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تبیین فرآیند ارزیابی و داوری تجربه های بازآفرینی شهری دردوره اول 
جایزه ملی بهترین تجربه بهسازی و نوسازی شهری 

الهه پژوتــن

رویکــرد هــر پژوهــش، مبیــن اهــداف و ابزارهایــی اســت کــه 
بــه تناســب محتــوای پژوهــش موردنیــاز هســتند. اگرچــه در 
ــش را در دو  ــای پژوه ــوان رویکرده ــیم بندی کالن می ت تقس
دســته کمــی و کیفــی جــای داد ولــی بایــد اذعــان کــرد کــه 
ــل  ــه تعام ــد و ب ــی مکمــل یکدیگرن ــای کمــی و کیف روش ه
ــاز اســت.  ــش نی ــان پژوه ــر دو روش در جری ــن ه ــی بی واقع
بــه بیــان بهتــر، روش هــای داده یابــی، تحلیــل و تفســیر کیفی 
بایــد بــه پژوهش کمــی، جهــت بدهنــد و روش هــای داده یابی، 
تحلیــل و تفســیر کمــی بــه پژوهــش کیفــی، بازخــورد. ایــن 
فرآینــد همــه جــا الزم اســت دایــره وار و در عیــن حــال تکامل 
یابنــده باشــد و بــه تکمیــل و تدقیــق چارچــوب نظــری مــدد 
رســاند. )اســتراوس، کربیــن،56:1۳92( ایــن موضــوع نشــانگر 
ضــرورت انعطــاف پذیــری و خالقیــت در تعیین مســیر کشــف 
ــوع  ــرگاه موض ــت و ه ــش اس ــد پژوه ــی فرآین ــا ط واقعیت ه
پژوهــش، ســنجش ابعــاد و مولفه هــای کیفیــت یــک پدیــده 
ــدان  ــی دوچن ــوآوری اهمیت ــاف و ن ــن انعط ــد ای باش
می یابــد. کیفیــت مقولــه ای نســبی )گلــکار،90:1۳90( و بــه 
طــور توامــان قائــم بــه عینیــت و ذهنیــت اســت کــه تنهــا در 
ــف  ــوان آن را تعری ــان مشــخص می ت ــکان و زم ــا م نســبت ب
ــده ای  ــای عدی ــا پیچیدگی ه ــواره ب ــوم هم ــن مفه ــرد. ای ک
همــراه بــوده کــه عمدتــاً از ماهیــت مبهــم آن نشــات می گیرد 
و بــه دلیــل ابهــام برانگیــز بــودن، نیازمنــد بازتعریف مســتمر و 
بــه روزآوری مــداوم بــر اســاس شــرایط مکانــیـ  زمانــی پدیده 
اســت. بنابــر مــرور صــورت گرفتــه در بــاب معنــی لغــوی واژه 
کیفیــت، می تــوان ایــن مفهــوم را تــا انــدازه ای در تعریــف زیــر 
تبییــن کــرد: »مجموعــه ای از خصوصیــات یا صفات مشــخص 
کــه باعــث متمایــز کــردن یــک شــیء از اشــیاء دیگــر می شــود و 
ــا  ــری، مشــابهت و ی ــورد برت ــه در م ــازد ک ــادر می س ــا را ق م
فروتــری چیــزی در مقایســه بــا چیــزی دیگــر و نیــز از نظــر 
زیباشــناختی در مــورد زیبــا یــا زشــت بــودن، خــوب یــا بــد 
ــودن  ــر ب ــا بدت ــر ی ــورد بهت ــودن و از نظــر عملکــردی در م ب

ــم.«  ــم کنی ــودن آن قضــاوت و حک ــد ب ــا ناکارآم ــد ی و کارآم
)همــان:92 به نقــل از Billings.199۳( بایســتی توجه داشــت 
ــا گســتره  ــا زندگــی و شــهر، ب مفهــوم کیفیــت در نســبت ب
ــود مواجــه می شــود کــه  ــل توجهــی از نامعلومی هــا و قی قاب
بــاز هــم تــن بــه تعریــف دادن آن را دشــوارتر می ســازد و 
ضــرورت دارد در پژوهش هایــی بــا موضــوع ســنجش کیفیــت، 
ــم در  ــت و ه ــری کیفی ــی نظ ــن مبان ــه تدوی ــم در مرحل ه
مرحلــه کاربســت عملیاتــی ایــن مبانــی نظــری، پژوهــش بــا 
ــه پیــش رود،  ــر عقــل جمعــی و تجربیــات مختلــف ب ــکا ب ات
تجربیــات کارشناســانه بــه دقــت مــورد بازنگــری قــرار گیرنــد 
و واقعیت هــای جامعــه محلــی در تعریــف کیفیــت و تبییــن 

معیارهــای آن کشــف شــوند.
رویــداد جســتار کیفیــت در تجربه هــای بازآفرینــی شــهری که 
بــا هــدف ایجــاد حساســیت در جامعــه حرفــه ای و دانشــگاهی 
ــه  ــی ب ــه کیفیــت و ضــرورت توجــه عملیات ــه مقول نســبت ب
ــای  ــی از ابزاره ــت، یک ــده اس ــزی ش ــوم، برنامه ری ــن مفه ای
ــی رود.  ــه شــمار م ــی و کیفیت محــوری ب تحقــق کیفیت گرای
ایــن رویــداد، بــه دنبــال شــناختن و شناســاندن تجربه هایــی 
اســت کــه توانســته اند کیفیــت را در معنــای پایــدار آن بــرای 
ــرای هدایت گــران  ــه ارمغــان آورده و آموزه هایــی را ب مــردم، ب
اقدامــات بازآفرینــی شــهری بــه همــراه داشــته باشــند. اتخــاذ 
رویکــرد ارزیابــی کیفــی در ســنجش میــزان اثرگــذاری، 
می توانــد زمینه ســاز جســتجوی کیفیــت از نــگاه مــردم جهــت 
مناســب ســازی اقدامــات بــا اولویت هــا و انتظــارات آن هــا و در 
نتیجــه شناســایی اقدامــات موثــر از نظــر مــردم جهــت تدوین 
یــک برنامــه جامــع اقــدام شــود کــه در نهایــت بــه راه انــدازی 
ــای  ــان در ارتق ــردم و کارشناس ــل م ــری متقاب ــان یادگی جری
ــدف  ــای ه ــا و محله ه ــی در محدوده ه ــای محیط کیفیت ه
بازآفرینــی شــهری منتهــی گــردد. می تــوان گفــت تاکیــدات 
اصلــی در ایــن برنامــه فرهنگــی بــر دو موضــوع بــوده اســت:

1( استنباط کارشناسانه )و البته میان دانشی( از مفهوم کیفیت 
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در کنار تعبیر عامیانه آن از زبان مردم قرار گیرد و دانش مشترک 
برآمده از این تعاریف، هدایت گر برنامه ریزی و طراحی شهری 
شود تا از این مسیر بتوان کیفیت زندگی مردم را در اقدامات 

بازآفرینی شهری ارتقا داد.
نوسازی  و  بهسازی  اقدامات  میزان موفقیت  ارزیابی کیفی   )2
شهری در ارتقای کیفیت زندگی مردم در کنار ارزیابی کمی قرار 
گیرد تا شناخت واقع بینانه  تری در تصمیم سازان و تصمیم گیران، 

نسبت به میزان توفیق اقدامات ایجاد شود.
ــن و  ــی تدوی ــن روش شناس ــه تبیی ــه، ب ــن مقدم ــس از ای پ
ــورد  ــای م ــه می شــود و رهیافت ه ــا پرداخت کاربســت معیاره
اســتفاده در هریــک مــورد مداقــه قــرار می گیرنــد. ایــن 
چارچــوب، پــس از آسیب شناســی 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:
پژوهش هــا متناســب بــا موضــوع و شــیوه اســتفاده از 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــی را ب ــد متفاوت ــان، فرآین دستاوردهایش
می دهنــد. شــیوه ای کــه در تدویــن معیارهــای ارزیابــی ایــن 
ــت، در  ــرار می گرف ــتفاده ق ــورد اس ــت م ــش می بایس پژوه
وجــه نظــری بــه دلیــل اتــکای قابــل دفــاع بــه مبانــی نظــری 
جهانــی و مــورد پذیــرش جامعــه دانشــگاهی، نیازمنــد مــرور 
نظریــات مختلــف در حوزه هــای دانشــی گوناگــون بــا تاکیــد 
ــازی  ــازی و نوس ــدف بهس ــای ه ــاص بافت ه ــوع خ ــر موض ب
ــری از  ــرورت بهره گی ــل ض ــه دلی ــن ب ــت. همچنی ــوده اس ب
تجربیــات افــراد در کار حرفــه ای و آشــنایی بــا مشــخصه های 
اقدامــات در واقعیــت، بایســتی بــا متخصصیــن مختلــف گفت و 
ــا،  ــن مصاحبه ه ــس از ای ــه پ ــت ک ــورت می گرف ــی ص گوهای
ــتخراج  ــی اس ــرای ارزیاب ــدی ب ــاخصه های کلی ــف و ش تعاری
شــود. بنابرایــن می تــوان گفــت در قســمت تدویــن معیارهــای 
ــو«  ــری« و »گفت و گ ــی نظ ــرور مبان ــش »م ــی، دو بخ ارزیاب

قابــل توضیــح اســت.
الــف( مــرور ســابقه موضوع بر اســاس یک ســامانه ســازماندهی 
و بازیافــت مطالــب )گــروت و وانــگ،64:1۳92( بخــش مهمــی 
از فرآینــد پژوهــش محســوب می شــود. موضــوع ایــن پژوهش 
کــه ســنجش کیفیــت اقدامــات بازآفرینی شــهری انجام شــده 
ــازی، در  ــازی و نوس ــدف بهس ــای ه ــا و محله ه در محدوده ه
ــای  ــل ویژگی ه ــه دلی ــت، ب ــه ای اس ــوی و روی ــد ماه دو بع
ــا  ــت ب ــوم کیفی ــاظ مفه ــد، از لح ــای ناکارآم ــاص بافت ه خ

بخش هــای دیگــر شــهر تفاوت هــای بنیادیــن دارد و ضــروری 
ــر اســاس  ــت ب ــا و معیارهــای کیفی ــف مولفه ه اســت بازتعری
ــورت  ــا ص ــن محدوده ه ــدی ای ــی ـ کالب ــات اجتماع مختص
ــی و  ــع اطالعات ــم از مناب ــت برداری منظ ــذا یادداش ــرد. ل پذی
ترســیم مــداوم نمودارهــای درختــی، موضوعــی، طبقه بنــدی 
و مفهومی)همــان:۷1( در هرمرحلــه از مــرور ادبیــات موضوعی، 
روش پایــه تدویــن معیارهــای ارزیابــی در بخــش مــرور مبانــی 
نظــری بــوده اســت. نکتــه قابــل توجــه دیگــر دربــاره موضــوع 
ــه ای اســت  ــات، مقول ــت اقدام ــه ســنجش کیفی آن اســت ک
کــه عــالوه بــر ارزیابــی وضعیــت حــال حاضــر، بــه اطالعاتــی 
ــن  ــرایط حی ــدام و ش ــش از اق ــت پی ــاره وضعی ــع درب جام
انجــام عملیــات نیــز نیــاز دارد. بــا توجــه بــه کمبــود نیــروی 
ــه  ــه ب ــئول، ک ــازمان های مس ــص در س ــی متخص کارشناس
اهمیــت امــر مستندســازی اقدامــات واقــف بــوده و ایــن امــر را 
بــه نحــو احســن انجــام دهــد، بخشــی از رویه هــای پیشــنهادی 
ارزیابــی کیفیــت در منابــع مطالعاتــی، قابلیــت اجرایــی در ایــن 
محدوده هــا نداشــته و بــه همیــن دلیــل بــا اســتفاده از جــداول 
ــوط  ــی و اســناد مرب و ماتریس هــای مقایســه ای، ســاختار ارزیاب
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 
مــی رود  پیــش  بــه  شــده  برنامه ریــزی  کــه  همان طــور 
)اســتراوس، کربیــن،54:1۳92( لــذا در روش مصاحبــه بــا 
صاحــب نظــران، از روش هــای متعددی اســتفاده شــده و حرکت 
در میــان رویکردهــا و روش هــای متفــاوت صورت گرفته اســت؛ 
چراکــه در فرآینــد پژوهــش، همیشــه چرخش هــای پیش بینی 
نشــده ای پیــش می آیــد کــه پژوهشــگر را وا مــی دارد مواضــع 
و روش هــای خــود را زیــر ســوال بــرد. بــر همیــن اســاس در 
ــاتید  ــر از صاحب نظــران )متشــکل از اس ــا 25 نف ــو ب گفت و گ
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 آن ها بررســی 
ــا،  ــای آن ه ــات موضــوع و ایده ه ــر اســاس اقتضائ و ســپس ب
ســواالتی مرتبــط بــرای مصاحبــه نیمــه ســاختاریافته طــرح 
ــا اعضــای شــورای علمــی،  گردیــد. همچنیــن در مصاحبــه ب
ــاد  ــوع از ابع ــد موض ــه و تحدی ــد جلس ــزاری چن ــس از برگ پ
ــا روش گــروه مرکــز)focus group( نظــرات اعضــا،  ــف، ب مختل

گــردآوری و تحلیــل شــده اســت.
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پــس از مــرور مبانــی نظــری مرتبــط بــا دو مقولــه بازآفرینــی 
شــهری و کیفیــت زندگــی در محیط هــای شــهری )باالخــص 
محدوده هــای هــدف بازآفرینــی شــهری(، جمــع آوری بخشــی 
از معیارهــا و مولفه هــای کیفیــت در اقدامــات بهســازی و 
نوســازی شــهری )در ابعــاد و زمینه هــای گوناگــون( و در 
ــرگان در حوزه هــای دانشــی  ــری از نظــرات خب ــا بهره گی انته
مختلــف کــه در عرصــه بازآفرینــی شــهری )در نظــر و عمــل( 
بــه عنــوان کنشــگران فعــال بــه شــمار می رونــد، جدولــی بــر 

اســاس معیارهــا و زیرمعیارهــا تدویــن گردیــد. 

در مرحلــه بعــد از تدویــن معیارهــای کالن و زیرمعیارها مربوطه، 
ــک  ــای انتخــاب ی ــون معیاره ســه نشســت هم اندیشــی پیرام
تجربــه موفــق بازآفرینــی شــهری در دانشــگاه های 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، 
ــه  تکمیــل و تصحیــح زیرمعیارهــا و ایجــاد آگاهــی نســبت ب
ابعــاد عملیاتــی ســاختن ارزیابــی کــه بــا بیــان تجربه هــای افراد 
حاضــر در نشســت ها، می توانســت قالــب روشــن تری بــه خــود 
بگیــرد. دوم، ترویــج اندیشــه کیفیت گــرا در اقدامــات بازآفرینــی 
شــهری کــه بــا حســاس کــردن اندیشــه دانشــگاهیان نســبت 

بــه موضــوع، پیگیــری شــده و بــه مــرور می توانــد در ســال های 
آینــده ســاختار منســجم تری پیــدا کنــد. بخــش دیگــری کــه 
در بازبینــی معیارهــا مــورد توجــه قرار گرفــت، برگزاری جلســات 
شــورای علمــی بود کــه طــی آن بخش هایــی کــه در جمع بندی 
زیرمعیارهــا، از درجــه اهمیــت بیشــتری برخــوردار بــوده ولــی 
مــورد غفلــت واقــع شــده بودنــد در اولویت بنــدی زیرمعیارهــا 
بــر اســاس گونه شناســی پروژه هــا، مــورد توجــه قــرار گرفتنــد 
و از ایــن مســیر، زیرمعیارهــا متناســب بــا گونــه پــروژه، تدقیــق 

و تصحیــح شــدند.
ــا  یکــی از اقداماتــی کــه در خــالل ایــن مرحلــه مطالعاتــی ب
ــی دســت اندرکاران موضــوع بهســازی و  ــای آگاه ــدف ارتق ه
نوســازی شــهری، پیگیــری شــد انتشــار دو ویژه نامــه حــاوی 
ــی نظــری و خالصــه ای از  ــرور مبان ــات مســتخرج از م اطالع
گفت و گوهــای انجــام شــده بــا صاحب نظــران و یــک گــزارش 
ــوده  ــداد ب ــه روی ــای دبیرخان ــه فعالیت ه ــان دوره از کلی می
اســت کــه بازخوردهــای مثبــت متخصصــان و مدیران نســبت 
ــدات  ــه رویکردهــا و تجربه هــای مطــرح شــده در ایــن مجل ب
ــر  ــد ب ــذاری فرآین ــانه ای از اثرگ ــوان نش ــه عن ــوان ب را می ت

جامعــه هــدف قلمــداد کــرد.

کاربست معیارهای ارزیابی:
پژوهــش کیفــی بــا توجــه بــه اصــول فلســفیـ  پارادایمــی آن، 
ــوع  ــن ن ــت. در ای ــری اس ــی ناپذی ــام و پیش بین ــو از ابه ممل
ــد روش  ــن قواع ــه جایگزی ــای هدف مندان ــق، راهبرده تحقی
شــناختی بــوده و رهیافت هــای مطالعــه بــر فرمول هــای 
ــن  ــر همی ــور،4۷:1۳92( ب ــت دارند.)محمدپ ــاری ارجحی آم
اســاس انتخــاب رهیافت هــا و رویکردهــای پژوهــش و ترکیــب 
ــد  ــاز فرآین ــذا در آغ ــت بســزایی دارد. ل ــا اهمی مناســب آن ه
ارزیابــی از میــان انــواع رویکرد هــای کیفــی چــون: مردم نگاری، 
تفســیرگرایی مبتنی بر پدیدارشــناختی، فمینیســتی، تاریخی 
ـ تطبیقــی، نظریــه زمینــه ای، بــه تناســب موضــوع و اهدافــی 
ــی  ــیرگرایی مبتن ــگاری و تفس ــت، مردم ن ــار می رف ــه انتظ ک
ــدازه ای در برخــی مــوارد نظریــه  ــا ان ــر پدیدارشــناختی و ت ب

زمینــه ای انتخــاب شــده اســت.
ــناختی،  ــه های مردم ش ــه ریش ــر پای ــگاری، ب ــرد مردم ن رویک
بــه تعمــق محقــق در یــک بســتر فرهنگــی خــاص و تــالش 
بــرای فهــم چگونگــی تفســیر مــردم از زندگی روزمــره، اهمیت 
ــکای  ــگاری، ات ــه مردم ن ــژه ای می دهــد. شــاخص ترین جنب وی
ــردآوری  ــای گ ــوان مبن ــه عن ــارکتی ب ــاهده مش ــر مش آن ب
ــه  ــرای اشــاره ب ــن واژه معمــوال ب اطالعــات اســت. اگرچــه ای
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موقعیتــی بــه کار مــی رود که پژوهشــگر در آن نقشــی طبیعی 
ــق  ــه محق ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــی ای ــد، ول ــا می کن ایف
در موقعیــت مــورد مطالعــه، تــا حــدودی بــه نقــش طبیعــی 
خــود وفــادار نمانــد. بنابرایــن، بســته بــه چگونگــی مشــاهده 
و حضــور پژوهشــگر در محیــط مــورد مطالعــه، مشــاهده های 
مشــارکتی بــا تفــاوت فــراوان انجــام می شــوند. تفســیرگرایی 
ــای زندگــی  ــده تجربه ه ــای پیچی ــای فهــم دنی ــه معن ــز ب نی
ــنت  ــول س ــاس اص ــر اس ــت. ب ــردم اس ــدگاه م ــره از دی روزم
پدیدارشــناختی، طرفــداران ایــن روش تحقیــق، بــر پایندگــی 
ــد. در  ــی ارج می نهن ــای واقع ــی از دنی ــه ذهن ــری تجرب و برت
نظریــه زمینــه ای نیــز پژوهشــگر در پــی آن اســت کــه فــارغ از 
ارائــه باورهــا و تصورهــا، اجــازه دهــد شــرایط طبیعــی محیــط، 
داده هــا را تعییــن کنــد و ســپس نظریــه ای از میــان داده هــا 
بــه تکویــن برســد. ویژگــی مهــم نظریــه زمینــه ای، اســتفاده 
از فرآینــدی متمرکــز، قابــل تکمیــل و تعاملــی اســت کــه بــه 
ــل  ــا، کدگذاری)تحلی ــردآوری داده ه ــان، گ ــور همزم ط
ــود. ــامل می ش ــه را ش ــای نظری ــا بن ــت ی ــا( و نگاش داده ه

ـ  کربیــن،1۳92  و  اســتراوس  ـ  وانــگ،1۳92  و  )گــروت 
ــور،1۳92( محمدپ

ــای  ــب رهیافت ه ــرورت ترکی ــاس ض ــر اس ــی ب ــور کل ــه ط ب
منتخــب در فرآینــد پژوهــش، می تــوان گفــت در ســه بخــش 
گــردآوری، تحلیــل و تفســیر داده هــا و بازنمایــی آنهــا جهــت 
داوری از روش هــای متعــددی متناســب بــا اقتضائــات موضــوع 

اســتفاده شــده اســت کــه در ادامــه توضیــح داده می شــود.

گردآوری داده ها:
پژوهــش کیفــی طــی انجــام، تکویــن می یابــد و شــکل می گیــرد.

)محمدپور،142:1۳92(ایــن پژوهــش بــا یــک شــناخت 
ــس  ــاز و پ ــری موجــود، آغ ــی و تصوی ــی از اســناد متن اجمال
از متناسب ســازی چارچــوب معیارهــا بــا ویژگی هــای هــر پــروژه، 
ســوال های اولیــه مصاحبــه یــا عرصه هــای نیازمنــد مشــاهده 
ــا و  ــه از معیاره ــم برگرفت ــه مفاهی ــر پای ــل بصــری، ب و تحلی
ــت  ــوده اس ــی آن ب ــرض اصل ــد. ف ــرح گردی ــا ط زیرمعیاره
ــا  ــا آن ه ــردآوری داده ب ــد و گ ــا، نقطــه عزیمت ان ــه معیاره ک
ــه ایــن دلیــل کــه مفاهیــم برآمــده از  ــی ب آغــاز می شــود ول
ــه  ــبت ب ــتی نس ــگر بایس ــتند، پژوهش ــی نیس ــای واقع داده ه
پذیــرش اطالعــات خــارج از چارچــوب، منعطــف برخــورد کنــد. 
گــردآوری داده هــا تــا انــدازه ای کــه مقوله هــای 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 ویژگی ها و ابعاد به خوبی پرورش یافته 
باشد و گوناگونی های آن را به نمایش بگذارد؛

ج( مناسبات میان مقوله ها به خوبی مشخص و اعتبارشان ثابت 
شده باشد. )استراوس و کربین،1۳92ـ  محمدپور،1۳92(

ــر ایــن اســاس، خالصــه ای از روش هــای مــورد اســتفاده در  ب
ایــن بخــش از مطالعــات، بــه ترتیــب بیــان می شــود. الزم بــه 
ذکــر اســت توضیحــات کامــل ایــن روش هــا و خروجی هــای 
ــام  ــا ن ــال اول ب ــداد در س ــاب روی ــا در کت ــک از بخش ه هری
تجربه هــای بازآفرینــی شــهری؛ مــرور فرآینــد و دســتاوردهای 
اولیــن جایــزه ملــی جســتار کیفیــت در تجربه هــای بازآفرینی 

شــهری، تبییــن و تشــریح شــده اند.
الف( مرور اسناد متنی )حقیقیـ  مجازی(، صوتی و تصویری

نقطــه شــروع مرحلــه گــردآوری داده، اســتفاده از مســتندات 
ــت  ــه دس ــی ب ــای اطالعات ــذاری الیه ه ــا و روی هم گ طرح ه
آمــده از اســناد گوناگــون اســت. در ایــن مرحله، تمامــی داده های 
ــروژه،  ــاره یــک پ ــف درب ــی مختل موجــود در ســازمان های محل
جمــع آوری شــده و بــا اســتخراج و دســته بنــدی اطالعاتــی کــه 
می توانســتند بــه زیرمعیارهــا و چــک لیســت ها پاســخ دهنــد، 
شناســنامه ای از مختصــات و ویژگی هــای اصلــی و در برخــی 

مــوارد بــه همــراه جزئیــات تهیــه گردیــد.

ب( مشاهده
مشــاهده مشــارکتی بــه عنــوان بنیــان روش شناســی کیفــی 
مطــرح اســت.)محمدپور،12۷:1۳92(اگرچه نــوع مشــاهده در 
ــر  ــه واســطه زمــان نســبتا انــدک، تحقق پذی ایــن پژوهــش ب
ــه ســبب شــباهت برخــی از شــیوه های  ــی ب نبــوده اســت ول
ــن  ــت در ای ــوان گف ــیوه، می ت ــن ش ــت برداری در ای یادداش
پژوهــش، شــیوه مشــاهده مشــارکتی پی گرفتــه شــده اســت. 
یادداشــت های مشــاهده ای ـ میدانــی اســتفاده شــده در ایــن 

پژوهــش عبارتنــد از:
ــت هایی  ــتی)Jotting Notes(: یادداش ــت های سردس 1( یادداش
کــه در میــدان نوشــته شــده و عموماً کوتــاه، مقطعــی، ناگهانی 
و مبتنــی بــر حافظــه کوتــاه مــدت بوده انــد. )همــان:1۳5(  در 
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ــا محیــط مــورد  ــن پژوهــش، آشــنایی ب ــن راســتا طــی ای ای
ــناخته  ــدون ش ــردم، ب ــره م ــی روزم ــیوه زندگ ــی و ش بررس
شــدن پژوهشــگر در مرحلــه اول الزامــی می نمــود. ایــن امــر 
ــی  ــوی جمع ــرای گفت   و گ ــا ب ــایی پاتوق ه ــر شناس ــالوه ب ع
مــردم و مکان یابــی نقــاط اصلــی بــرای گفــت و گــوی عمیــق بــا 
مطلعــان کلیــدی، موجــب شــکل گیری تصویــری کلــی از مکان 
در ذهــن پژوهشــگر از طریــق ترســیم کروکی هــای معــرف حال 
و هــوای مــکان بــه همــراه یادداشــت برداری های پراکنــده شــد.

ایــن   :)Descriptive Notes( توصیفــی  یادداشــت های   )2
ــامل  ــتند و ش ــی هس ــتخوان بندی کار میدان ــت ها، اس یادداش
دیاگرام هــا و نقشــه هــای زمانــی، مکانــی و اجتماعــی نیز می شــوند. 
ــر دیاگرام هــای تحلیلــی  )همــان:1۳6( در ایــن بخــش عــالوه ب
انتزاعــی کارشناســان، از گــروه ســنی کــودکان و نوجوانــان نیز 

ــر حســب مــورد اســتفاده شــده اســت. ب
 Inferential and(اســتنباطی ـ  تحلیلــی  یادداشــت های   )۳
ــدن و  ــاس دی ــر اس ــت ب ــوع یادداش ــن ن Analytical Notes(: ای

ــگر  ــخصی پژوهش ــای ش ــتنباط ها و تحلیل ه ــنیدن و اس ش
ایجــاد شــده و فرضیه هــای انتزاعــی محقــق را نیــز می تــوان 
ــن پژوهــش، همــه  ــر د اشــته باشــد. )همــان:1۳5( در ای در ب
اعضــای تیــم بازدیــد کننــده بــر اســاس تخصــص خــود ایــن 
بخــش را متناســب بــا زیرمعیارهــای مربــوط بــه زمینــه گرایی 

ــد. ــری کرده ان ــذاری، پیگی و اثرگ
ج( مصاحبه

ــدف  ــه ه ــن جامع ــه، تعیی ــش در مصاحب ــن بخ پایه ای تری
و شــیوه نمونه گیــری از آن اســت. اگرچــه نمونه گیــری 
هدفمنــد یــا معیارمحــور، شــکل کلی و غالــب نمونه گیــری در 
ــن نمونه گیــری  ــی ای پژوهــش کیفــی محســوب می شــود ول
از تنــوع بســیار برخــوردار اســت. پاتــون  در پاســخ بــه همــه 
ــای  ــی، رهیافت ه ــق کیف ــا طــرح تحقی ــط ب ســوال های مرتب
ــای  ــه راهبرده ــی و از جمل ــای تحلیل ــناختی، رویه ه روش ش
ــخ  ــه پاس ــایل آن، اینگون ــه و مس ــدازه نمون ــری، ان نمونه گی
می دهــد کــه: »بســتگی دارد«. وی ادامــه می دهــد کــه انــدازه 
ــدف  ــه ه ــد، ب ــد بدان ــق می خواه ــه محق ــه آنچــه ک ــه ب نمون
ــود، آنچــه کــه باورپذیــر  ــه آنچــه ســودمند خواهــد ب بررســی، ب
اســت و آنچــه کــه بــا توجــه بــه زمــان و منابــع می تــوان انجــام داد، 
بســتگی دارد. )همــان: 4۷ بــه نقــل از پاتــون 244:2002( در 
ایــن قســمت بنابر موضــوع مصاحبــه و گــروه هــدف موردنظر، 
از روش هــای متعــددی بــرای نمونه گیــری و مصاحبه اســتفاده 
شــده اســت. بنابــه تجربــه اگــر کســی بــا در دســت داشــتن 
ــا  ــه تمامــی از پیــش آمــاده اســت، پ یــک پرسشــنامه کــه ب

بــه میــدان بگــذارد، مــردم فقــط بــه آنچــه از آن هــا پرســیده 
ارائــه  می شــود، پاســخ می دهنــد و توضیحــی اضافه تــر 
ــوی  ــیوه گفت و گ ــا، از ش ــی مصاحبه ه ــذا  تمام ــد. ل نمی کنن
عمیــق نیمه ســاختار یافته اســتفاده شــد کــه نکته مهــم درباره 
ایــن مصاحبــه کــه عمدتــاً تــک نفــره یــا دونفــره بــوده اســت، 
شــروع کار از دغدغه هــای پاســخگویان ـ کلیــد تعییــن مرکــز 
توجــه تحقیــقـ  می باشــد. بــه همیــن دلیــل، ســواالت مربــوط 
ــاره  ــه ای درب ــا مقدم ــدی ب ــذاری و رضایت من ــار اثرگ ــه معی ب
ــایی  ــه شناس ــای اولی ــه در بازدیده ــی ـ ک ــای اصل دغدغه ه
شــده اند آغــاز گردیــد. ایــن مصاحبه هــا عمدتــاً در شــعاع های 
مختلفــی نســبت بــه یــک بنــای خدماتــی یــا کانــون فعالیتی 
صــورت می گرفــت و بــا هــدف تاییــد یــا رد شــعاع اثرگــذاری 
کاربــری موردنظــر بــر اســاس اســتانداردها انجــام می پذیرفــت.

ــکونتگاه های  ــش س ــده در بخ ــام ش ــات انج ــی از اقدام  یک
پاتوق هــا  شناســایی  تاریخــی،  بافت هــای  و  غیررســمی 
ــوده  ــردم ب ــان م ــی می ــث گروه ــه بح ــکل دهی ب ــرای ش ب
اســت. بحث هــای گروهــی از آن جهــت حائــز اهمیــت 
هســتند کــه موجــب  می شــود مــردم اطالعــات بیشــتری را 
ــگر  ــار پژوهش ــر، در اختی ــای یکدیگ ــا رد حرفه ه ــد ی در تایی
قــرار دهنــد. مصاحبه هــای ســاختار نیافتــه بــا ایــن گروه هــا، 
بــا رهنمودهــای کلــی نظیــر »بــه مــن بگــو راجــع بــه فــالن 
موضــوع چــه فکــر می کنــی؟« یــا مثــال »تجربــه تــو بــا فــالن 
چیــز چگونــه بــوده اســت؟« بــه پاســخگویان مجــال بیشــتری 
می دهــد تــا بــر اســاس آنچــه خــود مهــم می انــگارد، پاســخ 
ــا  ــخ ها ب ــه، پاس ــن مرحل ــس از ای ــان،۷8:1۳92( پ دهند.)هم
یکدیگــر مقایســه شــدند و مفاهیــم بــه دســت آمــده از آن هــا، 
مبنــای گــردآوری داده هــا در مراحــل بعــدی شــدند و ایــن امــر، 
خــود مجالــی بــرای دریافــت پاســخ های دیگــر و ظهــور مفاهیم 

ــن،142:1۳92( ــم آورد. )اســتراوس و کربی ــر فراه دیگ
مصاحبــه بــا کارشناســان و مســئوالن در ایــن پژوهــش، غالبــاً 
ــدف  ــا ه ــی و ب ــه برف ــری گلول ــتفاده از روش نمونه گی ــا اس ب
گســترده ســاختن شــبکه مطلعــان کلیــدی پیگیــری شــده و 
ســواالت مربــوط بــه دو معیــار فرآینــد محــوری و زمینه گرایــی، 
ــاور و  ــا، مش ــش کارفرم ــه بخ ــان در س ــتر از متخصص بیش
ــاس  ــر اس ــی، ب ــور کل ــه ط ــت. ب ــده اس ــیده ش ــری پرس مج
رهیافت هــای منتخــب ایــن پژوهــش، در رویکــرد مردم نــگاری 
ــوده  ــوع ب ــر تن ــوع حداکث ــد از ن ــری هدفمن ــاً نمونه گی عمدت
ــری  ــا از نمونه گی ــناختی، غالب ــرد پدیدارش ــت و در رویک اس

ــوع شــدت اســتفاده شــده اســت. ــد از ن هدفمن
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منابع و مآخذ:

گروت، لیندا ـ وانگ، دیوید)1۳92(،"روش های تحقیق در معماری"، ترجمه علیرضا عینی فر، نشر دانشگاه 
تهران، تهران

استراوس، انسلم ـ کربین، جولیت)1۳92(،"مبانی پژوهش کیفی)فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای("، 
ترجمه ابراهیم افشار، نشر نی، تهران

محمد پور، احمد)1۳92(،"روش تحقیق کیفی)ضدروش 1("، نشر جامعه شناسان، تهران
محمدپور، احمد)1۳92(،"روش تحقیق کیفی)ضدروش 2("، نشر جامعه شناسان، تهران

گلکار، کوروش)1۳90(،"آفرینش مکان پایدار"، نشر دانشگاه شهید بهشتی، تهران

د( روش های تکمیلی
در برخــی مــوارد بــرای کمــک بــه مــردم در بیــان اطالعــات از 
روش هایــی چــون مرتــب کــردن عکس هــا بــر اســاس اولویــت 
توســط مــردم و بازنمایــی نظــرات بهره بــرداران از فضــا بــرای 
ــری اســتفاده  ــق شبیه ســازی های کامپیوت ــا از طری خــود آنه

شــده اســت.

تحلیل و تفسیر داده ها:
اگرچــه بخــش عمــده تحلیــل در پژوهــش کیفــی، تفســیری 
اســت، ولــی بایــد توجــه داشــت کــه »بــاز هم صــرِف گــردآوری 
و تحلیــل داده هــای کمــی و کیفــی، هیچگاه نمی تــوان مطمئن 
بــود کــه حقیقت بــه چنــگ آمــده اســت.« )اســتراوس، کربین، 
1۳92 بــه نقــل از Gephart.1998( تحلیــل داده هــای کیفــی به 
دســت آمــده از روش هــای متنــوع مصاحبــه، مشــاهده و مــرور 
اســناد، بــه عبارتــی یــک فرآینــد ترســیم داده هــا و الگویابــی 
ــن،200۷  ــل از نیوم ــه نق ــور،1۳92 ب ــت. )محمدپ در آن هاس
و اســتربرگ،2002( پژوهشــگران کیفــی، بــا تکیــه بــر 
ــا را در  ــه، پدیده ه ــاهده و مصاحب ــی، مش ــای تجرب واقعیت ه
ــم  ــا، فه ــالش آن ه ــد و ت ــه می کنن ــی مطالع ــرایط طبیع ش
ــردم  ــتفاده م ــورد اس ــی م ــر معان ــا از نظ ــا تفســیر پدیده ه ی
اســت.)گروت و وانــگ،1۳92( در بخــش مــرور اســناد متنــی، 
ــر  ــماری ها و دیگ ــر سرش ــی نظی ــات کم ــری از اطالع تصوی
ــه ها،  ــد نقش ــت مانن ــای باالدس ــود در طرح ه ــات موج اطالع

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 
ــه خصــوص در حــوزه مرمــت در  و اطالعــات ارزشــمندی را ب
ــات صــورت  ــر اســاس مطالع ــرار داد. ب ــار پژوهشــگران ق اختی
گرفتــه ،روش هــای تحلیــل داده هــا در هریــک از رهیافت هــای 
ــاب  ــه ای، در کت ــه زمین ــگاری، پدیدارشــناختی و نظری مردم ن
ــام تجربه هــای بازآفرینــی شــهری؛  ــا ن رویــداد در ســال اول ب
ــتار  ــی جس ــزه مل ــن جای ــتاوردهای اولی ــد و دس ــرور فرآین م
کیفیــت در تجربه هــای بازآفرینــی شــهری، تبییــن و تشــریح 
شــده اند کــه نمونــه ای از ایــن روش شناســی در جــدول 

ــردد. ــه می گ ــد ارائ صفحــه بع
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ت تاریخی
ک بنا یا مجموعه مسکونی در باف

ش شناسی ارزیابی تجربه های بازآفرینی شهری در دسته نوسازی ت
رو


