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چالش های پیش روی نواحی نوسازی شده در ایران با تاکید بر شکل  گیری 
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چکیده
استفاده از رویکرد نوسازی شهری در طرح ها و سیاست ها منجر به شکل گیری پدیده اعیان  سازی در برخی از نواحی شهری 
می  شود. این پدیده با چالش ها و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری از جمله افزایش نابرابری و عدالت شهری، اعمال 
فشارهای ناشی از جابجایی و تقاضای مسکن به نواحی فقیرنشین مجاور، افزایش قیمت امالک، تغییر ماهیت خدمات 
محلی، کاهش سرمایه های اجتماعی و غیره روبه رو می باشد. مقاله حاضر از نوع کاربردی بوده و روش انجام آن توصیفي 
و تحلیلي مي  باشد و به منظور گردآوری داده  ها از شیوه  های اسنادی و کتابخانه  ای استفاده و روش تحلیل محتوای کیفی 
و بازبینی سیستماتیک داده  ها برای دستیابی به توسعه مدل مفهومی برآمده از داده  های متنی پژوهش  های پیشین )به 
عنوان داده  های ثانویه( مورد استفاده قرار گرفته و به منظور استخراج چالش  های پیش روی نوسازی شهری، 89 مقاله 
از پایگاه  های اطالعاتی SID, Civilica, Magiran, Scopus, ScienceDirect و 10 پایان  نامه و رساله مورد بررسی قرار 
گرفته اند. هدف این مقاله بررسی نواحی نوسازی شده با تاکید بر شکل  گیری پدیده اعیان  سازی در این نواحی در راستای 
پاسخ به این پرسش می  باشد که چالش  های پیش  رو در نواحی نوسازی شده با شکل  گیری پدیده اعیان  سازی کدام است؟ 
نتایج بررسی  ها نشان می  دهد که از میان 20 زیرمقوله  ی استخراج شده، زیرمقوله  های »بافت فرسوده« دارای بیش ترین 
فراوانی و زیرمقوله های »هویت مکان، احیاء، انسجام اجتماعی، اقشار کم درآمد و جابجایی جمعیت« دارای کم  ترین فراوانی 
می  باشد؛ این امر بیانگر این است که پیامدها و مقوله  های اجتماعی و فرهنگی کم  تر مورد توجه بوده و مسائلی هم چون 

هویت و حس تعلق به مکان در این نواحی کم  تر و به صورت محدود مورد بررسی قرار گرفته  اند.
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پورجعفر، محمدرضا و دیگران

۱. مقدمه
بافت های ناکارآمد شهری به عرصه هایی از شهرها اطالق 
می شود که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری 
مناسب از دسترسی سواره، تاسیسات و خدمات شهری و 
زیرساخت های شهری آسیب پذیر بوده و در عیِن  حال از 
ارزش مکانی- محیطی، اقتصادی و اجتماعی برخوردارند. 
امکان  آن ها  مالکان  و  ساکنان  فقر  دلیل  به  بافت ها  این 
نوسازی خود به خودی را ندارند. در حال حاضر سکونت 
محدوده  در  کشور  شهری  جمعیت  چهارم  یک  از  بیش 
موضوع  اهمیت  از  حکایت  شهری  ناکارآمد  بافت های 
 Pourahmad,( دارد  محدوده ها  این  برای  برنامه ریزی 
فرآیند   .)Keshavarz, Aliakbari, and Hadavi 2017
توسعه شهری و روند تغییرات در این پهنه ها دستخوش 
ایده های متنوعی بوده است. این ایده ها بر مبنای شرایط 
تصمیمات  جمله  از  توسعه  سیاست های  و  زمان  و  مکان 
پیشرفت  جمعیت،  رشد  طبیعی،  رویدادهای  سیاسی، 
تکنولوژی و ساختارهای اجتماعی- اقتصادی شکل گرفته 
و با رویکردهای متفاوتی در سیر تغییرات خود مواجه بوده 
کرد  اشاره  نوسازی شهری  به  از جمله می توان  که  است 
که بر تغییرات کالبدی و عملکردی مبتنی بر بازسازی و 
توسعه مناطق قدیمی شهرها تکیه دارد. یکی از پیامدهای 
است  اعیان  سازی  پدیده  شهری،  نوسازی  محتمل  بسیار 
وسیله  به  و محالت  مناطق  بازسازی  فرآیند  واقع  در  که 
این  می باشد.  زندگی  جدید  ساختارهای  و  محیط  ایجاد 
از  اعم  اقتصادی  و  اجتماعی  با چالش های  همواره  پدیده 
جابجایی جمعیتی و سکونت افراد طبقه متوسط با درآمد 
باالتر به جای افراد کم درآمد و بنابراین جابه جایی ساکنان 
عبارتی  به  یا  باطنی شان  میل  علی  رغم  بومی  و  محلی 
طرد و انتقال افراد کم درآمد و تقاضای مسکن به نواحی 
و  اجاره  بها  و  مسکن  قیمت  افزایش  مجاور،  فقیرنشین 
تغییر ماهیت خدمات محلی، از دست رفتن تنوع طبقات 
شده،  اعیان سازی  نواحی  در  جمعیت  کاهش  اجتماعی، 
و  شهری  هویت  تغییر  و  درآمد  کم  اقشار  خانمانی  بی 
 Tajbakhsh and Pakzad( بوده است  حس مکان روبه رو 
ابعاد  در  پدیده  این  گسترده  تاثیرات  واقع  در  و  2016(؛ 
بیان  را  موضوع  این  بررسی  اهمیت  و  ضرورت  گوناگون 
می  دارد. در این پژوهش، از اصطالح چالش به جای مسئله 
یا مشکل استفاده می شود؛ زیرا صاحب نظران این حوزه از 
جمله لنگ، اتکینسون و غیره معتقدند هزینه و فایده در 
در  مختلف  نفع های  ذی  منظر  از  باید  اعیان سازی  مورد 
مثال  طور  به  شود.  بررسی  جداگانه  طور  به  جریان  این 
برای  و  مثبت  آن ها  صاحبان  برای  امالک  ارزش  افزایش 
مستاجرین و متقاضیان مسکن منفی است. در واقع چالش 
شرایط و وضعیت جدیدی است که مسیر آینده جامعه را 
از بیرون مورد هجوم قرار داده و حفظ تعادل آن را سخت 
می باشد.  چاره اندیشی  برای  تدبیری  و  تالش  مستلزم  و 
عملی  راهبردهای  به  رسیدن  چالش ها،  مطالعه   از  هدف 

این  به همین دلیل   .)Zooelm 2005( نویدبخش است  و 
مقاله با هدف بررسی و تحلیل چالش های نوسازی شهری 
بر جابجایی  های  تاکید  با  ایران  در  ناکارآمد  بافت های  در 
جمعیتی و پیامدهای آن در نواحِی اعیان  سازی شده شکل 

گرفته است. 

2. روش پژوهش
این پژوهش از نوع کیفی و با روش تحلیل محتوای کیفی 
و  نوسازی  با  مرتبط  پژوهش های  تحلیل  و  بررسی  به 
اعیان سازی )داده  های متنی( پرداخته است. روش گردآوری 
داده  ها اسنادی و کتابخانه  ای می  باشد به گفته مارشال و 
را س من استفاده و تحلیل اسناد مستلزم به کارگیری روش 
را می توان  واقع تحلیل محتوا  تحلیل محتوا می باشد. در 
روش تحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوایی داده های متنی 
و  کدبندی  نظام مند،  طبقه بندی  فرآیندهای  طریق  از 
 Hsieh( تم سازی یا طراحی الگوهای شناخته شده دانست
and Shanon 2005(. بسته به نوع و گستردگي یک مقوله، 
پي درپي ،  تحلیل  با  باشد  داشته  نیاز  است  ممکن  محقق 
 89 شامل  آماری  جامعه  بکوشد.  زیرمقوله  شناسایي  در 
از  منبع(  )در مجموع 99  رساله  و  پایان  نامه  و 10  مقاله 
 SID, Civilica, Magiran, Scopus, پایگاه های اطالعاتی
از  که  است  شده  سعی  ابتدا  است.   ScienceDirect
مرتبط  ترین و به روزترین منابعی که دارای مفاهیم مرتبط 
از  منابع  شود.  استفاده  است،  پژوهش  اصلی  موضوع  با 
انجام  دانشجویی  پایان  نامه  های  و  فارسی  معتبر  نشریات 
شده در دانشگاه  های معتبر کشور می  باشد. واژگان کلیدی 
کلیدی  واژگان  ارتباط  نحوه  و  میزان  و  استخراج  منابع 
طیف  اساس  بر  پژوهش  این  با  بررسی  مورد  منابع  در 
تفاوت،  بی  مرتبط،  مرتبط،  کاماًل  دسته  پنج  در  لیکرت 
بررسی  مورد  و  غیرمرتبط طبقه بندی  کامال  و  غیرمرتبط 
قرار گرفته اند و در مرحله بعدی بر اساس فراوانی هریک از 
واژگان، واژگانی که زیر یک مقوله قرار می  گرفتند در یک 
دسته جای گرفتند و واژگانی که دارای تکرار نبوده پس از 

غربالگری حذف شدند. 

۳. پیشینه پژوهش 
از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون، اندیشمندان مختلف در 
مورد اعیان  سازی بحث کرده  اند. با وجود تنوع در دیدگاه  های 
یعنی  اعیان  سازی  اصلی  ویژگی  بر  همگی  پژوهشگران، 
جابجایی جمعیت، اتفاق نظر دارند. اعیان  سازی و نظریات 
در  تعارض  آمیز  و  مهم  مسائل  از  همواره  آن،  به  مرتبط 
برنامه  ریزی شهری معاصر بوده است. این روند با مشکالتی 
که در رابطه با مسکن و استطاعت آن به وجود می  آورد، 
در متن محله و نظریه  های محققین منعکس شده است. از 
دهه 1950 تاکنون، سیر برنامه  ریزی و جریانات سرمایه و 
اقتصاد جهانی بسیار متحول شده و در حال تغییر است؛ 
تغییرات  باعث  نیز  محلی  در سطح  تکامل  و  پویایی  این 
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روندهای  از  و  شده  فرهنگی  اجتماعی-  ترکیب  گسترده 
در حال جریان متأثر و بر سایر فرایندها نیز اثر می  گذارد. 
مطرح  فراوانی  بحث  های  اعیان  سازی  مورد  در  بنابراین 
گشته است و بخشی از تحقیقات به بررسی نظری مفهوم 
نمونه  های موردی  با  اعیان  سازی و بخشی دیگر  فرایند  و 

انواع اعیان  سازی  های صورت گرفته را تبیین کرده  اند.
در پژوهشی سمانه صفری و ساناز سعیدی مفرد )1401( 
در  جابه  جایی جمعیت  بر  سرمایه  گذاری  تأثیر  بررسی  به 
کمی  روش  به  فوق  پژوهش  پرداخته  اند.  المهدی  محله 
است  اساسی  سؤال  این  به  پاسخ  پی  در  و  شده  انجام 
جمعیت  جابه  جایی  بر  تأثیری  چه  سرمایه  گذاری  که 
از  شاخص  ها،  و  موردی  نمونه  بررسی  برای  می  گذارد؟ 
اطالعات  پردازش  از  پس  استفاده شد.  پرسش نامه  روش 
تحلیل  روش  کمک  به   SPSS نرم  افزار  با  آمده  به دست 
مسیر و نرم  افزار PLS Smart مدل حاصل از روابط میان 
متغیرها و شاخص  ها و هم چنین ضرایب مسیر و ضرایب 
معناداری ارائه شده است. نتایج این پژوهش نشان می  دهد 
که متغیر سرمایه  گذاری در سطح اطمینان 95 درصد در 
محله المهدی بر متغیر جابه  جایی جمعیت تأثیر می  گذارد.

پرنیا گرکانی دشته و امیرمحمد بابالو )1401( در مقاله  ای 
در  اعیان سازی  رویکردهای  گونه شناسی  عنوان  تحت 
رویکردهای  گونه شناسی  به  معاصر  شهری  برنامه ریزی 
تاکنون( پرداخته  اند.  اعیان  سازی در دوره معاصر )1990 
برای دستیابی به هدف فوق در تحقیق کیفی، این پژوهش 
با جمع آوری  نظریه  ها  با روش گونه شناسی و طبقه بندی 
ایجاد چارچوب  و  کتابخانه  ای  روش  های  از طریق  داده  ها 
معاصر  شهری  برنامه ریزی  در  اعیان سازی  رویکردهای 
اعیان  سازی  رویکردهای  عمده  است.  گرفته  صورت 
فرهنگی،  محور، جمعیتی،  دولت  رویکردهای  به  معطوف 
بودند  اعیان سازی  فوق-  و  زیست محیطی  حمل ونقل گرا، 
هرکدام  به  مربوط  مسائل  و  شده  تبیین  رویکرد  هر  که 
زمینه  در  نظریه  پردازی  لزوم  نتیجه  در  گردید.  روشن 
اعیان سازی در کشور بایستی معاصرسازی شود و توسعه 
عنوان  به  بلکه  غایی  هدف  عنوان  به  نه  محالت  مجدد 
وسیله ای برای دستیابی به زیست پذیری محالت شناخته 
اعیان سازی  شکل  به  که  نوسازی  پروژه  های  اثرات  شود. 
نمود پیدا کرده اند شناسایی و بررسی شوند زیرا یک فقدان 
وجود  ایران  در  اعیان سازی  زمینه  در  مطالعاتی  و  آماری 

دارد.
در پژوهش خانمرادی و همکاران )1398(، به عوامل تغییر 
سبک زندگی و ساختار اجتماعی، جایگزینی و جابجایی 
واسطه  به  زندگی  کیفیت  و  کالبدی  تحوالت  ساکنان، 
به  مهاجرت  و  خانه  ها  فروش  فرسوده،  بافت  اعیان سازی 
حاشیه و محالت کم درآمد شهر توسط اقشار فقیر و کم 
درآمد و قدیمی محالت، افزایش قیمت زمین و اجاره بها، 
اختالط فرهنگی و اجتماعی و پراکندگی بافت فرهنگی در 

اثر جابجایی  ها اشاره شده است.

نظرپور و همکاران )1396(، در بررسی اثرات و پیامدهای 
نوسازی  های صورت گرفته در بافت  های فرسوده شهر تهران 
نوسازی نشده،  پالک  های  فرسودگی  تشدید  عوامل  به 
مشکل  تشدید  و  شهری  دفاع  بی  فضاهای  افزایش 
فرهنگی،  و  اجتماعی  منفی  اثرات  و  معابر  و  دسترسی  ها 
می  کنند  عنوان  و  می  پردازند  محیطی  زیست  و  امنیتی 
که احساس ناامنی و بی  اعتمادی به نهادها و سازمان  های 
طرح  ها  این  اثرگذار  منفی  پیامدهای  مهم  ترین  از  دولتی 

محسوب می  شوند.
هویت  فروپاشی  عوامل  به   ،)1396( شیخ  و  نوری کیا 
از  حوزه  اجباری  ترک  محله،  تاریخی  منظر  و  فرهنگی 
بافت،  و  محله  اجتماعی  ساختار  ویرانی  ساکنین،  طرف 
تاثیرات گسترده اعیان  سازی و نوسازی بر هویت شهری، 

اجتماعی و فرهنگی محالت اشاره می  کنند.
تجارب  توصیف  به   ،)1396( شهروزطهرانی  و  حاجی زاده 
پرداخته  اند.  بهسازی  و  بازسازی  برنامه  های  مقایسه  ای 
و  مسائل  عظیم تر  پیچیدگی  نشان دهنده  پژوهش  این 
و  بهسازی  نوگرایانه  رویکرد  تغییر  از  که  معضالتی اند 

نوسازی ناشی شده است.
تاج بخش و پاکزاد )1395(، اشاره می  کنند که اعیان  سازی، 
محرکی تنش زا جلوه می  کند و عوامل بحران در برساخت 
هویت، تهدید سالمت، افزایش انزوا، بحران در دلبستگی 
به مکان و برساخت خاطره، و هم چنین تغییر ارزش  های 
اخالق اجتماع از پیامدهای ناخوشایند اعیان  سازی هستند. 
عندلیب و رضایی فرید )1392(، عوامل جابجایی ساکنان 
برای  اجاره بها  و  مسکن  قیمت  افزایش  محله،  قدیمی 
قدیمی  ساکنان  میان  تنش  بروز  امکان  قبلی،  ساکنان 
و  ترافیک  مشکالت  و  شهری  تراکم  افزایش  جدید،  و 
و  نژادی  تضاد  افزایش  مسکونی،  محالت  در  پارکینگ 
کردن  وادار  جایگزینی،  یا  گذر  دوره  طول  در  اقتصادی 
در  اجتماعی  سازمان  های  گسیختگی  جابجایی،  به  مردم 
جابجایی  اقتصادی  هزینه  های  تحمیل  مسکونی،  محالت 
به ساکنان، جایگزینی سرمایه گذاران با درآمد باال به جای 
اعیان  سازی عنوان  ابعاد منفی  از  را  با درآمد کم  ساکنان 

می  کنند.
پیامدهای  ارزیابی  در   ،)1392( رضایی  و  پاک سرشت 
بدهکار  چون  عواملی  فرسوده  بافت  نوسازی  اجتماعی 
شدن و کاهش درآمد تعدادی از ساکنین مشارکت کننده 
مسکن  تقاضای  و  عرضه  توازن  رفتن  بین  از  طرح،  در 
استیجاری، از هم گسیختن نظام همسایگی پیشین، بروز 
به  افقی  همسایگی  های  تبدیل  ساکنین،  بین  اختالفات 
عمودی، افزایش آسیب  های اجتماعی و احساس ناامنی و 

بی  اعتمادی را نام می  برند.
توفیقی محمدی و همکاران )1392(، شاخص  های انسجام 
آموزشی،  امکانات  از  استفاده  میزان  شامل  اجتماعی 
درمانی، مذهبی و فرهنگی حوزه مقابل، احساس امنیت، 
احساس تعلق و تعامل بین ساکنان دو حوزه قدیم و جدید 
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پورجعفر، محمدرضا و دیگران

محله اندازه گیری می گردد. نتایج نشان می دهد که انسجام 
اجتماعی بین دو حوزه قدیم و جدید محله باغ فیض بسیار 
پایین است و ساکنان هر حوزه، تمایل چندانی به استفاده 
احساس  کافی  اندازه  به  ندارند،  مقابل  حوزه  امکانات  از 
امنیت نمی  کنند و خود را متعلق به آن قسمت از محله 

نمی دانند. 
دویران و همکاران )1391(، در پژوهش خود بیان کرده  اند 
فرسوده  بافت  های  ساماندهی  مختلف  رویکردهای  که 
نوسازی،  بهسازی،  بازسازی،  مانند  شهری  ناکارآمد  و 
و  کارکردگرا  صرفا  نگاه  نتیجه  غیره  و  توانمندسازی 
لحاظ  و  )سنت گرا(  فرهنگ گرا  نگرش  ضعف  و  اقتصادی 
نکردن مشارکت مردم در فرایند مداخله بافت های فرسوده 
است. نتایج نشان می دهد که استفاده از رویکرد ترکیبی 
فرهنگ  گرا  و  )اقتصادمحور(  کارکردگرا  رویکرد  تلفیق  با 
)سنت گرا( با هدف ارتقاء ارزش زمین و بهره وری از آن 
و حفظ هویت و عناصر فرهنگی و اجتماعی بافت فرسوده 

مناسب  ترین شیوه مداخله در بافت های فرسوده است.
صمیمی شارمی و پرتوی )1389(، در پژوهش خود سعی 
در  آن  تفاوت  و  مکان  در حس  موثر  عناصر  که  کرده  اند 
موردی  مطالعه  با  برنامه ریزی شده  و  ارگانیک  بافت  های 
بلوار  و محله  ارگانیک  بافت  با  در محله  های ساغریسازان 
گیالن با بافت برنامه  ریزی شده است را بررسی کنند. نتایج 
نشان می  دهد که محله برنامه ریزی شده از نظر حس مکان 
در وضع ضعیف  تری نسبت به همتای مسن تر خود یعنی 

محله ساغریسازان قرار گرفته است.

4. مبانی نظری
بافت مرکزی شهرها تا قبل از انقالب صنعتی دارای عملکرد 
سازمند و سلسله مراتبی بوده و اغلب ساختار عمده و اصلی 
شهر را تشکیل می  دادند. با افزایش ناگهانی آهنگ تغییرات 
شهرنشینی شتابان در چند دهه اخیر دیگر نه تنها نقش 
مرکزیت و ساختاری خود را از دست داده  اند؛ بلکه حتی 
قادر به انطباق با تغییرات و ادامه حیات خود هم نیستند. 
ناکارآمد  مرکزی  نواحی  مشکالت  شدن  حاد  دنبال  به 
شهر، نیاز به برنامه  ریزی جهت کاهش مشکالت آن  ها به 
با  مراکز شهری  واقع  در  است.  تبدیل شده  یک ضرورت 
مشکالت پیچیده  ای هم چون فرسودگی زودرس، ترافیک 
زیربنایی،  کمبود سرمایه  گذاری  اقتصادی،  رکود  سنگین، 
ایمنی و امنیت پایین و غیره روبه روست و همواره افکار و 
اذهان متخصصان، برنامه  ریزان و سیاست  گذاران شهری را 
به خود مشغول ساخته است. این مشکالت بی  تردید رشد 
و توسعه مراکز شهری و باالخص کیفیت زندگی شهری و 
شهرنشینی را در شهرهای جهان در طول تاریخ تحت تاثیر 
به عنوان قلب  این مراکز،  به سامان  سازی  قرارداده است. 
ساکنان  زندگی  کیفیت  بهبود  در  جهان  شهرهای  تپنده 
نقش حیاتی را ایفا می  کند. مراکز شهری در طول تاریخ 
کانون توجهات و محل وقایع خاص شهری بوده و همواره 

به عنوان مهم  ترین بخش شهر مورد توجه بوده است. 
درآید  اجرا  به  وقتی  شهری  برنامه  سازی  یا  سیاست  هر 
محرک و مسبب تحوالت مختلف، به  ویژه کالبدی، اجتماعی 
-به  اعیان    سازی  مثال  طور  به  است.  فراوانی  اقتصادی  و 
به وسیله ساکنان  معنای جایگزینی گروه  های کم درآمد 
است  پدیده  ای  باال-  و  متوسط  درآمدی  گروه  های  در 
مجموعه  ناخواسته  موارد  بیش تر  در  و  منفی  پیامد  که 
فعالیت  هایی است که به منظور اصالح و بهبود مسکن و 
محیط مسکونی و تغییر واحدهای همسایگی در محالت 
مختلف یک شهر از جمله نواحی مرکزی شهرها چه توسط 
و  برنامه  ریزی شده  فرایندهای  بر  مبتنی  و  عمومی  بخش 
و  زمین  سوداگران  کنترل نشده  فعالیت  های  از  ناشی  چه 
دیده  اغلب  می  گیرد.  انجام  خصوصی  بخش  و  ساختمان 
واژه  با دیدن شباهت ظاهری پسوند  برخی  می شود که 
اعیان  سازی با برخی نام  های رایج برای رویکردهای مطرح 
در حوزه ی اقدامات مرمت شهری، مانند بهسازی، نوسازی، 
زیباسازی و بازسازی به اشتباه اعیان  سازی را نیز رویکردی 
نوین در همین راستا به حساب می  آورند. حال آن که این 
اصطالح معرف طرح و یا پروژه رسمی نیست و در توصیف 
طرح های  و  سیاست  ها  که  پیامدهایی  از  خاصی  گروه 
شهری، از جمله هر کدام از موارد مذکور فوق می  تواند به 
همراه داشته باشد، مطرح می شود. کالرک، در توصیفی 
کاربران  جمعیتی  تغییرات  روند  را  اعیان سازی  مفصل تر، 
طبقه  به  جدید  کاربران  که  گونه ای  به  می  داند،  زمین 
اجتماعی- اقتصادی باالتری نسبت به کاربران قبلی تعلق 
داشته باشند و این تغییرات توأم با تغییر محیط مصنوع 
غیرمنقول  دارایی  های  در  مجدد  سرمایه  گذاری  قِبل  از 
باشد. پیتر مارکوزه این مفهوم را تغییر مکان غیرداوطلبانه 
 .)Tajbakhsh and Pakzad 2016, 75( مسکن فرد می نامد
محله،  گذشته  رفتن  یاد  از  اسمیت  و  هکورث  گفته  به 
بورس بازی زمین و مسکن، از بین رفتن نقاط خاطره انگیز 
دنبال  به  شهری  نشانه های  و  تاریخی  بناهای  تخریب  و 
منفعت طلبی بازار سرمایه از پیامدهای منفی اعیان سازی 
در دهه های 1970 و 1980 می باشند. از دیگر پیامدهای 
روابط  در  نهفته  اجتماعی  سرمایه  تهدید  اعیان  سازی 
ابزاری  می تواند  آن  مثبت  کارکرد  که  است؛  اجتماعی 
برای تولید سرمایه های اقتصادی و فرهنگی باشد. انسجام 
اجتماعی، مشارکت پذیری، حس تعلق، تعامالت اجتماعی، 
احساس مسئولیت، حس مکان و غیره از جمله سرمایه های 
یا  کاهش  می تواند  اعیان سازی  که  می باشد؛  اجتماعی 
افزایش  هم چنین  باشد.  داشته  دنبال  به  را  آن ها  نابودی 
و  ناپایدار  افزایش  محلی،  ماهیت خدمات  تغییر  و  قیمت 
طبقاتی  تنوع  رفتن  دست  از  امالک،  قیمت  احتکارآمیز 
اعیان سازی شده،  نواحی  در  جمعیت  کاهش  اجتماعی، 
صنعتی،  و  تجاری  فعالیت های  شدن  جاکن  بی خانمانی، 
فشارهای  اعمال  استطاعت،  قابل  مسکن  رفتن  دست  از 
ناشی از جابه جایی و تقاضای مسکن به نواحی فقیرنشین 
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به  آسیب پذیر  اقشار  جاکن شدن  و  جرم  افزایش  مجاور، 
سبب افزایش کرایه و قیمت ها علی رغم میل باطنی خود 
 Tajbakhsh and( است  پدیده  این  منفی  پیامدهای  از 

 .)Pakzad 2016, 86
تعلق  شهرها، حس  مرکزی  نواحی  از  بسیاری  در  امروزه 
ذهنی،  مولفه  های  ویژه  به  مکان،  مؤلفه های  در  مکان  به 
یک  و  قوت  نقطه  یک  به عنوان  کارکردی  و  کالبدی 
پتانسیل و یک فرصت جدی مطرح است. حس مکان را 
می توان از دو رویکرد غالب و اصلی تعریف کرد. در رویکرد 
با مکان است  ارتباط  و  پیوند  پدیدارشناسی، حس مکان 
که با درک معانی، نمادها و فعالیت های روزمره و از طریق 
تجربه مستقیم شکل می گیرد )Falahat 2006, 58-59 (. در 
واقع می توان توانایی تشخیص و درک ویژگی های متفاوت 
مکان ها و برقراری ارتباط با آن، متناسب با درک این تفاوت 
را حس مکان دانست. رویکرد دوم، رویکرد رفتاری به حس 
مکان می باشد؛ که حس مکان را مفهومی چندبعدی شامل 
دانش، باورها و اعتقادات، عواطف و احساسات، رفتارها و 
اقدامات در رابطه با یک محدوده جغرافیایی مشخص در 
 Pretty, Chipuer, and Bramston 2003,( نظر می گیرند
پیوندهایی  مجموعه  عنوان  به  مکان  حس  بنابراین   .)5
میان فرد و مکان در نظر گرفته می شود که ابعاد عاطفی، 
 Nielsen-Pincus et( شناختی و رفتاری را شامل می شود
al. 2010, 443(. با توجه به این تعریف، ابعاد حس مکان 
شامل دلبستگی به مکان، وابستگی به مکان و هویت مکانی 
می باشد. دلبستگی به مکان به پیوند میان فرد و مکان و 
ارزشی که فرد برای مکان قائل است، اشاره دارد. وابستگی 
به مکان نیز به معنای آن است که مکان نسبت به سایر 
مکان های مشابه تا چه حد بستر مناسبی برای دستیابی 
به اهداف و فعالیت های مورد عالقه فرد است. هویت مکان، 
این  در  است.  محیط  با  رابطه  در  فرد  هویت  بیان  کننده 
زمینه، الگوی پیچیده ای از باورها، ترجیحات، احساسات، 
ارزش ها، اهداف و مهارت های فرد متناسب با محیط مورد 
نظر، در برقراری این ارتباط به صورت اگاهانه و ناآگاهانه 
 Shahinrad, Rafieian, and Pourjafar( می باشد  موثر 
122 ,2019(. شکل گیری و تقویت حس مکان برای افراد 

به صورت درونی و با تجربه فضا رخ می دهد. ابتدا اهمیت 
می شود.  درک  آن  با  پیوند  و  رابطه  در  فرد  برای  مکان 
به عنوان تجربه ای معنادار،  تفسیر تجربه مکان  با  سپس 
)Stokowski 2008(. نوسازی  حس مکان شکل می گیرد 
نوساختن  از طریق  تنها  اعیان  سازی  آن  پی  در  و  شهری 
ساختمان ها و معابر میسر نمی شود؛ بلکه الزمه آن توجه 
به مجموعه پیدا و پنهان ویژگی های ذاتی و درونی حیات 
تعامل  حاصل  که  است،  مکان  و  هویت  جمله  از  شهری 
ابعاد کالبدی، فعالیتی و معنایی در طول زمان  ارتباط  و 
صرفاً  نگرش  با  می دهد  نشان  نوسازی  تجارب  است. 
کالبدی و عدم توجه به مالحظات محلی و ابعاد اجتماعی و 
فرهنگی باعث شد محالت نوسازی شده با کیفیت کالبدی، 
استحکام، زیبایی و امکانات رفاهی جدید فاقد حس مکان 
 .)Sheikh and Noorikia 2017( باشند  شهری  هویت  و 
نوسازی  و  احیاء  طرح های  در  مشکل  بیش ترین  بنابراین 
در  است.  اجتماعی  بعد  به  توجه  عدم  فرسوده  بافت های 
حالی که بعد اجتماعی به عنوان زیربنای هر طرح شهری، 
می تواند مردم را در جریان طرح دخالت دهد و انگیزه های 
الزم جهت مشارکت اجتماعی را فراهم آورد. بنابراین تاثیر 
تحوالت شهری در نحوه و شکل توسعه کالبدی، تغییرات 
اثر  الگوی فعالیت  ها و حس تعلق به مکان شهروندان در 
جابجایی  های  و  اعیان  سازی  مفهوم  تحت  تحوالت،  این 

جمعیتی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

5. یافته ها
در این بخش سعی شده است که مرتبط  ترین و به روزترین 
منابعی که دارای مفاهیم مرتبط با موضوع اصلی پژوهش 
و  فارسی  معتبر  نشریات  از  منابع  شود.  استفاده  است، 
پایان  نامه  های دانشجویی انجام شده در دانشگاه  های معتبر 
میزان  و  استخراج  منابع  کلیدی  واژگان  می  باشد.  کشور 
با  بررسی  مورد  منابع  در  کلیدی  واژگان  ارتباط  نحوه  و 
کاماًل  پنج دسته  لیکرت در  اساس طیف  بر  پژوهش  این 
مرتبط، مرتبط، بی تفاوت، غیرمرتبط و کامال غیرمرتبط 

طبقه بندی و مورد بررسی قرار گرفته اند )جدول 1(. 

جدول ۱: نحوه ارتباط منابع مورد بررسی با موضوع مورد پژوهش بر اساس طیف لیکرت

منابع مورد بررسینحوه ارتباط

کامال مرتبط
Tajbakhsh and Pakzad. 2016/ Noorikia and Sheikh )2017(/ Andalib and Rezaee Farid )2013(/ Khanmoradi 
and colleagues )2019(/ Nazarpour et al. )2017(/ Pakseresht and Rezai )2013(/ Asadi Mahalchali et al. )2015(/ 

Ezzodin, Manavi. 2019

مرتبط

Daviran et al. (2012)/ Samimi Sharemi and Partovi (2010)/ Hajizadeh and Shahrooz Tehrani (2017)/ Tofighi 
Mohammadi et al. (2013)/ Pasandideh, Yalda. 2016/ Elmi Monfared, Fatemeh; Azar, Majid. 2020/ Jamshi-
di, Sara; Emamianfar, Ali. 2019/ Noroozikia, Elahe; Bashtani, Seyyede Elham. 2020/ Pirbabaie, Moham-
mad Taghi; Sheikh Kanlavi Milan, Ahmad. 2019/ Hatami Ghorpivand, Ziba; Changlavaie, Yoones. 2017/ 
Aghaeezadeh, Esmaeel, Soleimani, Mohammad; Toolaie, Simin. 2016/ Amirkolaee, Ebrahim; Khedmati, 
Zohreh. 2015/ Masoud, Mohammad; Pesaraklou, Ehsan. 2013/ Andalib, Alireza; Ebrahimi, Mohammadreza. 

2018/ Rezaee Farid, Mahsa. 2011/ Agahmanesh, Hussein. 2019 
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پورجعفر، محمدرضا و دیگران

منابع مورد بررسینحوه ارتباط

بی تفاوت

Azani, Mehri; Abbasi, Sima; Shahryar, Parisa. 2015./ Davoodpour, Zohreh. 2015./ Sadrian, Zahra; Hosseini, 
Seyed Bagher; Norouzian Maleki, Saeid. 2014/ Hajizadeh, Bita; Shahrooz Tehrani, Iraj. 2017/ Golafshan, 
Soha. 2013./ Mohseni, Mohammadreza; Ketabchi, Emad; Zandi Atashbar, Ahoora. 2013/ Saeedi Mofrad, 
Sanaz; Abbaszadeh, Mitra; Esmaeeli, Zahra. 2016./ Hejazi, Atiyeh Sadat; Zohrehvandi, Parisa; Moosavi, 
Afrooz Sadat; Mirmohammad Sadeghi, Negin. 2018/ Mirza Ali, Mohammad; Jafari Sima, Kamali, Roohol-
lah. 2016./ Aghaeezadeh, Esmaeel, Soleimani, Mohammad; Toolaie, Simin. 2016/ Pakzad, Erfan; Shakib-
ania, Reza. 2014./ Soleimani, Mohammad; Tavalaee, Simin; Karimipour, Yadollah; Aghaeizadeh, Esmaeil. 

2011/ Rezaee Farid, Mahsa. 2011/ Haji Basari, Sama. 2014. 

غیرمرتبط
Alipoor Yazdi, Seyyed Mohammad Hussein; Derhami, Seyyed Mahdi. 2013./ Alipoor Yazdi, Seyyed Moham-
mad Hussein; Derhami, Seyyed Mahdi. 2013./ Sholeh, Mahsa; Lotfi, Sahand; Khaksar, Zahra. 2018./ Mohamma-
di Kaleh Sar, Morteza; Davoodpour, Zohreh. 2017./ Aghaali Khani, Somayeh; Baghdadi, Arash. 2014./ Masih, 

Raha. 2017./ Alavi, Seyyed Reza. 2019.

کامال 
غیرمرتبط

Mohammadi, Hamid; Dehghan Kordi, Elaheh; Ebdali, Shirin. 2013/ Andalib, Alireza. 2016/ Rezaee Tal Zali, 
Kazem; Azizi, Abdolkarim. 2015./ Mohammadi, Hamid; Dehghan Kordi, Elaheh; Ebdali, Shirin. 2013/ Aza-

ni, Mehri; Abbasi, Sima; Shahryar, Parisa. 2015./ Aghaali Khani, Somayeh; Baghdadi, Arash. 2014.    

 20 میان  از  مطالعه،  مورد  منابع  بررسی  به  توجه  با 
بافت  برای  فراوانی  بیش ترین  استخراج شده،  زیرمقوله  ی 
فرسوده با فراوانی 24 است. پس از آن به ترتیب نوسازی 
)با فراوانی 17(، اصالت بخشی )با فراوانی 13(، مکان )با 
فراوانی 10(، اعیان سازی و حس تعلق )با فراوانی 8(، حس 

مکان )با فراوانی 7(، هویت )6 بار تکرار(، بهسازی، حس 
مشارکت   ،4 فراوانی  با  کالبد  و  پایداری  مکان،  به  تعلق 
اجتماعی، باززنده سازی و بازآفرینی با فراوانی 2 و احیاء، 
کم  اقشاِر  مکان،  جابه جایی جمعیت، حس  مکان،  هویت 

درآمد و انسجام اجتماعی با فراوانی 1 قرار دارند.

جدول 2: غربالگری زیرمقوله  ها در منابع مورد بررسی و فراوانی آن  ها

فراوانیتکرار در رسالهتکرار در مقالهزیرمقولهمقوله
 Elmi Monfared, Fatemeh; Azar, Majid. 2020; Jamshidi, Sara and)حس مکانمکانی

Emamianfar, Ali. 2019; Samimi Sharemi, Ali and Partovi, Parvin. 
2010; Noroozikia, Elahe; Bashtani, Seyyede Elham. 2020; Alipoor 
Yazdi, Seyyed Mohammad Hussein; Derhami, Seyyed Mahdi. 
2013; Alipoor Yazdi, Seyyed Mohammad Hussein; Derhami, 
Seyyed Mahdi. 2013(

)Haji Basari, Sama. 
2014(

7

-Noroozikia, Elahe; Bashtani, Seyyede Elham. 2020; Sadrian, Zah)حس تعلق
ra; Hosseini, Seyed Bagher; Norouzian Maleki, Saeid. 2014; Hajiza-
deh, Bita and Shahrooz Tehrani, Iraj. 2017; Amirkolaee, Ebrahim 
and Khedmati, Zohreh. 2015; Aghaali Khani, Somayeh and Bagh-
dadi, Arash. 2014; Mohammadi, Hamid and Dehghan Dehkordi, 
Elaheh, and Ebdali, Shirin. 2013; Masoud, Mohammad, and Pesar-
aklou Ehsan. 2013, Danesh Payeh, Nesar, Habib, Farah, 2017.(

-8

 ;Elmi Monfared, Fatemeh; Azar, Majid. 2020; Noroozikia, Elahe)مکان
Bashtani, Seyyede Elham. 2020; Jamshidi, Sara and Emamian-
far, Ali. 2019; Pirbabaie, Mohammad Taghi and Sheikh Kanlavi 
Milan, Ahmad. 2019; Aghaeezadeh, Esmaeel and Soleimani, Mo-
hammad and Toolaie, Simin. 2016; Danesh Payeh, Nesar, Habib, 
Farah, 2017; Saeedi Mofrad, Sanaz; Abbaszadeh, Mitra; Esmaeeli, 
Zahra. 2016; Samimi Sharemi and Partovi. 2010)

)Alavi, Seyyed 
Reza. 2019; Haji 

Basari, Sama. 
2014(

10

 Elmi Monfared, Fatemeh and Azar, Majid. 2020; Noorikia, Elahe)هویت
and Bashtani, Seyyede Elham. 2020; Sheikh, Neda and Noorikia, 
Sara. 2017; Alipoor Yazdi, Seyyed Mohammad Hussein and Der-
hami, Seyyed Mahdi. 2013; Alipoor Yazdi, Seyyed Mohammad 
Hussein and Derhami, Seyyed Mahdi. 2013; Masoud, Mohammad 
and Pesaraklou, Ehsan. 2013(

- 6
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فراوانیتکرار در رسالهتکرار در مقالهزیرمقولهمقوله

حس تعلق )به( مکانی
مکان 

(Noroozikia, Elahe and Bashtani, Seyyedeh Elham. 2020; Sadri-
an, Zahra; Hosseini, Seyed Bagher; Norouzian Maleki, Saeid. 
2014; Azani, Mehri and Abbasi, Sima; Shahryar, Parisa. 2015)

)Alavi, Seyyed 
Reza. 2019(

 4

 .Pirbabaie, Mohammad Taghi and Sheikh Kanlavi Milan, Ahmad(اصالت بخشی
2019; Hejazi, Atiyeh Sadat and Zohrehvandi, Parisa and Moosavi, 
Afrooz Sadat and Mirmohammad Sadeghi, Negin. 2018; Sholeh, Mah-
sa and Lotfi, Sahand and Khaksar, Zahra. 2018; Mohammadi Kaleh Sar, 
Morteza and Davoodpour, Zohreh. 2017; Hatami Ghorpivand, Zib and 
Changlavaie, Yoones. 2017; Mirza Ali, Mohammad and Jafari Sima 
and Kamali, Roohollah. 2016; Aghaeezadeh, Esmaeel and Soleimani, 
Mohammad and Toolaie, Simin. 2016; Saeedi Mofrad, Sanaz and Ab-
baszadeh, Mitra and Esmaeeli, Zahra. 2016; Davoodpour, Zohreh and 
Pakzad, Erfan and Shakibania, Reza. 2015; Pakzad, Erfan and Shakiba-
nia, Reza. 2014; Golafshan, Soha. 2013; Tofighi Mohammadi, Mahdieh 
and Mashayekhi, Hoda and Bagheri, Maryam. 2013; Mohseni, Moham-
madreza and Ketabchi, Emad and Zandi Atashbar, Ahoora. 2013(

- 13

 Safari, Samaneh and Saeedi Mofrad, Sanaz. 2022; Garakani)اعیان سازی
Dashteh, Parnia; Babalou, Amirmohammad. 2022; Tajbakhsh, 
Mons and Pakzad, Jahanshah. 2016; Andalib, Alireza and Rezaee 
Farid, Mahsa. 2013; Rezaee Farid, Mahsa. 2014; Masih, Raha. 
2017; Sheikh, Neda, and Noorikia, Sara. 2017; Asadi Mahalchali, 
Masoud and Nazemi, Mohammadreza. 2015, Pirbabaie, Moham-
mad Taghi and Sheikh Kanlavi Milan, Ahmad. 2019(

)Agahmanesh, 
Hussein. 2019; 

Ezzodin, Manavi. 
2019(

10

 ;Azani, Mehri and Abbasi, Sima and Shahryar, Parisa. 2015)بهسازی
Aghaali Khani, Somayeh and Baghdadi, Arash. 2014; Mohamma-
di, Hamid and Dehghan Kordi, Elaheh and Ebdali, Shirin. 2013; 
Saeedi Mofrad, Sanaz and Abbaszadeh, Mitra and Esmaeeli, Zah-
ra. 2016; Masoud, Mohammad and Pesaraklou, Ehsan. 2013)

- 5

-Garakani Dashteh, Parnia; Babalou, Amirmohammad. 2022; No)نوسازی
roozikia, Elahe; Bashtani, Seyyede Elham. 2020; Andalib, Alireza and 
Ebrahimi, Mohammadreza. 2018; Andalib, Alireza. 2016; Sheikh, Neda, 
and Sara Noorikia. 2017; Asadi Mahalchali, Masoud and Nazemi, Mo-
hammadreza. 2015; Hajizadeh, Bita and Shahrooz Tehrani, Iraj. 2017; 
Azani, Mehri and Abbasi, Sima and Shahryar, Parisa. 2015; Alipoor 
Yazdi, Seyyed Mohammad Hussein and Derhami, Seyyed Mahdi. 2013; 
Alipoor Yazdi, Seyyed Mohammad Hussein and Derhami, Seyyed Mah-
di. 2013; Amirkolaee, Ebrahim and Khedmati, Zohreh. 2015; Aghaali 
Khani, Somayeh and Baghdadi, Arash. 2014; Mohammadi, Hamid and 
Dehghan Kordi, Elaheh and Ebdali, Shirin. 2013; Saeedi Mofrad, San-
az and Abbaszadeh, Mitra and Esmaeeli, Zahra. 2016, Pakseresht and 
Rezai, 2013; Sadrian, Zahra, Hosseini, Seyed Bagher, Norouzian Male-
ki, Saeid. 2014, Masoud, Mohammad and Pesaraklou, Ehsan. 2013(

)Rezaee Farid, 
Mahsa. 2011(

 18

-Mohseni, Mohammadreza and Ketabchi, Emad and Zandi Atash(کالبد
bar, Ahoora. 2013; Jamshidi, Sara and Emamianfar, Ali. 2019)

)Haji Basari, Sama. 
2014; Rezaee Far-
id, Mahsa. 2011(

4

Hajizadeh, Bita and Shahrooz Tehrani, Iraj. 2017(-1(هویت مکان

 ,Tajik, Zohreh, Pourmoosavi, Seyyed Moosa and Sarvar, Rahim(پایداری
2019; Pourahmad, Ahmad, Keshavarz, Mahnaz, Aliakbari, Es-
maeil, and Hadavi, Faramarz, 2017; Davoodpour, Zohreh. 2015; 
Golafshan, Soha; Mohseni, Mohammadreza and Ketabchi, Emad 
and Zandi Atashbar, Ahoora. 2013(

4
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فراوانیتکرار در رسالهتکرار در مقالهزیرمقولهمقوله
-Noroozikia, Elahe and Bashtani, Seyyede Elham. 2020; Pirb)بافت فرسوده مکانی

abaie, Mohammad Taghi and Sheikh Kanlavi Milan, Ahmad. 
2019; Hejazi, Atiyeh Sadat and Zohrehvandi, Parisa and Moo-
savi, Afrooz Sadat and Mirmohammad Sadeghi, Negin. 2018; 
Andalib, Alireza. 2016; Mirza Ali, Mohammad and Jafari Sima 
and Kamali, Roohollah. 2016; Aghaeezadeh, Esmaeel and 
Soleimani, Mohammad and Toolaie, Simin. 2016; Andalib, Al-
ireza. 2016; Rezaee Tal Zali, Kazem and Azizi, Abdolkarim. 
2015; Sadrian, Zahra and Hosseini, Seyed Bagher and Norou-
zian Maleki, Saeid. 2014; Pakzad, Erfan and Shakibania, Reza. 
2014; Daviran, Esmaeel and Meshkini, Abolfazl and Kazemi-
an, Gholamreza and Aliabadi, Zeynab. 2012; Soleimani, Mo-
hammad and Tavalaee, Simin and Karimipour, Yadollah and 
Aghaeizadeh, Esmaeil. 2011; Sheikh, Neda and Noorikia, Sara 
2017; Asadi Mahalchali, Masoud and Nazemi, Mohammadreza. 
2015; Hajizadeh, Bita and Shahrooz Tehrani, Iraj. 2017; Al-
ipoor Yazdi, Seyyed Mohammad Hussein and Derhami, Seyyed 
Mahdi. 2013; Alipoor Yazdi, Seyyed Mohammad Hussein and 
Derhami, Seyyed Mahdi. 2013; Amirkolaee, Ebrahim and Khed-
mati, Zohreh. 2015; Mohammadi, Hamid and Dehghan Kordi, 
Elaheh and Ebdali, Shirin. 2013; Pasandideh, Yalda. 2016; Pak-
seresht and Rezai, 2013; Mohammadi Kaleh Sar, Morteza and 
Davoodpour, Zohreh. 2017(

)Rezaee Farid, 
Mahsa. 2011(

 24

-Aghaeezadeh, Esmaeel and Soleimani, Mohammad and Tool(باززنده سازی
aie, Simin. 2016; Jamshidi, Sara and Emamianfar, Ali. 2019)

2

1(Hatami Ghorpivand, Ziba and Changlavaie, Yoones. 2017)احیاء

-Hejazi, Atiyeh Sadat, Zohrehvandi, Parisa, Moosavi, Afrooz Sa)بازآفرینی
dat, and Mirmohammad Sadeghi, Negin. 2018; Tajbakhsh, Mona 
and Pakzad, Jahanshah. 2016)

- 2

جابجایی اجتماعی
جمعیت

(Safari, Samaneh and Saeedi Mofrad, Sanaz. 2022; Pasandideh, 
Yalda. 2016(

-2

انسجام 
اجتماعی

(Tofighi Mohammadi, Mahdieh, Mashayekhi, Hoda, Bagheri, 
Maryam. 2013;)

1

مشارکت 
اجتماعی 

(Zarrabi, Elmira, Farid Tehrani, Sayeh, 2019; Daviran, Esmaeel, 
Meshkini, Abolfazl, Kazemian, Gholamreza, Aliabadi, Zeynab. 
2012(

2

اقشار کم اقتصادی
درآمد

(Mirza Ali, Mohammad, Jafari, Sima and Kamali, Roohollah. 
2016(

1

کدگذاری  ها در این بخش با استفاده از بیش ترین مفاهیِم به 
کار رفته در مقاالت مرتبط می  باشد. با توجه به بررسی  های 
انجام شده، می توان این مفاهیم را در سه مقوله اصلی جای 
مرتبط  مقوله  زیر  دارای  مقوله  ها  این  از  یک  هر  که  داد، 
می  باشد. بر اساس تحلیل محتوای منابع، سه مقوله مکانی، 

اجتماعی و اقتصادی استخراج شده است. مقوله مکانی با 
تعداد 16 زیرمقوله و سهم 95.2 دارای بیش ترین اهمیت  
می باشد. پس از آن مقوله اجتماعی با تعداد 3 زیرمقوله 

و سهم 4 و سپس مقوله اقتصادی با سهم 0.8 قرار دارد.
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شکل ۱: فراوانی زیرمقوله ها در منابع مورد بررسی

جدول ۳: مقوله بندی و فراوانی و درصد زیرمقوله ها )واژگان کلیدی( و مقوله ها در منابع مورد بررسی

درصد کلدرصدفراوانیزیرمقولهتعداد زیرمقولهمقوله

75.695.2حس مکان16مکانی

86.4حس تعلق

108مکان

64.8هویت

43.2حس تعلق )به( مکان

1310.4اصالت بخشی

108اعیان سازی

54بهسازی

1814.4نوسازی

43.2کالبد

10.8هویت مکان

43.2پایداری

2419.2بافت فرسوده

21.6باززنده سازی

10.8احیاء

21.6بازآفرینی

21.64جابه جایی جمعیت3اجتماعی

10.8انسجام اجتماعی

21.6مشارکت اجتماعی

10.80.8اقشار کم درآمد1اقتصادی
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پورجعفر، محمدرضا و دیگران

شکل 2: فراوانی مقوله ها در منابع مورد بررسی

شکل 3 فرآیند تحلیل محتوا در این پژوهش را نشان می دهد.

شکل ۳: فرآیند روش تحلیل محتوای کیفی

6. نتیجه گیری
با توجه به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش می توان 
میل  علی رغم  محله  قدیمی  ساکنان  شدن  جاکن  گفت 

ساکنان  برای  اجاره بها  و  مسکن  قیمت  افزایش  باطنی، 
جدید،  و  قدیمی  ساکنان  میان  تنش  بروز  امکان  قبلی، 
پارکینگ،  و  ترافیک  مشکالت  و  شهری  تراکم  افزایش 
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یا  گذر  دوره  طول  در  اقتصادی  و  نژادی  تضاد  افزایش 
محالت  در  اجتماعی  سازمان های  گسیختگی  جایگزینی، 
ناامنی، جرم  افزایش آسیب های اجتماعی مثل  مسکونی، 
بناهای  از بین رفتن نقاط خاطره انگیز و تخریب  و غیره، 
بازار  منفعت طلبی  دنبال  به  شهری  نشانه های  و  تاریخی 
محلی،  خدمات  ماهیت  تغییر  و  قیمت  افزایش  سرمایه، 
اعیان سازی شده، جاکن شدن  نواحی  در  کاهش جمعیت 
مسکن  رفتن  دست  از  صنعتی،  و  تجاری  فعالیت های 
و  جابه جایی  از  ناشی  فشارهای  اعمال  و  استطاعت  قابل 
یا  کاهش  و  مجاور  فقیرنشین  نواحی  به  مسکن  تقاضای 
تعلق،  حس  مانند  اجتماعی  سرمایه های  نابودی  حتی 
حس مکان، انسجام اجتماعی و غیره از پیامدهای منفی 
پدیده اعیان سازی به وجود آمده به دنبال اجرای طرح های 
نوسازی می باشد. بررسی نحوه و میزان ارتباط منابع مورد 
بررسی با موضوع این پژوهش نیز نشان می دهد، از بین 99 
منبع مورد بررسی )یا واحد تحلیل( 8 منبع کامال مرتبط، 
16 منبع مرتبط، 14 منبع بی تفاوت، 7 منبع غیرمرتبط و 
6 منبع کامال غیرمرتبط می باشد. هم چنین نتایج پژوهش 

نشان می دهد مقوله مکانی با تعداد 16 زیرمقوله و سهم 
بافت های  نوسازی  در  اهمیت   بیش ترین  دارای   95.2
ناکارآمد در سطح ایران می باشد. زیرمقوله های آن شامل 
)به(  تعلق  حس  هویت،  مکان،  تعلق،  حس  مکان،  حس 
مکان، اصالت بخشی، اعیان سازی، بهسازی، نوسازی، کالبد، 
هویت مکان، پایداری، بافت فرسوده، باززنده سازی، احیاء 
و بازآفرینی نشان می دهد در نوسازی بافت های ناکارآمد 
و  کالبد  وجه  دو  کنار  در  مکان  معنای  وجه  به  شهری 
کارکرد کم تر توجه شده است، به طوری که توجه صرفاً 
کالبدی و عملکردی منجر به جابه جایی و مهاجرت اقشار 
اقشار  شدن  جایگزین  و  بافت ها  این  در  ساکن  کم درآمد 
کاهش  مسئله  این  است.  شده  آن ها  با  ثروتمند  و  اعیان 
وجه معنای مکان مانند حس مکان، حس تعلق به مکان 
و هویت مکان را به دنبال داشته است. پس از آن مقوله 
اجتماعی با زیرمقوله انسجام اجتماعی، جابجایی جمعیت 
با  اقتصادی  مقوله  و  دارای سهم 4  اجتماعی  و مشارکت 
زیرمقوله اقشار کم درآمد دارای سهم 0.8 قرار گرفته اند. 
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