت ها

 ها گام سوم: تحليل داده 

 گام  چهارم : تبيين چارچوب نظري 

1 Phenomenology

بودن محله  نمونه معرف  دنبال  به  نیمه ساختاریافته  پرسشنامه    2
کالبدی، وجود معانی  نیاوران از نظر وجود سرعت های مختلف تغییرات 
کنان از “ کوچه به  مثابه واحد همسایگی”، امکان  مشترک در ارزیابی سا
و  تحلیل  بررسی واحدهای  برای  و مشترک  زمانی مشخص  تعیین دوره 
در  عمیق  مصاحبه  انجام  برای  اصیل  کنان  سا انتخاب  امکان  درنهایت 
تفکیک  شد.  اجرا  برفی  گلوله  روش  به  که  بوده  پژوهش  بعدی  مرحله 
ارتفاع  و  کم  ترا ساخت وساز،  تعداد  براساس  نیز  سرعت  نظر  از  کوچه ها 

گرفته است. صورت 
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کوچه به  عنوان جامعه آماری  است. با انتخاب هدفمند از شش 
متغیرهایی چون عدم نفع اقتصادی از ساخت وساز طی سال های 
و  اجتماعی  ویــژگــی هــای  سایر  و  سکونت  تـــداوم  و  سابقه  اخــیــر، 
کنان برای مصاحبه عمیق1  اقتصادی نیز در انتخاب هدفمنِد سا
سال2   بــیــن55-40  سنی  گــروه  از  مصاحبه شوندگان  شــد.  کنترل 
که یا متولد نیاوران بوده اند یا از دوران نوجوانی در  انتخاب شدند 

کرده اند )جدول شماره 1(. نیاوران زندگی 
برای  است3.  بوده  نمونه گیری  براي کفایت  معیاری  نظري  اشباع 
برای  قانون  سه  از  پژوهش  کیفی  بخش  یافته های  اعتبارسنجِی 
موردی  مطالعات  تمامی  در  که  شد  استفاده  داده هــا  جمع آوری 
گردید: الف- استفاده از منابع چندگانه)مثلث سازی( ب-  رعایت 
زنجیره  یک  حفظ  ج-  و  ــوردی  مطالعه  م داده  پایگاه  یک  ایجاد 

.) Yin, 2003( منطقی از شواهد

5.  تحلیل یافته ها و بحث
ــک از  ــر ی ــش در ه ــژوه داده هـــــای حــاصــل بـــراســـاس ســئــوا الت پ
سرعت های سه گانه، پیاده سازی و تحلیل شدند )تصویر شماره 8(.

کوچه از هر یک از سرعت ها  برای رعایت پایایی، مصاحبه ها در دو 
کدگذاری محتوایی  گرفت و  به  طور موازی و مستقل از هم صورت 
شد تا از ثبات عبارات و موضوعات اصلی اطمینان حاصل شود. از 
این  رو اعتبار نتیجه گیری نهایی در ارتباط با اهداف و پرسش های 

گرفت. پژوهش مورد تأیید قرار 
5.1.  تحلیل یافته ها

کـــاوی  وا مـــورد  عمیق  مصاحبه  در  پــژوهــش  اصــلــی  پــرســش هــای 
و  پیاده سازی  مرحله  دو  در  گـــردآوری  شده  اطالعات  و  قرارگرفته 
کوچه ها، امکان  تحلیل شد. تشکیل فضای نتیجه براساس تیپ 
توجه به همه عبارت ها، داده ها و لحاظ آنها در پژوهش را فراهم 

آورده است. 
پس از پیاده سازی مصاحبه ها، برای تحلیل منظم و منطقی داده ها، 
کدگذاری نظری4 ، عبارات در هر یک از سرعت ها  با استفاده از رویه 
کدگذاری شدند.  به تفکیک استخراج و با عنوان موضوعات اصلی 
کید بر موضوعات به  عنوان سئواالت محرک تکرار  با تأ مصاحبه ها 
شد. سپس با بررسی و مقایسه این موضوعات و تشخیص تفاوت ها و 
شباهت های آنها، طبقات توصیفی یا همان زمینه های اصلی5 آشکار 

جدول شماره 1 : اطالعات آماری مرتبط با مصاحبه های عمیق

سرعت تغییرات زنمردتعداد مصاحبهنام کوچه
862قنات 

سرعت  باال
871حمام شیخ

642جاوید
سرعت متوسط 

633رجایی
541چناران

سرعت  پایین 
532امیر اسالم

382711جمع

کنان بر اساس روش پدیدار نگاری تصویر شماره 8: فراینِد  تحلیل داده ها برای دستیابی به ساختار تجربه  سا

انتخاب  برای  مبنایی  اولیه  نظرخواهی  مرحله  در  افراد  1 پاسخ های 
گفتگو به  صورت  هدفمند افراد براساس معیارهای تعیین  شده برای آغاز 

مصاحبه عمیق گردید.
2 افراد در این بازه سنی دوره مؤثر شکل گیری هویت مکانی و اجتماعی 
کرده اند. فرد خودش می شود و به جای  را در مکان مورد مطالعه سپری 
این  کار می گیرد. در  به  را  از عقاید دیگران، هنجارهای خود  تأثیرپذیری 
شرایط امکان ارزیابی مناسب از محیط و سرعت تغییرات در آن معتبرتر 

)L.Labate,1994( .است
3 اطمینان از آن است که اطالعات جدیدي که به تعریف خصوصیات 

طبقات کمك کند، به پژوهش وارد نمی شود.
4 Theoretical coding
1 Theme
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گردید. سپس تجربه های به  دست  آمده در قالب ساختاری بزرگ تر 
مفاهیم  از  کامل تری  تصویر  تا  شد  مرتبط  هم  به  نتیجه  فضای  یا 
متفاوت در موردهای سه گانه  به دست آید. روش استنباطی پژوهش 
برای استخراج ساختار تجربه به  عنوان نمونه در مورد سئوال اصلی 
کنان از شدت اثر تغییرات کالبدی در  )چگونگی شکل گیری تجربه سا
سرعت های مختلف و معیارهای مؤثر بر آن( آورده شده است )جدول 

شماره2(.
غربالگری  براساس  و مفهوم  تحلیل داده هــا، عنوان طبقه  از  پس 
شد.  تعیین  مصاحبه ها  عــبــارات  از  مستخرج  اصلی  موضوعات 
تجربه،  سه گانه  مراحل  و  کوچه ها  تیپ  براساس  تجربه  ساختار 
ارزیابی و رضایتمندی امکان تشکیل فضای نتیجه و تحلیل های 
موردی و بین موردی را فراهم نمود )تصاویر شماره های 10،9 و11( 
که بیانگر تجارب واقعی  از فضاهای نتیجه  نکات تحلیلی حاصل 
کنان بوده اند، زمینه ساز بحث در خصوص پرسش های پژوهش  سا

شدند. 

5.2.  فضای نتیجه در سرعت های پایین تغییرات
کوچه های با سرعت  تغییر تدریجی الگوهای چارچوب مرجع در 

کم منجر به  نوعی از رتبه بندی در تعیین شدت اثر تغییرات توسط 
کنان می شود. در این رتبه بندی ضمن معطوف شدن توجه به  سا
عدم پذیرش دگرگونی و تغییرات زیاد در پیرامون، حفظ الگوهای 
افزایش  را  آنها  با  انطباق  تغییرات، احتمال  کنترل  امکان  و  مرجع 
کنترل پذیری  کم با بررسی میزان  کنان در سرعت های  می دهد. سا
می روند  پیش  رضایت مندی  و  نگرش  تنظیم  جهت  در  تغییرات 

)تصویر شماره9(.

  5.3.  فضای نتیجه در سرعت متوسط تغییرات
کالبدی  کوچه های با سرعت متوسط تشخیص نوع تغییرات  در 
با تغییر مفهوم سکونت همراه می شود. ساده سازی ذهنی روندها 
که  براساس تجربیات قبلی منجر به تفاوت در ارزش هایی می شود 
کنان به روایت تغییرات می پردازند. شکل گیری  به  واسطه آنها سا
تدریجی معیارهای مکانی انطباق درصورتی که با روابط و تعامالت 
گردد، امکان پذیرش پویایی رابطه  اجتماعی رضایت بخش همراه 
افزایش  را  رضایت مندی  شرایط  در  قرارگیری  و  محیط   و  انسان 

می دهد )تصویر شماره10(.

جدول شماره 2: نمونه کدگذاری عبارت ها و دسته بندی نتایج در قالب موضوعات،طبقات توصیفی و عنوان طبقه مربوط به سئوال اصلی

عنوان طبقه مفهومطبقات توصیفی سرعتموضوعات )مستخرج از کدگذاری عبارت های متن مصاحبه ها(

به  احساسی  کنش  وا افزایش  کنان،  سا از  غ  فــار کالبدی  شخصیت  اهمیت 
کنان عامل افزایش توجه به تغییرات کاهش فاصله، آشنایی با سا تغییرات با 

کم
شکل گیری معیارهایی 

برای تنظیم شدت توجه
تنظیم تدریجی میزان توجه

افق بیرونی: 
مقایسه با روندهای بیرونی

افق درونی:
تنظیم کننده های درونی

کوچه ها، تأثیر شدت  مهم تر شدن تغییرات جزئی با مشاهده دگرگونی در سایر 
سناریوسازی  شکل گیری  ملک،  قیمت  افزایش  روی  پیرامون  ساخت وساز 

ذهنی پیش هنگام از روند محتمل در آینده 
کم

مقایسه تجربه با روندهای 
مجاور

خود  مشارکت  به  اهمیت  سالم،  خانه های  گهانی  نا تخریب  از  بیشتر  تأثیر 
کنان و اجباری نبودن، حساسیت به دید به البی و یا پارکینگ در طبقه  سا
همکف از بیرون، سادگی بیشتر و پذیرش راحت تر، افزایش توجه به بناهای 
مخروبه ضمن نوسازی بناهای مجاور، حساسیت به تغییر مناظر طبیعی و 

تکرار نشدنی، متروکه شدن عامل توجه بیشتر.

متوسط
گاه شدن از روند تغییر و  آ

تخمین شدت اثرات

ساده سازی ذهنی روند 
تغییرات

افق بیرونی: 
مقایسه براساس تجربه و 

دانش قبلی 
افق درونی:

گاهی از روند تغییر آ
کوچه ها، عالقه به تغییرات ساده تر و  آشنا  تشخیص سروصدای دائمی از سایر 
در کوچه محل زندگی نسبت به سایر جاها، لزوم هماهنگی شکلی با کل محله.

متوسط
ایجاد حساسیت بر اساس 

تجارب بیرونی و دانش 
قبلی

عادی شدن تدریجی ساختمان های نوساز برای پیاده ضمن توجه مستمر 
تخریب  به  حساسیت  کوچه ها،  به  خیابان ها  از  تغییرات  سرایت  روزانـــه،  و 
نوسازی،  محرک  پنجره ها  از  مطلوب  دید  و  بودن  آرام   ، پردرخت  خانه های 
حساسیت روی بناهای نبشی به  عنوان مرجع آدرس دهی، حساسیت بصری 
محلی،  خدمات  واجــد  بناهای  حفظ  به  حساسیت  مخروبه،  خانه های  به 
حساسیت به شرایط اولیه، توجه بیشتر به تغییر عناصر کاربردی مانند ورودی.

باال
پویایی ارزیابی بر اساس تنظیم تدریجی شدت اثر

زمان  و تجربه افق بیرونی: 
ارزیابی مثبت تر پس از وقوع 

افق درونی:
تکامل استاندارد ذهنی در 

زمان وقوع رویداد

کاهش اثرات، اهمیت حفظ دید به  هماهنگی و همزمانی در نوسازی عامل 
کنترل و توجه بیشتر به تغییر ارزش های  کوه در ارزیابی ساختمان های جدید، 
مهم  عناصر  با  ارتباط  در  تغییرات  اهمیت  تعیین  پنجره،  دریچه  از  طبیعی 
محله، توجه به انگیزه مدرن شدن به  عنوان محرک تغییر، توجه روزانه عامل 

پذیرش بیشتر تغییرات.

باال
تکامل استاندارد ذهنی بر 

اساس تجربه
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5.4.  فضای نتیجه در سرعت باالی تغییرات 
شبیه سازی  در  کنان  سا تغییرات  سرعت  باالی  با  کوچه های  در 
منجر  ناتوانی  این  می شوند.  مواجه  بیشتری  مشکالت  با  گذشته 
توجه  براساس  جدید  ذهنی  استانداردهای  تدریجی  تثبیت  به 
بیشتر به واحد مسکونی می گردد. تغییر نگرش اولیه منجر به ایجاد 

زمینه های پذیرش الگوهای جدید و آمادگی ذهنی برای شناسایی 
کاهنده  گونه های غالب و درنهایت تثبیت عوامل افزاینده یا  نوع و 
انطباق در بازتولید دائمی معانی نمادین جدید و پررنگ تر شدن 

کالبدی در رضایت از محیط زندگی می شود )تصویر 11(. معانی 

تصویرشماره9: فضای نتیجه از ساختارهای تجربه از تعیین شدت اثر، 
روایت از انطباق با تغییرات و شکل گیری معیارهای رضایت مندی  در 

سرعت  کم

تصویر شماره 10: فضای نتیجه از ساختارهای تجربه از تعیین شدت 
اثر، روایت از انطباق با تغییرات و شکل گیری معیارهای رضایت مندی  

در سرعت  متوسط
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نیز  را  مختلف  سرعت های  در  کوچه ها  میان  مشترک  یافته های 
می توان در جدول شماره 3 خالصه نمود؛ 

6.   بحث
به منظور بحث در خصوص یافته های پژوهش، ابتدا آمار تحلیلی 
در  استنتاجی  ــار  آم سپس  گــردیــد.  ارائـــه  سه گانه  سرعت های  در 
میان  مشترک  یافته های  و  مـــوردی  بین  تحلیل های  خصوص 
کوچه ها و سرعت های مختلف در هر یک از مراحل تجربه، ارزیابی 

عاطفی و  رضایت مندی استخراج شد.
 6 و  عــبــارت   40 مصاحبه ها،  تحلیلی  بــازخــوانــی  و  پــیــاده ســازی  از 
طبقه توصیفی در ارتباط با سئوال نخست، 29 عبارت و 4 طبقه 
توصیفی در ارتباط با سئواالت دوم و 25 عبارت و 3 طبقه توصیفی 

از غربالگری عبارات مرتبط با سئوال سوم حاصل شد. 
از  براساس پرسش های پژوهش  بحث و تحلیل های بین موردی 
عوامل سه گانه تجربه، ارزیابی عاطفی و رضایت مندی در هر یک از 

سرعت ها استخراج گردید:
تغییرات  اثر  از شدت  کنان  تجربه سا  :)1 )پرسش  تغییرات  تجربه 

چگونه و براساس چه معیارهایی شکل می گیرد؟

الگوهای  در  تغییر  فــعــال  ــورت  بــه  صـ تغییرات  تجربه  ــروع  شـ از   
تثبیت  و  تکامل  تا  ساختمان  به  خانه  مفهوم  تغییر  مانند  مرجع 
استانداردهای ذهنی، ساده سازی و خودتنظیمی صورت می گیرد. 
روندهای  با  خودتنظیمی  به  بیشتر  سرعت پایین  در  فرایند  ایــن 
بیرونی، در سرعت متوسط به تالش برای ساده سازی بیشتر و در 
ذهنی  استانداردهای  تثبیت  و  تکامل  متوجه  بــاال  سرعت های 

می شود.
کنان از انطباق  ارزیابی عاطفی )پرسش 2( : میان روایت ارزیابانه سا

کم تا زیاد چه روابطی وجود دارد؟ با شرایط جدید در تغییرات 
ترمیم و بازآفرینی داستان منسجم در هر سطحی از سرعت تغییرات 
کالبدی به نحوه تنظیم سطح انطباق با مکان و زمان تغییرات و 
کنترل پذیری آنها مرتبط است. بنابراین براساس مواجهات  میزان 
کالبدی در مکان به   قبلی مکانی و زمانی، هرگونه تغییر و جایگزینی 
عنوان عامل ایجاد تغییر در تعریف شاخص های مؤثر در ارزیابی از 

محیط موردتوجه قرار می گیرد. 
سنجش رضایت مندی )پرسش 3(: وجوه معنادار شاخص های 
مختلف  سرعت های  در  تغییرات  تجربه  از  رضایت مندی  بر  مؤثر 

کدامند؟

تصویر شماره11: فضای نتیجه از ساختارهای تجربه از تعیین شدت اثر، روایت از انطباق با تغییرات و شکل گیری معیارهای رضایت مندی  در سرعت باال
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کنان در دوره بازسازی ذهنی تجربه  که سا برحسب سرعتی از تغییر 
کرده اند، رضایت مندی در هر یک از سطوح محله، واحد همسایگی 
این  به  اســت.  بــرخــوردار  خاصی  ویژگی های  از  مسکونی  واحــد  و 
بیرون  تغییرات  کنترل پذیری  میزان  که در سرعت  پایین،  صورت 
که بعضًا تا سطوح فرا محله ای و شهری هم بسط معیار  کوچه  از 
مهمی در رضایت مندی به شمار می آید. حفظ تعامالت اجتماعی 
کالس  در سرعت متوسط و شکل گیری معانی جدید و متناسب با 
و  اصلی  معیارهای  از  می توان  را  سرعت  بــاال  در  جدید  اجتماعی 

کالبدی دانست.  تنظیم کننده رضایت مندی از تغییرات 
کنان اصیل در کوچه های  با سرعت کم برای حفظ  می توان گفت سا
نگرش در جهت رضایت مندی به خودتنظیمی، دستکاری داستان 
که  کنترل پذیری پرداخته اند. افرادی  منسجم و انطباق براساس 
تغییرات متوسط را تجربه و ارزیابی نمودند، به اتکای ساده سازی 
روندها و انطباق بیشتر با بعد مکانی تغییرات به تعامالت اجتماعی 
از  خــود  رضایت مندی  تنظیم  بــه  محیط  بــا  پویا  ارتــبــاط  حفظ  و 
کنینی  کالبد برای سا تغییرات محیط پرداخته اند. اهمیت یافتن 
که سرعت تغییرات باال را تجربه کرده اند نیز به شکل گیری استاندارد 

ذهنی جدید در جهت انطباق با بعد زمانی تغییرات پرداخته اند.
کالبدی  که سرعت های متفاوتی از تغییرات  کنینی  گرچه میان سا ا
کرده اند، تفاوت هایی از نظر میزان حساسیت نسبت به  را تجربه 
اما مهم ترین  زندگی دیده شد،  اولیه مکان  اهمیت بستر و شکل 

کالبدی بیان شده را می توان  موضوعات مشترک در زمینه تغییرات 
هماهنگی  کــه  جدید  کالبدی  الگوهای  بــا  محور  زمینه  انطباق 
کیفیت های طبیعی در شرایط اولیه داشته اند،  بیشتری با حفظ 
گونه های تغییر با وجود تکرار برای مردم محالت  دانست. برخی از 
هنوز تبدیل به الگوهای مرجع نشده اند و افراد از آنها ابراز نارضایتی 
سرعت های  با  و  به  تدریج  گونه ها  از  برخی  که  حال  آن  می کنند. 

متفاوت به الگوهای رضایت بخش تبدیل  شده اند. 
مشترک  یافته های  خصوص  در  تحلیلی  و  استنباطی  بررسی های 
حفظ  مرجع،  چارچوِب  الگوهای  با  هماهنگی  که  می دهد  نشان 
قطعات تفکیکی، تناسب تغییرات با هویت محلی و تبدیل  شدن 
کوتاه تر شدن چرخه های زمانی ساخت،  کنان،  به لنگرگاه ذهنی سا
کنترل عوامل افزایش  دهنده ذهنیِت انتظار مانند جداره های فاقد 
از  فضایی  گشایش  مانایِی  و  ترمیمی  محیط های  حفظ  بــازشــو، 
موضوعات قابل توجه در افزایش رضایت مندی از سرعت تغییرات 
تغییرات  سرعت  گفت  مــی تــوان  اســاس  ایــن  بر  بــوده انــد.  کالبدی 
با  مرتبط  عناصر  در  مــی شــود؛  ارزیــابــی  بعد  دو  در  بیشتر  کالبدی 
کیفیت های  کیفیت های زمینه ای2 و در روابط انضمامی؛ مرتبط با

معنایی_نمادین و قابلیت زندگی3.

کالبدی در تیپ-کوچه های سه گانه  جدول شماره3: یافته های مشترک مرتبط باتجربه، ارزیابی و رضایت از تغییرات 
ط باتجربه 

ی مرتب
یافته ها

ی
ت کالبد

تغییرا
که تقریبًا در یک دوره ساخته  شده اند.	−  حال و هوای مطلوب ایجاد شده میان ساختمان های هماهنگ با الگوهای چارچوب مرجع 
کالبدی.	− کولوژیک و طبیعی مانند درختان و حتی تغییر اقلیم با تغییرات  کیفیت های ا  ربط دادِن تغییر 
کنان در درک شدت اثر تغییرات بیش از افزایش تعداد واحدها به افزایش قطعات تفکیکی توجه می کنند. )توجه به افزایش قطعات 	−  سا

کوچه می دانند و برای افزایش تعداد واحدهای مسکونی این حد از تأثیر را قائل نیستند.  به  کاهش حس مالکیت خود بر  مستقل را به  منزله 
نظر می رسد این موضوع با فرهنگ مالکیت در چاردیواری قابل توجیه باشد(. 

ت 
ی تغییرا

ی عاطف
ط با ارزیــابــ

ی مرتب
یافته ها

ی
کالبد

کنان. 	−  تبدیل ساختمان های جدید و متناسب با هویت محلی به نقاط لنگرگاهی سا
گرایش سطح انطباق به آن. 	− کوتاه تر شدن چرخه های زمانی ساخت وساز به  عنوان یک محرک خوشایند و   
کوچه ها. 	− کالبدی   اهمیت تغییر در صفحه بازشو آسمان در ارزیابی تغییر 
که آماده اتصال به حجم توده  قطعه مجاور هستند( 	− کوچه )اصطالحًا صفر و فاقد بازشو  کور مشرف  به سیمای   توجه به جداره های جانبی 

کوچه  کالبدی  کلیت  که زمینه را برای شروع  تغییرات دومینویی فراهم و نوعی حالت انتظار  و تعلیق را در  عامل تقویت ذهنیت انتظار )چرا
ایجاد می کنند(.

 تبدیِل پدیده  از دست رفتن محیط های ترمیمی1 مردم نیاوران مانند خانه باغ ها و مدرسه های بزرگ به عامل مهمی در ارزیابی.	−
 مقایسه و ارزیابِی شکل جدید با هویت قبلی بعد از خراب شدن تا دوره ساخت و حتی مدتی بعد از آن. 	−
گشایش فضایی اهمیت ویژه ای دارد.	− کیفیت های بصری و  ِک سرعت دوره ساخت، سرعت از دست رفتن   در ادرا
کم زمان بیشتری برای 	− گشایش فضایی یا حس دلباز بودن در ارتباط با نسبت توده و فضا ) در سرعت   توجه ویژه به از دست رفتن مانایِی 

گشایش فضایی وجود دارد و امکان انطباق افزایش می یابد(.  استفاده از  ی از تجربه 
ت مند

ط بــا رضای
ی مرتب

یافته ها
ی

ت کالبد
تغییرا

کالبدی در سطح 	− گرفتن آن در برخی از دوره های زمانی ناشی از تصور افزایش سرعت تغییرات  کنان و اوج   فراهم شدن بستر نارضایتی سا
محله در مقایسه با دوره های پیشین. 

 حتی در صورت هماهنگی تغییرات با الگوهای چارچوب مرجع نیز اغلب افزایش سرعت به  منزله افزایش رضایت و رفتار انطباقی بیشتر 	−
نمی باشد.

 هماهنگی و انطباق  روند تغییر در سطح و سطوح فضاهای بسته )متراژ واحد مسکونی( و باز )مانند حیاط( با چرخه تغییرات خانواده و 	−
مرحله زندگی خانوادگی عامل افزایش رضایت مندی.

کمی هم قابل اصالح باشد. یعنی شدت 	− گاهی تا حد بسیار  که  کالبدی محیط زندگی در دوره های مختلف   انطباق تدریجی با شخصیت 
کالبدی در طول زمان  کاهش حس تعلق مانع از نگاه عملی تر آنها به انطباق با تغییرات  کم و  کنان از برخی موضوعات مانند ترا نارضایتِی سا

نبوده است.
 اهمیت به موضوعات کمی در دوره ساخت، مانند مساحت حیاط و زیربنا، طراحی نما، نوع و رنگ و توجه بیشتر به موضوعات کیفی به  ویژه 	−

کنان.  کارکردی حیاط و فضاهای باز و دیدهای از درون به بیرون و برعکس و روابط اجتماعی بعد از سکونت در رضایت مندی سا تناسبات 

1 Restorative Environment
2 Contextual
3 Livability
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7.  نتیجه گیری  و تبیین مدل های مفهومی
ارزیابی  و  تجربه   در  که  می دهد  نشان  پژوهش  از  حاصل  نتایج 
ــنــان در ســرعــت هــای  ک ــط ســا ــوس ــبــدی ت ــال ک عــاطــفــی تــغــیــیــرات 
به  توجه  صــورت  در  دارد.  وجــود  معناداری  تفاوت های  مختلف، 
تجربه  را  تغییر  مختلف  سرعت های  که  کنینی  سا حساسیت های 
کرده اند، می توان انتظار داشت در تهیه اسناد شهرسازی در مقیاس 
حصول  بــرای  مناسبی  بستر  ساخت،  مجوزهای  صــدور  و  محلی 
خاص  طور  به   و  کالبدی  تغییرات  رونــد  از  کنان  سا رضایت مندی 
گرچه در فرایند  سرعت آن فراهم شود. براساس نتایج این پژوهش ا
کنان از تغییرات کالبدی، از بین رفتن هویت کوچه  ارزیابی دائمی سا
کالبدی آن مانند اندازه قطعات، احجام و  یا برخی از ویژگی های 
کوچه با افزایش سرعت  واحدهای مسکونی و داشتن حیاط در لبه 
پررنگ تر می شود، اما در صورت توجه به ارزش هایی که طی سال ها 
الگوهای  به  تبدیل  کنان  سا ذهــن  در  و  شکل گرفته  به تدریج  و 
از یک سو و توجه به تعداد و نوع تغییرات،  چارچوب مرجع شده 
کلیت جدید براساس ارزیابی  دوره بندی ساخت و روند شکل گیری 
و  جدید  شرایط  با  انطباق  امکان  دیگر  سوی  از  کنان  سا عاطفی 

رضایت مندی حاصل از آن افزایش می یابد. 
کیفی حاضر  در نهایت براساس مفاهیم استخراج شده از پژوهش 
در هر یک از مراحل سه گانه تجربه، ارزیابی عاطفی و رضایت مندی، 

مدل های مفهومی زیر استخراج شده اند )تصویر شماره 12(.
کالبدی از منظر  استفاده از مدل های مفهومی برای فهم تغییرات 

کنان، این امکان را برای طراحان و برنامه ریزان فراهم می آورد  سا
کم تا زیاد، به  تا در فرایند سیاست گذاری در هر یک از سرعت های 

کنان دست یابند. موضوعات واجد اهمیت برای سا
لــزوم  و  مشابه  تقریبًا  جریانات  وجــود  بــه  توجه  بــا  دیگر  ســوی  از 
کاربردهای  مطالعات زمینه گرا در سایر محالت مسکونی، مهم ترین 
کالبدی در محیط زندگی  توجه به رضایت مندی از سرعت تغییرات 

کنان را می توان در موارد زیر برشمرد: کاوی ارزیابی سا بر مبنای وا
روند  از  کنان  سا محلی  دانــش  به کارگیری  امکان  شــدن  فراهم   -
کالبدی در فهم و ارزیابی اثرات و نتایج حاصل در راستای  تغییرات 
کالبدی در محالت، توسعه روش های مشارکتی در سیاست گذاری 

که  مسکونی  محیط  در  مختلف  ساختارهای  بین  ارتباط  فهم   -
امکان پایش روابط بیِن مکان ها و محیط در طول زمان  را فراهم 
می نماید و  می تواند به  عنوان راهنمای عمل در  تصمیم گیری های 

کار رود، کالبدی به  مرتبط با ویژگی های 
کمک به ارتقای روش هــای ریخت شناسی در طراحی شهری از   -

کنان و طریق توجه به ارزیابِی سا
سیاست گذار  شهری  طراحی  ابــزار  عنوان  به   زمان  مفهوم سازی   -
کالبدی در  تغییر  برای هدایت و فرایندبخشی به جریان تکامل و 

محیط مسکونی.
که تغییر در ویژگی های فردی، اجتماعی و اقتصادِی  در انتها از آنجا 
آمــاری  جامعه  پاسخ  و  نگرش  در  تغییر  باعث  می تواند  کنان  سا
پژوهش  نتایج  از  استفاده  با  بعدی  پژوهش های  انجام  شوند، 
حاضر به  منظور دریافت مشترکات و تفاوت های میان دیدگاه ها و 

کالبدی برآمده از مصاحبه های کیفی تصویر شماره 12: مدل های مفهومی در سرعت های سه گانه تغییرات 
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کمی ضروری به نظر می رسد. با روش های 
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