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برخی از نواحی شههههری با چالش های مهمی در زمینه های تخریب فیزیکی و محیطی ،محرومیت اجتماعی ،ناامنی ،بیکاری،
نابرابری های اقتصادی ،کمبود مسکن و ترافیک روبرو هستند .یکی از اهداف اساسی فرایند برنامه ریزی شهری ،حفظ و بهبود
کیفیت زندگی و به تبع آن ،ارتقاء کیفیت محیط شهری از طریق اجرای طرح ها و برنامه های شهری ا ست .در تحقیق حا ضر،
میزان تأثیر طرح اجرایی به سازی و بهبود کیفیت زندگی محله بریانک که در سال  1384برای محله بریانک تهیه شده ،در ابعاد
کیفیت محیط شهری محله بریانک شامل بعد زی ست محیطی ،عملکردی ،زیبایی شناختی ،کالبدی ،اقت صادی و اجتماعی مورد
بررسههی قرار گرفته اسههت .روش تحقیق در این پ وهش از نوص توصههیفی -کاربردی بوده و برای شههکل گیری تکیه گاه نیری
پ وهش ا ز مطالعات کتابخانه ای و برای گردآوری داده ها از مطالعات میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است .جامعه آماری این
پ وهش محله بریانک واقع در منطقه  10تهران با  28329نفر می با شد .با ا ستفاده از روش نمونهگیری ت صادفی ،تعداد  379نفر
بهعنوان نمونه تعیین گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای  SPSSو  Arc GISا ستفاده شد و اثراث اجرای
طرح بهسههازی و نوسههازی محله بریانک بر ابعاد زیسههت محیطی ،عملکردی ،زیبایی شههناختی ،کالبدی ،اقتصههادی و اجتماعی
کیفیت محیط شهری مورد بررسی قرار گرفت .یافته های پ وهش نشان می دهد که بعد از اجرای طرح ،به جزء ابعاد کالبدی و
عملکردی که در آنها بهبود اندکی حاصل شده است ،اجرای طرح بهسازی و بهبود کیفیت زندگی محله بریانک نه تنها نتوانسته
در ارتقاء و ضعیت سایر ابعاد موفق با شد ،بلکه این ابعاد سیر نزولی دا شته اند و میزان نار ضایتی از این ابعاد و به طور کلی
کیفیت محیط شهری در نیر ساکنین افزایش یافته است.
کلمات کلیدی :کیفیت محیط شهری  -بافت فرسوده  -بهسازی و نوسازی – بریانک
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مقدمه
برای نخسههتین بار در تاریخ آدمی ،بیشههتر مردم جهان در مکانهای شهههری زندگی می کنند .افزون بر این ،در
سده کنونی شمار ساکنان شهری و فرایند شهری شدن رو به افزایش ا ست .بنابراین کیفیت محیط شهری به
عنوان فضای زندگی مردم جهان ،به عنوان موضوص بنیادی ،مورد توجه پ وهشگران دانشگاهها ،سیا ستگذاران
و شهروندان ا ست ( .)pacione, 2003: 1نواحی شهری مراکز ا صلی ر شد اقت صادی ،اجتماعی و سیا سی در
هر کشههوری هسههتند که خود را به عنوان جذاب ترین نقاط برای ایجاد ثروت ،کار ،خالقیت و نوآوری اثبات
کرده اند اما برخی از نواحی شهری با چالش های مهمی در زمینه های تخریب فیزیکی و محیطی ،محرومیت
اجتماعی ،ناامنی ،بیکاری ،نابرابری های اقت صادی ،کمبود م سکن و ترافیک روبرو ه ستند که این م شکالت،
کیفیت زندگی شهری را به شدت کاهش می دهند (ر ضوانی و همکاران .)2 :1388 ،مطالعات صورت گرفته
در زمینه آسههیب شههناسههی فرایندهای رشههد و گسههترش کالن شهههرها ،همه در افول وجوه کیفی محیط های
سکونت و زیست به عنوان محصول بالفصل این قسم ،توسعه شتابان و مهار ناپذیر اتفاق نیر دارند (رفیعیان
و همکاران.)64 :1386 :
یکی از اهداف اولیه و اسههاسههی فرایند برنامه ریزی شهههری ،حفظ و بهبود کیفیت محیط شهههری و به تبع آن
ارتقاء کیفیت زندگی اسههت .کیفیت محیط شهههری جنبه ای از کیفیت زندگی اسههت که در برگیرنده احس هاس
رفاه ،آسایش و رضایت مردم از عوامل کالبدی-ف ضایی ،اجتماعی-اقتصادی ،زیستمحیطی و سمبلیک محیط
زندگی شان ا ست (مولودی1388 ،؛ )12؛ به عبارت دیگر ،کیفیت محیط نه تنها به حوزه های برآورده سازی
نیازهای مادی و انسهههانی توجه دارد ،بلکه همچنینن به تامین و ارتقاء ظرفیت های اجتماعی و توسهههعه ای
اجت ماعات که بر الگوهای رف تار اجت ماعی آنها نیز تأثیرگذار اسهههت ،هم توجه دارد (رفیعیان و هم کاران،
1391؛ .)9طبق آمار ،حدود  30درصد از جامعه شهری سطح جهان در سال  2014زاغهنشین بودند و بیش از
 880جهان در محالت فقیرنشین و در شرایط سخت زندگی میکردند()UN, 2016
امروزه اهمیت محیط های سکونتی به وی ه در نواحی شهری به عنوان زی ستگاه ا صلی ساکنین افزایش یافته
ا ست .کیفیت ف ضاهای م سکونی (اعم از درونی و بیرونی) می تواند با برآورد میزان ر ضایت یا رفاه ا ستفاده
کننده از آن مورد ارزیابی قرار گیرد .اندازهگیری میزان کیفیت محیط شهری پیچیده و متأثر از مجموعه عوامل
فراوانی ا ست(فیروزی و همکاران .)21 :1393 ،ا صطالح کیفیت زندگی ( )QOL1به بهزی ستی عمومی افراد و
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جوامع اشههاره دارد .این اصههطالح در متن گسههترده ای از جمله زمینه های توسههعه بین المللی  ،مراقبت های
بهدا شتی و سیا سی مورد ا ستفاده قرار میگیرد .کیفیت زندگی نباید با مفهوم ا ستاندارد زندگی  ،که ا سا ساً
درآمدی استوار باشد  ،اشتباه گرفته شود(.)Olfaty and Garavand, 2014: 316
در واقع کیفیت محیط یعنی هر آنچه که به ارتقاء زندگی مردم منجر شهههود .در این میان ،بافت های قدیمی به
دلیل قدمت و فرسههودگی و تخریب ناشههی از آن و کمبود و حتی نبود تأسههیسههات و تجهیزات شهههری ،دچار
نار سایی هایی در پا سخ گویی به نیازهای امروز شده اند ( شماعی و پوراحمد .)28 :92 ،بنابراین م شکالت
شهری در این بافت ها با شدت زیادی م شاهده می شود .با وجود این ،سیا ست گذاران و برنامه ریزان در
سههطوح بین المللی و ملی بر قابلیت شهههرها برای بهبود کیفیت زندگی انسههان ها تأکید دارند (رضههوانی و
همکاران .)2 :1388 ،در صورت عدم توجه به م سائل محیطی و کیفیت محیط شهری ،نقش تاریخی و هویت
محله ای این گونه محالت دستخوش تغییرات جدی میگردد
مراد از فرسودگی همان ناکارآمدی و کهاهش کهارایی بافت نسبت به میانگین بافتهای شهری مکان مهورد
بررسی است .فرسودگی در بافت و عناصر درونه ی آن یا به سبب قدمت به وجود میآید و یا به علت فقدان
برنامه توسعه و عدم نیهارت کهافی بهر شهکل گیهری بافت .پیامد فرسودگی بافت که در نهایت منجر بهه از
بین رفتن منزلت آن در میان شههروندان مهی شهود ،در اشکال گوناگون از جمله کاهش و یها فقهدان شهرایط
زیستپذیری و ایمنی و نابسامانی کالبدی ،اجتمهاعی ،اقتصههادی و تأسیسههاتی در بافههت شناسههائی مههی –

گردد(پوراحمد و زارعی .)1394 ،بهسازی1بهمعنی 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 10نوسازی 2زمانی انجام میگیردکه فضای موجود ،از کارکردی مناسب و مؤثر برخوردار باشد ولی
فرسودگی نسبی”کالبد” سبب کاهش بازدهی و کارایی آن شده باشد (.)Habibi & Maghsoudi, 2002, p. 20
و نوسازی3زمانی انجام میگیردکه فضای موجود ،از کارکردی مناسب و مؤثر برخوردار باشد ولی فرسودگی
نسبی ”کالبد ” سبب کاهش بازدهی و کارایی آن شده باشد(.)Rahnama, 2009; 309
بررسی ها نشان می دهد که منطقه  10شهر تهران با توجه به شکل گیری تدریجی آن در دهه  1330و قدمت
بافت مسکونی و محالت آن یکی از آسیب پذیرترین مناطق تهران بشمار می رود .در این منطقه در حدود 66
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درصههد از بلوه ها دارای بیش از  60درصههد بناهای کم دوام می باشههند و از طرف دیگر بیش از  51درصههد
اماله منطقه زیر  100متر مربع هسههتند .معابر محلی این منطقه نیز کم عرو و عمدتاً زیر  6متر عرو دارند
(طرح تف صیلی منطقه  .) 112 :1384 :10د ستر سی محلی ب سیار نامنا سب ،م شکالت اقت صادی ،معی شتی و
نابهنجاریهای اجتماعی ،نازل بودن کیفیت م صالح به کار رفته ،کمبود شدید خدمات شهری و مواردی از این
دسههت از جمله مشههکالت و کمبودهای منطقه  10تهران به شههمار می روند (همان .)67 ،این محدودیت ها
موجب افت شدید کیفیت محیط شهری در این منطقه گشته اند.
کیفیت محیطی نه تنها به حوزه برآورده سههازی نیازهای مادی انسههانی توجه دارد بلکه تأمین و ارتقای ظرفیت
های اجتماعی را در نیر دارد .بنابراین بهبود و ارتقای کیفیت محیط شههههری به مهابه یکی از اهداف اصهههلی
سیا ست گذاران و برنامه ریزان شهری در پایش سیا ست های عمومی تبدیل شده ا ست (خادم الح سینی و
دیگران .)1 :1389 ،همچنین ،تجربه نشان داده است که مهمترین هدف طرحهای شهری کیفیت بخشی به شهر
ا ست (دیزخلیلی .) 2 :1385 ،از سوی دیگر ،شهرها به عنوان ب ستر زی ست ب شر دارای نقش ا سا سی در ایجاد
رضهایت داشهته و در واقع شهکل دهنده سهبک زندگی انسهان و تعیین کننده کیفیت زندگی اوسهت .توجه به
کیفیت محیط انسان ساخت عالوه بر تشویق مردم به حضور در آن ،بر القای حس رضایت در افراد موثر است
(.)Smith and lever more, 2008: 5
در این راستا ،ارزیابی میزان موفقیهت برنامهه هها و طرحههای اجهرا شهده مهرتبط بها احیها و نوسهازی محلهه
بریانک و شناخت نقاط ضعف و قهوت ایهن طرحهها و توجهه بهه آنهها در تهدوین طهرح هها و برنامهه ههای
آتی با هدف از بین بردن نقهاط ضهعف و تقویهت نقهاط قهوت مهی توانهد نقهش مهمهی در ارتقهای ابعهاد و
شاخص های کیفیت محیطهی ایهن گونهه از بافهت هها و افهزایش میهزان رضهایتمندی سهاکنان داشهته باشهد
و زمینه احیای هویهت محلهه ای و نشهاط و سهرزندگی را بهرای سهاکنان آنهها فهراهم نمایهد .بهدین منیهور
این په وهش در پهی پاسهخگویی بهه ایهن سهوال اسهت کهه :شهاخصههای کیفیهت محهیط شههری بعهد از
اجرای طرح بهسازی و نوسازی محله بریانک نسبت به قبل اجرای طرح ،چه تغییراتی کرده است؟
معرفی محدوده مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در تحقیق حا ضر ،محله بریانک می با شد که در حال حا ضر از شمال به خیابان کمیل ،از
جنوب به خیابان قزوین ،از شرق به بزرگراه نواب و از غرب به خیابان پورا سالمی – خیابان خوش و خیابان
محمود عرب منتهی می شود .این محله از شمال با محله سلسبیل جنوبی ،از جنوب با محله بلورسازی (منطقه
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 ،)17از شرق با محله خرمشهر (منطقه  )11و از غرب با محله هفت چنار همسایه و هم جوار است .مساحت
کنونی محله بریانک  50/21هکتار است .طبق اطالعات سرشماری سال  1390جمعیت این محله  28329نفر
و در سهههال  1395جمعیت  31286نفر بود که از این تعداد  15741نفر (معادل  50/32درصهههد) را مردان و
 49/68( 15545درصد) را زنان تشکیل می دهند.
محله بریانهک در ناحیهه  1شههرداری منطقهه  10تههران واقهع شهده و از قهدیمی تهرین محلهه ههای تههران
مههی باشههد .وجههود بافههت هههای فرسههوده و بشههدت فرسههوده و کمبههود سههرانه هههای شهههری از مشخصههات
بههارز ایههن محلههه مههی باشههد .بافههت فشههرده بهها قطعههات زمههین بسههیار کوچههک در ایههن محلههه سههطح قابههل
مالحضههه ای از محلههه را اشههغال کههرده اسههت .فشههردگی و تههراکم شههدید جمعیههت در ایههن محلههه بههارز
اسههت .مقایسههه شههاخص هههای محلههه بهها متوسههط وضههعیت در سههطح شهههر تهههران حههاکی از فرسههودگی
بافههت مسههکونی و نههازل بههودن کیفیههت سههکونت در ایههن محلههه اس هت .(http.beryanak.mytehran.ir,

) 1394از آنجا که بافت های فرسهوده شههری بیشهتر بها مسهأله افهت کیفیهت محیطهی مواجهه شهده انهد لهذا
شناخت وضعیت موجهود کیفیهت محهیط شههری در محلهه بریانهک ،مقایسهه کیفیهت محهیط شههری محلهه
بریانک قبهل و بعهد از اجهرای طهرح و سهنجش میهزان موفقیهت طهرح ههای انجهام شهده در ایهن محلهه و
همچنههین شههناخت عوامههل مههوثر بههر افههزایش کیفیههت محههیط و رضههایتمندی سههاکنان از آن و ارائههه
راهکارهههای مناسههب در جهههت افههزایش کیفیههت محههیط شهههری ضههرورت دارد .نتههای تحقیههق حاضههر مههی
تواند در تصمیم سهازی و اولویهت بنهدی مهدیران و برنامهه ریهزان شههری نقهش بهه سهزایی ایفها نمهوده و
در جهت ارتقهای شهاخص ههای کلیهدی کیفیهت محهیط شههری در محلهه بریانهک سهودمند بهوده و بهرای
نهادههها و سههازمان هههایی نییههر شهههرداری تهههران ،شههرکت عمههران و بهسههازی شهههری ،سههازمان زیباسههازی
شهههری تهههران ،سههازمان رفههاه ،خههدمات و مشههارکت هههای اجتمههاعی ،سههازمان عمرانههی منههاطق شهههرداری
تهههران ،سههازمان نوسههازی شهههر تهههران و  ...مهمرثمههر باشههد .پهه وهش حاضههر قصههد دارد بههه مقایسههه
وضههعیت ابعههاد مختلههف کیفیههت محههیط شهههری در ایههن محههدوده در زمههان قبههل و بعههد از اجههرای طههرح
بهسههازی پرداختههه و میههزان موفقیههت برنامههه ههها هههای اجههرا شههده بههه منطههور سههاماندهی محلههه بریانههک را
سههنجیده و نهایت هاً پیشههنهادهایی را در جهههت ارتقههای کیفیههت محههیط شهههری در محلههه مههورد نیههر ارائههه
نماید.
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نقشه شماره  :1موقعیت محدوده مورد مطالعه

روش تحقیق
پ وهش حا ضر از لحاظ هدف ،شناختی و از لحاظ روش تجزیه و تحلیل داده ها ،تو صیفی – تحلیلی با شد.
روش گردآوری اطالعات به دو صورت کتابخانهای ( مطالعهی اسناد موجود ،مطالعه طرحهای اجرایی توسط
مهندسین مشاور طرح و معماری و استفاده از اطالعات مرکز آمار ایران) و پیمایشی (از طریق شاخص سازی
و تهیه پرسههشههنامه و تکمیل آن در سههطح محله مورد مطالعه) بوده اسههت .همچنین پ وهش حاضههر از لحاظ
زمانی ،مقطعی می با شد که بازه  10ساله ( )1384-1394یعنی مدت زمان قبل اجرای طرح تا زمان حا ضر را
در برمی گیرد.
جامعه آماری در این پ وهش ،جمعیت محله بریانک معادل با  28329نفر می باشهههد که برای برآورد حجم
نمونه از روش کوکران ا ستفاده شده ا ست .این روش که بی شتر برای برآورد حجم نمونه در متغیرهای کیفی
بکار می رود به شرح زیر است:
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در فرمول کوکران n ،جحم نمونه مورد نیاز t ،اندازه متغیر در توزیع نرمال (که از جدول مربوط به سهههطح
احتمال مورد نیر استخراج می شود) p ،درصد توزیع صفت در جامعه یعنی ن سبت درصد افرادی است که
دارای صفت مورد مطالعه ه ستند q ،در صد افرادی ا ست که فاقد آن صفت در جامعه ه ستند d ،تفا ضل
نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان برآورد آن صفت در جامعه است که حداکهر نسبت آن تا  0/05است و
دقت نمونه گیری نیز به آن بستگی دارد و  Nحجم جامعه آماری است( حافظ نیا.)138 :1385 ،
T= 1.96

d= 0.05

N= 8129 p= 0.5

q= 0.5

همچنین مقدار  tرا از جدول زیر استخراج شد:
جدول شماره  :1رابطه درصد احتمال صحت گفتار با
tمقدار
درصد احتمال صحت گفتار

1
68/3

1/96
95

2
95/5

مقدار t

2/58

3

3/29

99

99

9/99

در پ وهش مورد نیر ،جمعیت منطقه مورد مطالعه  28329نفر بوده و حجم نمونه طبق فرمول کوکران و با
خطای  5درصد به شرح زیر است:
)(1.96)2 (0.5)(0.5
(0.05)2
=n
≈ 379
)(1.96)2 (0.5)(0.5
1
1+
[
−
]1
(0.05)2
28329
برای سنجش مولفه های تحقیق که در قالب شش بعد طبقه بندی شده اند ،همزمان با مراجعات متعددی که به
محدوده مورد نیر برای شناخت هرچه بهتر محله صورت می گرفت 379 ،پرسشنامه به صورت پراکنده در زیر
محالت  3گانه محله بریانک (بر اساس جمعیت زیرمحله ها) توزیع شد .پرسشنامه سنجش کیفیت محیط
شهری در این پ وهش از دو قسمت تشکیل شده است .قسمت اول شامل سواالت شخصی و خانوار مخاطب
می گردد .قسمت دوم به سواالت سنجش میزان کیفیت محیط شهری در منطقه مربوط می شود .در این
پرسشنامه ،داده ها با استفاده از طیف  3گزینه ای (کم – متوسط – زیاد) ارزش گذاری شده و برای دو زمان
قبل از اجرای طرح بهسازی و بهبود کیفیت زندگی محله بریانک ( )1384و بعد از اجرای طرح بهسازی و
بهبود کیفیت زندگی محله بریانک ( )1394طراحی شده است .همچنین در این پ وهش با توجه به شرایط
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تحقیق از روایی محتوایی خاصه از نوص صوری آن استفاده شده است ،بدین صورت که پس از تنییم پرسشنامه
و طراحی گویههای الزم برای متغیرهای پ وهش ،آن را به اساتید و متخصصان این زمینه نشان دادیم و آنان
پس از بررسی و مطابقت گویهها با متغیرهای اندازه گیری شده و شرایط محیط پ وهش ،نیرات خود را بیان
نمودند و محقق نیز پس از اعمال نیر بر روی آنها و با توجه به وضعیت اجتماعی و فرهنگی منطقه مورد
مطالعه ،برای باال بردن روایی مورد نیر پ وهش ،گویههایی برای سنجش متغیرها انتخاب نموده و اقدام به تنییم
نهایی پرسشنامه نمود .الزم به ذکر است که برای توزیع پرسشنامه ها در محله ،ابتدا محله به سه زیرمحله تقسیم
شد(شکل  )2و پرسشنامه ها متناسب با جمعیت هر زیرمحله توزیع گردید که اطالعات آن در جدول ( )2آمده
است .در نهایت پس از تکمیل پرسشنامه ها و ورود اطالعات پرسشنامه ها در نرم افزار  ،SPSSبرای اندازه
گیری پایایی سواالت پ وهش از روش " آلفای کرونباخ" استفاده گردید .برای تجزیه و تحلیل اطالعات و
دادههای بهدست آمده از پرسشنامه ها و منابع مورد استفاده  ،از نرم افزار  ArcGISو  SPSSاستفاده شده است.
بدین صورت که برای ترسیم نقشه ها از نرم افزار  GISو به منیور گرفتن آزمون  Tزوجی از نرم افزار SPSS

بهره گرفته شد.
جدول شماره  : 2وضعیت توزیع پرسشنامه ها در زیرمحالت محله بریانک
زیرمحالت

زیرمحله 1

زیرمحله 2

زیرمحله 3

جمعیت

8171

9405

10753

درصد

%28.84

%33.15

%37.95

تعداد پرسشنامه های توزیع شده

109

126

144
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نقشه شماره  : 2محله بریانک به تفکیک زیرمحالت

نتایج:
امتیاز به دست آمده از آزمون آلفای کرونباخ در نرم افزار  SPSSمعادل  0/769برای داده های مربوط به قبل از
اجرای طرح بهسازی و نوسازی محله بریانک و امتیاز  0/739برای داده های مربوط به بعد از اجرای طرح به دست
آمد که حاکی از پایایی مطلوب سواالت پرسشنامه می باشد .نتایج این بخش در جدول  3آمده است.
جدول  :3نتایج آزمون آلفای کرونباخ قبل و بعد از اجرای طرح
آزمون آلفای کرونباخ (قبل از اجرای طرح)
Cronbach's Alpha
.769

آزمون آلفای کرونباخ (بعد از اجرای طرح)
Cronbach's Alpha
.739

N of Items
59

N of Items
59

معرفی آزمون  tزوجی (دو نمونه ای همبسته)
آزمون  tبا نمونه های جفتی معموالً در تحقیقات آزمایشههی و تجربی و در شههرایطی به کار می رود که قصههد
ال مقایسهههه
داریم تأثیر نوعی مداخله را بر روی یک گروه در دو زمان متفاوت مورد بررسهههی قرار دهیم (مه ً
و ضعیت بیمار در زمان های قبل و بعد از ا ستفاده از یک دارو و یا برر سی اثر اجرای یک دوره آموز شی بر
روی یک گروه فراگیر) .بنابراین از این آزمون برای محاسههبه فاصههله اطمینان و آزمون فرضههیه تفاوت میانگین
های دو جمعیت در زمانی به کار می رود که مشاهدات این دو جمعیت با یکدیگر جفت (وابسته) باشند.
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در آزمون  tبا نمونه های جفتی ،هر فرد ،حیوان یا شیء دوبار در و ضعیت متفاوت (معموالً قبل و بعد) مورد
مشاهده قرار می گیرد .به عنوان مهال ،میزان کاهش درد پس از مصرف مسکن .فرو صفر در طرح چنین داده
ها این اسهههت که اختالفی بین مقادیر میانگین در دو نمونه جفت از جامعه (قبل و بعد) وجود ندارد و فرو
خالف این است که بین دو مقدار میانگین مضاهده شده در زمان قبل و بعد از یک فرایند ،اختالف وجود دارد
(حبیب پور.)552 :1388 ،
این آزمون از آزمای شات رای طرح ( Pre – Postقبل و بعد) می با شد .مطالعه ای از این د ست اغلب شامل
شامل دو اندازه گیری روی یک موضوص می باشد که یکی قبل و یکی بعد از رفتار صورت می گیرد .ایده مبنا،
ساده ا ست .اگر رفتار هیچ تأثیری ندا شت اختالف میانگین بین اندازه ها صفر می با شد و فر ضیه صفر می
شود .به عبارت دیگر ،اگر رفتار تأثیری داشت (مطلوب یا غیرمطلوب) اختالف میانگین صفر نیست و فرضیه
صههفر رد می شههود .دسههتورالعمل آزمون  tجفت نمونه ای (نمونه های زوجی) برای آژمایش فرضههیه عدم
اختالف بین دو متغیر استفاده می شود (افشانی.)258-259 :1391 ،
پیش فرض های تحلیل  tزوجی یا آزمون  tوابسته
 -1مقیاس هر دو متغیر باید کمی و در سطح فاصله ای و نسبی باشد.
 -2مقادیر دو متغیر باید جفت (وابسته) و از یک جامعه باشند.
 -3توزیع داده ها باید به صههورت نرمال باشههد .چنانچه این توزیع نرمال نباشههد ،باید از معادل ناپارامتری آن
یعنی ویل کاکسون ) (Wilcoxonاستفاده شود (حبیب پور.)553 :1388 ،
بنابراین به دلیل اینکه هدف تحقیق حا ضر نیز شناخت تأثیر یک عامل خارجی (در اینجا طرح به سازی محله
بریانک) در یک پدیده واحد (در اینجا کیفیت محیط شههههری محله بریانک) در دو زمان مختلف می باشهههد،
برای نیل به این مقصود ،از آزمون  tزوجی استفاده است.
معرفی شاخص ها و تجزیه و تحلیل شاخص های تحقیق
در تحقیق حا ضر ،ابعاد مورد مطالعه تحقیق شامل ابعاد زی ست محیطی ،عملکردی ،زیبایی شناختی ،کالبدی،
اقتصادی و اجتماعی می شود که در ادامه به معرفی و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد.
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بعد زیست محیطی
در این تحقیق ،بعد زیسهههت محیطی در برگیرنده شهههاخص ها و مولفه های زیر بود :آلودگی صهههوتی و
سروصدای وسایل نقلیه – کیفیت هوای محله – نحوه جمع آوری زباله – نیافت و پاکیزگی محله – وضعیت
دفع آبهای سطحی (سیل و ففاضالب) – آلودگی ناشی از دود – وجود بناهای متروکه – بوی نامطبوص ناشی
از فضوالت – آلودگی آب آشامیدنی  -سروصدای کودکان و نوجوانان.
جدول شماره  : 4بررسی تفاوت میانگین شاخص های زیست محیطی محله بریانک قبل و بعد از اجرای طرح
زوجیTآزمون

Tمقدار

همبستگی

شاخص های زیست محیطی قبل از اجرای طرح

میانگین

سطح معناداری

20/83
8/42

0/672

شاخص های زیست محیطی بعد از اجرای طرح

0/000
19/36

نتای به دست آمده از آزمون  Tدو نمونه ای (زوجی) در جدول ( )4نشان می دهد که میانگین به دست آمده
از شاخص های زیست محیطی بعد از اجرای طرح بهسازی محله بریانک نسبت به میانگین این شاخص ها در
قبل از اجرای طرح از  20/84به  19/36کاهش یافته است .همچنین بین شاخص های زیست محیطی قبل و
بعد از اجرای طرح ،همبستگی مهبت و معناداری ( )r= 0/672وجود دارد .در این آزمون مقدار  Tبرابر با 8/24
با سطح معنی داری  sig = 0/000به دست آمد که نشان می دهد تفاوت میانگین های به دست آمده معنی دار
بوده و ناشی از تصادف و یا خطای ابزار اندازه گیری نیست ،یعنی اجرای طرح نه تنها باعث بهبود وضعیت
شاخص های زیست محیطی نشده است ،بلکه کیفیت این شاخص ها بعد از اجرای طرح کاهش یافته است.
بنابراین فرضیه صفر رد می شود.
بعد عملکردی
در این تحقیق ،بعد عملکردی در برگیرنده شاخص ها و مولفه های زیر بود :و ضعیت د ستر سی به پاره و
فضای سبز – وضعیت ترافیک – وضعیت دسترسی به مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری – وضعیت
د ستر سی به و سایل حمل و نقل عمومی – و ضعیت د ستر سی به پارکینگ – و ضعیت د ستر سی به امکانات
درمانی – وضعیت دسترسی به خدمات آموزشی – وضعیت دسترسی به خدمات بانکی – وضعیت دسترسی
به مدرسه برای کودکان – وضعیت دسترسی به کتابخانه و مراکز فرهنگی – وضعیت دسترسی به مراکز خرید
– و ضعیت خدمات شهری و توجه مدیران شهری به امور محله – م شارکت خودتان در امور محلی – امکان
رسیدگی به امور روزمره در درون محله -وضعیت کاربری های ناسازگار.
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جدول شماره  : 5بررسی تفاوت میانگین شاخص های عملکردی محله بریانک قبل و بعد از اجرای طرح
زوجیTآزمون

Tمقدار

همبستگی

شاخص های عملکردی قبل از اجرای طرح

میانگین

سطح معناداری

25/86
-4/67

0/691

شاخص های عملکردی بعد از اجرای طرح

0/000
27/33

نتای به دست آمده از آزمون  Tدو نمونه ای (زوجی) در جدول ( ) 5نشان می دهد که میانگین به دست آمده
از شاخص های عملکردی بعد از اجرای طرح بهسازی محله بریانک نسبت به میانگین این شاخص ها در قبل
از اجرای طرح از  25/86به  27/33افزایش یافته است .همچنین بین شاخص های عملکردی قبل و بعد از
اجرای طرح ،همبستگی مهبت و معناداری ( )r= 0/691وجود دارد .در این آزمون مقدار  Tبرابر با  -4/67با
سطح معنی داری  sig = 0/000به دست آمد که نشان می دهد تفاوت میانگین های به دست آمده معنی دار
بوده و ناشی از تصادف و یا خطای ابزار اندازه گیری نیست ،یعنی اجرای طرح تا حدودی باعث بهبود وضعیت
شاخص های عملکردی شده است .بنابراین فرضیه صفر رد می شود.
بعد زیبایی شناختی
در این تحقیق ،بعد زیبایی شههناختی در برگیرنده شههاخص ها و مولفه های زیر بود :جذابیت شههیوه معماری
(زیبایی ساختمان ها) – تنا سب ارتفاص ساختمانها با هم – تنا سب میان اجزای محله ( ساختمانها – راهها –
درختان – پیاده راهها و  – )...هماهنگی با طبیعت – وجود فضههاهای متنوص و جذاب – تناسههب میان طول،
عرو و ارتفاص بناها – وجود یادمان ها و بناهای زیبا  -تشخیص ساختمانها از هم.
جدول شماره  : 6بررسی تفاوت میانگین شاخصهای زیبایی شناختی محله بریانک قبل و بعد از اجرای طرح
زوجیTآزمون

Tمقدار

همبستگی

شاخص های زیبایی شناختی قبل از اجرای طرح

میانگین

سطح معناداری

13/39
3/653

شاخص های زیبایی شناختی بعد از اجرای طرح

0/000

0/258
12/48

نتای به دست آمده از آزمون  Tدو نمونه ای (زوجی) در جدول ( )6نشان می دهد که میانگین به دست آمده
از شاخص های زیبایی شناختی بعد از اجرای طرح به سازی محله بریانک ن سبت به میانگین این شاخص ها
در قبل از اجرای طرح از  13/39به  12/48کاهش یافته است .همچنین بین شاخص های زیبایی شناختی قبل
و بعد از اجرای طرح ،همبسههتگی مهبت ولی ضههعیف( )r= 0/258وجود دارد .در این آزمون مقدار  Tبرابر با
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 3/653با سطح معنی داری  sig = 0/000به د ست آمد که ن شان می دهد تفاوت میانگین های به د ست آمده
معنی دار بوده و نا شی از ت صادف و یا خطای ابزار اندازه گیری نی ست ،یعنی اجرای طرح نه تنها باعث بهبود
و ضعیت شاخص های زیبایی شناختی ن شده ا ست ،بلکه کیفیت این شاخص ها بعد از اجرای طرح کاهش
داشته است .بنابراین فرضیه صفر رد می شود.
بعد کالبدی
در این تحقیق ،بعد کالبدی در برگیرنده شهههاخص ها و مولفه های زیر بود :ایمنی در برابر سهههوانح طبیعی –
دسههترسههی سههواره به درون محله – دسههترسههی پیاده به درون محله – نیم شههبکه راهها – مسههاحت قطعات
مسکونی – وجود زیرساخت های الزم (آب ،برق و  – )...کیفیت مصالح به کار رفته – تراکم جمعیت.
جدول شماره  : 7بررسی تفاوت میانگین شاخص های کالبدی محله بریانک قبل و بعد از اجرای طرح
زوجیTآزمون

همبستگی

Tمقدار

شاخص های کالبدی قبل از اجرای طرح

میانگین

سطح معناداری

15/53
-11/104

شاخص های کالبدی بعد از اجرای طرح

0/000

0/766
17/7

نتای به دست آمده از آزمون  Tدو نمونه ای (زوجی) در جدول ( )7نشان می دهد که میانگین به دست آمده
از شاخص های کالبدی بعد از اجرای طرح بهسازی محله بریانک نسبت به میانگین این شاخص ها در قبل از
اجرای طرح از  15/53به  17/7افزایش یافته اسههت .همچنین بین شههاخص های کالبدی قبل و بعد از اجرای
طرح ،همبسهههتگی مهبت و معناداری ( )r= 0/766وجود دارد .در این آزمون مقدار  Tبرابر با  -11/104با
سطح معنی داری  sig = 0/000به د ست آمد که ن شان می دهد تفاوت میانگین های به د ست آمده معنی دار
بوده و ناشههی از تصههادف و یا خطای ابزار اندازه گیری نیسههت ،یعنی وضههعیت شههاخص های کالبدی بعد از
اجرای طرح نسبت به بعد از اجرای آن اندکی بهتر شده است .بنابراین فرضیه صفر رد می شود.
بعد اقتصادی
در این تحقیق ،بعد اقتصادی در برگیرنده شاخص ها و مولفه های زیر بود :موقعیت اقتصادی ساکنان  -میزان
درآمد سرپر ست خانوار  -تعداد مالکان ساختمانها  -بنیه مالی ساکنان  -هزینه های شهری  -تأمین نیازهای
ضروری  -ارزش زمین شهری.
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جدول شماره  : 8بررسی تفاوت میانگین شاخص های اقتصادی محله بریانک قبل و بعد از اجرای طرح
زوجیTآزمون

همبستگی

Tمقدار

شاخص های اقتصادی قبل از اجرای طرح

سطح معناداری

میانگین
14/61

10/495

0/254

شاخص های اقتصادی بعد از اجرای طرح

0/000
11/79

نتای به دست آمده از آزمون  Tدو نمونه ای (زوجی) در جدول ( )8ن شان می دهد که میانگین به دست آمده
از شاخص های اقتصادی بعد از اجرای طرح بهسازی محله بریانک نسبت به میانگین این شاخص ها در قبل
از اجرای طرح از  14/61به  11/79کاهش یافته اسههت .همچنین بین شههاخص های اقتصههادی قبل و بعد از
اجرای طرح ،همبستگی مهبت و معناداری ( )r= 0/254وجود دارد .در این آزمون مقدار

T

برابر با  10/495با

سطح معنی داری  sig = 0/000به د ست آمد که ن شان می دهد تفاوت میانگین های به د ست آمده معنی دار
بوده و نا شی از ت صادف و یا خطای ابزار اندازه گیری نی ست ،یعنی و ضعیت شاخص های اقت صادی بعد از
اجرای طرح نسبت به بعد از اجرای آن افت محسوسی داشته است .بنابراین فرضیه صفر رد می شود.
بعد اجتماعی
دراین تحقیق ،بعد اجتماعی در برگیرنده شاخص ها و مولفه های زیر بود :حس غرور و سرزندگی اجتماعی
– فعالیت نهادهای اجتماعی – ارتباط و تعامل با سههایر محالت – تعامل با همسههایگان – حضههور معتادان –
احسهاس امنیت – احسهاس تعلق و تعهد به محله – درگیری و نزاص – خطرات رفت و آمد برای اهالی محله
در شب – احساس نگرانی از وقوص سرقت در محله – احساس نگرانی از حضور افراد شرور و خرابکار.
جدول شماره  : 9بررسی تفاوت میانگین شاخص های اجتماعی محله بریانک قبل و بعد از اجرای طرح
زوجیTآزمون

همبستگی

Tمقدار

شاخص های اجتماعی قبل از اجرای طرح

میانگین

سطح معناداری

20/83
7/309

0/598

شاخص های اجتماعی بعد از اجرای طرح

0/000
18/93

نتایج به دستتت آمده از آزمون  Tدو نمونه ای (زوجی) در جدول ( )9نشتتان می دهد که میاننین به دستتت آمده از شتتا
های اجتماعی بعد از اجرای طرح بهسازی محله بریانک نسبت به میاننین این شا
 18/93کاهش یافته استتتت .همننین بین شتتتا

ها در قبل از اجرای طرح از  20/83به

های اجتماعی قبل و بعد از اجرای طرحت همبستتتتنی مابت و معناداری

( )r= 0/598وجود دارد .در این آزمون مقدار  Tبرابر با  7/309با ستتطم معنی داری  sig = 0/000به دستتت آمد که نشتتان
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می دهد تفاوت میاننین های به دستتت آمده معنی دار بوده و ناشتتی از ت تتاد
و ضعیت شا

و یا طای ابدار اندازه ییری نیستتتت یعنی

های اجتماعی بعد از اجرای طرح ن سبت به قبل از اجرای آن افت مح سوسی دا شته است .بنابراین فر ضیه

صفر رد می شود.
جدول شماره  :10بررسی تفاوت میانگین شاخص های کیفیت محیط شهری محله بریانک به صورت کلی قبل
و بعد از اجرای طرح
Tمقدار

زوجیTآزمون

همبستگی

شاخص های کیفیت محیط شهری قبل از اجرای طرح

میانگین

سطح معناداری

111/05
4/609

0/664

شاخص های کیفیت محیط شهری بعد از اجرای طرح

0/000
107/59

همننین نتایج به دستتت آمده از آزمون  Tدو نمونه ای (زوجی) در جدول ( )10نشتتان می دهد که میاننین کلی به دستتت
آمده از شا

های کیفیت محیط شهری بعد از اجرای طرح به سازی محله بریانک ن سبت به میاننین این شا

قبل از اجرای طرح از  111/05به  107/59کاهش یافته استتت .بین شتتا

ها در

های کیفیت محیط شتتهری قبل و بعد از اجرای

طرحت همبستتتتنی مابت و معناداری ( )r= 0/664وجود دارد .در این آزمون مقدار  Tبرابر با  4/609با ستتتطم معنی داری
 sig = 0/000به دستت آمد که نشتان می دهد تفاوت میاننین های به دستت آمده معنی دار بوده و ناشتی از ت تاد
طای ابدار اندازه ییری نیستتتت یعنی شتتا

و یا

های کیفیت محیط شتتهری بعد از اجرای طرح نستتبت به قبل از اجرای آنت

سیر ندولی را تجربه کرده اند .بنابراین فرضیه صفر رد می شود.

نتیجه گیری
در این پ وهش اما با رویکردی جدید و ترکیبی (مکان پایدار – توسعه پایدار) به مسأله کیفیت محیط نگریسته
شده است و برای اینکه مشخص شود طرح های بهسازی و نوسازی و به وی ه طرح بهسازی و نوسازی محله
بریانک که بهبود و ارتقاء کیفیت محیط شهری و حتی بهبود کیفیت زندگی را یده می ک شند ،تا چه حد می
توانند در رسیدن به این هدف موفق باشند و در چه زمینه ها و ابعادی نمی توانند به اهداف تعیین شده دست
پیدا کنند ،پر س شنامه ای دو بخ شی برای سنجش میزان ر ضایت از شاخص های کیفیت محیط شهری قبل و
بعد از اجرای طرح بهسهههازی و نوسهههازی محله تهیه گردید و پس از توزیع در محله و تکمیل آنها توسهههط
ساکنان ،اطالعات حاصل از آن مبنای تجزیه و تحلیل این پ وهش قرار گرفت.
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با توجه به نتای به دسههت آمده از تحلیل فوق می توان گفت که رضههایت مردم از ابعاد کالبدی و عملکردی
بعد از اجرای طرح به سازی محله اندکی بهبود یافته ا ست ،ولی میزان ر ضایت افراد از سایر ابعاد کمتر شده
اسههت و تحلیل ابعاد به صههورت کلی نیز نشههانگر کاهش سههطح کیفی محیط می باشههد .به عبارت بهتر ،طرح
بهسازی و نوسازی محله بریانک به جز دو بعد کالبدی و عملکردی که در آنها بهبود اندکی صورت گرفته ،نه
تنها نتوانسته است در زمینه ارتقاء کیفی در سایر ابعاد موفق باشد ،بلکه میزان رضایت ساکنین از این ابعاد بعد
از اجرای طرح نسبت به قبل از اجرای آن کمتر نیز شده است.
یافته های پ وهش نشهههان می دهد که بعد از اجرای طرح ،به جزء ابعاد کالبدی و عملکردی که در آنها بهبود
اندکی حاصل شده است ،اجرای طرح بهسازی و بهبود کیفیت زندگی محله بریانک نه تنها نتوانسته در ارتقاء
و ضعیت سایر ابعاد موفق با شد ،بلکه این ابعاد سیر نزولی دا شته اند و میزان نار ضایتی از این ابعاد در نیر
ساکنین کاهش یافته ا ست .م سأله ای که در برنامه ریزی شهری ما وجود دارد ،بخ شی نگری در طرح های
شهری است .شهر به منزله یک سیستم ،مسائل و مشکالتی دارد که جز با نگرش سیستمی و همه جانبه نگری
نمی توان بر این مسههائل فائق آمد .برای مهال ،ضههعف در بعد اقتصههادی باعث ناتوانی مردم در مشههارکت در
فرایند بهسهههازی و نوسهههازی کالبدی می شهههود .در محدوده مورد مطالعه ،ارتقاء اندکی در ابعاد کالبدی و
عملکردی حاصل شده است که نشان می دهد که در طرح تهیه شده برای محله ،نگرش بخشی حاکم است و
ابعاد دیگر مورد بی توجهی و غفلت واقع شهههده اند به همین دلیل به طور کلی میزان رضهههایت سهههاکنین از
و ضعیت کیفیت محیط شهری کاهش یافته ا ست .همچنین بی توجهی به نقش م شارکت مردم و عدم سهیم
کردن آنها در ح ل مسهههائلی که مردم با آنها درگیرند ،موجب بی اعت مادی مردم و در نتیجه تأثیر منفی در
اثربخ شی طرح شده ا ست .نکته قابل ذکر دیگر این ا ست که برای ارتقاء کیفی در بع ضی از شاخص ها نییر
ابعاد اقت صادی (و ضعیت معی شت ،میزان ا شتغال و درآمد خانوار) و زی ست محیطی (آلودگی صوتی ،آلودگی
هوا) نمی توان به برنامه ریزی در سهههطح محله پرداخت و به نتای آن امیدوار بود .بهبود وضهههعیت این گونه
ابعاد و شاخص های کیفی نیازمند برنامه ریزی در سطح منطقه ای و ملی ا ست و برنامه ریزی های محلی در
صورتی می توانند به اهداف خود دست یابند که همسو با برنامه ها و اهداف کالن باشند.
پیشنهاد
 -1ننرش سیستمی به ابعاد کیفیت محیط شهری و پرهید از بخشی ننری و ننرش تک بعدی در مسائل پینیده شهری؛
 -2ارج نهادن به مشارکت شهروندان و توجه به این اصل به عنوان حلقه یم شده در برنامه ریدی و طراحی شهری؛
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 -3همسو نمودن برنامه ها ی محلی با برنامه های سطم کالن منطقه ای و ملی؛
 -4توجه به همه ابعاد کیفیت زندیی ساکنان و به تبع آنت توجه به ابعاد و شا

های کیفیت محیط شهری؛

 -5تمرکدزدایی و تراکم زدایی از تهران به منظور مدیریت بهتر به ویژه در بعد زیستتتت محیطی (کاهش آلودیی هوا و
آلودیی صوتی) ؛
 -6بهبود د ستر سی ها به ویژه به م سیرهای پیاده و دوچر ه سواریت بهبود دمات شهریت کاهش یا از میان بردن کاربری
های ناسازیازت فراهم کردن امکان مشارکت ساکنین در امور محله و فراهم کردن شرایطی که بر اساس آنت ساکنین بتوانند
نیازهای ود را درون محله برطر

نمایند؛

 -7توجه به عناصتتر ب تتری و زیبایی شتتنا تی در فرآیند برنامه ریدی (وضتتع قوانین بازدارنده رید تراکم ستتا تمانیت بروز
القیت در معماری سا تمانها به منظور جذابیت آنها و همننین و ضع قوانین اجرایی متنا سب به منظور عدم التقاط سبک
های متعدد معماری؛
 -8بهبود وضعیت کالبدی محله با اقداماتی نظیر استفاده از م الم با کیفیت و مقاوم برای سا ت و ساز ابنیهت افدایش متراژ
مسکونی منازل و در نتیجه افدایش سرانه مسکونیت نظم دهی به شبکه راههات تعریض معابر و همننین تمرکدزدایی و تراکم
زدایی از پایتخت؛
 -9توانمند سازی اقت ادی مردم این محالت به منظور نتیجه بخشی برنامه ریدی ها (بهبود وضعیت اقت ادی و ارتقاء درآمد
سرپرستان انوار با اتخاذ سیاست های کالن ملی و همننین کاهش هدینه های شهری و تأمین نیازهای ضروری ساکنان) ؛
 -10ح ضور موثر پلیس در محله در را ستای افدایش امنیت ساکنینت ساماندهی معتادان محلهت کاهش طرات رفت و آمد
ستتاکنین در محلهت کاهش ننرانی از وقوس ستترقت در محله و همننین کاهش ننرانی از حضتتور افراد شتترور و رابکار در
محله.

منابع و مأخذ
 .1آمارگیری شهر تهران  1359و سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1365و .1375
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