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 1گران عاديشهاي بافت فرسوده شهر تهران از ديدگاه كنهمخاطر
  

  4نژاد يحسين حاتم*  3احمد پوراحمد*  2ايرج قاسمي

  چكيده 
بـراي مقابلـه و نحـوه    اين مقاله به دنبال شناسايي انواع مخاطرات و راهكارهاي انديشيده شـده  

عنوان كنشگران عادي اين محالت  ن بافت فرسوده شهر تهران بهامديريت مخاطره توسط ساكن
هاي داراي بافت فرسوده شهر تهران بـه روش   همحله از محل 37خانوار در  622با انتخاب . است

هـا   هيافتـ  .آوري شده است عصورت حضوري اطالعات جم پيمايش ميداني و با ابزار پرسشنامه به
آميزي در شهر نمود يافتـه   ضساخت در بافت فرسوده به شكل تبعي هاي انسان همخاطر: نشان داد

درآمد بافت فرسوده، فرصـت كمتـري بـراي شناسـايي      مو ك  تر نساكنان كمتر باسواد، مس ؛است
. تـوان مـديريت خطـرات بـالقوه آن را ندارنـد      ،مخاطره داشته و در صـورت شناسـايي مخـاطره   

هويتي و عدم دسترسي بـه خـدمات    يها از ديد ساكنان، مخاطره از تنهايي، ب هترين مخاطر ياصل
پاسخگويان سه دسته اصلي از راهكارها را براي كاهش مخاطره مد نظر دارند، اما با . مدرن است

سـابقه سـكونت، سـن،    . واقع، مديريت فرد در حد سازش تقليل يافته است سكونت در محله، در
  . ترين عوامل در تعيين راهكار و مديريت مخاطره از سوي ساكنان بوده است مآمد مهسواد و در
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  مقدمه
دگرگـوني شـهر، دگرگـوني    «با گسترش شهرنشيني و توسعه شهرها، دسـتورالعمل قـديمي   

، مورد تأكيد قرار )42: 1385حبيبي،  ؛192: 1375حبيبي، (» زندگي را به دنبال خواهد آورد
شـهرها، شـتاب تغييـرات در    در پـي نـوگرداني   . هاي توسعه شهري تهيه شدند حگرفته و طر

كالبد و فعاليت چنان افـزايش يافـت كـه در بخشـي از شـهر، گـاه تحـول و تطـور كالبـد از          
تغييرات فعاليت پيشي گرفت و زماني از آن عقـب مانـد و در مـواقعي ايـن هـر دو از زمانـه       

ي و حبيبـ (» بافت فرسوده نسبي يـا كامـل  «اين فرايند باعث شد در بخشي از شهر، . بازماندند
گيــري و گســترش بافــت فرســوده را  لاز ايــن رو شــك. توليــد شــود) 17: 1384مقصــودي، 

 ،عنوان يكي از پيامدهاي مدرنيته و مدرنيزاسيون در شهرها دانسـت و فرسـودگي   هتوان ب يم
محصول بخشي از تعامل محتوا و كالبد در فرايند زمان است كه شناخت و تعريف محدوده 

  . اين بافت، براي مديريت آن به دغدغه مهمي تبديل شده است
هـاي   صهاي نوسازي و بهسازي، با تقليل فرسودگي بافت به ابعاد و شاخ حمجريان طر

بـا تمهيـد سـه پـارامتر ناپايـداري،      هـاي فرسـوده و ناكارآمـد،     تكالبدي، براي شناسايي باف
ها  تتالش كردند اين باف) 1384وزارت مسكن و شهرسازي، (ناپذيري  سريزدانگي و دستر

» گر عـادي شـ كن«عنوان سوژه و  هدر حالي كه انسان ب. هاي كارآمد تفكيك كنند ترا از باف
ها و  ترداشتوجهي به ب مك ،در اين بافت، برداشت ديگري از ناكارآمدي و فرسودگي دارد

گران عادي و تالش در ارائه برداشتي مدرنيستي از موضوع، چالش اساسـي در  شنيازهاي كن
  . استنوسازي و بهسازي بافت فرسوده 

هاي نوگرايانه و پيشرو در تأثيرگذاري و  هعنوان دروازه ورود الگوهاي مداخل هتهران ب
بـا فرسـودگي و ناكارآمـدي     ،تأثيرپذيري از مدرنيته و مدرنيزاسيون، بـيش و پـيش از همـه   

هاي دسـتوري بـراي نوسـازي و بهسـازي ايـن بافـت بـراي كـاهش          هبخشي از شهر و مداخل
هـزار   150بيش از يك ميليـون و  . رو بوده است هها و پيامدهاي مخاطرات طبيعي روب بآسي

كننـد كـه بـر     يهكتار از محـدوده شـهري زنـدگي مـ     270هزار و  3نفر از جمعيت شهر در 
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درصـد از كـل    5ايـن محـدوده   . شـود  يعيارهاي كالبدي بافـت فرسـوده شـناخته مـ    اساس م
  ). 1391قاسمي، (دهد  يهاي فرسوده كشور را تشكيل م تباف

با توجه به اين رويكرد كه فضا، محيط و فرم فضـايي محصـول فراينـدهاي اجتمـاعي،     
ــاري،  ؛Lefebvre,1991(اقتصــادي، فرهنگــي و سياســي   ــاتم ؛97: ب 1382زي ــژاد و  يح ن

شـهر مكـان    كـه  تـوان گفـت   ياست، مـ ) 5: 1389ابراهيمي و اسالمي،  ؛ 33: 1385قهرايي، 
و محل توليد و عرضه دستاوردهاي آن ) 31: 1386تاجبخش،  ؛1389برمن، (تجربه مدرنيته 

نوگرداني شهري ضمن اينكـه افـزايش   ). 151: 1382زياري، (پذيرند  يبوده و از آنها تأثير م
خدمات شهري را تضمين كرده و رفاه شهروندان را بهبـود بخشـيده و بخشـي از    امكانات و 

هـايي پرمخـاطره    نتهديدهاي شهرهاي سنتي را كاهش داده، شـهرهاي امـروزي را بـه مكـا    
مخاطراتي كه با تهديدها و خطرهاي دوره ماقبل مـدرن تفـاوت اساسـي     ؛تبديل كرده است

  . دارد
ده شـهر، تهديـدهاي ناشـي از عوامـل طبيعـي را      برنامه نوسازي و بهسازي بافت فرسـو 

هاي فرسوده قلمـداد كـرده و بـراي مـديريت مخـاطرات،       تترين مخاطره باف يعنوان اصل هب
ايـن  ). 1: 1387آبـادي،   لكـو (برنامه نوسازي شهر و بافت ناكارآمد را تدوين كـرده اسـت   

م توسـعه اقتصـادي و   ويژه از زمان اجرايي شدن برنامـه سـو   ههاي اخير ب لنگرش در طول سا
 امـا . اجتماعي، زمينه را براي بازسازي و نوسازي كالبدي بافت فرسوده فـراهم كـرده اسـت   

ريزي براي بهسازي  هگذاري كالن و برنام هرغم هزينه و سرماي نتيجه نشان داده است كه علي
درصـد از بافـت    30تنهـا   -در طـي ده سـال گذشـته    -درصـد از بافـت   10و نوسازي ساالنه 

 ،نامسائل اجتمـاعي و عـدم تفـاهم سـاكن    . سوده شهر تهران نوسازي و بهسازي شده استفر
اطالعات فـوق گويـاي آن اسـت    . 1هاي فرسوده بوده است تترين موانع نوسازي در باف ممه

ذهنيت و برداشت كارشناسـان بـا ذهنيـت و نيازهـاي ذهنـي و واقعـي مـردم سـاكن در ايـن          
مخـاطراتي  . يك مسئله اساسي در نوسازي بافت مطرح استبه مثابه  و ها متفاوت بوده تباف

بـا مخـاطرات ذهنـي     ،كه مبناي تصميم مديران براي نوسازي و بهسـازي بافـت قـرار گرفتـه    
بنـابراين  . رود يساكنان تطبيق نداشته و اقدام بـراي نوسـازي و بهسـازي بـه كنـدي پـيش مـ       

ن اهميـت و ضـرورت پيـدا    هاي سكونت در بافت فرسوده از ديدگاه ساكنا هشناخت مخاطر
بررسي موضوع مخاطرات و تعيين انواع و تشخيص اولويت آنها از پايين و از نگـاه  . كند يم

                                                                                                                                        
  1393خرداد  26مصاحبه مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران در . 1
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بـا  . اي است كه كمتر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت      هگر عادي، مسئلشسوژة مدرنيته و كن
در بـه دنبـال ايـن اسـت كـه       حاضـر  توجه به تأثيرپذيري شهر و شهرنشيني از مدرنيته، مقاله

چارچوب پيامدهاي مدرنيته، انواع مخاطره در بافت فرسوده شهر تهران را شناسايي كرده و 
اصلي  هاي از اين رو سؤال. نحوة مديريت آن توسط ساكنين بافت را مورد بررسي قرار دهد

گر عـادي، چـه نـوع    شـ عنـوان سـوژة مدرنيتـه و كن    هاز نگاه انسـان بـ   :عبارت است ازتحقيق 
مخاطراتي در بافت فرسوده وجود دارد؟ شهروند بافت فرسوده براي مديريت مخـاطرات و  

چـه  و كاهش تهديدهاي ناشي از مخـاطره چـه راهكارهـايي در انديشـه خـود داشـته دارد؟       
 ها عواملي در عملي كردن اين راهكارهاي مديريت مخاطره نقش دارند؟ پاسخ به اين سؤال

گيري نوسازي و بهسازي بافت فرسوده و فرايندهاي شناخت و تشـخيص آن   تتواند جه يم
تـري   هده و ضمن تسريع در روند نوسازي، تحقق اهداف نظام را در زمان كوتاكررا اصالح 

  . پذير سازد نامكا

  ادبيات نظري. 1
  مفهوم مخاطره. 1-1

زنـدگي مـدرن اسـت    پيامد نگراني عظيم جامعه دربارة تطـابق بـا خطـرات    » مخاطره«مفهوم 
اي كه فرايند مدرنيزاسيون را دنبال كـرده   هبنابراين هر جامع). 127: 1388ايماني جاجرمي، (

رو  هو خواهان تطبيق خود با اصول مدرنيته باشد، بايد بپذيرد كه با مخـاطرات جديـدي روبـ   
روايـت  . شـود  يهـاي غيرقابـل كنتـرل مدرنيتـه توليـد مـ       تاز موقعيـ » مخـاطره «. خواهد شـد 

آگاهي داشتن انسان از اينكـه هـيچ چيـز    «به بيان سقراط،  ؛مخاطره، روايت طنزآميزي است
 بـه ). Beck, 2006: 329(روسـت   هداند در آينده با چـه خطراتـي روبـ    يانسان نم و »1داند ينم

هـايي اسـت كـه بـه      يبياني ديگر، مخاطره روش سيستماتيك رويارويي بـا خطـرات و نـاامن   
و  2»خطـر «هاي مشابه  هاين مفهوم با واژ). Beck,1992: 21(شود  يتوليد موسيلة مدرنيزاسيون 

). Mythen, 2004: 13-14; Giddens,1999: 3(متفـاوت اسـت    3»در معرض خطر قرار گرفتن«
مفهـوم  . زننـده اسـت   مخاطره به شرايط و موقعيتي نظر دارد كه احتماالً خطرآفرين و صـدمه 

و بـا مفهـوم   ) Giddens & Pierson,1998: 103(كـرد  مخاطره بـا ظهـور مدرنيتـه بسـط پيـدا      
                                                                                                                                        
1. I know that I know nothing 
2. Hazard 
3. Danger 
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در اين معنا، مدرنيته جرياني اسـت كـه بـه شـكلي ناخواسـته شـرايط       . بازانديشي پيوند دارد
در جوامع غربي  :بك معتقد است). 126: 1387ايماني جاجرمي، (آفريند  يآميز را م همخاطر

تي در حال تبديل شـدن بـه يـك    كنند، جامعة صنع ياي در حال گذار زندگي م هكه در دور
اي در مورد  هاي است كه به نحو فزايند هجامع ،آميز هجامعه مخاطر. آميز است هجامعه مخاطر

ــ ) و اغلــب ايمنــي(آينــده  آورد  ينگــران اســت و ايــن نگرانــي مفهــوم مخــاطره را پديــد م
)Giddens,1999: 3 .(ها يـا   يزدگ مزدگي است، بي مدر دورانِ گذار، توليد ثروت، مالزم با بي

مدرنيزاسـيون مبتنـي بـر    . هسـتند   شمخاطراتي كه به منزلة پيامد مدرنيزاسيون در حال گستر
مسيرها يا مجاري جامعة صنعتي در حال جايگزيني به وسيلة مدرنيزاسيون مبتني بر اصول يـا  

  ). 25: 1388توسلي و ودادهير، (قواعد جامعة صنعتي است 

  و انواع مخاطره أمنش. 2-1

است كه خـود بـر زنـدگي امـروز مـؤثر       1اصلي مخاطرات اجتماعي دو نوع دگرديسي أمنش
خوانـده   2»پـس از پايـان طبيعـت   «اولين دگرديسي مربوط بـه چيـزي اسـت كـه      :افتاده است

هاي آن پس از پايان طبيعت به اين معني نيسـت كـه    كبه باور گيدنز، زيستن و سب. شود يم
ها  تتحت تأثير فعالي آنچهدر جهان طبيعي، هستارها يا جهان طبيعي ناپديد شده است، بلكه 

دومـين  ). 28: 1388توسـلي و ودادهيـر،   (ند هسـت  كو دستكاري انسـاني نباشـد، بسـيار انـد    
ها نگران خطرات طبيعت همچـون   لبشر سا. است 3»پس از پايان سنت«دگرديسي مربوط به 

ن كارهـايي اسـت كـه خـود در     سيل و زلزله و ساير تهديدهاي طبيعي بود، ولي امروز نگـرا 
كنـد، خطـر بزرگـي     يزنـدگي مـ   4دهد و اين براي نسلي كه بعد از طبيعـت  يطبيعت انجام م

  . در مورد پايان سنت نيز سوژة مدرنيته، نگرانِ سرنوشت خود است. است
   

                                                                                                                                        
1. Transformation 
2. The end of nature 
3. The end of tradition 
4. After nature 
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  هاي مخاطره در جامعه ماقبل مدرن و مدرن همقايسه مشخص. 1جدول 

 مدرنماقبل مدرن مشخصه

نمونه 
 مخاطرات

طاعون، خشكسالي،
ها،  گبالياي طبيعي، جن
 هانخدايان و شيطا

عدم  و ها، تخريب محيط زيست، تهديدهاي مدرن يآلودگ
 امنيت حريم خصوصي

 جهاني و غيرمحليمحلي ماهيت
مديريت 
 مخاطره

 تسخيرناپذير
با استفاده از ابزارهاي تكنولوژيك  ؛تسخيرپذير و قابل تبيين

 .شود يطور كامل كنترل نم هقابل كاهش است اما هيچ گاه ب
 أمنش

 مخاطره
طبيعت و عوامل
 متافيزيكي

و عملكرد آدميزاد) سرشت(تر طبيعت  ندنياي مرموزتر و نامعي

مبتني بر طبيعت و بدوننحوه مقابله
 آگاهي و تصميم

 نفع هاي ذي ههاي گرو متصميويژه  هها ب ممبتني بر تصمي

  1388توسلي و ودادهير، : منبع

تقسـيم   2سـاخت  نو انسـا  1بندي گيدنز مخاطرات بـه دو دسـته مخـاطرات خـارجي     مدر تقسي
امـا   ،شود يخطرهايي است كه از ناحيه طبيعت بر انسان وارد م ،مخاطرات خارجي. شود يم

با افزايش آگاهي، مخاطره افـزايش  ، استاز آنجا كه مخاطره مستلزم آگاهي به شرايط آن 
ساخت، از درك اين واقعيت سرچشـمه   نهاي انسا همخاطر. كند ييافته و تنوع بيشتري پيدا م

 نگذارنـد، زاييـده انسـا    يبشري تأثير مـ   تتهديدهايي كه بر فعالي  لگيرد كه بيشتر احتما يم
ز پـيش مشـخص شـده    اين تهديدها ا). Giddens,1999: 3 ؛ 38 -39 :1380 ،گيدنز( هستند

هـاي مـدرن    يبا خطراتي است كه انسان با استفاده از فناور هنيست و امكان يا احتمال مواجه
ساخت، انسان خـود در ايجـاد خطـر نقـش      ندر مخاطرات انسا. كند يبه دست خود ايجاد م

سـاخت اسـت و بخـش قابـل تـوجهي از       نآميز نگـران مخـاطرات انسـا    هجامعة مخاطر. دارد
  ). Giddens,1999: 4(شود  يبراي كاهش اين نوع مخاطرات صرف منيروي بشر 

دليل توجه به فراينـدهاي تكنولوژيـك    همخاطره احتمال وقوع آسيب ب« ،در نظرية بِك
از اين رو متخصصان، با توجه به مركز ثقـل خطـر،   . و يا غيرتكنولوژيك تعريف شده است

آميز  ههاي مخاطر تص محدوده موقعيهاي كاهش مخاطره را تعريف كرده و به تشخي هبرنام
هـاي دموكراتيـك و    هبك مخاطره را به دو دسته مخـاطر ). Beck,1992: 4(» كنند ياقدام م

                                                                                                                                        
1. External risk 
2. Manufactured risk 
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از ايـن نظـر،   . تقسـيم كـرده اسـت   ) Ritzer, 2000: 565(آميز  ضهاي تبعي هفراگير و مخاطر
صـورت   هبوده و بهاي دموكراتيك برابر  ههمه شهروندان در مقابل خطرهاي ناشي از مخاطر

. شوند و از اين نظر تفاوتي بين قشرهاي اجتماعي و اقتصادي وجود ندارد يرو م هفراگير روب
در حـالي كـه   . رونـد  يهاي تنفسي از ايـن نـوع مخـاطره بـه شـمار مـ       يآلودگي هوا و بيمار

در ايـن نـوع    ،كنـد  يآميـزي در جامعـه بـروز مـ     ضصـورت تبـيع   ههـاي نـوع دوم بـ    همخاطر
. هاي اجتمـاعي و اقتصـادي در مـديريت مخـاطره نقـش اساسـي دارنـد        ينابرابرمخاطرات، 

هاي بيشـتري بـراي    تسواد فرص مداراها در مقابل ندارها و افراد باسواد در مقايسه با افراد ك
هاي خود نه فقط  تست كه فقر در تمامي ابعاد و ساحااين بدان معن. مديريت خطرات دارند

  ). 13: 1388توسلي و ودادهير، (آفرين نيز هست  هاطر، بلكه مخآور گزا و مر مجر

  مديريت مخاطره. 3-1

توانايي كنترل وقوع مخـاطره و كـاهش پيامـدهاي ناخواسـته آن      به معنايمديريت مخاطره 
منـدي  تبر اساس نظريه مدرنيته گيدنز و نظريه مخاطره بك، هر كنش ني ،با وجود اين. است

بنـابراين  ). 304: 1389ريتـزر،  (رو خواهد بـود   هاي روب هناخواستالزاماً با پيامدهاي خواسته و 
  . مديريت مخاطره به معني توانايي فرد و جامعه براي حذف كامل پيامدها نخواهد بود

انكار، : دهد يشهروند در برابر تهديدها و مخاطرات، سه واكنش ممكن از خود بروز م
شناسـي بـك، بـا افـزايش      هبر اساس گون). Beck, 2006: 331(تفاوتي و يا تغيير و تحول  يب

تـوان افـراد بـراي مـديريت      ،هـاي اجتمـاعي و اقتصـادي    صسواد و ساير شاخ ،قدرت مالي
توسـلي و ودادهيـر،   (يابـد   يآميز افزايش مـ  ضمخاطره و تهديدهاي ناشي از مخاطرات تبعي

مخـاطرات در   به همين دليل نابرابري اجتماعي اقتصادي بر نوع و نحـوه توزيـع  ). 14: 1388
  . گذارد يشهر تأثير م

عنوان يكي از پيامدهاي مدرنيتـه توسـط    همخاطره ب: توان گفت بندي مي به عنوان جمع
بـا  . اند هنظران مطرح شده و بك و گيدنز بيش از ديگران به فرموله كردن آن پرداخت بصاح

شتري براي آينده هاي بي يافزايش آگاهي انسان مدرن، تنوع مخاطرات افزايش يافته و نگران
مخاطرات طبيعي در دوره ماقبل مدرن نيز وجود داشته، اما اين انسان مـدرن  . گيرد يشكل م

ي و ابزارهاي جديـد خـود تـا حـدود زيـادي توانسـته از عهـده مـديريت پيامـدهاي          فناوربا 
سـاخت بـوده كـه در دوره مدرنيتـه بسـط و       ندر حـالي كـه مخـاطرات انسـا    . مخاطره برآيد
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صــورت  هتوانــد تمــام يــا بخشــي از جامعــه را بــ يايــن مخــاطرات مــ ،يافتــه اســتگســترش 
معموالً افراد توانمند، قادرند پيامدهاي مدرنيته . دموكراتيك يا نابرابر مورد تهديد قرار دهد

امـا ايـن    ،و از جمله مخاطرات مدرن را مديريت كرده و آثار ناخواسته آن را كاهش دهنـد 
بنـابراين افـراد نـاتوان، كمتـر آگـاه و      . دهاي مخـاطره نيسـت  به معنـاي حـذف تمـامي پيامـ    

برنـد و بـيش از    يدرآمد به ميزان قابل توجهي از ضعف در مـديريت مخـاطرات رنـج مـ     مك
  . ديگران در معرض پيامدهاي مخاطرات مدرنيته هستند

  بر اساس نظريه گيدنز و بكهاي مثالي آنها  هو نمون أشناسي مخاطرات و منش هگون. 2جدول 

 نمونه نوع مخاطرهمخاطرهأمنشهاي اصلي هگون

 پايان طبيعت خارجي
 زلزله دموكراتيك
 سيل تبعيض آميز

 پايان سنت ساخت نانسا
 آلودگي هوا دموكراتيك

 دسترسي به مسكن آميزضتبعي

  تحقيق  شرو. 2
محدوده جغرافيـايي  . تحقيق حاضر از لحاظ هدف، كاربردي و از نظر روش، پيمايشي است

جامعه آماري تحقيق حاضر شـامل خانوارهـاي سـاكن در    . استمطالعه مناطق شهري تهران 
بـا در نظـر گـرفتن بعـد     . هاي فرسوده شهري مناطق مختلف شهر تهران اسـت  تمحدوده باف

حجم نمونه با اسـتفاده از  . كنند ياين محدوده زندگي م خانوار در 278500حدود  4خانوار 
به دسـت آمـده اسـت كـه      637برابر با  p=4/0درصد و  99فرمول كوكران با فاصله اطمينان 

 622هـاي مخــدوش و غيرقابـل اعتمــاد،    هآوري اطالعــات و حـذف پرسشــنام  عپـس از جمـ  
  . پرسشنامه باقي ماند
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  هاي فرسوده شهر تهران  تنقشه باف .1شكل

هـاي   هبدين ترتيب محل. اي و تصادفي منظم است هگيري، تركيبي از روش خوش هروش نمون
داراي بافت فرسوده كه بر اساس مطالعات انجـام شـده توسـط وزارت مسـكن و شـهرداري      

از هر خوشـه يـك    ،در مرحله بعد. عنوان يك خوشه انتخاب شد هاند، ب هتهران شناسايي شد
سپس متناسب با تعداد خانوارهاي هر محله . دشكه داراي بافت فرسوده بودند، انتخاب پهنه 

صورت تصادفي منظم و با در نظرگفتن شماره  هاز خانوارهاي ساكن در پهنه بافت فرسوده ب
  . پالك واحد مسكوني انتخاب شده است

صـورت سـؤاالت بـاز و بسـته      هآوري اطالعات ميداني پرسشنامه است كه بـ  عابزار جم
براي تعيين روايي و اعتبار ابزار تحقيق ابتدا تعـدادي پرسشـنامه بـه    . توسط محقق ساخته شد

وسيله دانشجويان منتخب كه در محالت فوق سكونت داشته يا داراي سابقه قبلـي سـكونت   
ور ظـ من هبعـد از ويـرايش الزم و بـ   . دشـ بودند، تكميل و برخي از سؤاالت اصالح يا حـذف  

در ايـن پـژوهش،   . صـورت آزمايشـي اجـرا شـد     هنفري ب 20اطمينان بيشتر روي يك گروه 
مطالعـات دربـاره اعتبـار آزمـون     . پايايي و روايـي پرسشـنامه بـا روش آمـاري محاسـبه شـد      

براساس نمونه مشابه و محاسبه ضريب همساني دروني نشان داد كه پرسشنامه طراحـي شـده   
 هـاي  بـراي توصـيف و تحليـل اطالعـات از جـدول     . ردار استاز روايي و پايايي الزم برخو

  . بعدي و در صورت نياز همبستگي بين دو متغير محاسبه شده است يك
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  ي پژوهشها هيافت .3
ميليوني اسـتان تهـران را در مسـاحتي     12ميليون نفر از جمعيت  5/8شهر تهران بيش از  نكال

 5درصـد از جمعيـت در    5/13بـيش از   .كيلومتر مربع در خود جاي داده اسـت  730بالغ بر 
: 1390قاسـمي،  (كننـد   ياند، زندگي م هدرصد از مساحت شهر كه بافت فرسوده شناخته شد

رغـم وجـود    هـا در فراينـد مدرنيزاسـيون شـهري علـي      تخانوارهاي ساكن در اين باف). 148
ادامه زندگي  ها پناه آورده و يا به داليل خاص در اين مناطق همخاطرات مختلف، به اين پهن

هـا را افـرادي بـا ميـانگين سـني بـاالتر از متوسـط شـهر          تجامعه ساكن در اين باف. دهند يم
و ميانه سني معادل  9/51طوري كه ميانگين سني سرپرستان خانوار، برابر  هب ،دهند يتشكيل م

 اند هسال يا بيشتر داشت 50درصد از پاسخگويان  56از نظر سني، بيش از . سال بوده است 50
مشـاغل آزاد و يـا    ،درصـد از سرپرسـتان خـانوار، كـارگري     5/78شغل بيش از . )3 جدول(

و ميانگين سـواد سرپرسـتان خـانوار سـاكن در ايـن       )4جدول ( بازنشسته ادارات دولتي بوده
  . درصد تفاوت دارد 20ها نسبت به كل شهر بيش از  همحدود

 سنيتوزيع فراواني پاسخگويان بر حسب طبقات  .3جدول 

 درصد تجمعي درصد واقعيدرصدفراوانيطبقه سني
 1/2 131/21/2سال25كمتر از 

 5/6 30273/44/4تا 26از 
 5/24 1118/170/18سال40تا  31از 
 8/43 1191/193/19سال50تا  41از 
 0/100 3478/552/56سال به باال 51از 

  50/8پاسخ بي
  6220/100جمع

  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب شغل .4جدول 

 درصد تجمعي درصد واقعيدرصدفراوانيشغل
 7/17 1107/177/17بازنشسته

 8/36 1191/191/19اداري و دولتي
 6/97 3788/608/60كارگر و آزاد

 0/100 154/24/2بيكار
  6220/1000/100جمع
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اقتصـاد شـهر يـا خـدمات وابسـته شـده و يـا در حـوزه         تقريباً تمام پاسخگويان جـذب  
شهر تالش دارد تا در دگرديسـي جديـد بـه نيازهـاي     . اند همشاغل مرتبط با آنها اشتغال داشت

در فرايند نوسازي اقتصادي، عملكـرد جديـدي بـراي شـهر     . ن جديد خود پاسخ دهداساكن
سـاكنان ايـن   . انـد  هافتـ ن جديد شهر متناسـب بـا ايـن عملكـرد سـامان ي     اتعريف شده و ساكن

در مشاغل خدماتي و كارگري اشتغال داشـته و يـا دوران بازنشسـتگي     به طور عمدهها  تباف
  . گذرانند يخود را م
درصـد از   44حـدود  . اسـت سـال   4/21طور ميـانگين سـابقه سـكونت پاسـخگويان      هب

جـدول  ( دان هسال است كه در محله و واحد مسكوني فعلي سكونت داشت 30جامعه، بيش از 
حـدود يـك سـوم از    . درآمـد شـده اسـت    ممكان و مأواي شهروندان كـ  ،بافت فرسوده. )5

و بدمسـكني ويژگـي ديگـر ابنيـه مسـكوني ايـن        )6جـدول ( خانوارها مالك مسكن نيسـتند 
درصد از واحدهاي مسكوني، بـا مصـالح    11طوري كه افزون بر  هب ،رود يها به شمار م تباف

ســال عمــر  30درصــد از آنهــا بــاالتر از  7/44و حــدود  )8جــدول ( غيرمقـاوم ســاخته شــده 
درصد از اين واحدها در حال تخريـب بـوده و يـا نيـاز بـه       57و بيش از  )9جدول ( اند هكرد

 انـد  هطبقه و كمتـر بـود   3درصد از واحدهاي مسكوني  78 ).10جدول ( تعمير اساسي دارند
هـاي دچـار نـوعي     نسازي ساختما نمدر نوسازي و :توان گفت يبدين ترتيب م. )7جدول (
عدم نوسازي و بهسازي، ناپايداري واحدهاي مسكوني را باعث شـده و  . ماندگي است بعق

  . ده استشعنوان يكي از مخاطرات بافت فرسوده شهر مطرح  هناپايداري ب

  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه سكونت. 5جدول 

 درصد تجمعي واقعيدرصد درصدفراوانيسابقه سكونت
 6/36 2239/356/36سال10كمتر از 

 6/46 618/90/10سال15تا  10از 
 6/55 558/80/9سال20تا  16از 
 6/73 1107/170/18سال30تا  21از 

 100 1619/254/26به باال 31از 
  129/1بي پاسخ
  6220/100جمع
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  اي به تفكيك وضعيت مالكيت فعلي تملك ويافت مسكن اجارهمخاطره بهبود مسكن يا . 6جدول 
 درصد تجمعي درصد واقعيدرصدفراوانيوضعيت مالكيت

 6/65 3943/636/65 مالك
 100 2073/334/34مستأجر
  6016/960/100 جمع

  214/3بي پاسخ
  6220/100 جمع

  تعداد طبقهتوزيع فراواني واحدهاي مسكوني بر حسب . 7جدول 
 درصد تجمعي درصد واقعيدرصدفراوانيتعداد طبقات

1 953/154/15 4/15 
2 2119/332/34 6/49 
3 1751/284/28 0/78 
4 953/154/15 4/93 

 100 416/67/6و بيشتر 5
  50/8بي پاسخ
  6220/100 جمع

  ها بر حسب نوع اسكلت توزيع فراواني ساختمان. 8جدول 

 درصد تجمعي درصد واقعيدرصدفراوانياسكلت
 2/70 4313/692/70آجر آهن

 2/86 988/150/16اسكلت بتوني
 6/93 464/75/7اسكلت فلزي

 5/99 368/59/5آجر و چوب يا آجر و خشت و گل
 0/100 30/50/5ساير

  83/1پاسخبي
  6220/100جمع

  ها بر حسب عمر ساختمان ساختمانتوزيع فراواني . 9جدول 
 درصد تجمعي درصد واقعيدرصدفراوانيعمر ساختمان

 7/44 2775/447/44سال30بيش از
 9/76 199322/32سال15تا  10

 2/89 762/123/12سال10كمتر از
 0/100 678/108/10نوساز

  30/5بي پاسخ
  6220/100جمع
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  ها بر حسب كيفيت ساختمان فراواني ساختمانتوزيع . 10جدول 
 درصد تجمعي درصد واقعيدرصدفراوانيكيفيت ساختمان
 2/11 691/112/11در حال تخريب
 0/57 2835/458/45نياز به تعمير دارد
 4/70 833/134/13نياز به تعمير ندارد
 0/100 1834/296/29ساختمان خوب است

  40/6بي پاسخ
  6220/100جمع

شهر امروز بازتابنده يكي از مخاطرات اساسي به نام ترافيك و انبوه رفت و آمـدهايي اسـت   
ي مدرن يعني اتومبيل در زنـدگي شـهروندان، توليـد شـده و در     فناورترين  مكه با آمدن مه

. اسـت شهر توليدكننده ترافيك و بازتوليدكننده آن در سيما و كالبـد  . شهر بروز يافته است
عنـوان يكـي از مخـاطرات زنـدگي مـدرن       هاز اين رو تراكم رفت و آمد اتومبيـل، امـروز بـ   

هــاي جديــد بــا ايجــاد  تترافيــك و انبــوهي تــردد وســايط نقليــه در بافــ. رود يشــمار مــ بــه
امـا در بافـت    ،هاي الزم از قبيل بزرگراه، تونل، پاركينگ و غيره مـديريت شـده   تزيرساخ

عنوان يك مسـئله مهـم خـود     هدان مورد پرسش تراكم ترافيك را بفرسوده شهر اكثر شهرون
هاي امروز بافت  يعنوان يكي از نگران هدرصد از آنها ترافيك را ب 72مطرح كرده و بيش از 

  . اند هذكر كرد
مفهوم و مصاديق مشكالت اجتماعي را بايد ذيل تغييرات اجتماعي در گـذار از سـنت   

ترين آثار گذار از سنت به مدرنيته، تغييرات اساسي  ماز مهيكي . جو كردو به مدرنيته جست
هـاي جديـد در    شگيـري ارز  لبه ايـن ترتيـب بـا شـك    . هاي اجتماعي است شو مهم در ارز

هاي دوره سنت، تلقي از رفتارهاي بزهكارانه  شجوامع مدرن و به فراموشي سپرده شدن ارز
هـاي فرسـوده و كمبـود     تري در بافـ دفاع شـه  يفضاهاي ب. و مجرمانه نيز تغيير خواهد كرد

هـاي   يامكانات الزم براي حفاظت از اتومبيل و تجهيزات مدرن خـانوار از جملـه ناهمـاهنگ   
ن اتومبيـل در  ارغم اينكه سـهم مالكـ   يعل. ن استافضا و كالبد شهري با نياز و خواسته ساكن

يز عـدم وجـود   ، اما در بين همين گروه ناستدرصد  55شوندگان پايين و حدود  شبين پرس
هـاي   هدرصد، يكي از مخـاطر  34درصد و احتمال سرقت اتومبيل با  58پاركينگ اتومبيل با 

درصـد از سـاكنين بافـت،     54حـدود  . )11جدول( زندگي در بافت فرسوده ذكر شده است
عنوان يكـي از مخـاطرات زنـدگي     ههايي مثل دزدي و اعتياد در بافت فرسوده را ب يناهنجار

  . )12جدول ( اند هطرح كرددر اين بافت م
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  آيا خانواده داراي اتومبيل است؟. 11جدول 

 درصد تجمعي درصد واقعيدرصدفراواني 
 0/55 3360/540/55 بلي
 0/100 2752/440/45 خير
  6112/980/100جمع

  118/1پاسخ بي
  6220/100جمع

  رابطة بين مالكيت اتومبيل و پاركينگ. 12جدول 

 خانواده داراي اتومبيل است؟آيا 
 ندارددارد جمع پاركينگ مستقل

 331 135196بلي
 274 60214خير
 605 195410جمع

  در محله... هايي مثل دزدي اعتياد و توزيع فراواني پاسخگويان از نظر اعتقاد به كم بودن خالف. 13جدول 

 درصد تجمعي درصد واقعيدرصدفراواني 
 3/8 500/83/8موافقمكامالً 

 6/46 2311/373/38موافقم
 3/65 1132/187/18نظري ندارم
 9/90 1548/245/25مخالفم

 0/100 558/81/9كامالً مخالفم
  6039/960/100جمع

  191/3پاسخ بي
  6220/100جمع

اي در زندگي  ههر مداخل ها، هرود و در دنياي جمع غريب يانسان مدرن در تنهايي خود فرو م
دليل زنده و  هاما ب ،اي داشته باشد هتواند طيف گسترد يمزاحمت م. داند يخود را مزاحمت م

 ازهايي خود در محدوده حـريم شخصـي و    تهاي سنتي بيان چنين مزاحم شفعال بودن ارز
اسـخ  صـورت واضـح پ   هاز اين رو تعداد كساني كه بـه ايـن سـؤال بـ    . رود يتابوها به شمار م

با اين حال از بين كساني كه پاسخ . درصد از كل نمونه است 7/8اند، محدود و در حد  هداد
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هـاي خيابـاني در محلـه     تاند كه نگران وجود مزاحم هدرصد تأييد كرد 41اند، بيش از  هداد
براي كنترل اين سـؤال، از ايجـاد مزاحمـت بـراي رفـت و آمـد زنـان و دختـران در         . هستند
درصد از جامعه از  6/14نتيجه اين پرسش نشان داد كه بيش از  .يده شده استها پرس نخيابا

توان  يبنابراين م. )14جدول ( ها نگراني دارند نوضعيت امنيت تردد زنان و دختران در خيابا
عنـوان يكـي از مخـاطرات     ههر چند با سـهم كـم، بـ    ،هاي خياباني تنتيجه گرفت كه مزاحم

  . رود يشهري به شمار مهاي فرسوده  تزندگي در باف

  ندارد  ترافيك محله براي ما مخاطره. 14جدول 

 درصد تجمعي درصد واقعيدرصدفراواني 
 7/17 1072/177/17كامالً موافقم

 0/38 1238/193/20موافقم
 9/51 845/139/13نظري ندارم
 7/79 1680/278/27مخالفم

 0/100 1238/193/20كامالً مخالفم
  6053/970/100جمع

  177/2بي پاسخ
  6220/100جمع

  نگراني از مزاحمت براي ساكنين و زنان. 15جدول 

 درصد واقعي درصدفراواني 
 2/41 547/8ن وجود داردامزاحمت براي ساكن

 6/14 886/14براي زنان مزاحمت وجود دارد

شـرايط تخريـب آنچـه از سـنت بـاقي       آورد تـا در  يمدرنيته نهادهاي جديدي را به وجود م
مراكـز آموزشـي بـراي    . ها و وظايف نهادهاي سـنتي را بـر عهـده گيرنـد     شمانده، بتواند نق

مراكـز  . گيرد يآموزش مدرن افراد جامعه به جاي بخشي از وظايف كاركرد خانواده قرار م
يـري خـود   گ لگيرند تا با شك يتجاري و خدمات جديد در رقابت با بازارهاي سنتي شكل م

و مراكز انتظامي در شهرها ) 5: 1391قاسمي و ديگران، (د كننبه تخريب بازار سنتي كمك 
امـا در شـرايط    ،شوند تا ناامني ناشي از دوران مدرنيته را مديريت و كنتـرل كننـد   يمستقر م

هاي مختلف جامعه در مـدرن شـدن روي داده و بافـت     شمدرنيزاسيون، نوعي تأخر بين بخ
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عدم توزيع مناسب و عادالنه تأسيسات و خـدمات  . بروز اين ناهماهنگي است فرسوده محل
بدين ترتيب يكي از مخاطرات عصر . شهري نمود اين شيوة مدرنيزاسيون در شهر بوده است

مدرنيته، عدم دسترسي به خدماتي است كه به واسـطه مدرنيزاسـيون در جامعـه توسـعه پيـدا      
بيشـترين مخـاطره در ايـن زمينـه بـه عـدم       . ف شده اسـت عنوان نياز روز فرد تعري هكرده و ب

درصـد از پاسـخگويان و عـدم دسترسـي بـه مراكـز        65دسترسي به ادارات دولتي با حـدود  
درصد و كمترين ميزان نگراني و مخاطره به عدم دسترسي بـه   4/52تجاري عمده فروشي با 

 :تـوان گفـت   يمـ در مجمـوع  . گـردد  يدرصـد برمـ   1/2مركز آموزشي در سطح دبسـتان بـا   
دليل عدم دسترسي به حـداقل يكـي از انـواع خـدمات مـدرن در       هنزديك به دو سوم افراد ب
  . كنند يحالت مخاطره زندگي م

  تعداد و سهم پاسخگويان در عدم دسترسي به خدمات. 16جدول 

 درصد واقعي درصدفراوانينوع خدمات 
 9/64 3907/62ادارات دولتي
 4/52 3168/50فروشيمركز تجاري و عمده
 8/48 2931/47آتش نشاني
 8/48 2931/47كالنتري

 4/23 1442/23مركز ميوه و تره بار
 3/16 1001/16دبيرستان

 6/12 774/12مغازه و خواربار فروشي
 2/12 751/12مركز بهداشتي درماني

 6/9 595/9راهنمايي
 1/2 131/2دبستان

ده و اكنون سوژة برين، دسـت  شبرداشت آغازين از سوژه، طي يك سده آراسته و پيراسته 
بـه تعبيـر تـورن،    . در تغيير شرايط براي دسترسي به حيات مدني مطلـوب و مـورد نظـر دارد   

رهـايي از  . رود يهـايي كـه او را دربرگرفتـه، مـ     نسوژه به سوي رهايي هر چه بيشتر از زنـدا 
كنـد و تنهـايي و از    يشود، مناسبات اجتمـاعي او را مختـل مـ    يفرد مزندان موجب استقالل 

در فراينـد  ). 210: 1386مقـدم،   يجـابر (كنـد   يخود بيگـانگي انسـان معاصـر را شـديدتر مـ     
دگرديسي شهر كهن به شهر جديد و در فرايند تبديل كهنه به نو، كالبد شهر به جاي مكـان  

تـراكم  «. دهـد  يتغييـر ماهيـت مـ   » هـا  ههم غريب قرار گرفتن در كنار«به محل » تجمع آشناها«
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ها در شهرهاي بزرگ، نـوعي عـدم اطمينـان اخالقـي بـراي افـراد بـه         هاخالقي و تجمع غريب
شـدن    ههـاي مهاجرپـذير، فراينـد غريبـ     تدر شهرها و باف). 8: 1390باندز، (» آورد يهمراه م

. دهـد  يو كالبد خـود نشـان مـ    شود و شهر اين فرايند را در فضا يجامعه و افراد آن تسريع م
ي جديد و تغيير شكل ارتباط، از ارتباطات چهـره بـه   فناورشهر مدرن نيز با توسعه و ترويج 

ها از مكان و نيز فضـا از زمـان، غريبگـي را     تهاي مجازي و جدا شدن فعالي طچهره به ارتبا
تولـد و   ايـن موضـوع بـا شـاخص تغييـر محـل سـكونت از محـل        . كنند يتوليد و بازتوليد م

درصد در همين محله فعلي  4/18تنها . ها مورد بررسي قرار گرفت هآشنايي و بستگي همساي
با در نظر گرفتن سـابقه  . اند هدرصد از جاي ديگري به اين محل آمد 82متولد شده و حدود 

رود، تغييـر محـل از محـل تولـد بـه بافـت، بـا سـابقة          يسكونت افراد در اين محل، انتظار مـ 
خويشان درجـه يـك جـاي خـود را بـه همسـايگاني        به عبارت ديگر،. ران شودسكونت جب

درصـد از خانوارهـا بـا     44حـدود  . بدهند كه طـي سـاليان طـوالني بـا هـم معاشـرت دارنـد       
از ميـان كسـاني كـه آشـنايي و نسـبت خـود بـا        . همسايگان خود آشـنايي يـا نسـبتي ندارنـد    

فاميلي داشته و بقيه روابط در حد آشنايي و درصد رابطة  4/20اند،  ههمسايگان را اعالم كرد
درصد از كل افراد از محالت  89نزديك به  :توان گفت يبدين ترتيب م. دوستي بوده است

خـود روابـط قـومي و      هو با همسايگان محلـ  هديگر، ساير شهرها و روستاها به اين محله آمد
ارهـا بـه اسـتفاده از نهادهـاي     با توجه به ضعف دسترسي و يا عدم تمايل خانو. فاميلي ندارند

گي و تنهايي افزايش يافته و مخاطره از نوع هـويتي   هاي احساس غريب همدرن، در چنين جامع
  . رود يو شخصي باال م

  هاي احساس تنهايي سرپرست خانوار شاخص. 17جدول 

 درصد واقعي درصدفراواني 
 6/81 4227/89.متولد اين محله نيست

 0/44 2692/43.و نسبتي نداردبا همسايگان آشنايي
 59/79 27387/43.ولي رابطه ندارد،آشنايي دارد

. كالبد و فضاي بافت فرسوده به خوبي نشان از پيامدهاي ناخواسته و مخاطرات مدرن اسـت 
آن را بـازگو كـرده و درك خـود از ايـن      ،شهروندان، مخاطرات موجود در محله را درك
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درصد از پاسخگويان به محلـة   35حدود . را در ارزيابي از محله نشان داده است 1مخاطرات
همچنين بيش از نيمي از پاسخگويان حاضر نيسـتند ديگـر اقـوام و    . اند هاي نداشت هخود عالق

در بيان دليل اين اعالم نظر، عمدتاً مخـاطرات و كمبودهـايي را   . خويشان به اين محله بيايند
دهد كه بين ايـن   يمحاسبه آماري نشان م. ر اين پژوهش به آن اشاره شداند كه د هذكر كرد

 95نظر و كمبودهاي تأسيساتي و مخاطرات ناشي از ناپايـداري و كيفيـت محـيط در سـطح     
  . دار وجود دارد ادرصد رابطه معن

فـرد مـدرن تـالش    . كنـد  يعالوه بر درك مخاطره، مديريت مخاطره نيز اهميت پيدا م
ناشي از زندگي نوگرايانه را شناسـايي و بـراي مـديريت آن راهكـار عملـي      دارد مخاطرات 

راهكارها در طيفي از انكار تا تغيير و تحول در نظريه بِك يا سـازش تـا درگيـري    . پيدا كند
بـا كـاهش سـواد و افـزايش سـابقه سـكونت و سـن افـراد         . گيرنـد  يدر نظريه گيدنز قرار مـ 

ايـن موضـوع در   . و بيشـتر بـا سـازش همـراه اسـت      راهكارهاي انتخاب شده كمتر متحورانه
با افزايش سن افراد ميزان موافقت آنها با ايـن گزينـه   . رضايت از محله نشان داده شده است

محاسبه همبستگي آماري نشان از ايـن دارد  . يابد يافزايش م» محله ما محله خوبي است«كه 
  . دار است ادرصد معن 95كه رابطة فوق با در سطح 

  همبستگي بين سازش با وضع موجود و سواد سرپرستان خانوار ساكن در بافت فرسوده. 18جدول 

 
اين محله يكي از محالت خوب و 

 . مورد عالقه من است
 سواد سرپرست

ضريب 
همبستگي 

 كندال

اين محله يكي از محالت
خوب و مورد عالقه من 

 . است

 -142/0** 000/1 ضريب همبستگي
 000/0 0سطح معناداري

 604 608 تعداد

 سواد سرپرست
 000/1 -142/0**ضريب همبستگي
 0 000/0سطح معناداري

 617 604تعداد

ضريب 
همبستگي 
 اسپيرمن

اين محله يكي از محالت
خوب و مورد عالقه من 

 . است

 -186/0** 000/1ضريب همبستگي
 000/0 0سطح معناداري

 604  608تعداد

 سرپرستسواد 
 000/1 -186/0**ضريب همبستگي
 0 000/0سطح معناداري

 617 604تعداد
  .معنادار است01/0همبستگي در سطح **

                                                                                                                                        
1. Perception of risk 
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و بـه همـين صـورت بـه       هدرصد از پاسخگويان سازش با وضع موجود را پذيرفت 65بيش از 
درصد از آنها آمادگي مشـاركت در بهسـازي و نوسـازي بافـت      24. محلة خود عالقه دارند

درصد از افراد مايل به مشاركت سـازنده   75با اين حال، حدود . فرسوده محله خود را دارند
سـال بـه بـاالترين     25اند كه اين درصد در بين طبقه سني زيـر   هبراي كاهش مخاطرات نبود

به عبارت ديگر بين سن افراد و نحوه مديريت مخـاطره   .رسد يدرصد م 91ميزان خود يعني 
  . وجود دارد) درصد 95در حد باالتر از (داري  ارابطه معن

 راهكارهاي برگزيده شده براي كاهش مخاطرات .1نمودار

انتخاب اما  ،ال را در جابجايي تعريف كرده است هساكن بافت با درك مخاطره، راهكار ايد
درصـد از پاسـخگويان    5/54. استاين راهكار مستلزم توانايي و قدرت براي تغيير وضعيت 

اند كه خود و همسايگان به محض توانـايي مـالي، محـل زنـدگي خـود را تغييـر        هاعالم كرد
. انـد  هتأثير دانست يدرصد از آنها توانايي مالي را در جابجايي از محله ب 16خواهند داد و تنها 

فقـر و   ،ترين عامل عدم توانايي مديريت مخـاطره، ضـعف مـالي    يترتيب يكي از اصل بدين
  . ناتواني است

  رابطه بين سن و عالقه به محله. 19جدول 

 سطح معناداري  درجه آزاديارزش 
 051/0 16* 237/26كاي اسكوئر پيرسون

 052/0 164/2616نماييآزمون نسبت درست
 003/0 873/81 ارتباط خطي

  604 تعداد
 . اند شدهدر نظر گرفته5درصد كمتر از28*
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  گذاري براي تغيير هرابطه بين سن و تمايل به سرماي. 20جدول 

  سطح معناداري درجه آزاديارزش 
* 926/3 كاي اسكوئر پيرسون

 4 416/0 

 372/0 4 259/4نماييآزمون نسبت درست
Linear-by-Linear Association793/11  181/0 

  587تعداد
 .اند در نظر گرفته شده 5ده درصد كمتر از*

  راهكارهاي مورد نظر شهروندان براي كاهش مخاطره. 21جدول

 درصد  فراواني نوع راهكار
 5/63 395 سازش با شرايط و عالقه به ادامه سكونت
 23 143مشاركت فعال براي كاهش مخاطرات

 9/51 323توانايي مالي و قدرت اجراييجابجايي از محله در صورت

در نتيجـه زنـدگي بـا    » تنهـايي «و » هويتي ياحساس ب«مطالعه انجام شده گوياي آن است كه 
اي بـا يكـديگر    ههايي كه با آنهـا آشـنايي نداشـته و روابـط دوسـتان      يا همحل مهمسايگان و ه

درصد از  6/81از سوي  اين نوع از مخاطرات. ترين مخاطره ساكنين بافت است مندارند، مه
در دوره مـدرن  ) 1372زيمـل،  (اي كه به تعبير زيمل  همخاطر. پاسخگويان مطرح شده است

با ايـن حـال مطـرح شـدن مسـئله فـوق در بافـت فرسـوده         . شهري است نمسئله عمومي كال
طـور   هترين مخاطره، نشان از آن دارد كه جامعـه سـاكن در ايـن بافـت هنـوز بـ       معنوان مه هب

  . شهري ادغام نشده است نر جامعه كالكامل د
هاي تحقيق به دست آمد، انواع مخاطرات شناسايي شـده توسـط    هبا توجه آنچه از يافت
  . خالصه شده است 22جدول ساكنين بافت فرسوده در 
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  فراواني انواع مخاطرات درك شده توسط ساكنين بافت فرسوده تهران. 22جدول 

كل جامعه درصد از تعدادنوع مخاطرهرديف
 6/81 502)هويتييهايي و بنت(احساس غريبگي 1
 7/62 390عدم دسترسي به خدمات 2
 7/46 352ناپايداري واحد مسكوني 3
 1/47 291ترافيك و تراكم وسايط نقليه 4
 6/34 209محافظت از اموال و نگراني از سرقت 5
 5/32 202)ملكي يا اجاره(نگراني از صاحب مسكن شدن 6
 5/31 196 عدم دسترسي به پاركينگ و نگراني از سرقت اتومبيل 7
 6/14 88مزاحمت براي زنان و دختران 8
 7/8 54مزاحمت همسايگان 9

  

  انواع مخاطرات مدرن در بافت فرسوده شهر تهران. 2نمودار

  گيري بندي و نتيجه جمع. 4
عنـوان يكـي از پيامـدهاي مدرنيتـه ـ در بافـت        هــ بـ   كلـي از مخـاطره   اي واره حاين مقاله طر

   :توان گفت يمطالعه م اين هاي هبر اساس يافت. ه استفرسوده ارائه داد
شناسـي مخـاطرات انجـام شـده توسـط گيـدنز،        ههـاي تحقيـق بـا گونـ     هبا انطبـاق يافتـ   .1
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ن بافت فرسوده درك و شناسـايي شـده، بـيش از آنكـه از     امخاطراتي كه توسط ساكن
» پايـان سـنت  «سرچشمه گيرد، تهديدهاي ناشـي از  » پايان طبيعت«تهديدهاي ناشي از 

ي مـدرن، آن را  فناورهايي كه شهر مدرن ضمن ارائه خدمات و  ينگرانلبيم و د. است
از  ،نـايي عدم دسترسي به خدمات، عـدم وجـود تأسيسـات زيرب   . به وجود آورده است

هــاي  بجملــه پاركينــگ و شــبكه دسترســي مناســب و احتمــال وقــوع ســرقت و آســي
  . هاي انسان امروزي ساكن در بافت است ياجتماعي، نگران

شناسي انجام شده توسـط بـك، مخـاطرات شناسـايي      هدر تطبيق مخاطرات فوق با گون .2
راگير و هـم  هاي دموكراتيك و ف هن بافت فرسوده هم از نوع مخاطراشده توسط ساكن
هـايي مثـل ترافيـك بـه مثابـه مخـاطره        همخاطر. آميز هستند ضهاي تبعي هاز نوع مخاطر

اعم از بافت فرسـوده يـا بافـت جديـد وجـود داشـته و بـه مسـئله          ،فراگير در كل شهر
آميز هستند كه اين  ضها از نوع تبعي هبا اين حال اغلب مخاطر. شهري تبديل شده است
  . كند يشهروندان را تهديد م

هـاي كمتـري بـراي     تتر بافت فرسوده، فرص ندرآمد و كمتر باسواد و مس من كاساكن .3
در نتيجـه نسـبت بـه     ،شناخت مخاطره و پرهيـز و مـديريت خطـرات بـالقوه آن دارنـد     

. گيرنـد  يهـا و پيامـدهاي آن قـرار مـ     هن مناطق ديگـر بيشـتر در معـرض مخـاطر    اساكن
خـدمات، ناپايـداري مسـكن، سـرقت، عـدم      هـايي از نـوع عـدم دسترسـي بـه       همخاطر

صـورت   ههـايي هسـتند كـه بـ     هاز جمله مخـاطر ... ها و تدسترسي به پاركينگ، مزاحم
آميزي در بافت فرسوده نمود پيدا كرده و شهروند ايـن منـاطق تـوان مـديريت      ضتبعي

مدرنيته با ايجاد نهادهاي مدرني همچـون نهـاد نوسـازي بافـت فرسـوده      . آنها را ندارد
  . دكنهاي مالي تالش دارد اين ضعف و عدم توانايي را جبران  تي و با حمايشهر

طور  هتوان ب توان كاهش داد، اما نمي هاي معاصر را با ايجاد نهادهاي مدرن مي همخاطر .4
ســاكنين بافــت بــراي كــاهش مخــاطرات، طيفــي از . كامــل آنهــا را از ميــان برداشــت

از سـازش  . كنـد  يد رويابيني به آن فكر مراهكارها را انتخاب كرده و يا حداقل در ح
در بـين  . ها پيشنهاد شـده اسـت   يتا جابجايي و تغيير محل سكونت، براي رفع اين ناامن

اين راهكارها، كمترين سهم را مشاركت در بهبود وضعيت محله بـه خـود اختصـاص    
  . داده است

مخـاطرات   ترين عوامل تأثيرگذار بـر نحـوه مـديريت    مسابقه سكونت، سواد و سن مه .5
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عـالوه بـر محاسـبه آمـاري، شـهروندان اعـالم       . شناسايي شده در بافت فرسـوده اسـت  
پس شهروند سـاكن،  . كنند يدر صورت توانايي مالي از بافت مهاجرت م كه اند هداشت

سـوادي و يـا سـابقه زيـاد زنـدگي در محلـه،        مدليل مشكالت مالي، افزايش سن، كـ  هب
ايـن   ،بـه عبـارت ديگـر    .دانـد  يروش مديريتي مـ  ترين مسازش با شرايط موجود را مه
هـاي   بآميزي با خطرات و آسي ضصورت تبعي هآميز ب هگروه از افراد در جامعه مخاطر
بـا نااميـدي در   . شوند و توان مقابله با آن را ندارند يرو م هناشي از مخاطرات بافت روب

د با توانمند كردن پذيرد و يا تالش دار يمديريت مخاطره، سازش با وضع موجود را م
در چنـين  . دكنـ تـر انتخـاب    نخود از نظر مـالي، محلـة ديگـري را بـراي سـكونت امـ      
كنـد در درون   يكند و سعي مـ  يوضعيتي، سوژة مدرن با خيال خود در شهر زندگي م

  . ياهاي خود فضاهايي مناسب زندگي بيافريندوخياالت و ر
مخـاطرات كالبـدي و ناپايـداري    ريـزان بـر    هران و برنامـ اگـذ  رغم تأكيد سياسـت  يعل .6

واحدهاي مسكوني در مقابل مخاطرات خارجي و طبيعي، از ديد سـاكنان، مخـاطرات   
  . هاي انساني و رفاهي در اولويت باالتري قرار دارد يو ناامن

شود براي كاهش پيامدهاي مـديريت نشـده مخـاطرات مدرنيتـه،      ياز اين رو پيشنهاد م
ي شهروندان ساكن در بافت فرسوده در اولويت قرار گيرد توانمندسازي اجتماعي و اقتصاد

  . دكننتا شهروندان خود توانايي شناسايي و مديريت مخاطره در شهر اقدام 
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