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ه شده تجرب ییمعنا يهاتیقابل ییشناسا در کیتمات لیکاربرد روش تحل
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 چکیده

ــی کیفی در تحلیل داده هب تحلیـل تمـاتیک،   ــگران حوزه هاعنوان روشـ ــتفاده پژوهشـ ویژه هاي مختلف، بهمورد اسـ
قرار گرفته  و شهرسازي حوزه معماري مورد توجه پژوهشگرانکمتر  این روش روانشـناسـی و جامعه شـناسـی بوده اسـت.     

ت به شناخ ،هامعنا از دل مجموعه داده يالگوها يبنددسته با نظیر تحلیل تماتیک یهایکه روشاست  در حالی است. این
کند. مقاله پیش رو با ارائه پژوهشی انجام می درك کاربران از محیط، که شـکل دهنده رابطه ایشـان با محیط اسـت کمک   

محیط  ةهاي حوزپژوهش آن را در بعنوان روشی انعطاف پذیر، نحوه کاربرد شـده با روش تحلیل تماتیک، ضمن معرفی آن 
به  ،هاي معنایی تجربه شـده توسط باشندگان در فضا نماید. پژوهش مذکور، در جسـتجوي قابلیت میتبیین  سـاخته شـده  

حاضر،  پژوهش؟ شودیم افتیدر معنا از يابعاد چه شده سـاخته  طیمحدر حرکت هنگام«دهد که این پرسـش پاسـخ می  
 یک مجموعه دانشگاهی حین کارکنانویان و که در آن دانشج است دارشـناسانه یپد ينگار مردمبا رویکرد  کیفی پژوهشـی 

حاصــل تحلیل تماتیک اند. دادهپاســخ  عمیقهاي یک مصــاحبه حرکت در مســیرهاي روزانه خود در دانشــگاه، به پرســش
 است سه مقوله: آسودگی، جذبه و معناداري (قابل فهم بودن) ذیلقابل جمع بندي  مقوله-زیرهشـت   ،هامصـاحبه  محتواي

 دهد.کنند توضیح میتجربه می هاحرکت بین و درون ساختمان هنگاماد معانی که افر که

 :هاي کلیديواژه

 تحرک ساخت،انسان یطمعنا، مح یک،تمات یلتحل
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 مقدمه -1

 لیتحل يبرا که است ییهاروشاز  یکی ،1کیتمات لیتحل
ــ  عهحوزه جام در یفیک يهاداده ــناس ــ  ،یش ــناس و  یروانش

 کوشش مقاله نیا درسالمت مورد استفاده قرار گرفته است. 

ــده  و يمعمــار قــاتیتحق حوزهروش در  نیاکــاربرد  شــ
 روش نیا با شده انجام یپژوهشـ مراحل  ارائه با يشـهرسـاز  

 رمنظو به یفیک قاتیتحق در اغلب روش نیاشــود.  حیتشــر
رود. یها بکار ممعنا از دل مجموعه داده يالگوها يبنددسته

ــت عبارت کیتمات لیــتحل یعبــارتبـه   ،يارکدگذ« از اسـ
ها چه داده که هدف نیهـا، با ا داده لیـ و تحل يبنـد طبقـه 

 .)1392 محمدپور،( »ندیگویم

 منعطف ينظر کردیرو )،TA( تحلیل تماتیک روش تیمز

ــت آن  کندیجدا م 2ییمبنا هینظر روش از را آن کـه  اسـ

)(Liamputtong Rice & Ezzy, 1999. از ،ينظر يآزاد نیا 

TA  مکانا ،یسادگ نیسازد که حیم یمناسب یابزار پژوهشـ 

 گریکنــد. از دیم همرا فرا دهیــچیو پ یغن ییهــاداده جــادیا

ــرعتچون  يتوان به مواردیروش م نیا يایمزا ــب سـ  ینسـ
 (شــرکت یمشــارکت يکردهایرو با تناســب انجام، و يریادگی

 يهایژگیو دیمف صیتلخ ییتوانـا )، همکـار  بعنوان کننـده 
 زا قیعم فیتوصــ ارائه ها،داده از یعیوســ بدنه از يدیکل

 انیها از مها و تفاوتبرجســته کردن شباهت ییها، تواناداده

 دیتول امکان و رمنتظرهیغ يهانشیب دیتول ییهـا، توانا داده
 اشاره کرد هایمشـ  خط توسـعه  يبرا مناسـب  یفیک لیتحل

)Braun & Clarke, 2006( .متن  يبر محتوا کیتمات لیحلت
ف و شفا میمســتق يریمســ«عنوان داشــته، به زبان به دیتاک
ــوهب  نیبنابرا. )Riessman, 2005,  p. 2) دنگریم» معنا يس

حوزه معنا در حوزه  يهاپژوهش پرسش به ییپاسـخگو  يبرا
مناسب  يابزار و،ر شیپژوهش پ رینظ ،يو شـهرساز  يمعمار
 است. 

 انسان مداوم و ریناگز تعاملاز عوامل  یکیبه عنوان  معنا

اســت که به  یپژوهشــگران دغدغه ،انســان ســاخته طیمح با
 معنا. دامنه شــندیاندیم تعامل نیا مناســب يفضــاها جادیا

 طیمح و انسان نیکه ب یتواند همه روابطیچنان اسـت که م 
 .)Malone, 2018( ردیرا دربرگ ردیگیم شکل شـده  سـاخته 

 طیشود افراد آن محیباعث م   طیگوناگون معنا در مح ابعاد
ــکــل بــه را  ;Gibson, 1950) کننــد ربــهتج یمتفــاوت شـ

Hershberger, 1970; Rapoport, 1990) . 

 هبی از معنا در فضا است که تجاربپژوهش بر  نیتمرکز ا
ــو از بنا آن تیارجح منظور،  نیانجامد. به ایم کاربران يس

ــه ای حامل بعنوانحرکت  ــللیتس  نظر مد روند نیا یگر اص

ابجا ج گرید يبه فضا ییکه از فضا يتجارب افراد گرفته، قرار

 همه فضا در حرکت که چرا شـد،  واقع توجه مرکز شـدند یم

از  ياتازه يوهایپرسپکتتنها  نهبه کاربر ارائه کرده،  را جهات
ــان او به طیمح ــطوح« زدن کنار با بلکه ،دهدیم نشـ  سـ

 را ادراك متعاقبا، کرده، آشــکار را یمخف نقاط ،3»پوشــاننده
 يفضا به ییفضا از حرکت با. Gibson, 1980)(بخشد یم غنا
 ينامع بلکه ط،یمح یکیزیف يهایژگیو ادراك تنها نه گرید

 به. ندک رییتواند تغیم زیها نیژگیو نیا قیطر از شده تجربه

ــت الزم ب،یترت نیا  درمورد یطیمح طراحان و معماران اس

ــودمنجر می طیکه به حرکت در مح ییهایژگیو ــتریب ،ش  ش

ــاهااوقات خود  %90 بایافراد تقر اگرچه. بدانند  يرا در فضـ
 ،)Klepeis, Tsang, & Behar, 1996)کنند یم يسپر یداخل
 هاز حرکت ب يارهیزنج شــده، ســاخته طیمح در رفتن راهاما 
 ادراك واسطه آن بههاست که ها و درون آنساختمان يسـو 

 شــده یطراحپژوهش  نی. بنابراردیگیم شــکل طیمح کل از

ــا ــت. يهردو فضـ  نیاخارج و داخل را مد نظر قرار داده اسـ
ــ یفیمطالعه ک ــخ دهد:   نیبه ا دهیکوش ــش پاس  هنگامپرس

ــاخته طیمح در حرکت ــده س  افتیدر معنا از يابعاد چه ش

ــودیم  تجربه امکان طیمح يهایژگیو گر،یعبارت دبه ای ،ش

 کند؟یم فراهم را معناو یا سطوح  ابعاد امکد

 در محیط ساخته شده معنا -2

 یتیاهم زانیم بنابر ،و محیط يمعمار مختلف يکردهایرو
 ای کیتکنولوژ ،یشــناخت ییبایز ،يعملکرد يهاارزش يبرا که

ــ     یاجتمـاع  . کنندیم دیاز معنـا تاک  یقـائلنـد، بر وجـه خـاصـ

 نامع از یمتفاوت وجوه یاسیسـ  و یاجتماعتغییرپذیر  يهاارزش

 اید کننمی جیترو یو اجتماع یفرهنگ طیشرا تحول با مطابق را
هاي متغیر به این ارزش. )Malone, 2018) رندیگمی دهیـ نـاد 

از آن در  یمختلف فیتعار بهذاتی معنـا،  هـاي  یدگیـ چیهمراه پ
ترین این سـاخته شـده منجر شـده است. شاخص    طیحوزه مح

ــانه  4توان در قالب تعاریف را می ــلی نش ــی رویکرد اص ــناس  ش

(Baird & Jencks, 1969; (Goodman, 1985)ارتــبــاطــات ، 

(Whyte, 2006 ــی ــناس  ,Schulz, 1988; Seamon( ، پدیدارش

2000; (Pallasmaa, 2015   .و روانشـناسی محیط جستجو کرد 

مبتنی بر » معنا«رویکرد کلی پژوهش حاضــر موجب شــده که 
فاده شـــود که البته با توجه به تعریف پدیدارشـــناســـانه اســـت

روانشــناسی محیط نیز معنا در هاي مشـترك، با تعاریف  ریشـه 
 همخوان است. 

 ار معنا خلق و »بشر یاساس ازین« را معنا دارشـناسـان  یپد
ــته يمعمار هدف  رویکرد. Schulz, 1988, p. 23)( انددانسـ

جسمانی، ذهنی، شهودي، «دیدارشناختی به معنا شامل ابعاد پ
در این  .Seamon, 2000, p. 160)(است » عاطفی و بین فردي

اي مجموعه بهســاخته شــده،  طیمح درفرد هر  تجربهرویکرد، 



87 

 

 يهاتیقابل ییشناسا در کیتمات لیکاربرد روش تحل
 طیمح در روزمرهحرکت  نیتجربه شده ح ییمعنا

 انسان ساخته

APPLYING THEMATIC ANALYSIS TO IDENTIFY THE 

EXPERIENCED MEANING DURING ROUTINE 

MOVEMENT THROUGH BUILT ENVIRONMENTS 

87 

 

 

 منحصر یمعان نیانجامد. ایاو م يبرا فرد به منحصـر  یانمع از

ناخودآگاه و  یهمراه و ییشناسا تجسم،«برخاسـته از   فرد، به
پس ، Pallasmaa, 2015, p. 59)( اســـت »فرد افتهیتجســـد 

ــود تا   را منتقل کند و معنا در » معنا«معمـاري باید تجربه شـ
ممکنی است که محیط براي هاي تجربه«متشــکل از  يمعمار

 . Johnson, 2015, p. 35)(» کندما فراهم می

وجه مشترك تعریف معنا در رویکرد روانشناسی محیطی 
ــی، مبناي تجربی آن اســـت. بعنوان مثال،  ــناسـ و پدیدارشـ

ــر اطالعاتی  )1989( 5و کَپالن 4پالنکَ معتقدند، چهار عنصـ
ــجـ  ابزاري براي ارزیابی  ام، پیچیـدگی، خوانایی و ابهام، انسـ
ــتند و در حالی که مبنایی کیفیـت  هاي محیط یا منظر هسـ

 .تجربی دارند، همزمان مبتنی بر درك مسـتقیم معنا هستند 

هرشبرگر نیز فاکتورهاي معنا در محیط را شامل خوشایندي، 
ــازماندهی، توانایی، تازگی ــامندي می-سـ داند هیجان و فضـ

(Hershberger, 1969) مورد توجه  يکند که معنایم دیو تاک
 يابر ییمعنا معماران، بلکه ســتین اینهفته در اشــ ياو، معنا
 به را معنا مردم و رندیگیم درنظر کنندیم یطراح آنچه

 يمعنا مورد، دو هر در. دهندیم نسبت کنندیم هتجرب آنچه
ــاها و هافرم ــ خاص، يفض ــیپ تجارب ریتفس  و فرم ای نیش

 ماتالك. )Hershberger, 1970( است هاآن مشـابه  يفضـاها 

هنگام  کند که فردیم اشاره ط،یمح شـناخت  از بحث در زین
 نخست،. دهدیشـناخت مکان، دو نوع معنا را به آن نسبت م 

 یبســـتگ مکان درتجســم  فرد قدرت به که یادراک يمعنا
نامد. یم صحنه يرسازیتصو تیقابل را آن نچیل نیکو داشته،

 هآنچ فرد که ردیگیشکل م یکننده، زمانیتداع يدوم، معنا
 یقبل تجارب به ناخودآگاه و خودآگاه صورت به، کرده درك را

 .Motloch, 2000)(دهد یم ارتباط خود

 پیشینه پژوهش -3

نسبت  6کللندپایه گذاري روش تحلیل تماتیک را به مک
ــی داده اند. او و همکارانش از فنون تحلیل تماتیک در بررسـ

انگیزش و شــخصــیت اســتفاده کردند و بعدتر در همکاري با 
ــمیـت  ــریح کردند  7اسـ  ,Smith(این فنون را در کتابی تشـ

d, & Veroff, 1992Atkinson, McClellan(نیز  8. بویاتزیس
ــکلی کــاربردي این روش را معرفی کرده از آن در  بــه شـ

ــت  پژوهش ــتفاده کرده اس . اما (1998)هاي علوم رفتاري اس
به شــکلی گام به گام این روش را  9مقاله آتراید اســترلینگ
و  10. براون)Stirling, 2001-Attride(معرفی کرده اســــت 

ــناســی تشــریح   (2006) 11کالرك نیز کاربرد آن را در روانش
اند. مقاله کرده، معیارهاي تحلیل تماتیک خوب را برشـــمرده

هاي انجام شده با روش تحلیل ها که مبناي اغلب پژوهشآن

تماتیک قرار گرفته، اخیراً در کتابی تفصیل یافته، رویکردهاي 
 ,Braun, Clarke(مختلف این روش در آن معرفی شده است 

Hayfield, & Terry, 2019((2012)و همکارانش  12. گســت 

 عنوانب نیز در کتاب خود به معرفی کاربردي تحلیل تماتیک

ــتقرایی رویکردي  مراحلی را در تحلیل پرداخته، فرایند اسـ

 و مناســـب افزار نرم انتخاب درمورد اند وارائه کرده متوالی
 اند.کرده بحث نتایج ارائه و نوشتن نحوه

- )1390(تحلیـل تماتیک در مقاله عابدي و همکارانش  

ــترلینگ (  و براون و کالرك ) 2001بر مبنـاي کار آتراید اسـ
ــده، بــه   -)2006( ــریح شـ ــمون تشـ بــا عنوان تحلیــل مضـ

ــده با این روش در زمینهپژوهش هاي مختلف هاي انجام شـ
 اشاره شده است.

در حوزه معماري و شهر، این روش کمتر مورد توجه بوده، 
در زمینه تصویر  )1395(صـرفاً در مقاله شـالچی و همکارانش   

ــهر و حس تعلق به کار رفته، اما به مراحل آن در این مقاله شـ
 هاي حاصل بسنده شده است.اشاره نشده، صرفا به بیان یافته

 روش پژوهش -4

ــده در این پژوهش روش ــبکار گرفته شـ  یفیک ی، روشـ
ــت، تا برا ــرکت کنندگان پ ياسـ  جادیا یذهن نهیزم شیشـ

ــده بر نظر آنهـا تحم  نییتع شیاز پ ینکرده، چـارچوب   لیشـ
ــنـاخت   يهـاي کیفی برا . روشGifford, 2016)(نکنـد   شـ

ــوعات  ــافی موض ــده،   یاکتش ــترده مطالعه نش که به طور گس
 يبه متغیرهاي از پیش تعریف شده نیاز«مناسـبند، چرا که  

ــته، اجازه می  ها ظهور دهند جایگاه پدیده از دل دادهنـداشـ
 .)Camic, Rhodes, & Yardley, 2003, p. 8( »کند

مواجهه با  يبکار گرفته شـــده برا یشـــناســـروش کردیور
بر  است که 31»پدیدارشـناسـانه   نگاريمردم« پرسـش پژوهش، 

 شــده بنا توامان بصــورت ينگار مردم و یدارشــناســیپد يمبنا

 يگســتره نیترعیوســ ییشــناســا بر کردیرو نیا تمرکز. اســت
ها همراه با آن یحرکت و تجارب احتمال يها براتیممکن از قـابل 

نگاري به عنوان دو پارادایم اصلی اســت. پدیدارشــناسی و مردم
ــان در دهه  ــاخص براي مطالعه محیط و انس  يهاي اخیر، براش

. )Camic et al., 2003(بوده اسـت   دیاکتشـافی مف  يهاپژوهش

 یدارشناسیپد معنا، و یآگاه انسـان،  تجربه فهم و آزمودن يبرا
 .Seamon, 2018)(کند یفراهم م یمناسب يراهنما

 يرهایکه شرکت کنندگان در مس ییمعنا يدر جسـتجو 
 (جزء به کل) 41ییاستقرا کردیکنند، رویم تجربه خود روزانه

ــد   اب اجتن یقبل تیذهن لینه تنها از تحم تابکـار گرفته شـ
 یانو مع یانسان يهاتیموقع یدگیچیبه غنا و پ«شـود، بلکه  

 .Seamon & Gill, 2016)( »دگرددتر کینزد
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 میدان مطالعه -4-1

حرکت بـا تمرکز بر   کـه پژوهش بـه دنبـال آن بود    نیا
ــله بگ مســیریابیاز موقعیت  ،روزانه  الزم نی. بنابراردیفاص

 تحرک ،یتیفعال تنوع بر وهکه عال شــودمطالعه  یدانیبود م
 و یکاف زمان از آن در باشــندگان وده،ب يجار آن در روزمره
ز . اباشند رداربرخو یفیک پژوهش در مشـارکت  يبرا منعطف

همزمان داشته،  تیفعال نیچند ،یآنجا که مجموعه دانشگاه
ــتند، تردد در آن در هفته روز چند حداقلآن  کاربران  هس

 یدانشگاه مجموعه. شد داده صیتشخپژوهش  نیا مناسـب 
 ییهایژگیواجد وهاي غرب کانادا، یکی از دانشــگاه منتخب،

تفاوت از لحاظ متعدد و م يهایبا دســـترســـ بنا تعدد رینظ
ــ   یطرح، گونـاگون   يبندکرهیپ تنوع و رهایقـابـل توجه مسـ

ــاها ــا نیهمچن. بود یحرکت يفضـ از امکان  مذکور، تیسـ
  .بود برخوردار هاداده يآورجمع جهت مناسب یدسترس

 پژوهش ندیفرآ -4-2

ــاحبه ح ــت. 51حرکت نیمص  یمعان به یابیجهت دسـ
 ساختارمهین مصـاحبه  کنندگان،شـرکت  توسـط  شـده  تجربه

 يهاشـد تا امکان بروز پاسخ  یباز طراح يهابا پرسـش  افتهی
ــبه ذهن پژوهش کـه احتماالً  رمنتظرهیغ فراهم  دهیگر نرسـ

 ن،یهمچن. Bradburn, Sudman, & Wansink, 2004)(شود 

 که کرد فراهم را امکان نیا میمســتق ریغ يهاپرســش طرح

 ،یذهن يهافرض شیپ لیتحم بدون شــوندگان مصــاحبه
ــ يهـا یژگیو ــ و یابیارز را ریمسـ  نیا هدف. رکنندیتفسـ

اســـت که افراد هنگام حرکت در  یها کشـــف معانپرســـش
 کنند. یم تجربه مختلف يرهایمس

 يبرا حرکت نیح مصـــاحبه دارشـــناســـانهیپد کردیرو
 ها، بر تجارب فرد در حال حرکت متمرکز شدهداده يآورجمع

ــاحبه ح  ــت. مص با  61قیعم یحرکت، راه رفتن و همراه نیاس
که بطور همزمان  یدر حال )Urry, 2007(شـرکت کننده است  

 انواع گرید و یدانیم يبردار ادداشــتیمصــاحبه، مشــاهده،  

 )Go-along(روش  نی. اردیگیانجــام م ينگــارمردم قیتحق

مشــاهده و  يهایشــد تا از کاســت  یجادا 71توســط کوزنباخ
ن گرفت دهیناد ای یتروا يهایتمصـاحبه نشسته، مانند محدود 

ــته ن يموارد ــتند،یکه برجسـ  یاجتناب کند. کوزنباخ مدع سـ
 يبرا ژهیبه همه جوانب تجربه زنده، به و یابیاســـت که دســـت

احبه نشــســته  کشــف نقش مکان در تجربه روزمره، با مصــ 
ه کند مصاحبه کنندیم شنهادیآن پ يجا . بهیستن یرپذامکان

 یاش در فضا همراهیعیهر مصــاحبه شــونده را در حرکت طب
کننده سـوال، گوش دادن و مشاهده شرکت  یدنکرده، با پرسـ 

 به »یاجتماع و یکیزیف طیهنگـام حرکـت و تعـامل با مح   «

 نیا .Kusenbach, 2003, p. 463)(داده بپردازد  يآورجـمع 
 نحو نیرا به بهتر ينگارمردم و یدارشـناس یپد جهان دو روش

 آورد.یم هم گرد

 ،دانشجو و کارمند داوطلب پنج و یس. کنندگان شرکت
ســـال،  47تا  19 ینســن  ینمذکر، بنفر  9و  مونث نفر 26

ــن نیانگیم( ــورت به 1396 آبانتا  ردادخ از)، 26,2 یس  ص

 درك افراد نکهیااز  نانی. به منظور اطمشدند مصاحبه يفرد

ها دارند، از سه شرکت پرسـش  از یکسـان ی و درسـت  واضـح، 
 شرکت کنندگان. شد مصاحبه 81یشـ یآزماکننده به صـورت  

بصـورت هدفمند از میان داوطلبانی انتخاب شدند که فرصت  
چهار  حداقلننده را داشته، کافی براي همراهی با مصاحبه ک

 ییریابمس یتتا از وضع داشتندمیحضور مکرر  یطدر مح ماه
شش مصاحبه  ینکهبا وجود ا باشند. یدهبه حرکت روزمره رس

ــین هايیافتهبه  یـدي آخر مقولـه جـد   ــافه نکرد،  پیشـ اضـ
 يتا از اشباع نظر یافتو پنجم ادامه  یها تا نفر سـ مصـاحبه 

دست  به یزمان ياشباع نظر ود.حاصـل شـ   ینانها اطمیافته
 يکدها ۀدر مجموع ید،جد يهامصاحبه يهاکه داده آیدمی

 Glaser) اندك باشد ییرتغ ینا یانکند  یجادا ییريموجود تغ

& Strauss, 1967). 

، شده یحهر شرکت کننده تشر يروش انجام مصاحبه برا
. از هر یدشرکت در مصاحبه، مکتوب گرد يها براآن رضـایت 

مصـاحبه شـونده درخواســت شـد همراه مصــاحبه کننده در    
اسات روزمره خود حرکت کرده، افکار و احس یاصل یرهايمس

ــ  هايپدیدهاز  همچنینرا بر زبـان آورد.   یرخود درمورد مسـ

نحوه  و دلیلعکس گرفته، درمورد  یربر انتخاب مس یرگذارتاث
ــ گذارياثر  ــع یحآن توض ــد ح یدهد. تا حد امکان س  ینش

ــ پژوهشــگر مطرح نشــود تا روند  ياز ســو یحرکت پرســش
ــده، جر    ینحرکت متوقف نگردد. با ا یانحرکـت مختـل نشـ

ــحبـت    یقجهـت تعم حـال،   ــاحبـه، در ادامـه صـ  يهــامصـ
ــرکت ــیت یاگرفتن عکس  يکننده، هنگام توقف براشـ  حوضـ

ت دس یناز ا یچندگانه سـواالت  مسـیرهاي  بینانتخاب  یلدل
 یتوانمی ی؟و چرا عکس گرفت یزياز چه چ: « یدمطرح گرد

پرســش  يتعداد درنهایت،» یرهو غ ی؟ده یحتوضــ یشــترب
نقشه  يحرکت بر رو یرسطرح شده، م  91یشـناسـ   جمعیت

 گرفته شده بحث شد. يهاو درمورد عکس یدگرد یمترس

)، یقهدق 45 یانگین(م یقهدق 70تا  30ها از زمان مصاحبه
روزانه شرکت کننده در دانشگاه و  يبسـته به تعداد مقصدها 

متفاوت بوده اســت. ســرعت  یکدیگرمقاصــد از  ینفواصــل ا
ــرکت کننده ن ــط حرکت ش ــاحبه بر طول م یزمتوس دت مص

 مؤثر بوده است.
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Fig. 1 Figure. An example of a path  

 

 کیتمات لیتحل -4-3
ــتریپ که گونه همان  لیتحل منظور به شــد، اشــاره ش

 گرفته بکار) TA( کیتمات لیتحل روش هامصــاحبه يهاداده

 ها،داده با ییآشنا: شامل مرحله شـش  يدارا روش نیا. شـد 

 ها،مقوله يبازنگر ها،مقوله يجوجســت  ه،یاول يکدها دیتول

 اســت گزارش هیته ت،ینها در و هامقوله يگذار نام و فیتعر

)(Braun & Clarke, 2006. 

ــنا -4-3-1 ــتخراج منظور به: هاداده با ییآش  اسـ

 داده با قیعم ییآشــنا اول گام ها، داده دل از معنا يالگوها

آن  يساز ادهیپ وانجام مصاحبه  حاضـر،  پژوهش در. هاسـت 
. ودنم یانیشا کمک هاداده یکلشناخت  بهتوسـط پژوهشگر  

ت وق يمصاحبه به متن مکتوب روند یشفاه يهاداده لیتبد
 ,Riessman)هاست داده با کامل ییآشنا يبرا دیمف اما ر،یگ

ها در روش داده لیتحل يدیکل مرحلـه « یو بـه نوع  )1993

ــ یفیک . Bird, 2005, p. 226)( شـــودیم یتلق »يریتفسـ

 با آن کمک شتریب ییآشــنا به زیها نداده یخواندن و بازخوان

  شود.یم منجر هیاولهاي دهینوشتن ا به کرده،

الزم اســـت  گام نیا در: هیاول يکدها دیتول -4-3-2
ــ هـا  داده  ينظام مند در کل مجموعه داده کدگذار یبـه روشـ

. چرا گردد يجمع آور مرتبط با هر کد يهاشـده،  سپس داده 

ــ و رفت حرکت ک،یتمات لیتحل الزمهکه   نیب مداوم یتبرگش
ــتخرج يکـدها  ــاحبه متن از مسـ  دیجد يهاداده و هامصـ

 لهیبوســـ همزمان طور به که اســـت) دیجد يهامصـــاحبه(

 متن از حاصــل يهاداده. شــودیم نوشــته و دیتول پژوهشــگر

 هامقوله نیموجزتر تا شد يکدگذار مرحله چند در هامصاحبه

 1دول در ج .شود اسـتخراج  باشـند  فهم قابل حال نیدرع که

 شود.به همراه کدهاي مستخرج دیده میها برخی داده

 

Table 1: An example of codes extracted from the data 

Data Extracted code 

I feel safe when I enter the ring Safety 

I woudn’t go down here, because there is no a definite path to walk. 

There is no defined path. 
Undefined path/ no boundary, illegibility 

I do not like to pass by these large windows (buildings) that anyone 

can monitor me every day 
Avoid being controlled, privacy 

I'm going down this path, it's a good path. It has a central position 

and I can go from here to the x, y and z buildings. It also has access 

to the library. 

Permeability, legibility 

It's confusing here, I like the green space here, but it's complicated ... 

there is nothing that  helps me find the path, like a green pillar, or so 

on. 

Reference points/Signs, legibility and 

imaginability 

I usually go up this path to fill my water bottle. Also, I go back the 

same way. There is also a toilet on this path. 
Path facilities 

I used to go this path before, because I think it's shorter. But the last 

time I went, it was closed ... I don't think it's open now. 

Shorter path 

Avoid possible obstacles 

 

 يگام، کدها نیدر ا هـا. مقولـه  يجســتجو -4-3-3
 ه،شــد بیبالقوه ترکهاي در قالب مقوله نیشــیحاصــل از گام پ

شـــود. می يجمع آور مرتبط با هر مقوله بالقوه يهاهمه داده
ها پایان ها، الزم است کدگذاري همه دادهبراي جستجوي مقوله

یافته باشد. در پژوهش حاضر این مرحله در دو سطح انجام شد 

گروه از ترکیب  30تا از دقت بیشتري برخوردار شود. سطح  اول 
و ها کدها بوجود آمد که در ســـطح دوم، بر اســـاس شـــباهت

هاي دســته بندي شد. مقوله 02مقوله-زیر 10در قالب ها تفاوت
حاصل این مرحله، پیش فرض بوده، ممکن است در مرحله بعد 

 .)2تغییریافته، اصالح یا ادغام  شوند (تصویر 
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Fig. 2 Example of codes and their sub-themes 

 

ها با گام رابطه مقوله نیدر ا ها.مقوله يبازنگر -4-3-4
و در صــورت  یبررســها مســتخرج و کل مجموعه داده يکدها

ــت  يلزوم بازنگر ــده اس به عبارت دیگر، این مرحله پاالیش . ش
مستخرج  ها در دو سطح است: سطح اول، بازنگري کدهايمقوله

مربوط به یک مقوله، از این منظر که آیا این کدها از پیوســتگی 
الزم براي شکل دهی به الگویی مشترك برخوردارند؟ سطح دوم 

ها در ارتباط با کل مجموعه داده، از این جهت که بازنگري مقوله

آیا انعکاس دهنده معناي مشهود در مجموعه داده است؟ هدف 
در ارتباط با کل ها ز درســـتی مقولهاین گـام تحلیل اطمینان ا 

هـا و نیز افزودن کـدهاي احتمالی نادیده گرفته شـــده در   داده
قشه نارائه  مراحل قبلی، به مقولۀ مرتبط است. پایان این مرحله،

بازنگري نتایج مرحله قبل، منجر به  .اســـت هالیتحل کیتمـات 
ــد که با توج 8مقوالت و کاهش آن به -ادغام زیر ه زیر مقوله ش
 ها در قالب سه مقوله قرارگرفت. ها و تفاوتبه شباهت

 

 
Fig. 3 Combination of sub-themes to form comprehensive themes 

 

این مرحله آخرین . هامقوله يگذارنام و فیتعر-4-3-5
هاي هاســت. هر مقوله با بازگشــت به همه دادهگام پاالیش مقوله

ها ها و مقولهاش با سایر دادهبطهزیرمجموعه خود تعریف شـده، را 
 شود.در راستاي پاسخگویی به سوال پژوهش، بیان می

 ک،یتمـات  لیـ تحل کردیحـل، هر دو رو مرا نانجـام ای در 

بکار ، )Braun & Clarke, 2006( 22يو نظر 21ییاستقرا یعنی
ــود کردیهر دو رو يایگرفته شـــد تا از مزا ــتفاده شـ . در اسـ

ــت: تول يهاگام ــتجو کدها، دینخس  طبق ایها (مقوله يجس

 يبندگروه رگروه،یز ،يکدگذار: محتوا لیتحل در ينامگذار
)Renner & Taylor-Powell, 2003(، مورد ییاستقرا کردیرو 

ــتفاده ــل  يهاگرفتن مقولهدهیناد با که گرفت قرار اس حاص
ــیمطالعات پ ــتره ن،یشـ ها را فراهم از مقوله يترمتنوع گسـ

 و فیتعر ،ي(بازنگر يبعد يهاگامدر  گر،ید يکند. از سویم
 دییتا يبرا ياوهیش بعنوان ينظر کردیها) رومقوله ينامگذار

 نیشیپ يهاپژوهش در شده ییشـناسا  تمقوال به افزودن ای
 .رفت بکار
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Fig. 4 Map of thematic analyses 

 

 ییفرصت نها این مرحله بعنوان .گزارش هیته -4-3-6

ــامل لیتحل  نقل یینها لیتحل ها،قول نقل از انتخاب مثال، ش

 اتیبا پرسش و ادب لیبازگشت به رابطه تحل منتخب، يهاقول

اســـت. با توجه  لیتحل یگزارش علم هیته و درنهایت پژوهش
 شود.ها و بحث ارائه میبه ماهیت آن در ادامه، در بخش یافته

 اعتبار پژوهش -4-4

ــر، هـاي  افتـه یـ در گزارش  توجه به روش  باپژوهش حاضـ
 24يریپذو انتقال 23يریداده، اعتبارپذ لیو تحل يگرداور یفیک

ــت  & Berg( کنــدیم نییتع را پژوهش اعتبــارکــه  اســ

Welander  Hansson, 2000Lincoln & Guba, 1985; 

Devise F Polit & Hungler, 1992; Patton, 1987(چرا که . 

ــاحبـه  هاي عمیق کیفی، تعامل از طریق گفتگوســـت که مصـ
ــده   ــته به موقعیت و موقتی بوده، ماهیت ارتباط ایجاد ش وابس

 Bull(تواند بطور دقیق، دوباره توســط دیگران ایجاد شود نمی

& Memon, 2000( . 

ها از صحت داده نانیبه اطم يری. اعتبارپذيریاعتبارپذ
و  )Denise F Polit & Beck, 2004(گردد یبرم آن ریو تفس

ــ   دیـ بر دو جنبــه تــاک کــه  ياوهیدارد: انجـام پژوهش بـه شـ
ــان دادن  يو تالش برا ابدی شیها افزاافتهی يریبـاورپذ  نشـ

. )Lincoln & Guba, 1985(اعتبــار بــه کــاربران پژوهش 

ــر پژوهش تمرکز نقطه با يریاعتبارپذ ــته، کار و س  به داش

 نقطه زانیم چه به ل،یها و روند تحلداده نکهیا از نانیاطم

 Devise( گردد یبرم کرده، یبررس را پژوهش مدنظر تمرکز

F Polit & Hungler, 1992( .هنگام ،يریاعتبارپذ گام نیاول 

ــم  نــه،یزم انتخــاب پژوهش، تمرکز درمورد يریگ میتصـ

ــرکـت  کند. یها ظهور مداده لیتحل کردیرو و کننـدگان شـ
ــن  ــرکت کنندگان با تجارب متنوع، امکان روشـ انتخاب شـ

دهد یم شیمختلف را افزا يهاکردن پرسش پژوهش از جنبه
)Patton, 19871994; Adler & Adler, (. به توجه با نیبنابرا 

 مصــاحبه شــده یســع روزمره، حرکت بر پژوهش تمرکز

 مطالعه مورد طیمح در حضور زمان مدت لحاظ به شوندگان

و  يدر حوزه معمار یلیماه تا چهار سال)، تجربه تحص چهار(
ــناســ  (بدون آموزش، آموزش محدود و حرفه  طیمح یروانش

 یطوالن ملتعامتفاوت انتخاب شوند.  ،یلی) و رشـته تحص يا
 27همتا مرور و يســاز هیســو ســه ،26مداوم مراقبت ،25مدت

Denise F Polit & (Beck, 20041958;  Lincoln & Guba,( 

 پژوهش يریاعتبارپذ شیافزا جهتفاده شده است يراهبردها

 افتهی ســاختارمهین به توجه باهمچنین،  .اســت بوده حاضــر

ــنامه، بودن ــشـ ــاحبه کل انجام پرسـ ــط مصـ  کیها توسـ
) ,Guestاست کرده کمک اعتبار شیشونده، به افزامصـاحبه 

MacQueen, & Namey, 2012(. 

ــیف عمیق و ذکر جزئیـات فرایند  : يریپذ انتقال توصـ
ــامــل انجــام تجربــه میــدانی و مراحــل تحلیــل،  پژوهش شـ

 Lincoln(اســت پذیري پژوهش حاضــر را ممکن کردهانتقال

& Guba, 1985(. 

 ها و بحثافتهی -5

ــاحبه تماتیک تحلیل یتدر نها  یرز يهایافتهها به مصـ

 ید؛انجام

وزانه ر یحرکت یرانتخاب مس یلدل ینپرتکرارتر ،28اییکار
ــو ــرکت کنندگان ياز سـ ــد. آن شـ ــمرده شـ ها اغلب برشـ
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، تا داده یحرا ترج سیرم ینترو ساده ینکوتاهتر ین،تریعســر
احتمال  نظیر، یبا مشــکالت احتمال هاییریحد امکان از مســ

ــدن، اجتنـاب کرده احتمـال گم  یـا مواجهـه بـا موانع    اند. شـ
ــ    ــد  یکبه  یدنهرچنـد، هـدف حرکـت، مانند رسـ  یامقصـ

ــرف، بـه طرز قابل تو  يرویـاده پ ــ یجهصـ  یربر انتخاب مسـ

عنوان مثال، جهت رفتن  است. به کنندگان مؤثر بودهشرکت
 یمد نظر بوده است درحال یرمســ ینتربه کالس، اغلب کوتاه

ــآرامش يرویادهپ يکه برا  تریطوالن یرهاییبخش اغلب مسـ

ــت. عالوه بر آن،  ترجیح ــده اسـ ــیرهاي گاهیداده شـ  مسـ

ــردکن، انــات (آباز امکــ برخورداري یــلتر بــه دلطوالنی سـ
 در سایه( یشدر محدوده آسا یري)، قرارگیبهداشت یسسـرو 

ــتان) و   ــتان و آفتاب در زمس ــترســ  مرکزیتتابس به  ی(دس
 اند. داده شده ترجیح) یشترب یاصل يهامکان

 ط،یخود با مح یاروییرو ینکنندگان، بر اساس اولشرکت

 یتاند، حآن را تکرار کرده برگزیـده،  حرکتیمعموال عـادات  
ــد. ا ینها از بانتخاب آن یهاول یـل اگر دل  ه،یافت ینرفته باشـ

ذاتاً  29سوژه-بدن«خصـوص است:   یندر ا یموننظر سـ  یدمؤ
اش را گذشـــته الگوهايکار بوده، حرکات همســـاز بامحافظه

 .)Seamon, 1979( »دهد.یم یحترج

 ،)ppleton, 1975A( 30پناهگاه-دورنما هیبا نظر مطـابق 
که  اندداده حیترج را ییرهایسشوندگان ممصاحبه همه باًیتقر

 رب کنند احسـاس  حال نیع در نبوده، گرانید نگاه ریزدر آن 
 يهابه انتخاب مکان لی. تمادارند کنترل خود رامونیپ يفضا
ــتن  ای توقف زمان ،دنج ــس ــاس نظر برتر بود. يقو نش  هیاس

 يکننده دهند که ارضایم حیترج را ییفضاها افراد، 31اپلتون
ــناخت هیاول ازین ــاهده (دورنما) بدون  32يرفتار-یروانشـ مشـ
 شدن (پناه) باشد.  دهید

 يعاد ریمســـ رییتغ احتمال بهشـــرکت کنندگان  یبرخ
ــاره  گرانیبخـاطر اجتناب از ورود به قلمرو د  ،روزانـه خود  اشـ

ــوع م نیانـد. ا کرده از  زیهپر يبرا تالشتوانـد بـازتاب   یموضـ
 ،33الفلند دهیکه به عق باشد یعموم يتعامل با مردم در فضاها

 به نیح یاجتماع تعامل رساندن حداقل به يبرا اسـت  یروشـ 

 .)Lofland, 1973(ی اجتماع نظم رساندن حداکثر

ســوم از شـــرکت کنندگان گزارش دادند که   کی حدود
شـــده (به لحاظ  فی) و تعرزتری(متما زیتما قابل يرهایمســـ

ــهولت  ،) رايعملکرد ای یکیزیف ــطه سـ  و 34یابیجهتبواسـ
ــپردن، بخاطر ــیانتخاب م س  يدارا يرهایکنند. انتخاب مس
ــانه ــود یمماند باعث یم ادیدر  یخوب که به یکاف يهانش ش
به همراه صفات  ،یژگیو نی. اکنند احساس يشـتر یب آرامش

 قاطن از يفضا و برخوردار عملکرد و فرم تطابق رینظ يگرید

فهم  بهبود ای فضا با ییآشـنا  تجربه تیتقو بواسـطه  ،35مرجع

کنندگان بوده است. درواقع، شرکت يفضــا، موجب خشــنود
ــاس شیبـه افزا  اتیـ فیک نیا ــرکـت  احسـ کننـدگان از  شـ

ــتگیپ« ــا »ییخوانا و یوس ــ- فض  رجحان سیماتر از یبخش

 -Kaplan & Kaplan, 1989, p. 53)( اهــکــاپالن یطیمح

که به افراد کمک  ییهایژگیو ن،ی. همچناســـت کرده کمک
 ادآوری بســـپارند بخاطر داده، زیتم را خود ریکند مســـیم

 فضــا ییخوانا يبرا )Lynch, 1960( نچیاســت که ل یصــفات

 .است برشمرده

 رد خود ندیکنندگان به احساس خوشاشرکت از ياریبس
را  آن کرده، اشارهدوستانه  شانیابه زعم  يفضـاها  با مواجهه

 فیتوصــ 36یخانگگرم، روشــن و  ،یمیصــم رینظ یصــفاتبا 
 تجارب که ییفضــاها  در کیالژحس نوســت  از زیاند. نکرده

 شــهرشــان ای خانه ادآوری یبه نوع ایا داشــته، هآن در یخوب

تر یشخص ،احسـاسات  نیاند. هرچند که اگفته سـخن  اسـت 
 . بود ریمتغ مختلف يهاافراد و مکان يبرابوده، 

 

 
Fig. 5 Bright and friendly space 

 

ــط  ط،یمح در حرکت تجربهکه در يگریعنـاي د م توسـ
که  است ییبایز شده،دفعات به آن اشاره  بهکنندگان شرکت

 يآب، صداها ،ینگیسبز مانند یعیطب يهاییبایز دسـته  دو
 وجودساخت مانند انسـان  يهاییبایخوب، و ز يخوش، بوها

 دلباز و روشــن يفضــاها ر،یدر مســ بایز يبناها ای يآثار هنر

 .ردیگیبرم در را بنا رونیب ای درون

ر د ییفضاها به وندگانشـ مصـاحبه  از یتوجه قابل تعداد
 ،مثبت احساسات زشیانگ بواسـطه اند که اشـاره کرده  ریمسـ 

 یگاهو  باشند داشـته  فضـا  آن در يبهتر حس شـده  موجب
 ودهب ریمس انتخاب لیدل ،احسـاسات مثبت  نیا تجربه صـرفاً 

ــاها مثالً،اســت.  ــفاف با نفوذپذ يفضــاها ای باز يفض  يریش
 و ستا شده یسرزندگ حس ختنیبرانگ موجب شتر،یب يبصر
ــاس بر ــاحبه نظر اس ــوندگان، امص  در ژهیو به یژگیو نیش

 يهاتیفعال داشــته، حضــور يشــتریکه افراد ب ییهامکان
 ده،ش تیتقو یآفتاب يفضاها در زیبرقرار اسـت، و ن  یاجتماع

و لذتبخش)  ندی(گرم، خوشــا 37شــاداب يبعنوان فضــا فضــا
 است. شده تجربه
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Fig. 6 Lively space 

 

 39یمنیو ا 38تیامن تجربه ازکنندگان شـــرکت از یبرخ

ــاهابه  ورودهنگـام   ــده فیتعر يفضـ و حس آرامش در  شـ
 نیهمچناند. کرده صحبت یعیطب طیتر و محروشن يفضاها

جربه تواند به تیمکه  ینیبشیپ رقابلیغ يرهایبه جاذبه مس
 يفضا در تجربه نیا اگرچه، ،اندکرده اشـاره  انجامدیب 40ابهام
 اغلب ياتجربه: است ودهب هم متضـاد  یخارج منظر و یداخل

 شتری. ببنا یداخل يفضاها در ندیناخوشا و منظر در ندیخوشا

ــرکـت  ــاختمانشـ  ایها بخش با دهیچیپ يهاکنندگان از سـ
 دید گســتره تیمحدود و زیتما قابل ریغ مشــابه يهايورود

ــانه نیکـه در ع  برخوردار  یها و نقاط مرجع کافحال از نشـ
 نیهمچناند. کرده تیشکا ،شـود یم ینبوده، باعث سـردرگم 

ــ باکه  ییهامکان درمورد  يمرزها ،یانحراف يرهایتعدد مسـ
ــان جیگ باعثمتعارف  ریغ يهاو تقاطع نینامتع ــدنشـ  شـ

  اند. کرده یتینارضا ابراز ،شودیم

 
Fig. 7 Confusion in the complex building 

 

ــرکت  يموارد گرید از ــاکه ش  ندیکنندگان حس ناخوش

ــاهاکرده انیب را خود بوده که با  41ریدلگ ياند درمورد فضـ
ده، ش فیدهنده صدا، توص پژواك ره،یت ک،یتار رینظ یصـفات 

 یبرخ نیاند. همچنبودهرنگ  يخاکســتر ایمعموال تک رنگ 
از  ترس حس ختنیاحتمال برانگ شیافزا بهکنندگان شــرکت
اند.  اشاره کرده کوتاه سقف با يفضاها در 42محصور يفضاها

ــا ــونگان ابراز حبهمص ــ از معموالاند که کردهش  پر يرهایمس

ــخت ازدحـام  ــت و که حرکت در آن سـ  يهامکان ایتر اسـ
 ســتیدر آن آســان ن یابیجهتکه  کیشــده و بار زهیکانال

 کنند.یم يدور

 

 
Fig. 8 Dingy space 

 

 استخراج به نخسـت  گام در فوق، ییمعنا يواحدها لیتحل

 يرمبناب ک،یتمات لیتحل يبعد گام در که دیانجام هیاول کد 69
 نیکنندگان، اشده توسط شرکت انیب اتیو ن یمعان مشـابهت 

ــدند. برخ يبندگروه کدها  و ازهاین میکدها بازتاب مســتق یش
 و طیمح اثر گر،ید یبرخ. اســت طیمح در حرکت از فرد اتین
 حرکت ریمســ انتخاب بر بنا در افراد گرید با ییارویرو ریتاث زین

 کند.یکنندگان را برجسته مشرکت

قرار گرفت، که خود در  رگروهیز 30کد در  69 درمجموع،
 ،46تعلق ،45ییخوانا ،44شیآسا ،43یی: کارازیرمقولهقالب هشت 

 يبنددسته 50ییبایو ز 49جذابیت ،48یکنندگدعوت ،47عاملیت
و چهار گروه  51یآسودگبه نام  ياشد. چهار گروه اول در مقوله

جا گرفته، دو گروه بجا مانده،  52جذبهبـه نام   يالـه آخر در مقو
 دهند.یشکل م 53يمعنادارتحت عنوان  يابه مقوله

   جیتان -6
ضــمن تشــریح نحوه کاربرد روش  حاضــر یفیک پژوهش

ــط افراد  یمعانبه کاوش  ،تحلیل تماتیک ــده توسـ تجربه شـ
 پرداختهاز بناها  يامجموعه انیم در روزمرهحرکت  هنگـام 

ــفات ریتاث یچگونگتمرکز بر  باکه  ودف آن باســـت. هد  صـ

ــندگان در مح   بر) یطراح(قـابـل    یکیزیف  ط،یتجربـه بـاشـ

 .دیبدست آ طراحان و معماران يبرا يدیمف يهاافتهی
 یکیزیف يهایژگیو یدهد که برخیم نشانحاصل  جینتا
 با،متعاق و معنا از یخاص ابعاد تجربه به منجر وضوح به ریمس

ــاس یتر از نظر افراد ممطلوب يهاطیمح تجربه ــود. بر اس ش
 نهیو ساده، با کم میکوتاه، مسـتق  يرهایها، در مسـ افتهی نیا

ــیرا تجربـه م  54ییکـارا موانع، کـاربران    با يرهایکنند. مسـ

. ارندد شیآسا تیقابل شتر،یمتعدد و امکانات ب يهایدسترس
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 دارند یکاف يهانشانه که مشهود يمرزها با زیمتما يرهایمس

ها در یژگیو نیشــوند. مجموع ایتر به خاطر ســپرده مراحت
باشــنده در حال  يرا برا 55یآســودگامکان تجربه   ر،یمســ

 کند.یحرکت در فضا فراهم م

 یبایجهتقابل  يرهایمس د،یگویها مافتهی گرید يسو از
ــپرده  ادیدرك و به  یکه واجد نقاط مرجع بوده، به راحت سـ

 که ریمس يهایژگیو گریدارند. د 56ییخوانا تیشوند، قابلیم

شود افراد یم باعث ایکند، یم 57را آشنا، دوستانه و خلوت آن
ــاس آرامش کننـد، ا   ممکن را تعلق حس جادیدر آن احسـ

را در  58يدارها با هم،  امکان معناتیفیک نیســازد. همه ایم
 کند.یم تیتقو طیمح

توانند یها، افراد مافتهیـ  گرید بخش طبق ت،یـ نهـا  در
ــونـد (خود را جز  ییهـا طیمح 59ریدرگ  ییهاطیاز مح ییشـ

ــدگ   ــاس دعوت ش ــمن احس ــتر،یب یبدانند) که در آن ض  ش

بر  شــتریرا تجربه کنند که بواســطه حس کنترل ب 60تیعامل
 شود.یو مانند آن، حاصل م يبصر یدسترس قیاز طر طیمح

ــ ــناخت ییبایز اتیـ فیک کـه  ییرهـا یعبور فرد از مسـ  یشـ
ــا ــته،د يندیخوش ــات  اش ــاس  زد،یانگیبرم را او مثبت احس

 رد.بیم باال را طیمحجذبه  تیمشابه داشته، قابل ياجهینت

 نییتب حاصل، جینتا ،یآسودگ مقوله يورا ب،یترت نیا به
 است که 61یتجرب) ي(اجزا عناصر از یعیوس گستره کننده

ــل یکتواند با یم  فیها تعرگونه که کپالنمعنا، آن یبعد اصـ
بسط بعد دیگر و  -)طیدرك مح ای( داريمعنا یعنی- نداکرده
ــدن  –ها کپالن ــاف مح ای(یعنی درگیرش در بعد  -)طیاکتش

 شود.  فیجذبه توص

اه دانشگ نشـجویان کنندگان داشـرکت  یشـتر ب که آنجا از
ه را ب یجنتوان نتا یدشــود که شــا ینکته مطرح م اینبودند، 

پژوهش داد. هرچنــد،  یمتعم یتیجمع يهــاگـروه  یـگـر  د
آن اســت که  مؤید، 62انجام شــده توســط ســتمپز  فراتحلیل
د افرا يهابا پاسخ ییباال یهمبســتگ یاندانشــجو يهاپاســخ

ا ر يو نژاد یفرهنگ يهاگروه یگرجامعه داشته، حتی د یگرد
، اگرچه الزم است درنهایت )Stamps, 1999(شود میشـامل  

تکرار شود، اما  یگرد يهاپژوهش حاضر توسط پژوهش یجنتا
تجربه شده توسط افراد،  یاست که معان سـندي ها یافته ینا
 یندهد. ایســاخته شــده را نشــان م یطحرکت در مح ینح

کاربران آن  يکه برا ییهامحیط طراحیتواند جهت یم یجنتا
 شود و با لحاظاست بکار گرفتهبرخوردار  یشـتري از رجحان ب

ــا یزیکیف يهــایژگیو کردن ، در نظر یشفراهم کننــده آسـ
و  يرمعنادا یتکننده قابل تقویـت  محیطی یفیـات گرفتن ک
امکان جذبه ایجاد کرده، که یی هـا ویژگیتوجـه بـه    نهـایتـاً  

کند، به خلق یم یارا مه یطشـــدن باشـــندگان در محیردرگ
 .انجامدیممطلوب مردم  يمعمار يفضاها
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Thematic analysis has been used as a qualitative method for data analysis in various 

fields, especially psychology, behavioral sciences, health, and sociology. However, this 

approach, which emphasizes the content of the text, and views language as a direct and 

transparent path to meaning, has been less applied in the field of architecture and urban 

planning. Thematic analysis is a flexible theoretical approach, easy to learn, able to 

summarize data, and so on. Hence, it can be applied to a wide range of qualitative 

environmental studies, particularly to understand the users’ perception of the 

environment, which shapes their relationship with the environment, by classifying the 

meaning patterns within the data set. Using this approach allows provide an in-depth 

description of the data, and to highlight the similarities and differences between the 

data, thereby enabling the creation of rich and complex data. The present study 

introduces the thematic analysis as a flexible method, through a sample study undertook 

this method, and describes its six steps, including familiarizing with data, assigning 

preliminary code, searching for themes, reviewing themes, defining and naming 

themes, and finally, producing a report. It explains how the thematic analysis is used in 

built-environment studies. The study presented as a sample attempts to identify the 

meaning experienced by people in the architectural space. It strives to answer the 

following question, "What aspects of meaning are perceived when moving through a 

built environment?" The aim was to focus on the influence of physical properties on 

the users’ experiences of the environment to obtain useful findings for architects and 

environment designers. To identify the widest possible range of capabilities for 

movement and the possible experiences obtained with them, an interview was designed 

using “phenomenological ethnography” approach, in which students and staff of an 

academic campus were asked to respond to the questions of a deep, qualitative 

interview when moving on their daily paths in the campus. Each participant was asked 

to move, along with the interviewer, on his/her daily main paths, express his/her 

thoughts and feelings about the path. Each interviewee were also asked to take photos 

of the phenomena affecting route selection, and explain why and how they affect. The 

thematic analysis of the interview content reveals eight meanings of efficiency, 

convenience, legibility, sense of belonging, agency, invitingness, attraction, and 

beauty, which can be summarized under 3 themes of physical comfort, involvement, 

and making sense (being apprehensible). These themes explain the main meanings 

experienced by people during movement between and within buildings. The findings 

show that some of the physical properties of the path clearly lead to the experience of 

certain meanings. Based on these findings, users experience efficiency in short, direct, 

and simple paths with minimum barriers. Paths with multiple accesses and amenities 

provide more convenience. Distinct paths with clear boundaries and adequate signs are 
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easier to remember. All of these properties of a path provide an experience of physical 

comfort for those who move through the environment. The findings, on the other hand, 

suggest that navigable paths, containing reference points can be easily understood and 

remembered, and therefore, affored legibility. Other properties of the path that make it 

private, familiar and friendly, or make people feel more comfortable in it, allow for a 

sense of belonging. Together, these qualities of legibility, familiarity, friendliness, and 

the like enhance making sense of the environment for users. Finally, according to other 

part of findings, individuals can engage and involve in environments (identifying 

themselves as part of environments) where they, in addition to feeling more sense of 

invitation, experience agency that results from a greater sense of control over the 

environment through visual access and so forth. Crossing paths that have pleasing 

aesthetical qualities, and arouses individuals’ positive emotions, yield similar results 

and increase the involvement in the environment. These results can be used to design 

environments that are more favorable to users, and could help to create the desired 

architectural spaces for them by considering the attributes that provide physical 

comfort, the qualities through which individuals make sense of their settings, and those 

that more strongly attract and involve users with their built environments. Moreover, 

the process of thematic analysis, introduced in this article, can be applied for analyzing 

contents in similar qualitative research in the field. 

Key words: 

Thematic analysis, Meaning, Built environment, Movement. 
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