فصلنامه علمی-پژوهشی

مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر

شماره بیستم /سال نهم /بهار1391

ساخت ،اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه نقش طراحی به منظور جلب مشارکت
مردمی در فرایند معاصرسازی بافتهای فرسوده ایران
(نمونه موردی محله سیروس تهران)
هاشم هاشمنژاد*
مصطفی بهزادفر**
بهرام صالح صدقپور***
سید علی سیدیان****
چکیده

مطالعه حاضر با هدف ساخت ،اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه جایگاه طراحی در معاصرسازی بافتهای فرسوده ایران بر اساس مصاحبه با
اساتید دانشگاههای تهران و متخصصین و استخراج نظرات آنان تهیه شد .با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای ،نمونه  210نفری از اهالی
محله سیروس تهران انتخاب و پرسشنامه روی آنان اجرا شد .پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار  SPSSتحلیل شد .روشهای به کار رفته
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شکل معابر ،تجمیع قطعات برای نوسازی ،حفظ فضاهای ارزشمند ،اولویت عبور و مرور ،لزوم تغییر و نوسازی ،نوسازی توسط دولت ،ایجاد
خدمات منسجم ،ایجاد خدمات خرد ،استحکام مصالح و زیبایی ساخت .اعتبار این پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ 0/961به دست
آمد .با در نظرگرفتن نتایج این پژوهش میتوان گفت این پرسشنامه از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است و عوامل به دست آمده از تحلیل
عاملی میتواند جایگاه طراحی در معاصرسازی بافتهای فرسوده ایران را به گونه مناسب اندازهگیری کنند و یا به عبارتی با دریافت نظرات
مردم در الگوی طراحی با عاملهای معرفی شده در این پژوهش میزان موافقت مردمی و در نهایت موفقیت معاصرسازی را سنجش کرد.
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به طور کلي ارتقای سطح کيفي زندگي انسانها در ابعاد مختلف
همواره يکي از اهداف اصلي و اساسي بوده که علوم مختلف در
زمینههای انساني ،فني ،طبيعي و  ...آن را دنبال کردهاند و این امر
در معاصرسازی نیز میبایست مورد توجه قرارگیرد [فالمکی.]1388 ،
دانش طراحي شهري نيز در همين راستا در جهت بهبود کيفي
فضاهاي شهري به عنوان تجليگاه روابط اجتماعي شهروندان بکار
بسته میشود .در برخورد با مقولة بافت فرسوده و بازسازی آن،
مبحث طراحي ،ابزاري مناسب است و رویههای مؤثر آن در قالب
طراحي شهري در مقیاسهای مختلف میتواند مورد استفاده قرار
گیرد [.]Lang, 2005
آنچه در تحقق کامل دید طراحان مورد تأکید است ،مشارکت
بهرهبرداران و به خصوص ساکنین بافت در فرآیند معاصرسازی
است .کمیسیون اسکفینگتون در بریتانیا ،مشارکت شهروندان را
سهیم شدن آنان در سیاستها و پیشنهادها میداند و معتقد است
ارایه اطالعات از طرف مسئوالن و امکان اظهار نظر در مورد آن
اطالعات ،بخش مهمی از فرآیند مشارکت به حساب میآید .در
این راستا اوست هویی زن ( )1377نیز مشارکت کامل را در نقش
فعال مردم جهت تهیه طرح در فرایند معاصرسازی میداند .در
ایران نیز در سالهای اخیر به نحوی موضوع مشارکت شهروندان
در طرحهای شهری مطرح است .اگرچه موضوعی است که سهم
به سزایی در معاصرسازی بافتهای فرسوده خواهد داشت ،اما
مشارکتهایی که در ایران تاکنون انجام پذیرفته به عقیده غالب
صاحبنظران به صورت صحیح و کامل محقق نشده است.
میتوان گفت که هسته مرکزی مفهوم مشارکت ،قدرت یافتن
شهروندان و تأثیرگذاری بیشتر آنان بر طرحهای شهری است
[حبیبی و رضوانی.]1384 ،
لذا این پژوهش در نظر دارد تا با بررسی دقیق نظریههای
مشارکتی و همچنین دریافت نظرات متخصصین امر معماری
و شهرسازی مؤلفههایی از طراحی را ارایه کند که با استخراج
آن و دریافت نظرات مردم در آن مقوله (الگوی طراحی) ،بتوان
مشارکت حداکثری ایشان را در فرآیند معاصرسازی بافتهای
فرسوده جلب کرد .مفهوم مدنظر در این تحقیق از مشارکت مردم،
"مشارکت در تهیه الگوی طرح" است که خود نقطه تمایز آن با
سایر انواع مشارکت به حساب میآید.
اين مقاله در 12بخش تدوين شده است؛ بخش اول؛ مقدمه ،بخش
دوم؛ نظریههای مشارکتی در معاصرسازی ،بخش سوم؛ انگارههای
تلفیقی و معیارهای دستهبندی نظریهها ،بخش چهارم؛ دستهبندی
نظریههای مشارکتی بر اساس شرایط ایران ،بخش پنجم؛ عوامل
مؤثر در طراحی به منظور جلب مشارکت مردمی ،بخش ششم؛ ارایه
روشهای ارزیابی پرسشنامه ،بخش هفتم؛ معرفی جامعه آماری و
روش نمونهگیری ،بخش هشتم ،ارایه ابزار پژوهش ،بخش نهم؛
ارایه یافتههای پژوهش به همراه جداول آن ،در بخش دهم تحلیل

عاملی عوامل پژوهش ارائه شده و در بخش یازدهم عوامل بدست
آمده تبیین خواهد شد .در بخش نتيجهگيري نیز يافتهها و نتايج
حاصل از تحقيق که پرسشنامهای است که "جایگاه طراحی و
میزان جلب مشارکت مردمی در معاصرسازی بافتهای فرسوده
در صورت دریافت نظرات آنان در الگوی طراحی" را مورد سنجش
قرار میدهد ،ارایه و مؤلفههایی از طراحی را معرفی میکند که
در صورت اعمال نظرات مردم ،میزان مشارکت ایشان را افزایش
میدهد.
نظریههای شهرسازی مشارکتی

ادبیات تحقیق نشان میدهد مشارکت مردمی در طراحی ،در
موفقیت معاصرسازی بافتهای فرسوده مؤثر است .در زمینة
برنامهریزی و شهرسازي مشاركتيـ كه طرحهای ساخت و ساز
در بافتهای فرسوده درون شهري نيز جزو آن استـ نظریههای
متعددي از نيمه دوم دهه  60میالدی مطرح شده است .در راستای
این پژوهش به چند نمونه از اين نظریهها پرداخته میشود كه
همگی بر نقش مؤثر مشارکت مردمی در طراحی اذعان دارند
(شریفیان ثانی: )1380 ،
•نظريه شري ارنشتاين )(Shery Ernstein,1996
•نظريه ميجلي ()James Midgley, 1986
•نظريه اسكات ديويدسون ()Scott Davidson, 1998
•ديويد دريسكل ()David Driskell, 2002

انگاره تلفیقی و معیارهای دستهبندی نظريهها

نظریههای فوق از مهمترین نظریههای موجود در حوزه ادبیات نظری
شهرسازی مشارکتی است که با توجه به شرایط کشورهای پیشرو در
مقوله مشارکت مطرح شده است .به جهت تحلیل نظریهها با شرایط
ایران انگارهای حاصل از تلفیق نظریههای شهرسازی مشارکتی و شرایط
ایران ،ارایه میشود .برای رسیدن به انگاره مذکور معیارهایی مشخص
شد که بر اساس آن میتوان انواع مشارکت را از هم متمایز کرد .این
معیارها به گونهای انتخاب شده که تمامی وجوه شهرسازی مشارکتی
را در برگیرند؛ وجه فکری و فلسفی ،وجه برنامهریزی و وجه مدیریتی.
معيارهاي مورد نظر بر اساس سه وجه یاد شده به شرح زیر است [حبیبی
و رضوانی: ]1384 ،
 .1نيت اصلي و واقعي برنامهريزان
 .2دامنه مشاركت
 .3نگاه به مشاركت
 .4نظرخواهي از شهروندان
 .5حق اعتراض مردم به طرح
 .6نظارت شهروندان
 .7جريان اطالعات (که بايد دوسويه باشد)
 .8پشتوانه فكري و فلسفي
معيارهاي نيت اصلي برنامهريزان ،نگاه به مشاركت و پشتوانه
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فكري و فلسفی ،وجه فكري -فلسفي مفهوم مشاركت را پوشش
میدهند .معیارهای دامنه مشارکت ،نظرخواهی از شهروندان و
جریان اطالعات ،وجه برنامهریزی مفهوم مشارکت را در نظر دارند
و معيارهاي نظارت شهروندان و حق اعتراض مردم به طرح ،ناظر
بر وجه مديريتی مشاركت است [همان .]21 :

انگيزه در هريک از مالکان و سازندگان يا سرمايهگذاران به منظور
سرمايهگذاري در ساختمانهاي جديد از جمله اقدامات طراحی
شهری محرک است [ .]Grava, 2003در مورد بافتهای فرسوده
از جمله عناصر حایز اهمیت ،شبکة زيرساختي است [عباسزادگان،
 .]1388حال اينکه چگونه اين شبکه بر ماهيت کالبدي شهر تأثیر
میگذارد ،موضوعي است که در قالب طراحي محرک مطرح
میشود .به طور کلي منظور از زيرساخت در اين گونه از طراحي،
عناصري است مانند خيابانها و خدماتي که توسعه را امکانپذير
ميکند [مرادی.]1388 ،
از آنجاییکه در فرایند طراحی بافتهای فرسوده ،معابر يكي از
پايدارترين عناصر شهري بوده و ميتواند حامل ارزشهاي ويژه
تاريخي باشد ،لذا در گرايش منظر نقش بيبديل داشته و ميزان
انطباق آنها ،ميزان مشاركتپذيري و سهولت اجرا را نیز تضمين
ميكند .نقش معابر در تأمين امنيت شهري كه از طريق ويژگيهاي
كمي (ويژگيهاي هندسي) و كيفي (فعاليتهاي واقع در كنار آنها)
محقق ميشود ،سبب شده است تا از آنها به چشم شهر تعبير شود.
از اين رو عدم توجه به نقش معابر در نوسازي ممكن است شهر
را به صورت جزايري مجزا با پایینترین سطح كاركرد اجتماعي
انطباق مكان كاربري و فعاليتهاي درآورد ].[Jacobs, 1967
با ويژگيهاي كمي و كيفي شبكه دسترسي و شانس محدودههايي
با قابليت باالي دسترسي در جذب پروژههاي كالن و محرك
توسعه شهري ،جايگاه استراتژيك آنها را در امر نوسازي خاطرنشان
ميسازد .در صورت توجه به بافت همچون یک کل به هم پیوسته
و موجودی زنده و ترمیمبخشی از سلولهای آن -با توجه به
مالحظات خاص فرهنگی ،اجتماعی و کالبدی میتوان زمینه این
امر را فراهم کرد که این موجود زنده خود ترمیمی کرده و زندگی
دوباره خود را بازیابد [عباسزادگان.]1388 ،

عوامل مؤثر در طراحی و جلب مشارکت مردمی (ديدگاه
متخصصين )

روشهای ارزشیابی پرسشنامه

دستهبندی نظریههای شهرسازی مشارکتی بر اساس
شرایط ایران

با توجه به معيارهاي فوق ميتوان نظريههاي مشاركتي را با توجه
به شرايط ايران به سه دسته تقسيم کرد [همان : ]22:
 .1مشاركت شعاري  .2مشاركت محدود  .3مشاركت واقعي
در مشاركت شعاري؛ نيت اصلي ،تأمين منافع مراجع برنامهريزي
است که پشتوانه فكري و فلسفي اين ديدگاه مطلقگرايانه است.
در مشاركت محدود؛ دامنه مشاركت به تأمين اعتبار مالي طرحها و
اظهارنظر در بعضي موارد از برنامهريزي محدود میشود و پشتوانه
فكري فلسفي آن ديدگاههاي كارگرگرايانه و فنساالرانه است.
در مشاركت واقعي؛ نيت اصلي ،تأمين حداكثر منافع مردم و جلب
رضايت آنها است .حق اظهار نظر ،حق اعتراض و مخالفت با طرح
و حق نظارت بر خواستههاي خود ،از جمله نقشهايي است كه در
اين نوع از مشاركت براي مردم ديده ميشود [همان].
این پژوهش تنها موضوع نظرخواهی از شهروندان را در تهیه طرح
مورد بررسی قرار داده است و میتوان انتظار داشت در صورتي كه
در اجراي پروژههاي معاصرسازي ،نظرات مردم در طراحي اخذ
شود ،حداقل از  8معيار شهرسازي مشاركتي 2معیار نظرخواهی
از شهروندان و حق اعتراض به طرح ،منطبق با شرایط مشارکت
واقعی شود و موضوع"نگاه به مشارکت" نیز بر مشارکت محدود
انطباق پیدا کند.

به منظور مطالعه و استخراج عوامل مؤثر در طراحی که میتوان با
دریافت دیدگاههای اهالی محله و اعمال آن در طراحی ،مشارکت
مردمی را در معاصرسازی جلب کرد ،از ادبیات موضوع و همچنین
مصاحبه با  6نفر از اساتید دانشگاههای تهران استفاده شد .گزیدهای از
آن مباحث در پی خواهد آمد و چگونگی تبیین آن در قالب پرسشنامه
در بخش ابزار تحقیق ارایه میشود.
طراحی در بافتهای فرسوده میبایست به گونهای انجام پذیرد که
منزلت اجتماعی را ارتقا بخشد [ادیبزاده .]1388 ،طراحي شهري
محرک (زيرساختي) که زمینه ارتقای سطح زندگی را در بافت
فراهم میسازد برساختن راهبردي اجزاي يک شهر متمرکز است
[ایزدی .]1388 ،سرمايهگذاري در گونههاي خاصی از ساختمانهای
عمومی مانند  :بازارها ،مدارس ،مساجد و طراحي و ساخت زيرساختهاي
يک پروژه به منظور به هم پيوستن آن به عنوان يک واحد براي ايجاد

به منظور ارزیابی این مقیاس ابتدا سه روش به کار گرفته شد :
3
تحلیل گویهها ،1اعتباریابی 2و رواسازی
جامعه نمونه و روش نمونهگیری

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اهالی محله سیروس تهران
است .براساس مطالعات «کالین» برای تعیین حجم نمونه در مطالعات
رگرسیونی روش ضرب تعداد سؤالها در عدد حداقل  3و حداکثر 5
اعالم شده که در این مطالعه نیز از آن استفاده میشود .از آنجاییکه
جامعه آماری محله بزرگ نبوده و زیرطبقات زیادی نداشته است با روش
نمونهگیری تصادفی خوشهای از کل محدوده (به صورت خوشههای
مساوی) ،ابتدا یک نمونه  30نفری از اهالی محله سیروس انتخاب
و پرسشنامه بر روی آنها اجرا و سپس برنامه اصلی بر اساس آنکه
پرسشنامه دارای  70گویه بوده در قالب یک نمونه  210نفری از اهالی
محله اجرا و پرسشنامه به آنان ارائه شد .در مجموع اطالعات 210
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نفر جمعآوری شد که با خارج کردن پرسشنامههای ناقص از فرایند
تحلیل ،در مجموع اطالعات حاصل از استخراج 170پرسشنامه مورد
استفاده قرار گرفت .پس از آن پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار SPSS
4
با روش تحلیل مؤلفههای اصلی و چرخش وریمکس ،تحلیل عاملی
شد KMO .محاسبه شده 0/782است که بیش از مالک عمل (یعنی
 )0/6بوده و کفایت نمونهگیری را نشان میدهد.
ابزار پژوهش
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در این پژوهش از پرسشنامه "جایگاه طراحی در معاصرسازی بافتهای
فرسوده" استفاده شده است .پرسشنامه دارای  70گویه است که در
قالب درجهبندی لیکرت و به صورت چهار درجهای به گویهها پاسخ
ال موافق تا کام ً
داده میشود .چهار درجه ،طیف کام ً
ال مخالف را شامل
میشود .طیف  5درجهای لیکرت منجر به کاهش واریانس میشود ،زیرا
این احتمال وجود دارد که گزینه وسط بیشتر پاسخگویان را به خود جلب
کند .به همین دلیل از طیف  4درجهای استفاده شد .برای کمیسازی
پاسخها به درجهبندیها از چهار تا یک نمره داده میشود و نمرههای
هر عامل به طور جداگانه مورد محاسبه قرار میگیرد .گویههای (2
 )9،34،16،30،27،9،5،24،33،22،18مشارکت مردم در تهیه طرح
و ساخت ،گویههای ( )61،66،42،48،52،69،58،46شکل معابر،
گویههای ( )19،10،31،23،26،6،13تجمیع قطعات برای نوسازی،
گویههای ( )65،63،53،67،41،32حفظ بناهای ارزشمند ،گویههای
( )50،54،43،70اولویت عبور و مرور ،گویههای ()4،7،17،3،21،35
لزوم تغییر ،گویههای ( )28،8،1،20،15لزوم تغییر و نوسازی ،گویههای
( )12،25،36نوسازی توسط دولت ،گویههای ( )59،47،68ایجاد
کاربریهای منسجم ،گویههای ( )55،64،40ایجاد کاربریهای خرد،
و گویههای ( )39،56،45،60استحکام ،مصالح و زیبایی در ساخت را

اندازهگیری میکنند؛ و در مجموع همه گویهها نیز به طور کلی جایگاه
طراحی در معاصرسازی بافتهای فرسوده را میسنجد.
یافتهها
 .1برای تحلیل گویهها از دو روش ضریب تمیز و روش لوپ استفاده شد.
ضریب تمیز نشان میدهد که آیا گویه توانسته است بین افراد گوناگون
تمیز قائل شود و برای بررسی آن الزم است میزان همبستگی هر گویه با
نمره کل آزمون به دست آید .در بررسی گویهها با روش لوپ ،ضریب اعتبار
کلیه گویهها محاسبه میشود .نتایج جدول  1نشان میدهد که گویههای
 69 ،52 ،47،42،38و  75به دلیل افزایش ضرایب اعتبار بقیه گویهها حذف
شدند ،که با حذف آن میزان آلفا افزایش یافت .بقیه گویهها مناسب بودند
که در محاسبات مورد استفاده قرار گرفتند.
 .2به منظور رواسازی این پرسشنامه و پاسخ به این سؤال که پرسشنامه
واقع ًا آنچه را که برای آن طرح شده است میسنجد یا نه ،از دو روش
روایی محتوا 5و روایی سازه  6استفاده شد .در اعتبار محتوا ،بر اساس ادبیات
نظری و با توجه به انواع و ابعاد حمایت اجتماعی جدول مشخصات طراحی
شد و سؤاالتی به دست آمد .این اطالعات در جدول 1آمده است .پس از
تحلیل محتوا و هدف سؤالها 76 ،سؤال به دست آمد .جدول مشخصات
و سؤالهای طرح شده در اختیار  6نفر از اساتید قرار گرفت و پس از
اصالحات ،مورد تأیید آنان واقع شد .الزم به توضیح است که عالوه بر
اساتید ،پرسشنامه از لحاظ قابل فهم بودن در اختیار  30نفر از اهالی نیز قرار
گرفت ،تا از قابل فهم بودن کلیه سؤاالت اطمینان حاصل شود .سپس ابزار
نهایی در اختیار پاسخگویان قرار گرفت.
 .3برای تشخیص این مطلب که مجموعه مواد تشکیلدهنده پرسشنامه از
چند عامل مهم و معنیدار اشباع شده است ،تحلیل عامل اکتشافی از طریق
تحلیل مؤلفههای اصلی و چرخش واریماکس انجام شد .تحلیل عاملی

جدول  .1جدول مشخصات هدف و محتوا .مأخذ  :نگارندگان.

محتوا
هدف

مشارکت مردم در تهیه الگوی طرح و ساخت

مشارکت مردمی

عدم توقف

هدف نهایی

27،30

18،22،33

5،9،16،24،29،34

شکل معابر

42،46،48،52،58،61،66،69

تجمیع قطعات برای نوسازی

10،19،6،13،26،23،31

حفظ بناهای ارزشمند

32،41،53،63،65

لزوم تغییر و نوسازی

1،8،15،20،28

اولویت عبور و مرور

،43م،50م70 ،54

لزوم تغییر

53،63،65

32،41

3،4،7،17،21،35
12،25،36

نوسازی توسط دولت
شکل کاربریهای خدماتی منسجم

47،59،67

شکل کاربریهای خدماتی خرد

55.64.40

استحکام ،مصالح و زیبایی ساخت

،39،56م،45م60
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نوع  Rاست زیرا هدف مطالعه حاضر ،تلخیص متغیرها و دستیابی به
ابعادی است که به صورت پنهانی در مجموعه وسیعی از متغیرها وجود
دارد [دواس ]35:1376 ،و روش تحلیل عامل ،روش تحلیل مؤلفههای
اصلی انتخاب شد ،زیرا در این پژوهش درصدد پیشبینی و تعیین
کمترین تعداد عاملها هستیم که قادر باشد بیشترین واریانس موجود
در مقادیر اصلی را تبیین کند [ .]Field, 2005: 12چرخش صورت
پذیرفته در این پژوهش به صورت متعامد ،واریماکس است .چون هدف،
بدست آوردن نتایج عاملها و استفاده از آنها برای تحلیلهای بعدی در
پژوهشهای دیگر است و مسئله همخطی نیز از بین میرود .همچنین
محققان شواهدی دال بر استقالل عوامل از یکدیگر را در اختیار نداشتند،
بنابراین از چرخش متعامد استفاده شد .از جهتی ثابت شده است که
روش واریماکس به عنوان یک رهیافت تحلیلی در انجام چرخش عاملی
متعامد موفقتر از سایر روشها بوده و نتایج پایدارتر و استوارتری را از
دیگر روشهای چرخش عاملی متعامد ارایه میدهد [Hair, 1990:
 .]20ابتدا برای بررسی اینکه آیا حجم نمونه انتخاب شده برای تحلیل
عاملی کافی است؟ آزمون کفایت نمونهبرداری کیزر -می یر-الکین
( 7)KMOانجام شد .همچنین برای اینکه مشخص شود که همبستگی
8
بین مواد آزمون در جامعه برابر صفر نیست ،از آزمون کرویت بارتلت
استفاده شد .نتایج در جدول 2گزارش شده است.

شماره بیستم /سال نهم /بهار1391

اندازه  KMOباید بیشتر از  0/6باشد .در پژوهش حاضر اندازه آن برابر با
 0/782است که میزان قابل قبولی است ،همچنین آزمون کرویت بارتلت
در سطح  P > 0/0001معنیدار است .اطالعات مربوط به تحلیل عاملی
نیز در جدول  3آمده است .پژوهش حاضر در مرحله تحلیل عامل اکتشافی،
 11عامل را شناسایی کرد که  69درصد از واریانس کل پرسشنامه را تبیین
میکند .با توجه به نمودار آزمون (شکل  )1و میزان واریانس کل تبیین
شده ،چهار عامل قابل تشخیص هستند که  40درصد از واریانس را تبیین
میکنند .بنابراین ،عواملی که در نتایج پژوهش ظاهر شد،کام ً
ال مطابق با
جدول مشخصات هدف و محتوا نبود.
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شکل .1عوامل آزمون .مأخذ  :نگارندگان.

جدول  .2نتایج اندازههای مربوط به  KMOو آزمون کرویت بارتلت .مأخذ  :نگارندگان.
مجذور کای آزمون کرویت بارتلت

اندازه KMO

11292/382

0/782

جدول  .3مجموع واریانس تبیین شده .مأخذ  :نگارندگان.
عاملها

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

مجموع مجذورات انتقال قبل از چرخش
درصد تراکمی

10.569
9.767
6.262
4.488
4.174
2.925
2.567
2.380
2.213
1.711
1.602
1.396
1.326
1.145
1.113
1.045

درصد واریانس

15.099
13.952
8.945
6.412
5.962
4.178
3.667
3.401
3.161
2.444
2.289
1.994
1.895
1.635
1.589
1.493

جمع کل

15.099
29.051
37.977
44.408
50.371
54.549
58.216
61.616
64.777
67.222
69.510
71.504
73.399
75.034
76.624
78.117

درجه آزادی

2415

سطح معنیداری

P<0/0001

مجموع مجذورات انتقال بعد از چرخش
درصد تراکمی

8.747
6.275
5.229
4.213
3.460
3.125
3.088
3.053
2.875
2.815
2.770
2.355
1.974
1.780
1.627
1.295

درصد واریانس

12.496
8.965
7.470
6.019
4.942
4.465
4.412
4.361
4.107
4.021
3.957
3.364
2.821
2.543
2.324
1.850

جمع کل

12.496
21.461
28.931
34.950
39.893
44.358
48.769
58.130
57.238
61.259
65.216
68.580
71.400
73.944
76.267
78.117
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تحلیل عاملی تأییدی

عاملهای بدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی دوباره با نرمافزارamus
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مورد تحلیل عاملی تأییدی قرار گرفت .تحلیل عاملی تأییدی ،روشی است
که در آن پارامتر و آزمون فرضها ،با توجه به تعداد عاملهای زیربنایی
روابط بین مجموعه متغیرها برآورد میشود .در این روش ،پژوهشگران
میزان هماهنگی دادهها با یک ساختار عاملی معین را مشخص میکنند.
بنابراین ،با این روش میتوان تأییدی برای یک ساختار عاملی مفروض
بدست آورد .در روش تحلیل عاملی تأییدی بر ارزش دادههای پژوهش
با مجموعه عاملهای فرضی سنجیده میشود .در این پژوهش
شاخصهای مجذور خی ،شاخص نیکویی برازش ،)GF1( 9شاخص
نیکویی برازش تطبیقی ،)AGFI( 10شاخص برازش تطبیقی،)CFI( 11
ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب )RMSEA( 12و جذر میانگین
مجذورات پسماند )RMR( 13بررسی میشود.
نظر به اینکه تحلیل عاملی اکتشافی بر دادههای حاصل از پرسشنامه
“نقش طراحی به منظور جلب مشارکت مردمی در فرآیند معاصرسازی
بافتهای فرسوده ایران ،نمونه موردی محله سیروس تهران" انجام
و عوامل تشکیلدهنده جلب مشارکت مردمی مشخص شده بود،
پژوهشگران مدل طرحشده را با روش تحلیل عاملی ارزیابی کردند.
با توجه به شاخصهای نیکویی برازش جدول  4میتوان گفت پس
از حذف عاملهای  4و  11حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی ،مقادیر
شاخصهای نیکویی برازش (جدول )4در مقایسه با مدل نظری اولیه از
نظر شاخصهای برازندگی ،به ویژه کاهش به نسبت باالی نسبت خی
دو به درجه آزادی از  1/961به  1/033بهبود یافت.
جدول .4مقادیر شاخصهای نیکویی برازش .مأخذ  :نگارندگان.

رشد
خطای
میانگین

جذر
میانگین
مجذورات
مجاز

شاخص
پیگیری
برازش

شاخص
الگوی
برازش

درجه
آزادی

0/012

0/077

0/996

0/822

1058/552 1035

معرفیعاملها

مربع فی

 .1مشارکت مردمی در تهیه طرح و ساخت .2 ،شکل معابر .3 ،تجمیع
قطعات برای نوسازی .4 ،حفظ بناهای ارزشمند (که پس از تحلیل عامل
تأییدی حذف شد) .5 ،اولویت عبور و مرور (پیاده)  .6 ،لزوم تغییر .7 ،لزوم
نوسازی .8 ،نوسازی توسط دولت .9 ،ایجاد مکانهای خدماتی منسجم،
 .10ایجاد مکانهای خدماتی خرد و  .11استحکام ،زیبایی و قیمت
مصالح (که پس از تحلیل عامل تأییدی حذف شد).
در پژوهش حاضر  9عامل فوق از مؤلفههای جایگاه طراحی (مورد نظر

متخصصین و اهالی برای مشارکت در الگوی طراحی توسط مردم)
تشخیص داده شد که در عین حال مستقل از یکدیگر نیز هستند .به
عالوه کل گویههای پرسشنامه جایگاه طراحی از نظر متخصصین و مردم
را در معاصرسازی بافتهای فرسوده میسنجد.
اعتبار این پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ ابتدا برای هر عامل
و سپس کل پرسشنامه محاسبه شد .جدول  5ضرایب اعتبار عاملها و
ضریب اعتبار کل پرسشنامه را نشان میدهد.

جدول  .5ضرایب اعتبار عاملها و کل مقیاس .مأخذ  :نگارندگان.
عاملها

عامل 1
عامل 2
عامل 3
عامل 4
عامل 5
عامل 6
عامل 7
عامل 8
عامل 9
عامل 10
عامل 11
کل مقیاس

بحث و نتیجهگیری

ضرایب آلفا

0/967
0/946
0/932
حذف
0/933
0/785
0/798
0/988
0/950
0/926
حذف
0/961

مطالعه حاضر به منظور ساخت ،اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه جایگاه
طراحی در معاصرسازی بافتهای فرسوده برای استفاده در ایران انجام
پذیرفت .پرسشنامه تنظیم شده دارای  70گویه است که به صورت فردی
و گروهی قابل اجراست و گرچه محدودیت زمانی برای پاسخ به آن وجود
ندارد ،زمان الزم برای پاسخگویی به گویههای این پرسشنامه حدود 20
الی  30دقیقه است .جهت اعتباریابی و رواسازی آن از روشهای مختلفی
استفاده شد .ابتدا همه گویهها تحلیل شدند و ضریب تمیز و روش لوپ
برای هر گویه محاسبه شد .گویههای  69 ،52 ،47 ،42 ،38و  75به دلیل
نامناسب بودن از پرسشنامه حذف و بقیه گویهها برای پرسشنامه مناسب
تشخیص داده شد .در رواسازی از روشهای روایی محتوا و روایی سازه
استفاده شد که در روایی سازه نیز روش تحلیل عامل اکتشافی مورد
استفاده قرار گرفت .با توجه به نتایج تحلیل عاملی 16 ،عامل شناسایی شد
که تنها  11عامل آن معنیدار بودند و از عامل دوازدهم به بعد عاملها
قابل نامگذاری نبودند .سپس سؤاالت مربوط به عوامل مذکور مشخص و

فصلنامه علمی-پژوهشی
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با توجه به محتوای مشترک سؤاالت مربوط به هر عامل ،عامل مذکور تفسیر شد .به عبارتی متناظر معنایی هر عامل آماری با متغیرهای طراحي ،مشاركت
مردمي و معاصرسازي مشخص شد.
در مطالعات کنونی عامل اول "مشارکت مردمی در تهیه طرح" با برداشت و دریافتی علمی بر یافتههای اوست هويي زن ( ،)1377دريسكل ( )2002و
حبيبي و رضواني ( )1384صحه گذاشته و با آن مطابقت دارد  :اوست هويي زن ( )1377نقش مردم در تهيه طرح معاصرسازي را يكي از عوامل اصلي
تحقق مشاركت مردمي تعريف ميكند؛ مشاركت مردم در تهيه طرح به آنان اختيار تعيين خواستهها و همچنين قدرت تصميمگيري ميدهد .به اين ترتيب،
احساس تعلق خاطر مردم به برنامهريزيهاي آينده تا حد زيادي باال رفته و مردم به دو صورت حضور در تشكلهاي محلي و يا حضور مستقيم در تهيه
طرح دخالت دارند .همان طور كه دريسكل ( )2002بيان داشت؛ مردمي كه در محدوده برنامهريزي زندگي ميكنند دقيقترين اطالعات را درباره آن
محدوده و موضوعات مرتبط با آن دارند و اين امر عامل مهم است كه طرح با توجه به نيازهاي واقعي كالبدي ،اجتماعي و فرهنگي بافت و ساكنين آن
تهيه شود .از این رو ،امكان تحقق كامل طرح و رسيدن به هدف نهايي آن نيز وجود خواهد داشت.
با مشاركت و حضور مردم به صورت مستقيم در تهيه الگوي طراحي" ،نظرخواهي از شهروندان" انجام ميپذيرد و "جريان اطالعات" دو سويه ميشود
[حبيبي و رضواني.]1384 ،در اين صورت مردم ضمن آگاهي از مزاياي طرح ،نظرات خويش را نيز به برنامهريزان ارايه ميکنند و برنامهريزان نيز امكان
دريافت بازخوردهاي ناشي از برنامهريزي را در فرايند تهيه طرح خواهند داشت .به اين ترتيب ،ضمن رفع هرگونه موانع احتمالي ناشي از برنامهريزي
ناهمگون ،ميتوان انتظار داشت كه طرح در فرايند اجرا نيز متوقف نشود و اقبال عمومي ساكنين به شتاب اجراي طرح معاصرسازي كمك کند.
در پژوهش حاضر ،عامل دوم "شکل معابر" و عامل پنجم "اولویت عبور و مرور" که توسط مردم به عنوان یک عامل تشخیص داده شد با دیدگاهها و
یافتههای «جيكوبز» و «محب علي» مطابقت دارد  :جيكوبز ( )1967معابر را از پايدارترين عناصر دانسته كه حامل ارزشهاي ويژه است .ادبيات موضوع
نشان ميدهد كه عالوه بر توجه به اصل موضوع معابر به عنوان مؤلفهای از طراحي ،شكل معابر نيز ميبايست در طرح مورد توجه قرارگيرد .از سوي
ديگر ،وی كيفيت معابر كه ناظر بر عرض و اولويت عبور و مرور در آن است را در معاصرسازي بافتهاي فرسوده مورد توجه قرار میدهد .محب علي
( )1388حفظ ارزشهاي موجود در معابر بافت را در طراحي با تأمين نيازهاي امروز مورد تأكيد ميداند و اين دو امر نيز ناظر بر اولويت عبور و مرور قرار
دارند .از ديدگاه ايشان ،اولويت عبور و مرور با عابرين پياده از جمله ارزشهاي موجود در بافتهاي قديمي و فرسوده است كه ميبايست حفظ شود.
در مطالعات کنونی ،عامل سوم "تجمیع قطعات برای نوسازی" با برداشت و دریافتی علمی بر یافتههای ادیبزاده ( )1388صحه گذاشته و با آن
مطابقت دارد  :ادیبزاده ( )1388در پژوهشی که در طرح نوسازی محله نعمت آباد تهران به همراه جمعی از اساتید و صاحبنظران معماری و شهرسازی
دانشگاههای تهران به انجام رسانیده ،معتقد است استفاده از ظرفیتهای خویشاوندی در بافتهای فرسوده (به خصوص محالتی که دارای پیوندهای
اجتماعی قوی هستند) امکان تجمیع قطعات را در هنگام طراحی و ساخت در اختیار دست اندرکاران امر معاصرسازی قرار داده و ظرفیت مناسبی را جهت
برونرفت از معضل ریزدانگی ایجاد میکند.
در پژوهش حاضر ،عامل چهارم "حفظ بناهای ارزشمند" که توسط مردم به عنوان یک عامل تشخیص داده شد ،در مرحله تحلیل عاملی تأییدی به واسطه
اخالل در پایایی پرسشنامه حذف شد.
در مطالعات کنونی عامل ششم و هفتم "لزوم تغییر" و "لزوم نوسازی" با برداشت و دریافتی علمی بر یافتههای گراوا ( )2003صحه گذاشته و با آن مطابقت
دارد .گراوا ( )2003به ايده طراحي شهري محرك معتقد است و ميگويد در صورت طراحي و نوسازی در بافتهاي فرسوده ميتوان در ساكنين ،مالكان و
سازندگان انگيزه و تمايل شركت در بازسازي بناها را ايجاد کرد .سرمايهگذاري در بافتهاي فرسوده ممکن است در وهله اول براي واردشوندگان به بافت
داراي ارزش افزوده نبوده و انگيزه ورود به آن را ايجاد نکند ،اما ساكنين و مالكين عالوه بر ارزشهاي مادي تعلق خاطرهاي فراواني به لحاظ اجتماعي
فرهنگي دارند كه در صورت ورود آنان به عرصه معاصرسازي و مشاركت ،زمينههاي احیای بافت نیز به وجود ميآيد.
در این پژوهش ،عامل هشتم "نوسازی توسط دولت" که توسط مردم به عنوان یک عامل تشخیص داده شد ،دیدگاهها و دریافتهای «ایزدی» و
«عباسزادگان» را مورد تأیید قرار میدهد .ایزدی ( )1388معتقد است ورود اولیه دولت به بافت فرسوده و اجرای پروژههایی در قالب الگوسازی زمینه
خودترميمي در آن را به وجود ميآورد و این مقولهاي است كه عباسزادگان ( )1388نيز به آن تأكيد فراوان دارد .او ضمن تشبيه بافت شهري به يك
موجود زنده معتقد است كه بافتهاي فرسوده ،توانمندي خويش را در دوبارهسازي و خودترميمي سلولهاي مرده (بناهاي فرسوده) از دست دادهاند و در
صورت توانمندسازي آنها با نوسازی بخشهایی از آن میتوان امکان خودترمیمی را به بافت فرسوده داد.
در مطالعات کنونی ،عوامل نهم و دهم "ایجاد مکانهای خدماتی منسجم" و "ایجاد مکانهای خدماتی خرد" که در مجموع عامل خدمات در بافت را
مورد توجه قرار میدهد با برداشت و دریافتی علمی بر یافتههای گراوا ( )2003و ایزدی ( )1388صحه گذاشته و با آن مطابقت دارد .ایشان ضمن تأکید بر
طراحی خدمات به صورت شاخص از آنها به عنوان پروژههای محرک توسعه یاد میکنند که زمینههای توانمندسازی بافت را در مقولههای مختلف اعم
از کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی فراهم میکند.
در نهایت ،عامل یازدهم "استحکام مصالح و زیبایی در ساخت" که توسط مردم به عنوان یک عامل تشخیص داده شد در مرحله تحلیل عاملی تأییدی
به واسطه اخالل در پایایی پرسشنامه حذف شد.
در پاسخ به یک سؤال تحقیق که عبارت است از اینکه  :آیا پرسشنامه نقش طراحی به منظور جلب مشارکت مردمی در فرایند معاصرسازی بافتهای
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فرسوده ایران – نمونه موردی محله سیروس تهران برای اهالی محله روایی دارد؟ بررسی و تجزیه و تحلیل یافتههای آماری در این سؤال نشان میدهد
که این پرسشنامه برای جامعه مورد نظر روایی مناسب دارد .این روایی به دو روش تحلیل عاملی و روایی سازه محاسبه شد.
سؤال دیگر تحقیق عبارت بود از اینکه  :آیا پرسشنامه نقش طراحی به منظور جلب مشارکت مردمی در فرایند معاصرسازی بافتهای فرسوده ایران – نمونه
موردی محله سیروس پایایی دارد؟ بررسی یافتههای آماری که گفته شد ،مقیاس" طراحی مشارکت " درجه باالیی از پایایی (یعنی ) = 0/961را در
جامعه آماری پژوهش دارد.
در مجموع ،میتوان نتیجه گرفت که این پرسشنامه از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است و عوامل به دست آمده از تحلیل عاملی میتواند جایگاه طراحی
در معاصرسازی بافتهای فرسوده را به گونه مناسب اندازهگیری کند و یا به عبارتی با دریافت نظرات مردم در الگوی طراحی با عاملهای معرفی
شده میتوان میزان موافقت مردمی و در نهایت موفقیت معاصرسازی را سنجش کرد .باید یادآور شد یافتههای پژوهش حاضر ،اولین یافتهها در این
زمینه است و همین طور که پژوهشگران میدانند پژوهشهای گستردهتری باید در ادامه این کار انجام شود.
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Factor analysis.4
Content validity.5
Construct validity .6
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Adjusted Goodness of Fit Index.10
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1391 بهار/ سال نهم/شماره بیستم

71/14

مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر

پژوهشی-فصلنامه علمی

فهرست منابع
.)49 و48(  مجله معماري و شهرسازي. ناصر برك پور:  ت. مشاركت شهروندان در طرح ريزي و توسعه نواحي شهري.1377 . اندرياس،• اوست هويي زن
.15-24 : )24(  نشریه هنرهای زیبا. شهرسازی مشارکتی؛کاوشی نظری در شرایط ایران.1384. هادی، سید محسن و رضوانی،• حبیبی
. نشرنی:  تهران. هوشنگ نایبی:  ت. پیمایش در تحقیقات اجتماعی.1376 . ای. دی،• دواس
 مصاحبه منتشرنشده با ادیب. نقش طراحی به منظور جلب مشارکت مردمی در فرایند معاصرسازی بافتهای فرسوده ایران.1388 . سیدعلی،• سیدیان
. بهمن،زاده
، مصاحبه منتشرنشده با ایزدی. نقش طراحی به منظور جلب مشارکت مردمی در فرایند معاصرسازی بافتهای فرسوده ایران.1388 . سیدعلی،• سیدیان
.محمدسعید
 مصاحبه منتشرنشده با. نقش طراحی به منظور جلب مشارکت مردمی در فرایند معاصرسازی بافتهای فرسوده ایران.1388 . سیدعلی،• سیدیان
. مصطفي،عباسزادگان
، مصاحبه منتشرنشده با فالمکی. نقش طراحی به منظور جلب مشارکت مردمی در فرایند معاصرسازی بافتهای فرسوده ایران.1388 . سیدعلی،• سیدیان
.منصور
، مصاحبه منتشر نشده با محبعلی. نقش طراحی به منظور جلب مشارکت مردمی در فرایند معاصرسازی بافتهای فرسوده ایران.1388 . سیدعلی،• سیدیان
.محمدحسن
، مصاحبه منتشرنشده با مرادی. نقش طراحی به منظور جلب مشارکت مردمی در فرایند معاصرسازی بافتهای فرسوده ایران.1388 . سیدعلی،• سیدیان
.اصغر
. نشر آگاه:  تهران. روانشناسی پرورشی.1383.  علی اکبر،• سیف
 تهران. احمدرضا نصر و دیگران:  ت. روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی.1374 . جویس، والتر و گال، مردیت و بورگ،• گال
. سمت:
. ویژهنامه روانسنجی، پژوهشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران- فصلنامه علمی. استاندارد کردن پرسشنامه.1367. حیدرعلی،• هومن
Reference list
• Doas, D. A. (1997). Social Research Conference. Translated to Farsi by H.Naiebi. Tehran: Nei.
• Driskell , D .(2002). Creating Better Cities With Children And Youth (A Manual For Participation ).London: Unesco
Publishing And Earth Scan Publication Ltd.
• Field, A. (2005). Discovering statistics using spss. London : sage pub.
• Grava , S. (2003). Urban Transportation : Choices for Communication .New York : McGraw Hill.
• Gal, M., Borg, V. & Gal, J. (1995). The Ways of Quantitative and Qualitative Research in Educational and Psychologist
Science. Translated from English by A. R. Nasr., et al, L.Tehran : SAMT.
• Habibi, S.M. & Rezvani, H. (2005). Participatory urban design (theoretical research in condition of Iran), Journal of
Honar-ha-ye Ziba, (24): 15-24.
• Hair, J.F., Anderson, R.E. & Tatham, R.L. (1990). Multivariate Data Analysis, New York: Macmillan publishing company.
• Homan, H. A.(1987). Questionnaire standardization. Journal of Scientific- research educational Science College of
Tehran University about special issue Psychometrics.
• Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. New York: Vintage Books.
• Lang, J. (2005). Urban Design. Australia: Vilz university.
• Oosthuizen, A. (1998). Public Participation of Planning and Development of Urban Areas. Translated from English by
Berkpour, N. L. Journal of Architecture and Urbanism, (48, 49).
• Seif, A.A. (2004). Educational Psychology. Tehran: Agah.
• Seyedian, S.A. (January 2010). Design Role for People Participation in Regenerating Derelict and Inefficient Texture in
Iran. Unpublished interview with Abaszadegan, M.
• Seyedian, S.A. (January 2010). Design Role for People Participation in Regenerating Derelict and Inefficient Texture in
Iran. Unpublished interview with Adibzadeh, B.
• Seyedian, S.A. (January 2010). Design Role for People Participation in Regenerating Derelict and Inefficient Texture in
Iran. Unpublished interview with Falamaki, M.
• Seyedian, S. A. (January 2010). Design Role for People Participation in Regenerating Derelict and Inefficient Texture in
Iran. Unpublished interview with Izadi, M.S.
• Seyedian, S.A. (January 2010). Design Role for People Participation in Regenerating Derelict and Inefficient Texture in
Iran. Unpublished interview with Mohebali, M.H.
• Seyedian, S.A. (January 2010). Design Role for People Participation in Regenerating Derelict and Inefficient Texture in
Iran. Unpublished interview with Moradi, A.

Vol.9/No.20/Spring 2012/Construction, Validity and Customization of Questionnaire about Role of Design/13-22

Construction, Validity and Customization of Questionnaire about Role of Design
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Abstract

The aim of this article is to promote the application of a questionnaire which has been specifically designed to study the role of design in people’s participation in regenerating derelict and inefficient texture. This questionnaire contains 70 questions that can be asked individually and
in groups. Although it does not any have time limitations but the necessary time to answer the questions is from 20 to 30 minute. Different
methods were used to validate and customize it.
First, all responses were analyzed and discrimination coefficient and loop method were calculated for each response. Responses 38, 42, 47,
52, 69 and 75 were excluded of questionnaires due to inappropriateness and the rest of responses for the questionnaire were considered appropriate. According to the results of factor analysis, sixteen factors were identified of which only eleven were significant and others could
not be named. It can be generally said that the whole design of the questionnaire measures the success of renewal for public participation in
the design pattern. In the present article, the method to analyze factors is principal components method. In this method, load factor (equity
factors) is used to extract factors. To ensure proper selection and factors extraction, Scree diagram was used.This diagram chart also showed
that the number of efficient factors for rotation is eleven. One to 11 factors obtained more uniform distribution after rotation of the 11 factors
with varimax (orthogonal) load factor method.
The total explained variance after rotation showed that these factors are considered as major factors.
Then questions about mentioned factors are determined and mentioned factors were interpreted according to common question contents about
each factor. Thus, the corresponding mean of each statistical factor with design variables, public participation and renewal were identified.
In the current studies, the first factor “the public participation in preparation of design” is confirmed and found to be consistent with perception
and scientific findings of Oosthuizen (1377), Dryskl (2002), Habib and Rezvani (1384). The second factor, “streets figure” and the fifth factor
“traffic priority” that were determined as a factor by people are found to be consistent with the views and findings of Jacobs (1967) and Moheb
Ali (2009). The third factor “aggregation of pats for renewal” is confirmed and found to be consistent with the scientific findings of Adibzadeh
(1388). In this study, the fourth factor i.e. “preserving the precious monuments” that was determined as a factor by people was eliminated in
the confirmatory factor analysis step because of disruption of reliability.
In the current studies, the sixth and seventh factors i.e. “changing necessity” of changes” and” renewal necessity” are confirmed and found
to be consistent with the scientific findings and received of Grava (2003). In the current studies, the eighth factor i.e. “renovation by government” is confirmed and found to be consistent with the scientific findings and received of Izadi (2009) and Abaszadegan (2009). The ninth and
tenth factors i.e. “creating small service locations” and “creating coherent service locations” that generally are considered services factor in
the texture are confirmed and found to be consistent with the scientific findings and received of Grava (2003) and Izadi (2009). In this study,
the eleventh factor i.e. “the strength of materials and beauty of construction” that was determined as a factor by people was eliminated in the
confirmatory factor analysis step because of disruption of questionnaire reliability.
A primary question was that: Does the questionnaire which has been specifically prepared to draw people’s participation in the process of
regenerating derelict and inefficient texture of Iran (sample of Tehran Sirius neighborhood residents) have validity for the neighborhood residents? The analysis of statistical findings in this questionnaire showed that this questionnaire has good validity for the mentioned statistical
society. Another question is that: Does the questionnaire which has been specifically prepared to draw people’s participation in the process
of regenerating derelict and inefficient textures of Iran (sample of Tehran Sirius neighborhood residents) have reliability for the neighborhood
residents? Analysis of statistics found that the “participation design” has high degree of reliability (i.e. α=961/0) in the population study.
It can be generally concluded that this questionnaire has good reliability and validity. Furthermore, received factors from factor analysis can
measure the design role in regenerating derelict and inefficient texture well. In other words, by considering people’s comments on the operating model design introduced in this study one can measure the role of people’s agreement and ultimately it should be said that the findings of
the present study are the first findings on this case and also researchers know that more extensive studies should be carried out.
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