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 تهران اتابک محله رد فرسوده بافت نوسازی اجتماعی تاثیرات رویکرد تبیین

 کاکاوند بهزاد

 ایران دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، واحد تهران مرکزی، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری،

 1آزیتا رجبی

 ایران تهران، اسالمی،د دانشگاه آزا ،واحد تهران مرکزی برنامه ریزی شهری، ودانشیار گروه جغرافیا 

 افشین سفاهن

 دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب، ایران برنامه ریزی شهری، واستادیار گروه جغرافیا 

 اردوان بهزاد

 ایران تهران، اسالمی،دانشگاه آزاد  واحد تهران مرکزی، استادیار گروه جغرافیا، برنامه ریزی شهری،

 35/50/9311تاریخ پذیرش:            50/50/9311تاریخ دریافت: 

 چکیده

. های اجتماعی حرکت نموده استشهر تهران به سمت فرسودگی و ناهنجاریهای زیست پذیر کالنبا گسترش مهارگسسته و با گذشت چند دهه بافت

بک این مهم را مورد پژوهش دقیق قرار از این رو پژوهشگر با انتخاب محله اتا شهر تهران در برخی مناطق خود با این مسئله به طور جدی مواجه است.

ان و آگاهی تهر اتابک در محله فرسوده بافت نوسازی اجتماعی رویکرد تأثیرات تبییناهداف پژوهش حاضر عبارت است از  ترینمهمداده است. یکی از 

افت فرسوده فرهنگی و اقتصادی ب ثیرات اجتماعی،چهارچوب نظری تحقیق مبتنی بر رویکرد تلفیقی مشتمل بر تأ از نیازهای ساکنین محله مورد مطالعه،

فرهنگی  ی اجتماعیهامؤلفهاست. روش تحقیق مبتنی بر تدوین پرسشنامه محقق ساخته و بررسی مطالعات پیشین بنا شده است. پرسشنامه محقق ساخته 

انتخاب  ده است. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکرانگویه اصلی مورد سنجش قرار دا 05 و اقتصادی را با تأکید بر همه فاکتورهای تأثیرگذار در

 و ایکتابخانه اسناد از اطالعات وها گردآوری داده جهت جهت پاسخگوئی انتخاب گردیدند. نفر از شهروندان محدوده مورد مطالعه 333گردید و تعداد 

 پیرسون ،یانمونه تک T و آزمون SPSS19 افزارنرم از استفاده باها داده لیو تحل یهتجز و شده است بهره برده)توزیع پرسشنامه(  مطالعات میدانی

به نتایج  .تمامی معیارها مورد تأیید قرار گرفته است برای کرونباخ آلفای ضریب با آزمون با انجام پیش پرسشنامهصورت گرفته است، روایی و پایایی 

موانع  ترینمهمتوان یماقتصادی و اجتماعی رابطه مطلوب و معناداری وجود دارد که با تقویت آن ی هامؤلفهآمده نیز حاکی از این است که در بین  دست

 آورد. به دسترا جهت دستیابی توسعه پایدار محلی 
 

 نوسازی، محله اتابک. بهسازی، بافت فرسوده،کلمات کلیدی: 
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 9911ای(، سال دهم، شماره چهارم، پاییز ریزی منطقهپژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  911

 مقدمه

های فرسوده، بخش قابل توجهی از پهنه شهرهای حاضر بافت در حالشهروندان است. های زندگی بافت فرسوده نمود عینی ناکارآمدی تأمین نیازمندی

ارتقا ( به همین خاطر shakouri,2019ما را پوشش داده و شهروندان بسیاری را نیز که عمدتاً از قشر فقیر جامعه هستند، در دل خود جای داده است)

. در باشدهای فرسوده شهر میهای نوسازی بافتتر از آن پروژههای توسعه شهری و مهمرحترین موضوعات مدنظر در طهای محیطی یکی از مهمکیفیت

ها به شود، رویکردی نسبتاً جامع به تمامی ابعاد فرسودگی در این بافتهای فرسوده سبب مینظر داشتن موضوع کیفیت محیطی برای مداخله در بافت

 بازآفرینی و نوسازی ریزیبرنامه و گذاریسیاست در توجه مورد هایجنبه ترینمهم از مسکن وله(. از این رو مقkhoshghadam,2018:18)دست آید

 هایدهه در تهران شهر فرسوده یهابافت محدوده در امر این متولی عنوان به نیز تهران شهر نوسازی سازمان و رودمی شمار به شهری فرسوده هایبافت

 عنوان به فرسوده بافت نوسازی خدمات دفاتر خدمات شرح در توانمی را مهم این. است برداشته گام فرسوده فتبا در مسکن تولید راستای در گذشته

گیری باید اشاره نمود که با آغاز شکل هذامع(. Vira Shahr Paydar Consulting Engineers, 2015:12)کرد مشاهده هاشهرداری اجرایی بازوان

و  محیطییم که این روند، تغییرات زیستهست جمعیتی و کالبدی به لحاظی شهرها و افزایش تعداد و اندازه شهرهای صنعتی، شاهد رشد جمعیت

تبع چنین شرایطی در نظام شهرنشینی، اثرات زیادی بر انسان آورده است. به به وجودتوسعه  در حالیژه در شهرهای کشورهای وبهجغرافیایی شدیدی را 

 و محیط وارد آمده

(Ebrahimzadeh,Rafiei,2010:23)  توسعه را متأثر نموده است. شرایط بشر در  در حالو ابعاد مختلف کیفیت زیستی در شهرهای کشورهای

ی اهای شهری در سرتاسر جهان نیز تنزل یافته و محیط شهری برای ساکنان موجود شهر و به عالوه برای ساکنان آینده شهری به طور فزایندهسکونتگاه

ترین (. فرسودگی شهری و ناکارآمدی آن در عرصه زیست شهری، یکی از مهمhajinegad,2011:27ندگی و غیرجذاب شده است)غیرقابل ز

ترین این یکی از مهمخود و این  (barakpour,2012:17ی اقدام به تغییر عملکرد و کاربری زمین نمود)سادگبهتوان ها نمیین بافتدر اهاست. بحران

ریزان شهری را به خود معطوف نموده است. این گونه مناطق با عدم دسترسی مناسب به محل سکونت خود، هن بسیاری از برنامهمشکالت است که ذ

-ی، اورژانس و کیفیت محیطی ضعیف آن با مشکالت بسیاری مواجه مینشانآتشی زباله، آورجمعشبکه معابر خود را در ارائه خدماتی نظیر 

هزار هکتار بافت فرسوده شهری در کل کشور وجود دارد که  05 دهد که بیش ازدر همین خصوص، برآوردها نشان می (.Habibi,2008:32)بینند

(. فارغ از اینکه چگونه باید غبار فرسودگی از چهره شهرها زدود، tabasi,2011:19برند)از مسائل و مشکالت کیفیت محیطی رنج می هاآنهمگی 

سعه آمده از تو به دستهای های شهری را در گذشته شناسایی کنیم و با آموزهد که دالیل و عوامل فرسودگی بافتنماییمبررسی این نکته ضروری 

ده ها دامن زاین توجه را در ما ایجاد خواهد کرد که اجازه ندهیم همچنان به توسعه فرسودگی قطعاًها جلوگیری نمائیم. شناسایی عوامل مذکور فرسودگی

لی، محومرج و فقدان مشارکت افسردگی، اغتشاش، هرج، شهری جدید توسعه در محاصره اند،طوالنی تکوین یافته یدر فرآیند که شود. این محالت

 بسیاری از شهرهای کشورمان نیز، در بافت فرسوده از توجهی حجم قابل وجود .(Akbarpour,2008,16( و)Jhanshahi,2003,21)اندشده گرفتار

 Masoumiyah Civil Engineering) شودهای مدرن مدیریت شهری در شهرسازی و معماری محسوب میتحقق روش مسیر مانع بزرگی در

Company,2014,11).  لحاظ مقابله با حوادث طبیعی است ) های شهر بهپذیرترین بخشیبآساین محالت که جزءCelebioglu & 

Limoncu,2010,25شکالت متعدد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیز دست به گریبان(، با معضالت گوناگون دیگری از جمله م 

تری برخوردار نازل سطح کیفیت زندگی این مناطق نسبت به سایر مناطق شهری ازکه موجب شده ( Enemark,2004,18هستند)

 های شهریاین بافت ساماندهی ،حاضر شهرنشینی عصر و های مهم شهریکی از ضرورت ،اساس ین( بر اSoltanzadeh,2010,11)باشد

ها اقدامات متعددی را به اجرا در های کشور برای کاهش معضالت این محدودهی گذشته، دولت و شهرداریهاسالدر  (hanachi,1997,19است)

ها، احیای و بهسازی این بافتهای ریزی بخشی و فقدان نهاد مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری، اجرای برنامهگرایی در برنامهاند، اما به دلیل تمرکزآورده

تی و یا حدر بسیاری از شهرهای کشور با موفقیت و اثر بخشی اندکی همراه بوده و نهادهای مذکور، هر کدام بنا به شرح وظایف خود اقدامات پراکنده 

، ی نوسازیهاپروژهسوابق و آثار به جا مانده از  . مرورانددادهانجام « استحصال زمین برای عرضۀ مسکن»و « های ناکارآمدترمیم بافت»موازی را با هدف 

های تو ناکامی بیشتر در پروسۀ احیای باف ترکمگرفتن مشارکت مردم، منتج به موفقیت  در نظرنشان از آن دارد که نگاه مداخله گرانه و تک بعدی بدون 

ای ناکارآمد از ههای بافته پایین، عدم شناخت دقیق مشکالت و پیچیدگیناکارآمد از منظر کیفی شده است. نگاه صرفاً کالبدی، رویکرد مدیریتی باال ب

یی همچون نواب، پروژه امام رضا )ع( هاپروژههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، عالوه بر رویکرد تحکمی، از دیگر عوامل عدم موفقیت جنبه

تهران است که این خود دغدغه اصلی پژوهشگر  شهرکالنهای ری دیگر از پروژهدر محلۀ اتابک، محله خوب بخت، محله سیروس، دروازه غار و بسیا

ای مسکونی هی ویالیی یک یا دو طبقه به مجتمعهاخانههای ناکارآمد از . تغییر ناگهانی الگوی زیستی ساکنین بافتدیآیمبرای مطالعه در این حیطه بشمار 

و پیوندهای اجتماعی، قومی و فرهنگی را در محالت قدیمی و تاریخی شهر از هم گسست و بحران چند ده واحدی بدون ایجاد بسترهای الزم، روابط 



 919تاثیر شاخص های توسعه مکران... بررسی 

ی است که تبدیل به مکانی برای تجمع معضالت ناامنو  دفاعیبدیگر پیامدهای این رویکرد، ایجاد فضاهای  از .هویت را در این محالت به وجود آورد

گرش کالبدی، به ن صرفاًهای فرسودۀ شهری از نگرش نوسازی در جهان بیانگر آن است که مداخله در بافت . مطالعۀ سیر تحول ادبیاتاندشدهاجتماعی 

اهیت و هویت ی به متوجهیبتوجهی به ساختار کالبدی کهن و بی دهدیمهای اجتماعی تغییر پیدا کرده است. این روند نشان و مبتنی بر گروه محورانسان

 د شد.ی و ناقص و اقدامات مقطعی و ناپایدار خواهبعدتکد و اکتفای صرف به توسعۀ کالبدی و فیزیکی فضا، موجب توسعۀ روح کالب عنوانبهفرهنگی 

ترین مهم شنامهپرس آید.بر اساس هدف کاربردی بشمار می ؛ وتحلیلی میباشد -با توجه به موضوع تحقیق، روش تحقیق از نظر ماهیت و روش توصیفی

حاصله از پژوهش می تواند قابل تعمیم به سایر جوامع مطالعاتی نیز باشد و یا در طراحی سؤاالت پژوهش های  جینتا ودهاست.ابزار پژوهش حاضر ب

بهره برده  spssافزار آتی مفید واقع گردد. الزم بذکر است نمودارهای استخراج شده در محیط اکسل تهیه و تدوین شده و برای تجزیه و تحلیل آن نرم 

 شده است.

شهرداری تهران را به عنوان مطالعه موردی انتخاب نموده تا بررسی دقیق  90در این بین پژوهشگر با علم به این موضوع محله اتابک واقع در منطقه 

حلیل های آماری تعوامل تاثیرگذار بر ایجاد بافت فرسوده و یا موانع ایجاد تغییر آن قدمی مثبت دراین خصوص برداشته باشد. از همین رو با استفاده از 

شودحجم نمونه نیز با استفاده از آزمون کوگران بدست آمده و اطالعات پژوهش در نتایج نهایی این پژوهش حاصل آمد که در ادامه به آن پرداخته می

 دوبخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

 رویکرد مفهومی و نظری  

ها تشکیل شده ترکیبی از آن ایشهری و  زاتیو تجه ساتیها، فضاها، تأسها، مجموعهم پیوند است که از بناها، راهه یابافت گسترده

 (. Gholami,2017,15)است

 بر فنی نظارت و توسعه برنامه یا فقدان و قدمت سبب به که است شهری هایبافت سایر کارآمدی به نسبت بافت یک کارایی کاهش و ناکارآمدی

 جمعی خاطرات زدودن به و گردیده شهری فضاهای تناسب عدم تعادل، عدم سازمانی،موجب بی فرسودگی وقوع آید.می جود و به بافت آن گیریشکل

 اثر نقطه پایانی سوی به حرکت باعث سریع، بیش و کم نسبتاً عمر کاهش با عامل این کند،می کمک گذشته میان شهری اموال و

 (.zivyar,2016,42گردد)می

 شود که در زمینه کالبدی هماهنگ با الگویبهسازی به معنای بهبود بخشیدن به وضعیت بافت و عناصر درونی آن است و مجموعه اقداماتی را شامل می

ه بر وفاداری بدر این نوع مداخله اصل  کند.پردازد و در زمینه غیر کالبدی به رونق بخشی حیات درونی آن کمک میاولیه به حفظ و نگهداری آن می

 (.lashgari,2016,18)هاستبخش در آنگذشته و حفظ آثار هویت

رسودگی کامل معموالً بر اثر فاشد. ب شده ایجاد کامل صورت به فرسودگی شهری، فضای یا و مجموعه بنا، در گیرد که بازسازی زمانی صورت می

ازسازی رود. فرآیند ببرای ایجاد حیات جدید در سازمان فضایی فرسوده به کار می پذیرد. این امر معموالًفرسودگی فعالیت و کالبد توأمان صورت می

 (.zivyar,2016,44)سازیدوباره – آواربرداری – سازیپاک –شود: تخریب معموالً با اقدامات زیر تعریف می

ی دیگران است که در نتیجه گسترش و توسعه اقتصادو ینان فرد به محیط اجتماعی فرهنگی و اطمبه طور کلی اعتماد اجتماعی احساس امنیت تعلق 

کنند به یمای که نقش ضمانت اجرا را برای اعتماد کننده ایفا های واسطهسالی ونیز تحت نقش و گروهروابط اجتماعی میان افراد از زمان کودکی تا بزرگ

 .(colman,1998,32)اعتماد بین شخصی( )اعتماد عام،شودیمتقسیم  نوع 0وجود میاوردند اعتماد به 

نتیجه  در شود.یمیزی از مردم اخذ ربرنامهسیر  و خطی اصلی محورهااین صورت  در گیرد.یمحد اعالی مشارکت از طریق هدایت اجتماعی صورت 

هم ها فراینه مشارکت آنزم گیرد که طی ان با احساس مسئولیت بیشتر مردم،یمساز شکل  و شهریک بده بستان دائمی میان مردم 

 (.rasouli,2017,12شود)می

 های فرسوده شهریها و الگوهای بهسازی و نوسازی بافتیهنظر

آن، خط  پردازانیهنظرها و مکاتب بهسازی و نوسازی شهری بپردازد و پس از معرفی یدگاهدترین محقق در این قسمت بر آن شده است تا به معرفی مهم

 قرار دهد. مشخص نماید و در فصل چهارم رسالۀ مبسوط آن را مورد تحلیل مش خود را برای انتخاب مدل کاربردی خویش

 های فرسوده شهری رامی توان به شرح زیر برشمرد:های بهسازی و نوسازی بافتیهنظرترین مهم

 :قیمت و شکافاجاره امالک  شکاف نظریه اعیان سازی با دو فرض اساسی 

  جتماعییزی اربرنامهزدایی و راهبرد یتمحرومنظریه 

 ی زیر را در این باب به خود اختصاص داده است:بندطبقهی نیز شهرهای فرسوده الگوهای بهسازی و نوسازی بافت
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  یگزینیجاالگوی 

 الگوی پاالیش شهری 

  خودتنظی و خودکفائراهبرد(یمیzivyar,2014,39.) 

 های بهسازی و نوسازی شهرییدگاهدو  مکاتب

 ذیل ارائه داد: به شرحتوان یمسازی و نوسازی شهری را های بهیدگاهدترین مکاتب و مهم

 یبایی شناساییز یان)سیستمی(،ساختارگرا یی،کارکردگرا یی،سازمند گرا اکولوژیک، مکتب گرایی،یترق فرهنگ گرایی،

 یک یا خردگرایینئوکالس یی،گراانسان یسم،مدرنپست مدرنیسم،

 ی در بافت فرسوده شهریو نوسازی بهسازی الگوها

-3،اجتماعی یزیرو راهبرد برنامه زدایییتنظریه محروم-0قیمت (، ( شکافاجاره مالک. ب ( شکافاساسی دارد: الف فرض 0یه نظرنظریه )این -9

 طرح تجمیع-6،راهبرد خودکفایی و خود تنظیمی-0،الگوی پاالیش شهری-0،الگوی جایگرینی

 جهان در فرسوده هایبافت نوسازی و بهسازیتجارب 

برای نوسازی مرکز این شهر « بارون. جی هوسمان شهردار وقت پاریس»سال سابقه دارد. این جنبش با فعالیت  905احیای مراکز شهری بیش از  جنبش

که خواهان فدا کردن بخش قدیمی پاریس  9105( و با طرح لوکوربوزیه با عنوان شهر درخشان در دهه Habibi,2002,20شروع شد) 9505در دهه ی 

از جنگ دوم جهانی اصول لوکوربوزیه مورد  بعد (.Rahnama,1996,14ق جایگزینی بناهای عظیم بود، علی رغم اجرا وارد مرحله جدیدی شد)از طری

دوم،  یتایید دولت های جهانی قرار گرفت که از آن به عنوان مبلغ حقیقی شهرسازی مدرن انتخاب کردند. ویرانی های مراکز شهری ناشی از جنگ جهان

تجدید نظری در الگوهای نوسازی مراکز شهری و گذار از نوسازی به الگوی  9165وهای بازسازی بزرگ مقیاس را تقویت کرد، به دنبال آن از دهه الگ

ر ب مردم به جای تکیه بر کالبد و تقدم میراث و فرهنگ های بهسازی و حفاظت اهمیت یافت و در واقع برنامه ریزی های اجتماعی اقتصادی و تکیه بر

رشد هدفمند( ذهن متخصصان )ترجیح یکی از دو الگوی توسعه به بیرون)گسترش افقی( و توسعه از درون 9135اقتصاد مطرح شد و به تدریج از دهه ی 

ز زمین به طوری که در انگلیس تمرکز توسعه شهری بر داخل نواحی شهری موجود و استفاده مجدد ا برنامه ریزی شهری را به خود مشغول داشته است.

امریکا زمینه احیای مراکز شهری در قالب نظریه اصالت بخشی،  در های گسرش یافته سابق و تبدیل ساختمان های خالی به کاربری های جدید است.

ت که شروع شده، شناسایی کرد اند. عمده ترین ویژگی موج سوم)موج فعلی( این اس 9105که از دهه  ( سه موج اصالت بخشی را0559والی و هامل)

ترین ویژگی این موج از نظر والی و هامل آماده کردن سرمایه اصالت بخشی در این دوره جزیی از سیاست مسکن عمومی فدرال و محلی شده است. مهم

 روپا،ا این ترتیب در به های کم درآمد برای مشارکت در فرآیند اصالت بخشی است.رهنی خصوصی برای توانمندی اقلیت های نژادی و قومی و گروه

 ریکا،ی ایالت های های امبرخ ،فرانسه یا، امریکا فرآیند نوسازی و بهسازی قوت گرفته و روند صعودی را تا به امروز طی کرده چنانچه ما در انگلیس،آس

 یه در حلب می توانیم نمونه های موردی بسیاری را مشاهده نماییم.سور

 ایران در فرسوده هایبافت نوسازی تجارب یبررس

 صورت محلی بناهای توسط و ای منطقه دانش بر مبتنی و سنتی صورت به کهن روزگاران در که نوسازی و بهسازی های طرح از ناچیزی العاتاط

 توجه ها، حومه در جدید مسکن به نیاز و گذاشت تغییر به رو زندگی شیوه که 9305 دهه از پس خصوصا حاضر قرن در اما؛ است دست در گرفته،

 ظهور به ای مجموعه یا بنا تک قالب در متعددی تجارب و گرفت فزونی نوسازی حجم درآورد، تعطیل حال به را قدیم هایبافت در ریگذا سرمایه

 است رسیده

 مثله کردن بافت –های فرسوده شهری در ادوار مختلف تاریخی نمایانگر الگوهای مختلفی اعم از جراحی های شهری در ایران روند نوسازی بافت

( تا نوسازی بزرگ مقیاس)دوره محمد 9355-05های شهری و احداث خیابان عمود برهم در دوره رضا شاه یمی شهر )مداخله اولیه در بافتقد

( بوده است. آنچه مسلم است، روند احیای 9303 -9350بهسازی در بعد از انقالب اسالمی ) –( و الگوهای نوسازی 9305 -9303رضا شاه، 

 هری در ایران بعد از انقالب اسالمی ایران چشمگیرتر از گذشته در قالب طرح ها، قوانین و برنامه های عمرانی دنبال شده استهای مراکز شبافت

(. این طرح ها از روان naraghi,2010,21که هر کدام از این تالش ها متاثر از شیوه نگرش و شرایط حاکم بر آن دوره ی زمانی بوده است)

شود. به منظور عمران و بهسازی شهری شامل می 9336( تا نگاه جامع و تاسیس شرکت عمران و بهسازی شهری را در سال بخشی )ایجاد دسترسی

ها از الگوها پیداست. به همین خاطر، تهدادی از طرح هایی که در قالب علرغم ویژگی های مثبت این الگوها، با این حال نگاه یک طرفه به بافت

 ربهتج نواب، بزرگراه حاشیه نوسازی طرح ترین طرح های نوسازی در ایران می توان به تجربهجمله مهم از موفق نبوده اند.این الگوها اجرا شده، 

 اشاره کرد که هر کدام نیز به نوبه خود از مسائل اجتماعی و اقتصادی متععدی متاثر بوده است. سیروس محله نوسازی طرح های
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 محیط مورد مطالعه

 316006013در شمال شرق و  316006150در شمال غرب و  316066553 با مختصات جغرافیاییشهرداری تهران  90 ی ر نیمه شمالی منطقهی اتابک دمحله 

ی ی ابوذر، از شرق به محلهقرار گرفته است. این محله از شمال به خیابان خاوران و از آنجا به محلهدر جنوب شرقی  316036150در جنوب غرب و 

اه بعثت که حد فاصل محله اتابک با پارک جنگلی توسکا است و از غرب نیز به خیابان ذوالفقاری رهاشم، از جنوب به بزرگد و خیابان مسجد بنیآباهاشم

 گردد. ی مینابی ختم می و محله

 
 9311منبع: بافته های پژوهش،  و محله اتابک 90: شهر تهران با تاکید بر منطفه 9نقشه 

 
 9311منبع: یافته های پژوهش،  با تاکید بر محله اتابک 90ت منطقه : محال0نقشه 
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 بیشتر. است نفر 601065 بر بالغ 9310 سال در منطقه ساکن جمعیتتعداد  است. محله 95 دارای حاضر حال شهرداری در تقسیمات طبق 90 منطقه

 شده تهران هرش در منطقه این جمعیتی نسبی سهم تدریجی زایشاف موجب تهران جمعیت افزایش شتاب نسبت به منطقه جمعیت افزایش شتاب بودن

 آن جمعیت شتاب افزایش در ملموس کاهش موجب منطقه مسکونی اراضی تدریجی پر شدن و زمان گذشت با که داشت توجه باید این همه با. است

 در و 9305 سال از که تهران شهرداری 90 منطقه. محدوده تاس مانده باقی ثابت تقریباً اخیر سالهای در منطقه جمعیت تعداد طوری که به است، شده

 لداخ در کالبدی گسترش سابقه. گرچه است مانده باقی تغییر بدون تاکنون زمان آن از ایجاد شد، شهرداری منطقه 05 به تهران شهر تقسیم چارچوب

 قابل بخش و یافته افزایش شدت به 9365 و 9305 ی دهه دو در این گسترش شتاب ولیکن گردد،می باز 9305 دهه از پیش های دهه به منطقه محدوده

 ادامه نیز هنوز و است یافته ادامه کمتر شتابی با نیز اخیر های دهه در منطقه کالبدی گسترش. شودمی ساخته دهه دو این در منطقه از توجهی

های آن بافت فرسوده محسوب می شوند. البته ساخت ه اکثر خانهخوب بخت اتابک از محله های قدیمی تهران است ک محله (.dargahi,2018,17دارد)

سازی و در نظر گرفتن قوانین جدید شهرداری. کوچه ها اکثراً باریک و و ساز در این محله صورت گرفته است، اما اکثراً بدون رعایت قواعد خانه

 (.Municipality of Tehran)شودفته میها کوچه های آشتی کنان گغیراستاندارد هستند، کوچه هایی که بعضاً به آن

 تهران 11جمعیتی منطقه  یتوضع

می  نفر 601065 بر بالغ یزن 90 منطقه یتجمع 5631105بوده و این در حالی است که  جمعیت شهر تهران طبق آخرین سرشماری انجام شده بالغ بر

یر و نمودارهای ذیل این مطلب تصاو را به خود اختصاص داده است. هکتار درنفر  000 جمعیت تراکم و گشته توزیعخانوار  051909 میان در که باشد

 را به خوبی نمایش می دهد.

 جمعیتی محله اتابک یتوضع

باشد. در این محله جمعیت می هکتار درنفر  050 جمعیت تراکم و گشته توزیعخانوار  6631 میان در که بوده نفر 05010 بر بالغ محله اتابک کلی جمعیت

 (.Statistics Center of Iran)می باشد 9310نفر طبق سرشماری سال  95553با نفر و تعداد زنان برابر  95050برابر  مردان

 مساحت کل محله ناحیه

 )هکتار(

تراکم  تعداد زنان تعدادمردان تعداد خانوار جمعیت

جمعیت)نفر در 

 هکتار(

 050 95553 95050 6631 05010 95960 اتابک دو

 Source: Statistics Center of Iranاتابک یت جمعیتی محله وضع :9جدول 

 با تاکید بر محله اتابک 11ی وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه بررس

 تختیاشهر به عنوان پ نیا نی. همچنشودکشور نیز محسوب می یو کانون اقتصاد تختیپاشود که های ایران محسوب میشهر نیتربزرگیکی از تهران 

آن  دهد، تهران ازفرد آن رنگ و بوی خاصی به این کالنشهر میهای منحصر بهتهران و ویژگی. گوناگون دارد یهانهیدر زم یمشاغل فراوان ن،رایا یاسیس

تفاوت  های کشورماندیگر شهرترین مراکز بوده است نسبت بهخواهی و تحوالت جامعه ایرانی از اصلیروی که پایتخت ایران است و در جریان مدرنیته

اخلی یک سوم تولید ناخالص دکه نزدیک بهطوریهای برجسته تهران ابعاد گسترده و نقش باالی آن در اقتصاد کشور است بهاز ویژگیرد. بنیادین دا

اماکن تهیه و توزیع شهر تهران نیز در قدیم از  90این شهر برخی مشاغل جایگاه و کرسی ویژه خود را دارند. منطقه  در .شودکشور در تهران ایجاد می

یر در د تغیکاغذ بشمار می آمده و اکنون با توجه به شرایط خاص و ویژه این محدوده تغییر کاربری داده است. عده زیادی سعی بر آن دارند که با ایجا

حلی را حل نمایند و هم اقتصاد مبافت فرسوده و نوسازی بخشی از محدوده اتابک را به بورس لوستر تبدیل نمایند تا هم برخی از مشکالت اجتماعی 

محله این منطقه دارای بافت فرسوده است و محله های اتابک و مینابی شاخص ترین محالت بافت  05هشت محله از  (.Researcherرا رونق دهند)

 گ شده و تملک هایی که انجام شدهفرسوده در شهر تهران هستند. متاسفانه به واسطه مداخله مستقیم سنوات گذشته در امر نوسازی اعتمادمردم کم رن

ه اقدامات اجتماعی که سنوات گذشته در منطق و معضالت عدیده اجتماعی را به وجود آورد. باعث مشکالتی نظیر تولید فضای بی دفاع شهری شده است

 .چی، مظاهری و طیب منتقل شودانجام شده به دلیل نداشتن پیوست اجتماعی باعث شده بسیاری از مشکالت و معضالت به محله شوش، کوه گ 90

ترین مسئله ای که اهمیت مهم (.bourna, 7663034بر موارد فوق حضور اوراقچی ها از دیگر مسائلی است که شهروندان با آن مواجه هستند) عالوه

 محله خاک سفید به لحاظ فید است.بسزائی در وضعیت اجتماعی محدوده مورد مطالعه دارد و می توان به آن اشاره کرد پیامدهای تخریب محله خاک س

ت. مسأله دیگر اتابک اتوبان امام علی اس ه است.جغرافیایی از اتابک فاصله دارد اما بعد از تخریب خاک سفید ناگهان مشکالت آنجا به این محله رسید

را دارد  رار بود خیابان حشمتی که بیشترین مشکالتقرار بود با ساخت اتوبان امام علی بافت فرسوده تخریب و تبدیل به اتوبان شود. به عنوان مثال ق

ها تخریب شد. با ساخت اتوبان بافت منطقه کامالً به هم خورد؛ یعنی بافت فرسوده ماند و تبدیل به اتوبان شود اما این اتفاق نیفتاد و به جایش مغازه
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ترین آسیب های (. نقشه تهیه شده زیر مهمeskan,23512)تر شدحتمحالت دیگر را مواد مخدر هایها و دسترسی برای مصرف کنندهتعدادی ازمغازه

 محله اتابک را به نمایش می گذارد.

 منشا مشکالت بافت بیرون محدوده قرار داردو اصالحات درون محدوده آسیب شناسی صورت گرفته در محدوده مورد مطالعه نشان می دهد، بخشی از

می بایست دستورالعمل های منتج از طرح جامع را در دستور کار قرار داد همچنین اقدامات فنی در جهت  برای رفع آن ؛ کهپذیردبه کندی انجام می

 صورت پذیرد. اصالح سازمان فضایی

 به صورت کلی برای رفع مسائل اجتماعی در محدوده محله اتابک موارد زیر بهتر است که مدنظر قرار بگیرد:

 برای کسب اعتماد طرفین ارتباط الزم نبود رفع فقدان اعتبار:-1

 شودی که اعتبار نباشد اعتمادی نیز ایجاد نمیمادام رفع فقدان اعتماد:-2

 آیدیه بین مدیریت وساکنین نباشد امر نوساز تحقق نمیسو 0ی که امکان ارتباط واحترام تازمان رفع فقدان ارتباط:-3

ارا ونظرات تصمیات ونحوه عمل اشتراکی را ایجاد نخواهد کرد ومشارکتی حاصل  هیچ مرز مشترکی کیان طبعا اعتماد، نبود رفع فقدان مشارکت:-4

 (.andalib.2011,19) نخواهد شد.

 
 : آسب شناسی منطقه اتابک3نقشه 

Source: Deputy of Social Affairs of region 15 of Tehran Municipality 
 ترکیب بافت محله اتابک

 باشد.لبه توده بر فضا و عدم وجود فضاهای باز و فضاهای مکث قابل مالحظه میدر بررسی دقیق بافت محله اتابک، غ

 پالک بندی واحد ها عمدتاً به صورت ریزدانه می باشد )ساختمان های نوساز که اغلب نیز چهار طبقه می باشند از این امر مستثنی هستند(. -

 عمدۀ واحد های موجود با تراکم دو طبقه مستقر شده اند. -

ی محله تراکمی از توده های ریزدانه است که حول گذرهای فرعی و سلسله مراتبی از کوچه های طوالنی و بن بست های کم عرض بافت کل -

 شکل گرفته اند.
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متر بوده و با نفوذ به دورن محله ودر گذرهای فرعی از  9-90بخت و هاشم آباد دارای عرض  خوب گذرهای اصلی محله همانند مالیری، -

 متر نیز می رسد. 9ه است و در بن بست هاای فرعی تا کمتر از عرض کاسته شد

)عرض به ارتفاع( قابل مالحظه می باشد و با کاهش درجه اهمیت گذر از نظر دسترسی 9به  960در گذرهای اصلی همانند مالیری نسبت  -

 هم می رسد. 6به  9نسبت عرض به ارتفاع کاهش یافته و در برخی بن بست ها به 

یم شده است که مشخصات فنی هر یک از محالت بشرح جدول ذیل خواهد ( تقسA,B,C,D,Eشهری محله اتابک به زیر محله تقسیم ) در طرح منظر

 بود:

 زیر محله

 عنوان 

A B C D E جمع کل 

 9055 350 300 053 050 390 تعداد پالک های تجمیع شده

 0303 603 606 001 330 061 تعداد واحدهای مسکونی ایجاد شده

 915506 60093 06006 00000 09319 مساحت هر زیر محله

 909 30 30 05 39 03 تعداد بلوک ها

 : تقسیم بندی محله اتابک در طرح منظر شهری0جدول 
Source: Deputy of Investment and NGO - Tehran City Renovation Organization 2016 

 سمت هب خاتون ملکه امامزاده سیده محدوده از محله این که ای بگونه نامیدند، می اتابک را فعلی بکاتا و مینابی بیسیم، ی محله سه سابقا واقع در 

 بوده سلیمانی امیر و اتابک امیر امالک از محله اراضی اغلب. است گردیده آغاز مکان این در ساز و ساخت سو این به 9309 سال از و بوده بیابان جنوب

. وندش ساکن مکان این در خانواده با و کنند تهیه زمین محله این در زبان، آذری کارگران که موجب گردید داشت قرار آباد هاشم در که ای پزخانه کوره و

 ابتدای دهه از اتابک محله. است کرده کمک محله و منطقه رونق به دارد، قرار فعلی جوادی سید خیابان در که هم خاتون سیده ملک زیارتگاه وجود

 واییه عکسهای مختلف ادوار با بررسی که گرفت ( قرارععلی) امام بزرگراه احداث و فرسوده بافت نوسازی هدف دو با کالبدی های خلهمدا مورد 9355

 .باشد می درک وضوح قابل به اتابک محله در گرفته صورت مداخالت چگونگی 9350 تا 9355 سال از

 احداث بزرگراه صورت نگرفته است ایو  یسازدر محله اتابک جهت نو یمداخله ا چیه: 9355سال  ریتصو. 

 ضلع شمال  در تملک 9350بزرگراه از سال  ریمس رییخوب بخت که پس از تغ ابانیتملک شده در شمال خ یها: پالک9350سال  ریتصو

 .باشد یبه وضوح مشخص م دهیمحله شروع گرد یغرب

 بافت فرسوده  در تملک قطعات واقع نیتملک قطعات بزرگراه و همچنبا دو هدف  شماریب ی: تملکها9310و  9351،9319 یسالها ریتصاو

 یدوره به وضوح قابل مشاهده م نیا که در یمسکون یبصورت مجتمع ها یمحله به صورت پراکنده و نوساز یبر اساس طرح منظر شهر

 د.باش

 یشهر تیریمد توسط تملک شده یاراض یزنوسا نی: توقف در تملک قطعات واقع در بافت و همچن9310و  9310،9313 یهاسال ریتصاو 

 )ع( یاحداث بزرگراه امام عل ییاجرا اتیو شروع و افتتاح عمل

هزار واحد مسکونی در طول احداث این بزرگراه مورد تملک و آزاد سازی قرار گرفت که بخش مهمی از آن از میانه محله اتابک  3به بعد نیز  10از سال 

 0556 شامل اتابک به واقع محله ک های محدوده جهت ادامه احداث بزرگراه به تملک شهرداری تهران در آمده است.عبور کرده است و تعدادی از پال

 هکتار 91 معادل پالک 9130 قطعات، تعداد این از که)شده است تعدادکسر این از( )ع علی امام بزرگراه احداث جهت شده تملک پالکهای. است پالک

 اختصاص خود به را 90 منطقه از درصد 3 همچنین و 0 ناحیه از درصد 05 حدود وسعت لحاظ از اتابک محله کلی بطور. ددار اختصاص فرسوده بافت به

 500 ذکر است به الزم همچنین. میشود شامل را 90 منطقه از درصد 0 حدود و 0 ناحیه از درصد 00 محله این نیز جمعیت ازلحاظ طرفی از. است داده

 است. شده تملک بزرگراه احداث هنگام در محله این در واقع قطعات از پالک

 تعداد عنوان

 0199 تعداد پالک های محله قبل از احداث بزرگراه امام علی)ع(

 500 تعدا پالک های تملک شده در بزرگراه

 0556 تعداد پالک های موجود در محله

 6001 تعداد خانوار

 3/9 تعداد خانوار در هر قطعه



 911تاثیر شاخص های توسعه مکران... بررسی 

  اتابک محله کلی تمشخصا :3 جدول

Source: Vira Shahr Paydar Consulting Engineers,2016 

 
 1311منبع: یافته های پژوهش، اتابک : مشخصات کلی محله 9نمودار 

 توصیفی آمار

نی و... مسکو ، قومیت، وضعیت ملکجنس این بخش از تحقیق همانطور که در مقدمه این فصل نیز اشاره شده ویژگی های جمعیت شناختی شامل سن،

 پرداخته خواهد شد. از این بخش از آن جهت اهمیت دارد که ویژگی های محدوده مطالعاتی برای سایر محققان آتی روشن خواهد شد.

 بررسی متغیرجمعیتی محدوده مورد مطالعه

 پردازیم.به آن می مطالعات جمعیتی از اهمیت بسزائی برخوردار بوده و از این رو با تکیه بر جداول و نمودارهای آماری

 جنسیت پاسخگویان

 آماری انتخاب شده را نشان می دهد. جدول و نمودار آماری زیر نمونه

 درصد فراوانی تعداد جنسیت

 %00 919 زن

 %05 956 مرد

 %955 333 مجموع

 1311: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت منبع: یافته های پژوهش، 4جدول 

در  درصد( را مردان تشکیل می دهند. 05نفر) 956و  ( زندرصد 00نفر) 919نفر موجود در نمونه آماری پژوهش  333ی دهد بین جدول فوق نشان م

ه زمان شود ببذکر است یکی از علل افزون بودن تعداد زنان به مردان مربوط می الزم نمودار زیر این مطلب به صورت گرافیکی به نمایش درآمده است.

 امهتکمیل پرسشن

 نوع مسکن جامعه مورد مطالعه

 جدول زیر وضعیت مسکن افراد جامعه مورد مطالعه را نشان می دهد.

 درصد فراوانی تعداد نوع مسکن

 0563 090 شخصی

 3660 900 استیجاری

 065 91 اداری تجاری

 955 333 مجموع

 1311ش، : چگونگی توزیع مسکن در جامعه مورد مطالعه منبع: یافته های پژوه1جدول 

درصد دارای ملک  3660معادل  900درصد دارای ملک شخصی بوده و  0563برابر  نفر 090جدول فوق حاکی از این مطلب است که از کل حجم نمونه 

 درصد نیز از کسبه می باشند. 065استیجاری بوده و 

 در محله اتابک وضعیت ملک
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 دهد.جدول زیر وضعیت ملک در محدوده مورد مطالعه را نشان می 

 درصد فراوانی تعداد وضعیت ملک

 6060 005 دارای سند رسمی

 30 905 قولنامه ای

 565 3 سایر

 955 333 مجموع

 1311: چگونگی توزیع مالکیت ملک در جامعه مورد مطالعه منبع: یافته های پژوهش، 6جدول 

 ی باشند.درصد دارای ملکی با سند رسمی م 6060نفر معادل  005جدول فوق نشان می دهد 

 در محله اتابک وضعیت تراکم

 جدول زیر وضعیت تراکم در محدوه مورد مطالعه را نشان می دهد.

 درصد فراوانی تعداد وضعیت ملک

 5066 300 دو طبقه

 90 05 سه تا چهار طبقه

 560 0 بیشتر

 955 333 مجموع

 1311: چگونگی وضعیت تراکم در محله اتابک منبع: یافته های پژوهش، 7جدول 

 درصد دارای ملکی با تراکم دو طبقه می باشند. 5066برابر نفر  300جدول فوق نشان دهنده این مطلب است که 

 درجامعه مورد مطالعه وضعیت سن ملک

 جدول زیر وضعیت سن ملک در محدوه مورد مطالعه را نشان می دهد.

 فراوانی تعداد سن تقریبی ملک

 99 00 سال 95تا  9

 0360 905 سال 05تا  95

 00 965 سال 35تا  05

 6 00 سال 05تا  35

 0 03 سال 05 تا 05

 565 0 و بیشتر

 955 333 مجموع

 1311: سن ملک در محله اتابک منبع: یافته های پژوهش، 8جدول 

 صد قرار دارد.د 00سال یعنی برابر  35تا  05جدول فوق نشان می دهد باالترین سن تقریبی ملک در محدوده محله اتابک به رده 

 در محله اتابک وضعیت مساحت ملک

 جدول زیر وضعیت مساحت ملک در محدوه مورد مطالعه را نشان می دهد.

 درصد فراوانی تعداد مساحت واحد

 0360 905 مترمربع 05کمتر از 

 3966 035 متر مربع 955تا  05

 0 05 متر مربع 905تا  955

 561 3 متر 905بیش از 

 955 333 مجموع

 1311: وضعیت مساحت ملک در محدوده مورد مطالعه منبع: یافته های پژوهش، 1جدول 

 درصد. 3966متر مربع بیشترین فراوانی را در محدوده مورد مطالعه دارد یعنی برابر  55تا  05واحد مسکونی با متراژ بین  دهدجدول فوق نشان می

 ترین علت اسکان در محدوده مورد مطالعهمهم
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 ترین علت اسکان در محدوه مورد مطالعه را نشان می دهد.ر مهمجدول زی

 درصد فراوانی تعداد علت اسکان

 061 91 امنیت

 1 35 حضور اقوام و بستگان درجه یک

 90 00 ارزانی ملک

 3369 065 عدم تمکن مالی برای تغییر وضعیت اسکان

 955 333 مجموع

 1311بک منبع: یافته های پژوهش، علت اسکان در محله اتا ترینمهم: 11 جدول 

نفر  056دهدمهمترین علت اسکان در محله به ویژه در بافت فرسوده عدم تمکن مالی برای جابجایی و یا نوسازی می باشد و برابر جدول فوق نشان می

 درصد در این شرایط قرار دارند. 3369برابر با 

 یف متغییر های مورد مطالعهتوص

ئی هرچه بیشتر با جامعه مورد مطالعه ضروری است تا متغییر های پژوهش مورد واکاوی قرار بگیرند و توصیفی در باب آن ها در این بخش برای آشنا

ه عنوان یکی از یانگین بم ین قبل از آزمون فرضیه های تحقیق متغییرهای اصلی مورد استفاده در تحقیق مورد بررسی دقیق قرار گرفت.؛ بنابراداده شود

یری ین پارامترهای مرکزی نشان دهنده مرکز ثقل بشمار رفته و مبین این موضوع می باشد که اگر به جای همه متغییر ها قرار گیرد نباید هیچ تغاساسی تری

تر رین و بیشهای پژوهش ایجاد گردد. در جدولی که محقق آماده نموده و در ذیل این مطلب قرار دارد اعداد کمینه و بیشینه بیان گر کمتدر جمع کل داده

هر یک از متغییرهای پژوهش به  اینجا نباید از ذکر این موضوع خودداری نمود که جهت اندازه گیری و سنجش در هدد متغییر در جامعه می باشد.

 صورت یک سوال در پرسشنامه محقق ساخته قرار گرفت که با گرفتن میانگین از مجموع سؤاالت، متغییر مدنظر نهائی شکل گرفت.

 بازه نمرات شاخص پراکندگی شاخص مرکزی یر های پژوهشمتغی

 بیشینه کمینه انحراف معیار واریانس میانگین

 0 0 5631 5659 0616 بُعد اجتماعی

 0 9 5600 5639 0693 بُعد فرهنگی

 0 0 5605 5601 3630 اعتماد و مشارکت

 0 0 5651 5635 3601 بُعد اقتصادی

 0 9 5659 5639 0650 بُعد حقوقی

 0 0 5605 5600 3610 بُعد مدیریتی

 1311: متغییر های مورد مطالعه بر اساس میانگین نمرات کسب شده منبع: یافته های پژوهش، 11جدول 

 3601 یانگینمدر حالی که بُعد اقتصادی پژوهش حاضر دارای  باشد.می 5631 یارمعو انحراف  0616دهد بُعد اجتماعی دارای میانگین جدول فوق نشان می

و انحراف معیار  0693می باشد. بعد فرهنگی نیز با میانگین  0و  0می باشد کمینه و بیشینه هر کدام ار بُعدهای مطرح شده بترتیب  5651و انحراف معیار 

و  3610وقی نیز دارای میانگین باشد. بُعد حقمی باشد و با بُعد حقوقی دارای تشابه می 0و  9از دیگر متغییر هایی است که دارای بیشینه و کمینه  5600

 باشد.می 0و بیشینه آن  0بوده و کمینه آن  5605انحراف معیار 

 گردد:ترین های آن در این پژوهش ذکر میمتغیر اصلی پژوهش مهم 6گویه اصلی ذیل  05در این بخش باید اشاره نمائیم از 

 .دیهست گانیبا همسا کیروابط نزد یدارا: پاسخ سؤال: 12جدول 

 درصد فراوانی تعداد زینه های سؤالگ

 5650 95 خیلی کم

 5651 30 کم

 5631 905 متوسط

 5609 906 زیاد

 5656 00 خیلی زیاد

 955 333 مجموع
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 1311منبع: یافته های پژوهش، 

کمترین فراوانی مربوط به گزینه خیلی و ( درصد 5609که بیشترین فراوانی مربوط به گزینه زیاد ) یافته های پژوهش در مورد سؤال مطرح شده نشان داد

 می باشد.( درصد 5650کم)

 وجود دارد یبه مسئوالن جهت نوساز اعتماد: پاسخ سؤال: 13جدول 

 درصد فراوانی تعداد گزینه های سؤال

 5631 355 خیلی کم

 5650 05 کم

 5656 00 متوسط

 5650 91 زیاد

 5653 93 خیلی زیاد

 955 333 مجموع

 1311های پژوهش،  منبع: یافته

و کمترین فراوانی مربوط به گزینه ( درصد 5631که بیشترین فراوانی مربوط به گزینه خیلی کم) یافته های پژوهش در مورد سؤال مطرح شده نشان داد

 می باشد.( درصد 5653خیلی زیاد)

 ملک وجود دارد. یجهت نوساز عیبه تجم یلتما : پاسخ سؤال:14جدول 

 درصد فراوانی عدادت گزینه های سؤال

 5659 6 خیلی کم

 5656 00 کم

 5639 991 متوسط

 5631 905 زیاد

 5605 35 خیلی زیاد

 955 333 مجموع

 1311های پژوهش، منبع: یافته

بوط به گزینه خیلی و کمترین فراوانی مر( درصد 5631که بیشترین فراوانی مربوط به گزینه زیاد) یافته های پژوهش در مورد سؤال مطرح شده نشان داد

 درصد( می باشد. 5659کم)

 مرسوم است. یاپارتمان یساخت واحدها یبرا عیتجم ایمشارکت  : پاسخ سؤال:11جدول 

 درصد فراوانی تعداد گزینه های سؤال

 5699 00 خیلی کم

 5609 55 کم

 5603 950 متوسط

 5605 951 زیاد

 5695 35 خیلی زیاد

 955 333 مجموع

 1311های پژوهش،  منبع: یافته

درصد( و کمترین فراوانی مربوط به گزینه خیلی  5605که بیشترین فراوانی مربوط به گزینه زیاد) یافته های پژوهش در مورد سؤال مطرح شده نشان داد

 درصد( می باشد. 509کم).

 .باشد یم لیدخ یدرآمد در نوساز یزانم : پاسخ سؤال:16جدول 

 فراوانیدرصد  تعداد گزینه های سؤال

 5650 91 خیلی کم

 5651 30 کم

 5653 01 متوسط
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 5603 935 زیاد

 5635 996 خیلی زیاد

 955 333 مجموع

 1311منبع: یافته های پژوهش، 

ینه خیلی و کمترین فراوانی مربوط به گز( درصد 5603که بیشترین فراوانی مربوط به گزینه زیاد) یافته های پژوهش در مورد سؤال مطرح شده نشان داد

 درصد( می باشد. 5651کم)

 وجود دارد. یتوسط شهردار یقیتشو یارائه طرح ها : پاسخ سؤال:17جدول 

 درصد فراوانی تعداد گزینه های سؤال

 5650 91 خیلی کم

 5659 0 کم

 5633 905 متوسط

 5636 931 زیاد

 5603 53 خیلی زیاد

 955 333 مجموع

 1311منبع: یافته های پژوهش، 

 5659و کمترین فراوانی مربوط به گزینه کم)( درصد 5636که بیشترین فراوانی مربوط به گزینه زیاد) ته های پژوهش در مورد سؤال مطرح شده نشان دادیاف

 می باشد.( درصد

 آمار استنباطی

را  تعمیم ویژگی های نمونه حاصل شده آن پس بررسی دقیق متغیر ها و میزان توزیع آن ها توسط پاسخگویان در این بخش محقق بر آن شده است تا با

کیه بر حقق با تبه تمام جامعه تعمیم دهد اما برای اثبات این مهم نیاز به ادله کافی می باشد که با تکیه بر آمار استنباطی این مهم محقق خواهد شد. م

در بخش گذشته پرداخته و نمودارهای گرافیکی الزم را جهت های جمع آوری شده به طبقه بندی و محاسبه میزان فراوانی مطلق و فراوانی نسبی داده

هره برده ب درک هرچه بهتر مفاهیم به انتهای هر جدول ضمیمه نموده است. در ادامه برای آگاهی از پایایی پرسشنامه تهیه شده از ضریب آلفای کرونباخ

 استفاده نموده است. spssدر نرم افزار  و برای تحلیل نهائی از آزمون تی

 بررسی پایائی پرسشنامه محقق ساخته

ذعان نمودآگاهی باید ا حال پرسشنامه به عنوانی اصلی ترین ابزار پژوهشگر برای تجزیه و تحلیل داده و اطالعات خام در فصل اول این رساله تعیین گردید.

تأثیر خود قرار می دهد و منجر به هدر رفت زمان و هزینه از روایی و پایائی آن چنان اهمیت دارد که در صورت استاندارد نبودن تمام نتایج را تحت 

گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه دهد ابزار اندازهنشان می Reliability پایایی پرسشنامهبرای پژوهشگر خواهد شد. از این رو باید اذعان داشت 

 Reliability شود و معادل انگلیسی آنثبات و اعتبار برای آن به کار برده می نتایج یکسانی به دست می دهد. قابلیت اعتماد که واژه هایی مانند پایایی،

پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد و همچنین روایی پرسشنامه )اعتبار یا  .(است، یکی از ویژگی های ابزار اندازه گیری )پرسشنامه یا مصاحبه است

Validityباشد که متاسفانه گاهی مورد غفلت ضوعات بسیار مهم در امر جمع آوری اطالعات و مشاهدات می( یک پرسشنامه یا ابزار اندازه گیری، از مو

+ )ارتباط کامل( است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که 9گیرد. با توجه به این امر معموالً دامنه ضریب قابلیت از صفر )عدم ارتباط( تا قرار می

ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می سنجد. الزم به ذکر است که قابلیت اعتماد در یک تا چه اندازه ابزار اندازه گیری 

این مجال محقق تصمیم دارد برای آگاهی از پرسشنامه خود که  در تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد.آزمون می

بزرگتر  3استفاده نماید )در اینجا الزم بذکر است که عدد حاص شده هرچه از عدد آلفای کرونباخ  می باشد از روش 333برابر ونه ای داری حجم نم

 باشد نتیجه قابل استناد تر خواهد بود( و آن را در جدول پیوست ذیل نشان می دهد:

 ضریب آلفای کرونباخ هر متغییر تعداد سؤاالت حجم نمونه مورد بررسی متغییر های اصلی پژوهش ردیف

 56195 93 333 اجتماعی 9

 56315 0 333 فرهنگی 0

 56159 99 333 اعتماد و مشارکت 3



 9911ای(، سال دهم، شماره چهارم، پاییز ریزی منطقهپژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  914

 56500 90 333 اقتصاد 0

 56305 0 333 حقوقی 0

 56353 0 333 مدیریتی 6

 05کل سؤاالت پرسشنامه: 

 1311کرونباخ منبع: یافته های پژوهش، : بررسی پایائی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای 18جدول 

، آلفای کرونباخ 56315برابر ، آلفای کرونباخ متغییرفرهنگی 56195گردد که آلفای کرونباخ متغییر اجتماعی برابر با از یافته های آماری نتیجه حاصل می

و آلفای کرونباخ متغییر مدیریتی برابر  56305حقوقی برابر  یر، آلفای کرونباخ متغ56500، آلفای کرونباخ متغیراقتصادی 56159متغیر اعتماد و مشارکت 

ین از نتایج می توان اینگونه استنباط نمود که سؤاالت پرسشنامه دارای پایائی ؛ بنابراقرار دارد 3و همانطور که در مقدمه اشاره شد بیشتر و باالتر از  56353

 ی باشد.الزم بوده و اطالعات منتج از آن معتبر وقابل استناد م

 های آماریبررسی نحوه توزیع داده

ها و اطالعات جمع آوری شده نیز مورد بررسی دقیق قرار پس از تعیین و تایید پایایی سواالت پرشسنامه در این محرحله می بایست نرمال بودن داده 

نمودار -9:گیردها مورد استفاده قرار مییی نوع توزیع دادهزیر در شناسا روشهایکند. ها از چه نوع توزیعی پیروی میتا محقق بداند این دادهبگیرد 

-3آزمون کلموگروف اسمیرنف  -6 آزمون اندرسون دارلینگ-0ها حاسبه چولگی و کشیدگی دادهم-ppplot 0نمودار -3نمودار جعبه ای  -0هیستگرام 

 لگیضریب چو وه ها بوده از این محقق از آن استفاده نموده، همچنین. در بین موارد عنوان شده مورد ششم پرکاربرد تر از سایر گرآزمون شاپیرو ویلک

+ واقع شده باشند، می توانیم 0 و -0الزم بذکر است چنانچه ضریب چولگی و کشیدگی متغییر ها در بازه  نیز مورد اتکا بوده است. ppplot و نمودار

 جدول پیوست شده زیر جهت بیان هرچه بهتر این مطلب آورده شده است. د.ادعا نمائیم که متغغیر مورد بررسی از توزیع نرمال پیروی می نمای

متغییرهای مورد 

 بررسی

 کولموگروف کشیدگی چولگی

 اسمیرنوف

 نتیجه نهائی

ضریب 

 چولگی

خطای 

 استاندارد

 سطح معناداری مقدار آماره خطای استاندارد ضریب کشیدگی

 ل استنرما 5655 5693 56003 -5690 565 5659 اجتماعی

 نرمال است 5655 5603 56003 9606 565 9650 فرهنگی

 نرمال است 5655 5699 56003 -5613 565 -5630 اعتماد و مشارکت

 نرمال است 5655 .56 56003 -5663 565 -5630 اقتصادی

 نرمال است 5655 5695 56003 5 565 5 حقوقی

 نرمال است 5655 5691 56003 9600 565 9603 مدیریتی

 1311منبع: یافته های پژوهش،  یآمارهای : بررسی نحوه توزیع و نرمال بودن داده11ول جد

قرار دارد. نمودار  0و+ -0نتایج جدول فوق بیانگر این مطلب است که ضرایب چولگی و کشیدگی در خصوص عوامل اجتماعی تاثیر گذار در بازه امن 

های آماری نشان می دهد. در کنار نمودار هیستگرامی نمودار قارن بوده و یک توزیع نرمال را بین دادههیستگرام زیر نیز نشان دهنده زنگوله ای کامالً مت

Q-Q Plot .های ازمجموعه تحلیل ها و نمودارها می توان استنباط کرد داده قرار دارد که نمای دیگری از توزیع نرمال را از خط مرکزی نمایش می دهد

صورت پذیرفته است  spss الزم بذکر است تجزیه و تحلیل اطالعات و ترسیم نمودارها با استفاده از نرم افزار) ی می کنند.اجتماعی از توزیع نرمال پیرو

)مولفه های اعتماد D3 )مولفه های فرهنگی(،D2 )مولفه های اجتماعی(،D1استفاده شده است  همچنین از عالئم اختصاری به جای متغییر ها بشرح ذیل

 )مولفه های مدیریتی(.D6 )مولفه های حقوقی(،D5 مولفه های اقتصادی(،)D4 و مشارکت(،
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 1311منبع: یافته های پژوهش،  یاجتماع: توزیع نرمال مولفه های 1نمودار  

رد. نمودار قرار دا 0و+ -0فوق بیانگر این مطلب است که ضرایب چولگی و کشیدگی در خصوص عوامل فرهنگی تاثیر گذار در بازه امن جدول نتایج 

های آماری نشان می دهد. در کنار نمودار هیستگرامی نمودار هیستگرام زیر نیز نشان دهنده زنگوله ای کامالً متقارن بوده و یک توزیع نرمال را بین داده

Q-Q Plot .های ا می توان استنباط کرد دادهازمجموعه تحلیل ها و نموداره قرار دارد که نمای دیگری از توزیع نرمال را از خط مرکزی نمایش می دهد

 صورت پذیرفته است(. spss الزم بذکر است تجزیه و تحلیل اطالعات و ترسیم نمودارها با استفاده از نرم افزار) فرهنگی از توزیع نرمال پیروی می کنند.

 
 

 1311منبع: یافته های پژوهش،  یفرهنگ: توزیع نرمال مولفه های 2نمودار 

قرار دارد. نمودار  0و+ -0بیانگر این مطلب است که ضرایب چولگی و کشیدگی در خصوص اعتماد و مشارکت تاثیر گذار در بازه امن  نتایج جدول فوق

 رهای آماری نشان می دهد. در کنار نمودار هیستگرامی نموداهیستگرام زیر نیز نشان دهنده زنگوله ای کامالً متقارن بوده و یک توزیع نرمال را بین داده

Q-Q Plot .های ازمجموعه تحلیل ها و نمودارها می توان استنباط کرد داده قرار دارد که نمای دیگری از توزیع نرمال را از خط مرکزی نمایش می دهد

 spss زاراز نرم اف الزم بذکر است تجزیه و تحلیل اطالعات و ترسیم نمودارها با استفاده) مربوط به اعتماد و مشارکت از توزیع نرمال پیروی می کنند.

 صورت پذیرفته است(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1311منبع: یافته های پژوهش، مشارکت : توزیع نرمال مولفه های اعتماد و 3نمودار 
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قرار دارد. نمودار  0و+ -0نتایج جدول فوق بیانگر این مطلب است که ضرایب چولگی و کشیدگی در خصوص عوامل اقتصادی تاثیر گذار در بازه امن 

های آماری نشان می دهد. در کنار نمودار هیستگرامی نمودار ستگرام زیر نیز نشان دهنده زنگوله ای کامالً متقارن بوده و یک توزیع نرمال را بین دادههی

Q-Q Plot .های نباط کرد دادهازمجموعه تحلیل ها و نمودارها می توان است قرار دارد که نمای دیگری از توزیع نرمال را از خط مرکزی نمایش می دهد

صورت پذیرفته  spss الزم بذکر است تجزیه و تحلیل اطالعات و ترسیم نمودارها با استفاده از نرم افزار) اقتصادی از توزیع نرمال پیروی می کنند.

 است(.

  
 1311منبع: یافته های پژوهش،  یاقتصاد: توزیع نرمال مولفه های 4نمودار 

قرار دارد. نمودار  0و+ -0مطلب است که ضرایب چولگی و کشیدگی در خصوص عوامل حقوقی تاثیر گذار در بازه امن یانگر این  نتایج جدول فوق

های آماری نشان می دهد. در کنار نمودار هیستگرامی نمودار هیستگرام زیر نیز نشان دهنده زنگوله ای کامالً متقارن بوده و یک توزیع نرمال را بین داده

Q-Q Plot  های ازمجموعه تحلیل ها و نمودارها می توان استنباط کرد داده دارد که نمای دیگری از توزیع نرمال را از خط مرکزی نمایش می دهد.قرار

 (.صورت پذیرفته است spss الزم بذکر است تجزیه و تحلیل اطالعات و ترسیم نمودارها با استفاده از نرم افزار) حقوقی از توزیع نرمال پیروی می کنند.

 
 

 1311منبع: یافته های پژوهش،  یحقوق: توزیع نرمال مولفه های 1نمودار

قرار دارد. نمودار  0و+ -0نتایج جدول فوق بیانگر این مطلب است که ضرایب چولگی و کشیدگی در خصوص عوامل مدیریتی تاثیر گذار در بازه امن 

های آماری نشان می دهد. در کنار نمودار هیستگرامی نمودار وده و یک توزیع نرمال را بین دادههیستگرام زیر نیز نشان دهنده زنگوله ای کامالً متقارن ب

Q-Q Plot .های ازمجموعه تحلیل ها و نمودارها می توان استنباط کرد داده قرار دارد که نمای دیگری از توزیع نرمال را از خط مرکزی نمایش می دهد

 صورت پذیرفته است(. spss الزم بذکر است تجزیه و تحلیل اطالعات و ترسیم نمودارها با استفاده از نرم افزار) نند.مدیریتی از توزیع نرمال پیروی می ک

  
 1311منبع: یافته های پژوهش،  یریتیمد: توزیع نرمال مولفه های 6نمودار 

 نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوهشی

زبق آخرین  بخش اساسی مورد پژوهش قرار گرفت و آمار و اطالعات حاکی از این مطلب است کهبا توجه مطالب ذکر شده ابعاد نوسازی در چند 

درصد از ساکنین همچنان در  03درصد نوسازی را به شکل تجمیعی دنبال نمودند و در مقابل آن هنوز  03گزارش ها مجموعاً از پالک یعنی در حدود 

دی که در خانه های نوساز در حال سکونت هستند به مراتب کمتر از افرادی است که در بافت فرسوده بافت فرسوده در اتابک سکونت دارند. تعداد افرا

شود هرچند که سایر بخش های محله اتابک به شدت نیامند حمایت همه جانبه سکونت دارند اما از نگاه پژوهشگر این میزان از نوسازی مثبت تلقی می
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سئله ای که در حال حاضر وجود دارد عدم هماهنگی در نوسازی بافت مسکونی و بافت تجاری در این محله است ترین مبرای تغییر این روند است. مهم

ی کامالً در بافت این محله به صورت غیر متمرکز بوده و فضاهای شهری را با پیامدهای نوساز که خود تبدیل به یکی از معضالت ساکنین آن شده است.

ی از نوسازی های صورت گرفته منجر به ایجاد فضاهای بی دفاع شهری شده است که عامل مهمی در امر سرقت و یاربس منفی مواجه ساخته است.

و اطالعات بدست آمده توسط پژوهشگر حاکی از این مطلب است که نوسازی در این بافت  آمارها حضور افراد غیر بومی در سطح محله می باشد.

مهم  املع همراه نداشته و می توان ادعا نمود مسائل ساکنین را نه تنها حل ننموده بلکه برآن اضافه نیز نموده است.تاثییرات اجتماعی مثبتب را با خود به 

 تدیگیری که می توان به آن اشاره نمود کیفیت بصری در سطح محله است ب صورتی اینکه محله اتابک از بافت یکسانی برخوردار نمی باشد و هوی

به صورت کلی نتیجه کلی حاکی از این مطلب است که نوسازی بافت محدوده محله اتابک  ؛ اماجدی مواجه ساخته است فرهنگی بافت را با معضل

است.  داشته (های فرسوده )نوسازی نشدهپامدهای مثبتی در جهت رفع فرسودگی کالبدی داشته است اما خود عاملی برای تشدید فرسودگی سایر بافت

بوده و علت دیگر  ترین علت های عدم همانگی در ایجاد نوسازی عوامل اقتصادی ساکنینباید اذعان داشت یکی از مهمدر کنار همه وارد ذکر شده 

این نکته  دقوانین مدیریتی و برنامه ریزی های باالدست از عوامل تاثیرگذار بر مولفه های مورد پژوهش بوده است. در پاسخ به فرضیه اصلی پژوهش باب

اجتماعی، می تواند منجر به بهبود نوسازی بافت فرسوده محلۀ اتابک شود اما خود منطوط به ایجاد رغبت در ساکنین، تسهیل عوامل  را بیان نمود که

 دیگرنمودن قوانین و مقررات در این حوزه و از همینطور عوامل اقتصادی می باشد. ایجاد انگیزه و رغبت و همچنین برگزاری طرح های تشویقی از 

ت که می تواند روند نوسازی را تسریع نماید. با این حال روابط پایدار اجتماعی و هویت محلی نیز می تواند سنگ بنا نوسازی مشارکتی را مواردی اس

وده، های فرسفراهم کند تا بتوان از مزایای آن بهره مند شد. به هر حال از منظر پژوهشگر عواملی همچون رفع حقوقی و قانونی نوسازی صرفاً در بافت

رفع موانع اقتصادی و ایجاد تسهیالت کم بهره با اقساط  رفع موانع فرهنگی و اجتماعی نوسازی، رفع موانع اجرایی نوسازی، رفع موانع فنی نوسازی،

رداری ها می هطوالنی مدت می تواند تغییرات مثبت و چشمگیرتری را در محله اتابک رقم بزند. در شرایط کنونی جلب اعتماد ساکنین توسط دولت و ش

 تواند یک فاکتور مهم و اساسی نیز بشمار آید تا این فرضیه به یک حقیقت عینی بدل گردد.
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