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بازشناسی معیارهای مؤثر بر تجربه و ادراک ساكنان از چرخۀ ساخت وساز 
در محیط های مسكونی، نمونۀ موردی: محلۀ سادات و همت آباد بابلسر

هادی پندار*  
تاریخ دریافت: 1395/4/8   تاریخ پذیرش: 1396/11/3

چكیده
تأیید نقشه های معماری و اعطای پروانۀ ساختمانی، بخشی از جریان ساخت وساز در محیط های مسكونی است. جریان 
پیوسته ای كه تأثیرات متفاوتی بر محیط و ساكنان آن بر جای می گذارد. بررسی این اثرات نیازمند دریافت ادراك 
ساكنان از آن در طول زمان است تا در شكل دهی به مراحل مختلف چرخۀ ساخت وساز مورد استفاده قرار گیرد. از سوی 
دیگر، سازوكار هدایت تغییرات تدریجِی كالبدی براساس تجربۀ ساكنان، نیازمند مدلی است كه آن را با روند عینی 
تلفیق و امكان شناخت محیط مسكونی را در هر مقطع زمانی میسر سازد. به دلیل پیچیدگی عناصر و فرایندهای تغییر 
در محیط كالبدی كه دارای ابعاد عاطفی، شناختی و رفتاری است، چارچوب مفهومی پژوهش حاضر با تكیه بر مدل 
بنیان پاسخگویی محیطی جك نسر، به منظور دریافت رفتارهای ارزیابانه و چرخه های انطباقی  هالینگ و گاندرسون در 
سیستم های طبیعی، مبنایی برای شناخت فرایند ادراك غیرسلسله مراتبی تغییرات كالبدی توسط ساكنان فراهم آورده 
است. پژوهش به روش كیفی و از نوع نظریۀ زمینه ای انجام شده است. سؤاالت مصاحبۀ عمیق از مدل پیشنهادی 
جهت دریافت نظر هجده نفر از ساكنان اصیل دو محلۀ همت آباد و سادات در شهر بابلسر به عنوان مكان پژوهش به كار 
گرفته  شد. انتخاب مصاحبه شوندگان به روش گلوله برفی و معیار كفایت تعداد مصاحبه شوندگان نیز اشباع نظری بوده 
است. مفاهیم، مقوالت و سپس مقوالت اصلی به روش كدگذاری باز استخراج و مدل های زمینه ای مبتنی بر شرایط، 
تعامالت و پیامدها تبیین شدند. براساس نتایج پژوهش، ساكنان در طول زمان، شاخص هایی را برای ارزیابی عاطفی از 
تغییرات كالبدی به دست می آورند. تمركز بر ماهیت پویای تغییرات، تغییر روایت بر مبنای انگیزه های اقتصادی، فقدان 
تداوم كالبدی گذشته و امروز و تنظیم سطح انطباق با درونی سازی عوامل بیرونی، از موضوعات اصلی در نگرش 
ساكنان به ترتیب در مراحل متروكه شدن، تخریب، ساخت و بهره برداری بوده است. پذیرش و كاربست معیارهایی 
چون حفظ مفهوم سكونت، الگوهای مرجع و استانداردهای ذهنی مرتبط با محیط در روند جاری تغییر، توأمان توسط 
سازندگان و ساكنان، می تواند تا حدی خسارت های ناشی از فقدان اسناد راهنما برای كنترل چرخه های ساخت در 

محالت مسكونی را كاهش دهد. 

كلیدواژه ها:
 چرخۀ ساخت وساز، الیه های زمان دار، ارزیابی ساكنان، چرخه های انطباقی، محالت بابلسر. 

h_pendar@sbu.ac.ir ،استادیار دانشكده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران *
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پرسش های پژوهش
1. تجربۀ ساكنان از مراحل مختلف چرخۀ ساخت وساز در محیط های مسكونی از چه ویژگی هایی برخوردار 

است؟
2. توجه به نگاه ساكنان از چرخۀ ساخت وساز، چه مالحظاتی را در اعطای پروانه های ساختمانی می تواند 

داشته باشد؟ 

مقدمه
انجام مطالعات رفتاری در علوم مرتبط با طراحی محیط نیازمند فهم تأثیر محیط بر انسان است. تغییرات كالبدی 
به واسطۀ فراوانی متغیرها و ماهیت ذاتاً پیچیده شان، به سازوكار كنترل كنندۀ فراگیری برخاسته از اصول تفسیری نیاز 
دارند. بررسِی چرخۀ تغییرات كالبدی با استفاده از تكنیك های ریخت شناسی، به مثابه ابزار تحلیلی طراحی شهری 
)Hall 1993( در شكل دهی به  نظریه های اثباتی و رهنمون طراحان برای تدارك مطلوب دگردیسی كالبدی كارا 
نبوده است؛ چراكه در این تكنیك ها سازوكارهای دریافت تغییرات تدریجی كالبدی و ارزیابی آن ها در خصوص تجربۀ 
روزانۀ ساكنان، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. ضوابط هدایت و كنترل ابعاد كالبدی در محالت مسكونی نیز به 

تأثیر نوع و تراكم ساخت و ادراك ساكنان توجه چندانی نداشته اند. 
و   1/2000 مقیاس  با  تفصیلی  طرح  بر  مبتنی  مسكونی  محله های  در  كالبدی  سیاست گذاری  فعلی،  شرایط  در 
بدون توجه به خواسته های مردم و فرایند دگردیسی كالبدی بخش های مختلف آن جاری است. علی رغم اشاره به 
شاخص های كیفی و هویت شكل گرفته، معیارهای كّمی مانند تعیین پهنه های مسكونی نیز بدون توجه به فرایند 
دگردیسی و فقط با توجه به »همگنی و وسعت قطعات، عرض و طول پالك ها و بلوك ها، عرض معابر، تراكم و 
ارتفاع ساختمان ها و تعداد طبقات، سطح اشغال زمین و میانگین تراكم نفر در هكتار« )بوم سازگان 1386( انجام 

شده است.1
هدف پژوهش حاضر، تبیین مفاهیمی برای دریافت ادراك ساكنان از چرخۀ ساخت وساز در محیط های مسكونی و 
مالحظات نیازمند به توجه در اعطای پروانه های ساختمانی با توجه به نگاه آن هاست. به عبارت دیگر، پژوهش حاضر 
به دنبال پاسخ به این سؤال است كه در وضعیتی كه ابزار رویه ای2 و قانونی برای كنترل شدت تغییرات كالبدی3 وجود 
ندارد، معیارهای تبیین كنندۀ راهنمای طراحان شهری و معماران به منظور توجه به ادراك ساكنان از چرخه های ساخت، 

چه موضوعاتی را در بر خواهد داشت؟
و  رویكردها  تحلیلی  مرور  منظور،  این  به  است.  شده  انجام  زمینه ای  نظریۀ  نوع  از  و  كیفی  روش  به  پژوهش 
پژوهش صورت  نظر  مورد  مفهومی  چارچوب  تهیۀ  به منظور  تغییرات  و چرخۀ  از محیط  انسان  ارزیابی  مدل های 
از  هریك  در  مفهومی  مدل  از  ساكنان  توجه  مورد  موضوعات  زمینه ای،  داده های  تحلیل  براساس  گرفت. سپس 

مراحل ساخت تبیین شد. 
مقالۀ حاضر در هفت بخش تهیه شده است. پس از تبیین ضرورت پژوهش و پیشینۀ نظری، مفاهیم مرتبط با تغییر 
محیط كالبدی و پویایی رابطۀ انسانـ  محیط و مؤلفه های مؤثر در هریك معرفی شد. مدل بنیان پاسخگویی محیطی 
جك نسر4 برای ارزیابی تغییرات از دیدگاه ساكنان و مدل  هالینگ و گاندرسون5 به عنوان معرف چرخۀ تغییرات در 
سیستم های طبیعی و نقد نگاه خطی و سلسله مراتبی به تغییرات و مزایای نگاه شبكه ای همپوشان، مورد كندوكاو قرار 
گرفت. به كارگیری مدل مفهومی در محله های مسكونی شهر بابلسر در بخش كاربست مفاهیم صورت گرفت. در انتها 
نیز در قالب بحث و نتیجه گیری، ضمن معرفی نتایج حاصل از مطالعات زمینه ای و مقایسه با نظریات مرتبط، عوامل 

مؤثر در ارزیابی ساكنان از مراحل چهارگانۀ چرخۀ ساخت وساز معرفی شدند.
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1. ضرورت پژوهش
یان گل6 بر اهمیت تغییرات تدریجی در توسعۀ شهری تأكید می كند تا تغییرات پایدارتری ایجاد شود و به مردم زمان 
كافی برای انطباق با تغییرات كالبدی را بدهد. از سوی دیگر، مردم فرصت الزم برای سازگار شدن با تغییرات در 

.)PPS( 7چرخه های زندگی شان را پیدا كنند و راه های جدید استفاده از شهر را تجربه كنند
طبق نظریۀ كنش متقابل نمادین8 ویلیام جیمز9، هر بخشی از محیط مسكونی از جزء تا كل، بستری برای تعامل 
و نماد هویت ساكنان است. ساكنان معانی این نمادها را در طول زمان هم در ارتباط با محیط كالبدی و هم سایر 
ساكنان فرامی گیرند و در برابر این نمادها به شیوه ای متفكرانه، عكس العمل نشان می دهند )نورطقانی 1392(. بسیاری 
از مسئولیت های طراحان و برنامه ریزان محیط مشتمل بر تحلیل، مفهوم سازی10 و فرم بخشیدن به تغییرات جاری 
 Sell, Zube( محیط است. اما به نظر می رسد از اینكه چگونه تغییرات تجربه می شوند، دانش و آگاهی كافی ندارند
1986(. براساس نظر ایلتسون )1978( تجربۀ حوزه های شهری توسط ساكنان نیز به طور مؤثری با تجربۀ تغییرات 

 .)Ibid( شكل می گیرد. حال آنكه پژوهش های اندكی در ارتباط با ادراك تغییر و پاسخ به آن در شهرها وجود دارد
بخشی از تغییرات محیط مسكونی را می توان متأثر از تغییرات جهانی دانست كه منجر به تغییر مفاهیم ریخت شناختی 
در توسعه های تدریجی و تغییر مفهوم هویت می شود. این تغییرات آثار كوتاه مدتی چون كاهش توان و ظرفیت انطباق 
با تغییرات و كاهش آگاهی و نتایج درازمدتی چون بی اعتنایی و گسست افراد از محیط زندگی شان را بر جای می گذارند 
)نمودار 1(. این جریانات ضرورت توجه به تجربۀ تغییرات در جهت انطباق ساكنان را آشكار می سازد تا ضمن تعریف 

دوباره ای از دگردیسی كالبدی محالت و آمادگی رویارویی با تغییرات در ساكنان ایجاد شود. 

نمودار 1: ضرورت توجه به جامعۀ محلی در خصوص تغییرات كالبدی
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2. مفاهیم پایۀ مرتبط با تغییر محیط كالبدی
به منظور تبیین رابطۀ تغییرات كالبدی و ارزیابی كیفی ساكنان از آن، ارائۀ تعریف روشنی از مفاهیم مرتبط با پویایی 

محیط، پویایی تجربۀ انسانی و رابطۀ انسان ـ محیط ضروری به نظر می رسد. 
2. 1. پویایی محیط مسكونی 

براساس نظریۀ كل گرایانۀ لوین11، آنچه تحول می یابد كل مؤلفه های فضای زندگی فرد است. همچنین مگنوسان12 
)1981( با استفاده از مفهوم منظر زندگی لوین با تعریف دو نوع موقعیت عمومی13 و خاطره انگیز در محیط، به معرفی 
ویژگی های موقعیتی اعم از پیچیدگی، محرك ها، موانع، اقدامات و ویژگی های شخصیتی افراد مانند اهداف، دریافت ها 

 .)Ibid( و عواطف می پردازد
چرخه های اغلب تكرارشوندۀ ساخت وساز را می توان متشكل از مراحل متروكه شدن، تخریب، ساخت و بهره برداری 
دانست. چرخۀ تغییر ممكن است به این صورت باشد كه با گذشت زمان، فشاری برای گسترش افقی یا عمودی در 
پشت قطعه ایجاد و ساختمان كاماًل جدید ولی گسترده تر از قبل را به همراه داشته باشد. اوج چرخۀ فوق زمانی است 
كه تودۀ ساختمان تثبیت و امكان توسعۀ مجدد با ابعاد و اندازه های بزرگ تر را محدود سازد. پس از این مرحله، یك 
پاكسازی كلی یا تجمیع، كه آغاز چرخۀ جدیدی است، انجام می گیرد )پندار  و ذكاوت 1995(. نوع دیگر چرخه مربوط 

به قطعات بزرگ و عموماً باغ هاست كه با افراز و ساخت در قطعات آغاز و با تجمیع و ساخت مجدد ادامه می یابد. 
2. 2. پویایی تجربۀ انسانی

در تجربۀ فرد از تغییرات محیط كه خود فرایندی چندسطحی است، دو مفهوم سازمان یافتگی روانی14 و رویه مندسازی15 
از اهمیت ویژه ای برخوردارند. سازمان یافتگی به منزلۀ نظامی از روابط میان تجارب است كه خود پیچیده و پویا هستند. 
رویه مندسازی فرایندی است كه طی آن، یك رویه از خیلی هشیار بودن به نسبتاً خودكار بودن تغییر می یابد. افراد 
محتوای فضایی محیط زندگی شان را بعد از طی مدت زمان مشخصی به صورت خودكار دریافت می كنند و در این 
حالت، توجه و هشیاری به ابعادی از محتوای ذاتی مكان معطوف می گردد )اندرسون 1983؛ البرج و ساموئلز 1974به 
نقل از استنبرگ، 1396(. یكی دیگر از مفاهیم مرتبط با پویایی تجارب انسان در محیط، مفهوم دورۀ زندگی16 به عنوان 
یكی از متغیرهای تأثیرگذار بر تجربۀ ساكنان از محیط است. روان شناسی اكولوژیك به مفاهیم مرتبط با شكل گیری و 
تكامل آگاهی و دانش فضایی افراد از محیط می پردازد. از آنجا كه افراد خانواده در فرایند تكامل مرحله ای محیط های 
مختلفی را تجربه می كنند، الگوهای ذهنی شان با هم تفاوت پیدا می كند )Kerppner 1989(. آنچه در الگوی نحوۀ 
با هم در یك دورۀ زمانی یكسان  افراد خانواده  الگوی  تفاوت  تأمل است،  قابل  تغییر درونی خانواده توسط كرپنر 

.)Elder 1996( می باشد؛ زیرا محیطی كه آن ها دوره های رشدشان را در آن سپری می كنند متفاوت است
2. ۳. پویایی رابطۀ انسان ـ محیط

یكی از موضوعات مهم در ارتباط با تغییر محیط كالبدی، تغییر حس مالكیت افراد نسبت به محیط زندگی شان است. 
می توان فرض كرد كه ساكنان وقتی در مواجهه با تغییرات ناخواستۀ كالبدی در محیطشان قرار می گیرند، خود نیز برای 
 Korpela( تثبیت قلمرو به تغییراتی متمایل می شوند و به تجزیه وتحلیل خویشتن از طریق عناصر كالبدی می پردازند
1989(. وابستگی های شخصی به محیط كالبدی با استمرار سكونت در یك محیط می تواند حفظ و حتی تقویت شود 
 .)Halton 1986 cited in Korpela 1989  ـRochberg( و به تجزیه وتحلیل خویشتن از طریق اشیاء كالبدی برسد
ماركوس نیز در تالش برای درك پویایِی رابطه انسان با محیط زندگی ضمن به كارگیری مفهوم »اساسی ترین نمونۀ 
اولیه« معتقد است انسان در یك سطح كمتر آگاهانه، اغلب خانه را انتخاب می كند، نه تنها به عنوان یك اظهار آشكار 
بلكه به عنوان یك الهام از ماهیت خویشتن. بنابراین با نگهداری از گیاهان و...، مردم خودشان را غالب بر محیط 
فیزیكی تصور می كنند و سپس این تصویر به خودشان و افراد دیگر بازگردانیده می شود )Marcus 1995(. با توجه 
به ظهور دوبارۀ نظریه های محیطی بعد از دهۀ هفتاد قرن بیستم و گسترش در دهه های بعد چهار الگوی تأثیرگذار بر 

تحول رابطۀ انسان و محیط را می توان در جدول 1 خالصه كرد.
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)Murry 1999 جدول 1: الگوهای تأثیرگذار بر تحول رابطۀ انسان و محیط )برداشت نگارنده از

مفاهیم كلیدینظریه های محیطی

نظریۀ فعالیت و شناخت فضایی كوهن ها
)Cohen & Cohen Cited in Murry 1999(شناخت فضایی، روابط فضایی و آرایه های فضایی

الگوی معناسازی برای محیط بی واسطۀ ویكر
)Weiker Cited in Murry 1999(نقشه های ذهنی و علی17، چرخه های معناسازی، رویداد كل گرا

)Elder 1996( ثبات و تغییر اجتماعی، مرحلۀ زندگیطرح دورۀ زندگی الدر

سنخ های شخصیت و موقعیت  هالند
)Haland Cited in Murry 1999(تجانس و همخوانی افراد و محیط ها

۳. دیدگاه های نظری
۳. 1. رویكرد انسان گرایانه و ارزیابانه به چرخۀ تغییر

دانش های مرتبط با طراحی محیط از جمله طراحی شهری الزم است تا خصوصیات كالبدی مكان را كه بر تصویر 
ارزیابانۀ مردم تأثیر می گذارد بشناسند )Nasar 2011(. از سوی دیگر، تحلیل فضایی بافت های مسكونی شامل تحول 
 .)Cao 2015( درون و مداخالت، نیازمند بررسی ارزیابی مستمر ساكنان از تغییرات ریخت شناسانه در طول زمان است
مسئلۀ  و  ذهنی  ارزیابانۀ  تصویر  ارزیابی عاطفی ساكنان دربارۀ  در  نسر19  پاسخگویی محیطی18 جك  بنیان  مدل 
خوشایندی20 مكان، ضمن معرفی این مفاهیم، به عوامل مؤثر بر تصویر ارزیابانۀ ذهنی انسان كه در نهایت منجر 
به ایجاد عالقۀ او به مكانی خاص می شود، نیز می پردازد. بر اساس این مدل، واكنش های احساسی و ارزیابی های 
شناختی در تعامل مستقیم با ارزیابی انسان از فرایندهای ساخت وساز، به عنوان نوعی از تغییرات پیوسته محیط، قرار 

دارند )نمودار 2(.

 )Nasar 2010( نمودار 2: مدل بنیان پاسخگویی
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۳. 2. رویكرد طبیعت گرایانه به چرخۀ تغییر 
براساس نظریۀ  هالینگ و گاندرسون در هر سیستم، فرایندهای سریع به شدت بر فرایندهای آهسته تغییر تأثیرگذارند. 
 Holling 1986 cited in( فرایندهای سریع به وجودآورندۀ چالش هستند و فرایندهای آهستۀ تداوم را فراهم می آورند
Davoudi 2012(. از سوی دیگر فقط در یك چرخه عمل نمی كنند، بلكه در گونه هایی از چرخه های قابل انطباق با 
یكدیگر تعامل دارند. مقیاس ها و سرعت های مختلف دارند و در چارچوب های زمانی مختلف از كوتاه تا طوالنی عمل 
می كنند )Davoudi 2012(. چرخۀ نوسازی انطباقی  هالینگ و گاندرسون یك مدل ابتكاری است كه در فازهای 
 )a( و دورۀ  سازمان یافتگی مجدد )Ω( دوره  رهایی و ویرانی خالقانه ،)K( دورۀ  حفاظت ،)R( چهارگانه دورۀ  رشد
دسته بندی شده است. مرحلۀ نخست از این چرخه به توسعه و ثبات عملكردها و ساختار سیستم اشاره دارد. در حالی 
كه حلقۀ دوم به نزول آن برمی گردد و در همان حال روی به سوی احتماالت پیش بینی نشده و جدید دارد. دو مرحلۀ 
باال نشان می دهد وقتی سیستم رشد می كند، تاب آوری اش كاهش می یابد كه می توان نام آن را »انتظار برای وقوع 
یك اتفاق« نامید. زمانی كه سیستم ها ویران می شوند، پنجره ای از فرصت ها برای تركیب های سیستمِی جایگزین باز 
می شود. تأكید این دیدگاه بر این است كه اختالل بخشی از توسعه است و دوره های تغییر تدریجی و دوره های گذار 

 .)Holling 1986 cited in Davoudi 2012( سریع با هم همزیستی داشته و مكمل یكدیگرند
۳. ۳. تبیین مدل مفهومی

تغییرات محیط می تواند تنظیم گر رابطۀ انسان ـ محیط و الگوی تحول باشد. بر این اساس به منظور تدوین مدل 
دریافت تجربۀ واقعی ساكنان از روند تغییرات كالبدی در محیط های مسكونی، می توان در مدل جك نسر تغییر صفات 
محیطی را به صورت چرخه ای از تغییرات دانست كه تدریجی و غیرسلسله مراتبی بوده و منجر به واكنش های احساسی 
و ارزیابی های شناختی در ساكنان می شوند. از سوی دیگر توجه به چرخۀ تغییرات، در هر مدلی كه به ارزیابی عاطفی 
ساكنان از محیط می پردازد، ضروری است. مطالعۀ این چرخه به دلیل ماهیت پیچیده و همزمانی تغییرات در الیه های 
قالب  در  غیرسلسله مراتبی  فرایند  این  می باشد.  غیرسلسله مراتبی  و  همپوشان  شبكه ای  به  توجه  مستلزم  مختلف، 
فازهای چهارگانۀ مدل پیشنهادی  هالینگ و گاندرسون قابل بررسی است. ازاین رو چارچوب مفهومی پژوهش از تلفیق 

مدل های فوق و توجه به سطوح سه گانۀ محله، واحد همسایگی و قطعه حاصل شده است )نمودار 3(.

نمودار 3: انطباق نمودار مدل نسر )Nasar 2011( و چرخۀ  هالینگ )Halling 1986( با چرخۀ بهره برداری، 
ساخت، متروكه شدن، تخریب و دورۀ ساخت
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4. موردپژوهشی
4. 1. روش پژوهش

این پژوهش به روش كیفی و از نوع زمینه ای، انجام و مدل مفهومی به منظور ورود به بررسی های میدانی نیز از ادراك 
ساكنان در مراحل ساخت وساز استخراج شد. به این صورت كه ابتدا مصاحبه عمیق از ساكنان صورت گرفت و تغییرات 
در سه مقیاس جریانات كلی محله، تغییر در مقیاس واحد همسایگی و خانه به پرسش شوندگان ارائه شد تا نكات حاصل 
از ادراك آن ها دریافت شود. این فرایند به استخراج كیفیت های ادراكی ساكنان از هریك از مراحل چهارگانه چرخۀ 
ساخت انجامید. كدگذاری فرایندی پویا و سیال و تحلیلی است كه با آن مفهوم ها شناسایی و ویژگی ها و ابعاد آن ها در 
داده ها كشف می شوند )استراوس و كربین 1390(. در پژوهش حاضر، كدگذاری باز با شناسایی، نام گذاری، مقوله سازی 
و توصیف پدیده های موجود در متن صورت گرفت. شناسایی خصوصیات و گسترش منظم آن ها از اهمیت زیادی 
برخوردار است؛ زیرا آن ها پایۀ روابط بین مقوله ها را تشكیل می دهند. مفاهیم، پایه های اساسی ساختن نظریه است. 
مقوالت هسته ای معرف فرایند كلی در هر مرحله است. نوع مقوالت به صورت شرایطی، تعاملی و پیامدی تفكیك شد. 
بنابراین درك ماهیت خصوصیات و رابطۀ آن ها، پیش نیاز رسیدن به درك رویه های تحلیلی برای ایجاد مدلی از نظریۀ 
زمینه ای است )همان( كه در بخش بحث مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. جامعۀ آماری پژوهش را یازده نفر از ساكنان 
همت آباد و هفت نفر از ساكنان محلۀ سادات تشكیل داده اند. انتخاب افراد از بین ساكنان اصیل )با مدت اقامت حداقل 

بیست سال( به روش گلوله برفی بوده است. اشباع نظری معیار انتخاب تعداد مصاحبه شوندگان تعیین شد.
4. 2. كاربست مدل در بستر محالت شهر بابلسر

براساس چارچوب مفهومی پیشنهادی، فرایند ساخت وساز در مراحل مختلف چرخۀ متروكه شدن، تخریب، نوسازی 
خیابان  در  حاصل  مدل  می شود.  تكرار  قطعه  و  همسایگی  واحد  محله،  سطوح  در  قطعه  هر  در  مجدد  سكونت  و 
امیرمازندرانی به عنوان محور اصلی محلۀ سادات و خیابان دانشگاه به عنوان راسته اصلی محلۀ همت آباد در شهر بابلسر 

به كار گرفته شد21 )تصویر 1(.

الف. محور اصلی محلۀ سادات               ب. محور اصلی محلۀ همت آباد
تصویر 1: تدقیق مكان های پژوهش در شهر بابلسر و محالت مورد مطالعه

موضوعات قابل طرح در مصاحبۀ عمیق را می توان در سه دسته جای داد: اطالعات توصیفی به منظور كنترل متغیرهای 
اجتماعی و اقتصادی و ویژگی های فردی در تحلیل نتایج و تعمیم آن ها، طرح چند سؤال باز بر پایۀ مفاهیم اولیه 
به عنوان نقطۀ عزیمت و كار میدانی مقدماتی )استراوس و كربین 1390(، سؤال های متأثر از پرسش های پژوهش همراه 

با سؤال های مواجهه ای كه به  نظریه ها و روابطی كه مصاحبه شونده تا آن لحظه مطرح كرده، واكنش نشان می دهد. 
سؤال 1 )مرتبط با مرحلۀ متروكه شدن(: خانه های متروكه و نیازمند نوسازی را چگونه شناسایی و دسته بندی می كنید؟

سؤال 2 )مرتبط با مرحلۀ تخریب(: چه موضوعاتی همزمان با تخریب خانه ای قدیمی توجه شما را به خود جلب 
می كنند و چه عواملی در كاهش یا افزایش این زمان مؤثرند؟
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سؤال 3 )مرتبط با دورۀ ساخت(: آیا می توانید دورۀ ساخت خانه ها را به زبان ساده روایت كنید؟
سؤال 4 )مرتبط با مرحلۀ بهره برداری(: پس از مراجعه به خاطرات ذهنی تان چه موضوعاتی را پس از ساخته شدن 

خانه ها تا حضور ساكنان جدید به طور عمومی به خاطر می آورید؟
4. ۳. تحلیل یافته های كیفی

موضوعات مطرح شده توسط ساكنان در قالب عبارت و به روش باز كدگذاری شد. از عباراتی كه كمابیش در موردهای 
بررسی شده تكرار گردیدند، مفاهیم حاصل شد.22 مفاهیم، مقوالت و مقوالت اصلی به روش كدگذاری نظری استخراج 

)جداول 2 و 3( تا مدل های زمینه ای مبتنی بر شرایط، تعامالت و پیامدها تبیین شود.

جدول 2: تلخیص عبارات و تبیین مفاهیم مرتبط با مراحل چهارگانۀ ساخت وساز
مفاهیمعبارت )تجربیات(سؤاالت

سؤال 1

اگر یك ساختمان دست بخورد، كوچۀ ما هم خیلی سریع مثل كوچه های دیگر 
می شود.

نگرانی از شروع تغییرات و تداوم آن )اولین تغییر(

باید خانه ها و حال وهوای كوچه های محلی با خیابان های اصلی فرق داشته باشه. 
نباید به همه مجوز بدن یك جور بسازن.

مكان  براساس  ساختمان ها  شخصیت  به  توجه 
استقرار و الگوهای ساخت

از وقتی ما بچه بودیم و یادم هست تا همین پانزده بیست سال پیش تغییرات 
خیلی كم و برحسب ضرورت اتفاق می افتاد و معمواًل خونه ها تعمیر می شدند یا 
در حیاط بخش هایی برای بچه ها اضافه می شدند كه روی حساب و كتاب بود. 
اما سرعت ساخت وساز در این سال ها قابل كنترل نبوده و عامل اصلی اش هم 

اقتصادیه.

تغییر الگوی تعمیر و الحاق به تخریب و بازسازی
سرعت غیرمنتظره تغییرات از بیست سال پیش

وقتی می بینم رقابت برای ساخت وساز در كوچه های اطراف شدت گرفته، احساس 
می كنم ارزش ملكمان زیاد می شود.

تأثیر آگاهی از شدت ساخت وساز و افزایش قیمت 
ملك بر ساكنان

حال وهوای  به  و  داشته  كمتری  ارتفاع  اولیه  ساختمان های  كه  كوچه هایی  در 
كمابیش  رو  روند  همین  هم  بعدی  ساخت وسازهای  بودند،  نزدیك تر  بابلسری 
دنبال كرده اند اما جاهایی كه برج سازی شده، دیگر هیچ ارزشی قابل قبول نبود.

شروع  با  اساسی  تغییر  برابر  در  كم  تغییرات 
برج سازی

خانه های وقتی خانه ای از سكنه خالی می شود انگار در كوچه نیست. با  عاطفی  ارتباط  تدریجی  گسستگی 
متروكه

خونه های خالی از جمعیت رو از بقیه خونه ها جدا می بینم مثل اینكه معلوم نیست 
چه اتفاقی براشون می خود بیفته

جدایی بناهای متروكه با آیندۀ نامعلوم

سؤال 2

دارن  همشون  پایین تر  كوچه های  می رسه.  هم  ما  كوچۀ  به  داره  برج سازی 
برج سازی می شن.

تشخیص روند برج سازی به عنوان الگوی تغییر

تخریب  كاماًل  كوچه  یك  اینكه  نه  بدهد  مجوز  حساب شده  بایستی  شهرداری 
ساختمان هایش  و  بماند  پیش  سال  چهل  مثل  كوچه  یك  و  بشه  دگرگون  و 

مخروبه شوند.

و  همزمانی  جهت  نظارت  و  كنترل  انتظار 
هماهنگی در ساخت وساز كوچه ها 

تخریب  برای  رو  زمینه  می شه  تخریب  آپارتمان سازی  برای  خونه  یك  وقتی 
زمین های  جان  به  خوره  مثل  انگار  و  می كنه  فراهم  خودش  كناری  ساختمان 

كوچه می افته

سرایت تغییر به قطعۀ همجوار و كاهش مالكیت 
جمعی وابسته به خاك
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سؤال ۳

ساخت وساز جدید تا حد امكان درخت های قدیمی رو خراب می كنند یا از نظر 
مخفی می كنند و هیچ توجهی ندارند كه این درخت ها متعلق به محله و ساكنان 

محله ست.

عنصر  به عنوان  درخت  به  توجه  و  مالكیت  حس 
مرجع

با اولین برج همه چیز كوچۀ ما از بین رفت. در زمان طوالنی ساخت برج ها تعداد 
زیادی كارگر غیربومی در كوچه و محله رفت وآمد می كنند كه جالب نیست و مانع 

نزدیكی همسایه ها به هم می شه.

برج سازی نقطۀ مرجع تخریب هویت
انزواطلبی ساكنان به دلیل حضور طوالنی كارگران 

االن طوری می سازن كه نور و آفتاب فقط به ساختمان ها یا حیاط های خودشون 
برسه. كوچه آفتاب نداره.

بی توجهی ساخت وسازهای جدید به كیفیت های 
طبیعی در فضای كوچه

و  می شه  مسدود  اول  كوتاه  ساختمان های  دید  كه  بگم  این طوری  می تونم 
هستند  هم  باال  طبقات  در  كه  واحدهایی  در  باغ  و  كوه  به  دید  به تدریج  بعد 
به مرور توسط ساختمان های جدیدتر از بین می ره و این باعث رقابت می شه كه 
برای ساخت وساز  احتمال كورشدنشان كمتره  نوسازهایی كه  زمین هایی مجاور 

مستعدتر می شن.

دیدهای  كیفیت  براساس  تغییرات  روند  روایت 
بیرونی

 

سؤال 4

وقتی اندازۀ ساختمان ها بزرگ میشه و از حیاط فقط برای پاركینگ و پله می مونه، 
دیگه هوا هم جریانی نداره و كوچه ها هم روز به روز خفه تر شدن.

ناكارآمدی فضای حیاط و كاهش گشایش فضایی 
در كوچه

سابقًا هر كوچه حداكثر متعلق به 5 یا 6 خانوار بوده اما االن دیگه این حرف ها 
معنایی نداره و غریبه ها حس قبلی كوچه رو از بین بردن.

افزایش تعداد واحدهای مسكونی و كاهش حس 
مالكیت و تعلق مكانی

ناتوانی در شبیه سازی گذشته دیگه سقف خانه ها معنایی نداره ولی سابقًا محل خواب تابستانی بود.

غریبه  هم  با  صاحباشون  مثل  و  ندارند  هم  با  ارتباطی  هیچ  ساختمان ها  خود 
نشسته اند.

تأثیر ارتباط كالبدی بر روابط اجتماعی

و  باشه  نداشته  ارتباطی وجود  بین همسایه ها هیچ  باعث شده  نوع ساخت وساز 
همه چیز به در یا آیفون تصویری واحدها ختم می شه.

تغییر الگوی ساخت و عناصر معنی دار قبلی مانند 
ورودی 

جدول 3: تعیین مقوالت و هستۀ اصلی مرتبط با مراحل چهارگانۀ ساخت وساز
مقولۀ هسته نوع مقولهمقولهمفاهیمچرخه 

متروكه 
شدن

به  توجه  تغییر(،  )اولین  آن  تداوم  و  تغییرات  شروع  از  نگرانی 
الگوهای  و  استقرار  مكان  براساس  ساختمان ها  شخصیت 

ساخت، تغییر الگوی تعمیر و الحاق به تخریب و بازسازی 

پیشین  هویت  به  توجه 
بناهای متروكه 

شرایطی

تمركز بر ماهیت 
پویای تغییرات

سرعت غیرمنتظره تغییرات از بیست سال پیش، تأثیر آگاهی از 
افزایش قیمت ملك بر ساكنان، تغییرات  شدت ساخت وساز و 

كم در برابر تغییر اساسی با شروع برج سازی

تغییرات  به  توجه 
متروكه  از  بعد  احتمالی 

شدن

تعاملی

متفاوت  آیندۀ  متروكه،  خانه های  با  عاطفی  ارتباط  گسستگی 
بناهای متروك

از  تدریجی  انفكاك 
كلیت موجود

پیامدی
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تخریب

تشخیص روند برج سازی به عنوان الگوی تغییر، سرایت تغییر به 
قطعه همجوار و كاهش مالكیت جمعی وابسته به خاك

تغییرات  شبیه سازی 
بعدی در زمان تخریب

شرایطی
تغییر روایت بر 

مبنای انگیزه های 
اقتصادی

در  هماهنگی  و  همزمانی  جهت  نظارت  و  كنترل  انتظار 
ساخت وساز كوچه ها 

زمان  در  به كلیت  توجه 
تخریب

تعاملی

به جای  جدید  ساخت وساز  در  ساختمان  واژۀ  به كارگیری 
خانه های قدیمی

پیامدیتغییر مفهوم سكونت

دورۀ ساخت

كاهش زیست پذیری انزواطلبی ساكنان به دلیل حضور طوالنی كارگران
فقدان تداوم شرایطی

كالبدی گذشته و 
امروز حس مالكیت و توجه به درخت به عنوان عنصر مرج، برج سازی 

براساس  تغییرات  روند  روایت  هویت،  تخریب  مرجع  نقطۀ 
كیفیت دیدهای بیرونی

تغییر معیارهای كیفی در 
ساخت بناهای جدید

تعاملی

در  طبیعی  كیفیت های  به  جدید  سازهای  و  ساخت  بی توجهی 
فضای كوچه

پیامدیتغییر الگوهای مرجع

بهره برداری

كوچه،  در  فضایی  كاهش گشایش  و  حیاط  فضای  ناكارآمدی 
ناتوانی در شبیه سازی گذشته 

كیفیت های  مقایسۀ 
پیشین و جدید

شرایطی
تنظیم سطح 

انطباق با 
درونی سازی 
عوامل بیرونی

تغییر الگوی ساخت و عناصر معنی دار قبلی مانند ورودی عامل 
كاهش ارتباطات همسایگی

استانداردهای  تغییر 
ذهنی

تعاملی

تعداد  افزایش  اجتماعی،  ارتباط  بر  تأثیر  و  كالبدی  ارتباط  نبود 
واحدهای مسكونی و كاهش حس مالكیت و تعلق مكانی

تداوم  در  ناكارآمدی 
ارتباط اجتماعی

پیامدی

به منظور تبیین مدل ادراكی ساكنان در مراحل چهارگانۀ چرخۀ تغییرات، مقوالت هسته ای حاصل مورد تحلیل قرار 
می گیرند.

روایت تغییرات بر مبنای انگیزه های اقتصادی: با شروع تغییرات در روایت ساكنان از مفاهیم مرتبط با زمین 
و خانه، گرایشات اقتصادی پررنگ می شود. از آنجا كه جریان تغییر با اهداف اقتصادی شدت می گیرد، خانه سازی 
مبتنی بر سود اقتصادی و به اصطالح بسازبفروشی محور توصیف های ساكنان قرار می گیرد و تغییر سایر مفاهیم به ویژه 
مفاهیم اجتماعی در مقایسه با آن سنجیده می شود. حضور افرادی كه با انگیزه های اقتصادی مترصد ایجاد تغییرات 
هستند نیز در روایت ها پررنگ تر می شود. به عبارت دیگر، سرعت ساخت وساز و توالی آن ها مبنای بحث ساكنان و تلقی 

آن ها از تغییرات كالبدی می شود.
تمركز بر ماهیت پویای تغییرات: افزایش تدریجی ارتفاع و فاصلۀ زمانی بین آغاز ساخت بناها كه تجربۀ تكمیل 
شدن را برای ساكنان فراهم می آورد، مثال هایی از سیر تدریجی اند كه تأثیر مثبتی بر هماهنگی و انطباق ساكنان در 
شرایط سرعت باال داشته است. ایجاد هماهنگی ذهنی جهت انطباق را می توان از دالیل این هماهنگی برشمرد. از 
سوی دیگر ساخت وساز پیاپی و بدون توجه به مرحلۀ ساكن شدن نیز در كاهش انطباق ساكنان مؤثر است. به طور 
كلی می توان گفت ادراك فعاالنۀ زمان عامل مهمی در افزایش هماهنگی و انطباق با تغییرات است. ساكنان از اینكه 
نتوانند مراحل تكمیل شدن ساختمان ها را ادراك كنند نیز ابراز نگرانی می كنند كه در آمادگی شان جهت انطباق تأثیر 
می گذارد. از سوی دیگر در سرعت های باال شباهت كالبدی بیشتر نسبت به قبل از ساخت جدید، به ویژه در اندازه و 

محل استقرار ساختمان در قطعه زمین عامل افزایش انطباق قلمداد شده است. 
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فقدان تداوم كالبدی گذشته: تداوم فعالیت های روزمره و عادی زندگی در ساكنانی كه سرعت باالی تغییرات را 
تجربه كرده اند تا حد زیادی مختل شده و بعضاً شكل جدیدی به خود گرفته است. )مانند روابط همسایگی( بی توجهی 
روند ساخت وساز به كیفیت های طبیعی همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسكونی موجب كاهش حس تعلق مكانی 
و افزایش توجه به مزاحمت های محیطی می شود. در چنین شرایطی اغلب ساكنان دربارۀ شكل نهایی نمای ساختمانی 
كه در مراحل اولیۀ ساخت قرار دارد، فكر می كنند و آن را با نمونه ها و الگوهایی كه از پیش در ذهنشان جای گرفته 
و یا حتی نماهایی كه دوست دارند شبیه سازی می كنند. ساكنان از تشخیص موضوعاتی مانند چیدمان داخلی خانه ها 
كه تا حدی امكان دخل و تصرف در آن وجود داشته باشد، احساس امنیت و راحتی بیشتر می كنند و ضمن بیان مكرر 
عدم توانایی در شبیه سازی گذشته در امروز به مناسب سازی خانه محل زندگی شان برای زندگی روزمره توجه نشان 
می دهند. همزمان، عدم انطباق و شباهت طرح خانه با گذشته، نوستالژی خانه های قدیمی، كوچك شدن خانه ها و 
حیاط ها و تشخیص خانه به مثابه خویشتن با شخصی سازی آن قوت می گیرد. به زعم ساكنان خانه برایشان تنها فضا و 

فرصتی است كه امكان آزادی و جستجوی مفاهیم پیشین وجود دارد. 
تنظیم سطح انطباق با درونی سازی عوامل بیرونی: می توان گفت در سرعت های پایین تغییرات تركیبی 
از معیارهای رفتاری مانند افزایش حضور سازندگان و افراد مرتبط با آن ها و معیارهای كالبدی مانند سرعت باالی 
تأثیر می گذارد.  آثار تغییرات محیطی  با  انطباق  ارزیابی فرد و ظرفیت هایش برای  ساخت وساز در سایر كوچه ها، در 
مشاهدۀ هر گونه تصویر لنگرگاهی ممكن است در ارزیابی بعدی از فضای نسبتاً خنثی كه منظر هدف نامیده می شود، 
تأثیر بگذارد. بنابراین هر تصویری كه از نظر خوشایندی و برانگیختگی برای این گروه از ساكنان در سطح باالیی قرار 
داشته باشد، سطح انطباق را به سمت آن تغییر می دهد و ارزیابی تصویر بعدی هم جهت با آن هم به سمت برانگیختگی و 
خوشایندی بیشتر می رود )Nelson 1986(. نظم و زیبایی همراه با حفظ مقیاس و هویت های محلی در ساخت وسازهای 

پیرامون موجب گرایش سطح انطباق ساكنان به سمت آن ها و افزایش ظرفیت پذیرش تغییرات می شود.
پاسخ به سؤال اول: پاسخ به سؤال اول پژوهش در خصوص ویژگی های ادراك ساكنان از مراحل مختلف چرخۀ 
ساخت وساز در محیط های مسكونی را می توان در مدل زمینه ای حاصل از بررسی شرایط، تعامالت و پیامدها و در 

مراحل چهارگانۀ ساخت در نمودار 4 خالصه كرد.

نمودار 4: مدل های زمینه ای مرتبط با مراحل چهارگانۀ ساخت
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پاسخ به سؤال دوم: به طور كلی از بررسی مصاحبه های ساكنان در هریك از مراحل چهارگانۀ فوق نتایج زیر 
به صورت راهنمای عمل طراحان و سیاست گذاران و در قالب مالحظاتی در اعطای پروانه های ساختمانی قابل استفاده 

است:
ـ افزایش حجم به گونه ای كه منجر به از بین رفتن قطعی دیدهای بصری به كیفیت های بیرونی و كاهش گشایش 

فضایی شود، تأثیر پررنگ تری در ارزیابی ساكنان داشته است.
ـ پر شدن قطعات خالِی بزرگ كه سهم قابل توجهی از كل كوچه دارند در مدت زمان كم، تأثیر زیادی در ارزیابی 
ساكنان از شدت تغییرات گذاشته است. چراكه ارتباط بیرونی فضاهای پر با فضاهای خالی نیز در ذهن آن ها ثبت 

می شود و ساكنان به همان اندازه كه به فضاهای پر توجه می كنند.
ـ رسیدن به حالت همگون در ارتباط با ارتفاع، تراكم و مانند آن، تصور ساكنان از رسیدن به حالت اشباع را افزایش 

می دهد و تغییرات بعدی تأثیر بیشتری در ارزیابی آن ها از شدت تغییرات كالبدی داشته است.
ارزیابی  در  داده اند كه  به خوبی تشخیص  است،  بزرگ  قطعات  افراز  را كه حاصل  قطعات  تعداد  افزایش  ـ ساكنان 

كلی شان از افزایش شدت تغییرات تأثیر مستقیمی بر جای می گذارد. 
ـ ساكنان شدت تغییر تراكم موجود را نه فقط براساس شرایط بلكه با مقایسۀ تطبیقی با شرایط پیشین براساس سن 

بازسازی ذهنی ارزیابی می كنند. این موضوع دربارۀ تغییر عناصر كالبدی مانند حیاط كم رنگ تر بوده است.
ـ تغییرات متأخرتر تأثیر بیشتری بر ارزیابی شدت تغییرات گذاشته و تغییر متوسط اندازۀ فضا )حیاط( در كوچه تأثیر 

بیشتری در ارزیابی ساكنان از شدت تغییرات نسبت به تغییر تراكم و توده ملموس تر بوده است.
ـ افزایش تراكم در چند قطعۀ همجوار را ساكنان به صورت تجمعی ادراك كرده كه ارزیابی آن ها را از افزایش تراكم 

در كل كوچه افزایش می دهد و بالعكس. 
ـ افزایش همگون ارتفاع در طول زمان موجب می شود ساكنان تغییرات كالبدی را با شدت كمتری ارزیابی كنند. 

ـ در خصوص روند تغییر توده و فضای حیاط ساكنان بیش از متوسط های كمی در كل كوچه به تعداد تغییرات توجه 
می كنند. در صورتی كه تعداد كم باشد تأثیر قابل توجهی در ارزیابی آن ها از شدت تغییر توده و فضا ندارد. 

5. بحث 
نتایج حاصل با سه نظریه و مدل های حاصل از آن مقایسه می شود. از نظر برالین23 در نظریۀ ویژگی های جلب كننده24، 
در محیط های مسكونی ادراك بیش از دریافت های حسی است و فرایند ادراك و شناخت از هم تفكیك می شوند و 
ویژگی های محرك های محیطی مانند تازگی، ناهمسویی، پیچیدگی و غیرمنتظره بودن، مشاهده گر را بر آن می دارند 
تا دقت، بررسی و مقایسه كنند. نتایج حاصل از پژوهش در خصوص ادراك ساكنان در مراحل مختلف چرخۀ ساخت 
نیز حاكی از به ترتیب اهمیت كلیت محیط )كه براساس نظریۀ گشتالت بیش از مجموع اجزای محیط است(، مفهوم 
الگوهای مرجع و روابط اجتماعی در مراحل مختلِف متروكه شدن، تخریب، دورۀ ساخت و بهره برداری  سكونت، 

مجدد است.
جك نسر نیز براساس مدل راشل )Russell 1980( و همكارانش از ارزیابی انسان نسبت به محیط، به مدلی مبتنی 
بر هشت حالت رسیده است. بر این اساس سه شاخص اصلی، خوشایندی25، هیجان26 و آرامش27 است. برانگیختگی28 
نیز مستقل از ارزیابی است. برای مثال مكان های هیجان آور، خوشایندتر و برانگیزاننده تر از محیط های افسرده كننده 
و محیط های آرام، خوشایندتر و غیربرانگیزاننده تر از محیط های اضطراب آور29 هستند )Nasar 2011(. بر این اساس 
می توان گفت ساكنان در شرایط مترودگی محیطی افسرده كننده و غیربرانگیزاننده و در مراحل تخریب و دورۀ ساخت 
مفاهیمی را هم ارز فشار و هیجان در طیفی از ناخوشایندی تا خوشایندی تجربه می كنند. در مرحلۀ آخر نیز دامنه ای از 
افسردگی تا آسودگی را به ترتیب به دلیل تغییر هویت اجتماعی ساكنان و تثبیت كالبدی و استقرار ساكنان متناسب با 

كالس اجتماعی جدید بیان كرده اند. 
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از نظر ایتلسون30 چهار بعد ادراكی شامل ابعاد شناختی31، عاطفی32، تفسیری33 و سنجشی34 به طور همزمان عمل 
می كنند. بُعد شناختی به سازمان بخشیدن و نگهداری اطالعات به دست آمده از طریق حواس و تفكر می پردازد. بعد 
عاطفی شامل احساساتی است كه بر ادراك محیط مؤثرند. بعد تفسیری شامل معنا یا تداعی حاصل از تماس با محیط 
برای یافتن معنی با تكا به حافظه و تجربیات قبلی است. بعد سنجشی هم شامل ارزش ها و سالیق بوده و خوب و بد 
را تعیین و ثبت می كند )Carmona et al. 2003(. بر این اساس می توان گفت در روایت تغییرات بر مبنای انگیزه های 
اقتصادی و فقدان تداوم كالبدی گذشته، تأكید بر ابعاد تفسیری و سنجشی و در تمركز بر ماهیت پویای تغییرات و 

فقدان تداوم كالبدی گذشته، ابعاد شناختی و عاطفی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده اند.

نتیجه 
یافته های مطالعۀ حاضر نشان می دهد دانش و آگاهی افراد از چرخۀ ساخت وساز شامل متروكه شدن، تخریب، نوسازی 
و اسكان مجدد بیشتر معطوف به مراحل تخریب و نوسازی می شود. چراكه بیشتر شاهد آن بوده اند و در ایجاد آن 
نقش داشته اند. هرچه تعداد و شدت تغییرات بیشتر شود، به تدریج حساسیت به بیرون از پالك مانند تغییر محصوریت 
و كیفیت های سیما و منظر كوچه و محله كمتر می شود. براساس یافته ها ویژگی های ادراك ساكنان از مراحل مختلف 
چرخۀ ساخت وساز شامل مرحله متروكه شدن، تخریب، و ساخت و بهره برداری مجدد در حوزۀ پژوهش، به ترتیب 

انفكاك تدریجی از كلیت موجود، تغییر مفهوم سكونت، تغییر الگوهای مرجع و توجه به ناكارآمدی اجتماعی بوده اند.
به این ترتیب كه همزمان با شروع تغییرات، معیارهایی از تغییرات قابل پذیرش مانند تغییر مكان فضای حیاط از لبۀ 
كوچه به فضای پشت ساختمان و مكان زندگی افراد شناخته شده در ذهن ساكنان قوت می گیرد. اما بی توجهی روند 
ساخت وساز به كیفیت های طبیعی همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسكونی موجب كاهش حس تعلق مكانی و 
افزایش توجه به مزاحمت های محیطی می شود. واكنش ها و ارزیابی های فوق به تدریج نقاط لنگرگاهی را شكل داده 
كه مبنایی برای تشخیص عوامل و فهم دامنه تأثیر آن ها در تجربه های روزانه می گردد. به این ترتیب، فرایند تغییر 
چارچوب مرجع در ساكنان شكل می گیرد. براساس تحلیل های صورت گرفته به دلیل پیچیدگی عناصر و فرایندهای 
تغییر در محیط كالبدی، ساكنان در طول زمان شاخص ها را جهت ارزیابی عاطفی از تغییرات كالبدی محیط مسكونی 
به دست می آورند كه اواًل از تجربۀ مستمر ناشی از حضور و تجربۀ محیط حاصل می شود و دارای ارتباطات معنایی با 
هم می باشند؛ ثانیاً برحسب نقاط لنگرگاهی شكل گرفته در ذهن ساكنان، قابل درجه بندی است. این شاخص ها به عنوان 

معیارهای كلیدی در تعیین و تشخیص دامنۀ عوامل تأثیرگذار عمل می كند.
توجه به قطعات بزرگ در جریان تفكیك و توسعه های بعدی، در نظر گرفتن مرحلۀ رسیدن به همگونی كالبدی، 
كنترل تعداد و اندازۀ قطعات در كوچه ها و واحدهای همسایگی، توجه به ماهیت فضاهای باز مانند حیاط در جریان 
ساخت وساز و افزایش توجه ادراكی ساكنان در ساخت وسازهای تجمعی در مجاورت هم، را می توان از مهم ترین عوامل 
نیازمند توجه در مراحل اعطای پروانۀ ساختمانی برشمرد. البته به منظور كاربردی كردن مالحظات فوق تبیین ساختار 
قانونی و تشكیالتی ویژه ای كه متشكل از اطالعات به روز و كارشناسان آگاه به مفاهیم طراحی شهری و معماری 

باشد، ضروری به نظر می رسد.

پی نوشت ها
1. مستخرج از بخش ضوابط و مقررات نحوۀ استفاده از اراضی و ساخت وساز )سند اصلی هدایت و كنترل تحوالت كالبدی(،  

پیوسِت سند طرح تفصیلی تهران، مهندسین مشاور بوم سازگان، 1386
2. Procedural
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چرخۀ  واكاوی  جهت  روایت شناسی  روش  به كارگیری  عنوان  با  نگارنده  توسط  كه  مقاله ای  در  پیش تر  محله  دو  این   .21
و  كالبدی  زمینه های  با  نگارنده  آشنایی  به دلیل  لذا  بود.  شده  بررسی  مسكونی  محیط  در  كالبدی  تغییرات  غیرسلسله مراتبی 
گروه های جمعیتی موجود در آن ها مدل پژوهش به منظور دریافت تجربۀ ساكنان و تعیین معیارهایی برای طراحان و جامعۀ محلی 

مورد استفاده قرار گرفته است.
22. به منظور رعایت اختصار در مقاله، از ذكر همۀ عبارات اجتناب و عبارت گویاتر با مفهوم استخراج شده در جدول 2 آمده است.
23. Berlyne

24. Attractive futures theory

25. Pleasure, Pleasantness

26. Excitement

27. Calmness
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29. Distressing

30. Ittelson
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33. Interpretative

34. Evaluative
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