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1. اين مقاله برگرفته از رسالة دكتري 
ــر مؤلفه هاي  ــوان تأثي ــا عن ــت ب اس
ــاركت مردمي در  طراحي بر جلب مش
معاصرسازي بافت هاي فرسوده ايران 
(نمونه موردي: محله سيروس تهران) 
كه از سوى نويسندة مسئول (نوسندة 
ــم  ــه راهنمايي دكتر هاش ــارم) ب چه
هاشم نژاد و دكتر مصطفي بهزادفر، و 
ــاورة دكتر بهرام صالح صدق پور،  مش
ــكدة معمارى  آبان ماه 1389 در دانش
ــگاه علم و صنعت  و شهرسازى دانش

ايران ارائه و دفاع شده است.
2. دكترى معمارى؛

hashemnejad@iust.ac.ir
3. دكترى شهرسازى؛

behzadfar@iust.ac.ir
4. bahramSaleh@gmail.com
5. دكترى معمارى، نويسنده مسئول؛
a_seyedian@umz.ac.ir

ــاس تحليل هاى  ــد و بر اس ــتخراج ش و عوامل تأثيرگذار بر روش تحليل عاملى اس
ــپس، بر اساس مدل حاصل، رابطه و  ــده، مدلى خطى طرح ريزى گرديد. س انجام ش
ــت آمد. يافته ها نتايج  ــير، به دس ميزان تأثير عوامل بر يكديگر به روش تحليل مس
ــامل مؤلفه هايى در طراحى شهرى و معمارى است كه،  ــاس مدل، ش تحقيق بر اس
ــايى مى كنند و در صورت دريافت نظرات مردم، در  مردم يعنى عامل ها آن را شناس
ــده، مى توان مشاركت و موافقت حداكثرى  زمينة چگونگى طراحى مؤلفه هاى يادش
ــازى بافت هاى فرسوده به دست آورد. از جملة اين مؤلفه ها دو  آن ها را در معاصرس
مؤلفه در زمينة ساختار بافت شامل شكل معابر و اولويت عبورومرور و دو مؤلفه در 

زمينة تودة بافت، شامل شكل خدمات و حفظ بناهاى ارزشمند، است.

1. مقدمه
ــازى  ــگاه مهمى در نظريه هاى شهرس ــال حاضر، جاي ــاركت در ح مش
ــودة درون شهرى  ــازى بافت هاى فرس به خصوص در فرايند معاصرس
يافته است. در كشورهاى توسعه يافته، مشاركت در شهرسازى همگام با 
ــاركت سياسى و اجتماعى به پيش مى رود. مشاركت مفهوم تازه اى  مش
ــهرهاى يونان  ــه هاى مفهوم مشاركت در دولت ش ــت، بلكه ريش نيس

چكيده 

هدف از اين تحقيق، تبيين مدلى على ميان رويكرد مشاركت مردمى 
ــازى بافت هاى فرسودة ايران (نمونة  و مؤلفه هاى طراحى در معاصرس
موردى محلة سيروس تهران) است. با به كارگيرى ايده هاى حاصل از 
مدل تحقيق، مى توان مؤلفه هاى طراحى را به گونه اى در فرايند طراحى 
ــازى بافت هاى فرسوده تبيين كرد كه، مشاركت مردمى و در  معاصرس
ــى از اين امر به صورت حداكثرى  ــازى ناش نهايت موفقيت معاصرس
ــة تلفيق نظريات  ــور در اين تحقيق، بر پاي ــود. به اين منظ حاصل ش
ــى يا زمينه يابى و  ــط با موضوع تحقيق، از روش تحقيق پيمايش مرتب
ــاس آمار توصيفى ـ استنباطى استفاده شده است.  تحليل داده ها بر اس
در تحقيق حاضر، براى مطالعة عوامل مؤثر طراحى در جلب مشاركت 
ــيروس تهران استفاده  ــنجى اهالى محلة س مردم از آزمون نگرش س
شده است. روش نمونه گيرى، از نوع خوشه اى تصادفى و حجم نمونه 
ــت. به دليل فقدان پرسش نامة استاندارد در موضوع  براى 170 نفر اس
ــتفاده گرديد. پس از بررسى  ــش نامة محقق ساخته اس تحقيق، از پرس
ــى و روايى ابزار تحقيق، داده ها به روش آمارى ـ توصيفى تحليل  پاياي

كليد واژگان: مشاركت مردمى، مؤلفه هاى طراحى، معاصرسازى، بافت هاى فرسوده.

تبيين مدل نقش ساختارى طراحى
براى جلب مشاركت مردمى در فرايند معاصرسازى
بافت هاى فرسودة محالت شهرى ايران (نمونة موردى: محلة سيروس تهران)1

سيد علي سيديان5
استاديار دانشكدة هنر و معمارى دانشگاه مازندران

مصطفي بهزادفر3
دانشيار دانشكدة معمارى و شهرسازى دانشگاه علم و صنعت ايران 

هاشم هاشم نژاد2 
دانشيار دانشكدة معمارى و شهرسازى دانشگاه علم و صنعت ايران

بهرام صالح صدق پور4 
استاديار دانشكدة علوم انسانى دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايى
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6. (اوست هويى زن، 1377، ص 97)
در  ــه  «مداخل ــدى،  مه ــب،  طال  .7
ــهرى و مسئلة مشاركت  بافت هاى ش

تهران و ميزگرد».
ــادى  ه و  ــى  حبيب ــن  سيدمحس  .8
ــازى  «شهرس ــى،  رضوان ــعيدى  س
ــى نظرى در شرايط  مشاركتى؛ كاوش

ايران»، ص 16.

پرسش تحقيق
ــاركت  ــوان با بهره  گيرى از مش آيا مى ت
مردم در الگوى طراحى، ميزان مشاركت 
ــاى  ــازى بافت ه ــان را در معاصرس آن

فرسودة ايران افزايش داد؟ 

باستان نيز ديده مى شود. در عصر كنونى، پس از دوران نوزايى و گذر از سده هاى 
ميانى و هم زمان با مهم شدن نقش مردم در جامعه، مشاركت سياسى و اجتماعى 
ــكيل نهادها و گروه ها بروز كرد.  ــاوى و حق تش در قالب اعطاى حق رأى مس

كميسيون اسكفينگتون در بريتانيا، مشاركت مردم را چنين بيان مى كند: 
ــدن مردم در تدوين سياست ها و پيشنهادها است.  ــاركت به نظر ما، سهيم ش مش
ــورد آن اطالعات،  ــئوالن و امكان اظهار نظر در م ــات از طرف مس دادن اطالع
ــت.  ــاب مى آيد، اما اين تمام ماجرا نيس ــاركت به حس بخش مهمى از فرايند مش
مشاركت كامل تنها در جايى تحقق مى يابد كه، مردم بتوانند نقش فعال در فرايند 

تهية طرح بر عهده گيرند.6
ــان دادن  ــان براى نش ــن ايجاد عالقه مندى در آن ها و توانا كردنش بنا بر اي
ــت. بايد از طريق نهادسازى,  ــب به برنامه هاى مورد نظر الزم اس واكنش مناس
مشاركت مردم جلب شود و در يك برخورد جامع نگر، براى بازسازى اقدام كرد.7 
ــال هاى اخير در تمامى امور مطرح بوده  ــهروندان در ايران طى س ــاركت ش مش
ــاركت به شكلى نامعمول و نامطلوب در حوزة شهرسازى  است، اما «مفهوم مش
ــت، به طورى كه مى توان گفت در مشاركتى كه اكنون در حوزة  ظهور يافته اس
ــازى كشور مطرح است، مفهوم مشاركت، قلب ماهيت شده است. هستة  شهرس
ــهروندان و تأثيرگذارى بيشتر آنان بر  ــاركت، قدرت يافتن ش مركزى مفهوم مش
طرح هاى شهرى است. آنچه در حال حاضر در طرح هايى كه با عنوان مشاركتى 
ــت و عمدتاً تأمين  ــور اجرا مى گردد به هيچ وجه ناظر بر اين مفهوم نيس در كش
ــاركت واقعى شهروندان،  ــت. مش مالى طرح يا پيش فروش واحدهاى احداثى اس
ــامل تمامى مراحل پروژه، از برنامه ريزى، طراحى، اجرا، نظارت، و بهره بردارى  ش
ــاركتى مد نظر دارد، موضوع  ــود.8 آنچه كه اين پژوهش از شهرسازى مش مى ش
ــى در فرايند  ــاركت مردم ــاختارى طراحى براى جلب مش ــن مدل نقش س تبيي
ــت، و اين وجه تمايز آن با ساير انواع  ــازى بافت هاى فرسودة ايران اس معاصرس
ــاركت در طرح هاى شهرى است. چگونگى تأثير (نقش) مشاركت مردمى در  مش
ــازى بافت هاى فرسوده در ايران  طراحى تهية الگو و درنتيجه موفقيت معاصرس
بررسى گرديده و بر اساس دريافت نظرات مردم ساكن در محلة سيروس تهران، 
موضوع آزمايش شده است. مراحل ديگر فرايند انجام پروژه، از جمله برنامه ريزى، 
ــتند كه مى توان آن ها را در  ــرا، نظارت، بهره بردارى، و مديريت مقوالتى هس اج

ديگر پژوهش ها بررسى كرد و و در بوتة تحقيق قرار داد.
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9. نك:
Shery Ernstein, Aladder Of 
Citizen Participation.
10. Citizen Control
11. Delegated Power
12. Partner Ship
13. Placation
14. Consultation
15. Informing
16. Therapy
17. Manipulation 
18. حبيبى و رضوانى، همان، ص 17.
19. James Midgley

ــا  غالم رض و  ــا  ازكي ــى  مصطف  .20
ــتايى با تأكيد بر  غفارى، توسعة روس
ــران، ص 164 و  ــتايى اي جامعة روس

166 و 168 و 169.

ــت. در بخش  ــش بخش تدوين گرديده اس اين مقاله در ش
ــد و  ــرح خواهد ش ــاركتى مط ــازى مش ــاى شهرس اول نظريه ه
ــته بندى آن بيان مى شود. در بخش دوم  معيارهايى به منظور دس
انگارة تلفيقى و معيارهاى دسته بندى نظريه ها بيان مى گردد. در 
ــوم دسته بندى نظريه ها با توجه به شرايط ايران مطرح  بخش س
ــت نظرات اهالى  ــق معيارها، در صورت درياف ــى تحق و چگونگ
محله در طراحى، بيان مى شود. در بخش چهارم عوامل مؤثر در 
طراحى و چگونگى تحقق مشاركت در طراحى و مؤلفه هاى مهم 
آن در طرح هاى معاصرسازى، كه بر اساس نظرات صاحب نظران 
ــش تن از اساتيد متخصص دانشگاه هاى  خارجى و مصاحبه با ش
ــد. در بخش پنجم  ــده، تبيين خواهد ش ــتخراج گردي تهران اس
ــت آمده از تحقيق عرضه و توصيف  روش تحقيق و مدل به دس
ــز، يافته ها و نتايج حاصل از  ــردد. در بخش نتيجه گيرى ني مى گ
ــاركت مردمى در  ــنجش ميزان جلب مش ــاس س تحقيق، بر اس
معاصرسازى بافت هاى فرسوده، در صورت دريافت نظرات آنان، 
ــود و مؤلفه هايى از طراحى را، كه  در الگوى طراحى، بيان مى ش
در صورت اعمال نظرات مردم، ميزان مشاركت ايشان را افزايش 

مى دهند، معرفى مى كند.

2. نظريه هاى شهرسازى مشاركتى
ــاركت مردمى در طراحى  ــان مى دهد كه، مش ادبيات تحقيق نش
در موفقيت معاصرسازى بافت هاى فرسوده مؤثر است. در زمينة 
ــاركتى ـ كه طرح هاى  ــاركتى و شهرسازى مش برنامه ريزى مش
ــهرى نيز جزء آن  ــودة درون ش ــاز در بافت هاى فرس ساخت وس
ــت ـ نظريه هاى متعددى از نيمة دوم دهة 1960 مطرح شده  اس
ــا، كه همه مبين نقش مؤثر  ــت. به چند نمونه از اين نظريه ه اس
مشاركت مردمى در طراحى هستند  پرداخته مى شود. تأثير نقش 
ــت كه در اين پزوهش به صورت علمى  مؤثر مردم موضوعى اس

بررسى خواهد شد. 

2. 1. نظرية شرى ارنشتاين9
ــاركت را در 1996 به روشنى بيان كرد. او  ــتاين مفهوم مش ارنش
مشاركت شهروندى را با تعبير «قدرت شهروندى» به كار بست 
ــتاين از  ــاركت» توضيح داد. نردبان ارنش و آن را با «نردبان مش

پله هاى زير تشكيل شده است:
1. اختيار شهروندان؛10

2. قدرت تفويض شده؛11
3. شراكت؛12

4. تسكين بخشيدن؛13
5. مشاوره؛14

6. اطالع رسانى؛15
7. درمان؛16

8. دست كارى و عوام فريبى.17
رديف هاى 6 و 7 و 8 نشان دهندة قدرت شهروندان در مشاركت 
ــاركت جزئى در پى دارد و  ــتند و رديف هاى 3 و 4 و 5 مش هس
ــهروندان  ــاركت ش ــاى 1 و 2 ناظر بر محروميت از مش رديف ه

است.18

2. 2. نظرية ميجلى19
بر اساس اين نظريه و بر مبناى پاسخ دولت ها، مشاركت به چهار 

نوع زير تقسيم مى شود:20
الف. شيوة ضد مشاركتى

حكومت ها اجازة مشاركت عمومى مردم در تدوين سياست هاى 
ــاركت در تعارض  كالن اجتماعى و اقتصادى را نمى دهند و مش
با اهداف آن ها است و به سركوب مشاركت مردم عقيده دارند. 

ب. مشاركت هدايت شده
ــاركت، با انگيزه هاى پنهانى از مشاركت مردم به  در اين نوع مش
ــى ـ اجتماعى و به منظور تسهيل در اجراى  منظور كنترل سياس
ــيوة مشاركت، استفادة  ــتفاده مى شود. در واقع از اين ش طرح اس

ابزارى براى اجراى طرح هاى عمرانى مى شود. 
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21. Scott Davidson
ــريفيان ثانى، «مشاركت  22. مريم ش
و  ــهرى  ش ــى  حكمران ــهروندى،  ش

مديريت شهرى»، ص 47.
23. حبيبى و رضوانى ، همان جا.

24. نك: 
David Driskell. Creating 
Better Cities With Children 
And Youth.

ــى، همان ، ص  ــى و رضوان 25. حبيب
20 و 21.

26. همان، ص 21.

27. همان، ص 22.

پ. مشاركت فزاينده
ــر و در  ــت. در ظاه ــاركت دوگانه اس ــن نوع مش ــورد با اي برخ
ــيوة  ــمى از آن حمايت، ولى در عمل به ش موضع گيرى هاى رس

غير از اين شيوه و پيشنهادها اقدام مى شود. 
ت. شيوة مشاركت واقعى

ــاركت واقعى، با ايجاد سازوكارهاى الزم براى ورود مؤثر  در مش
ــازى، حمايت كامل  مردم و نهادها در زمينه هاى مختلف شهرس
از آن ها مى شود و دولت «عالوه بر ايجاد نهادهاى اصيل محلى، 
ــوزش و تقويت  ــاركتى از طريق آم ــه فعاليت هاى مش ــد ب متعه
ــكال كمك و نيز ايجاد  اجتماعات محلى، تدارك مواد و ديگر اش

هماهنگى در تصميمات مركزى، منطقه اى و محلى است». 

2. 3. نظرية اسكات ديويدسون21
ــت. در اين گردونه  ــامل يك گردونة مشاركت اس اين نظريه ش
ــاركت را بدون هيچ ترجيحى  ديويدسون سطوح مختلفى از مش

براى هر يك بيان مى كند.22
سطوح چهارگانه مشاركت در نظرية گردونه اى ديويدسون:23

2. مشاوره؛ 1. اطالع رسانى؛  
4. توانمندسازى. 3. مشاركت؛   

2. 4. ديويد دريسكل
دريسكل مشاركت را مبتنى بر سه اعتقاد زير بيان مى كند:

ــه، بايد به نفع  ــه اول و پيش از هم ــعه، در مرحل ــف. توس ال
ساكنان محلى باشد؛

ب. مردمى كه در محدودة مورد برنامه ريزى زندگى مى كنند، 
ــارة آن محدوده و موضوعات  دقيق ترين اطالعات را درب

مرتبط با آن دارند؛
ــترين تأثيرات را از تصميمات مى پذيرند،  پ. مردمى كه بيش
ــاركت در روند تصميم گيرى  ــترى براى مش ــهم بيش س

دارند.24 

3. انگارة تلفيقى و معيارهاى دسته بندى نظريه ها
ــود در حوزة  ــاى موج ــن نظريه ه ــوق از مهم تري ــاى ف نظريه ه
ــازى مشاركتى است كه، با توجه به شرايط  ادبيات نظرى شهرس
ــورهاى پيشرو در مقولة مشاركت مطرح شده است. به دليل  كش
ــل از تلفيق  ــران، انگاره اى حاص ــرايط اي ــل نظريه ها با ش تحلي
ــاركتى و شرايط ايران بيان مى گردد.  نظريه هاى شهرسازى مش
براى رسيدن به انگارة فوق، معيارهاى تمايز بين انواع مشاركت 
ــده كه  ــن معيارها به گونه اى انتخاب ش ــخص مى گردد. اي مش
تمامى وجوه شهرسازى مشاركتى را در بر گيرند. هم وجه فكرى 
ــفى، هم وجه برنامه ريزى، و هم وجه مديريتى. معيارهاى  و فلس

مورد نظر بر اساس سه وجه يادشده به شرح زير است:25
1. نيت اصلى و واقعى برنامه ريزان؛

2. دامنة مشاركت؛
3. نگاه به مشاركت؛

4. نظرخواهى از شهروندان؛
5. حق اعتراض مردم به طرح؛

6. نظارت شهروندان؛
7. جريان اطالعات (جريان اطالعات بايد دوسويه باشد)؛

8. پشتوانة فكرى و فلسفى.
ــاركت و پشتوانة فكرى  نيت اصلى برنامه ريزان، نگاه به مش
ــفى»، مفهوم مشاركت را پوشش  ــفى «وجه فكرى ـ فلس و فلس
مى دهد. در معيارهاى دامنة مشاركت، نظرخواهى از شهر وندان 
ــاركت منظور  و جريان اطالعات، «وجه برنامه ريزى» مفهوم مش
ــود و معيارهاى نظارت شهروندان و حق اعتراض مردم به  مى ش

طرح، ناظر بر «وجه مديريتى» مشاركت است.26 

4. دسته بندى نظريه هاى شهرسازى 
مشاركتى بر اساس شرايط ايران

با توجه به معيارهاى فوق مى توان نظريه هاى مشاركتى را با نظر 
به شرايط ايران به سه دسته تقسيم كرد:27 
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28. همان، ص 21.
ــة   مصاحب ــى،  فالمك ــور  منص  .29

شخصى با نگارنده.
30. Jan Lang, Urban Design, 
p. 523.

ــة   مصاحب ــب زاده،  ادي ــن  بهم  .31
شخصى با نگارنده.

ــعيد ايزدى، مصاحبة  شخصى  32. س
با نگارنده.

33. (گراوا، 2003).
مصاحبة   عباس زادگان،  مصطفى   .34

شخصى با نگارنده.
ــخصى  35. اصغر مرادى، مصاحبة  ش

با نگارنده. 

1. مشاركت شعارى؛ 2. مشاركت محدود؛ 3. مشاركت واقعى.
در «مشاركت شعارى» نيت اصلى، تأمين منافع مراجع برنامه ريزى 
ــدگاه مطلق گرايانه  ــفى اين دي ــتوانة فكرى و فلس ــت. و پش اس
ــاركت محدود» دامنة مشاركت محدود به تأمين  است. در «مش
ــر در بعضى جوانب برنامه ريزى  ــار مالى طرح ها و اظهار نظ اعتب
ــفى آن ديدگاه هاى كارگرگرايانه  ــتوانة فكرى ـ فلس است و پش
ــاركت واقعى» نيت اصلى، تأمين  ــاالرانه است. در «مش و فن س
ــت. حق اظهار نظر،  حداكثر منافع مردم و جلب رضايت مردم اس
ــته هاى  حق اعتراض و مخالفت با طرح، و حق نظارت بر خواس
ــت كه در اين نوع از مشاركت براى  خود، از جمله نقش هايى اس

مردم ديده مى شود.28 
ــهروندان در  ــن پژوهش تنها موضوع نظرخواهى از ش در اي
ــى شده است و مى توان انتظار داشت كه، در در  تهية طرح بررس
ــر نظرهاى مردم در طراحى  ــازى، اگ اجراى پروژه هاى معاصرس
ــت معيار شهرسازى مشاركتى، دو معيار  اخذ گردد، حداقل از هش
ــرح منطبق با  ــق اعتراض به ط ــهروندان و ح ــى از ش نظرخواه
ــرايط مشاركت واقعى گردد و موضوع «نگاه به مشاركت» نيز  ش

بر مشاركت محدود انطباق يابد.

5. عوامل مؤثر در طراحى براى جلب مشاركت 
مردمى (ديدگاه متخصصان)

ــر در طراحى، مى توان  ــتخراج عوامل مؤث ــد مطالعه و اس در رون
ــال آن در طراحى،  ــى محله و اعم ــت ديدگاه هاى اهال ــا درياف ب
مشاركت مردم را در معاصرسازى جلب كرد، بدين منظور، ضمن 
ــگاه هاى  ــاتيد دانش ــش نفر از اس توجه به ادبيات موضوع، با ش
ــج اين عملكرد در پى  ــد. گزيده اى از آن نتاي تهران مصاحبه ش
خواهد آمد. چگونگى تبيين آن نيز در قالب پرسش نامه در بخش 

ابزار تحقيق بيان گرديده است.
ــان ها، در ابعاد  ــطح كيفى زندگى انس به طور كلى ارتقاى س
ــى بوده و در علوم  مختلف، همواره يكى از اهداف اصلى و اساس

ــده  ــى، طبيعى و... دنبال ش ــانى، فن ــف در زمينه هاى انس مختل
ــازى نيز بايد توجه شود.29 دانش  ــت و به اين امر در معاصرس اس
ــهرى نيز به همين منظور براى بهبود كيفى فضاهاى  طراحى ش
شهرى، چونان تجليگاه روابط اجتماعى شهروندان، به كار بسته 
مى شود. در برخورد با مقولة بافت فرسوده و بازسازى آن، مبحث 
ــت و رويه هاى مؤثر طراحى در قالب  طراحى ابزارى مناسب اس
طراحى شهرى، در مقياس هاى مختلف، مى تواند استفاده شود.30 
ــد كه، منزلت  ــوده بايد به گونه اى باش طراحى در بافت هاى فرس
اجتماعى را ارتقا بخشد.31 طراحى شهرى، محركى (زيرساختى) 
كه زمينة ارتقاى سطح زندگى را در بافت فراهم مى كند، بر روى 
ساختن راهبردى اجزاى يك شهر متمركز است.32 سرمايه گذارى 
ــى مانند «بازارها،  ــاختمان هاى عموم در گونه هاى خاصى از س
ــاخت هاى يك  ــاخت زيرس ــاجد» و طراحى و س مدارس، و مس
پروژه، به منظور به هم پيوستن آن ها و تشكيل يك واحد، براى 
ــازندگان يا سرمايه گذاران  ايجاد انگيزه در هريك از مالكان و س
ــاختمان هاى جديد از جمله اقدامات  ــرمايه گذارى در س براى س
ــت.33 در بافت هاى فرسوده، يكى از  ــهرى محرك اس طراحى ش
ــاختى»  ــبكة زيرس ــت، «ش عناصرى كه حايز اهميت فراوان اس
ــبكه بر ماهيت كالبدى شهر  ــت.34 حال اينكه چگونه اين ش اس
تاثير مى گذارد موضوعى است كه در قالب طراحى محرك مطرح 
مى شود. به طور كلى منظور از زيرساخت در اين گونه از طراحى، 
ــعه  ــد «خيابان ها» و «خدمات»ى كه توس ــت مانن عناصرى اس
ــوده،  ــر مى كند.35 در فرايند طراحى بافت هاى فرس را امكان پذي
ــتند و مى توانند  ــهرى هس «معابر» يكى از پايدارترين عناصر ش
حامل ارزش هاى ويژة تاريخى باشند، بنا بر اين در گرايش  منظر 
نقشى بى بديل دارند و ميزان انطباق آن ها ميزان مشاركت پذيرى 
ــش معابر در تأمين امنيت  ــهولت اجرا را تضمين مى كند. نق و س
ــى) و كيفى  ــهرى كه با ويژگى هاى كّمى (ويژگى هاى هندس ش
(فعاليت هاى واقع در كنار آن ها) محقق مى شود، سبب شده است 
ــن رو بى توجهى به  ــود. از اي ــهر نگاه ش ــا به آن ها از منظر ش ت
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36. نك: 
Jacobs, Jane. The Deth and 
Life of Greot American Cities

37. نك: عباس زادگان، همان.

ــازى ممكن است شهر را به صورت جزايرى  نقش معابر در نوس
ــى درآورد.36 انطباق  ــطح كاركرد اجتماع ــزا با پايين ترين س مج
ــاى كّمى و  ــهرى با ويژگى ه ــرى و فعاليت هاى ش ــكان كارب م
كيفى «شبكة دسترسى» و شانس محدوده هايى با قابليت باالى 
ــى، در جذب پروژه هاى كالن و محرك توسعة شهرى،  دسترس
ــتراتژيك آن ها را در امر نوسازى خاطرنشان مى كند.  جايگاه اس
ــته  ــه مثابه يك كل به هم پيوس ــه به بافت، ب ــى توج در صورت
ــلول هاى آن، با توجه  ــى از س ــودى زنده، و ترميم بخش و موج
ــى و كالبدى مى توان زمينة  مالحظات خاص فرهنگى ـ اجتماع
ــى اين موجود زنده را فراهم كرد تا زندگى دوبارة خود  خودترميم

را بازيابد.37

6. روش تحقيق
ــى) از 170 نفر  ــا روش زمينه يابى (پيمايش ــق حاضر، ب در تحقي
ــيروس تهران (به روش نمونه گيرى خوشه اى  از اهالى محلة س
ــن زمينه  ــل آنكه در اي ــد. به دلي ــنجى ش ــى)، نگرش س تصادف
ــاخت محقق  ــش نامة س ــتانداردى نبود، از پرس ــش نامة اس پرس
استفاده گرديد. روايى و پايايى پرسش نامه سنجيده شد. سپس با 
تحليل عاملى، متغيرهاى مؤثر در تحقيق معلوم و نام گذارى شد، 
ــكل «مدل خطى» تبيين شد. با روش  روابط عوامل مذكور به ش
ــى تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرها،  تحليل مسير و بررس
ــاس آن، تأثير «عوامل طراحى»  «مدل» اصالح گرديد و بر اس
مؤثر بر «موفقيت معاصرسازى» بافت هاى فرسوده بررسى شد، 

در ادامه به شرح آن ها مى پردازيم: 

6. 1. ابزار تحقيق (تهية پرسش نامه)
ــاس مصاحبة علمى انجام شده با شش نفر از اساتيد  الف. بر اس
ــازى  ــگاه هاى تهران و دو نفر از متخصصين و پياده س دانش
مصاحبه ها، موضوع پژوهش به صورت تشريحى بررسى شد.

ب. بر اساس فرضيه و ادبيات موضوع، جدول هدف ـ محتوا  ــام  انج ــل  مراح ــودار  نم  .1 ت 
پژوهش.
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تنظيم شد. به اين صورت كه، عوامل مؤثر يا ويژگى هاى 
مربوط به هريك از سامانه هاى طراحى شهرى و معمارى 
ــطر و ستون اصلى جدول هدف ـ محتوا قرار گرفت.  در س
ــتون،  ــطر و س در خانه هاى جدول در محل تقاطع هر س
ــؤال طراحى شد كه با آن ضمن پرسش در  حداقل يك س

خصوص محتواى مورد نظر، اهداف نيز ارزيابى مى شد.
ــأال بر اسا س جدول  ــش نامه بسته ـ پاسخ با 76 س ج. پرس
هدف ـ محتوا، حاصل و به شيوة تست لكرت طراحى شد.
ــؤاالت پرسش نامه، پس از مصاحبه  د. از گويايى و وضوح س
ــد. به اين ترتيب كه از آنان  ــاتيد اطمينان حاصل ش با اس
ــؤاالت را يك به يك خوانده و مفهوم هر  خواسته شد س

سؤال را تأييد كنند.
ــؤاالت، آزمون  ــان از روايى س ــول اطمين ــس از حص ه  . پ
ــد. آنگاه با روش  ــى 30 نفر از اهالى محل اجرا ش مقدمات
ــؤاالت پرسش نامة مقدماتى بررسى و 6  تحليل عاملى، س
سؤال نامناسب حذف شد و درنهايت پرسش نامة اصلى با 
ــؤال تنظيم گرديد. براى اعتبارسنجى پرسش نامه،  70 س
ــى گرديد، كه به شرح آن  ميزان پايايى و روايى آن بررس

مى پردازيم:
پايايـى پرسـش نامه: در تحقيق حاضر براى تعيين ميزان پايايى 
ــؤاالت از روش آلفاى كورنباخ استفاده شده است. عدد آلفاى  س
كرونباخ برابر با 0/961 و نشانگر پايايى مطلوب سؤاالت است.

روايى پرسش نامه: در اين تحقيق براى تعيين روايى پرسش نامه، 
ــتفاده شده  ــازه اس از روايى محتوايى، روايى صورى، و روايى س

است.
براى تأييد روايى محتوايى، هنگام طراحى سؤاالت از جدول 
ــد. اعتبار صورى سؤاالت پرسش نامه،  ــتفاده ش هدف ـ محتوا اس
ــاى معمارى،  ــاتيد مجرب و متخصــص در حوزه ه ــا تأييد اس ب
ــى كه با موضوع تحقيق آشنايى داشتند  ــازى، روان شناس شهرس
ــت آمد. براى تعيين روايى سازه نيز از روش تحليل عامل  به دس

استفاده گرديد. براى تحليل سؤاالت از دو روش محاسبة ضريب 
تميز و روش لوپ استفاده شده است.

ــى، روش مؤلفه هاى  ــش حاضر روش تحليل عامل در پژوه
ــار عاملى (ارزش ويژة عوامل)  ــت. در روش مذكور از ب اصلى اس
براى استخراج عوامل استفاده مى گردد. براى اطمينان از درستى 
انتخاب و استخراج عوامل، از نمودار اسكرى نيز استفاده گرديد. 
بررسى ارزش هاى ويژه، 16 عامل را به دليل بار عاملى بزرگ تر 
ــتخراج نشان داد. اما بررسى مقدار واريانس حاصل  از 1 قابل اس
هر عامل نشان داد كه، اگر 11 عامل استخراج گردد، عامل اول 
ــه ترتيب 13/952، 8/945،  ــد و عوامل 2 تا 11 ب 15/099 درص
 ،2/444  ،3/161  3/401  ،3/667  ،4/178  ،5/962  ،6/412
ــن مى كنند. با توجه به  ــترك را تبيي 2/289 درصد واريانس مش
ــى در تبيين واريانس ندارند،  ــاير عوامل تأثير قابل توجه آنكه س
ــتخراج در نظر گرفته شد. نمودار اسكرى نيز  11 عامل براى اس
نشان داد تعداد عامل مناسب براى چرخش 11 عامل است. پس 
ــس (متعامد) بار  ــل مذكور به روش واريماك ــش 11 عام از چرخ

عاملى عوامل 1 تا 11 به توزيع يكنواخت ترى رسيدند.
ــؤاالت مربوط به عوامل مذكور مشخص گرديد و با  سپس س
توجه به محتواى مشترك سؤاالت مربوط به هر عامل، عامل مذكور 
تفسير شد. به تعبيرى متناظر معنايى هر عامل آمارى، با متغيرهاى 

طراحى، مشاركت مردمى و معاصرسازى مشخص شد (ت2).

6. 2. بررسى توزيع فراوانى عوامل
ــخ ها بر حسب «چگونگى اعمال نظرات  بررسى توزيع فراوانى پاس
ــخ دهندگان توافق  ــان داد كه، 66 درصد پاس مردم در طراحى» نش
زيادى دارند. بنا بر اين مى توان گفت كه، پاسخ دهندگان «مشاركت 
ــخيص داده اند. بررسى توزيع  مردمى در طراحى» را يك عامل تش
فراوانى پاسخ ها بر حسب «طراحى معابر به صورت پيچ وخم دار و يا 
ــان داد كه، 66 درصد پاسخ دهندگان در اين خصوص  مستقيم» نش
ــخ دهندگان  ــد. بنا بر اين مى توان گفت كه، پاس ــق زيادى دارن تواف

ــؤاالت  ــى عوامل و س ت 2. پاياي
مرتبط با هر عامل.

ضريب پايايىعامل
0/967عامل 1
0/946عامل 2
0/932عامل 3
0/88عامل 4
0/933عامل 5
0/785عامل 6
0/798عامل 7
0/988عامل 8
0/950عامل 9
0/926عامل 10
0/806عامل 11
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ج.  االزار  و  ــر  كرلينج ن.  ف.   .38
ــد متغيرى در  ــيون چن پدهازر. رگرس

پژوهش رفتارى، ص 416.
ــان، ص 416-420؛ هومن،  39. هم
ــد متغيرى در  ــاى چن ــل داده ه تحلي

پژوهش رفتارى.
40. نك: هومن ،همان.

«شكل معابر» را يك عامل تشخيص داده اند. بررسى توزيع فراوانى 
پاسخ ها بر حسب «حفظ بازار و مساجد قديمى محله» حاكى از آن 
ــخ دهندگان حول اين امر بسيار توافق دارند.  بود كه، 88 درصد پاس
بنا بر اين مى توان گفت كه، پاسخ دهندگان «حفظ بناهاى ارزشمند» 
ــى توزيع فراوانى پاسخ ها بر  ــخيص داده اند. بررس را يك عامل تش
ــان داد كه، 80 درصد  ــواره و يا پياده» نش ــب «اولويت عبور س حس
پاسخ دهندگان حول اين موضوع توافق زيادى دارند. بنا بر اين مى توان 
گفت كه، پاسخ دهندگان «اولويت عبورومرور» را يك عامل تشخيص 
داده اند. بررسى توزيع فراوانى پاسخ ها بر حسب «طراحى خدمات به 
ــان داد كه، 66 درصد پاسخ دهندگان  صورت متمركز و يا خرد» نش
ــوع توافق زيادى دارند. بنا بر اين مى توان گفت كه،  حول اين موض

پاسخ دهندگان «شكل خدمات» را يك عامل تشخيص داده اند.

6. 3. روش آمارى (تحليل مسير)
ــاى پژوهش (عوامل) از  ــش حاضر براى تحليل داده ه در پژوه
ــير استفاده شد. تحليل مسير روشى است براى  روش تحليل مس
مطالعة تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهايى كه علت در نظر 
ــده اند، در متغيرهايى كه معلول فرض شده اند.38 هدف  گرفته ش
از تحليل مسير، به دست دادن برآوردهاى كمى روابط على بين 
مجموعه اى از متغيرها است. به اين شرح كه روابط بين متغيرها 
ــيرهاى متمايزى  ــان مى يابد و به مثابه مس ــك جهت جري در ي
ــير از طريق دياگرام  ــود. مفاهيم تحليل مس در نظر گرفته مى ش
ــان دهندة الگوى روابط على احتمالى مجموعة متغيرها تبيين  نش
مى گردد.39 دياگرام حاصل مدلى است كه بر اساس آن مى توان 
ــترده ترى ميان متغيرها يافت. نخستين گام  رابطة مفهومى گس
ــاختارى پيش تجربى است  ــير، تعيين يك مدل س در تحليل مس
ــش را در بر مى گيرد.  ــورد مطالعة پژوه ــه، همة متغيرهاى م ك
ــت كه، روابط  ــامل يك معادلة ساختارى اس ــاختارى ش مدل س
ــير را  ــا را توصيف مى كند. تحليل مس ــى ممكن بين متغيره عل
ــتگى، به صورت چهار مؤلفه به كار  مى توان، براى تجزية همبس

ــرح: آثار مستقيم، آثار غيرمستقيم، آثار تحليل نشده،  برد، بدين ش
ــتقيم در يك متغير  ــتقيم و غيرمس و آثار كاذب. مجموع آثار مس
ــده  ــوع آثار كاذب و تحليل نش ــر كلى، و مجم ــاص، معرف اث خ
ــن دليل ايجاد  ــتقيم به اي ــت. آثار غيرمس بيانگر اثر غيرعلى اس
ــوند كه، يك متغير مى تواند در نقش متغير ميانجى، رابطة  مى ش
ــن متغيرهاى ديگر را تعديل كند. براى هر متغير فقط يك اثر  بي
ــتقيم  ــت، در حالى كه براى آن متغير، آثار غيرمس ــتقيم هس مس
زيادى مى تواند باشد كه، تعداد آن ها به تعداد متغيرهاى ميانجى 
ــوم باشند، كه قبال  ــتگى دارد. وقتى دو متغير معلول متغير س بس
ــتگى بين دو متغير (اثر كلى  ــده است، همبس در زنجيره ظاهر ش
ــتقيم) و  ــا) هم منعكس كنندة رابطه على بين آن ها (اثر مس آن ه
هم منعكس كنندة اثر كاذب متغير (يا متغير سوم) است. سرانجام 
آثار تحليل نشده ناشى از عامل هاى برون زاى همبسته با يكديگر 
ــيم مدل  ــت.40 با اين توضيح، در پژوهش حاضر، پس از ترس اس
خطى، با استفاده از نرم افزار «Amos 16» ميزان رابطة مستقيم 
ــس از اصالح مدل،  ــت آمد و پ ــا به دس ــتقيم متغيره و غيرمس
چگونگى روابط عوامل و مؤلفه هاى طراحى براى جلب مشاركت 

مردمى از آن استنتاج شد. 

6. 4. تبيين مدل تحقيق
حال كه با جدول هاى توزيع فراوانى، توافق پاسخ دهندگان را با عوامل 
ــت آمده از پرسش نامة نگرش سنجى اهالى محلة سيروس  به دس
تهران تأييد مى شود، مى توان رابطة ميان عوامل را به صورت مدلى 
پيشنهاد داد: مدل هاى اوليه با توجه به پيش فرض هاى شهرسازى 
و معمارى و با تأييد اساتيد راهنما و متخصصين تهيه و با نرم افزار 
ــد كه، طى آزمون هاى متعدد، در نهايت مدل عرضه شده  آزمون ش
در تحقيق بيشترين برازندگى را داشته است. تحقيق حاضر، مبين 
رابطه اى ميان «موفقيت معاصرسازى بافت هاى فرسوده» و شش 
ــاركت مردمى درالگوى  ــازى»، «مش عامل «موافقت با معاصرس
ــكل معابر»، «حفظ بناهاى  طراحى»، «اولويت عبورومرور»، «ش
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ارزشمند» و «شكل خدمات» است . تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم 
ــده است.  ــان داده ش عوامل مذكور در جدول هاى «ت 3 و 4» نش
مقدار p در هر مورد نشان دهندة معنى دار بودن رابطه هاى مستقيم 

و غيرمستقيم عوامل است.
ــه مقدار رابطة  ــان مى دهند ك ــاى «ت 3 و 4» نش جدول ه
ــاركت مردمى درالگوى طراحى»  ــتقيم عامل 1 «عامل مش مس
ــكل معابر»، 4 «حفظ  ــل 2 «اولويت عبورومرور»، 3 «ش با عام
بناهاى ارزشمند»، 5 «شكل خدمات» و 6 «لزوم معاصرسازى» 
به ترتيب برابر است با 0/08-، 0/21، صفر، صفر، و0/13 (ت 5 
). ميزان رابطة غيرمستقيم عامل «مشاركت مردمى در طراحى»، 
با هر يك از عوامل مذكور به ترتيب برابر است با صفر، 0/58- ، 

0/030، 0/069، و 0/013 است (ت 4). 
ــان مى دهد كه، در رابطة دو متغير  ــة ارقام مذكور نش مقايس
ــاركت مردمى در طراحى» و «اولويت عبورومرور» ميزان  «مش
ــن متغيرهاى  ــت و بنا بر اي ــتقيم آن ها صفر اس ــة غيرمس رابط
ديگرى بين آن دو متغير نيست، به تعبيرى متغير پنهان ندارد. 

ــتقيم عامل «مشاركت مردمى در طراحى» با  مقدار رابطة مس
ــكل معابر» بزرگ تر از رابطة غيرمستقيم آن ها است و  عامل «ش
مى توان نتيجه گرفت كه متغيرهاى پنهانى بين آن دو متغير هست. 
ــظ بناهاى  ــى در طراحى» با «حف ــاركت مردم رابطة «مش

ارزشمند» بيانگر آن است كه، رابطة غيرمستقيم آن ها بزرگ تر از 
رابطة مستقيم آن ها است و مى توان نتيجه گرفت كه، متغيرهاى 

پنهان روابط كاذب دارند. 
ــكل  ــاركت مردمى در طراحى» با «ش ــى رابطة «مش بررس
ــت كه، رابطة مستقيم آن ها صفر است  خدمات» حاكى از آن اس
ــوان نتيجه گرفت كه، متغيرهاى پنهانى بين آن دو متغير  و مى ت

نيست.
ــى» با «لزوم  ــاركت مردمى در طراح ــة «مش ــى رابط بررس
ــت كه، متغيرهاى پنهان بين آن  معاصرسازى» حاكى از آن اس

دو متغير هست. 
ــتقيم عامل «اولويت عبورومرور » با عامل  مقدار رابطة مس
ــكل معابر»، «حفظ بناهاى ارزشمند»، «شكل خدمات»، و  «ش
ــازى» برابر است با 0/71، صفر، 1/35-، و صفر  «لزوم معاصرس

(ت 3). 
ــت عبورومرور» با  ــتقيم عامل «اولوي ــزان رابطة غيرمس مي
عامل هاى يادشده به ترتيب صفر، 0/15، 0/021، و 0/01 است. 
ــكل معابر»، بيانگر  رابطة «اولويت عبورومرور» با عامل «ش
آن است كه، مقدار رابطة غيرمستقيم آن ها صفر است و مى توان 

نتيجه گرفت كه، متغيرهاى پنهان بين آن دو متغير نيست. 

ــتقيم  مس ــر  تأثي ــت)  (راس ت 3. 
استاندارد (اوزان رگرسيونى). 

ــتقيم  ت 4. (چپ) تأثيرات غيرمس
استاندارد.

برآوردخطاى نمونه گيرىسطح معنى دارى
P = 0 /0260 /037-0 /0822 عامل1 ← عامل
P > 0 /0010 /0550 /2063 عامل1← عامل
P = 0 /0040 /0470 /1336 عامل1 ← عامل
P > 0 /0010 /1140 /7053عامل2 ← عامل
P = 0 /0020 /432-1 /3465 عامل2 ← عامل
P > 0 /0010 /0460 /2064 عامل3 ← عامل
P > 0 /0010 /414-1 /4315 عامل4 ← عامل
P > 0/ 0010 /0960 /3366 عامل4 ← عامل
P = 0/ 0250 /0170 /0376 عامل5 ← عامل

برآوردخطاى نمونه گيرىسطح معنى دارى
P > 0 /0010/ 055-58/03 عامل1← عامل
P > 0 /0010/ 0520 /0304 عامل1← عامل
P > 0 /0010/ 0520 /0695 عامل1← عامل
P = 0 /0040 /0470 /0136 عامل1← عامل
P > 0 /0010 /0520 /1454 عامل2← عامل
P = 0 /0020 /432-0 /2085 عامل2← عامل
P > 0 /0010 /052-0 /0096عامل2← عامل
P > 0 /0010 /052-0 /2955 عامل3← عامل
P > 0 /0010 /0520 /0586 عامل3← عامل
P > 0 /0010 /096-0 /0536 عامل4← عامل
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رابطة «اولويت عبورومرور» و «حفظ بناهاى ارزشمند» بيانگر 
ــتقيم آن ها صفر است و مى توان  ــت كه، مقدار رابطة مس آن اس

نتيجه گرفت كه، متغيرهاى پنهان بين آن دو متغير نيست. 
ــكل خدمات»  ــى رابطة « اولويت عبورومرور» با «ش بررس
ــان از رابطة غير  ــت كه، ميزان رابطة مستقيمش حاكى از آن اس
ــت و بنا بر اين متغيرهاى پنهان بين  مستقيم آن ها بزرگ تر اس

آن دو متغير هست. 
ــازى» بيانگر  رابطة «اولويت عبورومرور» و «لزوم معاصرس
ــت كه، مقدار رابطة مستقيم آن ها صفر است و بنا بر اين  آن اس

متغيرهاى پنهان بين آن دو متغير نيست. 
ــكل معابر» با عامل «حفظ  ــتقيم عامل «ش مقدار رابطه مس
ــمند»، «شكل خدمات»، و «لزوم معاصرسازى» به  بناهاى ارزش

ترتيب برابر است با 0/21، صفر، و صفر (ت 5). 
ــر» با عوامل  ــكل معاب ــتقيم عامل «ش ميزان رابطة غيرمس
مذكور به ترتيب برابر با صفر، 0/030- ، و 0/06 است (ت 4). 

ــدار رابطة  ــه، مق ــان مى دهد ك ــام مذكور نش ــة ارق مقايس
ــكل معابر» و «حفظ بناهاى ارزشمند»  ــتقيم عامل «ش غيرمس
صفر است و بنا بر اين متغيرهاى پنهان بين آن دو متغير نيست. 
ــى رابطة «شكل معابر» و «لزوم معاصرسازى» بيانگر  بررس
ــان صفر است و بنا بر اين  ــت كه، مقدار رابطة مستقيمش آن اس

متغيرهاى پنهان بين آن دو متغير نيست. 
ــمند» با  ــل «حفظ بناهاى ارزش ــتقيم عام مقدار رابطة مس
عامل «شكل خدمات» و «معاصرسازى» به ترتيب برابر است با 

1/43- و 0/34 ( ت 3). 
ــتقيم عامل «حفظ بناهاى ارزشمند» با  ميزان رابطة غيرمس
ــده به ترتيب برابر با صفر و 0/05- است  هريك از عوامل يادش
ــتقيم «حفظ بناهاى ارزشمند»  (ت 4). بنا بر اين رابطة غير مس
ــاى ديگرى بين  ــس متغيره ــت پ ــكل خدمات» صفر اس و «ش
ــتقيم  ــت. اما رابطة مس ــر، با عنوان متغير پنهان نيس آن دو متغي
ــازى» از رابطة  ــزوم معاصرس ــمند» و «ل ــظ بناهاى ارزش «حف

غيرمستقيمشان بزرگ تر است و بنا بر اين متغيرهاى پنهان بين 
آن دو متغير هست. 

مقدار رابطة مستقيم «شكل خدمات» و «لزوم معاصرسازى» 
برابر 0/04 است (ت 3) و ميزان رابطة غيرمستقيم عامل «شكل 
ــازى» صفر است و با توجه به اينكه  خدمات» و « لزوم معاصرس
ميزان رابطة غيرمستقيم دو عامل برابر صفر است مى توان نتيجه 

گرفت متغيرهاى پنهان بين آن دو متغير نيست. 
بر اساس جدول تأثيرات غير مستقيم مى توان گفت: 

الف. بين «مشاركت مردم در طراحى» و «شكل معابر» الزم 
ــد تا رابطة غيرمستقيم را تبيين  ــت متغير ديگرى باش اس
كند. در اين حصوص، عامل «اولويت عبورومرور» متغير 

پنهان در نظر گرفته مى شود (ت 5).
ــظ بناهاى  ــردم در طراحى» و «حف ــاركت م ب. بين «مش
ــند تا  ــرى باش ــاى ديگ ــت متغيره ــمند» الزم اس ارزش
ــن خصوص،  ــن كنند. در اي ــتقيم را تبيي ــة غيرمس رابط
ــكل معابر» متغيرهاى  عوامل«اولويت عبورومرور» و «ش

پنهان در نظر گرفته مى شوند (ت 5).
ج. بين « مشاركت مردم در طراحى » و « شكل خدمات » 
ــت متغيرهاى ديگرى باشند تا رابطة غيرمستقيم  الزم اس
ــل «اولويت  ــوص، عوام ــن خص ــد. در اي ــن كنن را تبيي
عبورومرور»، «شكل معابر»، و «حفظ بناهاى ارزشمند» 

متغيرهاى پنهان هستند (ت 5).
ــمند»  ــت عبورومرور» و «حفظ بناهاى ارزش د. بين «اولوي
ــتقيم را  ــد تا رابطة غيرمس ــت متغير ديگرى باش الزم اس
ــكل معابر» متغير  تبيين كند. در اين خصوص، عامل«ش

پنهان در نظر گرفته مى شود (ت 5).
ــكل خدمات» الزم است  ه. بين «اولويت عبورومرور» و «ش
متغيرهاى ديگرى باشند تا رابطة غيرمستقيم را تبيين كنند. 
ــكل معابر» و«حفظ بناهاى  در اين خصوص، عوامل «ش
ارزشمند» متغيرهاى پنهان در نظر گرفته مى شوند (ت 5).
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ــازى» الزم  ــن «اولويت عبورومرور» و «لزوم معاصرس و. بي
ــند تا رابطة غيرمستقيم را  ــت متغيرهاى ديگرى باش اس
ــكل معابر»،  ــن خصوص، عوامل «ش ــن كنند. در اي تبيي
ــمند»، و «شكل خدمات» متغيرهاى  «حفظ بناهاى ارزش

پنهان در نظر گرفته مى شوند (ت 5).
ــكل معابر» و «شكل خدمات» الزم است متغير  ز. بين «ش
ــتقيم را تبيين كند. در اين  ــد تا رابطة غيرمس ديگرى باش
خصوص، عامل «حفظ بناهاى ارزشمند» متغير پنهان در 

نظر گرفته مى شود (ت 5).
ــت  ــازى» الزم اس ــكل معابر» و «لزوم معاصرس ح. بين «ش
متغيرهاى ديگرى باشند تا رابطة غيرمستقيم را تبيين كنند. 
در اين خصوص، عوامل «حفظ بناهاى ارزشمند» و «شكل 
خدمات» متغيرهاى پنهان در نظر گرفته مى شوند (ت 5).

ــازى»  ــمند» و «لزوم معاصرس ط. بين «حفظ بناهاى ارزش
ــتقيم را  ــد تا رابطة غيرمس ــت متغير ديگرى باش الزم اس
ــكل خدمات»  ــن خصوص، عامل «ش ــن كند. در اي تبيي

متغير پنهان در نظر گرفته مى شود (ت 5).
ــه، موافقت با  ــت ك ــوان درياف ــدل مى ت ــى بر م ــا نگرش ب
ــاركت مردمى در  ــته» و عامل مش ــر وابس ــازى «متغي معاصرس
ــت. دو عامل  ــده اس ــتقل» در نظر گرفته ش طراحى «متغير مس
«شكل معابر» و «اولويت عبورومرور»، كه در شهرسازى ساختار 
ــوند و دو عامل «شكل خدمات» و «حفظ بناهاى  شناخته مى ش
ــمند»، كه در شهر سازى چيدمان فضايى شناخته مى شوند  ارزش
ــى تأثيرات مستقيم و  در مدل نقش عوامل ميانجى دارند. بررس
ــتقيم عوامل مذكور نشان داد كه، رابطة متغيرها در مدل  غيرمس

در سطح 95 درصد اطمينان قرار دارد (جدول هاى ت 5 و 6). 
ــل در بافت  ــوان براى چگونگى عم ــه كه از مدل مى ت آنچ
استخراج كرد اين است كه، با اعمال نظرات مردم در هر كدام از 
عوامل به صورتى كه در مدل تبيين شده مى توان ميزان موافقت 
ــازى را افزايش داد، به گونه اى كه، ميزان موافقت با  با معاصرس

ــازى در صورت مشاركت مردمى در طراحى به صورت  معاصرس
مستقيم ضريب رگرسيون0/13 است، اما: 

ــر» و «حفظ  ــكل معاب ــال نظرات مردمى در «ش ــا اعم 1. ب
ــيون موافقت به  ــمند» ميزان ضريب رگرس بناهاى ارزش

0/18 افزايش مى يابد. 
ــى در الگوى طراحى»  ــاركت مردم 2. در صورتى كه «مش
ــان در «اولويت عبورومرور» و  ــب اعمال نظرات آن در قال
ــزان ضريب موافقت  ــكل خدمات» اعمال گردد، مي «ش

مردمى به 0/134 افزايش مى يابد. 
ــى در الگوى طراحى در  ــاركت مردم ــى كه مش 3. در صورت
ــكل معابر»، و «حفظ  ــب «اولويت عبورومرور»، «“ش قال
ــمند» اعمال گردد ضريب رگرسيون 0/126  بناهاى ارزش
ــت. به  ــت آمده اس ــوب و قابل قبول براى مدل به دس خ
تعبيرى مدل به دست آمده با واقعيت جامعه منطبق است.
ــاركت مردمى در الگوى طراحى» در  4. در صورتى كه «مش
ــكل معابر»، «حفظ بناهاى ارزشمند» و «شكل  قالب «ش
ــه ميزان  ــيون ب ــردد، ضريب رگرس ــات» اعمال گ خدم

ت 5. مدل روابط.0/1307 افزايش مى يابد. 
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41. شاخص هاى آمارى.
ــى  ــر، هنجارياب ــك: م. كيامه 42. ن
ــزرگ  ب ــى  عامل ــج  پن ــش نامة  پرس

.NEO-FFI شخصيت
ــن، مدل يابى معادالت  43. نك: هوم

ساختارى با كاربرد نرم افزار ليزرل.
44. نك: هومن، همان.

ــاركت مردمى در طراحى» در قالب  ــى كه «مش 5. در صورت
ــر»، «حفظ بناهاى  ــكل معاب «اولويت عبورومرور»، «ش
ــردد ميزان  ــال گ ــات» اعم ــكل خدم ــمند» و «ش ارزش
ــه با كاهش تأثير  ــه 0/127 كاهش مى يابد، ك موافقت ب
ــاركت مردمى در الگوى طراحى»  معكوس (منفى) «مش
ــمند» بر  ــر «اولويت عبورومرور« و «حفظ بناهاى ارزش ب
«شكل خدمات» مى توان ميزان موافقت را افزايش داد. 

6. 5. آزمون برازندگى مدل كلى
در پژوهش حاضر، براى تشخيص برازندگى مدل، از شاخص هاى 
ــبت خى دو به درجة آزادى (CH/df) و  مطلق خى دو (CH)، نس
ــاخص CFI استفاده شده است.41 مطابق اطالعات مدل، مقدار  ش
ــه مقادير بزرگ خى دو  ــت. از آنجا ك ــت آمده خى دو اس به دس
حاكى از برازشبد و مقادير كوچك آن نشان از خوبى برازش مدل 

دارد42، مدل داراى برازش قابل قبول است.
ــت كه به قدر  ــاخصى اس ــبت خى دو به درجة آزادى، ش نس
مطلق پس ماندها توجه دارد و هرچه به عدد صفر نزديك تر باشد، 
بيانگر خوبى برازش مدل است.43 در پژوهش حاضر، نسبت خى 

دو به درجة آزادى برابر با 0/008 است.
خوبى برازندگى مدل برابر با نسبت مجموع مجذور تفاوت ها 
به واريانس هاى مشاهده شده است. بر پاية قرارداد، مقدار CFI بايد 
برابر يا بزرگ تر از 0/9 باشد تا مدل مورد نظر پذيرفته شود.44 در 
تحقيق حاضر، ميزان CFI برابر با 1 است كه، بيانگر برازش است، 
ــوس (عدد منفى)  ــش موافقت، به تأثير معك ــه بايد براى افزاي ك
«مشاركت مردمى در الگوى طراحى» بر «اولويت عبورومرور» و 

«اولويت عبورومرور» بر «شكل خدمات» توجه كرد.

7. نتيجه گيرى
ــاختار بافت يعنى  ــه در ادبيات تحقيق دو مؤلفة س ــور ك همان ط
ــه موضوعات مهم و  ــودة آن يعنى كاربرى ها از جمل ــر، و ت معاب

شايان توجه در طراحى بيان شد، يافته هاى مدل نيز مؤيد صحت 
آن است. 

بدين گونه كه: اولين مؤلفة ساختار بافت يعنى «شكل معابر» 
ــت، بنا بر ديدگاه ساكنين محله، حفظ معابر با چهرة سنتى آن  اس
ــته و همچنين  ــا پيچ وخم كه يادآور خاطرات گذش ــا طراحى ب و ي
ــت است، با موافقت 66  ازجمله ويژگى هاى محله هايى از اين دس
درصدى روبه رو گرديده است. دومين مؤلفة ساختار بافت كه به آن 
به «اولويت عبورومرور» ياد شده است، با توجه به حفظ آرامش و 
ايجاد فضاهاى امن براى افراد پياده، نظر موافق 80 درصد اهالى 
محل را با اولويت عبورومرور پياده كسب كرده است. از دو مؤلفة 
ــمند، كه خود بيانگر هويت  ــودة بافت، مؤلفة حفظ بناهاى ارزش ت
بافت و همچنين اهالى ساكن در آن است، با موافقت 88 درصدى 
روبه رو شده است. 66 درصد اهالى نيز مؤلفة شكل خدمات را يك 

عامل شناخته اند و خواستار آن به صورت متمركز شدند.
ــاختار  ــت كه، مؤلفه هاى س ــر اين نكته حايز اهميت اس ذك
ــازى » ارتباط  ــا «موافقت با معاصرس ــتقيم ب ــت به طور مس باف
ــر مؤلفه هاى تودة بافت بر «موافقت  ــد، بلكه از طريق اثر ب ندارن
ــكل معابر» بر «حفظ  ــازى» تأثير دارند. در واقع «ش با معاصرس
ــرات در بافت  ــل حفظ خاط ــه خود عام ــمند»، ك ــاى ارزش بناه
ــت و  ــت، تأثيرگذار اس ــته اس و همچنين حامل ارزش هاى گذش
ــتقيمًا بر «شكل خدمات»، كه حاصل  «اولويت عبورومرور» مس
آن رفع كمبود خدمات بافت هاى فرسوده و همچنين تأثير تأمين 
ــت،  ــر ارتقاى منزلت اجتماعى و ارزش افزودة اقتصادى اس آن ب
ــازى»  ــتقيمًا بر «موافقت با معاصرس تأثير مى گذارد و هر دو مس
ــترين اقبال و موافقت را با  مؤثرند به تعبير ديگر زمانى مردم بيش
عامل معاصرسازى دارند كه، نظرات آنان در هر دو مقولة ساختار 

بافت (با دو مؤلفه) و تودة آن (با دو مؤلفه) اعمال گردد.
ــود كه، در صورتى  بدين ترتيب نتيجة پژوهش چنين مى ش
ــود و به  ــوى طراحى بافت دريافت ش ــرات مردم در الگ ــه نظ ك
ــكل زير توجه شود، موافقت  ــخص بر چهار مؤلفه به ش طور مش
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ــيروس تهران با معاصرسازى حاصل و  حداكثرى مردم محلة س

مشاركت آنان جلب مى شود:
ــاس الگوى  ــى معابر به صورت پيچ وخم دار و بر اس طراح ـ   

وضع موجود،
توجه به طراحى معابر با اولويت عبورومرور پياده، ـ   

ــاال بردن ارزش  ــه صورت يكپارچه (ب ــى خدمات ب طراح ـ   
افزودة اقتصادى و همچنين منزلت اجتماعى)،

ــور حفظ ميراث  ــت (به منظ ــمند باف ــظ بناهاى ارزش حف ـ   
گذشته و همچنين خاطرات اجتماعى)؛

و مى توان چنين جمع بندى نموند:
ــازى،  ــاركت مردمى در موفقيت معاصرس ــيت مش 1. حساس
اهميت دريافت نظرات آنان در طراحى بافت هاى فرسوده 

را معلوم مى كند.
ــى در الگوى  ــاركت مردم ــوان با بهره گيرى از مش 2. مى ت
طراحى بر ميزان موفقيت معاصرسازى بافت هاى فرسودة 

ايران مؤثر بود.
3. چهار عامل شكل معابر، اولويت عبورومرور، حفظ بناهاى 
ارزشمند، و شكل خدمات در جلب مشاركت مردمى و در 
نتيجه موفقيت معاصرسازى بافت هاى فرسودة ايران تأثير 

عمده اى دارند.
ــاركت مردمى در تهية الگوى  4. در تحقيق حاضر، تأثير مش
طراحى (و مؤلفه هاى طراحى، همچون شكل معابر، حفظ 
ــمند، اولويت عبورومرور و شكل خدمات) و  بناهاى ارزش
ميزان موافقت آنان با معاصرسازى بافت هاى فرسوده در 

قالب مدلى خطى بررسى شده است.
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