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سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت محیط شهری در
بافتهای فرسوده پس از فرآیند نوسازی (مطالعه موردی :محالت اسدی و
صفا-منطقه  31تهران)
2

حسین حاتمی نژاد  ،3اکبر حمیدی* ،2لیال محمدی کاظم آبادی

-3دانشيار جغرافيا و برنامهریزي شهري ،دانشکده جغرافيا ،دانشگاه تهران
-7کارشناسی ارشد جغرافيا و برنامهریزي شهري ،دانشکده جغرافيا ،دانشگاه تهران
پذیرش مقاله3111/1/37 :
تأیيد نهایی مقاله3116/7/72 :
چكیده
بافتهاي فرسوده شهري بر اثر گذشت زمان و تغيير در الگوهاي فضایی ساختوساز ،داراي مشکالت زیادي از
لحاظ شرایط کالبدي ،اقتصادي و اجتماعی براي زندگی ساکنان آنها شدهاند .بر این اساس راهبرد بهينه بهسازي
و نوسازي این بافتها داراي اهميت زیادي در برنامهریزي و مدیریت شهري میباشد .هدف این پژوهش بررسی
رضایتمندي ساکنان محالت اسدي و صفا منطقه  31تهران از کيفيت محيط شهري پس از فرآیند نوسازي
میباشد .روش پژوهش به صورت توصيفی– تحليلی و روش گردآوري دادهها ،پيمایشی میباشد .جامعه آماري
در این پژوهش ساکنان محالت اسدي و صفا میباشند که با استفاده از فرمول کوکران  173نفر نمونه انتخاب
و پرسشنامه بين آنها توزیع شده است .دادهها در نرمافزار  SPSSبا استفاده از آزمونهاي  Tتک نمونهاي،
کندال و همبستگی پيرسون تحليل شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که شهروندان از ميان شاخصهاي
مورد بررسی نسبت به شاخصهاي زیبایی شناسی ،کالبدي و امنيت ابراز نارضایتی کردهاند .باالترین سطح
رضایتمندي ساکنان به بعد دسترسی و پایينترین سطح رضایتمندي به بعد کالبدي تعلق دارد .نتایج به دست
آمده از همبستگی پيرسون گویاي این حقيقت میباشد که بين ویژگیهاي فردي ساکنين و رضایتمندي آنها
از شاخصهاي کيفيت محيط رابطهاي وجود ندارد.
واژههای کلیدی :بافت فرسوده ،نوسازي ،رضایتمندي ساکنان ،محالت اسدي و صفا ،منطقه  31تهران.

* -نویسنده مسئول31335113171 :

Email: akbarhamidi70@gmail.com
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فرسوده شهري با توجه به اهميت آن در ارتقاي
کيفيت زندگی ساکنان شهر از یک سو و باز توليد
ارزشهاي اقتصادي براي پيشبرد اهداف توسعه
جامعه ،توجه مدیران شهري را به خود جلب کرده
است ( مهندسان مشاور دیارگاه شهر .)3155 ،در
واقع بافت فرسوده شهر بهعنوان یک بستر زیست
انسان شهرنشين نيازمند تأمين استانداردهایی است
که در یک نگاه میتوان آن را استانداردهاي کيفيت
زندگی ناميد (شاطریان و همکاران .)3113 ،کيفيت
زندگی مفهومی چندبعدي است که تأثيرات بسياري
در زندگی ساکنان یک محدوده سکونتی دارد و
مهمترین این تأثيرات رضایتمندي از سکونت در این
بافتهاست .بنابراین در برنامهریزي براي این
بافتها ،شناسایی معيارهاي موثر بر رضایتمندي
سکونتی و نحوه تأثيرگذاري آن از اهميت باالیی
برخوردار است (تقوایی و همکاران .)3113،شهر
تهران بهعنوان یکی از مراکز اصلی رشد اقتصادي،
اجتماعی و سياسی در کشور با چالشهاي مهمی از
جمله رشد شتابان شهرنشينی و توسعه بدون
برنامهریزي صحيح رو به رو است که این عامل
موجب گسترش افقی شهر و عدم توجه به بافتهاي
درونشهري شده است،که این خود فرسودگی
برخی مناطق را در پی داشته است .منطقه  31هم
یکی از مناطقی است که داراي بافت فرسوده
میباشد و سعی شده است از طریق فضاسازي بافت
در قالب طرحهاي بهسازي ،نوسازي و بازسازي
شهري ،بافت اصالح شود و خدمات مورد نياز تأمين
و کيفيت محيطی ارتقا یابد ،اما وقتی این برنامهها
طوري طراحی شوند که رضایتمندي سکونتی
ساکنان لحاظ نشود ،نشان میدهد که اجراي برنامه
نوسازي دچار مشکل است؛ چون نتوانسته براي
جامعه هدف ،سياستگذاري مناسب داشته باشد.
پژوهش حاضر تالش میکند ميزان رضایتمندي
ساکنان در بافت فرسوده شهري را از منظر

مقدمه
شهر مانند دیگر پدیدههاي ساخت انسان ،در طول
تاریخ درگير تحوالتی بوده است .رهایی از این
تغييرات امکانپذیر نيست ،زیرا به معناي سکون و
توقف است که به مرگ حيات شهري منجر میشود
(فالمکی .)3113 ،در واقع پایداري شهري درگرو
دگرگونی و تغيير تدریجی حيات شهر در ابعاد
گوناگون و به سوي سازگاري با نيازهاي زمانی-
مکانی است و تحقق نيافتن این سازگاري کمکم
سبب فرسودگی بافت شهرها میشود .عالوه بر این،
بافتهاي قدیمی در شهرها رو به فرسودهشدن می-
روند و این مکانها از لحاظ کيفيت زندگی دچار
افولی شدید میشوند .بنابراین برنامهریزي براي
ارتقاي کيفيت زندگی در این بافتها اجتنابناپذیر
است (سلمانی و همکاران .)3113 ،امروزه بافتهاي
فرسوده به بافتهایی با قدمت و عمر طوالنی اطالق
نمیشود ،بلکه به بافتهایی اطالق میشود که از
نظر ویژگیهاي کالبدي ،اقتصادي و در مواردي
اجتماعی فرسوده شده و جوابگوي نيازمنديهاي
ساکنين نمیباشد (دویران .)3152 ،همچنين از
دیدگاه شهرسازي ،بافت فرسوده به عرصههایی از
محدوده قانونی اطالق میشود که به دليل
فرسودگی کالبدي ،عدم برخورداري مناسب از
دسترسی سواره ،تأسيسات و خدمات و
زیرساختهاي شهري آسيبپذیر بوده و از ارزش
مکانی ،محيطی و اقتصادي نازلی برخوردارند
(مهرانفر و همکاران .)3113 ،براي ایجاد حيات
دوباره در مناطق فرسوده شهري باید اقدام به
نوسازي این بافتها نمود .نوسازي شهرها ،یک راه
حل براي استفاده بهينه از زمين و بهبود
عملکردهاي محيطی ،اقتصادي و اجتماعی
شهرهاست .نوسازي بازگرداندن حيات مجدد به فضا
با تاکيد بر تغيير شکل فضا یا مجموعه شهري است
(شماعی و پوراحمد .)3152 ،نوسازي بافتهاي
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بودن کيفيت کالبدي محيط و مسکن ،روابط
اجتماعی در حد معقول و اقتصاد خودکفا را از
عوامل موثر بر کيفيت محيط از دیدگاه شهروندان
برمیشمرد (حاجی نژاد و همکاران .)3151 ،گيفورد
( )3125در بيان متغيرهاي فردي موثر بر روي
ميزان ادراک رضایتمندي به عواملی چون جمعيتی،
شخصيتی ،ارزشها ،انتظارات ،مقایسه با سایر
سکونتگاهها و اميد به آینده اشاره میکند (گيفورد،
 .)3125از دیدگاه ون پل ( )3122بررسی و مرور
نوشتارهاي مربوط به ميزان رضایت از محيط
سکونتی ،نشان از آن دارد که درک ميزان رضایت
از سوي هر شخص و در شرایط مختلف شخصی،
اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی و فيزیکی متفاوت
است .به طوري که برخی از ویژگیهاي شخصی و
خانوار نظير سن ،جنسيت و مالکيت بر روي ادراک
کيفيت محيط تأثير میگذارد (خاتونآبادي و
همکاران .)3113 ،اقدامات بارون هوسمان در شهر
پاریس تحت عنوان شهرسازي باروک ،که بافت
فرسوده این شهر را درنوردید ،بهعنوان مهمترین و
اولين رخداد نظریهپردازي در زمينه مداخالت در
بافتهاي فرسوده شناخته میشود که امروزه
فعاليتهاي اجتماعی و عمرانی او در پاریس دیروز
مسئله امروز شهرهاي جهان سوم قلمداد میگردد
(فالمکی .)3156 ،در واقع امروزه به علت تغييرات
عمده اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی و کالبدي در
بستر شهرها و با رویکرد مدرنيزهسازي و تطابق
بافتهاي فرسوده با شرایط روزمره جریان زندگی
اجتماعی در شهرها ،نخستين محمل آزمایش
ایدههاي برنامهریزان و شهرسازان ،محدوده این
بافتها میباشد (دنيک و همکاران.)7335 ،
براساس یافتههاي رفيعيان و همکاران از سنجش
ميزان رضایتمندي سکونتی محله نواب تهران،
الگوهاي ارزیابی از محيطهاي سکونتی به ویژه در
مورد رضایتمندي میتواند در شناسایی وضع

شاخصهاي کيفيت محيطی بعد از اجرایی فرایند
نوسازي در محالت اسدي و صفا منطقه  31بررسی
کند .بدان دليل که تأمين نيازهاي اساسی ،توزیع
عادالنه امکانات و منابع ،بهبود شاخصهاي
اقتصادي-اجتماعی ،جلوگيري از رشد بدون برنامه
شهر و در نهایت کيفيت زندگی مردم ایجاب میکند
که رضایتمندي سکونتی در بافتهاي فرسوده مورد
ارزیابی قرار گيرد تا ضمن شناسایی وضعيت کيفيت
محيط در بافت فرسوده در جهت بهبود آن تالشی
مضاعف صورت گيرد .با توجه به آنچه ذکر گردید،
پژوهش حاضر درصدد است به سه سؤال اصلی پاسخ
دهد:
-3در محالت اسدي و صفا منطقه  31شهر تهران،
شاخصهاي کيفيت محيط زندگی پس از فرآیند
نوسازي از دید شهروندان در چه وضعيتی قرار دارد؟
-7پایينترین و باالترین سطح رضایتمندي در محالت
اسدي و صفا مربوط به کداميک از شاخصهاي مورد
بررسی میباشد؟
-1ارتباط بين رضایتمندي از شاخصهاي کيفيت
محيطی با ویژگیهاي فردي ساکنين چگونه است؟

اولين مدل نظري درباره رضایت از محل سکونت،
توسط مارانا و راجرز بيان شده است ،آنها رضایت
از محيط سکونت را منوط به درک و ارزیابی شخص
از ویژگیهاي محيطی مانند پاکيزگی ،امنيت و
خصيصههاي فردي نظير جنسيت ،سن و طبقه
اجتماعی دانستهاند (شاطریان و همکاران.)3113 ،
فلئوري باهی و همکاران ( )7335در تحقيقی به
بررسی عوامل تأثيرگذار بر ميزان رضایت از زندگی
از محيط پرداختهاند که در این تحقيق چهار دسته
عوامل شامل تصور از محيط اجتماعی ،دسترسی به
خدمات ،فضاي سبز و روابط اجتماعی را مورد
سنجش قرار دادند (فلئوري باهی و همکاران،
 .)7335پروفسور دوهل ( )3152شاخصهایی از
قبيل باال بودن سطح بهداشت ،وجود خدمات
بهداشتی مفيد و قابلدسترس براي ساکنين ،باال
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نوسازي با توجه به مسائل اقتصادي ،اجتماعی و
فرهنگی میتواند در توسعه درونزاي بافتهاي
فرسوده و جلوگيري از جمعيت گریزي در این
بافتها مثمر ثمر باشد .سوکيا و همکاران ()7333
هم در پژوهشی با عنوان رهيافت توسعه درونی در
بازسازي شهري در کالبدهاي قدیمی ،مشارکت و
پيادهسازي اصول توسعه پایدار را راهکار مفيدي در
سياستگذاري براي توسعه بافتهاي فرسوده ذکر
کردهاند .در جدول  3شاخصهاي کيفيت محيطی
در پهنههاي شهري آمده است.

موجود ،آگاهی از نقاط قوت و ضعف با هدف ارتقاي
کيفيت محيطهاي سکونتی موثر واقع گردد ،که در
این زمينه یکی از بهترین الگوهاي ارزیابی ،استفاده
از دیدگاههاي ساکنين در خصوص محيطهاي
سکونتیشان میباشد (رفيعيان و همکاران.)3155 ،
جمال محمدي و سيد محمد زواره بيدگلی ()3155
در مقالهاي با عنوان " نگاهی به توسعه درونزاي
بافتها ي فرسوده شهري با تاکيد بر نوسازي و
بهسازي" ارائه دادند و به بررسی آسيبشناسی
بافتهاي فرسوده پرداختهاند و به این نتيجه
رسيدهاند که اعمال روشهایی همانند بازسازي و

جدول  :3شاخصهاي کيفيت محيطی در پهنههاي شهري

مأخذ( :متون ذکر شده در جدول).
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تأثيرگذار بوده است؛ قسمتی از پروژه بزرگراه امام
علی در غرب محله صفا قرار دارد که آن باعث
تخریب قابل توجه بافتهاي فرسوده این محله براي
تعریض محور عبوري شده است (وزارت مسکن و
شهرسازي .)3117 ،در برنامه ستاد بازآفرینی پایدار
کالنشهر تهران ،از بين  7233محله هدف323 ،
محله اولویتدار شناخته شده که محالت محدوده
مورد مطالعه را نيز شامل میشود؛ در این برنامه بر
تأمين زیرساختها و سرانههاي خدماتی در محالت
هدف تأکيد شده است .بهسازي محورهاي ویژه از
جمله خيابان شهيد صفا ،خيابان اقبال ،خيابان
شهيد منتظري (ایرانمهر) ،اجراي المانهاي
زیباسازي شهري در پارک خيام و بلوار شهيد اسدي
از جمله مهمترین مصوبات ستاد بازآفرینی پایدار
کالنشهر تهران است .بنابر گفته اهالی و شورایاري
محالت به دليل مدیریتهاي ناپایدار و فساد اداري
در شهرداريهاي منطقه و عدم جلب مشارکت
شهروندان ،طرحهاي تهيه و اجرا شده چندان
موفقيتآميز نبوده است .منطقه  31براساس
تقسيمات شوراي اسالمی شهر تهران داراي  2ناحيه
و  31محله به نامهاي شهيد اسدي ،صفا ،زاهد
گيالنی ،قاسمآباد ،دهقان ،نيروي هوایی ،پيروزي،
حافظيه ،امامت ،شورا ،آشتيانی ،زینبيه و
سرخهحصار است .این منطقه که در شرق تهران
بزرگ واقع شده است ،از شمال به خيابان دماوند ،
از غرب به منطقه  32شهریور ،از جنوب به خيابان
پيروزي و از شرق به بزرگراه بسيج محدود میشود
(شکل  .)3این منطقه وسعتی معادل  3751هکتار
را داراست و از این سطح  113هکتار به بافت پر
شهري و مابقی به اراضی نظامی ،صنایع ،حرایم و...
میباشد .برآورد ظرفيت پذیري جمعيت منطقه
بدون احتساب شهرکهاي نظامی فاطميه و زینبيه،
137513هزار نفري باشد ).(Region13.tehran.ir

محدوده مورد مطالعه
اقدامات نوسازي شهري در این محالت مانند نمونه-
هاي پيشگام نوسازي (محالت نعمت آباد ،رباط
کریم ،باغ آذري و  )...شامل حمایتهاي مالی،
حقوقی ،تشویقی ،سياستی و مدیریتی میباشد.
نگاهی به برنامههاي موجود مبين این نکته است که
نسبت به سالهاي گذشته ،حرکتهاي بسيار
مفيدي به ویژه در خالل سالهاي  3152تا به امروز
( )3111مشاهده میشود .سازمان نوسازي شهري
تهران تسهيالتی تحت عنوان بستههاي تشویقی از
قبيل تخفيف عوارض صدور پروانه ،اعطاي تراکم
تشویقی در پالکهاي تجميع شده ،ارائه تسهيالت
بانکی جهت ساخت و ودیعه مسکن براي نوسازي
بافتهاي فرسوده این منطقه و به ویژه محله صفا،
اختصاص داده است (سازمان نوسازي شهر تهران،
 .)3111اقدامات شاخص نوسازي در سطح محالت
مورد مطالعه شامل شکلگيري نهادهاي محلی
نوسازي (دفتر تسهيلگيري محله صفا) ،تجميع 73
پالک ریزدانه مسکونی ،انجام پيش زمينههاي تهيه
طرح ساماندهی کارخانه جنگ افزاري (بزرگترین و
مهمترین مرکز مستقر در محالت صفا و اسدي) که
وسعتی حدود یک پنجم محله را در برگرفته و در
حال حاضر به صورت نيمه تعطيل درآمده است،
ارتقاي سرانههاي خدماتی در محلههاي مورد نظر
(احداث فرهنگسراي سالمند و وسعت بخشی به
بوستان خيام) ،جابهجایی تيرهاي برق و از لحاظ
اجتماعی ،کاهش آسيبهاي اجتماعی (مجرد
نشينی و خانههاي کارگري غيرقانونی) ،است
(شهرداري منطقه 3111 ،31؛ دفاتر تسهيلگري
منطقه  .)3111 ،31طرح ساماندهی ميدان امام
حسين (ع) ،ایجاد پياده راه  32شهریور و ایجاد
بزرگراه امام علی (ع) از جمله پروژههاي بهسازي و
عمرانی در مقياس فرامنطقهاي بر پهنههاي فرسوده
و کيفيت زندگی ساکنان این محالت شدیداً
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شکل  :3موقعيت جغرافيایی محدوده مورد مطالعه.

مواد و روشها
با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  173نفر با
سطح اطمينان  11درصد تعيين شده است.
یافتههاي تحقيق توسط نرمافزار  SPSSتجزیه و
تحليل شد .سازماندهی یافتههاي تحليلی به این
صورت است که ابتدا براي سنجش رضایتمندي از
شاخصهاي کيفيت محيطی در محالت موردنظر از
آزمون  Tتک نمونهاي استفاده گردید .براي تعيين
باالترین و پایينترین سطح شاخصهاي کيفيت
محيط زندگی از آزمون کندال استفاده شد .در انتها
براي ارزیابی رابطه بين ویژگیهاي فردي شهروندان
و رضایتمندي آنها از شاخصهاي کيفيت محيطی
از ضریب همبستگی پيرسون استفاده شده است.

پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردي و به لحاظ
روش توصيفی–تحليلی میباشد .با استفاده از
مطالعات اسنادي و کتابخانهاي ،الگوهاي نظري و
متغيرهاي تحقيق شناساییشده و سپس براي
آزمون فرضيهها با مطالعه ميدانی و از طریق
پرسشنامه اطالعات الزم کسب شده است .در همين
راستا  6شاخص(زیستمحيطی ،دسترسی ،کالبدي،
اجتماعی و امنيت ،اقتصادي و زیباشناسی) انتخاب
و براي هر یک چند زیر شاخص در نظر گرفته شده
است (جدول  .)7جامعه آماري در این پژوهش
ساکنان محالت صفا و شهيد اسدي میباشند که
طبق آمار سال  3113برابر با  21275نفر بوده است.
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جدول  :7شاخصهاي پژوهش

73

سنجش ميزان رضایتمندي ساکنان از کيفيت محيط شهري در بافتهاي فرسوده 77 ..............................................

بحث و نتایج
نمونهاي استفاده کردیم .در این آزمون فرض  H1به
این صورت بيان شده است :به نظر میرسد
شهروندان از شاخصهاي کيفيت محيط زندگی
رضایت دارند و همچنين فرض  H0اینگونه تعریف
شده است :به نظر میرسد شهروندان از شاخصهاي
کيفيت محيط زندگی رضایت ندارند .در این آزمون
در صورت کمتر شدن مقدار سطح معناداري از
 3/31و همچنين باالتر بودن ميانگين از حد متوسط
( )1فرض  H1تأیيد میشود و در صورت باالتر بودن
مقدار سطح معناداري از  3/31و پایينتر بودن
ميانگين از حد متوسط ( )1فرض  H0تأیيد میشود
(جدول .)1

کيفيت محيط زندگی میتواند تجمعی از سطح
رضایت در قلمروهاي مختلف زندگی باشد .بر این
اساس شاخصهاي کيفيت محيط زندگی به
کالبدي،
(اقتصادي،
قلمروهاي مختلف
زیستمحيطی ،اجتماعی و امنيت ،زیباییشناسی و
مدیریتی) تقسيمشده و ترکيب ميزان رضایت
حاصل از هر یک قلمروها ،کيفيت کلی زندگی را
نشان میدهد (خواجه و همکاران .)3113 ،بنابراین
در این پژوهش اقدام به اندازهگيري سطح
رضایتمندي ساکنين محالت از کيفيت محيط
زندگی پس از فرآیند نوسازي شده است .جهت
سنجش رضایتمندي ساکنين از آزمون  tتک

جدول  :1ميزان رضایتمندي ساکنان از شاخصهاي کيفيت زندگی طبق آزمون T

 -3/62362پایينتر از حد متوسط ميانگين ()1
میباشد ،بدین منظور فرض  H1مبنی بر رضایت
شهروندان رد میشود و فرض  H0مبنی بر عدم
رضایت شهروندان تأیيد میشود .در بين گویههاي
سؤال شده ،جهتگيري ساختمانها ،کيفيت
پيادهروها و مساحت واحدهاي مسکونی وضعيت
بهتري را نشان میدهد و در مقابل وجود فضاهاي
بالاستفاده وضعيت بدتري را در محالت مورد

نتایج آزمون در شاخص زیستمحيطی بيانگر این
میباشد که سطح معنیداري آن کمتر از 3/31
است و به ميزان  3/37231باالتر از حد متوسط
ميانگين میباشد بدین معنی که فرض  H0مبنی بر
عدم رضایت ساکنين از بعد زیستمحيطی رد
میشود و فرض  H1مبنی بر رضایت شهروندان
تأیيد میشود .نتایج آزمون در بعد کالبدي نشان
میدهد که عالوه بر اینکه معنادار است ،به ميزان
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و فرض  H0مبنی بر عدم رضایت شهروندان رد
میشود .نتایج آزمون در بعد زیباشناسی حاکی از
آن است که سطح معناداري آن کمتر از  3/31است
و به ميزان  -3/15362پایينتر از حد متوسط
ميانگين میباشد و نشاندهنده این است که
ساکنين محالت اسدي و صفا این شاخص را در
وضعيت نامطلوبی ارزیابی کردهاند (فرض  H0تأیيد
میشود) .اکنون براي اینکه ميانگين شاخصهاي
موردنظر بررسی شود از آزمون کندال استفاده شده
است آزمون کندال یکی از روشهاي ناپارامتري
است که براي سنجش ميزان تناظر یا مطابقت بين
مجموعه رتبه و ارزیابی معنیداري این تناظر به کار
می رود .با توجه به آزمون کندال شاخصهاي
رضایتمندي براساس ميانگين ،رتبهبندي شدهاند و
باالترین ميانگين نشاندهندهي این است آن
شاخص از شرایط مطلوبی برخوردار است و
پایينترین ميانگين نشاندهنده شرایط نامطلوب آن
شاخص میباشد .نتایج گویاي این است که براساس
نظر ساکنين محالت اسدي و صفا پایينترین
ميانگين مربوط به شاخص کالبدي میباشد و
باالترین ميانگين را شاخص دسترسی کسب کرده
است (جدول  .)2براي آزمون فرضيه سوم (به نظر
میرسد بين ویژگیهاي فردي ساکنين محالت
(سن ،تحصيالت و مدت اقامت) و رضایتمندي آنها
از شاخصهاي کيفيت محيطی رابطه وجود دارد) از
ضریب همبستگی پيرسون استفاده شده است.

مطالعه دارد .نتایج آزمون در بعد امنيت بيانگر آن
است که عالوه بر اینکه معنادار است ،به ميزان
 -3/17662پایينتر از حد متوسط ( )1میباشد و
نشاندهنده این است که ساکنين محالت اسدي و
صفا این شاخص را در وضعيت نامطلوبی ارزیابی
کردهاند (فرض  H0تأیيد میشود) .از آنجایی که
ميزان فضاهاي خالی و بالاستفاده در محالت
موردنظر زیاد است و از طرفی هم نورپردازي معابر
و خيابانها در شب از سطح مطلوبی برخوردار
نمیباشد ،بنابراین مجموع این عوامل سبب شده تا
ميزان امنيت شهري آنطور که باید ،رضایت
ساکنين را تأمين نکرده است .نتایج آزمون در بعد
اجتماعی نشان میدهد که تفاوت ميانگينها به
ميزان 3/35133باالتر از حد متوسط ميانگين
میباشد ،بدین منظور فرض  H1مبنی بر رضایت
شهروندان تأیيد میشود و فرض  H0مبنی بر عدم
رضایت شهروندان رد میشود .نتایج آزمون در بعد
اقتصادي حاکی از آن است که عالوه بر اینکه
معنادار میباشد به ميزان  3/31362باالتر از حد
متوسط ميانگين میباشد ،بدین منظور فرض H1
مبنی بر رضایت شهروندان تأیيد میشود و فرض
 H0مبنی بر عدم رضایت شهروندان رد میشود.
نتایج آزمون در بعد دسترسی نشان میدهد که
عالوه بر اینکه معنادار میباشد ،به ميزان 3/71111
باالتر از حد متوسط ميانگين میباشد ،بدین منظور
فرض  H1مبنی بر رضایت شهروندان تأیيد میشود
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جدول  :2ميانگين شاخصهاي پژوهش با استفاده از آزمون کندال

پيرسون جهت سنجش رابطه بين مدت سکونت و
کيفيت محيط زندگی سطح معناداري (3/135 )sig
است که بيشتر از  3/31میباشد ،بدین معنی که
بين این دو متغير (مدت سکونت و کيفيت محيط
زندگی) همبستگی معناداري وجود ندارد .یعنی
افزایش مدت سکونت در محالت باعث افزایش
سطح رضایت از کيفيت زندگی نمیشود (جدول .)1

از آنجایی که سطح معناداري آزمون از سطح آلفاي
 3/31بزرگتر میباشد ،در نتيجه هيچگونه رابطهاي
بين سن و رضایتمندي از کيفيت محيط زندگی
وجود ندارد .بين دو متغير تحصيالت و کيفيت
محيط زندگی رابطه معناداري مشاهده نمیشود؛
چرا که سطح معناداري  3/617میباشد و بيشتر از
 3/31است .با توجه به نتيجه آزمون همبستگی

جدول  :1ميزان همبستگی متغيرهاي سن ،ميزان تحصيالت و مدت اقامت با کيفيت محيط زندگی در محدوده مورد
مطالعه

بهسازي بافتها کشانده است .بنابراین توجه به
کيفيت محيط زندگی در این بافتها که دچار تنزل
چشمگير کيفی شدهاند باید در برنامهریزيها و
مدیریت شهري لحاظ شود .از آنجا که منطقه 31
بهعنوان یکی از مناطق قدیمی و داراي بافت

نتیجه گیری
موضوع بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري ،همواره
یکی از مسائل و چالشهاي شهرهاي امروزي است
که اندیشمندان حوزههاي مختلف علوم و مدیران
شهري را به حيطه تالش در جهت بازسازي و
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معناداري وجود ندارد .با استناد به یافتههاي
پژوهش و همچنين آنچه تاکنون در زمينه نوسازي
و بهسازي بافتهاي فرسوده منطقه  31شهرداري
تهران به ویژه محالت صفا و اسدي روي داده و ادامه
دارد ،پيشنهادها و راهبردهاي زیر جهت محقق
شدن اهداف این طرحها و افزایش رضایتمندي
ساکنين این محالت از شاخصهاي کيفيت
محيطی ،ارائه میگردد:
-3در بعد اجتماعی تأمين تسهيالت تشویقی براي
جذب و تثبيت اسکان در بافت؛ افزایش برنامههاي
اجتماعی و فرهنگی در محدوده محالت و بهره-
گيري از نظرات مردم و ساکنين در طرحهاي
بهسازي و نوسازي میتواند موجب بهبود یافتن در
حد انتظار شرایط کيفيت زندگی در بافتهاي
فرسوده محلههاي صفا و اسدي گردد.
-7ایجاد یک تشکل یا هيئت محلهاي براي نظارت
و کنترل فرایند نوسازي بر محله الزم است و این
تشکل محلهاي بایستی زمينه همکاري و مشارکت
ساکنين محالت صفا و اسدي را براي بهبود کيفيت
زندگی محله خود را در امر نوسازي و ارتباط با
مدیران را فراهم نماید.
-1اغلب معابر پياده و خيابانها در محالت موردنظر
فاقد نورپردازي مناسب میباشند ،بنابراین،
ساماندهی روشنایی معابر در شب براي ارتقاي
امنيت ضروري است.
-2رعایت اولویت سازگاري کاربريها در افزایش
کيفيت زندگی در محالت موردنظر مؤثرند و باید
مدنظر قرار گيرد؛ در حال حاضر در محالت صفا و
اسدي بعضی کاربريهاي متداخل و مزاحم مانند
کارگاههاي صنعتی و توليدي ،نظامی و مسکونی در
مجاورت یکدیگر قرار گرفته که موجب پایين آمدن
شاخصهاي کيفيت زندگی از قبيل زیست محيطی،
بهداشتی ،ایمنی و راحتی شده است.

فرسوده میباشد ،از قاعده بهسازي و نوسازي بافت
فرسوده مستثنی نبوده و طرحهاي نوسازي و
بهسازي براي آن تهيه و اجرا شده است که در این
پژوهش ميزان رضایتمندي ساکنين از عواقب این
فرایند در ابعاد کيفيت زندگی ارزیابی شده است.
نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که روند
تأثيرگذاري طرحهاي نوسازي و بهسازي در بافت-
هاي فرسوده محالت صفا و اسد منطقه  31شهر
تهران بر شاخصهاي کيفيت زندگی و کسب
رضایتمندي شهروندان در قالب آزمونهاي آماري
(آزمون  ،Tکندال و ضریب همبستگی پيرسون)
متفاوت است؛ به طوري که براساس تحليل دادهها
در آزمون تی ،شاخصهاي دسترسی با مقدار T
( )5/272و اقتصادي ( )1/113از نظر مصاحبه
شوندگان و پاسخگویان پس از اقدامات نوسازي
وضعيت مطلوب و مناسبی پيدا کردهاند و در رتبه-
هاي اول و دوم قرار گرفتهاند .شاخصهاي اجتماعی
با مقدار تی ( )7/721و زیست محيطی ()7/531
نسبتاً بهبود یافتهاند و شاخصهاي امنيتی ،کالبدي
و دسترسی به ترتيب با مقدار ،-72/212 ،T
 -73/263و  -33/611بدترین وضعيت را دارا
هستند و تأثيرگذاري فرایند نوسازي و بهسازي بر
این شاخصها منفی و کم رنگ ارزیابی شده است.
براساس بررسی و مقایسه امتيازات شاخصهاي
رضایتمندي سکونتی از وضعيت طرحها در آزمون
کندال ،شاخصهاي دسترسی با ميانگين (،)1/62
زیست محيطی ( ،)1/2اجتماعی (،)2/31
زیباشناسی ( ،)2/23اقتصادي ( ،)1/23امنيت
( )7/52و کالبدي ( )7/25به ترتيب ،بيشترین و
کمترین رضایتمندي را کسب کردهاند .و همچنين،
نتایج حاصل از ضریب همبستگی پيرسون حاکی از
آن است که بين ویژگیهاي فردي و ميزان
رضایتمندي از شاخصهاي مورد نظر هيچ رابطه
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