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 چکیده
 يریپ ذ س ت یز در یکاهش   روند موجبدر ساخت شهرها  تهیمدرن یمبان يو اجرا فناوريرشد  گذشته، ۀدهچند  در

اثرات ک ه   نیا نیتر از برجسته یکیاست.  شده منجر يشهر ينامطلوب در فضاها یاثرات بهکه  است شده شهرها

 نی  ا يری  گ مرتبط با حس تعلق به مک ان در ش ک    يها نام برد، افول ارزش يشهر بیعنوان آس از آن به توان یم

داش ته   يش تر یه ا س رعت ب   در آن فناوريرشد  عتاًیدارد که طب يشتریب ةشهرها جلو امر در کالن نیا .فضاها است

ح س تعل ق ب ه مک ان در      ریعوام  مرتبط با متغ گرفتننظربا در ،يریپذستیز نیتخمپژوهش با هدف  نیاست. ا

 يف از  استنتاج ستمیس بیترک با دیجد گرنیمدل تخم کی خصوص، نیا در شهر تهران انجام شده است. 1 ۀمنطق

بر حس تعل ق ب ه مک ان ش ام       یمبتن يرهایمتغ منظور، نیا يبرا. است شده هیته تمیالگور کیژنت و افتهی قیتطب

 .است شده استفاده گرنیتخم يرهایعنوان متغ به یزندگ تیفیحس مکان و ک ،یاجتماع یۀسرما ت،یکالبد، معنا، فعال

 نیبهت ر  ،(R=926/0) يورود يره ا یمتغ ۀهم شام  کیژنت ۀافتیقیتطب ياستنتاج فاز ستمیس مدلنشان داد  جینتا

. دارد يریپ ذ س ت یز در یکم   اریبس   ریتأث یاجتماع یۀسرماشاخص  نیهمچن. است يریپذستیز گرنیتخممدل 

 ریس ا  از ش تر یب توان د  یم و است شتریبها  شاخص ریسا از يمعنادارترطور  به یذهن یزندگ تیفیک شاخص تیاهم

 منجر شود. مناطق يریپذستیز بهبود به عوام 
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 مقدمه
گذشته، هرچند مزایایی برای ساکنان شهرها به ارمغان داشته، بسیاری از  ۀافزایش جمعیت شهرنشین در طول چند ده

رو ساخته هاجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیستی و کالبدی روب یها نهیدر زم ییها شهرها و ساکنان را با مسائل و چالش

گرفتن شهرها از وضعیت پایداری و تنزل کیفیت زیست و زندگی ساکنان شده  تداوم این وضعیت موجب فاصله است.

منظور حل  پایدار و به ۀتوسع ثعنوان یکی از رویکردهای برآمده از مبح پذیری شهری بهاست. بر این مبنا، زیست

پذیری که از مفاهیم اصلی (. مفهوم زیست41: 1398مقدم و همکاران،  )ساالرید شها و مسائل شهری مطرح  چالش

پذیری زیست (.Jacobs & Appleyard, 2011: 576) استواقع شده  توجه مورد 20از اواخر قرن تحقیق حاضر است، 

ضمن طرح مسئله در  ،آور و شهر امن شهر سالم، شهر خالق، شهر پایدار، شهر تاب از جملهنوین  یها یمانند دیگر تئور

 انسان، مناسب برایمکان . از سوی دیگر، سازد یتر برای زندگی رهنمون م شهری مطلوب داشتن سمت به ، ما راهاشهر

 سبک مدرن ناموفق اتیربتج نیهمچنو جوامع  توسعۀمردم و  یزندگ روش دگرگونیتوجه به  ضمن ی است کها مسئله

از  یاریبس شدنبرآورده مفهومی مهم در عنوان به احساس تعلق به مکانشده است.  بسیار بااهمیت ،یمعمار خیدر تار

 هایفضا درانسان  یبرا. نمود بارز این حس شود یمی شناخته به زندگ دهیمکان و معنا با قرارگیری در  ،انسان یازهاین

. است پیرامونشان محیطها و  انسان نیمناسب ب آوردن ارتباطوجودبه، شهرسازان یها از رسالت یک. یافتد یماتفاق  شهری

 که یطور به ؛داشته باشند گوناگون یها طیرفتار انسان در محنحوۀ از  درستیدرک رسیدن به این مهم، باید  یبراها آن

 (.Waxman, 2004: 124کنند )تر  انسان و مکان را محکم ارتباط بین

 و این مفهوم را با عبارات مختلفی از کنند یعنوان یک مفهوم ذهنی درک م پذیری را بهزیست محققانبسیاری از 

پذیری  . اگرچه این عبارات با زیستدانند یبه تصور و ادراک ساکنان م طو احساس تعلق مربوط نشا جمله سرزندگی،

 کند یتوصیف مها  لهپذیری، شرایطی را در مح نزدیکی دارد، این مفاهیم جایگزین آن نیستند. معنای اصلی زیست طارتبا

 (.Ahmed et al., 2019: 165) ها هستند سبتاً عاری از مزاحمتکه ساکنان ن

مکانی  اجتماعی و اقتصادی جذاب و پرمعنا دارد. چنین شهری یها تیپذیر، طیف کاملی از فضاها و فعالشهر زیست

عی و )شما تپذیری شهری مطرح شده اس زیست ۀرود. رویکردهای گوناگونی دربار یشمار ممطلوب برای کار و زندگی به

نسبت به  پذیریمفهوم زیست پرداختن به، شود یبه آن توجه م پژوهش نیکه در ا (. رویکردی783: 1395همکاران، 

؛ زیرا تاکنون در این زمینه و دشو یانسان منجر مبرای تر  مناسب طیکه به خلق مح مفهوم حس تعلق به مکان است

 جهانی و چه در سطح داخلی چندان بررسی نشده است.ی بنیادین چه در سطح ها یبررستلفیق این دو مفهوم، 

رو  بسیاری روبه یطیمح ستیدنیا با مسائل اجتماعی، اقتصادی و ز یشهرها شهر تهران مانند بسیاری از کالن کالن

 :1393پور و همکاران،  ساسان)پذیری شهر را تحت تأثیر قرار داده است پایدار شهر و در پی آن زیست ۀاست که توسع

خدمات به این  ۀها و ارائ مزاحمت مسکن، زیرساخت ،برای تأمین اشتغالالزم این شهر توان و ظرفیت  از طرفی .(131

 یابیارز تهران شهر 1 ۀدر منطق یریپذستیز تیدر پژوهش وضع(. 32 :1392نژاد و همکاران،  حاتمی)جمعیت را ندارد 

 نیدر ب یطیمختلف مح طیشرا نیهمچنو و نوساز  میت قدمناسب از باف یبیترک داشتن، این منطقهشد. علت انتخاب 
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بر حس تعلق  رگذاریبر عوامل تأث یمبتن یریپذستیز نیتخم یدر پ قیتحق نیا ،درواقع. مناطق منتخب شهر تهران است

 .استتهران  رشه 1 ۀمنطق دربه مکان 

ی و حس تعلق ریپذستیز با مرتبط ینظر یمبانپژوهش،  اتیادب گرفتننظردر بابه پاسخ سؤال فوق، ابتدا  یابیدست یبرا

 استفاده با سپسبررسی و بر مبنای آن چارچوب نظری پژوهش شکل گرفت.  ها آنۀ دهند شکلبه مکان و عوامل اثرگذار و 

 براساس تیدرنها. شد اخذپذیری  بر زیست مؤثرتهران درخصوص عوامل  1نظر شهروندان منطقۀ  ،یا پرسشنامه شیمایپ از

، روش پیشنهادی این تحقیق اجرا و نتایج آن بررسی شد. با بررسی تحقیقات پیشین ها پرسشنامهاطالعات مستخرج از 

متفاوتی بر آن دارند  ریتأثی مختلف شهری ها یژگیوو  ها مؤلفهی است و رخطیغپذیری یک پدیدۀ  مشخص شد زیست

(Kovacs Györi and Cabrera Barona, 2019: 134.)  که عوامل  اند کرده( اعالم 2021پن و همکاران )همچنین

پذیری، پیچیده و غیرخطی  و زیست ها آنو رابطۀ بین  شوند یمپذیری ی انسانی سبب تغییرات در زیستها تیفعالطبیعی و 

مشابه  اند. البتهی تبیین کردهرخطیغپذیری را  است. به عبارتی در این مقاله ارتباط متغیرهای انسانی و طبیعی با زیست

پذیری و عوامل  بودن، به رابطۀ بین زیست پذیری و همچنین غیرخطی بودن پدیدۀ زیستتوصیفات فوق، درخصوص غیرخطی

(. مراجع Hou and Zheng, 2021: 3; Martino et al., 2021: 7بر آن در تحقیقات متعددی اشاره شده است ) مؤثر

ی انسانی ها تیفعالاز عوامل طبیعی و  متأثرپذیری که  ستند. زیستی هریپذستیز ۀدیبودن پدیرخطۀ غیدکنندییتأفوق، 

بودن که مبتنی بر یرخطیغقطعیت و تغییرپذیری وابسته است؛ بنابراین، فرضیۀ یی با عدمفاکتورهای به نوع بهاست، 

 مؤثرذیری و عوامل پبودن زیستاین توضیحات اگر فرضیۀ خطی رغم یعلاثبات است.  لبقابر آن است،  مؤثری ها ناشناخته

وسیلۀ بودن بهدلیل خطیبر آن به مؤثرپذیری و عوامل این است که ساختار مسئلۀ زیست دیمؤنیز صادق باشد،  بر آن

حل  ییکه توانا یبر هوش مصنوع یمبتن یها دارد. مدل یابیارز تیقابلی رگرسیونی ها مدلی سادۀ خطی نظیر ها مدل

 مسئله کاربرد دارد. نیدر ا زیرا دارد، ن یرخطیو غ دهیچیمسائل پ

 یها تیمباحث مرتبط با اقتصاد و فعال رینظ یرخطیدر حل مسائل غ ییعالوه بر توانا یهوش مصنوع یها مدل

از  دارند،کاربرد  یکه در حل مسائل خط یونیرگرس یها دارند. در مدل زیرا ن یمسائل خط تر قیحل دق تیقابل ،یانسان

. با توجه به ساختار شود یمجهول مدل استفاده م یپارامترها برآورد یبرا یینماحداقل مربعات و حداکثر درست یها روش

هوش  یها در مدل که یدرحال ؛پارامتر هستند نیاز عوامل مؤثر بر تخم هاآن یو همگن یآمار یها تعداد داده ،ها روش نیا

برآورد  ابینهیبه تمیالگور ق،یتحق نیا در استفادهمدل مورد رینظ ندهست ابینهیبه یها تمیبر الگور یکه مبتن یمصنوع

 نیکمتر است و ا یآمار یها ت مدل به تعداد دادهیحساس رو نی. از ادهد یرا انجام م یمدل هوش مصنوع یپارامترها

 Sharafati et) شود یم یونیرگرس یها نسبت به مدل یدر حل مسائل خط یهوش مصنوع یها دقت مدل شیافزاسبب 

al., 2018 .) سازی برای کمی کیژنت تمیبا الگور شده بیترک ۀافتیقیتطب یاستنتاج فاز ستمیسدر این تحقیق از مدل

های اخیر تحقیقات اندکی درخصوص  پذیری استفاده شد. در سالارتباط بین متغیرهای حس تعلق به مکان و زیست

پذیری یافته در زمینۀ زیستتطبیق فازی استنتاج مصنوعی و سیستم ی هوش مصنوعی نظیر شبکۀ عصبیها مدلکاربرد 

(. البته در Chen, 2020: 4; Erdoğan and Namlı, 2019: 5; Liu et al., 2019: 32051شهری انجام شده است )

شناسی  وسیلۀ الگوریتم ژنتیک( و همچنین روشیافته بهتحقیق حاضر از یک مدل جدیدتر )سیستم استنتاج فازی تطبیق
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شناسی  رو روش مکان استفاده شده است. از این به تعلق حس متغیرهای بر مبتنی پذیریزیست منظور تخمین جدید به

 پذیری شهری است.شده در تحقیق حاضر، یک حرکت نوین در تحلیل مسائل مرتبط با زیست ارائه

 ينظر یمبان

 پذیريزیستمفاهیم مربوط به 

هستند.  گریکدیها مکمل  آن بیشتراند که  نظر داده یریپذستیدر ارتباط با مفهوم ز یارینظران بس و صاحب شمندانیاند

اند داشته یریپذ ستیمفهوم ز نییدر تب یسع ،به آن دنیرس یها و موضوعات مرتبط و راه میبا توجه به مفاه هاآن

(Adam et al., 2017: 64; Faiz et al., 2012: 6 .) 

حات دیگر مانند پایداری، کیفیت زندگی و الپذیری یک مفهوم کلی است که با تعدادی از مفاهیم و اصط زیست

ها بدون  مکان یریپذستیسنجش زالبته  (.261 :1397خراسانی، )است  طکیفیت مکان و اجتماعات سالم در ارتبا

 (.9: 1395 ،یاست )خراسان ریناپذ امکان یامر یدرنظرگرفتن دانش و فرهنگ محل

یک ابزار در طراحی شهری درنظر گرفته  عنوان بهۀ فرهنگ، رسوم و تنوع اجتماعی است، رندیدربرگپذیری که زیست

 :Mushtaha et al., 2020ی فعالیت، سالمت و پایداری جوامع است )ریگ اندازهو همچنین یک معیار برای  شود یم

ی فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی در ها شاخصاز  متأثرکه معیار جاذبۀ یک شهر برای زندگی است،  پذیری(. زیست874

 (.Miller et al., 2013: 53; Zhan et al., 2018: 94نواحی شهری است )

در محیطی است  عنوان محلی برای زندگی، کار و بازی شهر یا مراکز شهری به یزیر پذیری شامل احیا و برنامهزیست

ونقل متنوع و در دسترس، مسکن  خوب، امکانات و خدمات عمومی، حمل یها رساختیا حضور یا پشتیبانی زکه ب

-بهکیفیت زندگی  ۀدلپذیر برای تجربو بیعی ط ها و محیط مزاحمت شغلی و ساختمان یها صرفه، تنوع فرصت به مقرون

 (.Wong, 2019: 12044) شده است جوامع محلی یا بازدیدکنندگان به میزان یکسان مطرحوسیلۀ 

 افراد ،ریپذ ستیدر شهر ز ،ها اند. طبق نظر آن ارائه کرده یریپذستیاز ز یگرید فیتعار شمندانیاز اند گرید یبرخ

 ،ریپذ ستیز یو شهر و فضا یریپذستیز فیتعار یطورکل داشته باشند. به یتعامالت اجتماع نیریحضور و با سا توانند یم

و  یتعامالت اجتماع ،یمناسب افراد مختلف جامعه، عدالت و برابر یدسترسی مانند ونبراساس موضوعات و عوامل گوناگ

 یریگ میتصم ندیمشارکت ساکنان آن در فرا زانیشهر به م کی یریپذستیز نیهمچن مشارکت شکل گرفته است.

 (.Timmer et al., 2005: 14) وابسته است شانیازهاین نیمنظور تأم به

 یجامعه بر مبنا یاساس یازهاین نیتأم یریپذستیزاست:  کرده فیتعر نیرا چن یریپذ ستیز (2014وینهون )

از خانه، محله،  یمعموالً مشتمل بر عناصر یریپذ ستیز( 2017وچیک ) ۀدیعق به افراد جامعه است.ی ازهایو ن ها تیظرف

 .شود یرا شامل م حیو تفر ییجا رفاه، بهداشت، تناسب، جابه ،یتصاداق یها فرصت ت،یاست که امن یشهر منطقه و کالن

با  التیبه خدمات و تسه یدسترس هستند: ریبه شرح ز یسکونتگاه یریپذ ستیز یارهایمع (2002استدمن )نظر  از

تنوع در قوم، سن، جنس،  اده،یحرکت پ تیقابل ،یبهداشت یها ونقل و مراقبت مانند هنرها، مدارس، حمل یمحل تیفیک

 یفضاها یخودمختار ،یمشارکت اجتماع یموجود برا یها فضا و فرصت ،یداریپا ت،یامن ،یاقتصاد -یاجتماع طیشرا

مسکن، وجود  متیو ق یاز نظر تجار یفرد، ثبات اقتصاد منحصربه تیو هو تیمالکاحساس افتخار به  ،یخصوص
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هوا، احساس  تیفیک ،یعموم یهنرها ،یباشناختیابعاد ز ،یشهر یدر طول عمر ساکنان، طراح یریادگی التیتسه

 .داوطلبانه یها تیفعال و خیبه تار یوابستگ ،یمشترک، مشارکت مدن یها ، انعطاف ارزشهاهمحل گریبا د یوستگیپ

دارای کنند و افراد  دایزمان با هم توسعه پ هم یتجار ۀونقل و توسع است که مسکن، حمل ییجا ریپذستیاجتماع ز

و  یزندگ یاستانداردها ،یزندگ تیفیبهبود ک یریپذستی. هدف زهستند داریونقل پا حمل یها نهیبه گز یکاف یدسترس

 (.Faiz et al., 2012: 4) اجتماعات است ۀهم یبرا ستیز طیمح

یازمند ی آن، نها یژگیوو  ها مزاحمتۀ مؤلفی است که شناخت چندوجهی گسترده و ا گونه بهپذیری  مفهوم زیست

 .کرد اشاره موارد نیا به توان یمپذیری ی خارجی و داخلی مرتبط با مفهوم زیستها پژوهش ازجملهمطالعات بسیار است. 

عملکرد شهرها از لحاظ سطح  ،اند که براساس آن بودهمعرفی کرده  یاریمع ی راریپذ ستیز( 2017آدام و همکاران )

در شهرها مرتبط  یزندگ تیفیچند بعد دارد که عمدتاً با ک ریپذ  ستی. شهر زشود یم یساکنان بررس یبرا جادشدهیا یزندگ

مادرید . کند یم فیتعر یشهر تیفیباک ستیز طیو مح تیفیعنوان مکان باک را به یریپذ ستزی( 2014بارتون )هستند. 

 ونقل، حمل تراکم، معموالً که کند یممعرفی  متنوعی بسیار یریگ اندازه قابلی نماگرها ۀدربردارندرا  یریپذستیز( 2007)

در شناسایی  تواند یپذیری شهری م رغم آنکه بررسی زیستعلی .دهند یم تشکیل را آن ثابت پایداری اجزای و امنیت

پذیری در ایران  محیط زندگی ساکنان مثمرثمر واقع شود، پرداختن به تئوری زیسترتقای زیستبرای اکمبودها و اقدامات 

 برآمده توان یمپذیری را  رویکرد زیست .(241: 1396همکاران،  و پور ساسان) است واقع شدهتوجه  ردصورت محدود مو به

موجب کاهش توان منابع محیطی  درازمدتاز افزایش آگاهی نسبت به الگوهای ناپایدار زندگی شهری دانست که در 

 (.1: 1396اکبری و همکاران،  علیشود ) یم

اشاره دارد.  افراد آن جامعه یها تیازها و ظرفین یک جامعه بر مبناین ملزومات یتأم ۀبه درج یریپذ ستیصطالح زا

و  پورساسان) گذارد یها احترام نم آن یها است و به خواسته اعتنا یافراد آن جامعه ب یازهایر به نیپذ ستیرزیغ ۀک جامعی

 (129: 1393همکاران، 

 مربوط به حس تعلق به مکان میمفاه 

 یبر رو تواند یبه شناخت خود نائل شود. او م تواند یساکنان آن است. انسان با شناخت مکان م تیهو یعنصر اصل مکان،

به مکان   است که انسان یذهن ریتصاو نیباشد. هم رگذاریاز مکان تأث یذهن ریتصو یریگ و شکل طیادراکاتش از مح

 .معاصر است یمشکالت شهرساز نیا و زمان، از بارزتراز فض ی. بحران مکان به مفهوم بحران اجتماعدهد یم تیهو

 (.41: 1382ی، است )پرتو افتهیو ارتباط تبلور  خیتار بدون ت،یهو بدون یشهر یفضاها جادیکه در ا یبحران

ها  آن اماوابسته به آن دارد،  یها تیو فعال یکالبد اتیدر خصوص شهیمکان ر یمعتقد است معان( 1998مونتگومری )

 ؛دهند یمکان را شکل م اتیهستند که خصوص یانسان اتیو مقاصد و تجرب دهند یمکان را شکل نم یکالبد اتیخصوص

در ( 1977کانتر ) .دهد یخود ما آن را شکل م ۀاست که عمل ارزند یعملکرد، دهد یارائه م طیآنچه را که مح نیبنابرا

هر مکان  ۀسازند یها مؤلفه انیم ۀرابط ۀکنند نییه تبک دهد یاز مکان را ارائه م یمدل (1998مونتگومری ) ۀدیا لیتکم

شده  کاربرد مدل ارائه حیدر توض (1977کانتر ) .و تصورات ها تی: کالبد، فعالشناسد یهر مکان سه مؤلفه م یبرا یاست. و
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. اگر میآغاز کن میتوان یم «و تصورات ها تیکالبد، فعال» یها از مؤلفه کیها از هر مکان فیتعر یکه برا کند یم دیتأک

آغاز کرد که قرار است در طرح موردنظر  ییها تیفعال یبند و گروه ها تیفعال فیتعر از توان یم ،وجود ندارد یکیزیساختار ف

وجود دارد، ارتباط  ها تیفعال نیکه از ا یتصورات و انتظارات ختو شنا فیبه تعر ها، تیفعال نیا ییپس از شناسا .درخ بده

 رفتارها پرداخت. نیمتناسب ا یکیزیف یها ها و فرم آن انیم

تحت عنوان  یدیبعد جد «کانتر» یشنهادیپ «تصورات»و  «تیفعال»، «کالبد»، عالوه بر سه بعد داریمدل مکان پا در

 ینظر یمبنا تواند یم «داریمکان پا» ی. مدل چهاربعدشود یماضافه  «مکان»به ابعاد گوناگون  زین «ستمیاکوس»

 تیفیک» ۀسه مؤلف ط،یمح ۀابعاد چهارگان بیکه از ترک ردیگبقرار  یشهر یطراح تیفیک ۀسازند یها مؤلفه یبازشناس

 یطراح یکل تیفیک ۀدهند شکل یروهاین ۀمثاب به «یطیمح ستیز تیفیک»و  «یباشناختیز -یتجر تیفیک»، «یعملکرد

ن فضا، توده، ذهن یب ۀم رابطیتنظ یمدل مکان بهزادفر، طراحدر . (60: 1380 ،ارکل. )گشوند یمکان استنتاج م کی یشهر

به  ،مکان یها ن مؤلفهیکپارچه بی یق ساماندهید بتواند از طریبا یاست. درواقع، طراح ییبایمنظور خلق ز ت بهیو فعال

 ۀچهار مؤلف از یکیحداقل  بایداست که  یتیز واقعین شده یدا کند. مکان طراحیدست پ ییو کارا یدار یت، معنیمطلوب

 (.31: 1396 ،و همکاران یت را داشته باشد تا معنادار شود. )رضوانیفضا، توده، ذهن و فعال

و انسان خود را  شود یمنجر م تیفیباک یها طیاز حس مکان است که به مح یسطح باالتر ،حس تعلق به مکان

 .(85: 1397و همکاران،  ی)نکوئ گذارد یو به آن احترام م داند یاز آن م یجزئ

و رشد  اندآمده ایکه در آن به دن کنند یم فیتعری مکان به کمکخود را  افرادمعنا است که  نیبه ا یمکان تعلق

و قدرت انسان را  تیمکان، هو ۀو خاطر دهد یقرار م ریو ماندگار تحت تأث قیعم یا گونه را به افرادارتباط  نیا اند. کرده

 .(60: 1385)فالحت،  دکن یم تیتقو

 تیاز هو یعنوان بخش فرد به لیبا مکان خاص و تبد یعاطف یرا وابستگ یتعلق مکان( 2015بونایتو و همکاران )

و  دیآ یم دیفرد و مکان پد نیب یشناخت و روان یاجتماع ندایامر در چارچوب فر نیکه ا کند یو ادعا م کند یم فیمکان تعر

 بت به مکان است.احساس و عالقه نس ۀ آن،جینت

اند،  پرداخته بوده یبه حس تعلق مکان یدارشناسیو پد یطیمح یکه در قالب روانشناس ینظر یکردهایبر رو عالوه

عناصر  یگستردگ لیدلد. بهکرحس اشاره  نیا یریگ در شکل یفرد یها یژگیو و یفرهنگ -یبه عوامل اجتماع دیبا

و  یاز عوامل اصل یکیعنوان  به یاجتماع یۀرماس رها،یمتغ دیو تحد قیتدق یدر پژوهش حاضر برا ،یو اجتماع یفرهنگ

اجتماعی و تعلق مکانی از اهمیت خاصی  ۀیک اجتماع، سرمای یها ییدر بین دارا د.ش نشیمؤثر بر حس تعلق به مکان گز

 ها هید سایر سرماافرا شود یم موجبزیرا این دو دارایی  ؛محله یا شهر باشد ۀمحرک توسع تواند یبرخوردار است و م

: 1393 )زنگنه و همکاران، وارد عرصه کنند شان یترقی محیط زندگ منظوربهفکری و مالی خود را  یها هیازجمله سرما

این واقعیت است که اطرافیان فرد از قبیل خانواده، دوستان، همکاران و  ۀکنند انیاجتماعی، ب ۀمفهوم سرمای(. 111

، اجتماعات متشکل از این رو نیاتکا و اعتمادند. از ا که در مواقع بحرانی قابل دهند یآشنایان دارایی مهمی را تشکیل م

 یتر جدید، از موضع محکم یها صتاز فر یمند کمتر و برای بهره یریپذ بی، آسالتافراد نیز هنگام مراجعه با فقر و مشک

: 1395)امانپور و همکاران،  عبارتی این اجتماعات در مقایسه با دیگر مجامع دارای پایداری بیشتری هستند برخوردارند. به
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بر دو  رگذاریتأثی ها شاخصمعیارها و  توان یمشده در مبانی نظری پژوهش،  با توجه به تعاریف و نظریات مطرح (.72

 ی کرد.بند صورت 1پذیری و حس تعلق مکانی را در جدول  تمفهوم زیس

 یو حس تعلق مکان يریپذ ستیبر دو مفهوم ز رگذاریتأث يها و شاخص ارهایمع. 1جدول 

 ردیف معیارها ها شاخص منبع
 (2010(، رو و همکاران )2008لیتمن )

 ،(1395) همکاران و خراسانی ،(1390) بندرآباد ،(1390) گلکار ،(1385) فالحت
 و پور ساسان ،(1396) حبیب و پایه دانش ،(1394) پاکزاد ،(1392) همکاران و زنگنه

 (1397) همکاران

 بصری تناسبات

 1 کالبد
 فضایی کالبد کیفیت

 بصری غنای

 (، بندرآباد2017(، آدام و همکاران )2016(، ونگ و همکاران )2017فیز و همکاران )
 ،(1392) همکاران و زنگنه) ،(1395) همکاران و خراسانی ،(1390) گلکار ،(1390)

 (1397) همکاران و پور ساسان ،(1396) حبیب و پایه دانش ،(1394) پاکزاد

 دسترسی قابلیت

 2 فعالیت
 سازگار بندی پهنه

 کنندگی دعوت

 پذیری انعطاف

(Rue et al., 2010)، (Insch and Florek, 2010) 
 همکاران و پور نیک ،(1395) همکاران و خراسانی ،(1394) همکاران و پور نیک

 (1399) همکاران و یزدانفر ،(1394)

 آگاهی

 3 اجتماعی سرمایۀ
 اعتماد

 مشارکت

 اجتماعی تعامالت

(Rue et al., 2010)، (Wang et al., 2016)،  
(Bonaiuto et al., 2015) 

 ،(1395) همکاران و خراسانی ،(1390) گلکار ،(1385 فالحت،) ،(1384) تاجیک
 (1396) حبیب و پایه دانش

 مکان وابستگی

 4 مکان حس

 اجتماع به دلبستگی

 مکانی هویت

 طبیعت با ارتباط

 محیطی هویت

(Faiz et al., 2012)، (Burton, 2014) 
 (Adam et al., 2017)، (Vuchic, 2017) 

 یخراسان ،(1393) همکاران و پور ییصفا ،(1392 همکاران و زنگنه) ،(1390) بندرآباد
 (1397) همکاران و پور ساسان ،(1395) همکاران و

 یزندگ به دیام

 5 یزندگ تیفیک
 تیامن و آرامش

 یتمندیرضا

(Wang et al., 2016) ،(Faiz et al., 2012)، (Burton, 2014) 
 (Adam et al., 2017)، (Vuchic, 2017) 

 پور ساسان ،(1395) همکاران و یخراسان ،(1392) همکاران و زنگنه ،(1390) بندرآباد
 (1397) همکاران و

 عدالت و یبرابر

ستیز از درک
 یریپذ

6 

 بهداشت

 یکیزیف رفاه

 یاجتماع طیشرا تنوع

 ادهیپ سهولت

 مناسب یدسترس

 مطلوب مسکن

 کار و شتیمع

 آموزش

 

 :کرد یبند دسته یمکان را به دو بخش اصل تعلق عوامل مرتبط با حس توان یم 1جدول به  استنادبا 

 یها یژگی)نگرش به و یکالبد-ییعوامل فضا ،یسنجش عوامل مؤثر بر حس تعلق مکان یبخش اول برا در

ارتباط درون و  ،یطیمح زیتما جادیا قیاز طر ی. عوامل کالبدواقع شدندتوجه  مورد زیسکونت ن( و مدت یکالبد -ییفضا

 ساز نهیانسان در مکان، زم یازهاین نیتأم تیو قابل یازهمس ،یکالبد یاجزا دمانیچ ،یده در فضاها، نوع سامان رونیب

 .(33: 1390 ،ی)جوان فروزنده و مطلب شوند یحس تعلق افراد به مکان سکونتشان م
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در بخش دوم برای سنجش عوامل مؤثر بر حس تعلق مکانی، عوامل اجتماعی )مفهوم سرمایۀ اجتماعی( و 

دلیل گستردگی عناصر اجتماعی، در پژوهش حاضر برای تدقیق و تحدید  توجه واقع شدند. بههای فردی مورد  ویژگی

تعلق مکانی انتخاب شد. در گام بعدی توجه به دیدگاه و عنوان یکی از عوامل مؤثر بر حس  متغیرها، سرمایۀ اجتماعی به

های پژوهشی و عملیاتی صورت گرفت. مدل مفهومی تحقیق با استفاده از  نظرات اندیشمندان دو حوزه و همچنین پروژه

شوند، با درنظرگرفتن حس تعلق به مکان تبیین شد.  پذیری شهری منجر می عوامل عینی و ذهنی که به درک از زیست

شاخص کالبد، فعالیت، سرمایۀ اجتماعی، حس مکان،  ششآمده است، بر مبنای  1طور خالصه در شکل  ین مدل که بها

 پذیری شهری طراحی شده است. کیفیت زندگی ذهنی و درک از زیست

 

 . مدل مفهومی تحقیق1 شک 

از  درک و تحقیق عامل و متغیر نیتر مستقل عنوان به کالبد است، شده مشخص قیتحق مدل در که طور همان

 فعالیت و کالبد ۀحوز است؛ بنابراین، دو آمده آن در عامل نیتر وابسته عنوان بهشهروندان،  وسیلۀبه شهری پذیری زیست

ی اجتماعی ها هیسرماو کیفیت زندگی و حس مکان  یریگ شکل یها نهیاذهان شهروندان، زم ۀگرفته از حیات هرروز شکل

ۀ شهر هستند که در مراحل درک و دهند شکل، کالبد و فعالیت از اولین عوامل گرید عبارت بهت. شهری اس یها طیدر مح

متغیر  نیتر مستقل عنوان بهبودن نسبت به عوامل دیگر، تر ینیعدلیل  گیرند. شاخص کالبد به یمقرار  مدنظرخوانش شهر 

همچنین فعالیت در جایگاه بعدی قراردارد.  شاخص در ابتدای سلسلۀ اثرگذاری متغیرهای تعلق مکانی قرار گرفته است.

. شاخص حس مکان دنده یمسرمایۀ اجتماعی در الیۀ بعدی قرار دارد که همۀ این عوامل، حس مکان افراد را تشکیل 

نیز با اثرگذاری بر کیفیت زندگی ذهنی ساکنان شهری، به تغییر در درک از زیست پذیری منجر خواهد شد. تقدم و توالی 

 شش فرضیه به شرح زیر در این تحقیق بررسی شدند: براساسپذیری شهروندان،  بر زیست مؤثر یها شاخص
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عنوان مفهومی عینی،  اثرگذاری کالبد بر فعالیت است. این فرضیه بر این اساس استوار است که کالبد به :فرضیۀ اول

 تیمرتبط با فعال میمفاهاز  برگرفته و یاجتماع یۀسرمابر  تیفعال یاثرگذار: دوم یۀفرضاست.  رگذاریتأثبر فعالیت 

همچنین با مرور ادبیات مرتبط با حس مکان مشخص شد این مفهوم دارای دو بعد  .هستند یاجتماع یۀسرما ۀدهند شکل

 سوم یۀفرض. ردیپذیم اثر، از سرمایۀ اجتماعی آنعینی و ذهنی است که در بعد عینی، از فعالیت و در بعد انتزاعی 

ی سرمایۀ اجتماعی بر حس مکان است. شاخص حس مکان از اثرگذار چهارم یۀفرضبر حس مکان و  تیلفعا یاثرگذار

قرار  ها شاخصنظر بعد ارزشی، مفهومی باالتر از سایر مفاهیم است که در مدل مفهومی در رتبۀ باالتری نسبت به بقیۀ 

معناداری بر کیفیت  ریتأثشد حس مکان دارد. همچنین از بررسی اثرات دوگانۀ بین حس مکان و رضایتمندی مشخص 

 زندگی ذهنی شهری در شهروندان دارد. 

طور  اثرگذاری حس مکان بر کیفیت زندگی ذهنی شهروندان مشخص شد. درنهایت، همان با توجه به فرضیۀ پنجم،

گی افراد در بخش توان بین کیفیت زندکه در مبانی نظری و ادبیات پژوهش آمده است، رابطۀ مستقیم و معناداری را می

فرضیۀ ششم پژوهش  عنوان بهکنند در نظر گرفت که پذیری در شهری که در آن زندگی میذهنی با میزان کیفیت زیست

 در نظر گرفته شد.

 قیتحق روش
ترتیب  از روش کمی استفاده شده است. بدینپژوهش  یها انتخاب نوع دادهرو کاربردی است و در  ماهیت پژوهش پیش

 شده  میتنظ پرسشنامهیک  ،ق حاضریتحق در شده انجامی ساز منظور مدل و به یآمار نمونۀاطالعات از  یآور جمع یبرا

شدن مشخصات  ن و مشخصییمنظور تع به توصیفی و اول ۀاست. دست از دو دسته سؤال متشکل قیتحق ۀنامشپرس است.

که استنباطی و تحلیلی  دوم ۀشده است. دست مطرح سنالت و ی، تحصوضعیت تأهل ت،یلحاظ جنس زا یآمار جامعۀ

ی برای ساز نهیزمی پژوهش، در راستای دستیابی به اهداف کلی آن و ها داده لیوتحل هیو تجز یبررسمنظور  بهاست، 

نحوی تنظیم شده است  با توجه به مدل مفهومی تحقیق، پرسشنامه به ه است.شدم یتنظ ق حاضریتحق دستیابی به نتایج

به  با توجه یریپذ ستیز از درک و یذهن یزندگ تیفیک ،حس مکان ،یاجتماع یۀسرما ت،یکالبد، معنا، فعال عامل که شش

درک شهروندان از ابزاری برای سنجش و ارزیابی  حس مکان ۀپرسشنام، گرید عبارت بهساختار هرکدام بررسی شود. 

 ها گردآوری دادههمچنین  در نظر گرفته شده است. استفاده از طیف لیکرتکه با  استعوامل مرتبط با آن در شهر تهران 

ی انجام شده است. راهبرد مورداستفاده در این پژوهش، راهبرد مطالعۀ موردی و میدان یا کتابخانه یها با استفاده از روش

 ،نیزم رانیا تهران، پایتخت . شهراند دادهتهران تشکیل  1است که در این تحقیق، جامعۀ آماری را تمامی ساکنان منطقۀ 

 مرکز 1395 سال مسکن و نفوس براساس سرشماری جمعیت نفر میلیون 7/8 حدود با شهر نیتر تیپرجمع و نیتر بزرگ

 که هزارساله 7 تمدنی ۀنیشیپ با است؛ شهری جمعیتی کشور کانون نیتر پرتراکم لومترمربعیک 615 مساحت با و ایران آمار

 ییاجرا ،یادار مهم یها میتصم شتریب که است یشهرتهران  است. شده انتخاب پایتخت عنوان به است سال 200 از بیش

 آن یها تیفعال از متأثر کشور سیاسی علمی، فرهنگی، اقتصادی، یها جنبهاز  بسیاری و شود یم گرفته آن در یاسیس و

 (.1396، شهر تهراناست )آمارنامۀ 
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نمونۀ آماری  ازیموردنبرای تخمین حجم نمونه، از رابطۀ حجم نمونۀ کوکران استفاده شده است. بر این اساس، حجم 

 است. 2جدول  صورت بهتهران(  شهر 1در این پژوهش )منطقۀ  موردمطالعهبرای مناطق 

 

 تهران شهر يا بالقوهدر تقسیمات منطقۀ  1منطقۀ  محدودة. 2 شک 

 کوکرانروش  براساس موردمطالعهدر مناطق  ازیموردنبرآورد حجم نمونۀ  اتیجزئ. 2 جدول

−𝛂 p q 𝐙𝟏 جمعیت )نفر( منطقه
𝜶

𝟐
 )نفر( شده برداشتحجم نمونۀ  )نفر( ازیموردنحجم نمونۀ  

1 493،889 08/0 5/0 5/0 75/1 120 150 

 

نفر است. بر این اساس و با درنظرگرفتن  120برابر  1در منطقۀ  ازیموردنحداقل حجم نمونۀ  2با توجه به جدول 

قبولی به  تا حد قابل توان یمتعداد نمونۀ پرسشنامه  150، مشخص شد با توزیع شده ارائهی ها جوابقطعیت موجود در  عدم

 روایی و پایایی مناسبی رسید.
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 یافته سیستم استنتاج فازي تطبیق 
های یک سیستم رابط فازی، توانایی نامناسب آن برای آموزش متغیرهای دستورهای فازی است.  ضعف نیتر مهمیکی از 

( شبکۀ عصبی مصنوعی را با سیستم رابط فازی ادغام کرده است. در این 1495: 1996برای حل این موضوع، گنگ )

دارد. روش  برعهدهو موردانتظار را  ی خطاهای برآمده از نتایج واقعیریگ اندازهمدل جدید، شبکۀ عصبی مصنوعی نقش 

وسیلۀ روش  رود و مابقی پارامترهای آن به می کار بهبرای تعیین مقدار متغیرهای تابع عضویت  1عصبی بازگشت به عقب

 از پنج گام مهم و اساسی تشکیل شده است: ،افتهی قیتطب یاستنتاج فاز ستمیس. مدل شود یمتخمین زده  2حداقل مربعات

 :شود یممحاسبه  1رابطۀ  صورت بهیافته است که تابع گره آن  ر گره در این گام یک گره تطبیقگام اول: ه

(1) 
 

 
 

 

    

    

.

.

. .

. .


 

 

l i A

l i Bi 2

O μ x i 1 2

O μ x i 3 4
 

شود که  یمثابت فرض  صورت بهپذیرد و هر گره  گام دوم: تعیین وزن هریک از دستورها در این گام صورت می

 :شود یمبیان  2شکل رابطۀ   به

(2)     
       

.
.   

2 i i Ai Bi
O w μ x μ y i 1 2  

. توصیف دشو یمتقسیم  ها وزناز هر دستور در گام قبلی، بر مجموع همه  آمده دست بهوزن  گام سوم: در این مرحله

 است: 3رابطۀ  صورت بهریاضی این گام 

(3)  .
 



i

3 i i

1 2

w
O w

w w
 

 :شده است نشان داده 4رابطۀ  صورت بهگام،  این در تطبیقی یها گرهاز  آمده دست بهی ها یخروجگام چهارم: نتایج 

(4)   
        

.
. .    

4 i i i ix iy i
Q wf w p q r i 1 2 

 .شوند یماست. متغیرهای این گام، پارامترهای مرتبط خوانده  بهبود قابلی رهایمتغ rو  p ،q 4در رابطۀ 

 است. 5رابطۀ  صورت بهدر گام چهارم، خروجی این گام  شده محاسبهی ها یخروج دار وزنگام پنجم: تعیین میانگین 

(5) 
.




2

5  1 i i

i 1

O w f 

 

 افتهیقیتطب ياستنتاج فاز ستمیس. ساختار 3 شک 

 Jang, 1996: 1498 منبع:

 الگوریتم ژنتیک
ی تکاملی است. اساس تکامل طبیعی، تغییر و انتخاب تصادفی در ها تمیالگوری مبتنی بر ها روشالگوریتم ژنتیک یکی از 

کند که جمعیت  یمی ابتدایی آغاز ها پاسخی از ا مجموعهاعضای یک جمعیت است. الگوریتم ژنتیک محاسبات خود را با 

                                                 
1. Back propagation neural networks 

2. Least square method 
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حاوی یک  ها پاسخ. هریک از این است مسئله. هر عضو از این جمعیت پاسخی محتمل برای حل شود یمخوانده 

∋روموزوم ک 𝑅𝑋𝑛 برابر با  ها ژن. مقادیر شود یمکه به آن ژن گفته  استی از اعداد ا مجموعهو هر کروموزوم  است

بیان  6رابطۀ  صورت به توانند یممقادیر متغیرهای تصمیم است و به انواع مختلف همانند اعداد صحیح یا صفر و یکی 

 شوند: 

(6) . .   1 2 N
X X X X 

ی از ا مجموعهو انتخاب تصادفی بر پایۀ  وجو جستهای الگوریتم ژنتیک آن است که  مزیت نیتر مهمیکی از 

و جهش  . این الگوریتم از سه عملگر اصلی، انتخاب، پیونددشو ینمی محتمل است و فقط یک جواب ارزیابی ها جواب

، وظیفۀ انجام عملگر انتخاب ها جوابی بند بهرتی گوناگونی مانند چرخ رولت و ها روش. در عملگر انتخاب، ردیگ یمبهره 

ی ها ژنی مختلف والدین و ایجاد فرزندان برای نسل بعدی دارد؛ برای مثال، ها ژنرا دارند. عملگر پیوند وظیفۀ ترکیب 

𝐾را درنظر بگیرید و متغیری نظیر  𝑌و  𝑋والدین  ∈  [1. 𝑛]  .محل تصادفی نقطۀ پیوند فرزندان نسل بعدی باشد

 خواهند بود:  7رابطۀ  صورت به آمده دست بهفرزندان 

(7) . . . . . . .

. . . . . . .
{  

 

    

    

new 1 2 K K 1 K 2 n

new 1 2 K K 1 K 2 n

X X X X Y Y Y

Y Y Y Y X X X
 

هستند که دارای خصوصیات ژنی  𝑌و  𝑋نسل بعدی از والدین  در یدجدمعرف فرزندان  𝑌𝑛𝑒𝑤و 𝑋𝑛𝑒𝑤که در آن، 

تصادفی است. این عملگر به بازیابی  صورت به کروموزوم. وظیفۀ اصلی عملگر، جهش ایجاد تغییر در ندمشترک هست

جوابی بیان شود که در جمعیت اولیه حضور نداشته است. تغییر در  صورت به تواند یمکند و  کمک می رفته ازدستی ها ژن

 : دشو یممطرح  8رابطۀ  صورت بهعملگر جهش 

(8) '  . . . .    
1 K n

X X X X 

𝑋𝐾 8در رابطۀ 
𝑋𝐾]یک ژن تصادفی در بازۀ عددی  ′

𝐿 . 𝑋𝐾
𝑈] است .𝑋𝐾

𝐿  و𝑋𝐾
𝑈  بیانگر مقادیر مرزی حداقل و بیشینۀ

 است. 𝑋𝐾متغیر 

 وسیلۀ الگوریتم ژنتیک یافته به سازي مدل سیستم استنتاج فازي تطبیق بهینه
 پذیرد: ترتیب صورت میای توابع عضویت و قوانین فازی که بیان شدند، مراحل زیر بهسازی پارامتره منظور بهینه به

 شوند؛ می تقسیم 30 و 70 درصدهای با تست و آموزش بخش دو به ها داده ابتدا

 شود؛ می ایجاد اولیه فازی استنتاج سیستم مدل

 شود؛ برآورده شرط خاتمه تا شود می محاسبه مشخص تکرار تعداد در قوانین و عضویت تابع پارامترهای

 .شوند می محاسبه عملکردی های شاخص

 شده است. ارائه 4وسیلۀ الگوریتم ژنتیک در شکل  یافته به تطبیق فازی استنتاج سیستم سازی مدل ینهبهفلوچارت 
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 ژنتیک الگوریتم وسیلۀ به یافته تطبیق فازي استنتاج سیستم سازي مدل بهینه فلوچارت .4شک  

 عملکرديشاخص 
یافتۀ  تطبیق فازی استنتاج ۀ ژنتیک و سیستمافتی قیتطب یاستنتاج فاز ستمیسبرای بررسی و مقایسۀ عملکرد مدل 

کالسیک، از سه شاخص عملکردی با عنوان ضریب همبستگی، میانگین خطای مطلق و مجذور میانگین مربعات استفاده 

بیانگر میزان وابستگی بین دو متغیر است که در این پژوهش ارتباط بین نتایج  (R) شده است. ضریب همبستگی

 استنتاج سیستم ۀ ژنتیک وافتی قیتطب یاستنتاج فاز ستمیسوسیلۀ دو مدل  شده به پذیری و تقریب زده مشاهداتی از زیست

 مشاهده کرد: 9رابطۀ توان در  است. این شاخص را می کالسیک یافتۀ تطبیق فازی

(9)      

( . ) ( )( )

[ ( ) ( ) ]

   


      2 2 2 2

observed Predicted observed Predicted

Observed Observed Predicted Predicted

n X X X X
r

n X X n X X
 

 

شده توسط  آوری ی مشاهداتی جمعها دادهشاخص دیگر مورداستفاده، میانگین خطای مطلق است که قدرمطلق اختالف بین 

 :تعریف کرد توان یم 10صورت رابطۀ  کننده است. این شاخص را به بینی ی پیشها مدلوسیلۀ  شده به ها و محاسبه پرسشنامه

(10) 



 1

n

Predicted Obserbedi
X X

MAE
n

 

شده، از شاخص مجذور میانگین مربعات  بینی شده و پیش ی مشاهدهها دادهبیان انحراف معیار اختالف بین برای 

 .دشو یماستفاده  11صورت رابطۀ  به

(11) ( )






2

1

n

Observed Predictedi
X X

RMSE
n

 

ی مشاهداتی و تعداد ها دادهشده، مقدار  ترتیب بیانگر مقدار تخمین زده به nو  𝑋𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑋𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑, 11رابطۀ  در

 ی مشاهداتی است.ها داده

 قیتحق يها افتهی
 1از منطقۀ  شده هیتهي ها پرسشنامهآمار توصیفی 

شهروندان منطقۀ  نفر از 150که بین  شود میآماری  لیوتحل هیها تجز از پرسشنامه شده یآور جمع یها داده بخشاین  در
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انه و با استفاده از یو وارد را ی، کدگذاریآور ها به دست آمد، جمع که از پرسشنامه یتوزیع شد. اطالعاتتهران  شهر کالن 1

 ها دادههمچنین با توجه به روش کمی تحقیق و اهداف تبیین شدۀ پژوهش، تحلیل  .شد لیوتحل هیتجز SPSSافزار  نرم

 .صورت پذیرفت

 ییایمیزان پا بۀترین روش محاسدو پرکاربر نیتر مهم ،روش آلفای کرونباخابتدا پایایی پرسشنامه تحقیق بررسی شد. 

به  است. روش آلفای کرونباخ مستلزم یک بار اجرای آزمون است. این روش SPSSافزار  در نرم یریگ ابزار اندازه

سؤاالت د آن مبتنی بر انحراف استاندار ۀو محاسب ردگی داهماهنگی کارکرد آزمودنی از یک سؤال به سؤال دیگر بست

باشد،  7/0از  شتری. چنانچه این مقدار بشود یبراساس همبستگی درونی سؤاالت، مقدار آلفا استخراج م تیاست. درنها

 منظور به از همسازی باالیی ،های یک مقیاس یا شاخصعبارتی، گویه به باالیی است. ییایدارای پا ،گفت ابزار توان یم

 .داللت دارد یریگ هین ابزار اندازیپا ییایپا و برعکس، مقدار کم آلفا بر سنجش آن برخوردارند

 پایایی تحقیق عنوان به بررسی پایایی پژوهش .3 جدول

 کرونباخ يآلفا بیضر سؤاالتتعداد 
26 823/0 

 

پژوهش از این  دهد یکه نشان م است 7/0از باالتر ، مقدار آلفای کرونباخ استاندارد شود یطور که مشاهده م همان

به تحلیل و ارزیابی  ،بودن نتایج اتکا است. پس از بررسی پایایی پژوهش و مثبت قابلآن پایایی مناسبی برخوردار و نتایج 

 استخراج شد که در قالب جدول ارائه شدند. ها پرسشنامهبررسی از  ی نمونۀ موردها یژگیودر ادامه برخی از  پردازیم. یم

ند. بوددرصد زن  48مرد و  ها آندرصد  52که  شدند ینفر بررس 150مجموع دردر این تحقیق  4با توجه به جدول 

 سال، 50تا  40درصد بین  3/25اند.  سال سن داشته 40تا  30ها بین  درصد آن 3/29آن است که  بیانگراطالعات این 

 تی. درنهااند داشتهسال  60 از باالتردرصد نیز  3/13سال و  60تا  5بین  درصد 12سال،  30تا  20 بیندرصد  7/14

 .اند بودهدارای تحصیالت دیپلم و فوق دیپلم  انیپاسخگوبیشتر که بیان کرد  توان یم

 یموردبررسي نمونۀ ها یژگیو . 4 جدول

 درصد فراوانی هاي نمونه ویژگی

 جنسیت
 52 78 مرد

 48 72 زن

 )سال( گروه سنی

 3/5 8 20زیر 

20-30 22 7/14 

30-40 44 3/29 

40-50 38 3/25 

50-60 18 0/12 

 3/13 20 60باالتر از 

 تحصیالت

 7/8 13 زیردیپلم

 3/39 59 دیپلم دیپلم و فوق

 7/34 52 کارشناسی

 0/14 21 کارشناسی ارشد

 3/3 5 دکتری
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 پذیري زیستگر  تهیۀ مدل تخمین
 ستمیسپذیری شهری، دو مدل  زنندۀ میزان زیست در بخش بعدی تحقیق، برای انتخاب بهترین مدل هوشمند تخمین

با الگوریتم ژنتیک برای تخمین  افتهی قیتطب یاستنتاج فاز ستمیسۀ شد بیترککالسیک و مدل  افتهی قیتطب یاستنتاج فاز

پذیری شهری توسط متغیرهای منتخب )کیفیت زندگی، حس مکان، سرمایه اجتماعی، فعالیت و کالبد( در  میزان زیست

 .است 4گرفته شده است که نتایج آن به شرح جدول  به کارتهران  1منطقۀ 

 ژنتیکۀ افتی قیتطب ياستنتاج فاز ستمیسکالسیک و  ۀافتی قیتطب ياستنتاج فاز ستمیسي ها مدلنتایج  5 جدول

 آموزش مرحله

 RMSE MAE R مدل نوع

 969/0 140/0 231/0 کیکالس ۀافتیقیتطب یفاز استنتاج ستمیس
 922/0 196/0 364/0 کیژنت ۀافتیقیتطب یفاز استنتاج ستمیس

 تست مرحله
 RMSE MAE R مدل نوع

 563/0 731/0 438/1 کیکالس ۀافتیقیتطب یفاز استنتاج ستمیس

 926/0 213/0 267/0 کیژنت ۀافتیقیتطب یفاز استنتاج ستمیس

 

از مدل  آمده دست بهی مجذور میانگین مربعات مقدار خطا، 1، در مرحلۀ تست و در منطقۀ 5 براساس نتایج جدول

 یاستنتاج فاز ستمیس. این شاخص در مدل ترکیبی است 438/1ۀ کالسیک، برابر با افتی قیتطب یاستنتاج فاز ستمیس

استنتاج  ستمیسهای الگوریتم  دهد. مطابق یافته درصدی را نشان می 43/81است که کاهش  267/0ۀ ژنتیک افتی قیتطب

ی ها شاخص. است 563/0و  731/0ترتیب  ۀ کالسیک، میانگین خطای مطلق و ضریب همبستگی بهافتی قیتطب یفاز

است و کاهشی برابر  926/0و  213/0ۀ ژنتیک افتی قیتطب یاستنتاج فاز ستمیس وسیلۀ مدل به جادشدهیابرای نتایج  فوق

 است. کیژنت ۀافتیقیتطب یاستنتاج فاز ستمیس تمیالگوردارد که بیانگر عملکرد بهتر مدل  20/39و  86/70

ورودی مهم مانند کالبد، فعالیت، سرمایۀ اجتماعی، پذیری و متغیرهای  در مرحلۀ بعد برای ارتباط بین میزان زیست

، میزان کاهش یا افزایش ها دادهاستفاده شد. آزمون همبستگی  ها دادهحس مکان و کیفیت زندگی از آزمون همبستگی 

پذیری و  . نتیجۀ آزمون همبستگی بین زیستکند یممقدار یک پارامتر را روی کاهش یا افزایش پارامترهای دیگر بیان 

 نمایش داده شده است. 5متغیرهای ورودی در جدول 

پذیری دارند در هر مرحله حذف  نتایج آزمون همبستگی، متغیرهایی که کمترین وابستگی را به زیست براساس

ها سرمایۀ اجتماعی با مقدار  شود. با توجه به یافته یموسیلۀ مدل برآورد  پذیری شهری به میزان زیست شوند و مجدداً می

 579/0و  593/0کمترین همبستگی و از طرف دیگر کیفیت ذهنی زندگی و حس مکان با میزان همبستگی  430/0

 ستمیسکننده در مدل  ینیب شیپ، پنج ترکیب مختلف 5پذیری دارد. با توجه به جدول  بیشترین همبستگی را با زیست

 مشخص شده است. 6ۀ ژنتیک در جدول افتی قیتطب یاستنتاج فاز
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 پذیري شهري آزمون همبستگی داده در برآورد میزان زیست. 6 جدول

 
 پذیري شهري زیست کیفیت زندگی حس مکان اجتماعی ۀسرمای فعالیت کالبد

 1 لبداک
     

 1 575/0 فعالیت
    

 1 499/0 393/0 اجتماعی ۀسرمای
   

 1 485/0 486/0 457/0 حس مکان
  

 1 539/0 429/0 493/0 464/0 کیفیت زندگی
 

 1 593/0 579/0 430/0 548/0 509/0 پذیری شهری زیست

 ژنتیک-افتهی قیتطب ياستنتاج فاز ستمیسکنندة مدل  ینیب شیپي مختلف ها بیترک. 7جدول 

 کیفیت زندگی حس مکان اجتماعی ۀسرمای فعالیت کالبد کننده ینیب شیپشمارة ترکیب 

1      

2   -   

3 -  -   

4 - - -   

5 - - - -  

 

 اسنتناجوسیلۀ مدل  پذیری شهری به منظور برآورد میزان زیست مختلف به کنندۀ ینیب شیپی ها بیترکنتایج  7 جدول

 .دهد یم نشانشهر تهران  1 ۀمنطق در را کیژنت تمیبا الگور شده بیترک یفاز

 ۀ ژنتیکافتی قیتطب ياستنتاج فاز ستمیس مدل ۀلیوس به 1 ۀمنطقپذیري شهري در  . نتایج برآورد میزان زیست8 جدول

 مرحلۀ آموزش

 RMSE MAE R کننده ینیب شیپشمارة ترکیب  نوع مدل

 یاستنتاج فاز ستمیس
 ژنتیک- ۀافتی قیتطب

1 364/0 196/0 922/0 

2 366/0 189/0 922/0 

3 361/0 170/0 926/0 

4 406/0 245/0 903/0 

5 504/0 334/0 847/0 

 مرحلۀ تست

 RMSE MAE R کننده ینیب شیپشمارة ترکیب  نوع مدل

 یاستنتاج فاز ستمیس
 ژنتیک- ۀافتی قیتطب

1 267/0 213/0 926/0 

2 266/0 212/0 929/0 

3 292/0 223/0 863/0 

4 420/0 266/0 706/0 

5 358/0 279/0 798/0 

 

در  922/0ی متغیرها( دارای ضریب همبستگ)همۀ  1کنندۀ شمارۀ  ینیب شیپ، ترکیب 1، در منطقۀ 8براساس جدول 

)حذف سرمایۀ  2در مرحلۀ تست است. این شاخص عملکردی در مقایسه با ترکیب شمارۀ  926/0مرحلۀ آموزش و 

، متغیر سرمایۀ 1در منطقۀ  دهد یمکه نشان  است 929/0و  922/0ترتیب در مرحلۀ آموزش و تست برابر  اجتماعی( به

و  ستینپذیری دارد. در مطالعات آتی نیازی به بررسی سرمایۀ اجتماعی  را در تخمین زیست ریتأثاجتماعی کمترین 



 377   ...پذیري مبتنی بر متغیرهاي حس تعلق به مکانارزیابی زیستمیرزاحسین و همکاران: 

ی اجتماعی ها شبکهپذیری را تخمین زد. این نتیجه بیانگر آن است که روابط، تعامالت و  زیست ها شاخصبا بقیۀ  توان یم

ی برای افزایش مشارکت شهروندان بسترساززمند ی تعریف نشده و نیادرست بهی اجتماعی این منطقه ها گروهمیان افراد و 

، این ترکیب 2با توجه به بیشتربودن مقدار ضریب همبستگی در ترکیب شمارۀ  تیدرنهادر امور عمومی منطقه است. 

وارد  5و  4، 3ی ها بیترک. در ادامه دشو یمکنندۀ برتر در این منطقه از شهر تهران انتخاب  ینیب شیپترکیب  عنوان به

در مرحلۀ  2درصد نسبت به ترکیب شمارۀ  10/14و  24، 104/7 ها آنزننده شدند که ضریب همبستگی  تخمینمدل 

ترکیب برتر صحیح بوده است. شایان ذکر است که  عنوان به 2انتخاب ترکیب شمارۀ  دهد یمتست کاهش یافته و نشان 

ندارد. در این منطقه بیشترین میانگین خطای  2ۀ نیز در این منطقه، اختالف معناداری با ترکیب شمار 1ترکیب شمارۀ 

درصد بیش از  66/36و  47/25ترتیب  است که به 4مطلق و میانگین مجذور مربعات، مربوط به ترکیب شمارۀ 

ی ها بیترکدرمورد  1ی، نمودار تیلور و هیت مپ نتایج منطقۀ ا نقطه. نمودار است 2ی عملکردی ترکیب شمارۀ ها شاخص

 نشان داده شده است. 7و  6، 5ی ها شکلمختلف را در  کنندۀ ینیب شیپ

 

ژنتیک در  ۀافتی قیتطب ياستنتاج فاز ستمیسوسیلۀ مدل  و محاسباتی به شده مشاهدهپذیري  . پراکندگی مقادیر زیست5شک  

 1مختلف در منطقۀ  کنندة ینیب شیپي ها بیترک

  

 

وسیلۀ دیاگرام  به 1ژنتیک در منطقۀ  ۀافتی قیتطب ياستنتاج فاز ستمیسکنندة مختلف مدل  ینیب شیپي ها بیترک. مقایسۀ 6شک  

 ب( مرحلۀ آزمایش تیلور، الف( مرحلۀ آموزش،
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وسیلۀ دیاگرام هیت مپ،  به 1ۀ ژنتیک در منطقۀ افتی قیتطب ياستنتاج فاز ستمیسکنندة مدل  ینیب شیپي ها بیترک. مقایسۀ 7شک  

 ب( مرحلۀ آزمایش الف( مرحلۀ آموزش،

درجه( دارد.  45)خط  دئالیابیشترین همخوانی را با خط  2نتایج مدل مبتنی بر ترکیب شمارۀ  دهد یمنشان  5شکل 

ی در جایگاه دوم قرار دارد. همچنین کمترین همخوانی با خط جزئبا اختالف بسیار  1 ۀشمار بیبر ترک یمدل مبتنالبته 

های  ۀ یافتهدکنندییتأنیز  7و  6ی ها شکلدر  شده ارائههای  . یافتهشود یمدیده  4، در مدل مبتنی بر ترکیب شمارۀ دئالیا

(، 7ی هیت مپ )شکل نمودارها( و 6ی تیلور )شکل ها اگرامید براساسترتیب  . بدینندهست 5شده در شکل  داده نشان

 تهران دارند. 1پذیری در منطقۀ  زیست نیتخمرا در  ترتیب بهترین کارایی به 1و  2ی ها بیترکی مبتنی بر ها مدل

 پذیري بر زیست مؤثري ها شاخص تحلی  حساسیت
هنی، حس )کالبد، فعالیت، سرمایۀ اجتماعی، کیفیت زندگی ذ ها شاخصبررسی اثر هریک از  منظور بهدر مرحلۀ بعد، 

ی از مقادیر ریگ بهرهمنظور ابتدا با  ، تحلیل حساسیت انجام شده است. بدین1ۀ منطقپذیری شهری در  مکان( بر زیست

)همۀ پارامترها(، اجرای مدل  1 ۀشمارۀ ژنتیک در ترکیب افتی قیتطب یاستنتاج فاز ستمیسۀ پارامترهای مدل شد نهیبه

)فعالیت، سرمایۀ اجتماعی، کیفیت  ها یورودورودی )کالبد( متغیر است و سایر  انجام شده است. در این راستا یک مجدداً

میزان تغییرات  رو نیاکه نشانگر حد متوسط است(. از  3زندگی ذهنی، حس مکان( مقدار ثابت دارد )برای مثال عدد 

کردن اثر ورودی متغیر بر  محاسبه است. برای کمی کالبد( قابل مثالًازای تغییرات ورودی متغیر ) پذیری به زیست

 استفاده شده است. 12صورت رابطۀ  ( بهRCV)پذیری، از شاخص ضریب تغییرات نسبی  زیست

(12) 𝑅𝐶𝑉 =
𝐶𝑉 زیست پذیری

𝐶𝑉ورودی متغیر
 

، هرچه اثر 12رابطۀ  براساسضریب تغییرات است که برابر نسبت انحراف معیار به میانگین است.  CV، 12در رابطۀ 

 است. تر بزرگمتناظر با آن  RCVپذیری بیشتر باشد،  ورودی بر زیست
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پذیری  تبر زیس مؤثر، متغیرهای 1پذیری شهری در منطقۀ  بر میزان زیست مؤثرمنظور آنالیز حساسیت متغیرهای  به

متغیرهای فعالیت با ضریب تغییرات نسبی  دهد یمها نشان  در قسمت قبلی بررسی شدند. یافته شده مطرحروش  براساس

. ندهست 1پذیری شهری در منطقۀ  بر زیست ریتأثدارای بیشترین  264/0 راتییتغو کیفیت زندگی ذهنی با ضریب  289/0

ی خروجی مدل دارد. نتایج تحلیل رورا  ریتأثکمترین  0634/0تغییرات  همچنین متغیر سرمایۀ اجتماعی با مقدار ضریب

 .آمده است 8در شکل  1ۀ در منطقحساسیت 

  

  

 

پذیري  بر زیست متغیرهاي کالبد، فعالیت، حس مکان، سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی ذهنی. نتایج تحلی  حساسیت 8 شک 

 شهري در منطقۀ 

 يریگ جهینت
ی مرتبط با ها مقولهویژه پس از شکست جنبش مدرن در مباحث شهری و محیطی، توجه به  ی اخیر بهها دههدر 

 تعلق حس مفهومی پژوهشی قرار گرفته است. ها سسهؤمشناسی محیط و علوم رفتاری در صدر مطالعات بسیاری از  روان

ی عینی و ذهنی مفهوم ها جنبهشناسی محیط و رفتاری، در کنار توجه به  ی مرتبط با علوم روانها شاخه انیم از مکان به

ی موجود، در این پژوهش که با ها ضرورتو  شده گفته. با توجه به نکات استپذیری از نکات برجستۀ این تحقیق  زیست

تهران  1علق به مکان در منطقۀ گرفتن عوامل مرتبط با حس متدرنظرپذیری شهری و با  هدف اصلی تخمین زیست
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پذیری و حس تعلق به مکان، در شش بعد کالبد، فعالیت، سرمایۀ اجتماعی،  ی مشترک زیستها شاخصصورت گرفت، 

به ارائۀ  توان یمی مهم این تحقیق ها افتهپذیری مشخص شد. از ی حس مکان، کیفیت زندگی ذهنی و درک از زیست

ی کمی اشاره کرد که بر مبنای حداکثر کارایی ها شاخص براساسپذیری  زیست ی مختلف برای تخمین دقیقها بیترک

ۀ ژنتیک افتی قیتطب یاستنتاج فاز ستمیسپذیری را ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین، مدل هوش مصنوعی  ارتقای زیست

مسیر جدید، گامی  یک عنوان به تواند یمی گوناگون پیشنهاد داده است، ها بیترکالگوریتم که با دقت بسیار باالیی 

 ریزان شهری باشد. هرچند کوچک برای محققان، مدیران و برنامه

، کالبد)شامل  1 ۀشمارکنندۀ  ینیب شیپی ها بیترکبیان کرد که  توان یم، 1در منطقۀ  ها بیترکدر بررسی بهترین 

ی( برتر زندگ تیفیکو  مکان حس، تیفعال، کالبد)شامل  2 ۀشماری( و زندگ تیفیک، مکان حسی، اجتماع یۀسرما، تیفعال

پذیری  در این منطقه مهم هستند، ولی شاخص سرمایۀ اجتماعی در تخمین زیست ها شاخص. بر این اساس، همۀ اند بوده

 .است پذیری بر زیست تأثیرگذاری در ی دیگرها مؤلفهنسبت به  مؤلفهاین  سهم کمتر ۀدهند نشاناهمیت کمتری دارد که 

پذیری مشاهده  آمده از تحلیل حساسیت نیز ارتباط ناچیز متغیر سرمایۀ اجتماعی و زیست عمل هی بها یبررسهمچنین در 

چهار زمینۀ آگاهی،  براساسۀ سرمایۀ اجتماعی کنند فیتوص سؤاالتدر این تحقیق،  شده هیتهی ها پرسشنامهشد. در 

ۀ ضعف این دهند نشاناعتماد اهالی محل، مشارکت و تعامالت اجتماعی هستند که نتایج برگرفته از پاسخ پرسشگران، 

ی اجتماعی ها گروهی اجتماعی که در میان افراد و ها شبکهگفت روابط، تعامالت و  توان یمهستند. در این راستا  ها نهیزم

ی برای افزایش مشارکت شهروندان در امور بسترسازی تعریف نشده و نیازمند درست بهد، در مناطق منتخب وجود دار

ی و اعتماد بیشتر افزایش خواهد یافت؛ همبستگعمومی منطقه است. این امر به کمک عضویت در نهادهای مردمی برای 

ی و طراحی شهری، زیر برنامهف بنابراین، پیگیری رویکردهای مبتنی بر افزایش میزان سرمایۀ اجتماعی در سطوح مختل

. همچنین شود یمپذیری پیشنهاد  ارتقای زیست جهیدرنتی اجتماعی و ها نهیهزدر کاهش  مؤثرحل  یک راه عنوان به

در  منطقه یمیت ساکنان قدیتثبی نظیر تالش برای ا بالقوهی ویژۀ ها استیسریزان و مدیران شهری باید با ارائۀ  برنامه

ایجاد فضاهای عمومی در  یو عموم یخصوص یها در بخش یگذار هیسرمایش کیفیت خدمات محله، قالب نوسازی و افزا

حمایت از جوامع ی محلی، بازارها یده سامان شود،آمدن مردم  شاد و سرزنده که موجب افزایش مشارکت مدنی و گردهم

 متنوع یها آوردن فرصت دان، فراهماجتماعی شهرونالت تعلق به مکان، تعام س، حیا ز طریق ایجاد هویت محلهاموجود 

ها، نسبت به  لهسرزنده و پویا و اقامت شهروندان متفاوت از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در محهای  لهایجاد مح ها، در محله

 ۀ مهم اقدام کنند.مؤلفارتقای این 

در وضعیت میانی قرار دارند و اهمیت شاخص کیفیت زندگی  1از نظر خوانش ذهنی شهروندان منطقۀ  ها شاخصبقیۀ 

تحقیق  براساسبیشتر است. تعریف کیفیت زندگی ذهنی در این پژوهش  ها شاخصمعنادارتری از سایر  طور بهذهنی 

ی موردپرسش از نگاه نمونۀ موردبررسی در سه زمینه ها نهیزم( انجام گرفته است؛ بنابراین 2010پیرسون و همکاران )

ی شد. طبق نتایج این پژوهش مشخص شد شاخص کیفیت بند دستهآرامش و امنیت، امید به زندگی و رضایتمندی 

 پذیری مناطق منجر شود. بیشتر از سایر عوامل به بهبود زیست تواند یمزندگی ذهنی 
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های تحقیق خواجه  هایی یافت. تحقیق حاضر مانند یافته توان مشابهت در مقایسۀ این تحقیق با تحقیقات مشابه می

پذیری  ( نشان داد رابطۀ میان کیفیت زندگی ذهنی و زیست1397( و اکبری و همکاران )1391شاهکوهی و همکاران )

( 2017های شهری است که با تحقیق آدام ) پذیری در گرو بهبود شرایط ذهنی از محیط گویای آن است که ارتقای زیست

ی معیاری تعریف شد که با توجه به آن، عملکرد شهرها از لحاظ سطح زندگی پذیر نیز همسویی دارد. براساس آن، زیست

ها عمدتاً با کیفیت  ای دارد که همۀ آن پذیر ابعاد چندگانۀ بالقوه شوند و شهر زیست ایجادشده برای ساکنان بررسی می

کانات شهری و امنیت کالبدی توان علت این نتیجه را برخورداری از خدمات و ام یابند. می زندگی در شهرها ارتباط می

ترتیب با افزایش رضایتمندی  گذارد. بدین منطقۀ موردنظر دانست که اثر مثبت و معناداری بر کیفیت زندگی ذهنی می

دار خواهد شد و به بهبود زیست پذیری  های شهری، این روند توسعه ادامه شهروندان از شرایط عینی و ذهنی محیط

اندازی  عنوان چشم تواند به های شهری می رزیابی مداوم و پیوستۀ کیفیت زندگی در محیطانجامد. به همین دلیل ا می

های  ریزان و مدیران شهری باید با ارائۀ سیاست های مختلف کشورمان قرار گیرد. در این راستا برنامه مناسب در افق طرح

دان از امنیت کالبدی موجود در مناطق ای نظیر ارتقای کیفیت خدمات و امکانات شهری، اطمینان خاطر شهرون ویژه

 موردنظر، ارتقای حس آرامش از پایداری مسکن و فضاهای شهری نسبت به ارتقای این مؤلفۀ مهم را فراهم کنند.
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