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چكيده
توجه1به1موضوعات1مرتبط1با1ارزيابی،1تصميم1گيری1و1انتخاب،1امروزه1يکی1از1مسائل1مورد1مناقشه1بوده1و1در1اغلب1
موارد1نه1تنها1به1تمامی1عوامل1مؤثر1در1ارزيابی1و1انتخاب1توجه1نمی1شود،1بلکه1مجموعه1عوامل1و1متغيرهای1در1نظر1
گرفته1شده،1مورد1اتفاق1نظر1متخصصين1و1صاحب1نظران1نيز1قرار1ندارند.1از1اين1جهت،1در1اين1تحقيق،1به1موضوع1شناسايی1
عوامل1و1متغيرهای1مؤثر1در1افزايش1بهره1وری1در1حوزه1مرمت1و1استفاده1مجدد1از1بناهای1تاريخی1پرداخته1شده1و1
پژوهش1بر1پايه1اين1سؤال1شکل1گرفته1است1كه1به11منظور1افزايش1بهره1وری1در1ارزيابی1و1انتخاب1پروژه1های1مرمتی1و1
استفاده1مجدد1از1بناهای1تاريخی1ايران،1به1چه1عواملی1بايد1توجه1نمود1و1درجه1اهميت1هر1كدام1از1عوامل1چگونه1است؟
بر1اين1اساس،1هدف1از1انجام1تحقيق1حاضر،1شناسايی1عوامل1و1متغيرهای1مؤثر1در1ارزيابی1و1انتخاب1پروژه1های1
مرمتی1و1استفاده1مجدد1از1بناهای1تاريخی1با1رويکرد1افزايش1بهره1وری1و1تعيين1درجه1اهميت1آنها1در1نظر1گرفته1
شد.1در1اين1پژوهش1با1بهره1گيری1از1روش1انجام1تحقيق1پيمايشی1و1از1طريق1تهيه1پرسش1نامه،1ديدگاه1ها1و1نظريات1
متخصصين1و1صاحب1نظران1در1ارتباط1با1موضوع1تحقيق1جمع1آوری1شدند1و1پس1از1انجام1اعتبارسنجی1های1الزم1با1
استفاده1از1روش1تحليل1عاملی،1اين1امکان1فراهم1شد1تا1متغيرها1و1عوامل1مؤثر1در1افزايش1بهره1وری1در1حوزه1مرمت1و1
استفاده1مجدد1از1بناهای1تاريخی1ايران1)با1كاربری1مسکونی1دوره1قاجار(1استخراج1شوند.1هر1عامل1بسته1به1وسعت1و1
اهميت1خود1متشکل1از1چندين1متغير1مستقل1ديگر1به1دست1آمد1و1درجه1اهميت1هر1كدام1مشخص1شد.1بررسی1نتايج1
استخراج1شده1از1پرسش1نامه1تحقيق1و1تجزيه1و1تحليل1به1عمل1آمده1از1آنها،1هشت1عامل1)مفهوم(1اصلی1را1در1ارتباط1با1
افزايش1بهره1وری1در1بناهای1تاريخی1به1اين1شرح1مشخص1ساخت؛1.11حفاظت1از1ارزش1ها،1.21مديريت1بهر1ه1برداری،1
1.3پشتيبانی،1.41تعيين1كاربری1)احيا(،1.51اصول1عمومی1حفاظت،1.61مراقبت1و1نگهداری،1.71سازگارسازی1و1.81اجرا1
)مرمت(.1در1اين1ميان،1عامل1حفاظت1از1ارزش1ها،1بيشترين1درجه1اهميت1را1در1بين1عوامل1شناسايی1شده1به1دست1آورد1
و1در1نهايت1با1به1دست1آمدن1ضريب1پايايی1هر1كدام1از1عوامل،1اين1امکان1فراهم1شد1تا1در1ارزيابی1و1انتخاب1پروژه1های1

مرمتی1و1افزايش1بهره1وری1در1آنها،1مجموع1عوامل1مورد1اتفاق1نظر1متخصصين1به1دست1آورده1شوند.1

كليدواژه ها: بناهای1تاريخی،1افزايش1بهره1وری،1مرمت،1استفاده1مجدد،1تحليل1عاملی

تعیین عوامل و متغیرهای افزایش بهره وری در ارزیابی و انتخاب پروژه های 
مرمتی و استفاده مجدد از بناهای تاریخی به روش تحلیل عاملی*

مهدی اختركاوان* اصغر محمد مرادی** 
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مقدمه 

كثرت1تنوع1و1پراكندگی1اماكن1فرهنگی1و1تاريخی1كشور1
و1نقشی1كه1اين1اماكن1در1هويت11بخشی1فرهنگی،1تاريخی1و1
توريست1و1...1بر1عهده1دارند،1ضرورت1توجه1به1مرمت1و1استفاده1
مجدد1از1اين1اماكن1را1به1موضوعی1ضروری1و1اجتناب1ناپذير1
تبديل1نموده1است.1در1اين1ميان،1مرمت1و1استفاده1مجدد1از1
بناهای1تاريخی،1تابع1ارزيابی1و1انتخاب1پروژه1های1پيشنهادی1
بر1مبنای1عوامل1و1متغيرهای1متعدد1است.1آنچه1در1اين1ميان1
به1عنوان1يك1چالش1نمايان1است،1تعدد1افراد1تأثيرگذار1در1پروسه1
ارزيابی1است؛1تنوع1جامعه1ذينفعان1از1جمله1دستگاه1های1اجرايی،1
مديريت1شهری،1مالکان1و1...1از1يك1سو1و1تعدد1صاحب1نظران1
از1سويی1ديگر،1منجر1به1بروز1اختالف1نظر1در1تعيين1عوامل1
و1متغيرهای1مؤثر1در1بررسی،1ارزيابی1و1انتخاب1پروژه1های1
مرمتی1و1استفاده1مجدد1از1بناهای1تاريخی1می1شود1و1از1اين1
جهت1بديهی1است1در1صورت1فقدان1معيارهای1علمی1و1فنی1
مشخص1در1سطوح1ملی،1مداخالت1و1تصميم1گيری1در1اماكن1
و1بناهای1فرهنگی1و1تاريخی،1به1موضوعی1ناهمگن1و1با1سطوح1
كيفی1متفاوت1تبديل1خواهد1شد1و1غيرقابل1نظارت1و1مديريت1
و1تابع1سليقه1مداخله1كنندگان1خواهد1بود.1از1اين1جهت،1هدف1
و1 مؤثر1 متغيرهای1 و1 به1عوامل1 پژوهش1حاضر،1دست1يابی1
مورد1اتفاق1جامعه1متخصصين1به1منظور1به1كارگيری1يکسان1
ارزيابی1پروژه1های1 برنامه1ريزی1و1 در1فرآيند1تصميم1گيری،1
مرمتی1در1نظر1گرفته1شد.1توجه1به1متغيرهای1مؤثر1و1مورد1
اتفاق1جامعه1متخصصين،1از1جنبه1های1مختلفی1در1ارتباط1با1
مرمت1و1استفاده1مجدد1از1بناهای1تاريخی1قابل1بررسی1است1
و1لذا1در1پژوهش1حاضر،1توجه1به1اين1موضوع1از1جنبه1افزايش1

بهره1وری1مد1نظر1است.1

پيشينه پژوهش

انجام1مروری1بر1ادبيات1موضوع1نشان1می1دهد1كه1در1اكثر1
كشورهای1پيشرفته،1يك1تمايل1قابل1توجهی1به1سمت1به1روز1
كردن1و1استفاده1مجدد1از1بناهای1تاريخی1به1وجود1آمده1است1
 De Valence, 2004; Zavadskas & Antucheviciene,(
(1.2007در1اتحاديه1اروپا1و1ديگر1كشورهای1خارجی1نيز1بيشتر1
توجهات1از1توسعه1شهرهای1جديد1به1سمت1نوسازی1شهرهای1
 (Zavadskas & Antucheviciene,1موجود1تغيير1يافته1است
(1.2007در1بسياری1از1منشورها1و1قطع1نامه1ها1نيز1نظير؛1ميراث1
انگليس1(2000)،1بيانيه1بوداپست11(1972)،1توصيه1نامه1نايروبی12
(1976)،1بيانيه1ترينيدا13(1982)1و1منشور1بورا14(1999)،1توجه1
به1استفاده1مجدد1از1بناهای1تاريخی1مورد1تأكيد1واقع1شده1است.1
در1سال1های1اخير1نيز1مطالعات1قابل1توجهی1توسط1پژوهشگران1

مختلف1در1اين1زمينه1انجام1پذيرفته1اند1كه1خالصه1ای1از1اين1
تحقيقات1در1جدول111آورده1شده1است.1مروری1بر1ادبيات1نشان1
می1دهد1كه1اكثر1مطالعات1انجام1شده1در1سال1های1اخير،1متغيرهای1
مورد1بررسی1در1تحقيقات1خود1را1از1مطالعات1افرادی1مانند؛1
كوهلر15(1999)،1گراهام16(2003)،1بن1و1هاچينسون17(2000)،1
كوهلر1و1هاسلر18(2002)،1گالنت1و1بليکل19(2005)،1هاليوك1و1
وات110(2002)،1الرسون111(2003)،1پيرس112(2004)،1دانل113
(2004)،1باالرس1و1ديگران114(2004)،1ميرز1و1وات115(2004)،1
التزكندروف1و1لورنز116(2005)،11بروملی1و1ديگران117(2005)1
و1بالن118(2007)1استخراج1نموده1اند.1لذا،1در1پژوهش1حاضر1
نيز1پارامترهای1اوليه1مرتبط1با1موضوع1تحقيق،1از1طريق1انجام1
مطالعه1منابع1مذكور،1بررسی1منشورها،1مصوبات1و1قطع1نامه1های1
مرمتی،1همين1طور1ارزيابی1نظريه1ها1و1اصول1مرتبط1استخراج1
شدند1و1از1طريق1مصاحبه1و1مشورت1با1خبرگان1و1اساتيد1داخل1
كشور1تکميل1و1در1تهيه1جدول1هدف-1محتوا1و1پرسش1نامه1

تحقيق1به1كار1گرفته1شدند.
در1جدول1،11پژوهش1های1سال1های1اخير1انجام1شده1در1
ارتباط1با1شناسايی1و1دسته1بندی1فاكتورهای1مؤثر1در1استفاده1
مجدد1از1بناهای1تاريخی1آورده1شده1اند.1در1اين1مطالعات،1
پژوهشگران1با1روش1های1مختلفی1به1شناسايی1و1دسته1بندی1
فاكتورهای1مختلف1و1تعيين1وزن1هر1يك1پرداخته1اند.1در1اين1
پژوهش1ها،1دسته1بندی1های1مختلفی1از1عوامل1مؤثر1به1دست1
آمده1اند؛1به1عنوان1نمونه،1ميسيرليسوی1و1گانس1در1سال120161
در1مطالعات1خود1از1طريق1پرسش1نامه،1به1دسته1بندی1عوامل1
مؤثر1در1استفاده1مجدد1از1بناهای1تاريخی1با1رويکرد1افزايش1
پايداری1پرداختند1و1بر1اين1اساس،1سه1عامل1اصلی؛1فرهنگی1
اجتماعی،1كالبدی1و1اقتصادی1را1در1پژوهش1خود1شناسايی1
كردند.1همين1طور،1در1مطالعات1ايگوی1و1ديگران1در1سال1،20201
پنج1عامل1مؤثر1شامل؛1پايداری1اقتصادی،1حفاظت1از1بناهای1
اجتماعی،1كاربری1ساختمان1 تاريخی،1جنبه1های1فرهنگی1
و1جنبه1های1نظارتی1به1عنوان1عوامل1اصلی1انتخاب1بناهای1
تاريخی1جهت1استفاده1مجدد1در1نيوزلند1به1دست1آورده1شد1
و1هر1عامل1نيز1متشکل1از1چندين1متغير1مختلف1به1دست1آمد.1
در1پژوهش1كانجس1و1ديگران1در1سال120171نيز1عوامل1مؤثر1
در1سه1دسته1اصلی؛1محيطی،1اجتماعی1فرهنگی1و1اقتصادی1
به1دست1آورده1شده1اند.1بررسی1اغلب1مطالعات1اخير1در1ارتباط1
با1مرمت1و1استفاده1مجدد1از1بناهای1تاريخی1نشان1می1دهد1كه1
اكثر1پژوهش1ها1با1رويکرد1افزايش1پايداری1انجام1پذيرفته1اند.1
با1توجه1به1تفاوت1هايی1كه1به1لحاظ1ويژگی1های1منطقه1ای،1
فرهنگی،1اقليمی1و1...1ميان1ايران1با1ساير1كشورها1وجود1دارند،1
انجام1مطالعات1مشابه1با1ويژگی1های1حاكم1بر1ايران1و1بر1اساس1
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نظر1متخصصين1ايرانی1حائز1اهميت1بوده1و1از1اين1جهت،1انجام1
اين1مهم1به1عنوان1موضوع1پژوهش1حاضر1در1نظر1گرفته1شد.1
ذا1در1اين1پژوهش،1توجه1به1اين1موضوع1از1جنبه1افزايش1 ل
بهره1وری1در1استفاده1مجدد1از1بناهای1تاريخی1ايران1)با1كاربری1
مسکونی1دوره1قاجار(1مورد1توجه1قرار1گرفت1و1سؤال1تحقيق1بر1
اين1اساس1در1نظر1گرفته1شد1كه1به11منظور1افزايش1بهره1وری1
در1ارزيابی1و1انتخاب1پروژه1های1مرمتی1و1استفاده1مجدد1از1
بناهای1تاريخی1ايران1)كاربری1مسکونی1دوره1قاجار(،1به1چه1
عواملی1بايد1توجه1نمود1و1درجه1اهميت1هر1كدام1از1عوامل1

چگونه1است؟

روش پژوهش

ين1تحقيق1به1لحاظ1محتوايی،1در1حوزه11پژوهش1های1 ا
كاربردی1و1از1لحاظ1تحقيقاتی،1در1حوزه11روش1های1تحقيق1
پيمايشی1قرار1دارد.1روش1انجام1پژوهش1حاضر،1با1استفاده1از1
روش1پيمايشی1)زمينه1يابی24(1انجام1پذيرفته1است؛1به1اين1
ترتيب1كه1پس1از1جمع1آوری1داده1ها1و1تجزيه1و1تحليل1آنها،1با1
استفاده1از1روش1تحليل1عاملی،1عوامل1تأثيرگذار1و1مهم1تحقيق1
به1دست11آمدند1و1روابط1حاكم1ميان1آنها1تبيين1شدند.1در1اين1
تحقيق،1از1نرم1افزار1آماری1Spss v.171و1همين1طور1نرم1افزار1
استفاده1 1Amos v.18جهت1استخراج1عوامل1 دل1سازی1 م
شده1است.1در1تصوير1،11مدل1كلی1ساختار1پژوهش1آورده1
شده1و1جامعه1آماری1تحقيق1شامل1سه1گروه1در1نظر1گرفته1
شده1است:1.11خبرگان1و1اساتيد1دانشگاه1های1تهران1شامل؛1
پرديس1هنرهای1زيبا،1شهيد1بهشتی،1علم1و1صنعت1و1تربيت1

مدرس،1.21كارشناسان1و1متخصصان1سازمان1های1مرتبط1با1
مرمت1و1احيای1بناهای1تاريخی1در1سطح1شهر1تهران1شامل؛1
اداره1كل1ميراث1فرهنگی،1صنايع1دستی1و1گردشگری،1پژوهشگاه1
مرمت1و1احيای1بناهای1تاريخی،1صندوق1احيا1و1بهره1برداری1از1
اماكن1تاريخی1و1فرهنگی،1انجمن1مهرازی1ايران،1شركت1مادر1
تخصصی1عمران1و1بهسازی1شهری1ايران1و1.31دانشجويان1و1
فارغ1التحصيالن1مقطع1كارشناسی11ارشد1و1دكتری1رشته1مرمت1

و1احيای1بناهای1تاريخی1دانشگاه1های1تهران1.25

روش انجام تحقيقكشور سالپژوهشگرانرديف

پرسش نامه و مدل ARP ايتاليا2011كانجس119و ديگران11

مدل Adaptstarهنگ كنگ2014كانجس و ديگران2

پرسش نامه و تکنيك های تصميم گيریتركيه2016ميسيرليسوی و گانس320

روش تحليل سلسله مراتبیچين2017هانگ و چن421

مدل Adaptstarاستراليا2017كانجس و ديگران5

پرسش نامهنيوزلند2018ايگوی122و ديگران6

پرسش نامهقبرس2019گانس و ميسيرليسوی7

پرسش نامه و تکنيك های تصميم گيری چند متغيرهنيوزلند2019ايگوی و ديگران8

پرسش نامه و تکنيك های تصميم گيرینيوزلند2020ايگوی و ديگران19

تکنيك های تصميم گيری چند متغيره و روش تحليل سلسله مراتبیايتاليا2020سالرنو11023
)نگارندگان(

جدول1.11مطالعات1سال1های1اخير1انجام1شده1در1ارتباط1با1شناسايی1و1دسته1بندی1فاكتورهای1مؤثر1در1استفاده1مجدد1از1بناهای1تاريخی

 

استخراج نظریه ها و پارامترهاي اولیه

محتواي تحقیق – تهیه جدول هدف 

استخراج عوامل موثر در 
افزایش بهره وري 

اولویت بندي گزینه ها

انتخاب پروژه

مطالعه متون و ادبیات موضوع  
مصاحبه با متخصصین  
مشورت با اساتید  

تهیه پرسشنامه تحقیق

شناخت مسأله

تعیین و بسط گزینه ها

استخراچ متغیرهاي موثر در افزایش 
بهره وري

اعتبارسنجی

بله

خیر

تحلیل عامل

اعتبارسنجی

بله

خیر

Spss v.17

Amos v.18

 

 

  

تصوير1.11مدل1كلی1ساختار1پژوهش1)نگارندگان(
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همچنين1در1اين1پژوهش،1از1روش1نمونه1گيری1خوشه1ای1
چند1مرحله1ای1برای1انتخاب1جامعه1آماری1استفاده1شد؛1به1
اين1ترتيب1كه1ابتدا1آنها1را1به1دسته1های1كوچك1تر1و1متجانس1
تقسيم1كرده1)نوعی1انتخاب1آگاهانه(1و1سپس1از1ميان1هر1يك1
از1دسته1ها1به1صورت1تصادفی1ساده،1نمونه1گيری1جهت1ارسال1

پرسش1نامه1و1مصاحبه1)در1صورت1لزوم(1انجام1شد.

ابزار تحقيق )تنظيم پرسش نامه(

در1اين1تحقيق،1از1پرسش1نامه1جهت1استخراج1عوامل1مؤثر1
بر1افزايش1بهره1وری1در1مرمت1و1استفاده1مجدد1از1بناهای1
تاريخی1بهره1گرفته1شد.1لذا،1نتايج1اين1شيوه1از1اهميت1خاصی1
برخوردار1هستند1و1تنظيم1محتوای1پرسش1نامه1و1نظرسنجی1ها1
بسيار1حساس1خواهد1بود.1در1اين1پژوهش،1تهيه1پرسش1نامه1

تحقيق1به1ترتيب1زير1انجام1پذيرفت:
الف(1مرحله1اول؛1پس1از1تعيين1اهداف1پژوهش1دقت1شد1تا1
در1تهيه1پرسش1نامه،1هر1سؤالی1كه1پرسيده1می1شود1حداقل1با1
يکی1از1اهداف1تحقيق1در1ارتباط1باشد.1لذا1در1پژوهش1حاضر،1
پس1از1انجام1مطالعه1ادبيات1موضوع،1بررسی1منشورها،1مصوبات1
و1قطع1نامه1های1مرمتی،1استخراج1نظريه1ها1و1اصول1مرتبط1و1
همچنين1مصاحبه1و1مشورت1با1خبرگان1و1اساتيد،1جداول1
هدف-1محتوای1تحقيق1شکل1گرفتند1و1پرسش1نامه11بر1اساس1

آنها1طراحی1شد.1
ب(1مرحله1دوم؛1برای1اطمينان1كامل1از1مطابقت1پرسش1نامه11
با1اهداف1تحقيق،1پرسش1نامه11توسط1تعدادی1از1خبرگان،1مورد1
بررسی1اوليه1قرار1گرفت1و1موارد1اصالحی1اعمال1شد1)روايی1
صوری(1و1به1اين1ترتيب،1پرسش1نامه1تحقيق1آماده1و1برای1ارزيابی1
مقدماتی1بر1روی1تعدادی1از1دانشجويان1رشته1مرمت1در1مقطع1
فوق11ليسانس1)131دانشجو(1اجرا1شد1تا1موارد1ابهام1برطرف1

شود1و1پرسش1نامه11نهايی1برای1اجرای1گسترده1آماده1شود.
ج(1مرحله1سوم؛1پرسش1نامه1تحقيق1با1821هدف1به1دست1آمده1
)از1مطالعات1و1مصاحبه1از1خبرگان(1و11641سؤال1بسته1پنج1
گزينه1ای1(qn ،... q2، q1)1بر1اساس1جدول1هدف1محتوای1حاصل1
و1به1شيوه1تست1ليکرت1طراحی1شد1و1پس1از1انجام1تحليل1ها1
و1حذف1سؤاالت1نامفهوم1و1با1ضريب1همبستگی1پايين،1نهايتا1ً

پرسش1نامه1نهايی1با1821سؤال1مناسب1برای1821هدف1تنظيم1
شد.1سؤاالت1پرسش1نامه11به1صورت1جدول121بارگذاری1شده1

و1مورد1ارزيابی1قرار1گرفتند.11

اعتبارسنجی ابزار اندازه گيری )پرسش نامه(

قبل1از1تجزيه1و1تحليل1يافته1ها،1قابليت1اتکايی1پرسش1نامه11
و1سؤاالت،1ارزيابی1شده1و1اعتبار1آنها1مورد1سنجش1قرار1گرفت.1
هدف1از1اين1ارزيابی،1بررسی1ميزان1دقت1و1نارسايی1هر1سؤال1
و1نشان1دادن1نقاط1ضعف1و1قوت1و1اعتبار1پرسش1نامه11است.1
برای1بررسی1ميزان1اعتبار1پرسش1نامه11طراحی1شده1در1تحقيق1
حاضر،1چهار1تحليل1انجام1پذيرفت.1اين1چهار1تحليل1عبارت1
هستند1از؛1تحليل1قابليت1اتکايی،1تعيين1روايی،1تحليل1سؤال1ها1

)تحليل1گويه1ها(1و1تعيين1اعتبار1)تحليل1داده1ها(.
ارزيابی1قابليت1اتکايی1در1اين1تحقيق،1به1كمك1نرم1افزار1
1Spss v.17و1با1استفاده1از1روش1آلفای1كرونباخ1انجام1شده1
است.1در1بررسی11پرسش1نامه1تحقيق1مشاهده1شد1كه1قابليت1
1α=0.9761کايی1)ضريب1پايايی(1كل1پرسش1نامه،1معادل ات
است.1از1طرفی،1پس1از1انجام1محاسبات1و1بررسی1های1اوليه1و1
حذف1سؤاالت1نامناسب1و1سؤاالت1با1ضريب1همبستگی1پايين،1
ضريب1پايايی1با1821سؤال1باقی1مانده،1معادل1α=0.9781برآورد1
شد.1لذا،1با1توجه1به1آنکه1حداقل1مقدار1قابل1قبول1ضريب1قابليت1
اتکايی0.71=1است،1می1توان1استدالل1نمود1كه1پرسش1نامه1
تحقيق1دارای1قابليت1اتکايی1مناسب1بوده1و1نتايج1حاصل1از1

آن1نيز1دارای1اعتبار1علمی1خواهند1بود.
سؤاالت1يك1پرسش1نامه1از1حساسيت1زيادی1برخوردار1
هستند1و1بايد1خوانا1بوده1و1دارای1روايی1قابل1توجهی1باشند.1
در1اين1پژوهش1برای1تعيين1روايی1سؤاالت،1از1روش1های1روايی1
صوری،1روايی1محتوايی1و1روايی1سازه1كمك1گرفته1شده1است.1
همچنين1برای1تعيين1روايی1سازه،1از1تحليل1عاملی1استفاده1
شده1است.1الزمه1تحليل1عاملی،1تحليل1سؤاالت126پرسش1نامه1
است.1در1پژوهش1حاضر1برای1تحليل1سؤاالت،1دو1روش1محاسبه1
ضريب1تميز1و1روش1لوپ1)محاسبه1ضريب1همسانی1درونی(1
به1كار1گرفته1شده1است.1با1توجه1به1رابطه1مستقيم1ضريب1تميز1
و1ضريب1همبستگی،1در1اين1پژوهش1برای1محاسبه1ضريب1

... qx سؤال

خيلی كمكممتوسطزيادخيلی زياد

54321امتياز جواب
(Likert, 1932)

جدول 1.2نحوه1 بارگذاری و ارزيابی سؤاالت پرسش نامه  تحقيق
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تميز،1از1آزمون1ضريب1همبستگی1پيرسون1استفاده1شده1است.
در1پژوهش1حاضر1با1توجه1به1آنکه1ضريب1همسانی1نبايد1از1
10/7كمتر1باشد1و1با1در1نظر1گرفتن1ضريب1پايايی1كل1آزمون1
)α=0.978(،1ضريب1پايايی1هر1سؤال1جداگانه1محاسبه1شد1
و1پس1از1حذف1سؤاالت1نامناسب،1نتايج1نشان1می1دهند1كه1
سؤاالت1باقی1مانده1در1سطح1951%1اطمينان1دارای1همبستگی1
معنی1دار1بوده1و1لذا1سؤاالت1مناسبی1هستند1و1از1اين1جهت،1

نتايج1حاصل1از1آنها1نيز1قابل1استناد1خواهند1بود.
تحليل1داده1ها1و1استخراج1عوامل1مؤثر1در1افزايش1بهره1وری
در1پژوهش1حاضر1جهت1تحليل1داده1های1جمع1آوری1شده1
از1پرسش1نامه1تحقيق،1از1روش1تحقيق1همبستگی1به1كمك1
تحليل1عاملی1استفاده1شده1و1روش1تحليل1عاملی1به1كاررفته1
در1اين1پژوهش،1روش1مؤلفه1های1اصلی1است.1در1روش1مذكور،1
از1بار1عاملی1)ارزش1ويژه1عوامل(1برای1استخراج1عوامل1استفاده1
می1شود.1تعداد1ارزش1های1ويژه1بزرگ1تر1از1يك،1نشان1دهنده11
تعداد1عامل1های1قابل1استخراج1است؛1اما1استفاده1از1مالك1
ارزش1های1ويژه1بزرگ1تر1از1يك،1برای1استخراج1عوامل1كافی1
نيست1و1بايد1به1مقدار1واريانس1تبيين1شده1توسط1هر1عامل1
و1به1خصوص1به1نمودار1اسکری1نيز1توجه1نمود.1پيش1از1انجام1
تحليل1عاملی1الزم1است1بررسی1شود1كه1آيا1حجم1نمونه1
انتخاب1شده1برای1انجام1محاسبات1تحليل1عامل1مناسب1است1
1271KMO1از1آزمون يا1خير.1برای1اين1منظور،1الزم1است1
و1آزمون1كرويت1بارتلت1استفاده1شود.1با1توجه1به1آنکه1در1
10/61،KMO1تحليل1عاملی،1كمترين1ميزان1قابل1قبول1برای
است،1پس1از1حذف1سؤاالت1نامناسب،1KMO11پرسش1نامه1
تحقيق1برابر1با10.6161محاسبه1شد1كه1نشان1دهنده11آن1است1
كه1حجم1نمونه1انتخابی1)1242نفر(1برای1تحليل1پرسش1نامه1

تحقيق1مناسب1است.1
در1آزمون1بارتلت1)جدول31(،1فرض1صفر1با1در1نظر1گرفتن1
مقدار1خی1دو1128كه1برابر1با117641.4621است1و1درجه1آزادی1
11830برای1پرسش1نامه1تحقيق1در1سطح1991%1اطمينان1رد1
می1شود.1لذا،1سؤاالت1پرسش1نامه11تحقيق1برای1تشکيل1عوامل،1
دارای1همبستگی1كافی1بوده1و1معنی1دار1هستند.1بنابراين،1
استفاده1از1روش1تحليل1عاملی1مجاز1است1و1به1اين1ترتيب،1

روايی1سازه1پرسش1نامه11تحقيق1نيز1اثبات1می1شود.
با1بررسی1ارزش1های1ويژه1به1دست1آمده1از1پرسش1نامه1تحقيق،1
به1نظر1می1رسد1نخست1شانزده1عامل1برای1پرسش1نامه1تحقيق1به1
دليل1بار1عاملی1بزرگ1تر1از1،11قابل1استخراج1باشند،1اما1بررسی1ها1
و1تحليل1مقدار1واريانس1و1تعداد1مؤلفه1های1تشکيل1دهنده11
عوامل1نشان1می1دهند1كه1اگر1در1پرسش1نامه1تحقيق،191عامل1
)شامل1عامل1های111تا171،51تا191و111(1استخراج1شود،1عامل1

اول133.6481درصد1و1عامل1های1بعدی1به1ترتيب؛15.5361
درصد،15.0971درصد،14.5481درصد،13.9451درصد،13.2951
درصد،12.9551درصد،12.6041درصد1و12.2781درصد1واريانس1
مشترك1را1قبل1از1چرخش1تبيين1می1كنند.1با1توجه1به1آنکه1
ساير1عوامل1تأثير1قابل1توجهی1در1تبيين1واريانس1ندارند1و1
يا1از1تعداد1مؤلفه1های1الزم1)حداقل131مؤلفه(1برای1تشکيل1
برخوردار1نيستند،1لذا191عامل1برای1استخراج1از1پرسش1نامه1
تحقيق1به1عنوان1عوامل1مؤثر1در1افزايش1بهره1وری1و1استفاده1

مجدد1از1بناهای1تاريخی1در1نظر1گرفته1شد.
جهت1تصميم1گيری1نهايی1در1خصوص1تعداد1عوامل1مؤثر،1
توجه1به1نمودار1اسکری1)تصوير21(1نيز1حائز1اهميت1است.1در1
آزمون1اسکری،1نموداری1از1ارزش1های1ويژه1و1مؤلفه1های1اصلی1
تشکيل1شده1است.1با1توجه1به1آنکه1نقطه1برش1برای1چرخش1
عامل1ها1جايی1است1كه1شيب1خط1تغيير1می1كند،1بنابراين1تعداد1
عوامل1مناسب1برای1چرخش1با1استفاده1از1اين1روش1نيز1همانند1
مقدار1واريانس1تعيين1شده1توسط1متغيرهای1پرسش1نامه،191عامل1
است1)تصوير21(.1پس1از1تعيين1تعداد1عوامل1مناسب1قابل1استخراج1
با1توجه1به1مقدار1واريانس1های1تعيين1شده1و1نمودار1اسکری،1برای1
رسيدن1به1ساختار1ساده،1عوامل1مشخص1شده1به1روش1متعامد1
يا1واريماكس1چرخانده1شدند.1هدف1از1اين1روش،1رسيدن1به1
يك1ساختار1ساده1با1متعامد1نگه1داشتن1محورهای1عاملی1است.1

پرسش نامه تحقيق

1610.6(KMO)

تست1بارتلتchi² )خی1دو( 17641.462
Sphericityدرجه1آزادی1830

1)نگارندگان(

جدول 3. آزمون KMO و تست بارتلت پرسش نامه  تحقيق

 

 

  

تصوير1.21آزمون1اسکری1جهت1تعيين1تعداد1عامل1های1قابل1استخراج1از1
پرسش1نامه1تحقيق1)نگارندگان(
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در1چرخش1های1متعامد،1عوامل1طوری1چرخيده1می1شوند1كه1
نسبت1به1هم1هميشه1يك1زاويه1قائم1داشته1باشند؛1اين1بدان1

معنا1است1كه1عامل1ها1به1هم1بسته1هستند.1
عامل1 19 از1چرخش1 نشان1می1دهد1كه1پس1 14 جدول1
واريماكس1 روش1 به1 تحقيق1 پرسش1نامه1 از1 استخراج1شده1
)متعامد(،1بار1عاملی1عوامل111تا171،51تا191و1111دارای1توزيع1
يکنواخت1تری1نسبت1به1قبل1از1چرخش1است.1چنانکه1در1اين1
جدول،1عامل1اول19.3521درصد1و1عامل1های1بعدی1به1ترتيب؛1
18.568درصد،16.2181درصد،15.9001درصد،15.6111درصد،1
15.107درصد،14.6521درصد،14.2241درصد1و13.9481درصد1

مؤثر1بوده1اند.1بنابراين،1عوامل1مذكور1به1عنوان1عوامل1اصلی1
پرسش1نامه1تحقيق1در1نظر1گرفته1شدند.1چرخش1واريماكس1
نشان1 تحقيق1 پرسش1نامه1 از1 استخراج1شده1 عامل1 19 برای1
می1دهد1كه1نتيجه1پس1از1251چرخش1آزمايشی1به1ساختار1
ساده1رسيده1است.1به1اين1ترتيب،1با1توجه1به1بارهای1عاملی1
استخراج1شده1 عوامل1 به1 مربوط1 بيشتر،1سؤاالت1 يا1 10.30
سؤاالت1 مشترك1 محتوای1 به1 توجه1 با1 و1 شدند1 مشخص1
يعنی1 شدند؛1 تفسير1 مذكور1 عوامل1 عامل،1 هر1 به1 مربوط1
متناظر1معنايی1هر1عامل1با1متغيرهای1معماری،1مرمت1و1
افزايش1بهره1وری1مشخص1و1نام1گذاری1شد.1در1جدول191،51

ضريب پايايی29سؤاالت مربوطهعاملرديف

91،351،111،331،341،101،601،320.878حفاظت از ارزش ها1

761،731،661،671،51،591،641،771،751،801،791،821،741،810.901مديريت بهر ه برداری2

211،201،190.876پشتيبانی3

401،631،121،501،381،411،420.823مؤلفه های عمومی ناظر بر تعيين كاربری4

241،271،251،11،21،41،311،261،611،81،141،60.889اصول عمومی حفاظت5

291،281،231،70.742مراقبت و نگهداری630

361،131،391،370.855سازگاری7

181،561،551،171،161،150.819اجرا1)مرمت(8

471،451،460.747مؤلفه های اختصاصی ناظر بر تعيين كاربری9
)نگارندگان(

جدول1.41ارزش1های1ويژه1)پس1از1چرخش(1پرسش1نامه1تحقيق1به1روش1مؤلفه1های1اصلی

ارزش های ويژه )پس از چرخش(
عامل

ارزش های ويژه )پس از چرخش(
عامل

ارزش ويژهدرصد واريانسدرصد تراكمی واريانسارزش ويژهدرصد واريانسدرصد تراكمی واريانس

54.9604.2242.57699.3529.3525.7051

59.0544.0952.4981017.9208.5685.2272

63.0033.9482.4091124.1396.2183.7933

66.6343.6312.2151230.0385.9003.5994

70.1743.5402.1591335.6495.6113.4235

73.3673.1931.9481440.9775.3283.2506

76.4753.1081.8961546.0845.1073.1157

79.1432.6681.6281650.7364.6522.8388
)نگارندگان(

جدول1.51عامل1های1استخراج1شده1از1پرسش1نامه1تحقيق1به1همراه1پايايی1عوامل



53

ران
ي اي

مار
 مع

ت و
مرم

ی 
علم

مه 
لنا

فص
 

14
00

یز 
 پاي

تم،
هف

 و 
ت

یس
ره ب

شما
م، 

ده
ياز

ل 
سا

عامل1استخراج1شده1از1پرسش1نامه1تحقيق1به1همراه1ضريب1
پايايی1هر1عامل1آورده1شده1است.1در1اين1جدول،1عامل1ها1

نام1گذاری1شده1اند.
تشکيل1دهنده11 مؤلفه1های1 و1 مفاهيم1 نزديکی1 ادامه،1 در1
عامل1های141و191موجب1شد1تا1تركيب1اين1دو1عامل1با1هم1و1
تشکيل1يك1عامل1واحد1مورد1سنجش1قرار1گيرد.1از1بررسی1
تركيب1اين1دو1عامل1به1روش1تحليل1عاملی،1به1كمك1نرم1افزار1
Spss117.v،1ضريب1پايايی1α=0.8571برآورد1شد.1از1آنجا1كه1
1)α=0.823(1اين1ضريب1بزرگ1تر1از1ضرايب1پايايی1عامل1چهار
و1عامل1نهα=0.747(1(1است،1می1توان1نتيجه1گرفت1كه1تركيب1
اين1دو1عامل،1ضريب1پايايی1قوی1تری1را1به1وجود1می1آورد.1
1Amos v.181همچنين،1تركيب1اين1دو1عامل1در1نرم1افزار
نيز1بررسی1شد1و1نتايج،1درستی1آن1را1تصديق1كردند.1جهت1
اطمينان1بيشتر،1تركيب1اين1دو1عامل1از1نظر1متخصصين1نيز1
سنجيده1شد1و1بررسی1ها1نشان1دادند1كه1از1نظر1متخصصين1
نيز1اين1تركيب،1باعث1تقويت1و1كامل1تر1شدن1آنها1می1شود.1
بنابراين،1اين1دو1عامل1تركيب1شد1و1تحت1عنوان1تعيين1كاربری1

و1عامل1چهارم1نام1گذاری1شد.1

عوامل مؤثر شناسايی شده در افزايش بهره وری

جدول1،61هشت1عامل1به1دست1آمده1از1پرسش1نامه1تحقيق1
حاضر1را1در1ارتباط1با1افزايش1بهره1وری1به1روش1تحليل1عاملی1
نشان1می1دهد1كه1در1ادامه1به1تشريح1هر1يك1پرداخته1خواهد1شد.

عامل اول: حفاظت از ارزش ها و اعتبار فرهنگی

از1پرسش1نامه1 استخراج1شده1 از1مهم1ترين1مفاهيم1 يکی1
تحقيق،1مفهومی1است1كه1تحت1عنوان1حفاظت1از1ارزش1ها1

و1اعتبار1فرهنگی1نام1گذاری1شده1است1)تصوير31(.1منظور1از1
حفاظت131از1ارزش1ها،1كليه11روش1ها1و1فرآيندهای1توجه1به1يك1
مکان1است1كه1برای1حفظ1ارزش1ها1و1اعتبار1فرهنگی1آن1به1كار1
می1رود1)كميته1تدوين1نظام1نامه1صندوق1احيا1و1بهره1برداری1از1
بناها1و1اماكن1تاريخی1و1فرهنگی،13881(.1اعتبار1فرهنگی132
نيز1به1معنای1ارزش1زيباشناختی،1تاريخی،1علمی1يا1اجتماعی1
برای1تمامی1گذشته،1حال1و1يا1آينده1است1)همان(.1اين1عامل1با1
توجه1به1تعداد1سؤاالت1مربوطه1)هشت1سؤال(1و1نوع1آنها1و1نيز1
توافق1تعداد1زيادی1از1پرسش1شوندگان1)جامعه1صاحب1نظران(1
مبنی1بر1اهميت1باالی1سؤاالت1مربوطه،1بسيار1تعيين1كننده1
بوده1و1در1درجه1اول1اهميت1قرار1گرفته1است؛1به1اين1معنا1كه1
يکی1از1اهداف1اصلی1مرمت1و1احيای1اماكن1تاريخی،1حفاظت1

از1ارزش1ها1و1اعتبار1فرهنگی1آنها1است.1
از1اين1رو،1يکی1از1فاكتورهايی1كه1در1ارزيابی1پروژه1های1
مرمتی1بايد1مورد1توجه1قرار1گيرد،1عامل1حفاظت1از1ارزش1ها1
و1اعتبار1فرهنگی1است.1به1عبارت1ديگر،1از1نظر1صاحب1نظران،1
حفاظت1از1ارزش1ها1و1اعتبار1فرهنگی1قبل1از1هر1عامل1ديگری1
بايد1در1ارزيابی1پروژه1های1مرمتی1مورد1توجه1واقع1شود.1عامل1
حفاظت1از1ارزش1ها1با1ضريب1پايايی1α=0.8781به1صورت1يك1
متغير1وابسته1ميانجی1عمل1كرده1و1در1ارزيابی1پروژه1های1
مرمتی1تأثير1می1گذارد.1اين1عامل،1از1متغيرهای1آورده1شده1در1
جدول171تأثير1می1پذيرد.1اين1جدول،1متغيرهای1تشکيل1دهنده11
عامل1اول1را1به1همراه1شماره1سؤاالت1مربوطه1و1آلفای1كرونباخ1
آنها،1به1ترتيب1اولويت،1نشان1می1دهد.1در1اين1تعاريف،1مکان1
به1معنای1محوطه1،33محدوده1،34بنا135يا1ديگر1آثار1به1همراه1

محتويات1مربوطه1و1محيط1اطراف1آنها1است.1

ضريب پايايیسؤاالت مربوطهعامل

Fe1
91،351،111،331،341،101،601،320.878حفاظت1از1ارزش1ها

Fe2
761،731،661،671،51،591،641،771،751،801،791،821،741،810.901مديريت1بهر1ه1برداری

Fe3
211،201،190.876پشتيبانی

Fe4
471،451،461،401،631،121،501،381،411،420.857تعيين1كاربری1)احيا(

Fe5
241،271،251،11،21،41،311،261،611،81،141،60.889اصول1عمومی1حفاظت

Fe6
291،281،231،70.742مراقبت1و1نگهداری

Fe7
361،131،391،370.855سازگارسازی

Fe8
181،561،551،171،161،150.819اجرا1)مرمت(

)نگارندگان(

جدول1.61عامل1های1نهايی1استخراج1شده1از1پرسش1نامه1تحقيق1به1همراه1سؤاالت1و1پايايی1عوامل
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عامل دوم: مديريت بهره برداری

يکی1ديگر1از1مفاهيم1مهمی1كه1از1نتايج1پرسش1نامه1تحقيق1
در1مرتبه1دوم1استخراج1شد،1مفهومی1است1كه1تحت1عنوان1
مديريت1بهره1برداری1نام1گذاری1شده1است1)تصوير41(.1درصد1
واريانس1اين1عامل1پس1از1251چرخش1واريماكس18.5681
برآورد1شد1كه1نشان1از1اهميت1باالی1آن1برای1پرسش1شوندگان1
)صاحب1نظران(1دارد.1منظور1از1بهره1برداری،1فرآيندی1است1كه1در1
ادامه1احيای1اثر1برای1اعمال1كاربری1در1نظر1گرفته1شده1است1و1به1
منظور1بهره1گيری1از1ظرفيت1های1فرهنگی،1اجتماعی،1اقتصادی1
و1...1اثر1با1رعايت1ضوابط1حفاظتی1و1نگهداری1مصوب1صورت1
می1پذيرد.1مفهوم1بهره1برداری1را1می1توان1نزديك1به1مفاهيمی1

همچون؛1باززنده1سازی،1استفاده1مجدد،1بازبه1كارگيری136و1...1
دانست1كه1پژوهشگران1بسياری1نيز1مانند؛1گراهام1(2003)،1
الرسون1(2003)،1هانگ1و1چن1(2017)1و1ايگوی1و1ديگران1

(2018)1بر1اهميت1آن1تأكيد1دارند.
از1اين1عامل1نتيجه1می1شود1كه1بعد1از1عامل1اول،1باززنده1سازی1
و1بهره1برداری1از1آثار1تاريخی1بيشترين1اهميت1را1خواهد1داشت.1
به1عبارتی،1بايد1يکی1از1اصلی1ترين1اهداف1مرمت1اماكن1تاريخی1
را1باززنده1سازی،1بهره1برداری1و1استفاده1مجدد1از1آنها1همراه1
با1انطباق1با1نيازهای1معاصر1دانست.1اين1نتايج1با1يافته1های1
ديگر1محققين1مانند؛1زاوادسکاس1و1آنتاچوسين1(2007)،1بالن1
(2007)،1هانگ1و1چن1(2017)1و1ايگوی1و1ديگران1(2018)1و1
بسياری1ديگر،1كه1تأكيد1بر1استفاده1مجدد1از1بناهای1تاريخی1و1

تأمين1نيازهای1امروزی1در1آنها1را1دارند،1منطبق1است.1
عامل1مديريت1بهره1برداری1با1ضريب1پايايی1α=0.9011به1
صورت1يك1متغير1وابسته1عمل1كرده1و1در1ارزيابی1پروژه1های1
مرمتی1تأثير1می1گذارد.1به1عبارت1ديگر،1می1توان1اين1طور1معنا1
كرد1كه1بهره1برداری1يا1استفاده1مجدد1از1اماكن1تاريخی،1يکی1
از1اهداف1اصلی1مرمت1اثر1است؛1لذا1الزم1است1در1ارزيابی1
پروژه1های1مرمتی1مورد1توجه1ويژه1قرار1گيرد1و1از1اجزای1الزامی1
پروژه1منظور1شود.1توجه1به1اين1عامل1به1معنای1استفاده1مجدد1
و1بازبه1كارگيری1بناهای1تاريخی1در1مباحثی1همچون1توسعه1
پايدار1نيز1مورد1تأكيد1است1و1از1نشانه1های1توسعه1يافتگی1يك1
جامعه1محسوب1می1شود.1از1مهم1ترين1نتايج11توجه1به1اين1عامل،1
تاريخی،1 بناهای1 از1 به1مواردی1همچون؛1حفاظت1 می1توان1
احيای1هويت1تاريخی1و1فرهنگی،1باززنده1سازی1همسايگی1ها،1
حذف1فضاهای1متروكه،1كاهش1جرم1و1جنايت1و1...1اشاره1نمود1

آلفاسؤاالتنام متغيرسؤالرديف

1q320.858حفاظت از ويژگی1های هنری اثر از منظر كيفيت معماری و تزئينات وابسته به آنارزش1های معماری اثر

2q600.870حفاظت از ارزش1های اجتماعی اثرارزش1های اجتماعی اثر

3q100.861حفاظت از ارزش1های تاريخی اثرارزش1های تاريخی اثر

4q340.854حفاظت و توجه به مناظر فرهنگی متقابل ميان اثر با پيرامون آنارزش1های فرهنگی مکان

5q330.855حفاظت و توجه به مناظر طبيعی متقابل ميان اثر با پيرامون آنارزش1های طبيعی مکان

6q110.857حفاظت از ارزش1های هنری اثرارزش1های هنری اثر

7q35 ارزش1های اجتماعی فرهنگی
0.872سازگاری با شرايط اجتماعی و فرهنگی پيرامون اثرجامعه

8q90.873حفاظت از ارزش1های فرهنگی اثرارزش1های فرهنگی اثر
)نگارندگان(

جدول1.71متغيرهای1عامل1اول1استخراج1شده1از1پرسش1نامه1تحقيق1به1همراه1سؤاالت1و1پايايی1آنها

 

 

ها حفاظت از ارزش

هاي ارزش 
معماري اثر

هاي ارزش 
تاریخی اثر

هاي ارزش 
طبیعی مکان

هاي ارزش
اجتماعی 

فرهنگی جامعه

هاي ارزش 
اجتماعی اثر

هاي ارزش 
فرهنگی مکان

هاي ارزش
فرهنگی اثر

هاي ارزش
هنري اثر 

عامل

ابعاد عامل

 

  
تصوير1.31نمايش1ترسيمی1عامل1اول1)استخراج1شده1از1پرسش1نامه1تحقيق(1

)نگارندگان(
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(Bullen, 2007).1اين1عامل1خود1از1چهارده1متغير1به1شرح1
جدول181تشکيل1يافته1است.1جهت1گروه1بندی1همسان1تر1
می1توان1اين1چهارده1متغير1را1در1شش1گروه1دسته1بندی1كرد.

عامل سوم: پشتيبانی

با1توجه1به1تحقيقات1به1عمل1آمده1از1قضاوت1خبرگان،1عامل1
سوم1در1ارزيابی1پروژه1های1مرمتی1تحت1عنوان1پشتيبانی1به1دست1
آمد.1واريانس1اين1عامل1پس1از1251چرخش1واريماكس16.2181
درصد1برآورد1شد1)تصوير51(.1منظور1از1پشتيبانی،1مجموعه1
اقدامات1و1فعاليت1هايی1است1كه1به1منظور1كمك1به1فعالين1و1
فعاليت1ها1در1حوزه11احيا،1ارتقا،1نگهداری،1مديريت1و1بهره1برداری1
از1اثر1انجام1می1شود1)كميته1تدوين1نظام1نامه1صندوق1احيا1و1
بهره1برداری1از1بناها1و1اماكن1تاريخی1و1فرهنگی،13881(.1اهم1
موارد1پشتيبانی1شامل؛1استادكاران1و1حرفه1مندها،1سرمايه1گذاری،1
مصرف1كنندگان1نهايی،1ايجاد1و1فعاليت1مؤسسات1آموزشی،1
فنی1مهندسی،1مديريت1و1بهره1برداری1در1زمينه11احيا،1جوامع1
محلی1و1نهادهای1غيردولتی،1منابع1انسانی،1مالکين1و1متصرفين1
آثار،1بناها1و1اماكن1تاريخی1و1فرهنگی1است1)همان(.1از1ديد1
بسياری1از1صاحب1نظران،1تا1حد1زيادی1ضمانت1اجرای1درست1
يك1پروژه1مرمتی1در1سايه1برخورداری1از1عامل1پشتيبانی1
مناسب1و1استفاده1از1نيروهای1متخصص،1امکان1پذير1است.1
برخی1از1صاحب1نظران1نيز1استفاده1از1نيروی1متخصص1با1

 

 

مدیریت
برداريبهره 

عامل

ابعاد عامل

بندي عواملگروه

ها و ظرفیت
هامحدودیت

مطالعات 
توجیهی

انطباق با 
هانیازمندي

نیروي انسانی

آموزش

بودجه

بندي زمان
بودجه

استانداردها

ظوابط حفاظتی

هاي علمی روش
همکاري با روز

موسسات

دسترسی 
همگان

اهداف شفاف

جامع بودن 
اهداف

 

 

  

تصوير1.41نمايش1ترسيمی1عامل1دوم1به1همراه1وزن1آنها1)استخراج1شده1
از1پرسش1نامه1تحقيق(1)نگارندگان(

آلفاسؤاالتنام متغيرسؤالگروهردیف

هدف1گذاری1
q640.891تدوين اهداف شفاف از بهره1برداریاهداف شفاف

q660.895توجه به اهميت جامعيت اهداف تعيين1شده بهره1برداریجامعيت اهداف

نيروی 2
انسانی

q810.891بهره1گيری از نيروی انسانی صاحب صالحيت با رويکرد بومی1سازینيروی انسانی

q820.897توجه به آموزش تخصصی، فرهنگی پرسنل شاغل در بهر1ه1برداریآموزش

بودجه3
q74 0.893پيش1بينی، تأمين و تخصيص بودجه كامل و كافیتأمين بودجه

q750.891تنظيم زمان1بندی بودجه در مديريت بهره1برداری از اثربرنامه1ريزی بودجه

روش1ها4
و فنون

q790.892انطباق روش1ها و فنون استفاده1شده با استانداردهااستانداردها

q800.892انطباق روش1ها و فنون استفاده1شده با ضوابط حفاظتیضوابط حفاظتی

q50.896بهره1گيری از روش1های علمی روزروش1های علمی روز

تعامالت5
q770.890همکاری با مؤسسات و سازمان1های ملی و محلی مسئول بر امورهمکاری با مؤسسات

q760.901ايجاد شرايط الزم برای دسترسی همگان به خدمات ارائه1شدهدسترسی همگان

انطباق6

q590.891مطالعات توجيهی اجتماعی و  فرهنگی در طرح بهره1برداریمطالعات توجيهی

q670.896سازگارسازی و انطباق طرح مديريت بهره1برداری با نيازمندی1هاانطباق با نيازمندی1ها

q73
ظرفيت1ها و 
0.894توجه به ظرفيت1ها و محدوديت1های اثر، مکان و محيطمحدوديت1ها

)نگارندگان(

جدول1.81متغيرهای1عامل1دوم1استخراج1شده1از1پرسش1نامه1تحقيق1به1همراه1سؤاالت1و1پايايی1آنها1
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رويکرد1بومی1سازی1را1در1درجه1دوم1اهميت1تأكيد1می1كنند.1از1
اين1عامل1نتيجه1گرفته1می1شود1كه1بايد1در1ارزيابی1پروژه1های1
مرمتی،1به1فاكتور1پشتيبانی1و1بهره1گيری1از1نيروهای1متخصص1

نيز1توجه1ويژه1شود.
در1اين1پژوهش،1عامل1پشتيبانی1بيشتر1با1رويکرد1نيروی1
انسانی1مورد1توجه1بوده1است.1اين1عامل1با1ضريب1پايايی1
1α=0.876به1صورت1يك1متغير1وابسته1ميانجی1عمل1می1كند1
و1در1ارزيابی1پروژه1های1مرمتی1تأثير1دارد.1عامل1پشتيبانی1از1
متغيرهايی1همچون؛1متخصصان1صاحب1صالحيت،1استادكاران1
)حرفه1مندها(1صاحب1صالحيت1و1كارگران1ماهر1تأثير1می1پذيرد1
و1در1هر1سه1متغير1فوق،1رويکرد1بومی1سازی1مورد1تأكيد1است.1
جدول1،91متغيرهای1تشکيل1دهنده11عامل1سوم1را1به1همراه1
شماره1سؤاالت1مربوطه1و1آلفای1كرونباخ1آنها،1به1ترتيب1اولويت،1

نشان1می1دهد.1

عامل چهارم: تعيين كاربری )احيا(

عامل1چهارم1استخراج1شده1از1تجزيه1و1تحليل1و1محاسبات1
داده1های1به1دست1آمده1از1پرسش1نامه1تحقيق،1مفهومی1است1

كه1تحت1عنوان1تعيين1كاربری1يا1احيا1معرفی1می1شود1)تصوير1
6(.1در1پژوهش1حاضر،1منظور1از1كاربری،1كاربرد1مناسب1و1
هم1ساز137و1به1معنای1هر1كاربردی1است1كه1موجب1هيچ1نوع1
تغيير1نامناسب1در1بافت1يك1مکان1كه1دارای1اعتبار1فرهنگی1
است1نشود1و1يا1شامل1دگرگونی1هايی1است1كه1مستلزم1حداقل1
تأثيرپذيری138باشند.1كاربری1متناسب1با1ساختمان1ها1و1اماكن1
فرهنگی1تاريخی1بايد1با1رعايت1مواردی1همچون؛1حفظ1و1ارتقای1
ارزش1های1تاريخی،1فرهنگی،1اجتماعی،1هنری،1ساختاری،1
طبيعی1و1معنوی1اثر1و1همچنين،1بهر1ه1گيری1از1ظرفيت1ها1
و1مزيت1های1تاريخی،1فرهنگی،1اجتماعی1و1اقتصادی1آن1به1
منظور1پاسخ1گويی1به1نيازهای1معاصر1و1انطباق1كاربری1مورد1
نظر1با1قوانين1و1مقررات1ناظر1به1موضوع1تعيين11شود.1اعطای1
كاربری1جديد1به1بنای1تاريخی،1به1معنای1احيا1و1استفاده1مجدد1
از1آن1است1كه1با1يافته1ها1و1تأكيدات1بسياری1از1محققين1از1
جمله؛1زاوادسکاس1و1آنتاچوسين1(2007)،1بالن1(2007)،1
التزكندروف1و1لورنز1(2005)،1كانجس1و1ديگران(2014) ،1
ميسيرليسوی1و1گانس1(2016)1و1ايگوی1و1ديگران(2020) 1
انطباق1دارد.1لذا،1يکی1ديگر1از1فاكتورهايی1كه1بايد1در1ارزيابی1
پروژه1های1مرمتی1مورد1توجه1قرار1گيرد،1عامل1تعيين1كاربری1
)احيا(1همراه1با1رعايت1مؤلفه1های1تشکيل1دهنده11آن1خواهد1بود.
عامل1تعيين1كاربری1با1ضريب1پايايی1α=0.8571به1صورت1
يك1متغير1وابسته1ميانجی1عمل1كرده1و1در1ارزيابی1پروژه1های1
مرمتی1تأثير1می1گذارد.1تعيين1كاربری1را1می1توان1متناظر1با1
احيا1تعبير1كرد.1احيا،1فرآيند1)عمليات1و1اقدامات(1هدفمندی1
است1كه1به1منظور1ارتقای1سطح1حفاظت،1تضمين1بقا1و1اعطای1
كاربری1متناسب1برای1بهره1برداری1از1بناها1و1اماكن1تاريخی1و1
فرهنگی،1با1حفظ1اصالت1و1يکپارچگی1آن1برنامه1ريزی1و1اجرا1
می1شود.1اين1عامل1خود1از1101متغير1به1شرح1جدول1101تشکيل1
شده1است.1توجه1به1اين1متغيرها1در1تعيين1كاربری1برای1اثر1
بسيار1حائز1اهميت1است.1جدول1،101متغيرهای1تشکيل1دهنده11
عامل1چهارم1را1به1همراه1گروه1بندی،1شماره1سؤاالت1مربوطه1

و1آلفای1كرونباخ1آنها1نشان1می1دهد.1

آلفای كرونباخسؤاالتنام متغيرسؤالرديف

1q190.837بهره1گيری از متخصصان صاحب صالحيت با رويکرد بومی1سازیمتخصصان

2q200.760بهره1گيری از استادكاران صاحب صالحيت با رويکرد بومی1سازیاستادكاران

3q210.876بهره1گيری از كارگران ماهر با رويکرد بومی1سازیكارگران
)نگارندگان(

جدول1.91متغيرهای1عامل1سوم1استخراج1شده1از1پرسش1نامه1تحقيق1به1همراه1سؤاالت1و1پايايی1آنها

 

 

 

پشتیبانی

عامل

ابعاد عامل

متخصصان

کارگراناستادکاران

 

 

 

  

تصوير1.51نمايش1ترسيمی1عامل1سوم1به1همراه1وزن1آنها1)استخراج1شده1
از1پرسش1نامه1تحقيق(1)نگارندگان(
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عامل پنجم: اصول عمومی حفاظت

يکی1ديگر1از1مفاهيم1مهمی1كه1از1نتايج1پرسش1نامه1تحقيق1
در1مرتبه1پنجم1استخراج1شد،1مفهومی1است1كه1تحت1عنوان1
اصول1عمومی1حفاظت1نام1گذاری1شده1است1)تصوير71(.1درصد1
واريانس1اين1عامل1پس1از1251چرخش1به1روش1واريماكس1
15.611برآورد1شد.1در1اين1پژوهش،1حفاظت1به1مفهوم1كليه1
روش1ها1و1فرآيندهای1توجه1به1يك1مکان1است1كه1برای1حفظ1
اعتبار1فرهنگی1آن1به1كار1می1رود1و1می1تواند1شامل1نگهداری1و1

بر1اساس1اوضاع1و1احوال1احتماال1ًشامل؛1محافظت1،39مرمت1،40
بازسازی141و1سازگار1كردن1و1يا1تركيبی1از1موارد1فوق1باشد1
)كميته1تدوين1نظام1نامه1صندوق1احيا1و1بهره1برداری1از1بناها1

و1اماكن1تاريخی1و1فرهنگی،13881(.1
از1اين1عامل1نتيجه1می1شود1كه1اصول1عمومی1حفاظت1
همراه1با1دوازده1متغير1تشکيل1دهنده11خود1يکی1از1معيارهای1
مهمی1است1كه1بايد1در1ارزيابی1پروژه1های1مرمتی1مورد1توجه1
قرار1گيرد1)تصوير71(.1اين1عامل1با1ضريب1پايايی1α=0.8891به1
صورت1يك1متغير1مستقل1عمل1می1كند1و1در1ارزيابی1پروژه1های1
مرمتی1تأثير1دارد.1به1عبارت1ديگر،1می1توان1اين1طور1معنا1كرد1
كه1اصول1عمومی1حفاظت1پيش1از1هر1اقدامی1بايد1در1ارزيابی1
پروژه1های1مرمتی1به1عنوان1اصول1اوليه1در1نظر1گرفته1شوند1و1
در1تمامی1طول1فرآيند1مورد1توجه1قرار1گيرند.1به1تعبيری،1اين1
عامل1دربرگيرنده11اهداف،1مطالعات1و1مستندسازی1فرآيند1است.1
عامل1اصول1عمومی1حفاظت،1از1دوازده1متغير1مستقل1مهم1به1
شرح1جدول1111تأثير1می1پذيرد1و1می1توان1اين1دوازده1متغير1
را1در1سه1گروه1اصلی1شامل؛1اهداف،1مطالعات1و1مستندسازی1

دسته1بندی1نمود.

عامل ششم: مراقبت و نگهداری

بررسی1های1به1عمل1آمده1از1نظر1صاحب1نظران1در1پرسش1نامه1
تحقيق،1عامل1ششم1را1تحت1عنوان1مراقبت1و1نگهداری1شناسايی1
كردند1)تصوير81(.1درصد1واريانس1اين1عامل1پس1از1251چرخش1
به1روش1واريماكس13.9481برآورد1شد.1نگهداری1،42مفهومی1به1

تصوير1.61نمايش1ترسيمی1عامل1چهارم1به1همراه1وزن1آنها1)استخراج1شده1
از1پرسش1نامه1تحقيق(1)نگارندگان(

تعیین کاربري

حجم و وزن  
مبلمان

تمامیت اثر

عامل

ابعاد عامل

حجم تردد  
انسانی

هاي ظرفیت
فرهنگی 
اجتماعی

هاي طرح 
باالدستی

هاي ظرفیت  
کالبدي

شان هنري و  
معماري

کاربري اصیل

عامل نه

تأسیسات

هاي ظرفیت 
ايسازه

 

  

آلفاسؤاالتنام متغيرسؤالرديف

1q420.840حد تحمل ظرفيت ساختاری اثر از نظر حجم و وزن مبلمانحجم و وزن مبلمان

2q410.843حد تحمل ظرفيت ساختاری اثر از نظر حجم تردد انسانیحجم تردد انسانی

3q38ايجاد شرايط الزم از طريق كاربری جديد جهت بهره1برداری از ظرفيت1های ظرفيت1های فرهنگی اجتماعی
0.834فرهنگی و اجتماعی اثر

4q500.841ظرفيت1ها و محدوديت1های ايجادشده از سوی طرح1های باالدستیطرح1های باالدستی

5q120.846توجه به ظرفيت1های كالبدی اثرظرفيت1های كالبدی

6q630.846حفاظت از تماميت اثر و توجه به رساندن كمترين آسيب بر كالبد اثرتماميت اثر

7q400.849توجه به كاربری اصيل اثركاربری اصيل

8q460.848ظرفيت1های سازه1ای اثر و ميزان مقاومت آن در برابر حوادث طبيعیظرفيت1های سازه1ای

9q450.846تناسب ميان شأن هنری و معماری اثر با طراحی مبلمانشأن هنری و معماری

10q470.839توجه به ظرفيت1ها و محدوديت1های اثر در استفاده از تأسيساتتأسيسات
)نگارندگان(

جدول1.101متغيرهای1عامل1چهارم1استخراج1شده1از1پرسش1نامه1تحقيق1به1همراه1سؤاالت1و1پايايی1آنها1
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معنای1مراقبت1و1حفظ1دائمی1بافت،1و1محتوا1و1جايگاه1قرارگيری1
يك1مکان1است1و1بايد1آن1را1با1تعمير143متمايز1دانست.1تعمير،1
مستلزم1مرمت1و1بازسازی1است1و1بر1همين1اساس1بايد1مالحظه1
شود.1از1اين1عامل1نتيجه1می1شود1كه1از1نظر1صاحب1نظران،1
يکی1ديگر1از1فاكتورهايی1كه1در1ارزيابی1پروژه1های1مرمتی1الزم1

است1مورد1توجه1قرار1گيرد،1تهيه1طرح1مراقبت1و1نگهداری1
است1كه1در1عامل1پنجم1نيز1بر1آن1تأكيد1شد.1عامل1مراقبت1
و1نگهداری1با1ضريب1پايايی1α=0.7421به1صورت1يك1متغير1
وابسته1ميانجی1عمل1كرده1و1در1ارزيابی1پروژه1های1مرمتی1
تأثير1می1گذارد.1اين1عامل1خود1از1متغيرهايی1به1شرح1جدول1
112تأثير1می1پذيرد.1اين1جدول،1متغيرهای1عامل1ششم1را1به1
همراه1شماره1سؤاالت1مربوطه1و1آلفای1كرونباخ1آنها،1به1ترتيب1

اولويت،1نشان1می1دهد.

عامل هفتم: سازگارسازی

هفتمين1مفهوم1مهمی1كه1از1نتايج1پرسش1نامه1تحقيق1
استخراج1شد،1مفهومی1تحت1عنوان1سازگارسازی1نام1گذاری1
شده1است1)تصوير91(.1درصد1واريانس1اين1عامل1پس1از1251
چرخش1به1روش1واريماكس15.1071برآورد1شد.1در1اين1پژوهش،1
سازگارسازی144به1معنای1تعديل1و1تبديل1يك1مکان1است؛1به1نحوی11
كه1برای1كاربری1به1شکل1مورد1نظر1مناسب1و1هم1ساز1باشد.1
به1عبارت1ديگر،1سازگارسازی1به1معنای1انطباق1با1نيازمندی1ها1و1
شرايط1معاصر1است1و1در1بسياری1از1تحقيقات1مورد1توجه1است.1
اين1يافته1با1نتايج1تحقيقات1و1تأكيدات1بسياری1از1محققين1
از1جمله؛1زاوادسکاس1و1آنتاچوسين1(2007)،1بالن1(2007)،1

آلفاسؤاالتنام متغيرسؤالگروهرديف

اهداف1
q10.880تدوين1اهداف1واضح1و1مشخص1از1طرح1پيشنهادیتدوين اهداف واضح

q20.885تدوين1مبانی1نظری1از1طرح1پيشنهادیمبانی نظری

مستندسازی2

q14مستندسازی1و1ثبت1كليه11مراحل1عمليات1حفاظتی1بر1اساس1مستندسازی
0.877قواعد1و1فن1آوری1های1روز

q250.882وقايع1نگاری1تغييرات1فنی1اثروقايع1نگاری فنی

q240.880وقايع1نگاری1تغييرات1كالبدی1اثروقايع1نگاری كالبدی

مطالعات3

q40.888پژوهش1محور1بودن1مراحل1تهيه1طرح1حفاظتیپژوهش محوری

q60.878انجام1عمليات1بر1اساس1اسناد1و1مدارك1متقن1تاريخیاسناد و مدارك تاريخی

q8انجام1عمليات1بر1اساس1شناسايی،1مستندسازی1و1حفاظت1از1اصالت اثر
0.881اصالت1و1تماميت1اثر

q260.873توجه1به1تهيه1گزارش1ضرورت1های1مرمتضرورت1های مرمت

q270.885تهيه1گزارش1ضرورت1های1احيا،1مديريت1و1بهره1برداریگزارش ضرورت1ها

q610.876تهيه1برنامه1مديريت1بهره1برداریمديريت بهره1برداری

q310.877تهيه1طرح1مراقبت1و1نگهداری1از1اثرمراقبت و نگهداری
)نگارندگان(

جدول1.111متغيرهای1عامل1پنجم1استخراج1شده1از1پرسش1نامه1تحقيق1به1همراه1سؤاالت1و1پايايی1آنها1

 

اصول عمومی 
حفاظت 

مدیریت
برداريبهره 

پژوهش محوري

اصالت اثر

هاي ضرورت 
مرمت

مراقبت و  
نگهداري

گزارش 
هاضرورت

اسناد و مدارك  
تاریخی

عامل

ابعاد عامل

بندي عواملگروه

مستندسازي

نگاري وقایع
تغییرات کالبدي

مبانی نظري

اهداف

نگاري وقایع 
تغییرات فنی

 

  
تصوير1.71نمايش1ترسيمی1عامل1پنجم1به1همراه1وزن1آنها1)استخراج1شده1

از1پرسش1نامه1تحقيق(1)نگارندگان(1
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هانگ1و1چن1(2017)،1ايگوی1و1ديگران1(2019)1و1سالرنو1
(2020)1انطباق1دارد.1بنابراين،1يکی1ديگر1از1فاكتورهايی1كه1
بايد1در1ارزيابی1پروژه1های1مرمتی1مورد1توجه1قرار1گيرد،1عامل1
سازگارسازی1همراه1با1رعايت1مؤلفه1های1تشکيل1دهنده11آن1است.1
عامل1سازگارسازی1با1ضريب1پايايی1α=0.8551به1صورت1
يك1متغير1وابسته1ميانجی1عمل1كرده1و1در1ارزيابی1پروژه1های1
مرمتی1تأثير1می1گذارد.1اين1عامل1خود1از1متغيرهايی1به1شرح1

جدول1131تأثير1می1پذيرد.1به1عبارت1ديگر،1اين1عامل،1مقدمه1ای1
بر1تأمين1نيازهای1معاصر،1استفاده1مجدد1و1بهره1برداری1از1اثر1
خواهد1بود.1اين1يافته1با1نتايج1تحقيقات1بسياری1از1محققين1
منطبق1است.1تحليل1نتايج1به1دست1آمده1از1نظريات1متخصصين1
نشان1می1دهد1كه1متغيرهای1اقتصادی1از1اهميت1و1وزن1كمتری1
نسبت1به1متغيرهای1ديگر1برخوردار1هستند؛1به1اين1معنا1كه1در1
خصوص1بناهای1تاريخی،1ساير1متغيرها1بر1متغيرهای1اقتصادی1  

مراقبت و نگهداري

عامل

ابعاد عامل

شناسیآسیب 
نگاريو آسیب 

 ضریب

پذیريآسیب

یا حذف

تهدیدها کنترل 

آسیب رفع

آسیب و پذیري

 

  

تصوير1.81نمايش1ترسيمی1عامل1ششم1به1همراه1وزن1آنها1)استخراج1شده1
از1پرسش1نامه1تحقيق(1)نگارندگان(1

آلفاسؤاالتنام متغيرسؤالرديف

1q70.711آسيب1شناسی و آسيب1نگاری دقيق در بناآسيب1شناسی و آسيب1نگاری

2q230.695شناخت و طبقه1بندی ضريب آسيب1پذيری نقاط مختلف در برابر تهديدهاضريب آسيب1پذيری

3q280.635طراحی و اجرای طرح1های مقابله1ای برای حذف يا كنترل تهديدهاحذف يا كنترل تهديدها

4q290.682انجام اقدامات الزم برای رفع آسيب1پذيری و آسيب در اثررفع آسيب1پذيری و آسيب
)نگارندگان(

جدول1.121متغيرهای1عامل1ششم1استخراج1شده1از1پرسش1نامه1تحقيق1به1همراه1سؤاالت1و1پايايی1آنها1

سازگارسازي

عامل

ابعاد عامل

 هاينیازمندي

 و فرهنگی

اجتماعی

 هايظرفیت

کالبدي،محیطی

 هايظرفیت  

اثر اقتصادي

هاي نیازمندي
اقتصادي

 

  

تصوير1.91نمايش1ترسيمی1عامل1هفتم1به1همراه1وزن1آنها1)استخراج1شده1
از1پرسش1نامه1تحقيق(1)نگارندگان(1

آلفاسؤاالتنام متغيرسؤالرديف

1q360.849سازگاری با نيازمندی1های فرهنگی، اجتماعینيازمندی1های فرهنگی و اجتماعی

2q130.846سازگاری با ظرفيت1های محيطی، كالبدی و ... اثرظرفيت1های محيطی، كالبدی

3q390.777بهره1برداری از ظرفيت1های اقتصادی اثرظرفيت1های اقتصادی اثر

4q370.777پاسخ گويی به نيازمندی1های اقتصادینيازمندی1های اقتصادی
)نگارندگان(

جدول1.131متغيرهای1عامل1هفتم1استخراج1شده1از1پرسش1نامه1تحقيق1به1همراه1سؤاالت1و1پايايی1آنها1
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اولويت1دارند.1جدول1،131متغيرهای1تشکيل1دهنده11عامل1هفتم1
را1به1همراه1شماره1سؤاالت1مربوطه1و1آلفای1كرونباخ1آنها،1به1

ترتيب1اولويت،1نشان1می1دهد.1

عامل هشتم: اجرا )مرمت(

بررسی1های1به1عمل1آمده1از1پاسخ1های1جمع1آوری1شده1از1
صاحب1نظران1در1پرسش1نامه1تحقيق،1عامل1هشتم1را1تحت1
عنوان1اجرا1)مرمت(1شناسايی1كردند1)تصوير101(.1واريانس1
اين1عامل1پس1از1251چرخش1به1روش1واريماكس14.6521
درصد1برآورد1شد.1در1اين1پژوهش،1مرمت1مفهومی1به1معنای1
بازگردانی1بافت1موجود1يك1مکان1به1وضعيت1قبلی،1از1طريق1
برداشتن1افزوده1ها1يا1سر1هم1بند1كردن1اجزا،1بدون1بهره1گيری1
از1مصالح1جديد145است1)كميته1تدوين1نظام1نامه1صندوق1احيا1
و1بهره1برداری1از1بناها1و1اماكن1تاريخی1و1فرهنگی،13881(.1اين1

عامل1خود1از1شش1متغير1مستقل1به1شرح1جدول1141تأثير1
می1پذيرد.1مفهوم1خوانايی1به1اين1معنا1است1كه1بخش1های1
جديد1از1قسمت1های1قديمی1اثر1متمايز1و1قابل1تشخيص1باشند.1
به1عبارت1ديگر،1استفاده1از1مصالح1جديد1هنگامی1ميسر1است1
كه1تفاوت1آن1با1بخش1های1اصيل1اثر1را1مشخص1سازد.1عامل1
اجرا1)مرمت(1با1ضريب1پايايی1α=0.8191به1صورت1يك1متغير1
وابسته1ميانجی1عمل1می1كند1و1در1ارزيابی1پروژه1های1مرمتی1
تأثير1دارد.1بر1اين1اساس،1می1توان1اين1طور1معنا1كرد1كه1مرمت1
بايد1اقدامی1جهت1بازگرداندن1يك1اثر1به1حالت1اوليه1خود1و1
به1تعبيری،1مقدمه1ای1برای1حفاظت1و1احيای1اثر1در1نظر1گرفته1
شود.1جدول1،141متغيرهای1تشکيل1دهنده11عامل1هشتم1را1به1
همراه1شماره1سؤاالت1مربوطه1و1آلفای1كرونباخ1آنها،1به1ترتيب1

اولويت،1نشان1می1دهد.1

)مرمت (اجراء

حداقل دخالت

پذیريبازگشت

بازخوانی

فناوري نوین

خواناییفناوري سنتی

عامل

ابعاد عامل

 
تصوير1.101نمايش1ترسيمی1عامل1هشتم1به1همراه1وزن1آنها1)استخراج1شده1

از1پرسش1نامه1تحقيق(1)نگارندگان(1

آلفاسؤاالتنام متغيرسؤالرديف

1q150.781داشتن حداقل دخالت در اثرحداقل دخالت

2q160.768دخالت در بناهای تاريخی برگشت1پذير باشد46بازگشت1پذيری

3q170.798حفاظت1از1فن1آوری1سنتی به همراه احيا و ارتقای جايگاه1 آنها در اثر47فن1آوری1سنتی

4q550.798توجه به امکان بازخوانی48 در آيندهبازخوانی

5q560.783توجه به خوانايی در اثرخوانايی

6q180.810استفاده1از1فن1آوری1نوين1در1طرح1مرمتی1اثرفن1آوری1نوين
)نگارندگان(

جدول1.141متغيرهای1عامل1هشتم1استخراج1شده1از1پرسش1نامه1تحقيق1به1همراه1سؤاالت1و1پايايی1آنها1
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نتيجه گيری
پژوهش1حاضر،1با1هدف1شناسايی1عوامل1و1متغيرهای1افزايش1بهره1وری1در1ارزيابی1و1انتخاب1پروژه1های1مرمتی1و1
استفاده1مجدد1از1بناهای1تاريخی1و1ايجاد1اتفاق1نظر1ميان1متخصصين1انجام1پذيرفت.1برای1اين1منظور،1از1طريق1انجام1
مطالعه1ادبيات1موضوع،1بررسی1منشورها،1مصوبات1و1قطع1نامه1های1مرمتی،1همين1طور1مصاحبه1و1مشورت1با1خبرگان1
و1اساتيد1داخل1كشور،1جدول1هدف-محتوای1تحقيق1تشکيل1و1پرسش1نامه1تحقيق1طراحی1شد1و1به1كمك1روش1های1
مختلف1اعتبارسنجی1انجام1پذيرفت.1نهايتا1ًبر1اساس1پاسخ1های1جمع1آوری1شده1از1جامعه1آماری1تحقيق1)خبرگان(،1
عوامل1مؤثر1در1ارزيابی1و1انتخاب1پروژه1های1مرمتی1و1استفاده1از1بناهای1تاريخی1)با1كاربری1مسکونی1دوره1قاجار(1با1
هدف1افزايش1بهره1وری1استخراج1شدند.1بنابراين،1با1استفاده1از1روش1تحليل1عاملی،1هشت1عامل1)مفهوم(1اصلی1شامل؛1
1.1حفاظت1از1ارزش1ها،1.21مديريت1بهر1ه1برداری،1.31پشتيبانی،1.41تعيين1كاربری1)احيا(،1.51اصول1عمومی1حفاظت،1
1.6مراقبت1و1نگهداری،1.71سازگارسازی1و1.81اجرا1)مرمت(1از1پرسش1نامه1تحقيق1استخراج1شدند1و1برای1هر1كدام1از1
اين1عوامل،1متغيرهای1مختلفی1به1شرح1جداول171تا1141به1دست1آمدند.1بر1اساس1تحليل1پاسخ1های1جمع1آوری1شده1
از1متخصصين،1بيشترين1درجه1اهميت1برای1عامل1حفاظت1از1ارزش1ها1به1دست1آمد1و1متغيرهای1اقتصادی1از1اهميت1
و1وزن1كمتری1نسبت1به1ساير1متغيرها1برخوردار1شدند.1در1مجموع،1نتايج1حاصل1از1اين1تحقيق1كه1حاصل1نظرسنجی1
ميان1متخصصين1و1صاحب1نظران1مرتبط1با1موضوع1بود،1نشان1می1دهند1كه1برای1افزايش1بهره1وری1در1مرمت1و1استفاده1
مجدد1از1بناهای1تاريخی1ايران1و1همچنين1روزآمد1نمودن1آنها،1بايد1در1مرمت1و1استفاده1مجدد1از1بناهای1تاريخی1به1
عوامل1شناسايی1شده1در1اين1تحقيق1توجه1ويژه1ای1شود.1به1عبارتی1ديگر،1يافته1های1اين1تحقيق1می1توانند1به1عنوان1مبنايی1
برای1ارزيابی،1ارزش1گذاری1و1انتخاب1از1ميان1پروژه1های1مرمتی1مورد1استفاده1قرار1گيرند1و1از1اين1جهت،1با1بررسی1و1
امتيازدهی1به1پروژه1های1مختلفی1كه1برای1مرمت1و1استفاده1مجدد1از1بناهای1تاريخی1پيشنهاد1می1شوند،1پروژه1ای1كه1
بيشترين1پاسخ1را1به1عوامل1و1متغيرهای1شناسايی1شده1در1اين1پژوهش1به1دست1آورد،1برای1اجرا1مناسب1تر1خواهد1بود.1
در1ادامه1اين1پژوهش1و1به1عنوان1پيشنهاد1تحقيقات1آينده،1می1توان1به1اين1نکته1اشاره1نمود1كه1مناسب1است1با1
استفاده1از1تکنيك1های1تحليل1تصميم،1به1بررسی1و1تعيين1وزن1هر1يك1از1عوامل1و1متغيرهای1به1دست1آمده1در1اين1
تحقيق1پرداخت1و1با1دست1يابی1به1ميزان1اثرگذاری1و1وزن1هر1كدام1از1عوامل1و1متغيرهای1تشکيل1دهنده1آنها1و1تبيين1
روابط1حاكم1ميان1آنها،1به1يك1مدل1ارزيابی1و1انتخاب1پروژه1های1مرمتی1و1استفاده1مجدد1از1بناهای1تاريخی1دست1يافت.1

پی نوشت 
1. Budapest
2. ICOMOS (1976) 
3. ICOMOS (1982) “Talx-Cala” 
4. The Burra Charter
5. Kohler
6. Graham
7. Bon & Hutchinson
8. Kohler & Hassler
9. Gallant & Blickle
10. Holyoake, K., & Watt
11. Larsson
12. Pearce 
13. O’Donnell
14. Balaras, Dascalaki & Kontoyiannidis
15. Myers & Wyatt
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16. Lutzkendorf & Lorenz
17. Bromley, Tallon & Thomas
18. Bullen
19. conejos
20. Mısırlısoy & Günçe
21. Hong & chen
22. Aigwi
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