تبیین فرآیند ارزیابی و داوری تجربههای بازآفرینی شهری دردوره اول
جایزه ملی بهترین تجربه بهسازی و نوسازی شهری
الهه پژوتــن
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رویکــرد هــر پژوهــش ،مبیــن اهــداف و ابزارهایــی اســت کــه
بــه تناســب محتــوای پژوهــش موردنیــاز هســتند .اگرچــه در
تقســیمبندی کالن میتــوان رویکردهــای پژوهــش را در دو
دســته کمــی و کیفــی جــای داد ولــی بایــد اذعــان کــرد کــه
روشهــای کمــی و کیفــی مکمــل یکدیگرنــد و بــه تعامــل
واقعــی بیــن هــر دو روش در جریــان پژوهــش نیــاز اســت.
بــه بیــان بهتــر ،روشهــای دادهیابــی ،تحلیــل و تفســیر کیفی
بایــد بــه پژوهش کمــی ،جهــت بدهنــد و روشهــای دادهیابی،
تحلیــل و تفســیر کمــی بــه پژوهــش کیفــی ،بازخــورد .ایــن
فرآینــد همــه جــا الزم اســت دایــرهوار و در عیــن حــال تکامل
یابنــده باشــد و بــه تکمیــل و تدقیــق چارچــوب نظــری مــدد
رســاند( .اســتراوس ،کربیــن )56:1392،ایــن موضــوع نشــانگر
ضــرورت انعطــاف پذیــری و خالقیــت در تعیین مســیر کشــف
واقعیتهــا طــی فرآینــد پژوهــش اســت و هــرگاه موضــوع
پژوهــش ،ســنجش ابعــاد و مولفههــای کیفیــت یــک پدیــده
باشــد ایــن انعطــاف و نــوآوری اهمیتــی دوچنــدان
مییابــد .کیفیــت مقولـهای نســبی (گلــکار )90:1390،و بــه
طــور توامــان قائــم بــه عینیــت و ذهنیــت اســت کــه تنهــا در
نســبت بــا مــکان و زمــان مشــخص میتــوان آن را تعریــف
کــرد .ایــن مفهــوم همــواره بــا پیچیدگیهــای عدیــدهای
همــراه بــوده کــه عمدتـاً از ماهیــت مبهــم آن نشــات میگیرد
و بــه دلیــل ابهــام برانگیــز بــودن ،نیازمنــد بازتعریف مســتمر و
بــه روزآوری مــداوم بــر اســاس شــرایط مکانــی ـ زمانــی پدیده
اســت .بنابــر مــرور صــورت گرفتــه در بــاب معنــی لغــوی واژه
کیفیــت ،میتــوان ایــن مفهــوم را تــا انــدازهای در تعریــف زیــر
تبییــن کــرد« :مجموعـهای از خصوصیــات یا صفات مشــخص
کــه باعــث متمایــز کــردن یــک شــیء از اشــیاء دیگــر میشــود و
مــا را قــادر میســازد کــه در مــورد برتــری ،مشــابهت و یــا
فروتــری چیــزی در مقایســه بــا چیــزی دیگــر و نیــز از نظــر
زیباشــناختی در مــورد زیبــا یــا زشــت بــودن ،خــوب یــا بــد
بــودن و از نظــر عملکــردی در مــورد بهتــر یــا بدتــر بــودن

و کارآمــد یــا ناکارآمــد بــودن آن قضــاوت و حکــم کنیــم».
(همــان 92:به نقــل از  )1993,Billingsبایســتی توجه داشــت
مفهــوم کیفیــت در نســبت بــا زندگــی و شــهر ،بــا گســتره
قابــل توجهــی از نامعلومیهــا و قیــود مواجــه میشــود کــه
بــاز هــم تــن بــه تعریــف دادن آن را دشــوارتر میســازد و
ضــرورت دارد در پژوهشهایــی بــا موضــوع ســنجش کیفیــت،
هــم در مرحلــه تدویــن مبانــی نظــری کیفیــت و هــم در
مرحلــه کاربســت عملیاتــی ایــن مبانــی نظــری ،پژوهــش بــا
اتــکا بــر عقــل جمعــی و تجربیــات مختلــف بــه پیــش رود،
تجربیــات کارشناســانه بــه دقــت مــورد بازنگــری قــرار گیرنــد
و واقعیتهــای جامعــه محلــی در تعریــف کیفیــت و تبییــن
معیارهــای آن کشــف شــوند.
رویــداد جســتار کیفیــت در تجربههــای بازآفرینــی شــهری که
بــا هــدف ایجــاد حساســیت در جامعــه حرفـهای و دانشــگاهی
نســبت بــه مقولــه کیفیــت و ضــرورت توجــه عملیاتــی بــه
ایــن مفهــوم ،برنامهریــزی شــده اســت ،یکــی از ابزارهــای
تحقــق کیفیتگرایــی و کیفیتمحــوری بــه شــمار م ـیرود.
ایــن رویــداد ،بــه دنبــال شــناختن و شناســاندن تجربههایــی
اســت کــه توانســتهاند کیفیــت را در معنــای پایــدار آن بــرای
مــردم ،بــه ارمغــان آورده و آموزههایــی را بــرای هدایتگــران
اقدامــات بازآفرینــی شــهری بــه همــراه داشــته باشــند .اتخــاذ
رویکــرد ارزیابــی کیفــی در ســنجش میــزان اثرگــذاری،
میتوانــد زمینهســاز جســتجوی کیفیــت از نــگاه مــردم جهــت
مناســب ســازی اقدامــات بــا اولویتهــا و انتظــارات آنهــا و در
نتیجــه شناســایی اقدامــات موثــر از نظــر مــردم جهــت تدوین
یــک برنامــه جامــع اقــدام شــود کــه در نهایــت بــه راهانــدازی
جریــان یادگیــری متقابــل مــردم و کارشناســان در ارتقــای
کیفیتهــای محیطــی در محدودههــا و محلههــای هــدف
بازآفرینــی شــهری منتهــی گــردد .میتــوان گفــت تاکیــدات
اصلــی در ایــن برنامــه فرهنگــی بــر دو موضــوع بــوده اســت:
 )1استنباط کارشناسانه (و البته میان دانشی) از مفهوم کیفیت
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فرآیند اقدامات در برنامه اولین رویداد جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری

در کنار تعبیر عامیانه آن از زبان مردم قرار گیرد و دانش مشترک
برآمده از این تعاریف ،هدایتگر برنامهریزی و طراحی شهری
شود تا از این مسیر بتوان کیفیت زندگی مردم را در اقدامات
بازآفرینی شهری ارتقا داد.
 )2ارزیابی کیفی میزان موفقیت اقدامات بهسازی و نوسازی
شهری در ارتقای کیفیت زندگی مردم در کنار ارزیابی کمی قرار
گیرد تا شناخت واقع بینانهتری در تصمیمسازان و تصمیمگیران،
نسبت به میزان توفیق اقدامات ایجاد شود.
پــس از ایــن مقدمــه ،بــه تبییــن روششناســی تدویــن و
کاربســت معیارهــا پرداختــه میشــود و رهیافتهــای مــورد
اســتفاده در هریــک مــورد مداقــه قــرار میگیرنــد .ایــن
چارچــوب ،پــس از آسیبشناســی در شــورای علمــی رویــداد
در ســال اول ،تدقیــق ،تکمیــل و تصحیــح شــده و در نســبت
بــا حــوزه موضوعــی ســال آینــده بــه عنــوان ،الگــوی ارزیابــی
خواهــد شــدد.
تدوین معیارهای ارزیابی:
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پژوهشهــا متناســب بــا موضــوع و شــیوه اســتفاده از
دستاوردهایشــان ،فرآینــد متفاوتــی را بــه خــود اختصــاص
میدهنــد .شــیوهای کــه در تدویــن معیارهــای ارزیابــی ایــن
پژوهــش میبایســت مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت ،در
وجــه نظــری بــه دلیــل اتــکای قابــل دفــاع بــه مبانــی نظــری
جهانــی و مــورد پذیــرش جامعــه دانشــگاهی ،نیازمنــد مــرور
نظریــات مختلــف در حوزههــای دانشــی گوناگــون بــا تاکیــد
بــر موضــوع خــاص بافتهــای هــدف بهســازی و نوســازی
بــوده اســت .همچنیــن بــه دلیــل ضــرورت بهرهگیــری از
تجربیــات افــراد در کار حرفـهای و آشــنایی بــا مشــخصههای
اقدامــات در واقعیــت ،بایســتی بــا متخصصیــن مختلــف گفتو
گوهایــی صــورت میگرفــت کــه پــس از ایــن مصاحبههــا،
تعاریــف و شــاخصههای کلیــدی بــرای ارزیابــی اســتخراج
شــود .بنابرایــن میتــوان گفــت در قســمت تدویــن معیارهــای
توگــو»
ارزیابــی ،دو بخــش «مــرور مبانــی نظــری» و «گف 
قابــل توضیــح اســت.
الــف) مــرور ســابقه موضوع بر اســاس یک ســامانه ســازماندهی
و بازیافــت مطالــب (گــروت و وانــگ )64:1392،بخــش مهمــی
از فرآینــد پژوهــش محســوب میشــود .موضــوع ایــن پژوهش
کــه ســنجش کیفیــت اقدامــات بازآفرینی شــهری انجام شــده
در محدودههــا و محلههــای هــدف بهســازی و نوســازی ،در
دو بعــد ماهــوی و رویــهای اســت ،بــه دلیــل ویژگیهــای
خــاص بافتهــای ناکارآمــد ،از لحــاظ مفهــوم کیفیــت بــا

بخشهــای دیگــر شــهر تفاوتهــای بنیادیــن دارد و ضــروری
اســت بازتعریــف مولفههــا و معیارهــای کیفیــت بــر اســاس
مختصــات اجتماعــی ـ کالبــدی ایــن محدودههــا صــورت
پذیــرد .لــذا یادداشــتبرداری منظــم از منابــع اطالعاتــی و
ترســیم مــداوم نمودارهــای درختــی ،موضوعــی ،طبقهبنــدی
و مفهومی(همــان )71:در هرمرحلــه از مــرور ادبیــات موضوعی،
روش پایــه تدویــن معیارهــای ارزیابــی در بخــش مــرور مبانــی
نظــری بــوده اســت .نکتــه قابــل توجــه دیگــر دربــاره موضــوع
آن اســت کــه ســنجش کیفیــت اقدامــات ،مقولــهای اســت
کــه عــاوه بــر ارزیابــی وضعیــت حــال حاضــر ،بــه اطالعاتــی
جامــع دربــاره وضعیــت پیــش از اقــدام و شــرایط حیــن
انجــام عملیــات نیــز نیــاز دارد .بــا توجــه بــه کمبــود نیــروی
کارشناســی متخصــص در ســازمانهای مســئول ،کــه بــه
اهمیــت امــر مستندســازی اقدامــات واقــف بــوده و ایــن امــر را
بــه نحــو احســن انجــام دهــد ،بخشــی از رویههــای پیشــنهادی
ارزیابــی کیفیــت در منابــع مطالعاتــی ،قابلیــت اجرایــی در ایــن
محدودههــا نداشــته و بــه همیــن دلیــل بــا اســتفاده از جــداول
و ماتریسهــای مقایس ـهای ،ســاختار ارزیابــی و اســناد مربــوط
بــه اقدامــات برتــر در تجربیــات جهانی مشــابه رویــداد ،بــا اعمال
تغییراتــی متناســب بــا موضــوع و موضــع مــورد نظــر ،اســتفاده
شــده اســت.
ب) بــر اســاس تجربیــات مختلــف ،پژوهــش بــه نــدرت
همانطــور کــه برنامهریــزی شــده بــه پیــش مــیرود
(اســتراوس ،کربیــن )54:1392،لــذا در روش مصاحبــه بــا
صاحــب نظــران ،از روشهــای متعددی اســتفاده شــده و حرکت
در میــان رویکردهــا و روشهــای متفــاوت صورت گرفته اســت؛
چراکــه در فرآینــد پژوهــش ،همیشــه چرخشهــای پیشبینی
نشــدهای پیــش میآیــد کــه پژوهشــگر را وا مـیدارد مواضــع
و روشهــای خــود را زیــر ســوال بــرد .بــر همیــن اســاس در
توگــو بــا  25نفــر از صاحبنظــران (متشــکل از اســاتید
گف 
دانشــگاه و مدیــران شــرکت عمــران و بهســازی شــهری ایران)
از روش دلفــی اســتفاده شــد و در بعضــی مــوارد بــا درخواســت
ارائــه یادداشــتی از اســاتید دربــاره یکــی از موضوعــات مرتبــط
بــا کیفیــت در بازآفرینــی شــهری ،ابتــدا نظــرات آنها بررســی
و ســپس بــر اســاس اقتضائــات موضــوع و ایدههــای آنهــا،
ســواالتی مرتبــط بــرای مصاحبــه نیمــه ســاختاریافته طــرح
گردیــد .همچنیــن در مصاحبــه بــا اعضــای شــورای علمــی،
پــس از برگــزاری چنــد جلســه و تحدیــد موضــوع از ابعــاد
مختلــف ،بــا روش گــروه مرکــز( )focus groupنظــرات اعضــا،
گــردآوری و تحلیــل شــده اســت.

پــس از مــرور مبانــی نظــری مرتبــط بــا دو مقولــه بازآفرینــی
شــهری و کیفیــت زندگــی در محیطهــای شــهری (باالخــص
محدودههــای هــدف بازآفرینــی شــهری) ،جمـعآوری بخشــی
از معیارهــا و مولفههــای کیفیــت در اقدامــات بهســازی و
نوســازی شــهری (در ابعــاد و زمینههــای گوناگــون) و در
انتهــا بهرهگیــری از نظــرات خبــرگان در حوزههــای دانشــی
مختلــف کــه در عرصــه بازآفرینــی شــهری (در نظــر و عمــل)
بــه عنــوان کنشــگران فعــال بــه شــمار میرونــد ،جدولــی بــر
اســاس معیارهــا و زیرمعیارهــا تدویــن گردیــد.

کاربست معیارهای ارزیابی:

در مرحلــه بعــد از تدویــن معیارهــای کالن و زیرمعیارها مربوطه،
ســه نشســت هماندیشــی پیرامــون معیارهــای انتخــاب یــک
تجربــه موفــق بازآفرینــی شــهری در دانشــگاههای علــم و
صنعــت ایــران ،هنــر تهــران و شــهید بهشــتی برگــزار گردیــد و
بازخوردهــای ایــن جلســات در تدقیق معیارها به کار بســته شــد.
ایــن جلســات بــه دنبــال تحقــق دو هــدف اصلــی بــوده انــد :اول،
تکمیــل و تصحیــح زیرمعیارهــا و ایجــاد آگاهــی نســبت بــه
ابعــاد عملیاتــی ســاختن ارزیابــی کــه بــا بیــان تجربههــای افراد
حاضــر در نشسـتها ،میتوانســت قالــب روشـنتری بــه خــود
بگیــرد .دوم ،ترویــج اندیشــه کیفیتگــرا در اقدامــات بازآفرینــی
شــهری کــه بــا حســاس کــردن اندیشــه دانشــگاهیان نســبت

پژوهــش کیفــی بــا توجــه بــه اصــول فلســفی ـ پارادایمــی آن،
مملــو از ابهــام و پیشبینــی ناپذیــری اســت .در ایــن نــوع
تحقیــق ،راهبردهــای هدفمندانــه جایگزیــن قواعــد روش
شــناختی بــوده و رهیافتهــای مطالعــه بــر فرمولهــای
آمــاری ارجحیــت دارند(.محمدپــور )47:1392،بــر همیــن
اســاس انتخــاب رهیافتهــا و رویکردهــای پژوهــش و ترکیــب
مناســب آنهــا اهمیــت بســزایی دارد .لــذا در آغــاز فرآینــد
ارزیابــی از میــان انــواع رویکردهــای کیفــی چــون :مردمنگاری،
تفســیرگرایی مبتنی بر پدیدارشــناختی ،فمینیســتی ،تاریخی
ـ تطبیقــی ،نظریــه زمینـهای ،بــه تناســب موضــوع و اهدافــی
کــه انتظــار میرفــت ،مردمنــگاری و تفســیرگرایی مبتنــی
بــر پدیدارشــناختی و تــا انــدازه ای در برخــی مــوارد نظریــه
زمین ـهای انتخــاب شــده اســت.
رویکــرد مردمنــگاری ،بــر پایــه ریشــههای مردمشــناختی،
بــه تعمــق محقــق در یــک بســتر فرهنگــی خــاص و تــاش
بــرای فهــم چگونگــی تفســیر مــردم از زندگی روزمــره ،اهمیت
ویــژهای میدهــد .شــاخصترین جنبــه مردمنــگاری ،اتــکای
آن بــر مشــاهده مشــارکتی بــه عنــوان مبنــای گــردآوری
اطالعــات اســت .اگرچــه ایــن واژه معمــوال بــرای اشــاره بــه
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بــه موضــوع ،پیگیــری شــده و بــه مــرور میتوانــد در ســالهای
آینــده ســاختار منســجمتری پیــدا کنــد .بخــش دیگــری کــه
در بازبینــی معیارهــا مــورد توجــه قرار گرفــت ،برگزاری جلســات
شــورای علمــی بود کــه طــی آن بخشهایــی کــه در جمعبندی
زیرمعیارهــا ،از درجــه اهمیــت بیشــتری برخــوردار بــوده ولــی
مــورد غفلــت واقــع شــده بودنــد در اولویتبنــدی زیرمعیارهــا
بــر اســاس گونهشناســی پروژههــا ،مــورد توجــه قــرار گرفتنــد
و از ایــن مســیر ،زیرمعیارهــا متناســب بــا گونــه پــروژه ،تدقیــق
و تصحیــح شــدند.
یکــی از اقداماتــی کــه در خــال ایــن مرحلــه مطالعاتــی بــا
هــدف ارتقــای آگاهــی دســتاندرکاران موضــوع بهســازی و
نوســازی شــهری ،پیگیــری شــد انتشــار دو ویژهنامــه حــاوی
اطالعــات مســتخرج از مــرور مبانــی نظــری و خالصــهای از
توگوهــای انجــام شــده بــا صاحبنظــران و یــک گــزارش
گف 
میــان دوره از کلیــه فعالیتهــای دبیرخانــه رویــداد بــوده
اســت کــه بازخوردهــای مثبــت متخصصــان و مدیران نســبت
بــه رویکردهــا و تجربههــای مطــرح شــده در ایــن مجلــدات
را میتــوان بــه عنــوان نشــانه ای از اثرگــذاری فرآینــد بــر
جامعــه هــدف قلمــداد کــرد.
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موقعیتــی بــه کار مـیرود که پژوهشــگر در آن نقشــی طبیعی
ایفــا میکنــد ،ولــی ایــن امــکان وجــود دارد کــه محقــق
در موقعیــت مــورد مطالعــه ،تــا حــدودی بــه نقــش طبیعــی
خــود وفــادار نمانــد .بنابرایــن ،بســته بــه چگونگــی مشــاهده
و حضــور پژوهشــگر در محیــط مــورد مطالعــه ،مشــاهدههای
مشــارکتی بــا تفــاوت فــراوان انجــام میشــوند .تفســیرگرایی
نیــز بــه معنــای فهــم دنیــای پیچیــده تجربههــای زندگــی
روزمــره از دیــدگاه مــردم اســت .بــر اســاس اصــول ســنت
پدیدارشــناختی ،طرفــداران ایــن روش تحقیــق ،بــر پایندگــی
و برتــری تجربــه ذهنــی از دنیــای واقعــی ارج مینهنــد .در
نظریــه زمینـهای نیــز پژوهشــگر در پــی آن اســت کــه فــارغ از
ارائــه باورهــا و تصورهــا ،اجــازه دهــد شــرایط طبیعــی محیــط،
دادههــا را تعییــن کنــد و ســپس نظری ـهای از میــان دادههــا
بــه تکویــن برســد .ویژگــی مهــم نظریــه زمین ـهای ،اســتفاده
از فرآینــدی متمرکــز ،قابــل تکمیــل و تعاملــی اســت کــه بــه
طــور همزمــان ،گــردآوری دادههــا ،کدگذاری(تحلیــل
دادههــا) و نگاشــت یــا بنــای نظریــه را شــامل میشــود.
(گــروت و وانــگ 1392،ـ اســتراوس و کربیــن 1392،ـ
محمدپــور)1392،
بــه طــور کلــی بــر اســاس ضــرورت ترکیــب رهیافتهــای
منتخــب در فرآینــد پژوهــش ،میتــوان گفــت در ســه بخــش
گــردآوری ،تحلیــل و تفســیر دادههــا و بازنمایــی آنهــا جهــت
داوری از روشهــای متعــددی متناســب بــا اقتضائــات موضــوع
اســتفاده شــده اســت کــه در ادامــه توضیــح داده میشــود.
گردآوری داده ها:
پژوهــش کیفــی طــی انجــام ،تکویــن مییابــد و شــکل میگیــرد.
(محمدپور)142:1392،ایــن پژوهــش بــا یــک شــناخت
اجمالــی از اســناد متنــی و تصویــری موجــود ،آغــاز و پــس
از متناسبســازی چارچــوب معیارهــا بــا ویژگیهــای هــر پــروژه،
س ـوالهای اولیــه مصاحبــه یــا عرصههــای نیازمنــد مشــاهده
و تحلیــل بصــری ،بــر پایــه مفاهیــم برگرفتــه از معیارهــا و
زیرمعیارهــا طــرح گردیــد .فــرض اصلــی آن بــوده اســت
کــه معیارهــا ،نقطــه عزیمتانــد و گــردآوری داده بــا آنهــا
آغــاز میشــود ولــی بــه ایــن دلیــل کــه مفاهیــم برآمــده از
دادههــای واقعــی نیســتند ،پژوهشــگر بایســتی نســبت بــه
پذیــرش اطالعــات خــارج از چارچــوب ،منعطــف برخــورد کنــد.
گــردآوری دادههــا تــا انـدازهای کــه مقولههــای موردنظــر بــه اشــباع
برســند ادامــه یافــت ،یعنــی تــا زمانــی کــه:
الف) هیچ داده جدید یا مرتبط به یک مقوله به دست نیاید؛

ب) مقوله از لحاظ ویژگیها و ابعاد به خوبی پرورش یافته
باشد و گوناگونیهای آن را به نمایش بگذارد؛
ج)مناسباتمیانمقولههابهخوبیمشخصواعتبارشانثابت
شدهباشد(.استراوسوکربین 1392،ـمحمدپور)1392،
بــر ایــن اســاس ،خالص ـهای از روشهــای مــورد اســتفاده در
ایــن بخــش از مطالعــات ،بــه ترتیــب بیــان میشــود .الزم بــه
ذکــر اســت توضیحــات کامــل ایــن روشهــا و خروجیهــای
هریــک از بخشهــا در کتــاب رویــداد در ســال اول بــا نــام
تجربههــای بازآفرینــی شــهری؛ مــرور فرآینــد و دســتاوردهای
اولیــن جایــزه ملــی جســتار کیفیــت در تجربههــای بازآفرینی
شــهری ،تبییــن و تشــریح شــدهاند.
الف) مرور اسناد متنی (حقیقی ـ مجازی) ،صوتی و تصویری
نقطــه شــروع مرحلــه گــردآوری داده ،اســتفاده از مســتندات
طرحهــا و روی همگــذاری الیههــای اطالعاتــی بــه دســت
آمــده از اســناد گوناگــون اســت .در ایــن مرحله ،تمامــی دادههای
موجــود در ســازمانهای محلــی مختلــف دربــاره یــک پــروژه،
جمــع آوری شــده و بــا اســتخراج و دســته بنــدی اطالعاتــی کــه
میتوانســتند بــه زیرمعیارهــا و چــک لیس ـتها پاســخ دهنــد،
شناســنامهای از مختصــات و ویژگیهــای اصلــی و در برخــی
مــوارد بــه همــراه جزئیــات تهیــه گردیــد.

ب) مشاهده
مشــاهده مشــارکتی بــه عنــوان بنیــان روششناســی کیفــی
مطــرح اســت(.محمدپور)127:1392،اگرچه نــوع مشــاهده در
ایــن پژوهــش بــه واســطه زمــان نســبتا انــدک ،تحققپذیــر
نبــوده اســت ولــی بــه ســبب شــباهت برخــی از شــیوههای
یادداشــتبرداری در ایــن شــیوه ،میتــوان گفــت در ایــن
پژوهــش ،شــیوه مشــاهده مشــارکتی پیگرفتــه شــده اســت.
یادداش ـتهای مشــاهدهای ـ میدانــی اســتفاده شــده در ایــن
پژوهــش عبارتنــد از:
 )1یادداشــتهای سردســتی( :)Jotting Notesیادداشــتهایی
کــه در میــدان نوشــته شــده و عموماً کوتــاه ،مقطعــی ،ناگهانی
و مبتنــی بــر حافظــه کوتــاه مــدت بودهانــد( .همــان )135:در
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ایــن راســتا طــی ایــن پژوهــش ،آشــنایی بــا محیــط مــورد
بررســی و شــیوه زندگــی روزمــره مــردم ،بــدون شــناخته
شــدن پژوهشــگر در مرحلــه اول الزامــی مینمــود .ایــن امــر
گفتوگــوی جمعــی
عــاوه بــر شناســایی پاتوقهــا بــرای 
مــردم و مکانیابــی نقــاط اصلــی بــرای گفــت وگــوی عمیــق بــا
مطلعــان کلیــدی ،موجــب شــکلگیری تصویــری کلــی از مکان
در ذهــن پژوهشــگر از طریــق ترســیم کروکیهــای معــرف حال
و هــوای مــکان بــه همــراه یادداشـتبرداریهای پراکنــده شــد.
 )2یادداشــتهای توصیفــی ( :)Descriptive Notesایــن
یادداشــتها ،اســتخوانبندی کار میدانــی هســتند و شــامل
دیاگرامهــا و نقشــه هــای زمانــی ،مکانــی و اجتماعــی نیز می شـوند.
(همــان )136:در ایــن بخــش عــاوه بــر دیاگرامهــای تحلیلــی
انتزاعــی کارشناســان ،از گــروه ســنی کــودکان و نوجوانــان نیز
بــر حســب مــورد اســتفاده شــده اســت.
 )3یادداشــتهای تحلیلــی ـ اســتنباطی(Inferential and
 :)Analytical Notesایــن نــوع یادداشــت بــر اســاس دیــدن و
شــنیدن و اســتنباطها و تحلیلهــای شــخصی پژوهشــگر
ایجــاد شــده و فرضیههــای انتزاعــی محقــق را نیــز میتــوان
در ب ـرد اشــته باشــد( .همــان )135:در ایــن پژوهــش ،همــه
اعضــای تیــم بازدیــد کننــده بــر اســاس تخصــص خــود ایــن
بخــش را متناســب بــا زیرمعیارهــای مربــوط بــه زمینــه گرایی
و اثرگــذاری ،پیگیــری کردهانــد.
ج) مصاحبه
پایهایتریــن بخــش در مصاحبــه ،تعییــن جامعــه هــدف
و شــیوه نمونهگیــری از آن اســت .اگرچــه نمونهگیــری
هدفمنــد یــا معیارمحــور ،شــکلکلی و غالــب نمونهگیــری در
پژوهــش کیفــی محســوب میشــود ولــی ایــن نمونهگیــری
از تنــوع بســیار برخــوردار اســت .پاتــون در پاســخ بــه همــه
ســوالهای مرتبــط بــا طــرح تحقیــق کیفــی ،رهیافتهــای
روش شــناختی ،رویههــای تحلیلــی و از جملــه راهبردهــای
نمونهگیــری ،انــدازه نمونــه و مســایل آن ،اینگونــه پاســخ
میدهــد کــه« :بســتگی دارد» .وی ادامــه میدهــد کــه انــدازه
نمونــه بــه آنچــه کــه محقــق میخواهــد بدانــد ،بــه هــدف
بررســی ،بــه آنچــه ســودمند خواهــد بــود ،آنچــه کــه باورپذیــر
اســت و آنچــه کــه بــا توجــه بــه زمــان و منابــع میتـوان انجــام داد،
بســتگی دارد( .همــان 47 :بــه نقــل از پاتــون  )244:2002در
ایــن قســمت بنابر موضــوع مصاحبــه و گــروه هــدف موردنظر،
از روشهــای متعــددی بــرای نمونهگیــری و مصاحبه اســتفاده
شــده اســت .بنابــه تجربــه اگــر کســی بــا در دســت داشــتن
یــک پرسشــنامه کــه بــه تمامــی از پیــش آمــاده اســت ،پــا

بــه میــدان بگــذارد ،مــردم فقــط بــه آنچــه از آنهــا پرســیده
میشــود ،پاســخ میدهنــد و توضیحــی اضافهتــر ارائــه
توگــوی
نمیکننــد .لــذا تمامــی مصاحبههــا ،از شــیوه گف 
عمیــق نیمه ســاختار یافته اســتفاده شــد کــه نکته مهــم درباره
ایــن مصاحبــه کــه عمدتـاً تــک نفــره یــا دونفــره بــوده اســت،
شــروع کار از دغدغههــای پاســخگویان ـ کلیــد تعییــن مرکــز
توجــه تحقیــق ـ میباشــد .بــه همیــن دلیــل ،ســواالت مربــوط
بــه معیــار اثرگــذاری و رضایتمنــدی بــا مقدمــهای دربــاره
دغدغههــای اصلــی ـ کــه در بازدیدهــای اولیــه شناســایی
شــدهاند آغــاز گردیــد .ایــن مصاحبههــا عمدتـاً در شــعاعهای
مختلفــی نســبت بــه یــک بنــای خدماتــی یــا کانــون فعالیتی
صــورت میگرفــت و بــا هــدف تاییــد یــا رد شــعاع اثرگــذاری
کاربــری موردنظــر بــر اســاس اســتانداردها انجــام میپذیرفــت.
یکــی از اقدامــات انجــام شــده در بخــش ســکونتگاههای
غیررســمی و بافتهــای تاریخــی ،شناســایی پاتوقهــا
بــرای شــکلدهی بــه بحــث گروهــی میــان مــردم بــوده
اســت .بحثهــای گروهــی از آن جهــت حائــز اهمیــت
ب میشــود مــردم اطالعــات بیشــتری را
هســتند کــه موج ـ 
در تاییــد یــا رد حرفههــای یکدیگــر ،در اختیــار پژوهشــگر
قــرار دهنــد .مصاحبههــای ســاختار نیافتــه بــا ایــن گروههــا،
بــا رهنمودهــای کلــی نظیــر «بــه مــن بگــو راجــع بــه فــان
موضــوع چــه فکــر میکنــی؟» یــا مثــا «تجربــه تــو بــا فــان
چیــز چگونــه بــوده اســت؟» بــه پاســخگویان مجــال بیشــتری
میدهــد تــا بــر اســاس آنچــه خــود مهــم میانــگارد ،پاســخ
دهند(.همــان )78:1392،پــس از ایــن مرحلــه ،پاســخها بــا
یکدیگــر مقایســه شــدند و مفاهیــم بــه دســت آمــده از آنهــا،
مبنــای گــردآوری دادههــا در مراحــل بعــدی شــدند و ایــن امــر،
خــود مجالــی بــرای دریافــت پاسـخهای دیگــر و ظهــور مفاهیم
دیگــر فراهــم آورد( .اســتراوس و کربیــن)142:1392،
مصاحبــه بــا کارشناســان و مســئوالن در ایــن پژوهــش ،غالبـاً
بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری گلولــه برفــی و بــا هــدف
گســترده ســاختن شــبکه مطلعــان کلیــدی پیگیــری شــده و
ســواالت مربــوط بــه دو معیــار فرآینــد محــوری و زمینهگرایــی،
بیشــتر از متخصصــان در ســه بخــش کارفرمــا ،مشــاور و
مجــری پرســیده شــده اســت .بــه طــور کلــی ،بــر اســاس
رهیافتهــای منتخــب ایــن پژوهــش ،در رویکــرد مردمنــگاری
عمدتــاً نمونهگیــری هدفمنــد از نــوع حداکثــر تنــوع بــوده
اســت و در رویکــرد پدیدارشــناختی ،غالبــا از نمونهگیــری
هدفمنــد از نــوع شــدت اســتفاده شــده اســت.
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د) روشهای تکمیلی
در برخــی مــوارد بــرای کمــک بــه مــردم در بیــان اطالعــات از
روشهایــی چــون مرتــب کــردن عکسهــا بــر اســاس اولویــت
توســط مــردم و بازنمایــی نظــرات بهرهبــرداران از فضــا بــرای
خــود آنهــا از طریــق شبیهســازیهای کامپیوتــری اســتفاده
شــده اســت.
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تحلیل و تفسیر داده ها:
اگرچــه بخــش عمــده تحلیــل در پژوهــش کیفــی ،تفســیری
اســت ،ولــی بایــد توجــه داشــت کــه «بــاز هم صــرفِ گــردآوری
و تحلیــل دادههــای کمــی و کیفــی ،هیچگاه نمیتــوان مطمئن
بــود کــه حقیقت بــه چنــگ آمــده اســت( ».اســتراوس ،کربین،
 1392بــه نقــل از  )1998,Gephartتحلیــل دادههــای کیفــی به
دســت آمــده از روشهــای متنــوع مصاحبــه ،مشــاهده و مــرور
اســناد ،بــه عبارتــی یــک فرآینــد ترســیم دادههــا و الگویابــی
در آنهاســت( .محمدپــور 1392،بــه نقــل از نیومــن2007،
و اســتربرگ )2002،پژوهشــگران کیفــی ،بــا تکیــه بــر
واقعیتهــای تجربــی ،مشــاهده و مصاحبــه ،پدیدههــا را در
شــرایط طبیعــی مطالعــه میکننــد و تــاش آنهــا ،فهــم
یــا تفســیر پدیدههــا از نظــر معانــی مــورد اســتفاده مــردم
اســت(.گروت و وانــگ )1392،در بخــش مــرور اســناد متنــی،
تصویــری از اطالعــات کمــی نظیــر سرشــماریها و دیگــر
اطالعــات موجــود در طرحهــای باالدســت ماننــد نقشــهها،

تصاویــر وضعیــت قدیــم بنــا یــا عرصــه بــر حســب زیرمعیارها
مــورد تحلیــل قــرار گرفــت .مقایســه میــان وضــع موجــود و
گذشــته نیــز در تحلیــل ســیر تغییــرات بســیار کارآمــد بــوده
و اطالعــات ارزشــمندی را بــه خصــوص در حــوزه مرمــت در
اختیــار پژوهشــگران قــرار داد .بــر اســاس مطالعــات صــورت
گرفتــه ،روشهــای تحلیــل دادههــا در هریــک از رهیافتهــای
مردمنــگاری ،پدیدارشــناختی و نظریــه زمینــهای ،در کتــاب
رویــداد در ســال اول بــا نــام تجربههــای بازآفرینــی شــهری؛
مــرور فرآینــد و دســتاوردهای اولیــن جایــزه ملــی جســتار
کیفیــت در تجربههــای بازآفرینــی شــهری ،تبییــن و تشــریح
شــدهاند کــه نمونــهای از ایــن روششناســی در جــدول
صفحــه بعــد ارائــه میگــردد.
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ترجمه ابراهیم افشار ،نشر نی ،تهران

محمد پور ،احمد("،)1392روش تحقیق کیفی(ضدروش  ،")1نشر جامعه شناسان ،تهران

محمدپور ،احمد("،)1392روش تحقیق کیفی(ضدروش  ،")2نشر جامعه شناسان ،تهران

گلکار ،کوروش("،)1390آفرینش مکان پایدار" ،نشر دانشگاه شهید بهشتی ،تهران

شماره 51-52

روش شناسی ارزیابی تجربه های بازآفرینی شهری در دسته نوسازی تک بنا یا مجموعه مسکونی در بافت تاریخی
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