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چکیده

شهر یا محله دارای جریانات اجتماعی و فرهنگی متنوع و مختلفی است که بی توجهی به آنها ،سبب شکست و یا توفیق
اندک در تجارب و پروژههای بهسازی و نوسازی در ایران شده است .هدف از این مقاله ،بررسی میزان تأثیر طرحها و تجارب
بهسازی و نوسازی در ارتقاء کیفیت محیطی محله های فرسوده و سنتی می باشد .محله جوالن همدان ،نمونه موردی
مورد مطالعه در این پژوهش است .محله جوالن همدان را خیابانی که از دل این بافت عبور کرده به دو نیم تقسیم کرده
است که طرحهای بهسازی و نوسازی در بافت شمالی اجرا شده است .این مقاله به دنبال آن است تا کیفیت محیطی بافت
شمالی را با بافت جنوبی آن مقایسه کرده و تأثیرات اجرای طرح بهسازی و نوسازی را در کیفیت محیطی بافت شمالی
ارزیابی نماید تا با آسیب شناسی علل توفیق اندک طرح های نوسازی و بهسازی ،بتوان گره گشای بسیاری از مشکالت در
تهیه طرحهای آتی در بافتهای سنتی شود .نوع تحقیق ،پژوهشی–کاربردی و روش کار پیمایشی و از طریق پرسشنامه
می باشد .حجم نمونه  393نفرکه به صورت تصادفی انتخاب شدهاند و اطالعات از طریق نرم افزار  ،Amosمورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفته است .تحلیل دادهها بیانگر این واقعیت است که کیفیت محیطی از دیدگاه عینی در فرایند بهسازی و
نوسازی محله ارتقاء پیدا کرده است .اما در بخش ذهنی در دو شاخص سرزندگی و امنیت تغییر کیفیت چندانی مشاهده
نمی شود و همچنین افت قابل توجهی را در شاخص پیوندهای اجتماعی نشان میدهد .بنابراین به دلیل آن که در بافت
شمالی خانههای با هویت به آپارتمانهای خشک و بیروح تبدیل شدهاند ،تسلط نظام ماشین بر پیکره بندی این بافت
دیده می شود .بنابراین میتوان عنوان کرد که میزان اثرگذاری طرحهای نوسازی و بهسازی محله جوالن در شناخت
توقعات و تصویرهای شکلگرفته در ذهن ساکنان ،موفقیت چندانی کسب نکرده است.

واژگان کلیدی :بهسازی ،نوسازی ،کیفیت محیطی ،شاخصهای عینی ،شاخصهای ذهنی ،محله جوالن.
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مقدمه

تنزل شاخصهای کیفی در بافتهای فرسوده یکی از انبوه معضالتی است که محلههای سنتی نیز با آن دست به گریبان
هستند .تنزل کیفیت زندگی روزمره ،عمق و ابعاد معضالت در بافتهای فرسوده را روشن تر میسازد(Abbaszadegan,
 .)2008در راستای ایجاد سرزندگی و ارتقاء کیفیت محیطی محلهها و بافتهای سنتی و فرسوده ،طرحهایی با عناوین
بهسازی و نوسازی در اکثر شهرهای ایران ،پیشنهاد شد .محله قدیمی جوالن در همدان که یکی از محلههای باهویت
اجتماعی و کالبدی بوده است در اثر ورود تفکرات نوگرایی ناشی از طرح های باالدستی همانند سایر بافتهای قدیمی با
مشکالت عدیده اجتماعی و هویتی روبه رو میباشد .بر این اساس در دهه هفتاد به عنوان بافت فرسوده شناسایی و برای
آن طرح بهسازی و نوسازی پیشنهاد و اجرا شد .حال با گذشت دو دهه از اجرای طرح ،عدم رونق و سرزندگی مناسب در
این بافت مشاهده میشود .به نظر میرسد یکی از دالیل آن توجه بیش از حد طرح پیشنهادی به ابعاد کالبدی و توجه
کمتر به مراکز و محورهای اجتماعی و پیاده محور و همچنین عدم هویت کالبدی مجموعههای مسکونی در این محله
میباشد .این محله توسط خیابانی که از دل این بافت عبور کرده به دو نیم تقسیم شده است که طرحهای بهسازی و
نوسازی بیشتر در بافت شمالی اتفاق افتاده است .این مقاله به دنبال آن است تا کیفیت محیطی بافت شمالی را با بافت
جنوبی آن مقایسه کرده و تأثیرات بهسازی و نوسازی را در کیفیت محیطی ارزیابی نماید .با توجه به اهداف طرحهای
بهسازی و نوسازی در ارتقاءکیفیت محیطی ،این مقاله به دنبال سنجش کیفیت محیطی این محلهها ،بعد از اجرای
طرحهای بهسازی و نوسازی میباشد.
هدف از انجام این مقاله ،رسیدن به پاسخی مناسب برای سؤاالت زیر میباشد:
 -1به چه میزان روند بهسازی و نوسازی محله جوالن موفقیت آمیز بوده است؟
 -2عوامل مؤثردر ارتقاء کیفیت محیطی در محله جوالن همدان در روند بهسازی و نوسازی چه مؤلفههایی میباشد؟

 .1روش تحقیق

نوع تحقیق ،پژوهشی –کاربردی میباشد که در ابتدا با بررسی مقاالت،کتابها و غیره و تعاریف و ویژگیهای بافتهای
فرسوده و سیاستهای به کار گرفته در این زمینه پرداخته و در مرحله بعد با استفاده از نظریات اندیشمندان ،مدل
نهایی تحقیق تبیین شد .روش کار این پژوهش پیمایشی و از طریق پرسش نامه میباشد .حجم نمونه با استفاده از
فرمول کوکران با توجه به جمعیت  3793نفری 393 ،محاسبه شد .که از این تعداد  204نفر مربوط به قسمت بهسازی
ونوسازی نشده (بافت جنوبی) و  189نفر در قسمت بهسازی و نوسازی شده (بافت شمالی) میباشد .باتوجه به بهسازی
و نوسازیهای صورت گرفته شده ،تعداد جمعیت این قسمت با افزایش تراکم جمعیت در سطح هکتار همراه بوده است.
بعد از جمع آوری اطالعات و وارد کردن اطالعات در نرمافزارهای  SPSSوسپس در نرمافزار  ،Amosبه تجزیه و تحلیل
اطالعات پرداخته شده است.

 .2مبانی نظری
 -2-1معیارهای شناخت بافت فرسوده
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بافت مسأله دار شهری ،عبارت از بافتهایی است که وجود عوامل و عناصر مختلف در آن،کاهش ارزشهای کیفی زیست
انسان را فراهم میآورد و نقش ارزشهای سکونتی در بافت متوقف میشود و میل به مهاجرت ساکن ،فزونی مییابد
( .)Jahanshahi, 2003, p. 18در كشور ايران به استناد مصوبه جلسه مورخ  84/11/16شورای عالی شهرسازي و معماري
ايران در خصوص بافتهاي فرسوده شهري ،بافت فرسوده شهري عبارت است از :عرصههايي از محدوده قانوني شهرها كه
به دليل فرسودگي كالبدي ،عدم برخورداري مناسب از دسترسي سواره ،خدمات و زير ساختهاي شهري ،آسيبپذير بوده
و از ارزش مكاني ،محيطي و اقتصادي نازلي برخوردارند .اين بافتها به دليل فقر ساكنين و مالكين آنها امكان نوسازي
خود به خودي را نداشته و سرمايه گذاران ،انگيزه اي جهت سرمايهگذاري در آن را ندارند» ( Ministry of Roads and
 .)Urban Development, 2005برخی مشخصات این بافتها در جدول  1آمده است.
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جدول  :1مشخصات بافتهای فرسوده براساس شناسههای طرح
شناسه

مشخصه فرسودگی

کارکردی

وجود ناسازگاری در فعالیتها ،فعالیتهای ناسازگار در بافت و ازدحام فعالیت،کمبود خدمات در مقایسه
با بافتهای برنامه ریزی شده ،رکود فعالیتهای کاذب همچون دست فروش و شغلهای غیرمولد.

کالبدی

بافت ارگانیک یا اندام واره ،بافت فشرده ریز دانه ،بافت کوتاه مرتبه ،ناپایداری فیزیکی ابنیه ،به ویژه
در مواجهه با خطرات طبیعی و مصنوعی ،استقرار ابنیه در مکانهای فاقد ایمنی نظیر گسل ،بستر
رودخانه ،دکل برق فشار قوی ،حریم لوله گاز وغیره ،فقدان فضاهای عمومی ،وجود فضاهای تجهیز نشده
(فضاهای رها شده).

شبکه ارتباطی

نفوذ ناپذیری بافت ،شبکه ارتباطی با عرض کم و نفوذپذیری نازل ،شبکه ارتباطی ناکارآمد به لحاظ
ظرفیت کم شبکه و کمبود تسهیالت ،تأسیسات و تجهیزات ترافیکی.

زیست محیطی

آلودگی و فقدان بهداشت عمومی (دفع فاضالب ،جمع آوری زباله) ،آلودگی هوا و آبهای سطحی

اقتصادی

پایین بودن میزان درآمد ،عدم انگیزه الزم در سرمایهگذاری در بافت از سوی بخش خصوصی و حتی
دولتی ،پایین بودن ارزش اقتصادی زمین و مسکن.

اجتماعی

پایین بودن کیفیت مسکن اجتماعی ساکنان ،باال دست بودن نسبت استیجاری به ملکی ،شیوع
ناهنجاریهای اجتماعی به دلیل تنزیل رتبه اجتماعی محدوده که منجر به مهاجرت ساکنان بومی
با توان اقتصادی مطلوب و جایگزینی مهاجرین بیگانه و اقشار مبتال به آسیبهای اجتماعی با توان
اقتصادی پایین میشود.

زیرساختی

فقدان تجهیزات شهر و یا فرسودگی زیر ساختها از جمله :گاز ،آب ،برق و غیره ،وجود نارسایی یا
ناکارآمدی در سیستم فاضالب سطحی.

حقوقی

قطعات فاقد خطوط تفکیکی روشن و مشخص ،فقدان اسناد رسمی که بیشتر قولنامه ای هستند ،وجود
وارثان متعدد و بالتکلیفی وضعیت امالک.

مدیریتی

ضعف و نقصان در ارائه خدمات شهری ،ضعف و نقصان در اجرای پروژههای عمرانی و خدمات شهری.

 -2-2رویکردها و انواع مداخالت در بافت هاي فرسوده

 -2-2-1بهسازی

1

بهبود بخشیدن به وضعیت بافت و عناصر آن و مجموعه اقداماتی که در زمینه کالبدی همنواخت با الگوی اولیه به
حفاظت و نگهداری از بافت و عناصر آن میپردازد و در زمینه غیرکالبدی ،به رونق بخشی حیات درونی آن کمک میکند

(.)Consulting Engineers Sharan, 2006, p. 10

 -2-2-2نوسازی

2

تجدید توسعه یا عمران مجدد بافت فرسوده و غیرعملکردی در جایی که میزان فرسودگی و غیرفعال بودن تقریباً زیاد
است و نیاز به سرمایه گذاری و مداخله مستقیم دستگاههای اجرایی دارد (.)Rahnama, 2009, p. 392
در راستای مداخله و بهبود وضعیت بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مدیریت شهری رویکردهای مختلفی را جهت
بهینه سازی بافت به¬کار برده اند( )Daviran et al., 2012, p. 78که روند این مداخالت در ایران شامل موارد زیر میباشد.
باتوجه به تعاریف که در باب کیفیت محیطی از سوی اندیشمندان و محققان مختلف بیان شد؛ میتوان نتیجه گرفت که
که کیفیت محیطی بعد گسترده ای را شامل میشود که نه تنها این بعد در هر کشور ،شهر وحتی محله متفاوت است
بلکه از دیدگاه هر انسانی میتوان کیفیت محیطی را متفاوت دانست.
ادراك سلسه مراتبی انسان از محیط موجب میشود که کیفیت محیطی از دو عرصه عینی و ذهنی ،سرچشمه گیرد.
بر این اساس ،کیفیت هایی که متعلق به "عرصه ذهنی" هستند ،کیفیت هایی به شمار می روند که درون "ضمیر" فرد،
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-2-2-3بازسازي

3
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زمانی انجام میگیردكه فضاي موجود ،از كاركردي مناسب و مؤثر برخوردار باشد ولي فرسودگي نسبي “كالبد “ سبب
كاهش بازدهي و كارايي آن شده باشد (.)Habibi & Maghsoudi, 2002, p. 20
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جدول  :2سیر رویکردهای مداخله در ایران
پیش از انقالب تا سال 1357

نوگرایی

سالهای حد فاصل 1358 -1369

روانبخشی و بهسازی (طرح اصالح معابر)

سالهای حد فاصل1369-1373

محورهای فرهنگی و بهسازی مراکز شهری

سالهای حد فاصل 1373 -1376

تجمیع بافت های مسأله دار شهری

سالهای حد فاصل 1376 -1383

عمران و بهسازی

سالهای حد فاصل  1384تا کنون

نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهری
()Izadi, 2008, p. 7

 -2-3کیفیت محیطی و شاخص های آن

کیفیت محیطی ،مفهومی انتزاعی است که در نتیجه کارهای انسانی و طبیعی در مقیاسهای فضایی مختلف ،عمل
میکند ( .)Nichol & Wong, 2005, p. 49وان کمپ ( )2003کیفیت محیطی را مفهومی فراگیر میداند و معتقد است
که نظریههای گوناگون در مورد دیدگاههای مختلف کیفیت محیطی ،مفاهیمی چند بعدی دارند .برخی دیگر نویسندگان
چنین ادعا میکنند که امکان تعاریف به صورت مفاهیم چندبعدی وجود ندارد و این کار شبیه به تشریح ریشه گیاه است
که به ظاهر ساده مینماید اما فریبنده است ،چون الیههای مختلفی دارد ( .)Van kam et al., 2003, p. 6بنابراین ،کیفیت
محيطی يك مفهوم چند بعدي است كه با مفاهيمي همچون :كيفيت زندگي ،كيفيت مكان ،ادراك و رضايت شهروندي
و قابليت زندگي ،اشتراكاتي دارد؛ به طوري كه در بسياري موارد به عنوان معاني مشابه در نظر گرفته مي شود (Kamp
 .)et al., 2003اگر بخواهیم یک تعریف ساده و روان از کیفیت محیطی بیان کنیم میتوان تعریفی که کوین لینچ بیان
کرده است را ارائه دهیم ”:براي سكونت و زندگي ،شهر خانهاي است بزرگ و همان گونه كه خانه بايد از صفات و مزايايي
برخوردار باشد تا سكونت و زندگي را مطلوب و آسايش بخش سازد ،شهر نيز بايد داراي كيفيات و ويژگيهايي براي تأمين
آسايش و راحتي باشد و نيز مانند خانه داراي محيطي گرم و صميمي و دلپذير باشد كه زندگي را مرفه و مطلوب سازد
( .)Lynch, 2005در جدول  3برخی از دیدگاه های مهم در ارتباط با تعریف کیفیت محیطی بیان شده است.
جدول  :3تعاریف مختلف اندیشمندان درباره کیفیت محیطی
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محقق

تعریف

Lansing and Marans,
1969

یک محیط با کیفیت باال حسی از رضایت را برای افراد از طریق شاخصهایی که ممکن است
فیزیکی ،اجتماعی و یا نمادین باشد به همراه دارد.

Porteous,
1971

کیفیت محیط موضوع پیچیدهای است که در بر دارنده ادراک انتزاعی ،طرز تلقی و ارزشهایی است
که در بین گروهها و افراد متفاوت است.

Campell et al. 1976

کیفیت محیط مسکونی عبارت است از نمایش عددی شاخص های عینی و انتزاعی سکونت که از
تفریق عددی اهمیت یک خانه ایدهآل از عددی که شرایط فعلی خانه را نمایش میدهد ،به دست
میآید.

Rmb,1996

کیفیت محیط ناشی از کیفیت عناصر تشکیل دهنده یک منطقه اما چیزی بیش تر از مجموع عناصر
است ،کیفیت محیط ادراک مکان به طور تمام و کمال است .عناصر تشکیل دهنده (طبیعت ،فضای
باز ،زیرساختها ،محیط ساخته شده ،امکانات و منابع محیط طبیعی) هر کدام دارای ویژگیهای
خاص خود و کیفیت نسبی هستند.

Rivm, 2002; Workshop livability, 2002

کیفیت محیط می تواند به عنوان بخش اصلی مفهوم وسیع تر “کیفیت زندگی” همانند :کیفیتهای
اصلی مانند سالمتی و امنیت در ترکیب با جنبههایی هم چون :راحتی و جذابیت تعریف شود.
()Van kamp et al., 2003, p. 7 & Ha, 1989, p .5

جدول  :1معیارها
بومی و دلیل در
معیارها

سازوکار اثرگذاری طرحهای بهسازی و نوسازی بر کیفیت محیطی محلههای سنتی

شامره صفحه مقاله359 355-364:

ای ارزیابی نظریه
نظر گرفتن

ساکن هستند و متقاب ً
ال کیفیتهاي مرتبط با "عرصه عینی" ،کیفیتهاي متعلق به محیط هستند که به شکل "موجودیتی
خارجی" ،در معرض ذهن قرار گرفته و با حقایق جهان خارج ،سروکار دارند .گلکار معتقد است که ارزشهاي ذهنی -روانی
یک شیء که از آنها به عنوان "کیفیتهاي مطلوبیت" شیء نام برده میشود (نظیر زیبایی) ،از "فرد" نشأت میگیرد.
در حالی که مقیاسهاي اندازه گیري عینی اشیاء که از آن به عنوان "کیفیتهاي ظرفیتی" نام میبرند ،از خود شیء
سرچشمه میگیرد ( .)Golkar, 2001کیفیتهاي ضمیري را میتوان به عنوان ارزشهایی که به دشواري قابل کمی شدن
بوده ،معرفی کرد .کیفیتهاي مرتبط با بیان مطلوب یا نامطلوب و یا زشت و زیبا بودن محیط ،از این دسته هستند .از
این دسته شاخصها میتوان به سرزندگی محیطی ،پیوندهای اجتماعی و غیره اشاره کرد .بر خالف کیفیتهاي ضمیري،
"کیفیتهاي حقیقی"محیط را میتوان به عنوان کیفیاتی که ماهیتی قابل اندازه گیري دارند ،معرفی کرده و از این دسته
شاخصها میتوان به وجود تسهیالت محیطی ،دسترسیهای محیط و غیره اشاره کرد.
نظریه پردازان تجربه گرای طراحی شهری همچون لینچ و اپلیارد کیفیت محیط شهری را به مثابه پدیده یا رویدادی
میدانند که در جریان داد و ستدی میان خصوصیات کالبدی محسوس محیط از یک سو ،و الگوها ،رمزهای فرهنگی
و تواناییهای ذهنی فرد ناظر از سوی دیگر ،شکل میگیرد.کوین لینچ در تئوری شکل خوب شهر میگوید":کیفیت
مکان ،تابع تأثیر مشترک مکان و جامعه ای است که آن را اشغال میکند (.")Radjahanbani & Partoyi, 2011, p. 28
جین جیکوبز در سال  1961در کتاب مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا 5 ،معیار را برای کیفیت محیطی مطلوب
بیان میکند :ملحوظ داشتن فعالیتهای مناسب پیش از توجه به نظم بصری محیط ،استفاده از کاربریهای مختلط
چه به لحاظ نوع استفاده و چه از نظر حضور ابنیه ،توجه به عنصر خیابان ،نفوذ پذیر بودن (قابل دسترس بودن) بافت،
اختالط اجتماعی و انعطاف پذیر بودن فضاها .بنتلی نیز هفت معیاری را که باید در ایجاد محیطهای پاسخده رعایت
شوند را به این شرح بیان میکند :نفوذ پذیری،گوناگونی ،خوانایی ،انعطاف پذیری ،تناسبات بصری ،غنای حسی و رنگ
تعلق(.)Bently,1985
با مرور آنچه در باال به آن پرداخته شد ،باید مؤلفههایی برای کیفیت محیطی انتخاب کرد که در ابتدا به عنوان عواملی
باشند که بافتهای فرسوده با آن دست به گریبان هستند و به عنوان شاخصهای بافتهای فرسوده شناسایی شده اند
(رجوع به جدول  )1که باید در طرحهای بهسازی و نوسازی توجه و ارتقاء یابند؛ همانند فضاهای کالبدی ،تسهیالت و غیره
و هم مواردی که امکان دارد در روند بهسازی و نوسازی تغییر کنند؛ همانند سرزندگی ،روابط اجتماعی و از سوی دیگر
منطبق بر شاخصهای عینی و ذهنی باشد .بنابراین با شناسایی شاخصهای که در بهسازی ونوسازی باید به آن توجه
شود و همچنین با بررسی آثار اندیشمندان مختلف که در جدول  4آورده شده مدل نهایی مقاله تبیین شد.
جدول  :4شاخص های مؤثر در کیفیت محیطی ازدیدگاه اندیشمندان
عینی
صاحب نظران

ایمنی

آلن جکوبز و دانلد اپلیارد1987
سانوف و ساونی 1972

*

تسهیالت

قابلیت
دسترسی

*

*

ذهنی
ساختمان ها /فضاها
(فضاهای کالبدی)

*

اپلیاردو لینتل 1972

*

*

*

متیو کرمونا 2003

*

*
*

پروفسور دوهل

مازلو 1976

*

*

*

کوین لینچ

هیلدر براند فری

*
*

*

ایان بنتلی 1985

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*
*
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*

النسنگ و مارانس 1969

برایان گودی

*

*

*

کارب و همکاران1976

ساوت ورث 1989

سرزندگی

پیوندهای
اجتماعی

امنیت

360
همانطور که بیان شد ،مدل نهایی پژوهش از مؤلفههای مورد توجه در بهسازی و نوسازی و بررسی مؤلفههای کیفیت
محیطی در آثار اندیشمندان تبیین شد.
مدل :1سنجش کیفیت محیطی

 .3معرفی نمونه موردی

محله جوالن یکی از محله های قدیمی شهر همدان است که طبق برآورد مشاور طرح ،4قدمت آن به اوایل دهه  70هجری
شمسی باز میگردد .کیفیت ابنیه این محله ،درحدود  2درصد نوساز 40 ،درصد قابل قبول17 ،درصد مرمتی و  41درصد
تخریبی و همچنین این محله با دارا بودن  5بنای عمومی و  18خانه با ارزش به عنوان یک محله با ارزش از نظر تاریخی ،نیاز
به تهیه طرح بهسازی و نوسازی مورد تشخیص قرار گرفت(.)Consulting Engineers Naghshe Jahan Pars, 1996, pp. 153-155
دوره روند مداخالت محله جوالن همدان در طی سال های  1373-1376صورت پذیرفت که در واقع مداخالت از نوع
تجمیع بافت های مسأله دار شهری بوده است .موقعيت جغرافيايي اين محله نسبت به بافت قدیمي همدان ،شمال شرقی
است .از شمال منتهی به خیابان  16متری و از غرب منتهی به بلوار  45متری و تپه تاریخی هگمتانه و از شرق منتهی به
بلوار  30متری می باشد .اين محله به وسيله خيابان تازه تعريض شده نظربيک ( 20متری) به دو بخش شمالی و جنوبی
تقسيم شده است( .)Consulting Engineers Naghshe Jahan Pars, 1996, p. 3بیشتر طرح های بهسازی و نوسازی در قسمت
شمالی اتفاق افتاده است .قسمت جنوبی از شمال به خيابان نظربيک از جنوب به خيابان شهدا از شرق به خيابان جوالن
و از غرب به بلوار هگمتانه محدود مي شود.
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شکل  :1بافت جنوبی

شکل  :2محله (قسمت باالیی نقشه ،نوسازی شده و
قسمت پایین نقشه ،نوسازی نشده)

()Consulting Engineers Naghshe Jahan Pars, 1996

شکل  :3بافت شمالی

سازوکار اثرگذاری طرحهای بهسازی و نوسازی بر کیفیت محیطی محلههای سنتی
شامره صفحه مقاله355-364:

361

 .4روش تحلیل یافته ها
 -4-1تحلیل

بعد از تهیه و توزیع پرسشنامه در سطح محله ،اطالعات بهدست آمده وارد نرم افزار  SPSSشد و سپس برای تحلیل نهایی
از نرم افزار  Amosاستفاده شد و در نهایت نمودارهای زیر برای دو قسمت بهسازی و نوسازی شده و نشده ،تبیین شد.
مدل  :2خروجی نرم افزار  ،Amosقسمت بهسازی و نوسازی شده

مدل  :3خروجی نرم افزار  ،Amosقسمت بهسازی و نوسازی نشده
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 -4-2اعتبار پژوهش

یکی از آزمونهای پایایی تحلیل عاملی ،آزمون آلفای کرنباخ است .هنگامی مقدار آلفای کرونباخ باالتر از  0/7باشد،می
توان گفت ابزار دارای پایایی باالیی است ( .)Habib Pour & Safari, 2009, p. 359در پژوهش حاضر ،مقدار آلفای کرونباخ
برابر با  0/71میباشد که حاکی از پایایی آزمون است .از سوی دیگر در قسمت تحلیل نرم افزار آموس ،شاخص نیکویی
برازش اصالح شده ( )AGFIکه بین 0و 1است که این هر چه مقدار از  0/9بزرگتر باشد نشان دهنده برازندگی مدل است
که در مدل حاضر برای قسمت بهسازی و نوسازی شده برابر با  0/94برای قسمت بهسازی ونوسازی نشده برابر با 0/92
میباشد .شاخص بعدی مربوط به ریشه میانگین مربعات خطای برآورد است ( )RMSEAکه این مقدار نیز باید از 0/1
کمتر باشد که در دو مدل حاضر در قسمت بهسازی ونوسازی شده برابر 0/031و برای قسمت بهسازی و نوسازی نشده
 0/053است .بنابراین دو مدل حاضر از برازندگی مناسب برخوردار می باشند.

 .5بحث
 -5-1بعد عینی

این مدل از دو سطح کلی تشکیل شده است .سطح اول مربوط به دو بعد عینی و ذهنی و سطح بعد به صورت تفصیل
تر ،تقسیم می شود .در ابتدا به بررسی مؤلفه های عینی می پردازیم .مدل  2که مربوط به قسمت بهسازی و نوسازی می
باشد ،نشاندهنده این است که مؤلفه ساختمانها  /فضاها با داشتن بار عاملی  0/71و همبستگی چندگانه مربع 0/65
نسبت به ساختمانها  /فضاها در مدل 3که مربوط به قسمت بهسازی و نوسازی نشده با بارعاملی  0/36و همبستگی
 0/56در وضعیت مناسبی قرار دارد ،اگرچه مقدار بارعاملی این مؤلفه در قسمت بهسازی ونوسازی نشده باالتر از 0/3است
ولی در وضعیت تقریباً مناسبی قرار ندارد و به مفهوم این می باشدکه وضعیت ساختمانها  /فضاها در قسمت بهسازی و
نوسازی نشده در حد مطلوبی نیست .در مؤلفه بعدی (قابلیت دسترسی) در مدل  2بارعاملی  0/54و همبستگی 0/59
است که نسبت به بارعاملی این مؤلفه (قابلیت دسترسی) در مدل  3که برابر 0/39و همبستگی  0/47است ،در وضعیت
مناسب تری قرار دارد .در مؤلفه تسهیالت در مدل  ،2بارعاملی برابر با  0/39و همبستگی 0/34و بار عاملی همین مؤلفه در
مدل  3برابر 0/31و همبستگی  0/30است .اگرچه این مؤلفه در مدل  3به دلیل اینکه همبستگی برابربا 0/3از مدل حذف
نشده است ،ولی به دلیل اینکه بارعاملی آن از  0/4کمتر است می توان از این مؤلفه در مدل  3صرف نظر کرد و گویای
این مسأله میباشد که مؤلفه تسهیالت در قسمت بهسازی و نوسازی نشده در وضعیت مناسبی قرار ندارد .ولی این مؤلفه
در قسمت بهسازی و نوسازی شده ،به نسبت در وضعیت مناسبی قراردارد .الزم به ذکر است ،آنچنان که انتظارداشتیم،
بهسازی و نوسازی نتوانسته سبب ارتقاء این مؤلفه شود .مؤلفه بعدی مربوط به ایمنی می باشد که در هر دومدل به دلیل
کم تر بودن همبستگی از  0/3و عدم معنیداری برای افزایش برازندگی مدل ،از هر دو مدل حذف شده است .به صورت
کلیتر ،بارعاملی بعد عینی در قسمت بهسازی و نوسازی شده  0/56ودر بعد عینی در قسمت بهسازی ونوسازی نشده
 0/2است .این مسأله نشان میدهد که این شاخص به صورت کلی تر ،توسط مداخالت صورت گرفته سبب ارتقاء محله
از بعد عینی شده است.

 -5-2بعد ذهنی
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قسمت دوم بحث ،مربوط به بعد ذهنی است که مؤلفههای مربوط به این قسمت عبارتند از؛ امنیت ،پیوندهای اجتماعی
و سرزندگی.
امنیت :بارعاملی مؤلفه امنیت در مدل  ،2برابر با  0/53و همبستگی  0/49می باشد که بارعاملی همین مؤلفه در مدل،3
برابر با  0/49و همبستگی  0/43است .این مسأله نشان می دهد که ،امنیت در قسمت بهسازی و نوسازی شده ارتقاء
یافته است.
پیوندهای اجتماعی :بارعاملی در مدل  0/41 ،2و همبستگی  0/34می باشد و بارعاملی در همین مؤلفه در مدل  3برابر
با  0/72و همبستگی برابر با  0/74است .این مسأله نشان میدهد که این مؤلفه در مدل  2که مربوط به قسمت بهسازی
و نوسازی شده است ،در حد ضعیف قرار دارد ولی همین مؤلفه در قسمت بهسازی و نوسازی نشده در حد مناسبی قرار
دارد؛ که حاکی از این است که بهسازی و نوسازی سبب کاهش پیوندهای اجتماعی شده است.
سرزندگی :این مؤلفه به دلیل کم بودن همبستگی و عدم معنیداری ،از هر دومدل حذف شده است و حتی امر بهسازی
و نوسازی نتواسته است سبب ارتقاء سرزندگی در این قسمت از بافت شود .به صورت کلی تر ،بارعاملی بعد ذهنی در
قسمت 3بهسازی و نوسازی شده  0/43و در بعد ذهنی در قسمت بهسازی و نوسازی نشده  0/64است که نشاندهنده
این امر میباشد که بعد ذهنی در این محله توسط مداخالت صورت گرفته ،کاهش یافته است.

سازوکار اثرگذاری طرحهای بهسازی و نوسازی بر کیفیت محیطی محلههای سنتی

شامره صفحه مقاله363 355-364:

 .6نتیجه گیری

هر چند که در سالهای اخیر ارتقاء کیفیت محیطهای سنتی ،یکی از دغدغههای نهادهای مدیریتی و برنامهریزی بوده
است ،ولی به دلیل دید تکبعدی در جریان بهسازی و نوسازی این گونه بافتها و با این نیت که مشکل بافت های فرسوده
تنها فرسودگی بناها و به صورت کلیتر کالبد بناها است .اگرچه باید بیان کنیم که یکی از ابعاد مهم و مؤثر در انتخاب
بافتهای مسألهدار همین بعد کالبدی میباشد ،ولی قبل از آن باید به این نکته توجه شود که آنچه سبب عدم خروج
ساکنین اصیل می شود ،ایجاد جذابیت و پیوند اجتماعی محلی میباشد .پژوهش حاضر با بهرهگیری از برخی نظریات
گردآمده در مبانی نظری به انجام رسیده است که برای ارزیابی کیفیت محیطی ،آن را به دو بخش کلی (بعد ذهنی ،بعد
عینی) که هریک به زیر معیارهای ایمنی ،تسهیالت ،قابلیت دسترسی و فضاهای ساخته شده (بعد عینی) و سرزندگی،
پیوندهای اجتماعی ،امنیت (بعد ذهنی) تقسیم میشود ،در نظر گرفته شد .نتایج حاکی از این میباشد که زیر معیارها
در بعد عینی در قسمت بهسازی و نوسازی شده نسبت به قسمت بهسازی و نوسازی نشده ،اگرچه ارتقاء یافته است ولی
باتوجه به نتایج آزمون مقدار آن در وضعیت متوسطی قرار دارد و نیز از نظر زیرمعیار ایمنی درهردو قسمت نامناسب
تشخیص داده شد و از مدل نهایی حذف شد .از نظر بعد ذهنی قسمت بهسازی و نوسازی شده به شدت کاهش یافته و از
نظر زیرمعیار سرزندگی به عقیده ساکنان با ضعف روبهرو هستند .درحالی که به جز زیرمعیار سرزندگی ،سه زیرمعیار دیگر
در وضعیت مناسب و باالیی قرار دارند .بنابراین آنچه از قرائن و شواهد برمیآید ،بهسازی و نوسازی آن طور که باید و شاید،
در ارتقاء کیفیت محیطی توفیق نیافته است .در ادامه ،پیشنهاداتی برای ارتقاء سطح کیفی محیط سکونتی ارائه می شود.
 تنوع عملکردی در بافت برای ارتقاء و تأمین سرزندگی تأمین خدمات و تسهیالت مورد نیاز ساکنان و توزیع آن ها افزایش ضریب امنیت اجتماعی و ایجاد پیوندهای اجتماعی محلی از طریق تقویت نقش نظارت اجتماعی و تأسیسخانه محله
 آرام سازی ترافیکی محله -ارتقاء کمی فضاهای مختلف عمومی (کتابخانه ،پارکها و بوستانها)

پی نوشت

.4مشاور نقش جهان پارس

1. Improvement
2. Renovation
3. Reconstruction
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