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   چکیده

ها در این تحقیق کدگذاري نظـري برگرفتـه از    روش تحلیل داده .مسکونی سوریه پس از جنگ به معماران ایرانی است يها پروژهواگذاري  یسنج امکانشناسایی  ،این مقاله از هدف
 بـین دو کشـور   يها: اوال رابطه معنـادار  یافته .شود را شامل می استادان دانشگاهی سوریه عالوه بهمهندسان معماري ایرانی  ،است. جامعه آماري تحقیق بنیاد  دادهپردازي  روش نظریه

و همـاهنگی بـا    یـزي ر برنامـه هاي معماري منطقه، مشارکت شهروندان،  ، بررسی ویژگیثانیاً. رود شمار می  ها به مختلف وجود دارد که معماري یکی از این حوزه يها در حوزه مذکور
است. ایـن   شده  انجام کنند میانی که در کارهاي بازسازي و نوسازي در سوریه شرکت براي معمار پژوهشارزش: این  عوامل مهم در مطالعه شناسایی شدند. عنوان بهمعماران سوریه 

 ،یشـنهادي هـا و مـدل پ   مصـاحبه  هـا،  یهفرض نشان داد که بر اساس یجنتا. است بعد از جنگ نکاتی براي شروع کارهاي طراحی بناهاي جدید توضیح دربردارندهخالصه،  طور بهمقاله 
 يگـام بـرا   یناول تواند یم یطراح يقبل از شروع کارها یرانو ا یهمعماران سور ینمشاوره ب یه،ساکنان سور یازهايمتناسب با ن یمسکون يجهت ساخت بناها يکاربرد یشنهادهايپ

 .یدحساب آ شروع کار موفق به
 انواژگ دکلی

 یهسور ی،مسکون يبناها ي،معمار يها پروژه یاد،داده بن یرانی،معماران ا
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Abstract 
Purpose: The purpose of this article is to determine the feasibility of handing over Syrian residential projects to Iranian architects after the war. 
Methodology: The method of data analysis in this research is theoretical coding derived from the method of data-based Grounded theory. The 
statistical population of the study included Iranian architectural engineers as well as Syrian university professors. Findings: First, there is an important 
relationship between the two countries in different fields, i.e., architecture is one of these areas. Second, the study of the architectural features of the 
region, citizen participation, planning and coordination with Syrian architects were identified as important factors in the study. Originality: This study 
was conducted for architects participating in reconstruction and renovation work in Syria. This article gives you a brief overview of how to start 
designing new buildings after the war. Results: The results showed that based on the hypotheses, interviews and the proposed model, practical 
suggestions for the construction of residential buildings designed for the needs of Syrian residents, consultation between Syrian and Iranian architects 
before starting design work could be the first step to a successful start. 
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-1 قدمهم 
دارد.  یهولناک يکشور، مرزها یکدر  مدت  یطوالن يها از جنگ یناش یبتخر
. اسـت  رگـذار یتأثشـهروندان   یخصوص یتبر مالک یبتخر ینکه ا یستن یشک

 يتـا حـد   یـا طـور کامـل    هـا بـه   از سـاختمان  یاريزده، بسـ  جنگ يدر شهرها
 سـیب خودروهـا توسـط انفجارهـا آ    یـا هـا   از مغـازه  یـادي تعداد ز ،شده بیتخر

هـا و   خسارت ها، یببه خاطر آس یردبگ یمکه دولت تصم یزمان ی. حتبینند یم
ـ  پردازنـد  یمـ  یبآسـ  یـزان م یـابی به ارز شهروندان را جبران کند يها رنج  یول

د بعـ مراحـل   در یـدگان د یبآسـ  یـاد تعـداد ز  دلیـل به  ها ینههز پرداخت کمک
 .گیرد میصورت 

 7                                                                               1399 مستان، ز25مهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره سیزدهم، شماره 

mailto:b.alsulaiman@modares.ac.ir
mailto:b.alsulaiman@modares.ac.ir


 *السلیمان بتول بمانیان، محمدرضا                                               بنیاد داده نظریه روش با ایرانی معماران به سوریه هاي پروژه واگذاري سنجی امکان    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 یعربـ  يدر جمهور یجنگ داخل یلبه دل یهسور یتاز جمع یمیاز ن بیش
خـود   يهـا  مجبـور بـه تـرك خانـه     ،آغاز شد یالديم 2011که از سال  یهرسو

 یـا  یـده بـزرگ د  یبآسـ  یهمهـم سـور   ياز شـهرها  درصـد  50 یباًاند. تقر شده
 4000مکـان عبـادت و    1549خانـه،   12000000و حـداقل   انـد،  شـده  یرانو

 .[1] اند شده  بیمدرسه تخر
جنگ قرارگرفته است، لـذا الزم اسـت    یرسال تحت تأث 9 یهازآنجاکه سور

مـردم   یابـد؛ تـا مشـکالت مسـکن کـاهش      یردممکن صورت گ يها همه اقدام
طـور   . همـان دارند رااستاندارد در مسکن  یاز زندگي مند حق بهره دیده یبآس

 ران دریـ حضور مؤثر و مشارکت فعـال ا  هب یهو سور یرانشد دو طرف ا یانکه ب
هـزار واحـد    30 یالـ  20پروژه احـداث   ياجرا يو واگذار یهسور يروند بازساز

حلـب، حمـص و دمشـق بـه      يها سازمان مسکن استان يها از پروژه یمسکون
بـر اسـاس    یهو سـور  یراندو کشور ا. [2] نمودند یدتأک یرانا یاسالم يجمهور
مشـترك   يهمکـار  اهمشکالت و موانع بر سر ر توانند یامضاشده م ي نامه توافق

پروژه و  ینا دادن انجام یتنها و برطرف کنند که در قرار دهند یررسبمورد را 
 .دبوبه نفع هر دو طرف خواهد  یگرد يها پروژه

و  یرانـی نکته از منظـر معمـاران ا   ینو فهم ا یافتدر ینجادر ا یاصل لهمسأ
اسـتاندارد و   يبناهـا  دیـده  یبمـردم آسـ   يبرا توان یچگونه م کهاست سوري 

 .ساخترا  هاآنو روش زندگی  هاآنبا نیازهاي ناسب تم
 يمعمـار  يوسـاز بناهـا   مشـکالت سـاخت   ترین مهمبردن به  یپ تردید بی

عنـوان   بـه  یرانـی بناهـا از منظـر معمـاران ا    یحداقل مشکالت طراحـ  یا یهسور
حـل مشـترك    کـردن راه  یـدا جهـت پ  يو کـاربرد  یحل علم ه راهیارا نیاز یشپ

 یـن ا بـه  به دنبال پاسـخ  یفیک یکرديبا رو یقتحق ینخواهد بود. لذا ا يضرور
 يواگــذار و ســوري، و پــس از یرانــیاســت؛ از منظــر معمــاران ا یاصــل ؤالسـ 

 یـاتی عمل يکارهـا چـه راه  یچگونـه و طـ  ؛ یرانیبه معماران ا یهسور يها پروژه
  مناسب و موفق مطرح کرد؟ يها پروژه توان یم

 
 لهأمسبیان  -1-1

در حـال شـروع    وسـاز  سـاخت  ياست؛ کارها اتمامکه جنگ در حال  اکنون هم
آوارگـان   یدجد هاي یازمنديبه ن یعرس ییقدرت پاسخگو یدحکومت باهستند. 

 یهو سـور  یـران ا ینبـ  يا نامـه  ، تفـاهم شده انجام ياز کارها یکیرا داشته باشد. 
 ي روژهشـده اسـت و متعاقـب آن پـ     در بخش مسکن امضا يهمکار ي ینهدرزم

 یـران ا یاسـالم  يبـه جمهـور   یهدر سـور  مسکونی واحد هزار 30 –20احداث 
در حـال   وساز ساخت يکارها که اکنون است ینله اأواگذارشده است.  پس مس

 مطلـوب نباشـد.  محصـول کـار    یهممکن است به خاطر فقدان نظر ؛انجام است
هـا،   بـر اسـاس تجربـه    یـد با سـاختن بناهـاي مسـکونی   توجه داشـت کـه    یدبا

امروز ساکنان منطقـه   یازهاين پایهتا بتواند بر  فتدیب اتفاق ها یهو نظر یقاتتحق
گـرفتن   در نظـر بـا   گفت که سـاختن بناهـاي مسـکونی    توان یمشود.  ساخته
بنابراین محققان در ایـن پـژوهش    خواهد بود. يضرور ها تو فرص ها یتمحدود

هاي معماري مسکونی در سـوریه بـه    واگذاري پروژه یسنج امکانر پی تبیین د
   اند. بودهمعماران ایرانی 

ي معیشـت   هاي سکونت، شـیوه  منطبق بر روش شده ساختههرگاه مسکن 
ن طـوالنی  و در ارتباط با محیط و پیرامون بال فصل نباشد، در مدتی نـه چنـدا  

 .[23] دچار تغییراتی خواهد شد

 تحقیق ها و اهداف پرسش -1-2
با  یزانبه چه م یرانیاست که معماران ا ینا یسؤال اصل یقتحق ینا در

 یرانیبه معماران ا یهسور يها پروژه يواگذار یادارند؟ آ ییآشنا یهسور يمعمار

 یدرا پد یگرد یفرع يها ها و خواسته پرسش ،سؤال یناست؟ ا یدرست یمتصم
. شده است  شروع باز و کلی سؤالبا سه  هشدبنابراین مصاحبه انجام  آورد، یم

 مانند:
براي ؟ میزان آشنایی شما با معماري سوریه در چه سطحی است )1
 وجود دارد؟ یرانا يو معمار یهسور يمعمار ینتشابه ب یاآ مثال،

چه  یست؟وساز چ ساخت يبرا یرانیاقدام معماران ا یناول )2
براي طراحان و سازندگان در ساخت بناهاي مسکونی  توان یمراهکارهایی را 
 داد؟ هیارادر کشور دیگر 

در واحدهاي مسکونی جدید، به نیازهاي ساکنان  توان یمچگونه  )3
 هیارامیزان مشارکت مردم در  در خصوصشما  رنظ مختلف پاسخ گفت؟

 است؟ چگونه ها شنهادیپ
 ییآشنا یزانمشابه، م يها ها و پرسش پرسش یناز ا یکبه هر  پاسخ
 .آورد یرا فراهم م یهسور يبا معمار یرانیمعماران ا

 کنندگان مشارکتهاي  روند مصاحبه و پاسخ بر اساسبعدي  سؤاالتالبته 
استفاده  کاوشگران سؤاالتلزوم از و در طول آن در مواقع  شد یمپرسیده 

 مانند: ؛شود یم
 بیشتري دهید؟توضیح  باره  نیا در دیتوان یم -
 تر بیان کنید؟ منظورتان را واضح شود یم -

 بیان کرد:  توان یماهداف تحقیق حاضر را به شرح زیر 
تبیین  منظور  بهي مطالعه  ه یک مدل نظري متناسب با حوزهارای -

 ، میزان آشنایی معماران ایرانی با معماري سوریه
ها، شناسایی پیامدهاي مسکن  عوامل موفقیت پروژه یگونه شناس -

  ،تینها در، و کنندگان مشارکتموفق از منظر 
هاي مسکونی در سوریه به معماران  پروژه يشناسایی امکان واگذار -

 ایرانی.

 روش بررسی -1-3
هـدف، از نـوع    لحـاظ بـه  روش اجراي آن، تحقیق کیفی،  نظر ازتحقیق حاضر 

این تحقیق، نظریه داده قسمت اول در  استفاده موردتحقیقات بنیادي و روش 
 یـه نظر یـا  يگرانـدد تئـور   اي، ینهزم یهنظر همان یادداده بن یه. نظراستبنیاد 
کـامالً   یکـرد بـا رو  ییاسـتقرا  یـق روش تحق یـک  یادداده بن. ]3[ است ییمبنا

اي، تولیـد   هدف نظریه زمینـه  .]4[است  یاکتشاف یپژوهش یوهش یکو  یفیک
آوري و  ي فرایندهاي اجتماعی بر اساس جمـع  تئوري از خالل بررسی و مطالعه

 یقروش تحق ینا ینکه ب یتفاوت ینتر عمده .]24[ هاست داده مند نظامتحلیل 
و  هـا  ینـه آزمـون زم  یدر پ یقتحقاین است که  ینها وجود دارد ا روش یرو سا

 .]5[ است ساز یهبلکه خود نظر ،یستن یهنظر ینادرست یاو  یدرست  به یدنرس
 

 

 
ــژوهش داده بن ــه روش پ ــادازآنجاک ــناســت و در ا ی ــ ی ــ یوهش  ی،پژوهش

هر مصـاحبه،  دادن د، لذا، پس از انجام ها استمرار دار تا اشباع داده یريگ نمونه
 یافـت، کـد اختصـاص    یککنندگان،  شده مشارکت عبارت گفته یابه هر جمله 

Fig. 1 Stages of Grounded Theory Research  
 ) یادبن داده  نظریه( يبر اساس گراندد تئور یقتحق يمراحل اجرا 1شکل 
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کــد  یــکمــوارد بــه چنــد خــط،  یخــط چنــد کــد و در برخــ یــکگــاه بــه 
که مشـتمل بـر    یناسترواس و کورب یشنهاديها به روش پ ، دادهیافته اختصاص

نـد.  قـرار گرفت  تحلیـل  و  یـه تجزمورد ) است، یو انتخاب ي(باز، محور يکدگذار
اسـتنباط   یکنندگان و برخـ  مشارکت يها گفته یناًواژگان، ع یناز ا یالبته برخ

کننـدگان در   شـرکت  یـگ مشخصات دموگراف .است یشانا ينگارنده از گفتارها
 شده است: داده 1جدول 
 

 کنندگان  شرکت یگمشخصات دموگراف 1جدول 
Table 1 Demographic characteristics of participants 

و  یمحـل زنــدگ 
 کسب کار

  یانگینم
 سن

 یتوضـــــع 
 اشتغال

 جنس
ســــــطح 

 تحصیالت
ــه در شــهر   هم

و  یتهران زنـدگ 
 کنند یکار م

27 – 
35 

 سال

 یاندانشجو نفر 4مرد:  شاغل 5
 يدکتــــرا

 يمعمار
 شاغلیرغ 4

 نفر 5زن: 

 

ندارد و  يآمار پذیري یمذاتاً تعم یادداده بن یهنظر ینذکر است که ا شایان
 .]5[ است یمفهوم پذیري یمتعم يدر عوض دارا

پـژوهش را   ی،کلـ  ید، نخست پژوهشگر با سـؤال ده بنیادا یهنظر ینددر فرا
پـژوهش را   یمطالعـه و تمرکـز اصـل    موضوع مورد یدسؤال با ین. اکند یآغاز م

 يهـا  عمومـاً سـؤال   شـود  یمطرح میه نظراین که در  ییها مشخص کند. سؤال
هـا   سپس داده .]6[ ردندا یاديچندان ز یچیدگیو باز است، ضمن آنکه پ یکل

 را طـی  د تا رسیدن به نظریـه مراحـل زیـر   شده، در سیر تکاملی خو آوري جمع
 و "يسـاز بعد"، "سـازي  لفـه ؤم"، "سـازي  مفهـوم "، "يمقوله سـاز ": کنند یم
گـام را   4براي روند انجام پـژوهش   توان یم مجموع در. ]25[ "تدوین نظریه"

هـا،   داده لیتحل و  هیتجز -3ها،  داده يآور جمع -2تعیین موضوع،  -1برشمرد: 
  .]26[ه نظریه نگارش و ارای -4

ــزار مصــاحبه از روش منظــور بــهدر پــژوهش حاضــر  هــاي زیــر  اعتبــار اب
 است: شده استفاده
هـا و   حبهبـراي انجـام مصـا    ماهـه  سه: زمان مدت  یطوالن بودن درگیر -1

 با معماران ایرانی و معماران سوریه   ها هدایت مستقیم مصاحبه
و  کننــدگان مشــارکتبــه  : ارایــه گــزارشکننــدگان مشــارکتبررســی  -2

 ها مصاحبهاز  شده استخراج دریافت بازخورد در مورد تفسیرهاي
ن حـوزه  متخصصاتوسط  شده استخراج يکسب اطالعات: بررسی کدها-3

 استاد دانشگاهو 
بر کدها و اعمال تغییرات  دیتأک: مصاحبه مجدد و  ها دادهبراي اعتبار  -4

 الزم شده
از مصـاحبه بـا معمـاران و اسـتادان      ،جهت تضمین قابلیـت اطمینـان   -5

نـیم سـاختار    يهـا  مصـاحبه دانشگاه در سوریه براي ارزیـابی نتـایج حاصـل از    
اسـتفاده از روش تحلیلـی و    . کـه در ایـن قسـمت از تحقیـق بـا     استفاده شـد 

 .است شده انجاممصاحبه ساده 

 پیشینه تحقیق -2
انجام  آن از بعد یامطالعه  یشرفتدر طول پ یفیک روش در یقتحق یاتادب

نه  یشینهنکته توجه داشت که مرور پ ینبه ا یدبا یادداده بن یه. در نظرشود می
وجود  دهنده بلکه نشان هاست؛ یهفرض دهنده هیاراعمده و نه  یممفاه یايگو

 سودمندي ینا یشینهمرور پ، در دانش موجود است یريسوگ ینوع یاشکاف 

 یتتا حما نماید می یشینهبه پ یه داده، ارجاعاتیرد که در هنگام ارارا دا
 .]7[فراهم آورد  يمدل نظر يبرا یرونیب

مرتبط با  یمبانهم الزم است که  یق،تحق ينظر یشینهپ یدر بررس
 توجه موردمسکن پس از جنگ  يبازساز یو هم مبان یدمسکن جد ساخت
 .یردقرار بگ

 یـق، موضـوع تحق  ینـه زم شده در انجام هاي یطبق مطالعات و بررس گرچه
از  یامـا در ادامـه بـه برخـ     ،وجود ندارد یهسور يمربوط به معمار يها پژوهش

ره اشـا  یـران در ا یمسـکون  يمعمـار  يو نوسـاز  يمطالعات مربـوط بـه بازسـاز   
 .گردد یم

 يتجارب بازساز و  یقاتتحق یشینهپ -2-1
تـا بـا    شـود  مـی مطالعـه   یشترب يها از داده يمأخذ عنوان به یتخصص یشینهپ

را ارتقـا   يکـار سـطح نظـر    یـن شـود، ا  یسـه مقا آید میکه به دست  ییها داده
 .دهد یم
 

 بازسازي مورددر  شده ي انجامها از پژوهش یبرخ 2جدول 
Table 2 Some research on reconstruction 

 خالصه

ده
سن

نوی
 

 یقنام تحق

 یکه در مورد مسکن بوم یبر اساس مطالعات یقتحق ینا یسندهنو
 یجـه نشـان داد کـه نت   ،هدداخرمشهر قبل و بعد از جنـگ انجـام   

عوامــل  تــرین مهــمو فرهنــگ از  یماقلــ شــده انجــام هــاي یــلتحل
. لـذا  هستندخرمشهر  یکالبد مسکن بوم گیري شکلدر  تأثیرگذار
ــل  ــعوام ــه تأنش ــ گرفت ــگ نظ یماز اقل ــرو فرهن ــت ی ــري جه  گی

...  و یهپاشــو یف،مضــ ي،مرکـز  یــاطهــا، اسـتفاده از ح  سـاختمان 
 .]8[ هستندخرمشهر  یمسکن بوم بخش هویت

 

صد
قه

ی
 

سائل
م

   ی

مســـــکن  
خرمشهر از 

ــو  يالگــــ
تـــا  یبـــوم

ضـــــوابط  
 یطراح

)1389( 

پس از  يمسکن بازساز یخچهدر مورد تار یسندهنو یقتحق یندر ا
ــانحه  ــهس ــ ســخن گفت ــه انتخــاب رو هددا یحو توض ــردک ــا یک  ی

 یـل از قب ییهـا  ملحوظ داشتن شاخص یازمندن ینه،به یکردهايرو
و  یمخانوار و جامعه، ترم یمنیا یتوضع يارتقا ي،بازساز ي ینههز

موجود،  یفرهنگ ياه ینهحاکم، زم یاسیس یطشرا یشت،بهبود مع
 ي جامعـه  هـاي  یتباال بردن ظرف یو چگونگ یق،تطب هاي مکانیزم
و  یازهـا ن یـابی بـا مـردم و ارز   تمشـور  بنابراین؛ است دیده آسیب

مهـم   يامـر  یـی اجرا یمات، قبل از اتخـاذ تصـم  ها آن هاي یتظرف
دارنـد   اي یژهنقش و گیري تصمیم روند درکه  یدي. عوامل کلاست

 يهــا ســازمان ي،ول بازســازؤنهــاد مســ ي،مرکــز دولــتشــامل 
 دیـده  آسـیب  ي و جامعه یدولت محل ي،در بازساز کننده مشارکت

 یکـرد مزبـور، در اتخـاذ رو   یگرانبـاز  یـان تعامل م یاست. چگونگ
 .]9[ گذارد میاثر  يبازساز ي ینهبه
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ــنا ــقتحق ی ــورددر  ی ــازي م ــه قصــر شــ بازس  اســت.  یرینمنطق
اســت کــه پــس از جنــگ  ییاز شــهرها يا نمونــه ،قصــر شــیرین

و  ينظـر  يمحتـوا  یبررسـ  يبـرا  یمناسـب  يو الگو شده بازسازي
بـا اسـتفاده از روش    یـق تحق یـن . در ااست يروند بازساز یتجرب
 نـد رو ينظـر  يکـه محتـوا   آمده دست به یجنتا ینا یفی،ک یقتحق

 ،گـردد  مـی  یلآغاز و تشک ینفععوامل ذ یانبا گفتمان م يبازساز
 هـاي نظر ،داده یصرا تشـخ  یو مصلحت عمـوم  يبازساز یازهاين
فاصــله  ،کنــد مــی یلتبــد یــیاجرا هــاي یمرا بــه تصــم ینفعــانذ

شـهر را   یندهانداز آ و چشم دهد میو اجرا را کاهش  گیري تصمیم
 .]10[ کند می یمترس
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)1391( 

ارزیابی فرآیند مشـارکت مـردم در بازسـازي     باهدفپژوهش  ینا
اسـت. محـدوده انجـام     شـده  نوشـته ، دیـده  آسـیب هاي  سکونتگاه

، کـه در  استتحقیق، دهستان شیروان از توابع شهرستان بروجرد 
دچار تخریـب جـدي شـد. روش انجـام      1385جریان زلزله سال 

با استفاده  موردنیازهاي  همبستگی است و داده -تحقیق توصیفی
از ایـن   آمـده  دسـت  بـه اسـت. نتـایج    شده آوري جمعاز پرسشنامه 

بسیار زیاد توجه اهمیت  رغم بهآن است که  دهنده نشان ها بررسی
در نواحی روستایی و همچنین  صوصخ بهق مردم یبه نیازها و عال

، به دلیل عدم ها پروژهتجارب کشورهاي دیگر از موفق نبودن این 
هـاي آنـان و    مشارکت مردم، بازهم مردم سانحه دیـده و خواسـته  

ن بازسازي در نظر گرفتـه  ابعاد کالبدي و مالی در جریا درمجموع
 .]11[ نشده است
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 ينوسـاز  هاي یاستو س یکردهاتحول رو یرس یمقاله به بررس ینا
 ینیتـا بـازآفر   ياقدامات در چـارچوب بازسـاز   یناز نخست يشهر
و  یشمنداناند هاي یدگاه. در مقاله حاضر دپردازد می یدارپا يشهر

 یالديم یستمدوم قرن ب یمهاز حدود ن ها یعوامل مؤثر بر دگرگون
حاصـل از   یج. نتـا انـد  شـده  تحلیلو  يبند استخراج، طبقه تاکنون

کـاربرد مفهـوم    یکپارچـه،  یکـرد آن هستند که رو یانگرپژوهش ب
بـر   تأکیـد  ی،و دولتـ  یخصوصـ  يهـا  بخش يمشارکت در همکار

 ی،رقـابت  يهـا  مکـان  عنـوان  بهمکان، شهرها  و حس یمحل یتهو
 يو بـه لحـاظ اقتصـاد    شمول همه یبه لحاظ اجتماع هایی یطمح

 یارهـاي هـا و مع  مؤلفـه  اهمسرزنده از  یعموم يها عرصهو  شکوفا
 هسـتند  یاجتمـاع  یـداري پا یـت بـا اولو  یـدار پا يشهر ینیبازآفر

]12[. 
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است.  یدر مورد شهر فردوس در استان خراسان جنوب یقتحق ینا
مـردم   ي،که پس از زلزله، در مرحله بازساز هددا یحپژوهشگر توض

 هاي یتاز شخص یکی يبه رهبر یگروه :شدند یمبه دو گروه تقس
 يکـرد بـرا   یـدا شـهرت پ  یهرا که بعدها به اسـالم  یمحل ی،مذهب

بودند که در فـردوس   انیدادند و گروه دوم کس یشنهادپ يبازساز
 یممجـاور شـهر قـد    یددولت، شهر جد یمتصمبا  یتدرنهاماندند. 

 یدولتـ  ياز بناهـا  از مـردم  یبعضـ  یـد شـهر جد  ساخته شـد. در 
 یل. پس از تحلو خود شروع به ساخت خانه کردنده استفاده نکرد

پـژوهش نشـان    یجموجود در سطح شـهر و مسـکن؛ نتـا    یتوضع
 یشبـه افـزا   یشـتري سـاز، توجـه ب   دولتـی که در منـاطق   دهد می

هـا و   عـوض سـنت  در  شده استشهر و مسکن  ییمقاومت و کارا
 موردتوجـه کمتـر   ناساکن یو فرهنگ یاجتماع ي،اقتصاد یازهاين

 .]13[ گرفته است قرار
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 يهـا  بافـت  يو رونـد بازسـاز   هـا  یهنظر یبررس هدف بامقاله  ینا
از آن، صورت گرفت. پس  ییها و استخراج درس یخیارزشمند تار

را با وضع  ها آنها،  و استخراج شاخص يبازساز یاتنظر یاز بررس
 یافتتا بتوان در یدهموجود در محله جماله در شهر اصفهان سنج

منطبـق   مـوردنظر  ينظر یبا مبان يبازساز یاتعمل ياجرا یاکه آ
محله  یاياح هدف بادر جماله  يبرنامه بازساز یر؟خ یابوده است 

 یسـنت  يمنطبـق بـر اصـول معمـار     ينظر هاي یهبا استفاده از پا
ـ ارا ینمونه موفق رفت میکه انتظار  صورت گرفت کنـد، امـا در    هی

 ي،بازسـاز  ةپـروژ  یـن ا یاجرا نتوانست موفق عمل کنـد و خروجـ  
 و یرانـی ا يمنبعث از اصول معمار یبوم ياز معمار متفاوتی ةچهر

کالبد، نظـام   ازنظربافت  درنتیجهساکنان نشان داده است.  زندگی
 یج. نتـا یافـت  اي یرمنتظـره غ هاي یدگرگون ي،و اقتصاد یاجتماع

نکته است که آنچه در چارچوب  ینا یايپژوهش گو ینحاصل از ا
 یآن پس از گذشت س یجهبا آنچه نت شده مطرحپروژه  ینا ينظر

و اهـداف مـوردنظر، محقـق نشـده      متفاوت یاربس ،نماید میسال 
 .]14[ است
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کنون تـا  »یـران در ا خصـوص  بـه «مسکن  بازسازي يها پروژهدر ارتباط با 
 2کـه در جـدول    یمقـاالت  ازجملهاست:  شده تدوین یمختلف یمقاالت پژوهش

سـاخت مسـکن    يمهـم بـرا   هاي مؤلفه، شده اشاره یقاتاست. در تحق شده بیان
و  یکلـ  اهمقـاالت نگـ   یـن از ا يدر تعـداد ، شده ارزیابیو  یبررس سانحهپس از 

 هـایی  نمونـه  نیـز  هـا آناز  يدارد و در تعـداد وجـود  مسکن  هاي ویژگی بهگذرا 
 فرهنگـی  – ياقتصـاد  یطبـا توجـه بـه شـرا     یلیو تحل یجزئ یددکه  ذکرشده

 است. شده گرفتهمنطقه به کار 
مـرتبط، از دو   هـاي  پـژوهش بر  شده انجام مرور  بهبا توجه خالصه،  طور به
 :در نظر گرفت یمطالعه و موارد قبل ینا ینب هایی تفاوت توان میمنظر 

مسـکن پـس از    يرونـد بازسـاز   یضمن بررسـ  ،مقاالت بیشتردر  -1
هاي  ارزیابی فرآیند مشارکت مردم در بازسازي سکونتگاه یاجنگ 
و گـاه   یکلـ  هـاي  تحلیـل موضـوع در ضـمن    یـن به ا دیده آسیب
جـدي   یلاست، اما تحل شده اشاره) یدانیم یبدون بررس( یشخص

از  مـردم  یترضـا  یـزان مـردم و م  یرتـأث  ي نحـوه دربـاره   و عمیق
 ویژه به هاآن یطو شرا یازهابر اساس ن یمسکون يبناها وساز ساخت

 اقشار مختلف صورت نگرفته است. یاندر م
 یـر نظ ياشـاره بـه مـوارد    یشـین پ هـاي  پـژوهش عالوه بر آن در  -2

 یـت، فـرم، هو  ه،منطقـ  یطعملکرد مشابه، سـبک معمـاران، شـرا   
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یم آشنا بـودن بـا اقلـ    یرنظ يموارد اما؛ است قرارگرفته موردتوجه
بـه آن   اي اشـاره  قبلـی  در مطالعات شده انجامپژوهش  یندر اکه 

 است.نشده 

 بحث موضوعمبانی نظري و  -3
ارتباط بین بناهاي ، ایجاد کلید موفقیت ساختن بناهاي جدید پس از جنگ

ي ساخت، روش ساخت، سرعت ساخت و  ، زمینهکننده مصرفشده و  ساخته
 . استکیفیت ساخت نمادین 

 ي کننده نیتأمیکی از عناصر حیاتی زیست انسان و  عنوان بهمسکن 
گفت  توان یماست.  موردتوجه یالملل نیبنیازهاي مختلف او در مقیاس ملی و 

هاي مختلف، دسترسی به مسکن  هاي مختلف جهانی و در دوره که در عرصه
است. منظور از  شده شناختهیا سرپناه مناسب یکی از حقوق و نیازهاي انسانی 

که ز نیازهاي انسان است اي ا مجموعه ي رندهیدربرگنیاز،  عنوان بهمسکن 
 .]27[نسان باشد ا خاطر تعلقنیازهاي فیزیولوژیک، روانی و حس  گوي پاسخ

ولی باید توجه داشت که مفهوم مسکن براي کلیه افراد، بیشتر بعدي معنایی 
و امنیت از  آرامشداشته است تا ماهیتی مادي و کالبدي؛ ابعاد حسی، 

 .]28[ترین معیارهاي مهم مسکن است  اصلی

 شرح پژوهش -3-1
پس از  مسکونیساخت بناهاي هاي  امکان واگذاري پروژه"این مقاله به دنبال 

بر اساس روش تحلیل کیفی داده بنیاد است.  "سوریه به معماران ایرانیجنگ 
 مدر این راستا، شناخت مفهوم و مراحل انجام روش داده بنیاد براي انجا

که هر بخش  دارد، پژوهش دو بخش مجزا رو  نیا ازتحقیق ضروري است. 
ضروري  ،تحقیق . در قسمت اولاستروش پژوهش خاص خود را طلب نموده 

 نظر ازهاي معماري خارج از مرز ایران  بوده است تا موضوع انجام پروژه
ش مصاحبه نیم و در این قسمت از رو قرار گیردبررسی  مورد معماران ایرانی

 يها هاي موفقیت پروژه شاخص ،در قسمت دوم تحقیق ساختار استفاده شد.
و   قرار گرفت یبررسمورد  با همکاري دو کشور از معماران سوریه هشد انجام

نتایج  تیدرنهاو  شد  انجاماین قسمت از تحقیق با استفاده از مصاحبه ساده 
 . و بررسی قرار گرفتندتحلیل مورد حاصل از این دو بخش 

 یـاد اطالعات، مراحل انجام روش داده بن تحلیل و  یهجهت تجز ،طورکلی به
هـا در   داده يهـا، کدگـذار   داده يپژوهش، گـردآور  يها پرسش ینجمله تدو از

انجـام شـد،    یانتخـاب  يکدگـذار  ي،محـور  ي، کدگذارباز يسه مرحله، کدگذار
 هـا،  خـود از داده  یرو تفسـ  ها یشهشامل: ثبت اند یلیتحل هاي یادداشتنوشتن 

نظر معماران در مورد  یسنج امکان یینو تب یقدر تحق يتئور یننگارش و تدو
 ورت گرفت.ص یهسور يمعمار

 ها داده یگاهپا یلتشک -3-2
بـه   ها یهفرض يدر مرحله اول بدون آنکه پا یاد،گام نخست روش داده بن یهبر پا

 ییهـا  صورت سـؤال  به بعداًله أو مس پردازد می لهأمس یینآورده شود به تع یانم
بـه   یهسـور  يهـا  پـروژه  يواگذار یسنج امکان رسد مینظر  به .گردد یمطرح م

کمـک   يو بازسـاز  يمـرتبط بـه نوسـاز    يها در حوزه تواند یم یرانی،معماران ا
و  يدر مورد معمـار  یرانیاطالعات معماران ا دهد ینشان م ینکهجمله ا کند؛ از

 باشد. یشترب یستیبا یهجامعه سور
اطالعـات اسـت. بعـد از     يآور جمع یادروش داده بنمرحله دوم  سپس در

آغـاز   یـل مطالعـه و کـار تحل   یـن در ا ينظـر  يبـردار  نمونه یه،طرح سؤاالت اول
 هـا آنموجود در متن خام خط به خط مطالعـه و بـه    يها جمله یعنی گردد؛ یم

 .یابد میاختصاص کد 

خـود از   یرو تفسـ  ها یشهها، به ثبت اند داده يزمان با گردآور هم پژوهشگر
امـر   یـن است. ا یوستهمستمر و پ یندفرآ یک یزن ینو ا پردازد یتعامل با داده م

اسـت.   یسـر م بـرداري  یشفـ  یـا  بـرداري  یادداشتتحت عنوان  یبه کمک روش
 يهـا  از نشـانه  یکـی به نقطه اشباع ادامـه دارد و   یدناطالعات تا رس يگردآور

 .]15[ است يرو شدن با داده تکرار به نقطه اشباع روبه یدنرس
از  تـوان  ینمـ انجام این پژوهش مصـاحبه اسـت،    در ابزار اصلی که آنجا از

که چه تعداد افراد بایستی در این مطالعه انتخاب شـوند تـا    نمودقبل مشخص 
کامل شناسـایی شـود. بـر همـین      طور بهدر مطالعه کیفی  یبررس موردپدیده 

 يریگ نمونهاساس، تعیین حجم نمونه در تحقیقات کیفی فرمول خاصی ندارد، 
 هـاي یعنـی نظر  ،که به حالت اشباع تئوریکی برسـد  کند یمتا جایی ادامه پیدا 

تغیرهـاي یافتـه   هـاي دریـافتی و م   به هم شبیه شود و پاسخ دهنده پاسخافراد 
 .]29[ شده به تکرار برسد

  ها داده يبند طبقه یا يکدگذار -3-3
شـده،   استخراج يها از مجموعه گزاره شده يگردآور يها داده يپس از جداساز

در جـدول   تـر  یکلـ  ییهـا  شدند و سپس کدها با عنوان یهاول يها کدگذار داده
شـد مفهـوم مشـترك     یسـپس سـع   یدنـد. گرد يمحور يکدگذار ي،ا جداگانه

 .]16[ مطرح شود ینشیگز یا یانتخاب مؤلفهعنوان  به ي،محور يکدها ینماب
 

 باز يکدگذار -1 -3-3
ـ    یـاد داده بن یهمرحله از روش نظر ینا  . اسـت مصـاحبه   ینبالفاصـله بعـد از اول

و  یمکـردن مفـاه   یـدا محقق پس از هر مصـاحبه شـروع بـه پ    ،یگرد  عبارت  به
. کنـد  یمـرتبط مـ   یممفـاه  یـب و ترک هـا آن يمناسب بـرا  يها انتخاب برچسب

 کشــف -2 ي،و کدگــذار یــلحلت -1بــاز عبــارت اســت از:  يکدگــذارمراحــل 
 يجـدول کدگـذار   -4، هاآن به خصوصیاتها با توجه  طبقه یفتوص-3ها،  طبقه

 .]17[ باز
حاصل از مرحله قبـل   يها داده باز يمرحله، نخست کدگذار یندر ا هدف

کـردن   ییالفبـا  یـا  سـازي  یـف رد ینجـا، باز در ا ياست. مراد نگارنده از کدگذار
 یحتصـح  یـا و  يمشـابه و تکـرار   يهـا  منظور حذف داده  گردآمده به يها داده
هـا و   اسـت تـا داده   نبـاز قصـد آ   يدر کدگـذار  ی،طورکل به .]18[ هاست داده

 .]19[ یددرآ یمدر قالب مفاه ها یدهپد
باز) متن مصاحبه بارهـا و بارهـا خوانـده شـد و      يمرحله (کدگذار ینا در

 مدنظر رسید یکه به ذهن م یها، هر مفهوم و شکستن داده يگذار بعد از نشانه
وجـود نـدارد؛    یممفـاه  يگـذار  نام يبرا یتیقسمت محدود ین. در اقرار گرفت

بـه علـت    رفتـه  رفتـه بـود؛ امـا    یـاد ز یارمرحله بسـ  ینتعداد کدها در ا ینبنابرا
قسمت از پـژوهش حاضـر،    ینکدها کمتر شد. در ا ینبودن اطالعات، ا يتکرار

 
Fig. 2  Steps in Coding the Grounded Theory Method ]8[  

 ]16[ یاددرروش داده بن يکدگذارمراحل انجام  2شکل 
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 يهـا  هـا و مقولـه   عنـوان خـرده مقولـه    یـر شد و ز ییمشابه شناسا يها هوممف
هـا   مفهـوم  یگـر از د یـد مقولـه با  کـه  یحتوضـ  یـن شدند با ا يبند طبقه اي یژهو

وجود  یممفاه يگذار نام يبرا یتیقسمت محدود یندر ا .]20[ باشد تر یانتزاع
کد)؛ امـا   100بود (حدود  یادز یارمرحله بس ینتعداد کدها در ا ینندارد؛ بنابرا

 کدها کمتر شد. ینا ، تعدادبودن اطالعات يرفته به علت تکرار رفته
کـه پژوهشـگر قـبالً در مطالعـات      یمیمفـاه  یـره از ذخ یگـاه  کدگذاري

کـه   ییهـا  از واژه یو گـاه  گرفتـه اسـت   تأنشـ ، داده است خود انجام يا حرفه
 يهـا  مفهـوم  یـر ز 3دول شـد. در جـ   برده بـود، اسـتفاده   کـار  شونده به مصاحبه

 هـا نشـان داده   مفهـوم  يپـرداز  پژوهش و روند مقولـه  هاي یافتهآمده از  دست به
 .شده است 

 يمحور يکدگذار -2 -3-3
دادن  یونـد هـا و پ  مقولـه  یـر بـه ز  ها مؤلفه یربط ده یندفرآ ي،محور يکدگذار

 يمحـور  یـل دل ینبه ا ي،کدگذار ینو ابعاد است. ا ها یژگیها در سطح و مقوله
 یـن . در ایابـد  یمقوله تحقق مـ  یکحول محور  يشده است که کدگذار یدهنام

سـر  و  شـده  تـدوین بـاز،   يو ابعاد حاصل از کدگـذار  ها یژگیها، و مرحله مقوله
 .]21[ گردد یجاددر مورد روابط ا اي یندهتا دانش فزا گیرد یخود قرار م يجا

هـا   بـاز بـه کـاهش تعـداد واحـد      يدر کدگذار يپرداز مؤلفهو  بندي طبقه
 .یمکن کار هاآنبا  یدکه با انجامد یم

 
 يپـرداز  رونـد مقولـه   پـژوهش و  هـاي  یافتـه آمـده از   دسـت  به يها مفهومیرز 3جدول 

هـا   از مصاحبه شده يگردآور يها منتج از آن (منبع: داده يمحور يها و کدگذار مفهوم
 ن ایرانی)با معمارا

Table 3 Sub-concepts derived from the research findings and the 
process of conceptualizing the categories and the resulting axial coding 
(Source: data collected from interviews with Iranian architects) 
 

نوع 
 ها مؤلفه

 يها مؤلفه
 يمحور

 یممفاه يبند طبقه

 یطشرا
 یعلّ

شناخت 
 یهسور يمعمار

 یکاف یرغ ییآشنا
 یهسور يبا معمار

 يحد تئور درشناخت 
 کامل یعدم آگاه

 مختصر ییآشنا
 مردم یبه زندگ یعدم آگاه

شباهت و تفاوت   
و  یهسور يمعمار

 یرانا

به خاطر  يتشابه معمار
 دو کشور یاییجغراف یتموقع

 یتتفاوت فرهنگ و مل
 یتشناخت وضع

 موجود
 يجار یتوضع یبررس
 يدر کارها یاطاحت

 وساز ساخت
معماران و  یالتو تسه ها یارانه

 یرانیانبه ا یهسور نامتخصص
شرایط 

 یعلّ
حفظ  یتتوجه به هو

 يها شاخصه
 يخاص معمار

 هاي یژگیضرورت توجه به و
شده و  که ساخته یمناطق

 اند شده بازسازي
استفاده از اسناد و مدارك 

 از شروع کارپیش  يمعمار
 منطقه یمصالح بوم

حفظ مناطق 
و  یمسکون

 ساختار جامعه

در ساختار و  ییرتغ عدم
 یمسکون يبناها یتوضع
 یسنت

 بناها یاصل هاي یژگیحفظ و

 یطشرا
 یعلّ

مشارکت مردم 
 يدر کارها

 یطراح

مردم  خاطر تعلق
ها و محل  به خانه

 خود یزندگ

مردم به  یو دلبستگ تعلق
 خود حالتم

در  یتو امن یمنیاحساس ا
 داخل شهرك خود

 یو راحت یشاحساس آسا
در  یاحساس اعتماد و دلگرم

 مناطق خود
مردم  یروش زندگ یبررس ساکنان یازهاين

 منطقه
مردم پس از  یدجد یازهاين

 جنگ
 فرهنگ خاص منطقه

 یطشرا
 یعلّ

خاص  یطشرا
 انجام پروژه

 وساز ساخت يها روش محله خاص
 ینزم یاییجغراف یتموقع
 نظر پروژه مورد

 یطشرا
 یتعامل

 يکارها
مشترك 

معماران دو 
 کشور

با  یرانمعماران ا ییآشنا ییآشنا
 یهسور ینسرزم

 مشترك دو کشور هاي یتفعال کار مشترك
 مشترك يها گروه

 خاص يمعمار
درك ضرورت  یامدپ

 يها پروژهانجام 
 مشترك

انجام کارها به 
 آمیز یتموفق یدام

 بودن

 يباور هر دو کشور به همکار
 مورد یاتیعمل يه راهکارهایارا

 قبول دو طرف
از طرف  یتولؤاحساس مس

و انجام  یرانیمعماران ا
 مناسب يها پروژه

 
 انتخابی يکدگذار -3 -3-3
شده  انتخاب یاصل مؤلفهاست که در آن  يکدگذار ي مرحله ینمرحله آخر ینا

 مؤلفـه  یانم ي رابطه یانو ب یر. تفسگردد میتعیین ها  مقوله یگرآن با د یوندو پ
 . گیـرد  یشـده پـژوهش صـورت مـ      هیبا توجه به مدل ارا ها مؤلفه یگرو د یاصل
 شـود  یمـ  يزریـ  یپـ  یانتخـاب  ياساس کدگـذار  ي،محور يکه در کدگذار چرا

شباهت به خاطر  ی،عدم آگاه ي،معمار یتهو يها مؤلفه یقتحق یندر ا .]20[
 شدند. ییانجام پروژه، حکومت و معماران شناسا یت،موقع

 

 
Model 1 Selected coding based on axial coding and extracted concepts  

 شده استخراج یمو مفاه يمحور يبر اساس کدگذار یانتخاب يکدگذار 1 مدل
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 یدجد يتئور یاعرضه مدل  یاحل  ه راهیارا -3-4

 یجـه اسـت. نت  يپـرداز  يتئور یا يساز مدل ،داده بنیاد يتئور در ییمرحله نها
 یو سـؤاالت فرعـ   یپاسـخ بـه سـؤال اصـل     يتالش برا یکه در پ یمراحل قبل

 است. یاصل و یفرع یمشده از مفاه استخراج يها بر مقوله یمطرح شد، مبتن
 

 

 
 
Model 2 Paradigm of Coding Feasibility Assignment of Syrian 
Residential Architecture Projects to Iranian Architects (Iranian 
Architects' Impression) 

 یمسـکون  يمعمـار  يهـا  پـروژه  يواگـذار  یسنج امکان ياز کدگذار یمیپارادا 2مدل 
 )یرانی(از منظر معماران ا یرانیبه معماران ا یهسور

 
 يهــا فـرض  یـا  هــا یشـنهاد شـده، پ  اسـتخراج  یمیسـاس مـدلِ پــارادا  بـر ا 

 :است یلشده به شرح ذ مطرح
کـه توسـط معمـاران     یهسـور  يمعمار يها پروژه یت: موفق1فرض  .1

بـه معمـاران    یدمختلف جد يها پروژه يشده + واگذار انجام یرانیا
 .یرانیا

قبول مرهون حل مشکالت و مسـتلزم    قابل ي: انجام کارها2فرض  .2
 یطکامـل بـه شـرا    یو آگـاه  یطراحـ  يمشارکت مردم در کارهـا 

 آن. يو معمار یهسور
و  یه: بــا توجــه نمــودن بــه نظــر مــردم و معمــاران ســور3فــرض  .3

قبـول   مـورد  يها پروژه توان یم یهبه سور یرانیوآمد معماران ا رفت
 کرد. یجادا

 مهم است. يها مؤلفه ي: فرهنگ در راستا4فرض  .4
 يمحتـوا  یهکشور سور یکنون یطشرا و ياقتصاد یت: وضع5فرض  .5

هـا   در پـروژه  یرگـذار مهم تأث يها دو کشور از مؤلفه یننامه ب توافق
 است.

 یهسـور  یمسـکون  يهـا  پروژه ي: امکان واگذاری: فرض اصل6فرض  .6
 .یرانیبه معماران ا

 
 

 یقتحق یابیبحث و ارز -4
ــ یطدر شــرا ــأم یــتاولو یه،کشــور ســور یبحران ــرا ینحکومــت ت  يمســکن ب

بـا توجـه بـه     . بنـابراین، اسـت  یبـزرگ مسـکون   يها پروژه يپناهندگان و اجرا
گفـت   تـوان  یمـ  یهسور یو اجتماع یاسیس ،ياقتصاد یطها و شرا پروژه یتماه

 يهـا  انجـام پـروژه   يراه بـرا  ینبهتـر  المللـی  ینمشترك بـ  يها که انجام پروژه
بـر   یمحـر و ت ياقتصـاد  یتبـه خـاطر وضـع    ،ینهمچن رود. شمار می به ینسنگ

 یمـد مناسـب  آبازار و محل در تواند یم یهکشور سور یطشرا یندر ا یران،کشور ا
پـروژه بـه نفـع هـر دو طـرف       ینا يکه اجرا رسد یبه نظر م و باشد یرانا يبرا

 يمعمـار  يهـا  پـروژه  يموضـوع امکـان واگـذار    ،حاضـر  یقخواهد بود. در تحق
 قسمت از تحقیـق  یندر ا ین،د. همچنگردی یبررس یرانیا ارانبه معم یمسکون

 یهمعمـاران سـور   یـدگاه از د یهو سـور  یرانمشترك ا يها پروژه یتموفق یلدال
 شد.خواهد  یبررس

داده  یـه بر اساس روش نظر يمدل معمار یکه یارا ،حاضر یقهدف از تحق
 یمسـکون  يموضـوع سـاخت بناهـا    یتحاضر با توجه به اهم یقبود. تحق یادبن

 یـن به فقـدان انجـام مطالعـات در ا    یتو با عنا یانپس از جنگ از طرف خارج
 یکـرد از رو یـاد داده بن یکـرد مـدل از رو  یک یموضوع صورت گرفت. در طراح

 استفاده شد. یاکتشاف یوهو با طرح ش یفیک
امکـان   از نظرسـنجی  یفـی ک یـق تحق یناول یق،تحق یناگفت که  توان یم
 .ستا یرانیبه معماران ا یمسکون يمعمار يها پروژه يواگذار

و بـا   ییتنهـا   بـه  یرانیکه معماران ا دهد یمطالعه حاضر نشان م هاي یافته
 یروش زندگ يمناسب برا یمسکون يها که دارند قادر به انجام پروژه یاطالعات

جملـه   از یهسور يبه معمار ی. در مطالعه حاضر عدم آگاهیستندن یهمردم سور
موفـق   هـاي  پـروژه مـانع از سـاختن    توانـد  یبود که م یرانمعماران ا يها ضعف

معماران دو کشور، ممکن است باعث  ینعدم تعامل ب و شود. دور بودن منطقه
ـ    يبـرا  ناکارآمـد  يبناها یجادا و  هـا  یتمحـدود  رغـم  یعلـ  یسـاکنان شـود؛ ول

مشترك بـا   يمناسب و کارها یکرددارند، اتخاذ رو یرانیکه معماران ا یمشکالت
با نیازهاي  ناسبتم يبناها اختنو سش مشکالت کاه یوهرا ش یهمعماران سور
 یسـه و مقا یـق تحق یتخصصـ  یشینهپ یپس از بررس .دانستند یم زندگی مردم

 شـده  مطـرح  نکـات  مالحظـه نمـود کـه    توان می ،آمده دست به هاي دادهبا  هاآن
نکاتی هسـتند کـه   ، پیشینمشکالت بازسازي یا نوسازي در تحقیقات  عنوان به

   اشاره کردند. هاآنانی در مصاحبه نیم ساختار به ایر کنندگان شرکت
در  یرانـی و شناخت معماران ا یآگاه سببمطالعه حاضر  هاي یافته اگرچه
 یو کمـ  یفـی مطالعـه ک  بـه آن  یجنتـا  ییـد تأامـا   ،اسـت  یهسـور  يمورد معمار

از  یکـی  یهدر سـور  یمسـکون  ي. ساختن بناهـا نیاز دارد راستا یندر ا یشتريب
مختلـف بـا    ارددر مو یگريد يها ها و پژوهش گروه .استمشکالت مهم کشور 

ـ   ي،اقتصاد یتوساز کشور، وضع ساخت يها روش منـاطق   ینشناخت تفـاوت ب
 .باشد یم یازنمورد  یمسکون يها پروژه ،زمان طور هم بهو مختلف  یمسکون
ـ  یفیک یا یپژوهش کم یبدون وجود دقت علم ینکهتوجه به ا با  ارزش یب

و  یـایی دغدغـه دربـاره پا   ینبنـابرا  دهـد؛  یخود را از دست مـ  یتبوده و مطلوب
از پژوهشـگران قـرار    یاريپژوهش، موردتوجـه بسـ   هاي یوهش ي در همه ییروا

 یفـرض اصـل   ینکـه بـا توجـه بـه ا    یـق، تحق یـابی ارز يبرا ،ینبنابرا .]22[ دارد
 یهسور يمعمار يها هپروژ ي) در مورد واگذار2(مدل  یرشده در مدل اخ مطرح

در  خواهنـد شـد؛   جراا یتها با موفق و پروژه است پذیر امکان یرانیبه معماران ا
از  ،موفـق  يمعمـار همکـاري  در  یديکل هاي عاملاستخراج  يقسمت، برا ینا

ــا معمــاران ســور  ــه پرســشدر  اســتفاده شــد. یهمصــاحبه ب و  تاداناز اســ نام
 یـات از ادب شده استخراجاز عوامل  یکشد که هر  یدهحوزه پرس ینان امتخصص
 مصـاحبه نیمـه سـاختار بـا     و هاي قبلـی  حاصل از پژوهش هاي یافتهو  موضوع
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و  یهسور یانم يمعمار يت همکارید بر موفقتوان میتا چه حد  یرانی،معماران ا
 باشد. تأثیرگذار یرانا

وجـود دارد، تـالش   معماران سـوریه  که در مراجعه به  هایی دشواري یلبه دل   
 یلتکم که برايدر حد امکان پرداخته شود  عموضو ینا جوانب مختلفشد به 

مـتن   يمحتـوا  یـل پـس از تحل  است. مورد نیاز حوزه ینموجود در ا هاي یافته
 هـاي  داده 4در جـدول   .شـد  بنـدي  دسـته  شده استخراج هاي گزاره، ها مصاحبه

 است.   شده  هیاراحاصل از مصاحبه 
و مهندسـان   یهشده با استادان دانشگاه البعـث در سـور   انجام يها مصاحبهبا    

شده توسـط دو کشـور    انجام يها پروژه یتموفق هاي خصشا یهدر سور يمعمار
ــ 4را در جــدول  ــوان یم ــاديکــه تطــابق ز مشــاهده کــرد ت ــ ی  یممفــاه ینب

 يها با شاخص یرانیبا معماران ا ساختاریافته یمهن يها آمده از مصاحبه دست به
توافـق   ایـن  .وجود دارد یهبا معماران سور یمعمول يها احبهمصآمده از  دست به

مصاحبه نیم ساختار معماران ایرانـی   با پژوهش پیشینه بین نکات مستخرج از
 .بخشد میتحقیق را بهبود  نتیجهو مصاحبه معمولی با معماران سوریه ساخت 

 
 کنندگان  شرکت یگمشخصات دموگراف 4جدول 

Table 4 Demographic Characteristics of Participants 
  

و  یمحـل زنــدگ 
 کسب کار

  یانگینم
 سن

 اشتغال یتوضع
 جنس

ســــــطح 
 تحصیالت

همه در شهر 
حمص در 

و  یزندگ سوریه
 کنند یکار م

25 – 
35 

 سال

  شاغلنفر  8
 در دانشگاه یا 
 سازمان دولتی

مرد: 
 استادان نفر 7

 يدکترا
نفر شاغل در  2 يمعمار

 آزاددفتر معماري 
 زن: 

 نفر 3

 
شـده بـا اسـتادان و     انجـام  يهـا  ها بر اساس مصاحبه پروژه یتموفق عوامل

 نشان داده شده است. 5در جدول  یهمعماران در سور
 

شده با استادان و معمـاران   انجام يها آمده از مصاحبه دست به یتعوامل موفق 5جدول 
 یهدر سور

Table 5 Project success factors obtained from interviews with 
professors and architects in Syria 
 

 شاخص توافق / عدم توافق

 دادن به مردم (اهداف مشخص) یتاولو توافق
 دو کشور ینب یارتباط کاف توافق
 مردم و دولت يها از سو طرح یرشپذ توافق
 وزارت ساخت يها استفاده از داده توافق
 یهشده در سور انجام یقاتاستفاده از تحق توافق
 استفاده از منابع موجود توافق

 وساز تا حد امکان ساخت یدجد هاي يورااستفاده از فن ذکر نشده
 یهاطالعات سور يورااستفاده از فن ذکر نشده

 يو هنر ینظر امور فن درست از یطراح توافق

 یهسور يمعمار یتحفظ هو توافق

 دو کشور ینب یهماهنگ توافق

 معماران هر دو کشور ینتوسعه روابط ب توافق
 مشکالت یعحل سر يبرا یهماهنگ یتقابل توافق

 ذکر نشده
مختلـف   يهـا  عملکرد بخـش  یابیارز يجلسات مداوم برا

 پروژه

 ذکر نشده
نظارت  ياجرا ياعتماد برا افراد قابل ینجلسات ب يبرگزار

 کار یشرفتپروژه و روند عمل و پ يرو یدائم

 دو طرف یناعتماد (متقابل) ب توافق

 
 هـا  و خواسـته منظور  عدم درك درست باعث ممکن است یاوت فرهنگفت
تعـارض رخ دهـد.    يهمکـار  ینحـ  در ،نتیجـه  درو  شود افراد و نهادها توسط

 باشد. گشا گرهد توان می یفرهنگ یوستپ یکچارچوب مشترك و  یکداشتن 
دو کشور، نشان از  یمسکون يبر معمار يمرور ،ها شباهتوجود  رغم علی 

و سـاخت   یو اصـول طراحـ   یدر مبـان  زیـادي وجود نقاط افتـراق و اشـتراك   
 ینبـ  يکه همکـار  دهد میموجود نشان  یطشرا ید. بررسدار یمسکون يمعمار

ـ     تجـارب کمبـود  و  اسـت  یاز نکـات منفـ   یشدو کشور شامل نکـات مثبـت ب
 يمعمــاران در اجــرا یــانم یهمــاهنگ ســبب عــدمدو کشــور،  ینبــ اي حرفــه
 يمـورد  وسـاز  ساختدو کشور در حوزه  ینب ياما همکار .است یقبل هاي طرح

 هـاي  ویژگـی  یلتحل .دو کشور است يمعمار یلو تحل یبررس یازمنداست که ن
رفـع ابهـام در حـوزه کـار      يبـرا  هـا  تفـاوت و  هـا  شـباهت دو کشور و  يمعمار

 .دهد می یلرا تشک موردنظرساختار  یاصل ضرورتترك، مش
نکـات   ي خالصـه  در جـدول فـوق،   شده مطرح هاي نکتهبر  عالوهاین، بنابر

 يدر محورها توان میدو کشور را  یانم يکارهماهداف مشترك جهت  یقتحق
 :در نظر گرفت یرز
سـاخت   یعنصـر اصـل   عنـوان   بـه مردم  یتبه وضع یشترو ب جانبه همهتوجه  -

 مسکن
مناسـب در مـورد    هـاي  حل راهه یمعاصر و ارا يشهرها ي پیچیده لیمسا فهم -
 هاآن
 یابـد،  یشافزا درون شبکه ياعضا یانم و ارتباطات همکاري یزانم چقدر هر -

 خواهد شد. یشترموفق ب يها پروژهاحتمال انجام 
نســبت بــه  یآگــاه یشافــزا یــقدو کشــور از طر یــانارتباطــات م يبرقــرار -

 مختلف هاي حوزه
مشـابه   یاتاز معماران تجرب یبرخ ها مصاحبه یاندر جرذکر است که  شایان   

 یو نکـات مثبـت و منفـ    هـا  یبـا خـارج   يخود در همکار یشخص یاتو تجرب
 .اند کرده یانحاصل از آن را ب

 یجـه نت تـوان  یمـ  یـاد شده بـا روش داده بن  پژوهش انجام هاي یافتهبر اساس    
ممکن اسـت همـراه بـا     یرانیبه معماران ا یهسور يها پروژه يگرفت که واگذار

سـاکنان منطقـه    یاخـتالل در زنـدگ   یجادباشد و سبب ا یها و مشکالت چالش
شهر  اريمعم یتممکن است با هو یدجد یمسکون يبناها ،ینا بر گردد. عالوه

مؤثر با مشکالت فرض شـده مسـتلزم مشـارکت مـردم      هناسازگار باشد. مواجه
حـداقل مطالعـات    یـا  یهو مشـارکت معمـاران سـور    یطراح يمنطقه در کارها

معمـاران و اسـتادان    حـال  یناسـت. درعـ   یهسـور  يدر مـورد معمـار   یشتريب
 راهکردند که دو کشور هـم نقشـه    یدتأک یهو سور یرانمتخصص هر دو کشور ا

بـا عملکـرد مشـترك و مـنظم      تواننـد  یو هم برنامه اقدام مشترك دارنـد و مـ  
گسـترش روابـط دو کشـور را     یعها و تسر نجام پروژها یلموقع، موجبات تسه به

 يهمکـار  يبـرا  یاعـالم آمـادگ   ینـه زم یـن در ا یزفراهم کنند. همه طراحان ن
 کردند.
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 گیري نتیجه -5
و همکـاري بـا    اسـت سـوریه   ه تأمین مسـکن یکـی از مشـکالت بـزرگ    امروز

راهکاري مناسب براي کمک به حـل ایـن معضـل     تواند یمکشورهاي همسایه 
ادبیات پژوهشی در حوزه همکاري بـین   یکی از موانع بر سر این راه، خأل. باشد

ها و خصایص معماري سـوریه اسـت.    کشورهاي مختلف و عدم شناخت ویژگی
هاي سوریه بـه معمـاران    پروژه يسد گام نخست در راستاي واگذارر به نظر می

در سـوریه باشـد.    وسـاز  سـاخت ي  ایرانی، شناخت نظر معماران ایرانی در شیوه
هاي سوریه به معماران ایرانـی   پروژه يواگذار یسنج امکان هدف بااین مطالعه 

 .   شده است  انجاماز نوع تحقیق کیفی و به روش داده بنیاد 
 يها انجام پروژه يها از ضرورت یکی هاي مطالعه بیانگر این است که یافته

و  یطراحـ  ير کارهـا مشـارکت مـردم د   یطفراهم نمودن شـرا  یهموفق در سور
 2کـه در مـدل    گونـه  (همان آن است يو معمار یهسور یطکامل به شرا یآگاه
الزم است کـه معمـاران، فرهنـگ کشـور      منظور ینبد .)شده است داده یشنما

مهم فرض کننـد. بـا لحـاظ کـردن نظـر مـردم و        يها جمله مؤلفه را از یهسور
 يهـا  پـروژه  تـوان  یمـ  یهبـه سـور   یرانـی وآمد معماران ا و رفت یهمعماران سور

 یهکشـور سـور   یکنون یطو شرا ياقتصاد یتوضع ،ینکرد. همچن یجادا کارآمد
هـا   در پـروژه  یرگـذار مهم تأث يها دو کشور از مؤلفه یننامه ب توافق يمحتوادر 

 یرانـی بـه معمـاران ا   یهسـور  یمسـکون  يها پروژه ريواگذا یقطر یناست و از ا
 یهمعمـاران سـور  عالوه بـر ایـن،    د.شوموفق  يها روژهپ یجادمنجر به ا تواند یم

ـ  ینـان وجود حـس اطم  ی،بستر اجتماع یککردند که در  یدتأک دو طـرف   ینب
 قطعـاً مشـترك و   یفرهنگـ تفـاهم   یشارتباطات مناسب و افزا يموجب برقرار

 یهمـاهنگ  کـه این عـالوه  به .گردد میدو کشور  یانم يهمکار در یتباعث موفق
دو طـرف در داخـل و خـارج     یانم يارتباطات قو يموجب برقرار ینطرف ینب

 سـازمانی   فرهنـگ در  یکـی نزد ینو همچنـ  یکدیگراعتماد به  یشکشور و افزا
 .گردد می

رنـگ بـودن نقـش     بـه پـر   تـوان  یمـ  گرفته انجامبا نگاهی گذرا به تحقیق 
در ساخت بناهاي جدید پی برد. تـالش   مشارکت ساکنان هاي منطقه و ویژگی

هـاي    براي کاهش مشکالت و همچنین وضعیت نیاز به مسـکن مسـتلزم اقـدام   
ــترده    ــی گس ــادي و سیاس ــاعی، اقتص ــی، اجتم ــه   فرهنگ ــه البت ــت، ک اي اس

بسیار مهـم بـوده اسـت. بـه عبـارتی بایـد گفـت کـه          امضاشده يها نامه توافق
بـه   قدم کیرداشتن ب ي مثابه  بهیرانی ی به معماران اهاي مسکون پروژه يواگذار

مشـارکت  گفت که  توان یماست. مسکن در کشور سوریه سمت حل مشکالت 
مردم منطقه، مشارکت معماران سـوریه، مطالعـه بیشـتر، و عملکـرد مـنظم و      

از معمـاران   یاريبسـ  ،نهایـت  در هـا اسـت.   موجب تسهیل انجام پروژه موقع به
 یـز ن و تعداد زیـادي از معمـاران   گشا باشند چاره ینهزم یندر ا توانند یم یرانیا

 .اند کرده يهمکار يبرا یاعالم آمادگ ینهزم یندر ا

 مشکالت و پیشنهادها -6
  محدودیت تحقیق -6-1

در دسـت   آنهـا و حـل   اسـت پـژوهش   یجزء موانع ذات یقتحق هاي محدودیت
 :یقتحق ینا محدودکنندهموارد  ترین مهم جمله از. یستپژوهشگر ن

 یهدر سـور کـه  پـژوهش   نمتخصصـا بـه   یانجام مصاحبه دسترس براي -
 دشوار بود. یکم ، هستند
اسـت   یفـی ک است که یقروش تحق ،یقتحق ینا هاي یتمحدود یگرد از -

 يعـدد  يهـا  داده ینکـه ا با توجه بـه  نمود، نترلک توان ینمپژوهش را  یجنتا و
 ندارد.

 ازپژوهش با اسـتفاده   ینا یق،تحق ینانجام ا یزمان یتاساس محدود بر -
از  ينظـر تعـداد   یـد و با شـده   انجـام در دو دانشـگاه معـروف   متخصصـان   نظر

 یـن از ا شـده   حاصل یجنتا که یمگرفته شود تا بدان یگرن در مناطق دمتخصصا
 نه. یادارد  یمتعم یتپژوهش، قابل

  ها یشنهادپ -6-2
نظـر   یسـه و مقا یجنتـا  یـل تحل بررسی پیشینه و و پس از یقتحق ینا یاندر پا

 شود: میبه شرح زیر ارایه ها  پیشنهاد یه،و معماران سور یرانمعماران ا

 یقتحق هاي یافته يبر مبنا ها یشنهادپ -1 -6-2
ـ   يهـا  انجام پروژه تردید یب  یـدگاه فقـط از د  یـد دو کشـور را نبا  ینمشـترك ب

ا و هـ  ان پـروژه یرو مـد  یمهندسان فن یرمعماران جستجو کرد؛ بلکه همواره تأث
 یـد است که با ياز موارد یاسیو س یاجتماع ،ياقتصاد یتدر نظر گرفتن وضع

 هـاي  یمتـ  یاساس الزم است کـه تمـام   ین. بر ابررسی قرار گیردتوجه و مورد 
قابـل  موفـق   يها کار و انجام پروژه یشرفتتا پ یندنما یفاا یکار نقش درستهم

 جانبه همه یزير برنامه استپروژه الزم انجام براي  ،این راستاد. در باشمشاهده 
 یطراحـ  يدر کارهـا  یهمنطقه سور یتبه هو یرانیانجام شود و توجه معماران ا

انـد،   ساله گذرانده در جنگ نه یکه دوران سخت یکسان ؛و توجه به نظر ساکنان
 یه،بـه سـور   یرانـی وآمـد معمـاران ا   معماران دو کشور، رفـت  ینرابطه ب یتتقو

و  یهسـور  یفرهنگـ  یـراث م هـاي  زمانوالن ساؤسو م یهمعماران سور یهماهنگ
 يهـا  در انجام پروژه ینقش اساس یرانیبا معماران ا یهوساز سور سازمان ساخت

 قبول خواهد داشت. مورد

  شده ل مطرحیجدا از مسا یقتحق یشنهادپ -2 -6-2
براي این تحقیق افراد داراي سـن   شده گرفتهجامعه آماري در نظر   -

ایـن تحقیـق را بـر روي     تواننـد  یمـ مندان  هسال بود. عالق 35 -27
 بیشتر از این بازه سنی نیز انجام دهند.معماران 

شده  گرفته، دانشجویان دکتري در نظر در این تحقیق جامعه آماري -
در مـورد   توانـد  یمـ هاي آتی این مطالعـه   ، بنابراین در پژوهشاست

 اقشار مختلف جامعه و در شهرهاي مختلف نیز بررسی شود.
در  شـود  یمـ  یشـنهاد پ ي،در حـوزه معمـار   یـق انجـام تحق  يجـا  به -

تـا   گـردد انتخـاب   یهدر سـور  يحـوزه شهرسـاز   یآتـ  هاي پژوهش
 .شود یبررس تر مفصل صورت به آمده پیش تمشکال

پـس از   يکـه بحـث معمـار    دهـد  یمنشان  یشین،پ هاي پژوهشتوجه به 
و  سـت ا يو گسترده ا مهممختلف، بحث  يتجارب در کشورها یجنگ و بررس

 پـذیري  تعمـیم بـراي بهبـود    شـود.  یپژوهش جدا بررسـ  یک عنوان به دتوان یم
 یمسـکون  يبناهـا  هاي یژگیشــناخت و شود مینتایج تحقیق حاضر پیشنهاد 

ح کـالن  در سـط  وسـاز  سـاخت  یتوضـع  یـل و تحلمفصـل   طور بههر دو کشور 
 .صورت گیردخرد (مسکن)  (شهر) و

 تقدیر و تشکر  -7
دانشـجویان دکتـري معمـاري دانشـگاه تربیـت مـدرس و        و نکلیه مهندسا از

انـد،   شـرکت کـرده   استادان دانشـگاه البعـث در سـوریه کـه در ایـن پـژوهش      
و اصـالح   يکدگـذار محترمی کـه در فراینـد    تادانن و اسهمچنین از مهندسا

 .کنیم یمکدها ما را یاري نمودند، صمیمانه تقدیر و تشکر 
 
 

 15                                                                             1399، زمستان 25زدهم، شماره سیمهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره 



 *السلیمان بتول بمانیان، محمدرضا                                               بنیاد داده نظریه روش با ایرانی معماران به سوریه هاي پروژه واگذاري سنجی امکان    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 مراجع  -8
 [1] Gh. Dehghany, From Adaptability to Mobility: Spaces for 

Learning in the War Zones of The Syrian Arab Republic, Master 
Thesis, Carleton University, Ottawa, Ontario, pp. 4-10,  2017. 

[2] Iran builds 6,000 residential units in Syria, Accessed on 20 May 
2018, https://www.mrud.ir/news-view/ArticleId/10987. (in 
Persian فارسی) 

[3] S. Zakai, Theory and Research in Qualitative Methods, Social 
Science Quarterly, Allameh Tabatabai University, Vol. 8, No. 17, 
pp. 3, 2002. (in Persian  ( فارسی

[4] P. Martin, Y. Turner, Grounded Theory and Organizational 
Research, The Journal of Applied Behavioral Science, Vol. 22, No. 
2, pp. 141, 1986.  

[5] J. Yousefi, M. Azkia, A. Kaledi, Developing a Conceptual Model 
Based on the Integration of Native and Modern Knowledge Using 
Basic Theory in Post-Developmental Recovery, Conservation, 
Conservation and Utilization of Natural Resources (Case Study: Ili 
Mamasani Fars Province), Sociological Studies, Vol. 9, Spring, 
No. 34, pp. 19, 2017. (in Persian فارسی) 

[6] Sh. Bach, E. Righteous, S. Bell, Generation of sonotop map using 
Grounded Theory and Nvivo software (Case study: Tehran District 
12), Journal of Environmental Studies,  Vol. 43, Summer, No. 2, 
pp. 8, 2018. (in Persian فارسی) 

[7] J. W. Creswell, Educational research: Planning, conducting, and 
evaluating quantitative and qualitative research, 4th Edition, pp. 
231, Boston, Pearson Publication, 2012.  

[8] S. Masaeli, Khorramshahr housing, From native patterns to design 
criteria, Journal of Fine Arts- Architecture and Urban Planning, 
No. 45, pp. 74- 61, 2011. (in Persian  ( فارسی

[9] A. Fallahi, Post-Accident Housing Reconstruction Approaches; 
From birth to puberty, Safa Scientific- Research Journal, Shahid 
Beheshti University, No. 53,  pp. 125- 129, 2012. (in Persian  ( فارسی

[10]  B. Kalhornia, Reconstruction of Qasr Shirin from narration to 
reality, Research to achieve the theoretical content of 
reconstruction projects, Journal of Fine Arts- Architecture and 
Urban Planning, Vol. 17, No. 4, pp. 71- 80, 2012. (in 
Persian  ( فارسی

[11] H. Farahani, R. Khoshftar, M. Hajipour, Evaluating the process of 
people's participation in the reconstruction of settlements 
Earthquake (Case study: Shirvan village), Geographical 
Perspective (Human Studies), Vol. 8, No. 22, pp. 68- 81, 2013. (in 
Persian  ( فارسی

[12]  S. H. Bahreini, M. S. Izadi, M. A. Mofidi, Approaches and urban 
renewal policies (from sustainable reconstruction to sustainable 
urban regeneration), Scientific-Research Quarterly- Urban Studies, 
Vol. 9, pp. 17- 30, 2013. (in Persian  ( فارسی

[13] G. Shadifar, A. Fallahi, Documenting the reconstruction of the city 
of Ferdows after the earthquake 1347, Journal of Fine Arts- 
Architecture and Urban Planning, Vol. 22, No. 3, pp. 71- 82, 
2017. (in Persian  ( فارسی

[14] Sh. Motawef, M. Shahrokhian, E. Kazeminia, Study of Post war 
Reconstruction of Jamaleh Quarter in Isfahan Bagh- E- Nazar, Vol. 
65, No 15, pp. 41- 48, 2018. (in Persian  ( فارسی

[15]  B. G. Glaser, A. L. Strauss, The Discovery of Grounded Theory: 
The Strategies for Qualitative Research, Second Edition, pp. 61, 
United States of America: Library of Congress, 1967.  

[16]  D. Safa, H. Fuladi, A Qualitative Study of the Causes and 
Backgrounds of Home Theft and its Impact on Social Order and 
Security (Case Study: Qom City), Iranian Social Issues Review, 
Vol. 7, No. 1, pp. 133- 135, 2016. (in Persian  ( فارسی

[17]  Sh. Rezaei, Designing a Monetization Model for Iranian Football 
Clubs: A Grounded Theory Approach, Applied Research in Sport 
Management, Vol. 6, No. 3, pp. 105, 2018. (in Persian  ( فارسی

[18] M. Shiroudi, A Study of the Localization Approach of Modern 
Political Concepts in the Political Thought and Practice of Imam 
Khomeini Qods Sareh, Scientific- Research Quarterly of Islamic 
Revolution Researches, Scientific Association of Islamic 
Revolution of Iran, Vol. 1, No. 2, pp. 98, 2012. (in Persian  ( فارسی

[19] U. Fleck, An Introduction to Qualitative Research, pp. 330, 
(Translated by H. Jalili), Tehran, Ney Publication, 2008.  (in 
Persian فارسی) 

[20] A. Strauss, J. Corbin, Principles of Qualitative Research 
Methodology: Basic Theory: Procedures and Methods, 5th Edition, 
pp. 61- 119, (Translated by: B. Mohammadi), Tehran, Humanities 
and Cultural Studies Institute, 2006.  (in Persian فارسی) 

[21] J. Lee, A grounded theory: Integration and Internalization in ERP 
adoption and use, PhD Thesis, pp. 49, University of Nebreska, In 
Proquest UMI Database, 2001.  

[22]  N. J. Foss, T. Pedersen, Microfoundations in Strategy Research, 
Strategic Management Journal, Vol. 37, No. 13, pp. 30, 2016.  

[23]  S. H. Miri, Z. Amiri, Investigating the reconstruction of post-
traumatic housing from the perspective of residents' mental image 
(A case study of a lamb after the Rudbar earthquake- Manjil 1990), 
Iranian Architectural Studies, Two Quarterly Journal of Iranian 
Architecture, No. 1, pp. 97- 108, 2012. (in Persian  ( فارسی

[24]  A. Ghasemi Nejad, V. Bahrami, Designing the data model of the 
Foundation for the use of virtual networks in the realization of 
education of the illiterate and illiterate in Lorestan province, 
Quarterly Journal of Educational Innovation, Vol. 19, No. 74, pp. 
165- 189, 2020. (in Persian  ( فارسی

[25]  M. Ferasatkhah, The method of research in the social sciences, 
with emphasis on the theory of the foundation (grounded theory 
GTM), First Edition, pp. 225, Tehran, Nashr Agah Press, 2016.  

[26]  A. S. Khair Sadat, A. D. Rokanabadi, M. Piravi Vanak, Presenting 
a new approach to re-reading the concept of memory and its place 
in the qualitative evaluation of the performance of public spaces 
(Case study: Yazd Faculty of Art and Architecture), Journal of 
New Researches- New Attitudes in Human Geography, Vol. 12, 
No. 2, pp. 491- 506, 2020. (in Persian  ( فارسی

[27]  T. Nasr, The position of the "housing architecture" paradigm in the 
image of today's Iranian- Islamic city,  Scientific Research 
Quarterly, Iranian Islamic City Studies Quarterly, No. 22, pp. 67- 
78, 2015. (in Persian  ( فارسی

[28] A. Aqaltifi, I. Hojjat, Investigating the Impact of the Concept of 
House on Its Physical Developments in Contemporary Times in 
Tehran, Journal of Fine Arts- Architecture and Urban Planning, 
Vol. 26, No. 4, pp. 41-54, 2018. (in Persian  ( فارسی

[29]  H. Moeini, F. Moradi, F. Jehrami, Identify the causes and 
consequences of women's tendency to fashion using data grounded 
theory, Journal of Women and Society, Vol. 11, No. 3, pp. 259- 
278, 2020. (in Persian  ( فارسی

 
 
 
  
 

 1399 زمستان، 25زدهم، شماره سیمهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره                                                                                 16

https://www.mrud.ir/news-view/ArticleId/10987

	Feasibility Study of Assignment of Syrian Projects to Iranian Architects Using Grounded Theory
	Mohammad Reza Bemanian1, Batool Alsulaiman2*
	2-1- پیشینه تحقیقات و  تجارب بازسازی
	3-1- شرح پژوهش
	3-2- تشکیل پایگاه دادهها
	3-3- کدگذاری یا طبقهبندی دادهها
	3-3- 1- کدگذاری باز
	3-3- 2- کدگذاری محوری
	3-3- 3- کدگذاری انتخابی
	3-4- ارایه راهحل یا عرضه مدل یا تئوری جدید
	6-2- 1- پیشنهادها بر مبنای یافتههای تحقیق
	6-2- 2- پیشنهاد تحقیق جدا از مسایل مطرحشده

