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 مقدمه

کردن  و جاری شود یمحس تعلق به مکان یک بُعد از کلیت حس مکان و وابستگی مثبت است که بین فرد و مکان ایجاد 

ی سرزنده است )روشنی و ها مکانکه در مدیریت فضاهای عمومی شهری به دنبال  ستااین حس رویکرد نسبتاً جدیدی 

های ارتباطی بین مردم و محیط زندگی گیری پایه ر شکلتوان گفت که یک عامل مهم د (. می33: 803۶همکاران، 

: 0382)مورس و ماجت،  شود های باکیفیت منجر می دلبستگی هر شخص به مکان زندگی خود است که به خلق محیط

فضاهای  نیتر مهمغالب شهرها، از  ةقلب تپند عنوان بههای ناکارامد و محالت قدیمی  (. در این میان، بافت3۵-830

های  ، بافتدرواقع. شود یماحساس  شیازپ شیبداشت ساکنان در داخل بافت  و نگه ها آنهستند که لزوم توجه به عمومی 

ها با در  احیای این بافت ،ی و احیا هستند. امروزهبازسازفرهنگی نیازمند  -ی تاریخیها ارزشناکارامد شهری به دلیل 

 موردتوجهن و برقراری ارتباط با فضای کالبدی و همچنین مباحثی چون تعلق به مکان ااولویت قراردادن نیاز ساکن

، توجه شده مطرح. با عنایت به مباحث (0۵: 8030است )صدریان و همکاران،  گرفته قرارریزان و طراحان  بسیاری از برنامه

نظر  ن امری ضروری بهاش رضایتمندی ساکنروانی، برای افزای عداز بُمکانی چه  عداز بُشهری، چه  ةهای فرسود به بافت

و  ،ها خاطرهبودن با رخدادها،  احساس های فرسوده به همان میزان که نیازمند هم زندگی در بافت زیرا ؛رسد یم

اخیر با  ةدر چند ده (.81: 8013، نیا و کامل )شایان هستنیز  ها آنست، نیازمند اعتقاد به بروز تغییرات نو در ها شهیر

و اقتصادی نمود  ،ی ایران، معضالت متعدد اجتماعی، فرهنگیشهرهای در بیشتر شهرسازی بر نیشهرنش ةن پدیدشد مقدم

که در خارج از الگو و نظام قانونی از ظاهر و  اند شهری یکی از این معضالت ةهای فرسود بافت ،برای نمونه .اند کرده دایپ

و تراکم جمعیتی و ساختمانی زیادی  ها راه ةو تأسیسات شهری شبک ،ها رساختیزکیفیت زندگی شهری کاسته و خدمات، 

نامناسب شهری و تضعیف حس  ة(. از سوی دیگر، توسع8: 8030الحسینی و دارابی،  وجود آورده است )خادم را به

وع ن شده است و در اغلب موارد تغییر در محیط فیزیکی، نای به مکان موجب تغییر در احساس و تصور ساکنبستگ دل

: 8030 زاده،)سجادو معنا شده است  ها ارزشهای فرسوده موجب از بین رفتن  در درون بافت ژهیو به ها تیفعالو  ،کاربری

ی مصنوعی و تهی از هویت انسانی، کاهش احساس تعلق مکانی، کاهش همبستگی و مشارکت ها طیمح. ایجاد (0

شهری از پیامدهای این اتفاقات است. مسائل  ةهای فرسود افتسکونت در ب ةساکنان برای ادام ةو کاهش انگیز ،اجتماعی

امری قطعی  ها آنارتقای کیفیت زندگی در  منظور به های فرسوده بیانگر این است که ضرورت مداخله در بافت شده مطرح

 0۵03از مساحت کل شهر یعنی  پنجم کهای فرسوده ی (. در شهر تبریز، بافت003: 8038 ،و پوراحمد است )شماعی

های فرسوده به این شهر  داشتن بافت نظر ازهکتار را به خود اختصاص داده است و بدین ترتیب عنوان دومین شهر کشور 

ها سکونت  هزار نفر از شهروندان تبریزی در این بافت ۵33تا  033 ،تاریخی اختصاص دارد. بر اساس آخرین برآوردها

 انعطاف یبمقررات خشک و  دهد یمگرفته نشان  انجامی ها ی(. بررس083: 8038 آقرین، گل و زاده یم)ابراهدارند 

 گذشت باهای فرسوده  بافت ةشهرسازی، عدم برخورداری از توان مالی مناسب، نبود مدیریت مبتکرانه و راهبردی در زمین

دارای تمایزات  زنده ومکان شهری پویا  ةثابم بهشهر تبریز  ةبافت فرسود ،. از جانب دیگربلعد یمزمان شهر تبریز را 

که این امر در میزان حس تعلق ساکنان تأثیر  استو عملکردی مشهودی در میان محالت خود  ،کالبدی، معنایی

 ،ی شهری استزیر برنامهزیرساختی برای  ةحس تعلق به مکان الزم که آنجا از ،بنابراین .ی داشته استا مالحظه قابل

شدن تر یانسانبه سمت  شهرهانیز اهمیت داد تا  ،ی به بُعد معنوی شهر، یعنی روح مکانزیر برنامهدر هر  ستیبا یم

مستلزم استفاده از آن  شده مطرحبسیاری از مطالعات علمی، پژوهش در باب موضوع  با استناد به ،بنابراین .تکامل یابند

 عنوان بهی فضایی ها داده بنابراین، است.فضا و محیط دسته از اطالعات عددی و آماری است که متأثر از مفهوم 

 شود یمکه توسط محققان علوم محیطی و جغرافیایی در تحقیقاتشان استفاده  هستندیی ها داده نیتر مهمو  نیتر یاساس
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رگرسیونی های فضایی وجود دارد این است که الگوی  داده درمهمی که  ة(. مسئل2۶-0۶: 0338ی و همکاران، مونتگومر)

د نقادر نخواه ،بنابراین .دهد یمی غیرفضایی ارائه ها دادهفضایی تنها متوسطی از  ةمعمولی برای دو متغیر مستقل و وابست

 از اند. دادن واقعیات ارتباط مختلف فضایی ناتوان را بیان کنند و اغلب در نشان رهایمتغی فضایی بین ها یخودهمبستگبود 

فضایی  یها دادهمعقول و منطقی برای  ةنتیج تیدرنهاو  ماند یمت محلی در این زمینه پنهان برخی از واقعیا ،رو  نیا

ی ها روشاست و  شده  انجامرفع ابهامات الگوهای آماری جهانی  منظور به. در این زمینه تحقیقات زیادی دهد ینمارائه 

اما  .دادند یمی قبل در ارتباط بین دو متغیر را نشان ها روشی از تر نانهیب واقعکه تصویر  اند دادهی را توسعه تر یمحل

 (.01-0۶: 0330و همکاران،  امهنگی)فوتری فضایی مناسب نیستند ها تیواقع ةیی غیرفضایی بودند و برای ارائها کیتکن

سیون وزنی و مؤثر و همچنین کارامد برای روابط فضایی مختلف به نام رگر ،های اخیر روشی نوین، ساده در سالبنابراین، 

در مطالعات  ها دهیپدتوانایی نمایش فضایی  ،یطورکل به(. 030-030: 0388، لیو  گائوبسط داده شد ) GWRجغرافیایی 

و  ها نیتخم ةفضایی و با ارائ صورت  به تواند یم GWRنتایج الگوی  ،رو  نیا ازاست.  تیبااهمجغرافیایی بسیار 

نقشه نمایش  صورت بهو همچنین بررسی عمیق تغییرات محلی در ارتباط با فضای حاصل از تحلیل الگو را  ها صیتشخ

تحلیل فضایی حس تعلق مکانی  منظور بهدر پژوهش حاضر  ،بنابراین .(002-008: 8333براندسون،  و امهنگیفوتردهد )

 است. شده  استفاده GWRبافت فرسوده از رگرسیون وزنی جغرافیایی  یدر احیا

 و ابعاد شناخت که اند یچندوجه و پیچیده مفاهیم های ناکارامد   و بازسازی بافت مکان تعلق به حس و فضا مفاهیم

 حس مفاهیم کردن روشن ةنیزم در بسیاری یها پژوهش این راستا، در است. بسیار مطالعات مستلزم ها آن دقیق یها یژگیو

 :شود یماشاره  ها آندر ادامه به  که گرفته  انجام مکان به تعلق حس و مکان

و حداقل  8ی رگرسیون وزنی جغرافیاییها افتیرهبررسی تطبیقی »نام ی با ا مقاله( در 8030ی و همکاران )پورمحمد

ی مکانی ها مدلی متعارف برآورد ها روشی فضایی و ها مدلبه بررسی « ی مکانیها مدلدر برآورد  0مربعات معمولی

ی ها روشکه روش رگرسیون وزنی جغرافیایی در مقایسه با  دهد یمنشان  ها آننتایج حاصل از تحقیق  ؛اند پرداخته

ی فضایی در بین ناهمسانو  ،ی مکانی، وابستگیها تفاوتی مکانی به دلیل درنظرگرفتن ها مدلمعمولی متعارف برآورد 

ی فضایی و ها مدل( در مطالعات خود به بررسی 8030ی و همکاران )پورمحمد. دهد یمی ارائه تر مطلوبمشاهدات نتایج 

دار جغرافیایی در  وزن رگرسیونکه روش  اند دهیرسو به این نتیجه  پرداختهی مکانی ها مدلی متعارف برآورد ها روش

 ی به بررسیا مطالعهنیز در ( 803۵کاران )و هم پوراحمد. دهد یمی ارائه تر مطلوبی معمولی نتایج ها روشمقایسه با 

 و نوسازی فرایند در مشارکت به ناساکن تمایل افزایش در مؤثر نهادی و ،محیطی اجتماعی، اقتصادی، یها نهیزم

و به این نتیجه رسیدند که میزان تمایل ساکنان به مشارکت در سطح  اند پرداختهزمینه  این در اصلی یها شاخص شناخت

دلیل عامل کاهش تمایل به مشارکت بوده است. روشنی و  نیتر مهمآینده  انداز چشممتوسط بوده و نبود تصویری از 

که  اند ی حس تعلق مکانی محالت بافت تاریخی گرگان به این نتیجه رسیدهبند رتبههم با سنجش و  (803۶همکاران )

ان همکار. سیاحی و دارند رااز مکان بیشترین اهمیت  یتمندیرضاو  ،سرزندگی، دلبستگی به مکان، ابعاد ذهنی، فعالیتی

شاخص  03های فرسوده پرداخته و  در راستای احیای بافت 0(CDSشهری ) ةاستراتژی توسع ةخود به ارائ ةمقال( در 803۶)

شهری در بخش  ةی استراتژی توسعها شاخصکه  اند دهیرسو به این نتیجه   کردهشهری مشخص  ةرا در جهت توسع

( هم 8032) سبزوارپور و صفار  دانش .نیستند برخوردارهای فرسوده از جایگاه مناسبی  مرکزی شهر اهواز برای احیای بافت

                                                                                                                                                                   
1. GWR 

2. OLS 

3. Credit default swap 



 1011بهار،1ۀ،شمار35ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش191

به این نتیجه رسیدند که سه هنجار  سبزواردر تحلیلی بر عوامل کالبدی مؤثر بر حس تعلق به مکان در مرکز قدیمی شهر 

و تناسب دید منظر نسبت به سایر عوامل همبستگی بیشتری را با حس  ،فرد منحصربهی تنوع و جذابیت، شخصیت کالبد

نقش  و به پرداخته مکان به یدلبستگ بر مکان کالبدی عدبُ ی پیرامون نقشمطالعه به زیناستدمن تعلق نشان داده است. 

 (. ۶10: 0330 ،)استدمندارد  اشاره مکان به یدلبستگبر  غیرمستقیم نقش و رضایتمندی در آن مستقیم

مبانینظری
بافتناکارامد

که به دلیل فرسودگی کالبدی، برخورداری  شود یماطالق  شهرهاقانونی  ةیی از محدودها عرصهبافت ناکارامد شهری به 

و  ،بوده و از ارزش مکانی، محیطی ریپذ بیآسی شهری ها رساختیزو  ،مناسب از دسترسی سواره، تأسیسات، خدماتنا

هر عمل عبارت است از: احیا  ،تر عیوس(. در معنای 08 ،03: 8010 پوراحمد، و کالنتریبرخوردارند )اقتصادی نازلی 

 باًیتقر...  و ،یی چون نوسازی شهری، تجدید حیاط شهریها واژهبهبود مناطق شهری که با  منظور بهی ا کننده مداخله

تاریخی  ةکه اغلب بر هست ،فرسوده( شهریدار ) مسئلههای  بافت ،کشور وزارت نظر از .(383: 038۵ ،)ماگاال است معادل

که به دلیل فرسودگی کالبدی،  شود یماطالق  شهرهاقانونی  ةیی از محدودها عرصهمنطبق است، به  شهرهاو مرکزی 

حبیبی، )ی زیادی دارند ریپذ بیآسو تجهیزات شهری ضریب  ،و ناکارآمدی تأسیسات، خدمات ،نداشتن به سواره دسترسی

 از جمله است؛ هایی دارای ویژگی ،به عبارت دیگر .(831: 8030محمدی و دیگران، ؛ 8: 8011دوستی ایرانی، ؛ 801۶

حجم باالی ترافیک و  هشخصی در نتیج ةاز وسایل نقلیزیاد  ةفضای سبز، تراکم باالی جمعیت به دلیل استفاد کمبود

ریزان و شهرسازان،  در میان برنامه ،(. امروزه830-813: 0382)الروزا و همکاران،  یعیبرابر مخاطرات طب پذیر در آسیب

تنوع، دارای  وجود با ،های فرسوده . بافتاست پایدار رایج ةتوسع نظر ازشهری  ةهای فرسود ی بافتها دگاهیدو  ها نگرش

عد ی، بُطیمح ستیزعد عد کالبدی، بُ: بُشود یمدر ابعاد مختلفی بررسی  ها یژگیو. این اند ی مشترکیها یژگیوشرایط و 

 در مسئله (. بافت فرسوده از دیدگاه کالبدی: نخستین00: 8013 عد مدیریتی و حقوقی )جالیر،عد اقتصادی، بُاجتماعی، بُ

 که اند مواجه کالبدی نظر از متعددی معضالت با فرسوده یها است. بافت کالبدی آن جنبة فرسوده یها بافت در مداخله امر

 از استفاده قدمت، جمله از گوناگون علل به ها بافت این بناهای. است نبودن ساکنان ایمن و ابنیه ناپایداری ها آن نیتر مهم

 دوم مسئلة. ندارند را الزم پایداری و استحکام ،وساز ساخت صحیح یها وهیشنکردن  رعایت و ،دوام کم یا دوام یب مصالح

 این نفوذناپذیری و نامناسب یها یدسترس. است شهروندان نیاز به گویی در پاسخ ها بافت این ناتوانی و کارایی نداشتن

 دسترسی عدم و سواره ترافیک ایجاد سبب ،کند یم مواجه مشکل با مواقع خطر در را امدادرسانی اینکه بر عالوه ،ها بافت

 زمینة ـ مسئوالن و مردم نکردن نظارت و بسیار وخم چیپ داشتن دلیل به ـ معابر این ،همچنین .شود یم بافت ساکنان ةسوار

 این دیگر مسائل. است...  و ،جرم وقوع معتادان، حضور مخدر، خریدوفروش مواد ازجمله یا دهیعد اجتماعی مشکالت بروز

 و ،ناسازگار یها یکاربر یجوار هم مسکونی، قطعات ، ریزدانگیها آن کمبود یا شهری تجهیزات و تأسیسات نبود ها بافت

 سکونت ارتقای و مسائل این حل هدف با باید شهری یها در بافت کالبدی ةمداخل هرگونه. است بصری نامطلوب کیفیت

 شهری یها بافت در مداخله که داشت درنظر دیدگاه اجتماعی: باید(. بافت فرسوده از81: 8010شود )جهانشاهی،  انجام

 دگرگونی خطر مداخله برای مناسب یها نهیگز و ها روش انتخاب ،رو  نیا از .است جامعه فرهنگ با مرتبط و اجتماعی امری

 دنبال به را اجتماعی یها بهره اقتصادی، یها یسودآور یجا به ،و دهد یم کاهش را جمعیت ییجا جابهاز  ناشی اجتماعی

 یها بافت در مداخله مهم ةنکت. ابدی یم هویت مکان و کند یم پیدا معنا مکان به تعلق اجتماعی احساس نوسازی در. دارد

. رسد ینم نتیجه به ساکنان مشارکت بدون شهری، فرسوده یها بافت در مداخله هرگونه. مردمی است مشارکت امر شهری
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 و ،اجتماعی ،اقتصادی ابعاد ةهم در و خویش مدنی حیات در شهروندان فعال یعنی شرکت آن واقعی معنای به مشارکت

 نهادهای و مردم یعنی ؛عمومی بخش و ،خصوصی بخش دولتی، بخش بین هیچندسو همکاری یعنی مشارکت. سیاسی

 متقابل اعتمادسازی بافت، سکونتی ارتقای شامل شهری ةفرسود یها در بافت مداخله نوع این اجتماعی پیامدهای .مردمی

 مراکز ایجاد ی،ریگ میتصم و سازی تصمیم فرایند در ساکنان مشارکت امنیت سکونت، حق تأمین امر، متولیان و ساکنان بین

 از حمایت برای داوطلبانه غیردولتی یها سازمان تشکیل و جرم و کاری کاهش بی اجتماعی، تعامالت افزایش برای فعال

 و ،مهارت توانایی، با متناسب یها تیقابل پرورش و جوانان و زنان ژهیو به ریپذ بیآس یها گروه به خاصی توجه توسعه فرایند

ی طیمح ستیزهای فرسوده کیفیت محیطی و  بافت ،معمول طور بهی:طیمح ستیزبافت فرسوده از دیدگاه  .است دانش

ی زباله آور جمعو  ،ی سطحیها آبی ناشی از نبود سیستم فاضالب، ها یآلودگی دارند و گاهی ربهداشتیغنازل و فضایی 

 از یا مجموعه قالب در تنها (. بافت فرسوده از دیدگاه اقتصادی: شهرها00: 8012)حسینی،  شود یمدیده  ها آندر 

 تحرک ،ها ییکارا افزایش برای فرایندی محصول ها مکان این. شوند ینم تعریف ... و ،ها پارک، ها ابانیخ ،ها ساختمان

 ،گرید عبارت به. است افتهی  توسعه و شده ایجاد انسانی جوامع نیازهای به گویی پاسخ و ،ها ینوآورگسترش  تولید، عوامل

 متقابل ارتباط. است کرده ایفا کشورها اقتصادی ةتوسع تاریخ در را مهمی سهم و دارد اقتصادی شهرها منشأ کالبدی ساخت

 بازتاب با شهرها کالبدی بافت در مداخالت بیشتر شود یم موجب اقتصادی یها مؤلفه و کالبدی شهرها ساختار میان

 در تغییر مانند ؛شود یم همراه یادوره تغییرات با و منعکس شهرها کالبدی ساخت روی بر این بازتاب. باشد همراه اقتصادی

شهری. در  یها تیفعال تمرکز در تغییر و ،شهری نواحی نسبی برتری در تغییر ،ونقل حمل هزینة در تغییر زمین، قیمت

ی کالبدی با ها مؤلفهکیفی،  ةشهری با جنب ةهای فرسود ی بافتطیمح ستیزو  ،ی اقتصادی، اجتماعیها مؤلفه ،مقابل

های فرسوده ضرورتی تام  درنظر داشتن این موارد، توجه به بافت با .ردیگ یمقرار  مدنظری عینی و فیزیکی ها جنبه

و کالبدی  ،اجتماعی، فرهنگیی اقتصادی، ها تجربه همةبا درنظرگرفتن رویکردی جامع و دقیق و با تأکید بر  رایز ؛ابدی یم

و  )برومند گردد یبازم ها محدودهو روح زندگی به این  ردیگ یمانجام  بخش رونقی ها افتیرهسنجی دقیق  بر اساس توان

 (.88: 8030، مسعود

حستعلقبهمکان

دارد  تأکید مکان یک به احساسی یا وابستگی تعلق حس اغلب بر مکان مفهوم مکان با مرتبط ادبیات از بسیاری در

 تعلق یشناس روان در است. تفسیرپذیر هویتی و یشناخت روان یها جنبه از مکانی تعلق ،درواقع (.0333 ینک،و پ ناکس)

 هویتی و تعلقی ةرابط مکانی تعلق هویتی نظر از و شود یم اطالق خاص فضای یا محیط با فرد شناختی ةرابط به مکانی

 ةدهند هویت مکانی نشان ،(. به عبارت دیگر۶3: 801۵)فالحت،  کند یم زندگی آن در که است محیط اجتماعی به فرد

 (. تعلق0۵3: 0380، و همکاران )رامکینسون شناسایی شخص با توجه به محل خاص یا ارزش سمبلیک آن مکان است

ی و تداوم حضور مند بهره منظور بهسطح باالتری از حس مکان است که  ،دیآ یم وجود به مکان حس ةیپا بر که ،مکان به

 منجر مکان با فرد پیوند به حس . این(03: 8033یی و سجادزاده، باباریپ) ابدی یمی ا کننده نییتعانسان در مکان نقش 

 و ،عملکردها معانی، ،ها نشانه از خود یها تجربه بر اساس و داند یم از مکان جزئی را خود انسان آن که در شود یم

(. به عبارت 8318، لیاست) شود یم احترام قابل او برای مکان و سازد یمتصور  خود ذهن در مکان برای نقشی شخصیت

و احساس عدالت در پیوند شخص به مکان نقش دارند که  ،احساس از دست دادن، احساس تعلق توان گفت می ،دیگر

 پدیدارشناسان: نگاه مکان، از(. تعلق به 012-02۶: 0381)تان و همکاران،  شود باعث مشارکت جامعه در حفظ مکان می

 زندگی مکان در این حس. است روزمره یها تیفعال و نمادها درک ةواسط  به مکان با شدن مرتبط معنای به مکان حس

 حس چگونگی بر فردی و جمعی یها ارزش(. 832۶)رلپ،  ابدی یم گسترش و عمق زمان گذر با و دیآ یم وجود به فردی
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، کانتر) است رگذاریتأثاجتماعی  و فردی رفتار ژهیو به و ،ها نگرش ،ها ارزش بر نیز مکان حس و گذارد یم تأثیر مکان

 احساس برای عاملی است، بلکه انسان و معماری فضای مناسب کارکرد و هماهنگی باعث فقط نه مکان (. حس8328

 .کند یم کمک به مکان ها آن تعلق احساس و افراد هویتمندی به و سته نیز افراد عاطفی ادراک و ،لذت امنیت،

 مکان به افراد ةکنند فرهنگی مرتبط عقاید و است بوده شناختی و عاطفی ةتجرب از چیزی بیش مکان به تعلق ،بنابراین

از:  اند عبارتحس تعلق به مکان هم اشاره کرد که  ةدهند لیتشکبه عوامل  توان یم. در این میان شود یم شامل نیز را

 تأکید او اطراف محیط و مکان به نسبت انسانی احساسات و عواطف بر تعلق از عدبُ فردی: این شناختی -عوامل ادراکی

 مکان تعلق. داند یم ها تیفعال و ،اجتماعی کالبدی، یها محرک و شخص تعامل بین از ناشی را تعلق حس و دارد

 آرای طبق. دارند مشخص یها مکان دربارة مردم که گردد یبازم و ذهنیاتی ،روانی اوضاع احساسات، به احساسی

 آن کنند یم کمک و شده فیتعر آن ةلیوس به که جوامعی با هم مرتبط باشد مکان خود با هم است ممکن ،گیولیانی

 فردی شناختی ادراکی عوامل که نسبت همان عوامل اجتماعی: به (.0: 8030همکاران،  و پور )سیاوش شود تعریف مکان

 اهمیت نیز اجتماعی یها نشانه و ،نمادها فرهنگ، نظیر اجتماعی متغیرهای نقش است، مؤثر تعلق حس یریگ شکل در

 حس اصلی عامل را آن و اند دانسته مکان در جاری اجتماعی تعامالت و روابط از ناشی را تعلق حس دارد. برخی زیادی

 موجب ردیپذ یم صورت محیط در که اجتماعی تعامالت از عواملی برآیند رویکرد، این نگاه از .دانند یم به محیط تعلق

 اجتماعی مشترک یها نشانه و اطالعات حاوی محیط رویکرد، این اساس بر. شود یم مکان به تعلق ی حسریگ شکل

عوامل  (.۶: 8030همکاران،  و پور )سیاوش رسند یم تعامل به خود محیط با ها آن رمزگشایی و درک با ها انسانکه  است

 دو به محیط یبند دسته به محیطی، یشناس روان در رفتار مکان ةینظر بر اساس عوامل از دسته اینکالبدی: -محیطی

 تعامالت و ،ها کنش اجتماعی، عوامل بر اساس را محیط در حاکم یها تیفعال. پردازد یم و کالبد فعالیت مهم عامل

 حس یریگ شکل در عوامل نیتر مهم اجزا دهی سامان و فرم متغیرهای همراه را کالبد و کند یمتعریف ها انسان عمومی

  تمایز ایجاد طریق از کالبدی عناصر. کند یمارزیابی محیط تعلق

 طریق از کالبدی عناصر دیگر، سویاز. پردازد یم تعلق حس ایجاد به فضاها در بیرون و درون ارتباط و محیطی

.(00: 8033مطلبی،  و است )فروزنده مؤثر تعلق حس ایجاد در مکان در انسان نیازهای تأمین قابلیت و همسازی

مأخذنگارندگان(شاخص)محاسباتآلفایکرونباخبرایهر.1جدول

آلفایکرونباخاالتؤتعدادسشاخص

 23/3 3 کالبدی
 33/3 80 اجتماعی

 12/3 0 محیطی زیست
 38/3 0۶ نامه کل پرسش

روشپژوهش
 میدانی و یا کتابخانه صورت به اطالعات است.تحلیلی  - توصیفی آن تحقیق روش و کاربردی نوع از حاضر پژوهش

ی تبریز و حجم نمونه شهردارسه  ةآماری در این پژوهش منطق ةنامه. جامع پرسش ابزار از با استفاده شده و گردآوری

 نامه با پرسش و پایایی شده عملیاتی مناسب های گویه از با استفاده پژوهش متغیرهای و ها شاخص. استنفر  020تعداد 

  8 جدولصورت   بهنامه  برای هر متغیر و کل پرسش 8آلفای کرونباخ .است شده  انجام کرونباخ آلفای آزمون از استفاده

 است. شده  محاسبه

                                                                                                                                                                   
1. Cronbach's alpha 
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که میزان کیفیت هر پارامتر را  شده  دادهنامه ضرایبی  های پرسش همچنین با استفاده از طیف لیکرت به گویه

 (.0جدول ) کند یممشخص 

مأخذنگارندگان()کرتیلیبهروشطیفگذارارزش.7جدول

گزينهگزينهتیفیکامتیاز

 8 خیلی کم 1/8-8
 0 کم ۶/0-18/8
 0 متوسط 0/0-۶8/0
 0 زیاد 0/0-08/0

 ۵ خیلی زیاد ۵-08/0

 

اگر کمتر  که )بار عاملی مقداری بین صفر و یک است 8و استخراج بار عاملی LISREL افزار نرمدر ادامه با استفاده از 

مطلوب است که اگر  ۶/3تا  0/3. بار عاملی بین شود یم نظر صرفو از آن  شده  گرفتهباشد، رابطه ضعیف درنظر  0/3از 

 عنوان بهشاخص  0۶تعداد  ،سه تبریز ةگویه و شاخص در منطق ۵1از بین  .(است تر قبول قابل ،باشد ۶/3از  تر بزرگ

 منظور بهشده است.  نظر صرف 0/3شاخص به دلیل ضریب کمتر از  00و از تعداد  شده  انتخابی مؤثر ها شاخص

در  GWR ییایجغرافدار  از روش رگرسیون وزن ها نقشه ةو برای تهی LISRELو  SPSS افزار نرماز  ها داده لیوتحل هیتجز

 است. شده  استفاده GISقالب سیستم اطالعات جغرافیایی 

(GWR)دارجغرافیايیرگرسیونوزن

 که کند یمی منطقه فرض الگوسازی مکانی برای رهایمتغثابت بین  ةی معمولی یک رابطسراسرروش رگرسیون 

در مقابل الگوهای  GWRدار جغرافیایی  رگرسیون وزن ة. مزیت عمدآورد ینم شمار  بهرا  رهایمتغناایستایی مکانی 

(. ناایستایی ۶2-02: 0331، و کاپاس نیپروپاستکردن ناایستایی مکانی است ) آن در بررسی رگرسیون معمولی توانایی

: 033۶، سیمن) کند یماز محلی به محل دیگر تفاوت  رهایمتغی یا تخمین روابط بین ریگ اندازهکه  دهد یممکانی نشان 

های  داده دری رگرسیون معمولی را برای استفاده دار یمعن طور بهیک فن رگرسیونی است که  GWR(. روش 828-823

های فضایی و مکانی   یکور بسط مدل رگرسیون خطی است که به تحلیل ویژگذرگرسیون م ؛مکانی بهبود داده است

نقش  ها لیتحلاز این  دشدهیتولی ها نقشه ،بنابراین .(028-0۶0: 038۶، و همکاران )شنگ پردازد مورد نظر می ةمحدود

 ،(. در این روش823-828: 033۶، سیمن) کند یمها ایفا  توصیف و تفسیر غیرایستایی مکانی بین متغییر کلیدی در

 بر اساسدر این روش  رهایمتغ. وزن هریک از شود یموزنی برآورد  سیاز ماترضرایب متغیرهای توضیحی با استفاده 

(. یکی از 8303: 0388، ژانگ و همکاران) دشو یمتعیین  رهایمتغ ةهریک از مشاهدات با موقعیت برآوردشد ةفاصل

ی مدل در حالتی که بین مشاهدات هر نقطه از فضا وابستگی وجود داشته باشد روش پارامترهای برآورد ها روش

 نیبر ا ییایجغراف دار وزن ونیرگرس یاصل ةدیا(. 30: 8030همکاران،  و یمیحلاست ) GWRجغرافیایی  دار وزنرگرسیون 

ها  آن تیکه موقع ردیگ یصورت م ییها مطالعه در مکان مورد ةمستقل و وابسته در پهن یرهایمتغ یاساس است که بررس

ست. اگر او مشاهدات دورتر دارای وزن کمتری  است شتریوزن ب یدارا تیموقع هر به ترکیمشخص است. مشاهدات نزد

مشاهده  nو برای هر  اشد( بXi, i=1,2,…mمتغیر مستقل ) m( و Yشامل یک متغیر وابسته ) ها دادهی از ا مجموعه

دار جغرافیایی  رگرسیون وزن ةموقعیت این مشاهدات در یک سیستم مختصات جغرافیایی در دسترس باشد، معادل

 زیر خواهد بود: 8 رابطة صورت به

                                                                                                                                                                   
1. Factor load 
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(8) yi (u) 0i(u) li(u)xli 2i(u)x2i ...mi(u)xmi 

که مختص همین  کند میتوصیف  uارتباطی را در اطراف موقعیت  پارامترهابیانگر این است که  0i(u)، 8 ةدر رابط

در ارتباط با سایر  uدر موقعیت  ها وزنو  استروش حداقل مربعات وزنی  بر اساس پارامترها. تخمین استموقعیت 

 خواهد بود: 0 ةرابط صورت به پارامترها. در این حالت، برآورد ستها دادهمشاهدات واقع در گروه 

(0) β` (u) = (X
T
W(u) X)

-1
X

T
W(u)y 

X)است.  موردمطالعهمکانی  ةدر حوز uماتریس مربع وزنی برای موقعیت  W(u)، 0 ةدر رابط
T
W(u) X)

معکوس  1-

ی ها دادهجغرافیایی با ایجاد  دار وزن(. رگرسیون 8۶: 0330، و همکاران امهنگیفوتراست ) انسیکووارماتریس واریانس 

 (.830: 8013 سلطانی و همکاران،) دشوی بررسبین متغیرها  در روابطتا تغییر فضایی  آورد یممکانی این امکان را فراهم 

موردمطالعهةمنطق
ی شهردارسه  ةمنطق ی آزاد قرار دارد.ها آبمتر از سطح  80۶3هکتار با ارتفاع متوسط حدود  0۵3۵۶شهر تبریز با وسعتی حدود 

با وسعت است مادرشهر شمال غرب ایران  نیتر بزرگ  ،تبریز شهر کالنشهرداری  ةگان دهیکی از مناطق  عنوان به ،تبریز

 8۵و  درجه 0۶ در موقعیت جغرافیایی که (803۵)مرکز آمار ایران،  803۵نفری در سال 0۵8001هکتار و جمعیت  20/۶003

عرض شمالی در جنوب شهر تبریز  ةدقیق ۵3درجه و  01دقیقه تا  03درجه و  01طول شرقی و  ةدقیق 83درجه  0۶تا  دقیقه

مرکزی تاریخی شهر تبریز و وجود  ةسه تبریز به محدود ةاست. با توجه به نزدیکی بخش شمالی منطق شده  واقع( 8)شکل 

بخش باقی ایجاد پارک و فضاهای تفریحی در این  برایبافت فشرده و متراکم مسکونی و تجاری در آن فضاهای مناسبی 

ی شهید منتظری از شرق، خیابان امام خمینی از شمال، خیابان شهید ها ابانیخ نیمابی تبریز شهردارسه  ةنمانده است. منطق

 (.8030)هادیلی و دژبان،  شود یماتوبان شهید کسایی از جنوب منتهی و به  است  زبردست از غرب

 
 تبريز(شهرفناوریاطالعاتکالن)مأخذمرکزموردمطالعهةموقعیتمنطق.1شکل

الف(موقعیتاستانآذربايجانشرقیدرمقايسهباايران؛ب(موقعیتشهرتبريزدرمقايسهباشهرستانتبريز؛ج(موقعیت

 سهشهرداریتبريزةسهتبريزدرمقايسهباشهرتبريز؛د(منطقةمنطق
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هابحثويافته
هاوتحلیلدادهتجزيه

گویه آشکار از  0۶ی حس تعلق مکانی با تعداد ها شاخص شده انجامبعد از محاسبات  ها داده لیوتحل هیتجزخصوص  در

و  ها نامه پرسشی آور جمعبعدی با  ةد. در محلشی مشخص طیمح ستیزو  ،قالب اجتماعی، کالبدی سه گویه در ۵1بین 

 جدول صورت بهگویان  ی جمعیتی پاسخها یژگیوآمار توصیفی . اند شده  میتنظبا استفاده از طیف لیکرت  ۵تا  8دهی  رتبه

 .شود یمجنسیت مشاهده  برحسب 0

(نگارندگانسن)مأخذ:حسببرگويانتوزيعفراوانیپاسخ.5جدول

درصدفراوانیفراوانیجنسیت

 ۶/03 81۵ مرد

 0/۵3 811 زن

 833 020 کل

 

در این پژوهش حس تعلق به  ،ی مختلفی استفاده کردها شاخصاز  توان یمبا توجه به اینکه در احیای بافت فرسوده 

و  ،است و سایر پارامترهای موجود در سه شاخص اجتماعی، کالبدی شده  گرفتهمتغیر وابسته درنظر  عنوان بهمکان 

از برازش  ها شاخصآوردن نکویی  دست برای به ،همچنین .اند شده گرفتههای مستقل درنظر  متغیر عنوان بهی طیمح ستیز

(R
 (.0جدول است ) شده  استفاده( 2

 (نگارندگان)مأخذ:هاشاخصبرایشدهمحاسبهR2مقدار.0جدول

R2کلیR2وابستهریمتغنوعشاخص

۶0/3 

 اجتماعی 0۵/3

 کالبدی 00/3 حس تعلق به مکان

 یطیمح ستیز 08/3

 

VIFاز شاخص  ،های مستقل خطی بودن متغیر به منظور آگاهی از هم
ی است که شاخص VIFاستفاده شده است.  8

خطی میان  . این شاخص شدت همشود یمی مستقل استفاده رهایمتغخطی بین  هم ةرابط فقدانبرای آگاهی از وجود یا 

که چه مقدار از تغییرات مربوط  کند یماین شاخص بیان  ،درواقع. دهد یم( را نشان چندگانهخطی  ی مستقل )همرهایمتغ

 .است افتهی  شیافزامستقل  یرهایمتغخطی بین  هم ةمستقل بابت برقراری رابط ریمتغبه ضرایب برآوردشده برای هر 

 VIFتجربی، اگر مقدار  ةقاعد عنوان به. است تینها یبکمترین مقدار این شاخص مثبت یک و بیشترین مقدار آن مثبت 

 ،آمده دست به(. بر اساس نتایج 0330، کوتنر و همکاران) ستباال ةچندگانخطی  هم ةدهند نشان، باشد ۵/2تر از  بزرگ

 ,VHF>1داد )ی دخالت ساز مدلرا در  ها آنی نیست که نتوان قدر به مورداستفادهی رهایمتغبرای  VIFشاخص 

VIF<7.5). کرد. استفاده  رهایمتغ همةاز  توان یمو  استی ورودی فرض درستی رهایمتغبودن  فرض مستقل ،بنابراین

واقعیت با استفاده از  ةو کالبدی نسبت به نقش ،یطیمح ستیزحس تعلق مکانی را در سه شاخص اجتماعی،  ةنقش 0شکل 

ی موردبررسسه شاخص  میان درکه حس تعلق مکانی  شود یمی نهایی مشاهده ها نقشهدر  .دهد یمنشان  GWRروش 

. با توجه به رندیگ یمی و کالبدی قرار طیمح ستیزبعد شاخص  ةو در مرحل ستاجتماعی دارابیشترین تأثیر را شاخص 

                                                                                                                                                                   
 انسیفاکتور تورم وار .8
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آباد، باغشمال،  ، لیلچرندابی ها ابانیخنواحی یک و دو(، )شمالی و مرکزی  ةی شاخص اجتماعی در محدودنیب شیپ ةنقش

اما در  ؛ت مناسب و مطلوبی قرار دارنداحیای بافت فرسوده در وضعی نظر از (هیمنظرسه ) ةو همچنین غرب ناحی ،حافظ

 .دارد قرار آن یشمال محدوده در فقط امر نیاچهارم  ةناحی


یحستعلقمکانینیبشیپةواقعیتحستعلقمکانی؛ب(نقشةیحستعلقمکانی؛الف(نقشنیبشیپواقعیتوةنقش.7شکل

یحسنیبشیپةبراساسشاخصاجتماعی؛د(نقشیحستعلقمکانینیبشیپةی؛ج(نقشطیمحستيزبراساسشاخص

(نگارندگانتعلقمکانیبراساسشاخصکالبدی)مأخذ

و مقادیر آن به  استمانند شاخص اجتماعی  باًیتقری هم طیمح ستیزی شاخص نیب شیپ ةمشاهدات حاصل از نقش

و فقط شته که این شاخص تأثیر کمتری دا دهد یمشاخص کالبدی نشان  ،برعکسولی  است؛شاخص اجتماعی نزدیک 

حس تعلق به مکان برای احیای بافت  زانیم  کی ةمنظریه و شمال شرقی ناحی جمله ازسه  ةغربی ناحی ةدر محدود

خیلی  ةتحلیل فضایی حس تعلق مکانی را با استفاده از هر سه شاخص در پنج طبق ةنقش 0شکل فرسوده باال بوده است. 

وضعیت میزان برخورداری نواحی از میزان حس تعلق مکانی  نیو همچندهد  نشان میو خیلی زیاد  ،یادکم، کم، متوسط، ز

ی یک و دو حس تعلق به ها هیناحدر  که شود یممشخص  ،به این شکل با توجههکتار در هر ناحیه آمده است.  صورت به

کل مساحت  از شده انجاما توجه به محاسبات مکان برای بازسازی بافت فرسوده از مطلوبیت باالتری برخوردار است. ب

 ۵جدول در  .سه سکونت دارند ةمنطق ةنفر در بافت فرسود 02030 بر  بالغجمعیتی  ،ی مسکونی بافت فرسودهواحدها

است که  شده  مشخصدرصد( آمده و  23 و ۶3 و ۵3 با سطح اشغال)واحد مسکونی  وساز ساختسطح اشغال زمین برای 

 ةبرای محاسب ،همچنین .ردیگ یمقرار  آزادشدهاین منطقه در اختیار فضای  ةیناحبرای چهار  مانده یباقچه مقدار از فضای 

با توجه است.  شده  گرفتهدرنظر  سه( ةطبقه )با توجه به شرایط مکانی و زمانی منطق دهی یها ساختمان تخصیص جمعیت،

ی بیشترین ادار یک و دو ةمشخص است که در هر سه سطح ناحی ،GWRی نیب شیپی حاصل از ها نقشهبه این جدول و 

نهایی فضایی حس تعلق مکانی در احیای بافت فرسوده  ةدر نقش ،همچنین. دارند اریاختفضا برای اصالح و بهبود را در 

 هم از میزان باالتری برخوردارند.
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 (نگارندگانیکلیحاصلازهرسهپارامتروبرخوردارینواحیازحستعلقبرحسبهکتار)مأخذنیبشیپةنقش.5شکل

(نگارندگان)مأخذ5ةوتخصیصجمعیتدرنواحیمنطق،مساحتبافتفرسوده،فضایآزادشده.3جدول



گیرینتیجه
 و ریهش ناپایدار ةتوسع که موجب است کشور یا شده کالن یها معضل نیتر بزرگاز  یکی فرسوده یها   تباف ،امروزه

 و غیرطبیعی طبیعی هایخطر با ههمواج در را شهرها یآور تابو  است دهش شهری یها طیمح از رضایت شهروندان کاهش

 و شده توجه ی گوناگونها طرح قالب در فرسوده بافت به اخیر، یها سالدر است.  داده کاهش شدت به زلزله همچون

 بود تا بر آناز این رهگذر، در این پژوهش سعی  .است مردمی یها مشارکت گرو در زیادی تا حد ها طرح گونه نیا موفقیت

 جینتا ی شود.واکاوو کالبدی در افزایش تمایل مردم در احیای بافت فرسوده  ،یطیمح ستیزی مختلف اجتماعی، ها جنبه
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ی طیمح ستیزی در این زمینه نقش عوامل اجتماعی و طورکل بهبرای احیای بافت فرسوده  دهد یماین تحقیق نشان 

که  دهد یمنشان  ها افتهسه ی ةمنطق شده یبررسدر مورد چگونگی وضعیت حس تعلق مکانی در محالت  .بوده تر ررنگپُ

ی ها ابانیخو حکیمی در بین  لک لر ةو محل ،ی منتظری، پاستور جدید، اشرفی، حافظها ابانیخی ماراالن ها محله

 ةمنظریه از بیشترین میزان حس تعلق مکانی در منطق ةو همچنین محل وند و شهید فتحی ،، طالقانی، بلوار آزادیشریعتی

سه قرار دارند. در خصوص باالبردن حس  ةو شرق منطق ،ی شمالی، مرکزیها بخشمحالت در  نیا .اند بودهسه برخوردار 

خصوص در فضاهای عمومی و فضای واسط  ههای فرسوده ب با نوسازی بافت توان یمتعلق مکانی در این منطقه 

ی کافی، رعایت تناسبات بصری ها نگیپارکبا دادن تسهیالت رفاهی، ایجاد  ،دیگر از طرفی مسکونی اقدام کرد. ها بلوک

 گام برداشت. ن منطقهاتداوم ارتقای حس تعلق به مکان در بین ساکن منظور بهدر فضا 

اریزگسپاس
 جهت ما را در ها نامه رکردن پرسشدر پُ که ،سه تبریز ةشهرسازی و ساکنان منطق بنیاد مسکن و ةاداروسیله از  بدین

 .مینمای می تشکر صمیمانه کردنداین تحقیق یاری  جرایا
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