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مقدمه
حس تعلق به مکان یک بُعد از کلیت حس مکان و وابستگی مثبت است که بین فرد و مکان ایجاد میشود و جاریکردن
این حس رویکرد نسبتاً جدیدی است که در مدیریت فضاهای عمومی شهری به دنبال مکانهای سرزنده است (روشنی و
همکاران .)33 :803۶ ،میتوان گفت که یک عامل مهم در شکلگیری پایههای ارتباطی بین مردم و محیط زندگی
دلبستگی هر شخص به مکان زندگی خود است که به خلق محیطهای باکیفیت منجر میشود (مورس و ماجت:0382 ،
 .)830-3۵در این میان ،بافتهای ناکارامد و محالت قدیمی بهعنوان قلب تپندة غالب شهرها ،از مهمترین فضاهای
عمومی هستند که لزوم توجه به آنها و نگهداشت ساکنان در داخل بافت بیشازپیش احساس میشود .درواقع ،بافتهای
ناکارامد شهری به دلیل ارزشهای تاریخی -فرهنگی نیازمند بازسازی و احیا هستند .امروزه ،احیای این بافتها با در
اولویت قراردادن نیاز ساکنان و برقراری ارتباط با فضای کالبدی و همچنین مباحثی چون تعلق به مکان موردتوجه
بسیاری از برنامهریزان و طراحان قرار گرفته است (صدریان و همکاران .)0۵ :8030 ،با عنایت به مباحث مطرحشده ،توجه
به بافتهای فرسودة شهری ،چه از بُعد مکانی چه از بُعد روانی ،برای افزایش رضایتمندی ساکنان امری ضروری بهنظر
میرسد؛ زیرا زندگی در بافتهای فرسوده به همان میزان که نیازمند هماحساسبودن با رخدادها ،خاطرهها ،و
ریشههاست ،نیازمند اعتقاد به بروز تغییرات نو در آنها نیز هست (شایان و کاملنیا .)81 :8013 ،در چند دهة اخیر با
مقدمشدن پدیدة شهرنشینی بر شهرسازی در بیشتر شهرهای ایران ،معضالت متعدد اجتماعی ،فرهنگی ،و اقتصادی نمود
پیدا کردهاند .برای نمونه ،بافتهای فرسودة شهری یکی از این معضالتاند که در خارج از الگو و نظام قانونی از ظاهر و
کیفیت زندگی شهری کاسته و خدمات ،زیرساختها ،و تأسیسات شهری شبکة راهها و تراکم جمعیتی و ساختمانی زیادی
را بهوجود آورده است (خادمالحسینی و دارابی .)8 :8030 ،از سوی دیگر ،توسعة نامناسب شهری و تضعیف حس
دلبستگی به مکان موجب تغییر در احساس و تصور ساکنان شده است و در اغلب موارد تغییر در محیط فیزیکی ،نوع
کاربری ،و فعالیتها بهویژه در درون بافتهای فرسوده موجب از بین رفتن ارزشها و معنا شده است (سجادزاده:8030 ،
 .)0ایجاد محیطهای مصنوعی و تهی از هویت انسانی ،کاهش احساس تعلق مکانی ،کاهش همبستگی و مشارکت
اجتماعی ،و کاهش انگیزة ساکنان برای ادامة سکونت در بافتهای فرسودة شهری از پیامدهای این اتفاقات است .مسائل
مطرحشده بیانگر این است که ضرورت مداخله در بافتهای فرسوده بهمنظور ارتقای کیفیت زندگی در آنها امری قطعی
است (شماعی و پوراحمد .)003 :8038 ،در شهر تبریز ،بافتهای فرسوده یکپنجم از مساحت کل شهر یعنی 0۵03
هکتار را به خود اختصاص داده است و بدین ترتیب عنوان دومین شهر کشور از نظر داشتن بافتهای فرسوده به این شهر
تاریخی اختصاص دارد .بر اساس آخرین برآوردها 033 ،تا  ۵33هزار نفر از شهروندان تبریزی در این بافتها سکونت
دارند (ابراهیمزاده و گلآقرین .)083 :8038 ،بررسیهای انجامگرفته نشان میدهد مقررات خشک و بیانعطاف
شهرسازی ،عدم برخورداری از توان مالی مناسب ،نبود مدیریت مبتکرانه و راهبردی در زمینة بافتهای فرسوده با گذشت
زمان شهر تبریز را میبلعد .از جانب دیگر ،بافت فرسودة شهر تبریز بهمثابة مکان شهری پویا و زنده دارای تمایزات
کالبدی ،معنایی ،و عملکردی مشهودی در میان محالت خود است که این امر در میزان حس تعلق ساکنان تأثیر
قابلمالحظهای داشته است .بنابراین ،از آنجا که حس تعلق به مکان الزمة زیرساختی برای برنامهریزی شهری است،
میبایست در هر برنامهریزی به بُعد معنوی شهر ،یعنی روح مکان ،نیز اهمیت داد تا شهرها به سمت انسانیترشدن
تکامل یابند .بنابراین ،با استناد به بسیاری از مطالعات علمی ،پژوهش در باب موضوع مطرحشده مستلزم استفاده از آن
دسته از اطالعات عددی و آماری است که متأثر از مفهوم فضا و محیط است .بنابراین ،دادههای فضایی بهعنوان
اساسیترین و مهمترین دادههایی هستند که توسط محققان علوم محیطی و جغرافیایی در تحقیقاتشان استفاده میشود
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(مونتگومری و همکاران .)2۶-0۶ :0338 ،مسئلة مهمی که در دادههای فضایی وجود دارد این است که الگوی رگرسیونی
معمولی برای دو متغیر مستقل و وابستة فضایی تنها متوسطی از دادههای غیرفضایی ارائه میدهد .بنابراین ،قادر نخواهند
بود خودهمبستگیهای فضایی بین متغیرها را بیان کنند و اغلب در نشاندادن واقعیات ارتباط مختلف فضایی ناتواناند .از
این رو ،برخی از واقعیات محلی در این زمینه پنهان میماند و درنهایت نتیجة معقول و منطقی برای دادههای فضایی
ارائه نمیدهد .در این زمینه تحقیقات زیادی بهمنظور رفع ابهامات الگوهای آماری جهانی انجام شده است و روشهای
محلیتری را توسعه دادهاند که تصویر واقعبینانهتری از روشهای قبل در ارتباط بین دو متغیر را نشان میدادند .اما
تکنیکهایی غیرفضایی بودند و برای ارائة واقعیتهای فضایی مناسب نیستند (فوترینگهام و همکاران.)01-0۶ :0330 ،
بنابراین ،در سالهای اخیر روشی نوین ،ساده ،و مؤثر و همچنین کارامد برای روابط فضایی مختلف به نام رگرسیون وزنی
جغرافیایی  GWRبسط داده شد (گائو و لی .)030-030 :0388 ،بهطورکلی ،توانایی نمایش فضایی پدیدهها در مطالعات
جغرافیایی بسیار بااهمیت است .از این رو ،نتایج الگوی

GWR

میتواند به صورت فضایی و با ارائة تخمینها و

تشخیصها و همچنین بررسی عمیق تغییرات محلی در ارتباط با فضای حاصل از تحلیل الگو را بهصورت نقشه نمایش
دهد (فوترینگهام و براندسون .)002-008 :8333 ،بنابراین ،در پژوهش حاضر بهمنظور تحلیل فضایی حس تعلق مکانی
در احیای بافت فرسوده از رگرسیون وزنی جغرافیایی  GWRاستفاده شده است.
مفاهیم فضا و حس تعلق به مکان و بازسازی بافتهای ناکارامد مفاهیم پیچیده و چندوجهیاند که شناخت ابعاد و
ویژگیهای دقیق آنها مستلزم مطالعات بسیار است .در این راستا ،پژوهشهای بسیاری در زمینة روشنکردن مفاهیم حس
مکان و حس تعلق به مکان انجام گرفته که در ادامه به آنها اشاره میشود:
8

پورمحمدی و همکاران ( )8030در مقالهای با نام «بررسی تطبیقی رهیافتهای رگرسیون وزنی جغرافیایی و حداقل
مربعات معمولی 0در برآورد مدلهای مکانی» به بررسی مدلهای فضایی و روشهای متعارف برآورد مدلهای مکانی
پرداختهاند؛ نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان میدهد که روش رگرسیون وزنی جغرافیایی در مقایسه با روشهای
معمولی متعارف برآورد مدلهای مکانی به دلیل درنظرگرفتن تفاوتهای مکانی ،وابستگی ،و ناهمسانی فضایی در بین
مشاهدات نتایج مطلوبتری ارائه میدهد .پورمحمدی و همکاران ( )8030در مطالعات خود به بررسی مدلهای فضایی و
روشهای متعارف برآورد مدلهای مکانی پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که روش رگرسیون وزندار جغرافیایی در
مقایسه با روشهای معمولی نتایج مطلوبتری ارائه میدهد .پوراحمد و همکاران ( )803۵نیز در مطالعهای به بررسی
زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی ،و نهادی مؤثر در افزایش تمایل ساکنان به مشارکت در فرایند نوسازی و
شناخت شاخصهای اصلی در این زمینه پرداختهاند و به این نتیجه رسیدند که میزان تمایل ساکنان به مشارکت در سطح
متوسط بوده و نبود تصویری از چشمانداز آینده مهمترین دلیل عامل کاهش تمایل به مشارکت بوده است .روشنی و
همکاران ( )803۶هم با سنجش و رتبهبندی حس تعلق مکانی محالت بافت تاریخی گرگان به این نتیجه رسیدهاند که
سرزندگی ،دلبستگی به مکان ،ابعاد ذهنی ،فعالیتی ،و رضایتمندی از مکان بیشترین اهمیت را دارند .سیاحی و همکاران
( )803۶در مقالة خود به ارائة استراتژی توسعة شهری ( 0)CDSدر راستای احیای بافتهای فرسوده پرداخته و  03شاخص
را در جهت توسعة شهری مشخص کرده و به این نتیجه رسیدهاند که شاخصهای استراتژی توسعة شهری در بخش
مرکزی شهر اهواز برای احیای بافتهای فرسوده از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند .دانشپور و صفار سبزوار ( )8032هم
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در تحلیلی بر عوامل کالبدی مؤثر بر حس تعلق به مکان در مرکز قدیمی شهر سبزوار به این نتیجه رسیدند که سه هنجار
تنوع و جذابیت ،شخصیت کالبدی منحصربهفرد ،و تناسب دید منظر نسبت به سایر عوامل همبستگی بیشتری را با حس
تعلق نشان داده است .استدمن نیز به مطالعهی پیرامون نقش بُعد کالبدی مکان بر دلبستگی به مکان پرداخته و به نقش
مستقیم آن در رضایتمندی و نقش غیرمستقیم بر دلبستگی به مکان اشاره دارد (استدمن.)۶10 :0330 ،

مبانینظری 
بافتناکارامد 

بافت ناکارامد شهری به عرصههایی از محدودة قانونی شهرها اطالق میشود که به دلیل فرسودگی کالبدی ،برخورداری
نامناسب از دسترسی سواره ،تأسیسات ،خدمات ،و زیرساختهای شهری آسیبپذیر بوده و از ارزش مکانی ،محیطی ،و
اقتصادی نازلی برخوردارند (کالنتری و پوراحمد .)08 ،03 :8010 ،در معنای وسیعتر ،احیا عبارت است از :هر عمل
مداخلهکنندهای بهمنظور بهبود مناطق شهری که با واژههایی چون نوسازی شهری ،تجدید حیاط شهری ،و  ...تقریباً
معادل است (ماگاال .)383 :038۵ ،از نظر وزارت کشور ،بافتهای مسئلهدار (فرسوده) شهری ،که اغلب بر هستة تاریخی
و مرکزی شهرها منطبق است ،به عرصههایی از محدودة قانونی شهرها اطالق میشود که به دلیل فرسودگی کالبدی،
دسترسینداشتن به سواره ،و ناکارآمدی تأسیسات ،خدمات ،و تجهیزات شهری ضریب آسیبپذیری زیادی دارند (حبیبی،
801۶؛ دوستی ایرانی8 :8011 ،؛ محمدی و دیگران .)831 :8030 ،به عبارت دیگر ،دارای ویژگیهایی است؛ از جمله
کمبود فضای سبز ،تراکم باالی جمعیت به دلیل استفادة زیاد از وسایل نقلیة شخصی در نتیجه حجم باالی ترافیک و
آسیبپذیر در برابر مخاطرات طبیعی (الروزا و همکاران .)830-813 :0382 ،امروزه ،در میان برنامهریزان و شهرسازان،
نگرشها و دیدگاههای بافتهای فرسودة شهری از نظر توسعة پایدار رایج است .بافتهای فرسوده ،با وجود تنوع ،دارای
شرایط و ویژگیهای مشترکیاند .این ویژگیها در ابعاد مختلفی بررسی میشود :بُعد کالبدی ،بُعد زیستمحیطی ،بُعد
اجتماعی ،بُعد اقتصادی ،بُعد مدیریتی و حقوقی (جالیر .)00 :8013 ،بافت فرسوده از دیدگاه کالبدی :نخستین مسئله در
امر مداخله در بافتهای فرسوده جنبة کالبدی آن است .بافتهای فرسوده با معضالت متعددی از نظر کالبدی مواجهاند که
مهمترین آنها ناپایداری ابنیه و ایمننبودن ساکنان است .بناهای این بافتها به علل گوناگون از جمله قدمت ،استفاده از
مصالح بیدوام یا کمدوام ،و رعایتنکردن شیوههای صحیح ساختوساز ،استحکام و پایداری الزم را ندارند .مسئلة دوم
نداشتن کارایی و ناتوانی این بافتها در پاسخگویی به نیاز شهروندان است .دسترسیهای نامناسب و نفوذناپذیری این
بافتها ،عالوه بر اینکه امدادرسانی را در مواقع خطر با مشکل مواجه میکند ،سبب ایجاد ترافیک سواره و عدم دسترسی
سوارة ساکنان بافت میشود .همچنین ،این معابرـ به دلیل داشتن پیچوخم بسیار و نظارتنکردن مردم و مسئوالنـ زمینة
بروز مشکالت اجتماعی عدیدهای ازجمله خریدوفروش مواد مخدر ،حضور معتادان ،وقوع جرم ،و  ...است .مسائل دیگر این
بافتها نبود تأسیسات و تجهیزات شهری یا کمبود آنها ،ریزدانگی قطعات مسکونی ،همجواری کاربریهای ناسازگار ،و
کیفیت نامطلوب بصری است .هرگونه مداخلة کالبدی در بافتهای شهری باید با هدف حل این مسائل و ارتقای سکونت
انجام شود (جهانشاهی .)81 :8010 ،بافت فرسوده از دیدگاه اجتماعی :باید درنظر داشت که مداخله در بافتهای شهری
امری اجتماعی و مرتبط با فرهنگ جامعه است .از این رو ،انتخاب روشها و گزینههای مناسب برای مداخله خطر دگرگونی
اجتماعی ناشی از جابهجایی جمعیت را کاهش میدهد و ،بهجای سودآوریهای اقتصادی ،بهرههای اجتماعی را به دنبال
دارد .در نوسازی اجتماعی احساس تعلق به مکان معنا پیدا میکند و مکان هویت مییابد .نکتة مهم مداخله در بافتهای
شهری امر مشارکت مردمی است .هرگونه مداخله در بافتهای فرسوده شهری ،بدون مشارکت ساکنان به نتیجه نمیرسد.
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مشارکت به معنای واقعی آن یعنی شرکت فعال شهروندان در حیات مدنی خویش و در همة ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،و
سیاسی .مشارکت یعنی همکاری چندسویه بین بخش دولتی ،بخش خصوصی ،و بخش عمومی؛ یعنی مردم و نهادهای
مردمی .پیامدهای اجتماعی این نوع مداخله در بافتهای فرسودة شهری شامل ارتقای سکونتی بافت ،اعتمادسازی متقابل
بین ساکنان و متولیان امر ،تأمین حق امنیت سکونت ،مشارکت ساکنان در فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری ،ایجاد مراکز
فعال برای افزایش تعامالت اجتماعی ،کاهش بیکاری و جرم و تشکیل سازمانهای غیردولتی داوطلبانه برای حمایت از
فرایند توسعه توجه خاصی به گروههای آسیبپذیر بهویژه زنان و جوانان و پرورش قابلیتهای متناسب با توانایی ،مهارت ،و
دانش است .بافت فرسوده از دیدگاه زیستمحیطی :بهطور معمول ،بافتهای فرسوده کیفیت محیطی و زیستمحیطی
نازل و فضایی غیربهداشتی دارند و گاهی آلودگیهای ناشی از نبود سیستم فاضالب ،آبهای سطحی ،و جمعآوری زباله
در آنها دیده میشود (حسینی .)00 :8012 ،بافت فرسوده از دیدگاه اقتصادی :شهرها تنها در قالب مجموعهای از
ساختمانها ،خیابانها ،پارکها ،و  ...تعریف نمیشوند .این مکانها محصول فرایندی برای افزایش کاراییها ،تحرک
عوامل تولید ،گسترش نوآوریها ،و پاسخگویی به نیازهای جوامع انسانی ایجاد شده و توسعه یافته است .بهعبارتدیگر،
ساخت کالبدی شهرها منشأ اقتصادی دارد و سهم مهمی را در تاریخ توسعة اقتصادی کشورها ایفا کرده است .ارتباط متقابل
میان ساختار کالبدی شهرها و مؤلفههای اقتصادی موجب میشود بیشتر مداخالت در بافت کالبدی شهرها با بازتاب
اقتصادی همراه باشد .این بازتاب بر روی ساخت کالبدی شهرها منعکس و با تغییرات دورهای همراه میشود؛ مانند تغییر در
قیمت زمین ،تغییر در هزینة حملونقل ،تغییر در برتری نسبی نواحی شهری ،و تغییر در تمرکز فعالیتهای شهری .در
مقابل ،مؤلفههای اقتصادی ،اجتماعی ،و زیستمحیطی بافتهای فرسودة شهری با جنبة کیفی ،مؤلفههای کالبدی با
جنبههای عینی و فیزیکی مدنظر قرار میگیرد .با درنظر داشتن این موارد ،توجه به بافتهای فرسوده ضرورتی تام
مییابد؛ زیرا با درنظرگرفتن رویکردی جامع و دقیق و با تأکید بر همة تجربههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و کالبدی
بر اساس توانسنجی دقیق رهیافتهای رونقبخش انجام میگیرد و روح زندگی به این محدودهها بازمیگردد (برومند و
مسعود.)88 :8030 ،
حستعلقبهمکان 

در بسیاری از ادبیات مرتبط با مکان مفهوم مکان اغلب بر حس تعلق یا وابستگی احساسی به یک مکان تأکید دارد
(ناکس و پینک .)0333 ،درواقع ،تعلق مکانی از جنبههای روانشناختی و هویتی تفسیرپذیر است .در روانشناسی تعلق
مکانی به رابطة شناختی فرد با محیط یا فضای خاص اطالق میشود و از نظر هویتی تعلق مکانی رابطة تعلقی و هویتی
فرد به محیط اجتماعی است که در آن زندگی میکند (فالحت .)۶3 :801۵ ،به عبارت دیگر ،هویت مکانی نشاندهندة
شناسایی شخص با توجه به محل خاص یا ارزش سمبلیک آن مکان است (رامکینسون و همکاران .)0۵3 :0380 ،تعلق
به مکان ،که بر پایة حس مکان بهوجود میآید ،سطح باالتری از حس مکان است که بهمنظور بهرهمندی و تداوم حضور
انسان در مکان نقش تعیینکنندهای مییابد (پیربابایی و سجادزاده .)03 :8033 ،این حس به پیوند فرد با مکان منجر
میشود که در آن انسان خود را جزئی از مکان میداند و بر اساس تجربههای خود از نشانهها ،معانی ،عملکردها ،و
شخصیت نقشی برای مکان در ذهن خود تصور میسازد و مکان برای او قابلاحترام میشود (استیل .)8318 ،به عبارت
دیگر ،میتوان گفت احساس از دست دادن ،احساس تعلق ،و احساس عدالت در پیوند شخص به مکان نقش دارند که
باعث مشارکت جامعه در حفظ مکان میشود (تان و همکاران .)012-02۶ :0381 ،تعلق به مکان ،از نگاه پدیدارشناسان:
حس مکان به معنای مرتبطشدن با مکان به واسطة درک نمادها و فعالیتهای روزمره است .این حس در مکان زندگی
فردی بهوجود میآید و با گذر زمان عمق و گسترش مییابد (رلپ .)832۶ ،ارزشهای فردی و جمعی بر چگونگی حس
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مکان تأثیر میگذارد و حس مکان نیز بر ارزشها ،نگرشها ،و بهویژه رفتار فردی و اجتماعی تأثیرگذار است (کانتر،
 .)8328حس مکان نهفقط باعث هماهنگی و کارکرد مناسب فضای معماری و انسان است ،بلکه عاملی برای احساس
امنیت ،لذت ،و ادراک عاطفی افراد نیز هست و به هویتمندی افراد و احساس تعلق آنها به مکان کمک میکند.
بنابراین ،تعلق به مکان چیزی بیش از تجربة عاطفی و شناختی بوده است و عقاید فرهنگی مرتبطکنندة افراد به مکان
را نیز شامل میشود .در این میان میتوان به عوامل تشکیلدهندة حس تعلق به مکان هم اشاره کرد که عبارتاند از:
عوامل ادراکی -شناختی فردی :این بُعد از تعلق بر عواطف و احساسات انسانی نسبت به مکان و محیط اطراف او تأکید
دارد و حس تعلق را ناشی از تعامل بین شخص و محرکهای کالبدی ،اجتماعی ،و فعالیتها میداند .تعلق مکان
احساسی به احساسات ،اوضاع روانی ،و ذهنیاتی بازمیگردد که مردم دربارة مکانهای مشخص دارند .طبق آرای
گیولیانی ،ممکن است هم با خود مکان مرتبط باشد هم با جوامعی که بهوسیلة آن تعریفشده و کمک میکنند آن
مکان تعریف شود (سیاوشپور و همکاران .)0 :8030 ،عوامل اجتماعی :به همان نسبت که عوامل ادراکی شناختی فردی
در شکلگیری حس تعلق مؤثر است ،نقش متغیرهای اجتماعی نظیر فرهنگ ،نمادها ،و نشانههای اجتماعی نیز اهمیت
زیادی دارد .برخی حس تعلق را ناشی از روابط و تعامالت اجتماعی جاری در مکان دانستهاند و آن را عامل اصلی حس
تعلق به محیط میدانند .از نگاه این رویکرد ،برآیند عواملی از تعامالت اجتماعی که در محیط صورت میپذیرد موجب
شکلگیری حس تعلق به مکان میشود .بر اساس این رویکرد ،محیط حاوی اطالعات و نشانههای مشترک اجتماعی
است که انسانها با درک و رمزگشایی آنها با محیط خود به تعامل میرسند (سیاوشپور و همکاران .)۶ :8030 ،عوامل
محیطی -کالبدی:این دسته از عوامل بر اساس نظریة مکان رفتار در روانشناسی محیطی ،به دستهبندی محیط به دو
عامل مهم فعالیت و کالبد میپردازد .فعالیتهای حاکم در محیط را بر اساس عوامل اجتماعی ،کنشها ،و تعامالت
عمومی انسانها تعریفمیکند و کالبد را همراه متغیرهای فرم و ساماندهی اجزا مهمترین عوامل در شکلگیری حس
تعلق محیط ارزیابیمیکند .عناصر کالبدی از طریق ایجاد تمایز
محیطی و ارتباط درون و بیرون در فضاها به ایجاد حس تعلق میپردازد .از سوی دیگر ،عناصر کالبدی از طریق
همسازی و قابلیت تأمین نیازهای انسان در مکان در ایجاد حس تعلق مؤثر است (فروزنده و مطلبی .)00 :8033 ،
جدول.1محاسباتآلفایکرونباخبرایهرشاخص(مأخذنگارندگان) 
شاخص 
کالبدی
اجتماعی
زیستمحیطی
کل پرسشنامه

تعدادسؤاالت 
3
80
0
0۶

آلفایکرونباخ 
3/23
3/33
3/12
3/38

روشپژوهش 
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی -تحلیلی است .اطالعات بهصورت کتابخانهای و میدانی
گردآوری شده و با استفاده از ابزار پرسشنامه .جامعة آماری در این پژوهش منطقة سه شهرداری تبریز و حجم نمونه
تعداد  020نفر است .شاخصها و متغیرهای پژوهش با استفاده از گویههای مناسب عملیاتی شده و پایایی پرسشنامه با
استفاده از آزمون آلفای کرونباخ انجام شده است .آلفای کرونباخ 8برای هر متغیر و کل پرسشنامه به صورت جدول 8
محاسبه شده است.
1. Cronbach's alpha
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همچنین با استفاده از طیف لیکرت به گویههای پرسشنامه ضرایبی داده شده که میزان کیفیت هر پارامتر را
مشخص میکند (جدول .)0
ارزشگذاریبهروشطیفلیکرت(مأخذنگارندگان) 

جدول.7
امتیاز 
8-8/1
8/18-0/۶
0/۶8-0/0
0/08-0/0
0/08-۵

کیفیتگزينه 
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

گزينه 
8
0
0
0
۵

در ادامه با استفاده از نرمافزار  LISRELو استخراج بار عاملی( 8بار عاملی مقداری بین صفر و یک است که اگر کمتر
از  3/0باشد ،رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرفنظر میشود .بار عاملی بین  3/0تا  3/۶مطلوب است که اگر
بزرگتر از  3/۶باشد ،قابلقبولتر است) .از بین  ۵1گویه و شاخص در منطقة سه تبریز ،تعداد  0۶شاخص بهعنوان
شاخصهای مؤثر انتخاب شده و از تعداد  00شاخص به دلیل ضریب کمتر از  3/0صرفنظر شده است .بهمنظور
تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو  LISRELو برای تهیة نقشهها از روش رگرسیون وزندار جغرافیایی  GWRدر
قالب سیستم اطالعات جغرافیایی  GISاستفاده شده است.
رگرسیونوزندارجغرافیايی) (GWR


روش رگرسیون سراسری معمولی یک رابطة ثابت بین متغیرهای مکانی برای الگوسازی منطقه فرض میکند که
ناایستایی مکانی متغیرها را بهشمار نمیآورد .مزیت عمدة رگرسیون وزندار جغرافیایی

GWR

در مقابل الگوهای

رگرسیون معمولی توانایی آن در بررسیکردن ناایستایی مکانی است (پروپاستین و کاپاس .)۶2-02 :0331 ،ناایستایی
مکانی نشان میدهد که اندازهگیری یا تخمین روابط بین متغیرها از محلی به محل دیگر تفاوت میکند (منیس:033۶ ،
 .)823-828روش  GWRیک فن رگرسیونی است که بهطور معنیداری رگرسیون معمولی را برای استفاده در دادههای
مکانی بهبود داده است؛ رگرسیون مذکور بسط مدل رگرسیون خطی است که به تحلیل ویژگیهای فضایی و مکانی
محدودة مورد نظر میپردازد (شنگ و همکاران .)028-0۶0 :038۶ ،بنابراین ،نقشههای تولیدشده از این تحلیلها نقش
کلیدی در توصیف و تفسیر غیرایستایی مکانی بین متغییرها ایفا میکند (منیس .)823-828 :033۶ ،در این روش،
ضرایب متغیرهای توضیحی با استفاده از ماتریس وزنی برآورد میشود .وزن هریک از متغیرها در این روش بر اساس
فاصلة هریک از مشاهدات با موقعیت برآوردشدة متغیرها تعیین میشود (ژانگ و همکاران .)8303 :0388 ،یکی از
روشهای برآورد پارامترهای مدل در حالتی که بین مشاهدات هر نقطه از فضا وابستگی وجود داشته باشد روش
رگرسیون وزندار جغرافیایی  GWRاست (حلیمی و همکاران .)30 :8030 ،ایدة اصلی رگرسیون وزندار جغرافیایی بر این
اساس است که بررسی متغیرهای مستقل و وابسته در پهنة مورد مطالعه در مکانهایی صورت میگیرد که موقعیت آنها
مشخص است .مشاهدات نزدیکتر به هر موقعیت دارای وزن بیشتر است و مشاهدات دورتر دارای وزن کمتری است .اگر
مجموعهای از دادهها شامل یک متغیر وابسته ( )Yو

m

متغیر مستقل ( )Xi, i=1,2,…mباشد و برای هر

n

مشاهده

موقعیت این مشاهدات در یک سیستم مختصات جغرافیایی در دسترس باشد ،معادلة رگرسیون وزندار جغرافیایی
بهصورت رابطة  8زیر خواهد بود:
1. Factor load
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yi (u)  0i(u)  li(u)xli 2i(u)x2i ... mi(u)xmi

()8

در رابطة  0i(u) ،8بیانگر این است که پارامترها ارتباطی را در اطراف موقعیت  uتوصیف میکند که مختص همین
موقعیت است .تخمین پارامترها بر اساس روش حداقل مربعات وزنی است و وزنها در موقعیت

u

در ارتباط با سایر

مشاهدات واقع در گروه دادههاست .در این حالت ،برآورد پارامترها بهصورت رابطة  0خواهد بود:
β` (u) = (XTW(u) X)-1XTW(u)y

()0
در رابطة ،0

)W(u

ماتریس مربع وزنی برای موقعیت  uدر حوزة مکانی موردمطالعه است (XTW(u) X)-1 .معکوس

ماتریس واریانس کوواریانس است (فوترینگهام و همکاران .)8۶ :0330 ،رگرسیون وزندار جغرافیایی با ایجاد دادههای
مکانی این امکان را فراهم میآورد تا تغییر فضایی در روابط بین متغیرها بررسی شود (سلطانی و همکاران.)830 :8013 ،

منطقةموردمطالعه 
شهر تبریز با وسعتی حدود  0۵3۵۶هکتار با ارتفاع متوسط حدود  80۶3متر از سطح آبهای آزاد قرار دارد .منطقة سه شهرداری
تبریز ،بهعنوان یکی از مناطق دهگانة شهرداری کالنشهر تبریز ،بزرگترین مادرشهر شمال غرب ایران است با وسعت
 ۶003/20هکتار و جمعیت 0۵8001نفری در سال ( 803۵مرکز آمار ایران )803۵ ،که در موقعیت جغرافیایی  0۶درجه و 8۵
دقیقه تا  0۶درجه  83دقیقة طول شرقی و  01درجه و  03دقیقه تا  01درجه و  ۵3دقیقة عرض شمالی در جنوب شهر تبریز
(شکل  )8واقع شده است .با توجه به نزدیکی بخش شمالی منطقة سه تبریز به محدودة مرکزی تاریخی شهر تبریز و وجود
بافت فشرده و متراکم مسکونی و تجاری در آن فضاهای مناسبی برای ایجاد پارک و فضاهای تفریحی در این بخش باقی
نمانده است .منطقة سه شهرداری تبریز مابین خیابانهای شهید منتظری از شرق ،خیابان امام خمینی از شمال ،خیابان شهید
زبردست از غرب است و به اتوبان شهید کسایی از جنوب منتهی میشود (هادیلی و دژبان.)8030 ،

فناوریاطالعاتکالنشهرتبريز)

شکل.1موقعیتمنطقةموردمطالعه(مأخذمرکز
الف)موقعیتاستانآذربايجانشرقیدرمقايسهباايران؛ب)موقعیتشهرتبريزدرمقايسهباشهرستانتبريز؛ج)موقعیت
منطقةسهتبريزدرمقايسهباشهرتبريز؛د)منطقةسهشهرداریتبريز
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بحثويافتهها 

وتحلیلدادهها 


تجزيه

در خصوص تجزیهوتحلیل دادهها بعد از محاسبات انجامشده شاخصهای حس تعلق مکانی با تعداد  0۶گویه آشکار از
بین  ۵1گویه در سه قالب اجتماعی ،کالبدی ،و زیستمحیطی مشخص شد .در محلة بعدی با جمعآوری پرسشنامهها و
رتبهدهی  8تا  ۵با استفاده از طیف لیکرت تنظیم شدهاند .آمار توصیفی ویژگیهای جمعیتی پاسخگویان بهصورت جدول
 0برحسب جنسیت مشاهده میشود.
توزيعفراوانیپاسخگويانبرحسبسن(مأخذ:نگارندگان) 

جدول.5
جنسیت 

فراوانی 

درصدفراوانی 

مرد

81۵

03/۶

زن

811

۵3/0

کل

020

833

با توجه به اینکه در احیای بافت فرسوده میتوان از شاخصهای مختلفی استفاده کرد ،در این پژوهش حس تعلق به
مکان بهعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شده است و سایر پارامترهای موجود در سه شاخص اجتماعی ،کالبدی ،و
زیستمحیطی بهعنوان متغیرهای مستقل درنظر گرفته شدهاند .همچنین ،برای بهدستآوردن نکویی شاخصها از برازش
( )R2استفاده شده است (جدول .)0
شاخصها(مأخذ:نگارندگان)

محاسبهشدهبرای

جدول.0مقدارR2
R2کلی 
3/۶0

R2



نوعشاخص 

3/0۵

اجتماعی

3/00

کالبدی

3/08

زیستمحیطی

به منظور آگاهی از همخطی بودن متغیرهای مستقل ،از شاخص

متغیروابسته 
حس تعلق به مکان

VIF8

استفاده شده است.

VIF

شاخصی است که

برای آگاهی از وجود یا فقدان رابطة همخطی بین متغیرهای مستقل استفاده میشود .این شاخص شدت همخطی میان
متغیرهای مستقل (همخطی چندگانه) را نشان میدهد .درواقع ،این شاخص بیان میکند که چه مقدار از تغییرات مربوط
به ضرایب برآوردشده برای هر متغیر مستقل بابت برقراری رابطة همخطی بین متغیرهای مستقل افزایش یافته است.
کمترین مقدار این شاخص مثبت یک و بیشترین مقدار آن مثبت بینهایت است .بهعنوان قاعدة تجربی ،اگر مقدار

VIF

بزرگتر از  2/۵باشد ،نشاندهندة همخطی چندگانة باالست (کوتنر و همکاران .)0330 ،بر اساس نتایج بهدستآمده،
شاخص

VIF

برای متغیرهای مورداستفاده بهقدری نیست که نتوان آنها را در مدلسازی دخالت داد (

VHF>1,

 .)VIF<7.5بنابراین ،فرض مستقلبودن متغیرهای ورودی فرض درستی است و میتوان از همة متغیرها استفاده کرد.
شکل  0نقشة حس تعلق مکانی را در سه شاخص اجتماعی ،زیستمحیطی ،و کالبدی نسبت به نقشة واقعیت با استفاده از
روش  GWRنشان میدهد .در نقشههای نهایی مشاهده میشود که حس تعلق مکانی در میان سه شاخص موردبررسی
بیشترین تأثیر را شاخص اجتماعی داراست و در مرحلة بعد شاخص زیستمحیطی و کالبدی قرار میگیرند .با توجه به
 .8فاکتور تورم واریانس
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نقشة پیشبینی شاخص اجتماعی در محدودة شمالی و مرکزی (نواحی یک و دو) ،خیابانهای چرنداب ،لیلآباد ،باغشمال،
حافظ ،و همچنین غرب ناحیة سه (منظریه) از نظر احیای بافت فرسوده در وضعیت مناسب و مطلوبی قرار دارند؛ اما در
ناحیة چهارم این امر فقط در محدوده شمالی آن قرار دارد.



شبینیحستعلقمکانی
شبینیحستعلقمکانی؛الف)نقشةواقعیتحستعلقمکانی؛ب)نقشةپی 
شکل.7نقشةواقعیتوپی 
شبینیحس
شبینیحستعلقمکانیبراساسشاخصاجتماعی؛د)نقشةپی 
ستمحیطی؛ج)نقشةپی 
براساسشاخصزي 
تعلقمکانیبراساسشاخصکالبدی(مأخذنگارندگان) 

مشاهدات حاصل از نقشة پیشبینی شاخص زیستمحیطی هم تقریباً مانند شاخص اجتماعی است و مقادیر آن به
شاخص اجتماعی نزدیک است؛ ولی برعکس ،شاخص کالبدی نشان میدهد که این شاخص تأثیر کمتری داشته و فقط
در محدودة غربی ناحیة سه از جمله منظریه و شمال شرقی ناحیة یک میزان حس تعلق به مکان برای احیای بافت
فرسوده باال بوده است .شکل  0نقشة تحلیل فضایی حس تعلق مکانی را با استفاده از هر سه شاخص در پنج طبقة خیلی
کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،و خیلی زیاد نشان میدهد و همچنین وضعیت میزان برخورداری نواحی از میزان حس تعلق مکانی
بهصورت هکتار در هر ناحیه آمده است .با توجه به این شکل ،مشخص میشود که در ناحیههای یک و دو حس تعلق به
مکان برای بازسازی بافت فرسوده از مطلوبیت باالتری برخوردار است .با توجه به محاسبات انجامشده از کل مساحت
واحدهای مسکونی بافت فرسوده ،جمعیتی بالغ بر  02030نفر در بافت فرسودة منطقة سه سکونت دارند .در جدول ۵
سطح اشغال زمین برای ساختوساز واحد مسکونی (با سطح اشغال  ۵3و  ۶3و  23درصد) آمده و مشخص شده است که
چه مقدار از فضای باقیمانده برای چهار ناحیة این منطقه در اختیار فضای آزادشده قرار میگیرد .همچنین ،برای محاسبة
تخصیص جمعیت ،ساختمانهایی دهطبقه (با توجه به شرایط مکانی و زمانی منطقة سه) درنظر گرفته شده است .با توجه
به این جدول و نقشههای حاصل از پیشبینی  ،GWRمشخص است که در هر سه سطح ناحیة یک و دو دارای بیشترین
فضا برای اصالح و بهبود را در اختیار دارند .همچنین ،در نقشة نهایی فضایی حس تعلق مکانی در احیای بافت فرسوده
هم از میزان باالتری برخوردارند.
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شکل.5نقشةپیشبین یکلیحاصلازهرسهپارامتروبرخوردارینواحیازحستعلقبرحسبهکتار(مأخذنگارندگان)
جدول.3مساحتبافتفرسوده،فضایآزادشده،وتخصیصجمعیتدرنواحیمنطقة(5مأخذنگارندگان) 



نتیجهگیری 

امروزه ،بافتهای فرسوده یکی از بزرگترین معضلهای کالنشدهای کشور است که موجب توسعة ناپایدار شهری و
کاهش رضایت شهروندان از محیطهای شهری شده است و تابآوری شهرها را در مواجهه با خطرهای طبیعی و غیرطبیعی
همچون زلزله بهشدت کاهش داده است .در سالهای اخیر ،به بافت فرسوده در قالب طرحهای گوناگون توجه شده و
موفقیت اینگونه طرحها تا حد زیادی در گرو مشارکتهای مردمی است .از این رهگذر ،در این پژوهش سعی بر آن بود تا
جنبههای مختلف اجتماعی ،زیستمحیطی ،و کالبدی در افزایش تمایل مردم در احیای بافت فرسوده واکاوی شود .نتایج
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این تحقیق نشان میدهد برای احیای بافت فرسوده بهطورکلی در این زمینه نقش عوامل اجتماعی و زیستمحیطی
پُررنگتر بوده .در مورد چگونگی وضعیت حس تعلق مکانی در محالت بررسیشده منطقة سه یافتهها نشان میدهد که
محلههای ماراالن خیابانهای منتظری ،پاستور جدید ،اشرفی ،حافظ ،و محلة لک لر و حکیمی در بین خیابانهای
شریعتی ،طالقانی ،بلوار آزادی ،و شهید فتحیوند و همچنین محلة منظریه از بیشترین میزان حس تعلق مکانی در منطقة
سه برخوردار بودهاند .این محالت در بخشهای شمالی ،مرکزی ،و شرق منطقة سه قرار دارند .در خصوص باالبردن حس
تعلق مکانی در این منطقه میتوان با نوسازی بافتهای فرسوده بهخصوص در فضاهای عمومی و فضای واسط
بلوکهای مسکونی اقدام کرد .از طرف دیگر ،با دادن تسهیالت رفاهی ،ایجاد پارکینگهای کافی ،رعایت تناسبات بصری
در فضا بهمنظور تداوم ارتقای حس تعلق به مکان در بین ساکنان منطقه گام برداشت.

سپاسگزاری 

بدین وسیله از ادارة بنیاد مسکن و شهرسازی و ساکنان منطقة سه تبریز ،که در پُرکردن پرسشنامهها ما را در جهت
اجرای این تحقیق یاری کردند صمیمانه تشکر مینماییم.
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 .82سجاد زاده ،حسن ،8030 ،نقش دلبستگی به مکان در هویت بخشی به میدان های شهری ،نمونة موردی میدان آرامگاه شهر تهران ،فصـل
نامة علمی پژوهشی مرکزپژوهشی هنر معماری و شهر سازی نظر ،س  ،83ش  ،0۵صص.11-23
 .81سیاوشپور ،بهرام؛ شادلوجهرمی ،مجتبی و موئیی رامشه ،زهره ،8030 ،ابعاد تشکیلدهندة حس تعلق به مکان ،با تأکید بر عوامل کالبدی ،اجتماعی،
و احساسی (ادراک و شناخت) ،ششمین کنفرانس ملی برنامهریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفههای شهر اسالمی ،آبان ،مشهد.
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 .83سیاحی ،زهرا؛ رهنما ،محمدرحیم و شکوهی ،محمد اجزاء ،803۶ ،رویکرد استراتژی توسعة شهری ( )CDSدر احیای بافت فرسوده نمونـة
موردی بخش مرکزی شهر اهواز ،فصلنامة علمی-پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،س  ،2ش  ،0صص .083-032
 .03شایان ،حمیدرضا و کاملنیا ،حامد ،8013 ،بررسی نقش و جایگاه معیارهای اجتماعی در تحققپذیری مرمت بافتهـای فرسـودة شـهری،
آبادی ،ش  ،۶2صص .00-81
 .08شماعی ،علی و پوراحمد ،ا حمد ،8038 ،بهسازی و نوسازی شهر تهران ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .00صدریان ،زهرا؛ حسینی ،سیدباقر و نوروزیان ملکی ،سعید ،8030 ،ارتقای حس تعلق به مکان از طریق نوسازی بافت فرسوده بـا توجـه بـه
فضای واسط نمونه محله باغ شاطر تهران ،نشریة علمی -پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ،ش  ،2صص .00-0۵
 .00فروزنده ،علی و مطلبی ،قاسم ،8033 ،مفهوم حس تعلق به مکان و عوامل تشکیلدهندة آن ،هویت شهر ،ش  ،۵صص .02-02
 .00فالحت ،محمدصادق ،801۵ ،مفهوم حس مکان و عوامل شکلدهندة آن ،نشریة هنرهای زیبا ،صص .۶۶-۵2
 .0۵کالنتری ،حسین و پوراحمد ،احمد ،8010 ،فنون و تجارب برنامهریزی مرمت بافت تاریخی شهرها ،انتشارات جهاد دانشگاهی.
 .0۶محمدی ،جمال؛ شفقی ،سیروس و نوری ،محمد ،8030 ،تحلیل ساختار فضایی کالبـدی بافـت فرسـودة شـهری بـا رویکـرد -نوسـازی و
بهسازی مطالعة موردی :بافت فرسودة شهر دو گنبدان ،مجلة برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،س  ،0ش  ،0صص .801-83۵
 .02مرکز آمار ایران ،803۵ ،نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،انتشارات مرکز آمار.
 .01مهندسان مشاور نقش محیط ،8038 ،طرح توسعة عمران (جامع) شهر تبریز ،مرحلة موجود ،گزارش محیطی ،ص .00
 .03هاشمی ،مجید ،8018 ،تحوالت فضاهای عمومی شهری در ایران تحت تأثیر تبادالت فرهنگی ایران و غرب ،تهران :دانشگاه تربیت مدرس.

 .03هادیلی ،بهمن و دژبان ،رسول ،8030 ،ارزیابی و ساماندهی فضای پارکهای شهری تبریز مطالعة موردی منطقة سه تبریز ،کنفرانس ملی
معماری و منظر شهری پایدار ،مشهد ،مؤسسة بینالمللی مطالعات معماری و شهرسازی مهراز شهر.
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