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ABSTRACT 

 

Objective: The worn out tissues as parts of the city that are separated from the evolutionary 

cycle of life and become the focal point of the problems and inadequacies have many hidden 

capacities and capabilities that, if activated, can be used as a driving force in the urban 

development process. The purpose of this research is to measure the cultural-social capacities 

of the worn out tissues on endogenous development in Tabriz metropolitan area. 

Methods: The methodology of the research in the present study is of applied and descriptive-

analytical nature. Data collection is done by documentary-field (survey). The statistical 

population of the study consisted of inhabitants of weary texture, managers, experts and 

academic elites aware of urban problems in Tabriz metropolis.  

Results: Findings show that the seven socio-cultural components of the research explain the 

endogenous development of the worn-out tissue of Tabriz metropolis by 72%. Among the 

research variables, the most influential components on endogenous development are: interest 

in continuing to live in the tissue, feeling safe in the tissue, helping neighbors solve problems, 

witnessing the formation of various events in the tissue and the level of participation in city 

council elections. The values are 0.936, 0.936, 0.933, 0.929 and 0.921, respectively. 

Conclusion: The greatest impact of existing socio-cultural components on economic, social, 

environmental and physical development of worn-out tissues is 0.792, 0.760, 0.663 and 0.553, 

respectively. 

Keywords: Socio-Cultural Capacities, Worn Texture, Endogenous Development, Tabriz 

Metropolis. 
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  چکیده

تکاملی حیات آن جدا گشته و به شکل کانون  ۀهایی از شهر که از چرخهای فرسوده به عنوان بخشبافتتبیین موضوع: 
توانند در فرایند های نهان بسیاری هستند که اگر به فعلیت برسند میها و قابلیت، دارای ظرفیتها درآمدهمشکالت و نارسایی

أثیرگذار اجتماعی ت –های فرهنگی ن نیروی محرك استفاده شوند. از اینرو هدف این تحقیق سنجش ظرفیتاشهر به عنو ۀتوسع
 باشد.شهر تبریز میزا در کالندرون ۀهای فرسوده بر توسعبافت

آوری باشد که برای جمعتحلیلی می –وصیفی تروش تحقیق در پژوهش حاضر از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت  روش:

ساکنان بافت فرسوده، مدیران، آماری پژوهش شامل  یمیدانی )پیمایشی( استفاده شده است. جامعه –اطالعات از روش اسنادی 
شهر تبریز است که حجم نمونه بر اساس روش کارشناسان و نخبگان دانشگاهی آگاه بر مسائل و مشکالت شهری در کالن

 نفر برآورد شده است.  200گیری گلوله برفی نمونه

شهر کالن زای بافت فرسودهدرون فرهنگی تحقیق، توسعه –اجتماعی یدهد هفت مؤلفههای تحقیق نشان میافتهی ها:یافته

از  است عبارتزا درون یتأثیرگذار بر توسعهمولفه کنند که در بین متغیرهای تحقیق بیشترین درصد تبیین می 72تبریز را 
گیری وقایع ، کمک  همسایگان در حل مشکالت، شاهد شکلبافتاحساس امنیت در  ،بافتعالقمندی به ادامه سکونت در 

و  929/0، 933/0، 936/0، 936/0به ترتیب با ارزش  که میزان مشارکت در انتخابات شوراهای شهر افت بودن وبمختلف در 
 .می باشند 921/0

محیطی اقتصادی، اجتماعی، زیست فرهنگی موجود بر توسعه –های اجتماعی بیشترین تأثیر مؤلفهنتایج نشان می دهد  :نتایج

 .باشدمی 553/0و  663/0، 760/0، 792/0ب با ارزش های فرسوده به ترتیو کالبدی بافت

 .تبریز کالنشهر ،زادرون ۀاجتماعی، بافت فرسوده، توسع –های فرهنگی ظرفیت :هاکلیدواژه
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 مقدمه

شهر مدنی و آرمان یریزی شهری در اکثر نقاط جهان، باعث شده است که وعدهبحران برنامه 21امروزه در آغاز قرن 
وك شرق نیز داری غرب، به نتیجه نرسد و در بلها و مردم در جوامع سرمایهها، دولتتعالی انسان از طریق همکاری شرکت

)زیاری و همکاران،  های ایدئولوژی کمونیسم در کسب جهان مادی و معنوی، در عمل توهمی بیش نبوده استوعده
خواهانه مبنی بر فقرزدایی و برابری ریزی و شعارهای عدالترغم وجود نظام برنامهدر کشور ما نیز علی(.  418:1388

منظور، استقرار نیافته است.  یفاضله یت و آمایش انسانی فراهم نشده و مدینههای انسانی، هنوز معنای برابری، عدالگروه
تجلی نابرابری فضایی در توزیع امکانات و " باشد کهظهور و رشد بافت فرسوده و ناسالم از بارزترین نتایج این روند می

شهرها  یقوارهدرهم و بی یکل توسعهاین محالت بارزترین ش . "ریزان استفراموشی ساکنین این اجتماعات توسط برنامه
خورد که توسعه به چشم میو کم و بیش در تمام نقاط دنیا به خصوص کشورهای در حال( 162:1390)فرید،  باشندمی

در فرآیند زمانی چنین بافتی،  .های آن، کیفیت نازل سالمت زیست ساکنین دردمند آن استترین شاخصهیکی از مهم
شهری جدید گرفتار شده  یتکنولوژی عصرحاضر و توسعه یو تکوین یافته و امروزه در محاصرهطوالنی شکل گرفته 

مراتبی اگرچه این بافت در گذشته به مقتضای زمان دارای عملکردهای منطقی و سلسله (.22: 1382 شاهی،است)جهان
تواند جوابگوی نیاز که باید و شاید نمیگونه بوده ولی امروزه از لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبودهایی شده و آن

هایی با افسردگی، اغتشاش، هرج و مرج و فقدان مشارکت اجتماعی همراه است ساکنین خود باشد. زندگی در چنین مکان
های مهم شهر و شهرنشینی عصرحاضر، و در یک کالم زندگی سالم شهری جریان ندارد، بر این اساس یکی از ضرورت

های زا بویژه در بافتدرون یتوسعه. های شهری استزا، توانمندسازی، بهسازی و نوسازی این بافتدرون یتوسعه یمقوله
پور و )برك کندهای مختلفی را پیشنهاد میشهری، رویکردی است که در پاسخ به این نیاز بوجود آمده و روش یفرسوده
واند باعث تجدید تینشینی را کنترل کند و هم مواند حومهتشهری هم می ی(. چنین رویکردی در توسعه2: 1390بهرامی،

زا بازیافت اراضی خالی درون یهمچنین توسعهSteinker, 2003:493). حیات محالت فرسوده و رو به زوال شود )
 ,Tarnay) داخل نواحی شهری است  که از خدمات زیرساختی مختلف مانند جاده، دسترسی، آب، برق برخوردار است

 (Discussion papers, 2010: 7).   شودو از آن ها برای نیازهای شهر بهره گرفته می  (2004:3

ی تمهیدات برآمده از فرسودگی کالبدی و ناهمگونی زای بافت فرسوده(، نتیجهدرون یتوجه به این مهم )توسعه 
ارتباطی و ...( و توان  ی، شبکهکارکردی فضا در این بخش از شهرها )اقتصادی، کاربرد فضا، موقعیت مکانی یمحتوا

 های اقتصادی )مزیت مکانی، ارتباطی، تجاری(،محدود مدیریت شهری در برخورد با بحران و در کنار آن توجه به فرصت
نیا و محمدی، )توکلی در بافت مرکزی شهر در پاسخ به نیازهای جدید شهر ضرورتی انکارناپذیر است اجتماعی و فرهنگی

باشد در این پژوهش های فرسوده که دارای رویکردی چندبعدی میزای بافتی درونتوجه به اهمیت توسعهبا  (.36: 1389

شهر تبریز ی کالنهای فرسودهزای بافتی دروناجتماعی تأثیرگذار بر توسعه –های فرهنگی هدف سنجش ظرفیت
درصد از مساحت کل شهر را  10باشد که حدود یهکتار م 2522شهر تبریز ها در کالنباشد. مساحت این نوع از بافتمی

 ی شهری( قرار دارند.منطقه 10ی شهری )از منطقه 8به خود اختصاص داده و در 
از  محالتبه دلیل قدمت زیاد و کمبود امکانات و خدمات و تجهیزات شهری  شهر تبریزها در کالندر این نوع بافت

ای از طرف دیگر، بخش زیادی از ساکنان قدیمی محله را ترك کرده و طقههای تجاری و فرامنیک طرف و نفوذ کاربری
های محله تبدیل به انبار و کارگاه و در ضمن سکونتگاه کارگران این واحدها شده واحدهای مسکونی به خصوص در لبه

، فروشندگان و است. بخشی از واحدهای مسکونی درون بافت مخروبه و متروکه شده و به صورت مأمن و مسکن معتادان
توزیع کنندگان مواد مخدر و مجرمین و کجروان اجتماعی درآمده و باعث ناامنی اجتماعی و در نتیجه دامن زدن به گریز 
جمعیت شده است. برای زنده و فعال بون محله باید ساکنان آن احساس امنیت، آسایش و دلبستگی به محیط خود داشته 
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ساکنان برای سکونت در محل ارزانی مسکن یا نزدیکی به محل کار است.  یعمدهبخش  یباشند. درحال حاضر، انگیزه
ها و ابعاد اجتماعی و همچنین ایجاد حس تعلق مکانی باشد. تواند استفاده از شاخصکی از روش های حل این معضل میی

کید بر أت حس تعلق مکانی با تبنابراین تقوی ،تواند باعث تشدید حس تعلق مکانی گردداز آنجایی که ابعاد اجتماعی می
تواند باعث توانمندسازی ساکنان مناطق بافت فرسوده در جهت نوسازی و بهسازی این مناطق شود. ابعاد اجتماعی می

زا بسیار حائز درون یتوسعه تأثیرگذار برهای فرسوده اجتماعی بافت –های فرهنگی بنابراین شناخت و ارزیابی ظرفیت
گیری از مدل معادالت ساختاری به دنبال آن خواهیم بود که در همین راستا در این پژوهش، با بهرهاهمیت خواهد بود. 

شناسایی و با توجه به امکانات و زا را درون یتوسعه تأثیرگذار بر یهای فرسودهاجتماعی بافت –های فرهنگی ظرفیت
زا ارائه ی درونها و ارتقای کیفیت سکونت و توسعهخصهای موجود، راهکارهای اجرایی به منظور تقویت این شامحدودیت

 باشد:این پژوهش در پی پاسخگویی به دو سؤال اساسی می .نماییم

 های ها بر مؤلفهزا کدامند و تأثیرگذاری آنی درونهای فرسوده بر توسعهفرهنگی بافت –های تأثیرگذار اجتماعی مهمترین مؤلفه

 باشد؟میزا به چه صورت ی درونتوسعه

 باشد؟هایی میها و محدودیتفرهنگی دارای چه ظرفیت –های اجتماعی مورد مطالعه از منظر مؤلفه های فرسودهبافت  

  نظریپیشینۀ 

های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، اهمیت زیادی برای شهرها دارند. علیرغم شهری به دلیل ارزش ۀهای فرسودبافت
طق دارند، از لحاظ کالبدی به دلیل تراکم زیاد جمعیت و مشکالتی از قبیل فرسودگی، مشکالت هایی که این مناتمام ارزش

ریزان و مسئوالن شهری محیطی موانع زیادی پیش روی ساکنان این مناطق و همچنین برنامهمشکالت زیست و دسترسی
است. های متولیان امور شهری رین دغدغهها از مهمتها برای بهبود وضعیت این بافتوجود دارد. یافتن کارآمدترین روش

زا است. درون یتوان در نظر گرفت استفاده از رویکرد توسعهها مییکی از راهکارهایی که برای حل معضالت این بافت
 ها باقی مانده استای معموالً مسکونی، بر روی قطعه زمینی است که در میان ساختمانزا، توسعهدرون یتوسعه

.(Kienitz, 2001: 5) که از خدمات  خالی داخل نواحی شهری است زا بازیافت اراضیی درونعبارت دیگر، توسعه به
  (Discussion papers, 2010:7). شودشهر بهره گرفته می ها برای نیازهایو از آنمند بوده بهرهزیرساختی 
های موجود شهر و ر استفاده از ظرفیتو د های داخل شهری را پر کردههای موجود در محلهزا، شکافدرون توسعۀ

تواند در چگونگی زا میدرون یتوسعه .ی پراکنده شهری نقشی حیاتی داردبکر و جلوگیری از توسعه هایمحافظت از زمین
زا درون یبا طراحی مناسب، توسعه. شهری، مسکن، اجتماعی، اقتصادی و تجاری محله تأثیرگذار باشد تأمین تمام نیازهای

باشد؛ چرا که این نوع توسعه  با ساختار مختلط سکونتی و ساکنانی با سطوح مختلف درآمدی تواند نوع جدیدی از توسعهمی
، همکارانپور و )داداش های شهری را از طریق رعایت عدالت اجتماعی کاهش دادهمحله های موجود بینسعی دارد تا فاصله

( و کاهش 118 - 119:  1389فت قدیم در شهرها )سعیدی و کاظمی، به ارتقای هویت شهری و احیای با، (64: 1393
  نرخ جرم و جنایت، افزایش حس تعلق اجتماعی، ارتقای امنیت و حریم خصوصی، ایجاد نواحی جذاب و ویژه کمک نماید

.(Infill De velopment in the Las Vegas Valley, 1998: 16-26)  
های ونقل برای ساکنان، کاهش نیاز به خودروی شخصی و کاهش هزینهملهای حاقتصادی، کاهش هزینه هجنب از

مالیاتی شهر از طریق ایجاد ارزش در ملک یا احیای  یههای شغلی، افزایش پایایجاد فرصت ،سوخت و نگهداری خودرو
 دیگر مفهوماز سوی . (Wallis, 2008: 24) های اقتصادی ناشی از این توسعه استارزش آن، و کاهش فقر از صرفه

 رشته های سایر و جغرافیا جامعه شناسی، اقتصاد، محققان و اندیشمندان توجه مورد اخیر دهه چند در که اجتماعی سرمایه

 و عوامل مختلف اجتماعی زمینه در تا دارد پتانسیل را این که است رشته ای میان موضوعی است، گرفته قرار علمی
 بافتهای نوسازی و بهسازی در مشارکت در آن نقش سرمایه اجتماعی، کارکردهای مهمترین از یکی .رود کار به اقتصادی
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 اجتماعی )ناهمگونی ناهمگونی جمله از مقوالتی به بستگی جامعه، در آن میزان و سرمایه اجتماعی .است شهری فرسوده

به  دارد. ...و نداریدی منزل(، مالکیت وضعیت و محله در اقامت )مدت محیط به تعلق سطح فرهنگی(،– و اقتصادی
 مشارکت بر میزان زیادی تأثیر نیز اجتماعی سرمایه این و می دهند شکل را اجتماعی سرمایه عوامل، این که طوری

 چون اصطالحاتی کنار در اجتماعی، سرمایه .می گذارد شهری فرسوده بافت های محالت وضعیت بهبود زمینه در مردم

 رود. عنوان می شمار به بیستم قرن اواخر اجتماعی علوم ادبیات پرکاربرد در اصطالحات از مدنی جامعه و دموکراسی

 علمی مطالعات در اجتماعی سرمایه شدن مطرح تاریخچه به ثبت رسیده است. دربارۀ اطالعات بانک در اجتماعی سرمایۀ

 را همان اجتماعی رمایهس اصطالح که بود اجتماعی گر تحلیل اولین شهری، طراح جین جاکوب، پاتنام، رابرت نظر از

 نموده تعیین شاخص چهار کشورها، ثروت حسابداری سیستم در جهانی بانک برد. کار به فهمیم، می امروزه ما که گونه

 . (World Bank,2001) اجتماعی سرمایه و انسانی منابع شده، تولید های دارایی طبیعی، از: سرمایۀ عبارتند که
 اجتماعی سازمان در و روابط خانوادگی ذات در که شود می گفته منابعی مجموعه به اجتماعی سرمایۀ لوری دیدگاه از

 آثار در را اجتماعی سرمایه  . پاتنام(Fukuyama, 2001: 186) است سودمند افراد اجتماعی رشد برای و دارد وجود

 .اعتماد و همیاری هنجارهای ها، شبکه نماید؛ می تعریف اجتماعی سازمان ویژگی به عنوان مؤلفه، سه با خود متعدد

 جزء ترین را بنیادی یکدیگر با آنان تعامالت و افراد اجتماعی روابط اجتماعی، سرمایۀ پردازان نظریه دیگر پاتنام مانند

 اعتماد هنجارهای یعنی اجتماعی سرمایه مؤلفه دیگر دو خاستگاه عنوان به را ها شبکه و کند می معرفی سرمایه اجتماعی

 را آن حتی و داند می اجتماعی سرمایۀ جزء مولدترین را همیاری از هنجارهای خاصی نوع سازد. او می طرحم همیاری و
 برای تقویت ضروری عناصر از اعتماد، اجتماعی سرمایۀ های مؤلفه از دیگر نامد. یکی می سرمایۀ اجتماعی مالك

 دیگران با نزدیکان آشنایی از طریق کوچک جامعۀ یک در که است دیگران رفتار پذیری بینی پیش حاصل و همکاری

 میانه سطح شامل که داند می یافته توسعه مفهومی را . هالپرن، سرمایه اجتماعی(Putnam, 2009:6) شود می حاصل

 و ملی فرهنگ با و دارد عمومیت آنها در زندگی عادات گردد؛ می اجتماعی های از شبکه خُرد و سنتی اجتماعات از
 (Halpern, 2005:9). است همراه سازد، می پذیر امکان را مردم زندگی مۀادا ای که منطقه
 یک اعضای که است مثبت و غیررسمی های یا ارزش و هنجارها از ای مجموعه اجتماعی سرمایۀ فوکویاما، نظر از

 سازمانی های فیتظر از ارزش با منبع یک عنوان به را اجتماعی سرمایۀ حقیقت، فوکویاما در .هستند سهیم آن در اجتماع

 Barr)  اجتماعی می داند انسجام و زندگی از رضایت باالتر، درآمد جمله از مثبت، نتایج از ای گسترده با طیف یادگیری، و

& Cherry, 2006:207 .) 
 حسن مانند: هستند، مهم اغلب مردم روزانه زندگی در ملموس که عناصر از گروهی را اجتماعی سرمایۀ نهانیفا

 که بود معتقد کرد. هانیفان تعریف هایشان خانواده و افراد بین اجتماعی های وارتباط همدلی اعتماد، و وستید تفاهم،

 منابع به دسترسی بعد: دو از را اجتماعی سرمایۀ (. بوردیو160: 1385 دارند )غفاری، اقتصادی های اجتماعی، ارزش شبکه

  (Arbab, 2011:2). کرد بررسی قابل دسترس منابع کمیت و کیفیت نیز و ها گروه در عضویت و ارتباط طریق از
 از جمله مشارکت می برند، کار به اجتماعی سرمایه سنجش برای متفاوتی شاخص های محققان، و نظریه پردازان اکثر

 یشدوستان،گرا با روابط و خانوادگی همسایگی، روابط جامعه، روابط به تعلق احساس و اجتماعی،آگاهی اجتماعی،اعتماد

 به طورکلی (.134:1383 مبارکی، (اجتماعی، اجتماعی، کنترل دیگران، انسجام به نسبت ایثار یا دیگران، کمک به نسبت

 روی بر تاکید با شهری مدیریت به اهداف دسترسی برای را زمینه اجتماعی سرمایۀ شده، مطرح های نظریه به توجه با و

 بهسازی و نوسازی های برنامه پیشبرد باال، به پایین از ریزی نامهتقویت بر و محلی های شبکه و اعتماد مشارکت،

مشارکت  از پشتیبانی و منابع محلی بسیج با و سازد، می مهیا شهری مدیران عملکرد بر کنترل محلی افزایش و شهری
 ارتقای .انجامد می خصوصی بخش و نهاد مردم های سازمان دولت، شهروندان، های سلیقه کاهش اختالف به عمومی
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 در .شوند شهری می فرسودۀ های بافت کیفی و کمی ارتقای به منجر اجتماعی سرمایۀ به مربوط های سطوح مولفه

 اجتماعی ظرفیت سنجش در را نقش اساسی کمی های مدل قالب در کیفی معیارهای زیر از حاصل کمی مقدار واقع

ساختارهای اجتماعی اهمیت بسزایی در فضاهای شهری های اخیر از آنجایی که در دهه .دارد شهری مختلف های بافت
توان در سه نوع عوامل اجتماعی پیوندی، عوامل یابند. عوامل اجتماعی را میبنابراین شناسایی این عوامل اهمیت می ،دارند

دارد که  هایی اشارهبندی کرد. عوامل اجتماعی پیوندی به تالشاجتماعی اتصالی و عوامل اجتماعی مربوط کننده طبقه
شود که دارای بخشد و نوعاً در میان مردمی یافت میگروهی اعضای یک اجتماع محلی را تحکیم میپیوندهای درون

(. همچنین این نوع عوامل توانایی گروهی را 8: 1390 ،ها هستند )پورمحمدی و همکارانعالیق مشترك واقعی و یا ارزش
 کندقویت کرده و اعضا را برای کنش در جهت منفعت گروهی تحریک میبرای تحت تأثیر قرار دادن رفتار فردی را ت

(Besser, 2009:186).  
صالی، شامل پیوندهای عوامل اجتماعی ات شود.های همگن یافت میتر در بعد شناختی و در میان گروهشاین عوامل بی

ت اجتماعی، انسجام و و به سطوح عدالهای اجتماعی مشابهی ندارند های مختلف جامعه است که ضرورتاً هویتبین گروه
رزهای گروهی و در کنار همدیگر های مختلف و گذار از مو به روابط بین افراد از گروه عنوان کلاحترام متقابل در جامعه به

 Besser, 2009: 186).  های مجزا به درون یک اجتماع محلی اشاره داردآوردن مردم، از گروه
کند که قدرت مرتبط می ها را به مردمیکند که افراد یا گروهه پیوندهایی را توصیف میعوامل اجتماعی مربوط کنند

دهد؛ از نهادهای قدرت را می ی دستیابی به منابع، افکار و اطالعاتیها اجازهسیاسی و مالی دارند. این پیوندها به گروه
ح مؤثر سیاسی رد و کنش جمعی به سمت سطاجتماعی سطح خ یهمچنین توانایی اعضای گروه را برای گسترش سرمایه

   (Sabatini, 2009: 430).  دهدو اقتصادی افزایش می

 پیشینۀ عملی 

 یهاطرح یاجرا ینهیدر زم یتریکا از تجارب نسبتًا غنیبه عمل آمده، کشور انگلستان و آمر یهایبر اساس بررس
اء و یها غالبًا بر احن طرحیاند. ادوم برخوردار بوده یجنگ جهان یهاژه بعد از سالیفرسوده بو یهابافت 1یو بازساز ءایاح

کاری، تمرکز یل گسترش فقر، بیها به دلن بافتیاند. توجه به اخی متمرکز بودهیو نه تار 2شهر یدرون یهابازسازی بافت
در صدر مطبوعات  3ینمجه یهیها به جنگل و ناحن بافتیف ایآن بوده است. توص ییو فضا یها و تبعات اجتماعتیقوم

اجرا  یهاساخت. برنامهیها را محرز من طرحیا یالدی، ضرورت اجرایم 1960و  1950ی هاسال یمذکور ط یکشورها
ها تا قبل ن برنامهیا یصورت گرفته است. هدف کل 1980 یهاقبل و بعد از سال ین دو کشور در دو مقطع زمانیشده در ا

ها ن برنامهیل این دلیر نقاط شهر بوده است، به همیدر سا 4ین محدوده در منازل دولتین اگزین کردی، جا1980 یهااز سال
اند. به نموده یها تلقن بافتین ایساکن یاجتماع -یت اقتصادیو نه بهبود وضع ینی قومیگزییجهت کاهش جدا یارا بهانه

از شهرهای انگلستان  یژه در تعدادی)بو یی اجتماعهایشهر و بروز ناهنجار یشدن اجتماع یکاری، فقر، قطبیش بیعلت افزا
در فرانسه در  ها مورد توجه قرار گرفت.ن بافتیا یو بازساز ءایمجدداً اح 1980یهارمنگام گالسکو( بعد از سالیمانند ب
-فهرستبنیان نهاده شد که به کار « 5ادمانیفرد و بناهای  یویژه یکمیته»میالدی تشکیالت خاصی به نام  1837سال 

میالدی در انگلستان نیز انجمنی برای  1877پرداخت. در سال کن باارزش که در معرض ویرانی بودند میابرداری و حفظ ام
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تا  ، شکل گرفت وگرددآن به قرن نوزدهم باز می یمجموعه قوانین مربوط به حفظ و احیاء آثار با ارزش شهری که پیشینه
در راستای موضوع مورد مطالعه عالوه بر تجارب جهانی، مطالعات و  ته است.افیعصر حاضر همچنان ادامه و تکامل 

 های مختلفی انجام گردیده است. پژوهش
رداخته است. این پژوهش زا پدرون یهایی برای دستیابی به توسعهها و روشدر پژوهشی به بررسی مدل (2001) کینیتز
های ستفاده از ظرفیتاهای داخل شهری را پر کرده و در در محله های موجودزا، شکافدرون یدهد که توسعهنشان می

 د.شهری نقشی حیاتی دار یپراکنده یهای بکر و جلوگیری از توسعهموجود شهر و محافظت از زمین
های مسکن پرداخته است. این درونی شهر بر اساس شاخص یخود به بررسی توسعه یدر مطالعه (2010) شانون

 داند.درونی شهر می یهای مسکن )اجتماعی، کالبدی و اقتصادی( را رهیافتی در جهت توسعهشاخص یمحقق توسعه
 یهای توسعهکالبدی شهر زنجان با تأکید بر شاخصه یدر پژوهشی به بررسی توسعه (1396محمدی و محمدی )

قواره بوده و از درون سیار پراکنده و بیشهر زنجان ب یاند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که توسعهزا پرداختهدرون
فضایی و تأمین  -کالبدی یبافتى، گسترش بهینهوجود اراضى درون یانجام نپذیرفته است. در شهر زنجان به واسطه

پذیر بوده و حرکت در این زمینه شروع شده ولی روندی بسیار کند و بطئی درونی شهر امکان یمسکن در چارچوب توسعه
یت از بهسازی و نوسازی مسکن در بافت فرسوده و درونی شهر، ارتقای هویت و توجه به مفهوم رشد هوشمند دارد. حما

 .باشدشهر از پیشنهادات اصلی این پژوهش می
 اقتصادی، توسعه ... جنایت، و جرم قبیل از اقتصادی، اجتماعی مختلف عوامل بر اجتماعی سرمایه تأثیر موضوع ۀدربار

 مورد در اما .دارند تحقیق این موضوع با موارد اشتراکاتی برخی در که است شده انجام زیادی حقیقاتت ،...و دینداری

 تحقیقات و نشده انجام زیادی مطالعات شهری، فرسوده بافتهای نوسازی در و بهسازی و اجتماعی سرمایه بین ارتباط

 می شود. اشاره تحقیقات ینا به تعدادی از کهدر ادامه آن پرداخته اند جنبه یک به تنها حاضر
 سرمایه و سطح تحصیالت میان تحقیق، این نتایج طبق همچنین است. اجتماعی سرمایه با مسکونی ثبات و مذهبی

 .دارد وجود معنادار مثبت اجتماعی، رابطه سرمایه و خانواده افراد تعداد میان و منفی معنادار رابطه اجتماعی،
 یهای توسعهکالبدی شهر زنجان با تأکید بر شاخصه یبه بررسی توسعه( در پژوهشی 1396محمدی و محمدی )

قواره بوده و از درون شهر زنجان بسیار پراکنده و بی یاند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که توسعهزا پرداختهدرون
فضایی و تأمین مسکن  -کالبدی بافتى، گسترش بهینهوجود اراضى درون انجام نپذیرفته است. در شهر زنجان به واسطه

پذیر بوده و حرکت در این زمینه شروع شده ولی روندی بسیار کند و بطئی دارد. درونی شهر امکان در چارچوب توسعه
حمایت از بهسازی و نوسازی مسکن در بافت فرسوده و درونی شهر، ارتقای هویت و توجه به مفهوم رشد هوشمند شهر از 

 .باشدژوهش میپیشنهادات اصلی این پ
در محالت بافت قدیمی شهر بافتی درون ی( در تحقیقی با عنوان بررسی ظرفیت توسعه1393پور )صرافی و پارسی

مورد مطالعه در شهر  یاند که محلهکه با روش کمی و توصیفی و تحلیلی انجام شده است، به این نتیجه رسیده بجنورد
خدمات استاندارد  یاجتماعی دارای ظرفیت پذیرش جمعیت جدید و تأمین سرانه ساربان(، از نظر کالبدی و ۀبجنورد )محل

باشد، اما از نظر اقتصادی مشکالتی وجود دارد که ساکنین، توان نوسازی بافت را نداشته و زا میدرون یدر قالب توسعه
 طلبد.ش خصوصی را میگذاری با بخورود مدیریت شهری در سرمایه یزا، مسئلهدرون یعملیاتی کردن توسعه

 رویکرد با شهری و ناکارآمد فرسوده های بافت ساماندهی در بررسی مداخله»عنوان با ای مقاله ( در1393دویران )

 )اقتصاد کارکردگرا رویکرد تلفیق با ترکیبی از رویکرد استفاده که داد نشان «زنجان زینبیۀ محلۀ  :نمونه موردی ترکیبی

 اجتماعی و فرهنگی عناصر و هویت حفظ و آن از وری بهره و زمین ارتقاء ارزش هدف با گرا(تگرا )سنّفرهنگ و محور(
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 هم کارکردگرا و رویکرد منافع هم که طوری . به است فرسوده های بافت در مداخله شیوۀ ترین فرسوده، مناسب بافت

 شود.می تضمین گرا فرهنگ رویکرد مزایای
 فرسودۀ بافت نوسازی در ساکنان مشارکت بر اجتماعی سرمایۀ بررسی نقش به پژوهشی ( در1393) عطار و فر نظم

به  تعلق احساس میزان شاخص، دو میان رابطۀ باالی معناداری بیانگر پژوهش این نتایج اند، که پرداخته اردبیل شهر
 شاخص بین رابطه اریعدم معناد همچنین و فرسوده بافت ساکنان مشارکت میزان با محله نهادی اعتماد میزان و محله

 .باشد می شهری فرسوده بافت فرایند نوسازی در ساکنان مشارکت میزان و اجتماعی همبستگی میزان
 در نوسازی به فرسوده های بافت ساکنان تمایل بر مؤثر عوامل اجتماعی» عنوان با ای مطالعه در (1391) مروتی

 مؤلفه ترین اصلی عنوان به را انسجام و اعتماد مشارکت، خصشا سه  «تهران شهرداری 2منطقه  عبداله امامزاده محلۀ

 ترین پایین در سطح محله در اجتماعی سرمایۀ که است آن بیانگر تحقیق نتایج اند، کرده بررسی اجتماعی سرمایه های

 در اجتماعی های گروه و هاشبکه همچنین تشکیل؛ است نوسازی اهداف مسیر در اساسی مانعی و است ممکن سطح

 از یکی را اجتماعی سرمایۀ سطح بودن پایین نویسنده گرفت. به عبارتی، خواهد صورت سختی به محله ساکنان میان

 داند. می نوسازی و های بهسازی طرح بودن ناموفق علل
شکل  بر مؤثر عوامل اجتماعی و سرمایه بررسی»عنوان  با خود کارشناسی ارشد مقطع پایان نامه ( در1387) خنده رو

 این در .است پرداخته محالت سطح اجتماعی در سرمایه بررسی به «مشهد شهر 9 منطقه در محله سطح در آن یگیر

 میزان که است پرداخته محله سطح در اجتماعی شکل گیری سرمایه بر مؤثر عوامل شناسایی به ابتدا نگارنده تحقیق

 بافت ویژگی های و محله مذهبی مراسم در شرکت مسکونی، ثبات در محله، خانوار( بعد و تحصیالت )درآمد، همگونی

 مراسم در شرکت میان ارتباط بیانگر تحقیق است. نتایج تحقیق این در اجتماعی سرمایه برشکلگیری مؤثر عوامل محله،

های نوسازی و بهسازی و همچنین مطالعات پیشین و تجربیات کشورهای مختلف حاکی از آن است که اکثر طرح
های کالبدی بوده، درحالی که توسعه رویکردی چندوجهی بوده و ها و مؤلفهفرسوده معطوف به شاخص هایارتقای بافت

شود. بنابراین هدف این پژوهش پر کردن محیطی را شامل میابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی و زیست

زا بوده که ی درونهای فرسوده بر توسعهفرهنگی تأثیرگذار بافت –خأل موجود در راستای سنجش عوامل اجتماعی 
 گردد.رویکردی جدید در این حوزه محسوب می

های شهری، های اجتماعی مختلفی در بافتها و مؤلفهتوان عنوان کرد که شاخصبا توجه به مطالب ارائه شده می
مدل مفهومی  (1)گردد. شکل زا میی درونها موجب توسعههای فرسوده وجود دارد که ارتقای آنالخصوص بافتعلی

 تحقیق را نشان می دهد.
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 مدل مفهومی تحقیق -1شکل

 شناسی ها و روشداده

آوری که جمع باشکککدتحلیلی می –روش تحقیق در پژوهش حاضکککر از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصکککیفی 

ی تحقیق شامل مدیران شهری، نخبگان آمار یجامعهمیدانی )پیمایشی( صورت گرفته است.  –اطالعات بصورت اسنادی 
دانشگاهی و ساکنان مربوط به محالت دارای بافت فرسوده است. در خصوص تعیین حجم نمونه هم از قواعد خاص روش 

مورد نیاز در  یای که حجم نمونهحداقل مربعات جزئی )مدل اسککتفاده شککده در این تحقیق( پیروی شککده اسککت، بگونه
ای کوچکتر از روش معادالت سککاختاری مبتنی بر قل مربعات جزئی به طور قابل مالحظهسککازی مسککیری روش حدامدل

کند که حجم کی از جدیدترین قواعد انتخاب حجم نمونه را دارد قواعدی پیشکککنهاد مییکواریانس اسکککت. این روش که 
شاخصینمونه باید برابر  شد: برابر تعداد  سازها بزرگتر از این موارد با شترین تعداد معرفای که دهای  های ترکیبی ارای بی

شککود ک سککازه خاص در مدل مسککیری داخلی ختم مییاسککت؛ ده برابر بیشککترین تعداد مسککیرهای سککاختاری که به 
(Henseler et al, 2009: 288؛) مدل حداقل مربعات جزئی حجم نمونه  ۀبا توجه به قاعد(. 23:1394زاده، )طاهری

نفر مربوط به سکککاکنان  150نفر مربوط به مدیران و نخبگان دانشکککگاهی و  50نفر  200 از این نفر اسکککت. 200برابر با 
الزم به ذکر اسکککت که قلمرو این پژوهش در ابعاد زمانی و مکانی به باشکککد. می 10و  8، 4ی منطقه های فرسکککودهبافت

تمام متغیرهای موجود در در شککهر تبریز مربوط می باشککد. همچنین برای سککهولت کار  1397و  1396 زمسککتان و بهار
 اند. پژوهش کدبندی شده

 

 زای درونهای فرسوده در راستای توسعهاجتماعی بافت –های فرهنگی و متغیرهای ظرفیت هالفهؤم -1جدول  
 متغیر لفهؤم

 های فرسودهاجتماعی بافت –های فرهنگی متغیرهای ظرفیت

 عوامل اجتماعی مربوط کننده
(BC) 

اد به عملکرد مسئوالن و مدیران شهری، میزان مشارکت در انتخابات شوراهای شهر،  میزان اعتماد به طرحمیزان اعتم
 پذیری و نقدپذیری مسئوالن و مدیران شهری.های مدیران و مسئوالن شهری، میزان اعتماد به مشارکتها و برنامه

 عوامل اجتماعی متصل کننده
(BSC) 

ها و نهادهای شهروندی، میزان عالقه به ها، ، میزان عالقه به عضویت در تشکلغریبهمیزان اعتماد به همسایگان و 

 های شهری با سایر شهروندان، میزان اعتماد به عملکرد اجتماعی و مشارکتی ساکنین محله.مشارکت در طرح

 عوامل اجتماعی پیوندی
(LSC) 

اعضای خانواده به انجام کارهای  یه، میزان عالقهمیزان اعتماد و همبستگی خانوادگی در برخورد با مشکالت محل
مشارکتی، میزان همکاری و همفکری در مسائل خانوادگی با خویشاوندان، اعتماد و مشارکت اقتصادی با خویشاوندان، 

 میزان اعتقاد به مشارکت اجتماعی همراه با خویشاوندان.

 بودن. ی مورد سکونتگیری وقایع مختلف در محلهکونت، شاهد شکلی مورد سادآوری خاطرات کودکی در محلهی (LI) هویت مکانی

 .در مناسبت ها و مراسم مختلف با همسایگان، کمک  همسایگان در حل  مشکالت یهمکار (SD) وابستگی اجتماعی

 (ID) وابستگی مکانی
ی مورد سکونت، دان در محلهی مورد سکونت، سکونت بیشتر دوستان و خویشاونها در محلهدلتنگی برای محله و خیابان

 .های مورد سکونت با سایر محلهمتمایز دانستن محله

 (EP) تعلق عاطفی
ی مورد سکونت، احساس امنیت در محلهی مورد سکونت، عالقمندی به ادامه سکونت در محلهاحساس راحتی در محله

 .ی مورد سکونتی مورد سکونت، احساس افتخار به محله

 (DR) زادرون ۀتوسعهای مؤلفه

 .رعایت عدالت اجتماعی، ارتقای هویت شهری،  افزایش حس تعلق اجتماعی، ارتقای امنیت (SC) اجتماعی

 .های شغلی، کاهش فقرونقل، ایجاد فرصتهای حملکاهش هزینه (EC) اقتصادی

 (PH) کالبدی
فیک، رشد هماهنگ کالبد شهر با از بین های با ارزش، کاهش حجم تراهای تاریخی، حفاظت از مکانبهسازی ساختمان

 .هابردن گسستگی بافت

 (EN) زیست محیطی
های آلودگیکاهش سالمتی،  -وساز در ارضی سبز و کشاورزی، کاهش مسائل و مشکالت بهداشتیکاهش نیاز به ساخت

 .محیطی
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ها از معادالت ساختاری مبتنی بر واریانس با روش حداقل ها و آزمون فرضیهدر این پژوهش و به منظور تحلیل داده
هایی همچون توزیع فرضاواًل، این روش به پیش دالیل استفاده از این روش: .شده استاستفاده  (PLSمربعات جزئی )

بینی و اکتشاف ثانیاً، از این روش برای مقاصد پیش. تکی نیستها مشده و حجم باالی نمونههای مشاهدهنرمال معرف
ها با های مبتنی بر کواریانس که سعی در سازگاری دادهشود، به عبارت دیگر، برخالف روشروابط محتمل استفاده می

با توجه به نبود نتیجه،  ها نهفته است. درای است که در دادهالگوی نظری پژوهش دارند، این روش به دنبال کشف نظریه
داده ها در دو قسمت کلی مورد در این مدل  تئوری قابل قبول و پیچیده بودن مسائل از این روش استفاده شده است.

 گیرند:میبررسی و تجزیه و تحلیل قرار 
 :دهدها، دو قسمت کلی را تحت پوشش قرار می روش حداقل مربعات جزئی برای ارزیابی برازش مدل: بررسی برازش مدل -

در این بخش از ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای : گیریهای اندازهالف( بخش مربوط به مدل
ها، ماتریس بارهای عاملی متقابل و روش فورنل و الرکر سنجش پایایی و از ضرایب میانگین واریانس استخراجی سازه

 شود.برای سنجش روایی استفاده می
 های ساختاری استفاده شده است:های زیر برای بررسی برازش مدلدر بخش ساختاری نیز از روش: ساختاریب( بخش 

  ضرایب معناداریt  مقادیر(t_values) 

  معیارR Squares  2یاR  

 هاآزمودن فرضیه -

 :ها از دو قسمت تشکیل شده استدر روش حداقل مربعات جزئی آزمودن فرضیه
 ؛هااداری مربوط به هر یک از فرضیهالف( بررسی ضرایب معن

 .هاب( بررسی ضرایب استاندارد شده مسیرهای مربوط به فرضیه

 قلمرو پژوهش

ستان آذربایجان شرقی شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفته است. کالن ۀهای فرسوداین پژوهش در بافت تبریز مرکز ا
سعتی حدود  ست که با و شمال دریاچه یطهدر قلمرو میانی خ هزار هکتار 24ا شرقی  سمت  ارومیه و  یآذربایجان و در ق

کیلومتری جنوب جلفا، مرز ایران و جمهوری آذربایجان قرار گرفته اسککت.  150کیلومتری غرب تهران قرار دارد و در  619
سرخ فام عون بن علی اینش هر شرقی به کوه  شمال  سهند و از  شه پر برف  شته کوه منفرد همی سمت جنوب به ر  از 

شهر تبریز حدود )عینالی( محدود می ساحت کل  سوده می 2500شود. از م شامل بافت فر شد که عمدههکتار  آن در  یبا
شهر تبریز را به تفکیک مناطق و کالن یمساحت بافت فرسوده (2). جدول قرار دارندچهار و ده شهرداری تبریز  یمنطقه

 دهد.شان میدرصد مساحت بافت فرسوده به کل مساحت منطقه را ن
 

 مساحت بافت فرسوده به تفکیک مناطق و درصد مساحت بافت فرسوده به کل مساحت منطقه -2جدول 
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 مساحت بافت فرسوده

 )به هکتار(
200 216 266 1100 55 85 - 160 - 440 2522 

درصد مساحت بافت 

فرسوده به کل مساحت 
 منطقه

13% 10% 10% 43% 2% 1% - 41% - 42% 10% 

درصد مساحت بافت 

فرسوده به کل مساحت 

 شهر

0.82

% 
0.88% 1.09% 4.50% 0.22% 0.35% - 

0.65

% 
- 1.80% - 

درصد مساحت بافت 
فرسوده به کل مساحت 

 شهر یبافت فرسوده

8% 9% 11% 44% 2% 3% - 6% - 17% - 

 1395مأخذ: مرکز آمار ایران، 

 

 
 شهر تبریزفرسوده در سطح کالن هایپراکنش بافت -2شکل 

 هایافته

 پردازیم.ست که در ادامه به شرح آن میاستفاده شده ا (PLSروش حداقل مربعات جزئی ) در این قسمت از پژوهش از
( باید پایایی متغیرها محاسبه PLSدر روش حداقل مربعات جزئی )ی: ریگاندازه یهامدل ییروا و ییایپا آزمون( الف

شود. ضریب سنتی برای بررسی پایایی متغیرها ضریب آلفای کرونباخ است. اما چون این ضریب کمی سختگیرانه است در 
توان از ضریب ترکیبی نیز استفاده نمود. تفاوتی کنند، میاز معادالت ساختاری مبتنی بر واریانس استفاده می تحقیقاتی که

است. در این  7/0شود در هر صورت مقدار قابل قبول برای این دو ضریب حداقل ندارد که از کدام ضریب استفاده می
 .(3)جدول  ررسی پایایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفته استتحقیق هر دو ضریب آلفای کرونباخ و ضریب ترکیبی برای ب
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 رییگاندازه یهادر آزمون پایایی مدل PLSخروجی الگوریتم  -3جدول 
 نباخوکری آلفا یبیترک بیضر  نباخروکی آلفا یبیترک بیضر 

BC 9372/0 9102/0 LD 9050/0 8432/0 

BSC 8588/0 7896/0 LI 8535/0 7164/0 

DR 0000/1 0000/1 LSC 9037/0 8656/0 

EC 8898/0 8054/0 PH 9585/0 9387/0 

EN 8483/0 7303/0 SC 8924/0 8401/0 

EP 9176/0 8829/0 SD 8369/0 7404/0 

 1397های تحقیق، مأخذ: یافته

 
 562/0و  000/1های اصلی این پژوهش بین لفهؤدهد مقدار متوسط واریانس استخراج برای م( نشان می4جدول )

یی  روای بررس درها است. همچنین لفهؤبیشتر است که نشانگر روایی همگرایی مناسب م 5/0است که از مقدار حداقلی 
 یلفهؤم) خود ۀساز با( آشکار یلفهؤم) هیگو هری عامل بار شود،یم ادی هم هالفهؤمی تقاطعیی روا بعنوان که هالفهؤمی افتراق
ی عامل بار که داد نشان خصوص نیا در هایخروج. باشد گرید یسازه بر هیگو آنی عامل ارب از شتریب 1/0 حداقل ،(پنهان

   .است گرید ۀساز بر هیگو آنی عامل بار از شتریب 1/0 حداقل ،(پنهان ۀلفؤمیعنی  خود ۀساز با آشکار یلفهؤم) هیگو هر

 انس استخراج شدهیو جذر متوسط وار یس همبستگیماتر -4جدول 
 BC BSC DR EC EN EP LD LI LSC PH SC SD 

BC 89/0            

BSC 36/0 78/0           

DR 51/0 67/0 1          

EC 57/0 48/0 79/0 85/0         

EN 89/0 50/0 63/0 72/0 80/0        

EP 04/0 35/0 47/0 16/0 15/0 86/0       

LD 34/0 38/0 39/0 30/0 34/0 34/0 87/0      

LI 46/0 29/0 43/0 43/0 41/0 33/0 69/0 86/0     

LSC 51/0 65/0 71/0 82/0 70/0 09/0 21/0 34/0 80/0    

PH 39/0 51/0 55/0 53/0 53/0 65/0 28/0 39/0 50/0 92/0   

SC 21/0 44/0 76/0 75/0 35/0 26/0 23/0 24/0 55/0 22/0 82/0  

SD 29/0 58/0 59/0 58/0 38/0 14/0 40/0 31/0 72/0 15/0 
68/0 

 
85/0 
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مدل ساختاری مدلی است که در آن روابط بین متغیرهای مکنون و وابسته مورد توجه قرار : ب( آزمون مدل ساختاری

ر شود؛ معیارهای زییری و فقط یک مدل ساختاری تشکیل میگگیرد. یک مدل معادالت ساختاری از چندین مدل اندازهیم
 کنیم:یرا بررسی م

 ( شاخص ضریب تعیینR2متغیرهای مکنون درون )زا؛ 

 .ضرایب مسیر )بتا( و معناداری آن 
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گیرد ها مورد بررسی قرار میدر این بخش از پژوهش به بررسی ضرایب استاندارد شده مسیرهای مربوط به فرضیه
 اسالیپ تمیالگور از دیبا رهایمتغ نیب ریمس تاندارداس بیضرا ۀمحاسب یبرا)اثرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته(. 

 راتییتغ از درصد زانیم نیا مستقل ریمتغ که دهدیم نشان وابسته و مستقل ریمتغ نیب شده استاندارد بیضرا. نمود استفاده
یم نشان را هاهیضفر از کی هر به مربوط یرهایمس شده استاندارد بیضرا( 3) شماره شکل. کندیم نییتب را وابسته ریمتغ

 .دهد

 
 ( شده استاندارد بیراض) وابستهی ها/ریمتغی رو بر مستقلی رهایمتغی اثرگذار -3 شکل

 
شهر کالن یزای بافت فرسودهفرهنگی پژوهش، توسعه درون –اجتماعی  یدهد که هفت مؤلفه( نشان می3شکل )

عالقمندی عبارت از زا درون یبیشترین تأثیرگذاری بر توسعه کنند که در بین متغیرهای پژوهشدرصد تبیین می 72تبریز را 
، کمک  همسایگان در حل مشکالت، شاهد شکل گیری وقایع مختلف بافت، احساس امنیت در بافتسکونت در  یبه ادامه

باشند. می 921/0و  929/0، 933/0، 936/0، 936/0میزان مشارکت در انتخابات شوراهای شهر به ترتیب با ارزش  بافت ودر 
محیطی و اقتصادی، اجتماعی، زیست یفرهنگی موجود بر توسعه –های اجتماعی همچنین به ترتیب بیشترین تأثیر مؤلفه

 بوده است. 553/0و  663/0، 760/0، 792/0های فرسوده به ترتیب با ارزش کالبدی بافت
ی رهایمتغ بر مستقلی رهایمتغی اثرگذار نبود داریمعنی عنی رهایمتغ نیب روابطی دارامعنی بررس جهت نیهمچن

ی داریمعنی برا 96/1 از بزرگتر آماره مقدار کهی ابگونه. شودیم استفاده مدلی خروج از آمده دست به آماره مقدار از وابسته
 (.4شکل) باشدیم قبول مورد نانیاطم درصد 99 سطح دری داریمعنی برا 58/2 از بزرگتر آماره مقدار و درصد 95 سطح در
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 آزمون مدل ساختاری -4شکل 

زای درون یمتغیری که اثرگذاری آنها بر متغیر توسعه 7دهد از بین در مدل پژوهش برای متغیرها نشان می آماره مقدار
را به خود اختصاص  کمترین مقدار آماره SDو  LD ،LI شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفته، سه متغیربافت فرسوده کالن

متغیر  3لذا اثرگذاری ؛ هستند 96/1استاندارد  ی( و چون کمتر از مقدار آماره732/1و  328/0، 663/0 )به ترتیب نداداده
( 5اند. در جدول )دار هستند و بیشترین مقدار آماره را به خود اختصاص دادهدار نیست. اما مابقی متغیرها معنیآخری معنی

اثرگذاری متغیر  یمتغیرها و در واقع مقدار آماره ۀآنچه که مهم است مقدار آمار ( که مربوط به نتایج مدل است،4و شکل )
 یروابط و شوندیم دأییتباشد،  96/1بزرگتر از  ،به دست آمده یآماره مقدار آن در که یروابطمستقل بر متغیر وابسته است. 

 .شوندینم واقع دأییت مورد باشد 96/1 از کمتر هاآن ۀآمار مقدار که
 

 (Tآزمون مدل ساختاری )ضرایب مسیر میانگین، انحراف معیار، مقادیر  -5جدول 
 T آماره اریمع انحراف نمونه نیانگیم یاصل نمونه 

BC -> DR 2015/0 2033/0 0607/0 388/3 

BSC -> DR 1361/0 1291/0 0571/0 382/2 

DR -> EC 7922/0 7933/0 0254/0 12/31 

DR -> EN 6327/0 6427/0 0397/0 92/15 

DR -> PH 5530/0 5548/0 0466/0 85/11 

DR -> SC 7601/0 7605/0 0270/0 10/28 

EP -> DR 3569/0 3566/0 0510/0 997/6 

LD -> DR 0376/0 0452/0 0573/0 653/0 

LI -> DR 0207/0 0236/0 0618/0 334/0 

LSC -> DR 4178/0 4218/0 0634/0 582/6 

SD -> DR 0866/0 0867/0 0450/0 921/1 

 1397های تحقیق، مأخذ: یافته

گیری انعکاسی، آزمون های ارزیابی مدل اندازهکی دیگر از آزمون: یگیری و ساختاریهای اندازهج( آزمون کیفیت مدل
 ابزار تیفیک باشد، مثبت SSE/SSO-1 مقدار چنانچه. شودی م استفاده اشتراك اعتباربررسی کیفیت آن است که 

پذیر از طریق متغیر بینی متغیرهای مشاهده. این شاخص درواقع توانایی مدل مسیر را در پیشاست مناسبی ریگهانداز
( ارائه شده است و مقادیر مثبتی را نشان می 6که در جدول ) PLSسنجد. با توجه خروجی الگوریتم پنهان متناظرشان می
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گیری از کیفیت خوبی نتیجه مدل اندازه باشند. درقبول مییی قابلشده در حد باالتوان گفت که مقادیر محاسبهدهند، می
 بینی را داراست.برخوردار بوده و مدل توانایی پیش

 
 ری و ساختارییگاندازه یهاخروجی آزمون کیفیت مدل -6جدول 

 1-SSE/SSO  1-SSE/SSO 

BC 6324/0 LD 4921/0 

BSC 3451/0 LI 2564/0 

DR - LSC 8024/0 

EC 4317/0 PH 7441/0 

EN 3034/0 SC 4599/0 

EP 5497/0 SD 2142/0 

 1397های تحقیق، مأخذ: یافته

، شاخصی به نام یحداقل مربعات جزئ یسازدر مدل: د( مدل کلی آزمون ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی
دهد و بهیتاری را مدنظر قرار مری و ساخیگپیشنهاد شده است. این شاخص هر دو مدل اندازه (GOF) نیکویی برازش

 رود. یعنوان معیاری برای سنجش عملکرد کلی مدل به کار م
عنوان مقادیر ضعیف، متوسط را به ترتیب به 36/0و  25/0، 01/0حدود این شاخص بین صفر و یک بوده و سه مقدار 

است،  5274/0برابر با  R2میانگین و  7491/0اند. متوسط مقادیر اشتراکی این مدل معرفی نموده GOFو قوی برای 
 به دست آمده است که از مطلوبیت کلی مدل حکایت دارد. 6283/0این مدل، مقدار  GOFشاخص  نهایتاً

 گیرینتیجه

ی شهری، ترکیبی از عناصر گوناگون است که انتظام این عناصر و کارکردها، نظم و های فرسودهاز آنجایی که بافت
ای، امکان تغییر ساخت را غیر ممکن آورد. بنابراین برخورد تک جنبهها به وجود میاین بافتای را برای ساخت ویژه

ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی آن است.  یجانبه به کلیهسازد. بنابراین سامان بخشیدن به آن نیازمند توجه همهمی
کند، بلکه توجه به مسایل اجتماعی و اقتصادی نیز های فرسوده را حل نمیای کالبدی، مشکل بافتعنی نگاه تک جنبهی

دهد بنابراین شهر تبریز را بافت فرسوده به خود اختصاص میدرصد از مساحت کالن 10اهمیت زیادی دارد. از آنجایی که 

پذیر ناضرورتی اجتنابزا درون یههای فرسوده در راستای توسعهبافتتأثیرگذار اجتماعی  –های فرهنگی بررسی ظرفیت
 های فرسوده بر توسعهاز اینرو در این تحقیق پس از شناسایی عوامل اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بافت .گرددتلقی می

ی راهبردهای کاربردی به منظور ارتقای وضع های موجود در بافت به منظور ارائهها و محدودیتزا به بررسی ظرفیتدرون

 ۀ           فرهنگی تحقیق، توسع –اجتماعی یها مؤلفه مهمتریندهد تحقیق نشان میهای افتهموجود پرداخته شده است. ی
تأثیرگذار مولفه کنند که در بین متغیرهای تحقیق بیشترین درصد تبیین می 72شهر تبریز را کالن زای بافت فرسودهدرون

، کمک  همسایگان در بافتاس امنیت در ، احسبافتعالقمندی به ادامه سکونت در است از  عبارتزا درون یبر توسعه
به ترتیب  که میزان مشارکت در انتخابات شوراهای شهر بافت بودن وگیری وقایع مختلف در حل مشکالت، شاهد شکل

 –های اجتماعی همچنین به ترتیب بیشترین تأثیر مؤلفه ؛می باشند 921/0و  929/0، 933/0، 936/0، 936/0با ارزش 
، 760/0، 792/0های فرسوده به ترتیب با ارزش محیطی و کالبدی بافتاقتصادی، اجتماعی، زیست وسعهفرهنگی موجود بر ت

درون زای  ۀفرهنگی تأثیرات مختلفی بر توسع –به این ترتیب  ظرفیت های موجود اجتماعی  .باشدمی 553/0و  663/0
( و کاهش 0.975های حفاظت از مکان های با ارزش )بافت فرسوده کالنشهر تبریز دارند که بیشترین تأثیر آنها بر متغیر
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( و کاهش هزینه 0.929های توسعه )جویی در هزینه( در شاخص های کالبدی  و صرفه0.975حجم ترافیک در محله )
  ( در شاخص های اجتماعی می باشد.0.929های حمل و نقل )

مشارکت در انتخابات  زانیم ،یشهر رانیو مد اعتماد به عملکرد مسئوالن زانیمتحقیق حاکی از آن است که  نتایج
 ها،بهیو غر گانیاعتماد به همسا زانیم ،یو مسئوالن شهر رانیمد یهااعتماد به طرحها و برنامه زانیشهر، م یشوراها

در برخورد با مشکالت  یخانوادگ یاعتماد و همبستگ زانیم ،یشهروند یها و نهادهادر تشکل تیعالقه به عضو زانیم
، مختلف در محله مورد سکونت بودن عیوقا یرگیمورد سکونت، شاهد شکل ۀدر محل یخاطرات کودک یادآوری، محله

مورد  ۀدانستن محل زیمتما، در حل  مشکالت گانیکمک  همسا گان،یها و مراسم مختلف با همسادر مناسبت یهمکار
و  مورد سکونت ۀبه ادامه سکونت در محل یدعالقمن و مورد سکونت ۀراحتی در محل احساسها، محله ریسکونت با سا

شهر کالن ۀهای فرسودفرهنگی تأثیرگذار بافت –های اجتماعی از مؤلفه مورد سکونت ۀدر محل تیاحساس امن همچنین
های های فرسوده مورد مطالعه دارای ظرفیتدهد که بافتهمچنین نتایج نشان میباشد؛ زا میدرون ۀتبریز در راستای توسع

مشارکت و همکاری  یو فرهنگی؛ داشتن روحیه یفرسوده از نظر اجتماع هاییک دست بودن ساکنان بافتلف از جمله مخت
 یهامحل سکونت خود؛ وجود افراد با استعدادها و در حرفه یو بهساز یزندگ تیفیک یارتقا یمناطق برا نیساکنان ا نیدر ب

 NGOبافت؛ وجود  یو کالبد یفیک یمنظور ارتقا همختلف ب یهادر بخش یبوم یرویاز ن مندیمختلف و امکان بهره

؛ سکونت ساکنان بافت ۀفرسوده به علت سابق هایمختلف و فعال در بافت؛ باال بودن حس تعلق به محله در بافت یها
به  بافت یمیساکنان قد ییدر ساعات شب؛ جابجا ژهیدر بافت بو یاجتماع تیعدم امنهایی از جمله همچنین محدودیت

 باشد. می آنها به بافت یو عدم احساس تعلق مکان نییپا یبا طبقات اجتماع درآمدمهاجران کم ینیگزینقاط و جا ریسا

 پیشنهادها:
زیر به  راهکارهایهای فرسوده محدوده مورد مطالعه های موجود در بافتها و همچنین ظرفیتبا توجه به محدودیت

 گردد:ئه میمنظور دستیابی به وضعیت مطلوب ارا
شود و مشارکت مردم های مردم در هر امری عدم عدالت در امور را سبب میکه عدم توجه به خواسته هامشارکت مردم در طرح -

 .باشدها میها و نیازهای آنتوجه مسئولین به خواسته یها نشان دهندهدر طرح

افت، برای توسعه و جذب توریسم داخلی و خارجی و جهت گیری از اماکن تاریخی، مذهبی و فرهنگی بشناسایی، بررسی و بهره -
 های بافت.حفظ هویت و ارزش

های آموزشی توسط نیروهای متخصص و باتجربه جهت باال بردن سطح آگاهی و فرهنگ برگزار کردن هر چه بیشتر کالس -
ها به دیگر گیری از مهاجرت آنبافت و جلو یمردم در خصوص اهمیت و ارزش بافت و ساکن کردن هر چه بیشتر ساکنین اولیه

 .مناطق شهری

های کارگیری تدابیر مدیریتی هماهنگ کننده با حضور سازمانهای مختلف مرتبط و بهایجاد هماهنگی بین نهادها و بخش -
 .افراد ناآشنا و مهاجرحضور دولتی، غیردولتی، مردم و کارآفرینان بافت، جهت جلوگیری از 

به  ها در زمان احیاء بافتها، بازارها( در بافت و جلوگیری از تخریب آنها، حمام)حسینه ش موجودحفظ بناهای قدیمی و با ارز -
 منظور حفظ ارزش بافت و ارتقای تعلق مکانی در بین ساکنین.

 .آنان یاجتماع اتیح تیو تقو طیتوجه به تظاهر حضور افراد در مح -

 .در بافت یزندگ انیو توجه به جر میشهر قد یاجتماع اتیح تیتقو -

 .در بافت تیتراکم جمع شیدر بافت و افزا یساکنان بوم یابقا -

 ی.مرمت هایپروژه یدر تمام یبه مشارکت عموم توجه -

 محله باشد. یبرا بخشتیهو یکه موضوع ایبه گونه یمراسم مذهب یتوجه به برگزار -

 .محله یفرهنگ ییایپو یمناسب برا یبا حضور کارکردها یفرهنگ یفضا جادیا -
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 گردشگر شتریشهر به منظور جذب ب یخیتار اتیح یسابقه انیدر ب یخیبافت تار ییو اجرا یزریبرنامه یدر بدنه یساختار جادیا -

 های اجتماعی بافت.مندی از سرمایههای فرهنگی از طریق بهرهو همچنین ارتقای مؤلفه

های توسعه و همچنین برقراری دم بومی در طرحهای فرسوده به منظور مشارکت دادن مرگری در بافتایجاد مراکز تسهیل -
 های اعتماد متقابل.ارتباط بین مسئوالن و مردم به منظور افزایش شاخص

 های فرسوده ارائه داد:بافت ۀزیر را در ابعاد مختلف به منظور توسع راهکارهایتوان نیز می در سطح کالن و ساختاری
 یاقهو منط یمل یو توسعه شیآما هایاستیسالف( 

 و جمعیت و ایجاد تعادل در فضا؛ تیمتناسب فعال عیتوز -
 ؛افتهیمناطق محروم و کمتر توسعه یتوسعهریزی صحیح برای برنامهبا  داریپا یبه توسعه یابیدست -

 شهر تبریز؛کالن یفرسودهدر مناطق  یو خصوص یگذاری دولتهیسرما تیتقو -
 ایتی بهسازی و نوسازی؛های حمهای هدف در برنامهشناسایی دقیق گروه -
های نوسازی و های طرحتوجه به ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، سیاسی و ... و همچنین تغییرات آن در طول دوره -

 های فرسوده.بهسازی و ارتقای بافت
 های اقتصادی ب( سیاست

 ؛ های کم درآمدمسکن گروه یمنابع مال یکاف نیو تأم یدسترس لیبر تسه دیکأمسکن با ت نیتأم ینظام مال یسامانده -
 ؛ در اعتبارات بخش مسکن ینقش نظام بانک سازینهیبه -
 ؛ التیو بازپرداخت تسه افتیدر در لیتسه -

 ؛ مسکن یمال نیتأم ینهیدر زم یتخصص یهابانک یتعداد و منابع مال شیافزا -
 ؛ مسکن یمنیمقررات و ضوابط ا تیدر راستای التزام به رعا مالی هایمشوق رسای و هاهوشمندسازی وام -
 .درآمدهای کمبه گروه یساخت مسکن و دوران بازپرداخت طوالن ازیکم مورد ن یهوشمند با بهره التیتسه شیافزا -

 شهرسازی  ی وعمران هایاستیسج( 
 ؛شهر یفرسودههای بازسازی، بهسازی و نوسازی بافت -
 ؛درآمدهای کممکان تمرکز گروه نترییاصلیکی از به عنوان  فرسوده بافتدارای  یو توانمندسازی محالت فعل بخشیتیهو -

 ی؛و اجتماع اقتصادی ،یالزامات فن تیبا رعا متقیارزان مسکن ساخت هایتکنولوژی ۀتوسع -
 ؛عمودی یبرای بسترسازی توسعه یمناسب تراکم هایاستیاتخاذ س -
 ، با تنظیم مقررات و قوانین ساختمانی؛هاآن یگونه و رشد قارچ بافت فرسودهمحالت دارای  یاز توسعه رییجلوگ -
 ؛جهت نوسازی و بهسازی مساکن فرسودههای بافت نیساکن قیو تشو لیتسه -

 شهر. یفرسوده بافت محالت در نهاد مردم هایها و تشکلNGOنقش  تیتقو -

 د( تأکید بر رویکرد مشارکتی در نظام مدیریت شهری
سازمان شارکت  شکلهای ددر این بحث م صی و ت صو شد. از رویکردهای این دیدگاه های مردمی مطرح میولتی، نهادهای خ با

شکیل اجتماعات محله شکلت ستعد در ت ساکنان م ضاهایی به منظور افزایش تعامل اجتماعی های و ایجاد محیطمحور، جذب  ها و ف
ها و راهبردهای ه مشککالت این سککونتگاهیابی بهای فرسکوده و مدیران و مسکئوالن شکهری به منظور دسکتسکاکنان سککونتگاه

های فرسککوده که باشککد. از طرفی ایجاد مدیریتی واحد و یکپارچه به عنوان سککازمان متولی بهسککازی و نوسککازی بافتبینانه میواقع
اسخگویی و ها و پهای مردمی را راهنمایی نماید و همچنین دارای شفافیت در پروژههای دولتی و تشکلنهادهای خصوصی، سازمان

 های خود باشد.ها و برنامهپذیری در قبال طرحمسئولیت

 ( رویکرد توانمندسازیکه
های های فرسوده و ساکنان آن با توجه به بودجهی ابعاد اجتماعی، کالبدی و اقتصادی بافتدر رویکرد توانمندسازی باید به کلیه

ر این مناطق، همچنین تأکید بر دسترسی مناسب بر محله و کاهش موجود توجه نمود. مانند افزایش مراکز آموزشی و تفریحی د
 ها به منظور افزایش اشتغال و درآمد ساکنان.ی مراکز تجاری این بافتهای ناشی از تردد نابجای وسایل نقلیه؛ و توسعهآلودگی
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