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 مقدمه

، ساکنان شهری به استفاده از فضاهای امرارمعاشکردن و  های انسانی برای زندگی فعالیت وآمد رفتشلوغی و میان در 

شهرها باید طیف وسیعی از فضاهای عمومی شهری را در اختیار  ،این اساس بر(. Purnell, 2018دارند ) نیاز هم شهری

عموم استفادۀ شهری برای  یمکان سوم شهری بهترین فضا. (Rennels & Purnell, 2015ساکنان شهری قرار دهند )

و  «برند مکان» مانندبا مفاهیمی  پیوندی همدر  ،(. امروزه مفهوم مکان سومFullagar et al., 2019) استمردم 

 ،(Zenker & Ruter; 2014; Campelo et al, 2014مکان )حس دلبستگی مکان و حس تعلق ، «برندسازی مکان»

( Gilboa & Berstin, 2012) ( و رفاه اجتماعیInsch & Glocker, 2010) از مکان و وفاداری به مکان رضایتمندی

 دشوارو معیارها و اصول آن را  گیری شکلدستیابی به تصویری روشن از چیستی این مفهوم، فرایند . است شدهبررسی 

 شهری شده است ریزی برنامهطراحی و  نظیر هایی حوزهو مانع از بسط کاربردی موضوع دلبستگی مکانی در  کرده

نامناسب، تضعیف حس مکان و دلبستگی به آن توسعۀ دلیل  بهامروزه  در این میان (.00: 1900)پورجعفر و همکاران، 

و  ها کاربریموجب تغییر در احساس و تصور مردم از مکان شده است. در اغلب موارد، تغییرات در محیط فیزیکی، نوع 

خصوص برای کسانی که مدت طوالنی به یک محیط وابسته  به ؛و معناها شده است ها ارزشرفتن  موجب ازبین، ها فعالیت

شدن حس مکان و هویت آن  آن مکان موجب ضعیفنبود . از آنجا که معنا و دلبستگی از خواص مکان است، اند شده

های اجتماعی آن و  توان از گیری بهرهبنابراین خلق یک فضای عمومی موفق، (؛ 2: 1901آبادی و فروزنده،  )رضی شود می

مشارکت در حیات جمعی، مستلزم شناخت فضا و ابعاد مختلف آن و نگاهی چندجانبه از سوی طراحان  های فرصت یارتقا

در تعیین هویت  را اهمیت دلبستگی به مکان ۀ حاضرمقال ،با این رویکرد ریزان شهری در این رابطه است. و برنامه

 خیتار طول درکند؛ زیرا  تشریح می (سوم های کان)م ایرانیمشخص و معنابخشی به مکان در یک فضای عمومی شهر 

 انقالب یپیروز از پسو  شده متنوع و ثرکمت بسیار یاجتماع و یفرهنگ لحاظ از هک رانیا جامعۀ در یزندگ سبک معاصر،

 از مردم بیشتر یریتأثیرپذ شاهد جنگ، افتنی انیپا از پس درواقع .است گرفته خود به یبیشتر های پیچیدگی ،یاسالم

 جامعۀ ظهورموجب  و ردهک نفوذ مردم یزندگ سبک بر تدریج به امر نیا و مای بوده المللی بین تحوالت و یجهان های جریان

 مصرف و یزندگ شیوۀ نیا نمود نیبارزتر .(99: 1900 مقدم، داوری و افریپو) است شده دیجد یزندگ های شیوه و یمصرف

 را یشهر یعموم یفضاها و ها مکان در یاجتماع های گروه دلبستگی های نمونه .است یشهر هر یعموم یفضاها در

 فضاهای در کهنساالن و جوانان های پاتوق تشکیل :ردک مشاهدهزیر  موارد در توان می شده انجام های پژوهش طبق

، خرید مراکز و پاساژها در زنی پرسه، گوو گفت غیررسمی های مکان عنوان به سوم های مکان از روزافزون استفادۀ ،عمومی

 مکان تیهو نیبنابرا ؛شهر در شده تیجنسی فضاهای روزافزون توسعۀ ، وشاپی کافی فرهنگتوسعۀ  و شاپ کافی از استفاده

 مختلف، یاجتماع های گروه شود می موجب و است اثرگذار انکم دلبستگی بر مختلف یاجتماع های گروه یزندگ سبک و

)اشلقی،  شود می منجردلبستگی به مکان  به درنهایت هک دننک جادیا یشهر های مکان در را خود مختص یفضاها

در تحوالت  یسال اخیر نقش مهم 299در  ویژه بهه در گذشته کاست  شهرهایی کالنز از جمله یشهر تبر .(8: 1900

در  یردکارکآن و تغییرات  یعموم ین شهر، با تحوالت عمیق در فضاهایگذار از سنت به مدرنیته در ا .است داشتهشور ک

از رفتارها مانند تجمع  یز، برخیدر شهر تبر یسنت یگفتمان زندگ همراه بوده است. خاص آن یفرهنگ های ویژگیبستر 
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ن دست را مذموم یاز ا یبین دو جنس و موارد یت، دوسها خیابانزدن در  ، پرسهیعموم یو فضاها ها پاتوقجوانان در 

روزافزون در جامعه  طور بهه کاست  موردقبول یمعیارها ءن رفتارها جزیا ،مدرن ی، اما در چارچوب سبک زندگداند می

ز یشهر تبر یعموم یفضاها یابی هویتنحوۀ و آن  شود مینیز مطرح  یگریدۀ مسئل. در همین خصوص شود میفراگیر 

دلبستگی مکانی  بینرابطۀ هدف پژوهش حاضر بررسی  ،با این رویکرد ست.ا نشگران فضاک ۀکنند استفاده های گروه یبرا

 .ه استشدمطالعاتی انتخاب  ۀمحدودعنوان  بهتبریز  گلی ائل وسوم شهری است  های مکان گیری در شکل

 

 مبانی نظري تحقیق

 مکان سوم

اولدنبورگ، گفتۀ شدن و فراگیربودن اجتماعی دارد. به  هایی برای اجتماعی مکانی اجتماعی است که پتانسیل ،مکان سوم

ها نه خانه هستند و نه محل کار، بلکه مکانی از یک محیط اجتماعی هستند که از دو محیط دیگر )خانه و  این مکان

بر  جدا است. اولدنبورگ ،کنند کان دوم )محل کار( عمل میم عنوان به)خانه( هستند و اول مکان  عنوان بهمحل کار( که 

کردن  متعادلاجتماعی افراد برای افزایش کیفیت زندگی و  های تجمعات اجتماعی برای تحقق نیازهای اهمیت مکان

کنند تا با  هایی را برای مردم فراهم می فرصت ها مکاناین (. Yuen & Johnson, 2016)کند  می تأکیدها  نیازهای آن

گفتۀ به (. Wexler & Oberlander, 2017)دیگران در جوامع ارتباط برقرار کنند و کیفیت زندگی عمومی را افزایش دهند 

میزبان عمل  عنوان بهکس  طرف که در آن هیچ بی مکان. 1 :های سوم دارای چندین ویژگی هستند اولدنبورگ، مکان

است؛  غیررسمی صورت بهفعالیت اصلی در فضای باز و . 9 ؛کنند می برقرارهم تعامل  آیند و با افراد آزادانه می. 2ند؛ ک نمی

 ؛روز هفته از آن استفاده کنند 7ساعته و در  20 دنتوان میمردم آنجا هستند و  عموم. 1؛ دسترسی به مکان آسان است .0

است  منزلدور از راحت و  ای خانه مثابۀ به. 8 ؛است وجوش جنب. فضا سرزنده و پر7 ؛. ساختار کالبدی خوانا دارند6

(Sandiford, 2019 .)دادن  ازدست .اهمیت تعلق به مکان و حس اجتماع برای سالمت انسان بسیار مهم است طرفی از

. (Soller et al., 2018اجتماعی است )دانشمندان علوم دغدغۀ توانایی افراد برای برقراری ارتباط در سطح جامعه همچنان 

تعامالت دادن  ازدست درنتیجهزندگی عمومی و  «رفتن کیفیت ازبین»کنند که  بسیاری از محققان اجتماعی ادعا می

شناس  در کتاب جامعهاولین بار  مفهوم مکان سوم (.Tartglia, 2005سازی جوامع است ) خصوصینتیجۀ جامعه اجتماعی 

مرتب  طور بهساکنان  در آن(. مکان سوم یک مکان عمومی است که Tu et al., 2020معرفی شد ) ،اولدنبورگ ،آمریکایی

محل و  مکان اول )خانه است سوم شهری متمایز از خانه های مکان(. Oldenburg, 1982) شوند میبرای معاشرت جمع 

کردن،  افراد وقت خود را صرف صحبت ،در آنهستند که  هایی مکانسوم  های مکان .(شود میشناخته  مکان دومکار 

( 1082اولدنبورگ )وسیلۀ  به(. مکان سوم که ابتدا Williams & Hipp, 2018) کنند میمعاشرت، ارتباط و تحکیم روابط 

سوم  های مکانموضوع تحقیقات بسیار زیادی بوده است. گردهمایی در  ،بعد از آن های دههتعریف و توصیف شده، در 

. این گروه از افراد عادی کند میهر بار گروه مشابهی از افراد را درگیر  اصوالًمعموالً منظم، غیررسمی و داوطلبانه است و 

در این مجموعه  کنندگان استفادهو روابط محکمی با سایر  کنند میخود به دور از خانه تجسم خانۀ  عنوان بهمکان سوم را 

، ها رستوران، ها شاپ کافی، ها کافهو  ها پارکعمومی شهری،  های مکان(. Oldenburg, 2001) دهند میشکل 
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در  توانند میبسته به فرهنگ محله و نیازهای مردم  ،دنج های مغازهو  ها اقامتگاه، ها آرایشگاه، ها کتابخانه، ها برگرفروشی

احساس  سوم  های مکان(. ویژگی اصلی Cabras & Mount, 2017; Rosenbaum, 2006مکان سوم قرار بگیرند )ردۀ 

. روابط کند میمتمایز  ها مکانسایر  ازرا  مکان سوم ،(. این عاملLee & Severt, 2017است ) ها آنبودن  اجتماعی

فقط نیازهای عملی مانند نیاز به غذا  مکان سومدر مکان است.  ها آنحضور آشنایی و تکرار نتیجۀ کاربران  مدت طوالنی

 ,Cunningham)د ساز میبلکه بیشتر نیازهای عاطفی و اجتماعی کاربران را برآورده  ،کند نمییا آشامیدن را برآورده 

امکان آشنایی، راحتی، دوستی و احساس تعلق و دلبستگی در مکان وجود دارد که اغلب به حس  مکان سوم(. در 2019

 ؛(Meshram & O’Cass, 2018) آورد می وجود به ها آنبین  قوی یو پیوند شود میمنجر  در کاربرانتعلق بسیار قوی 

 (:Swapan, 2013) از اند تعبار که استسوم در فضاهای شهری بسیار ارزشمند  های مکانتوجه به  بنابراین

پیوستگی و محصوریت: مکانی که در آن فضاهای عمومی و خصوصی است؛  شخصیت: ایجاد مکانی با هویت خودش

قلمرو عمومی: مکانی با فضاهای باز جذاب و  ؛دنکن مناطق خصوصی و عمومی را تعریف می و وضوح متمایز هستند به

پذیری و نفوذپذیری محلی با ایجاد  سهولت حرکت: دسترسی؛ ایمن هستند و موفق، فضاها و مسیرهای عمومی که جذاب

مشروعیت: مکانی که تصویر روشنی دارد و درک آن  ؛ها آسان است هایی که به یکدیگر متصل هستند و عبور از آن مکان

 ؛کند های مشخص را برای کمک به افراد در یافتن مسیر خود فراهم می ها و نشانه مسیرها، تقاطع همچنین آسان است.

های اجتماعی، تکنولوژیکی  بتواند به شرایط و زمینه توسعهمکانی که با تواند به راحتی تغییر کند.  سازگاری: مکانی که می

از طریق ترکیبی از تحوالت سازگار و  کهارتقا داد ا ر تنوع: مکانی با تنوع انتخابی و اقتصادی متغیر پاسخ دهد.

یادگیری  ؛را ایجاد کنند که به نیازهای محلی پاسخ دهند دوام قابلهای  کنند تا مکان کار می که با هم یهای کاربری

 است. های تعاملی یادگیری اجتماعی اجتماعی: شامل مهارت

 

 دلبستگی مکانی

(. Johnstone, 2012) «کند میفرد ایجاد روزمرۀ احساس امنیت، آشنایی، کنترل و آرامش را در زندگی »دلبستگی مکانی 

 ,Jansen) شود گیری اندازهدر سطوح مختلف جغرافیایی از یک اتاق در یک خانه به جهان  تواند میدلبستگی مکانی 

همۀ ( که Tonge et al., 2014) دهد میرا به هم پیوند  ها غریبهو  ها خانواده، دوستان، ها فرهنگ ،(. دلبستگی مکانی2019

 یه گاهکمثبت است تجربۀ یکدیگر دارند. دلبستگی مکانی شامل پیوندی با  اببع آن ت بهپیوند مشترکی با مکان و  ها آن

-و محیط اجتماعی ها گروهه به مرور زمان از روابط رفتاری، عاطفی و شناختی بین افراد یا ک افتد میبدون آگاهی اتفاق 

شدن تعلق مکانی در دوران  عملیاتی(. Hosany et al., 2016; De Dominicis et al., 2015) شود میایجاد  ها آنفیزیکی 

که از وابستگی به مکان، تعهد به مکان و هویت مکان کند  سازی می مفهوم جانبه سهساختاری  عنوان بهمعاصر اغلب 

چه نیازهای جسمی، چه  را کاربر نیازهای خود اینکه(. وابستگی مکانی یعنی Line & Hanks, 2019aتشکیل شده است )

 Chappell et) تأمین کند به شکل غذا و آشامیدنی و چه از نظر اجتماعی و عاطفی، در قالب ارتباط، دوستی و احساس

al., 2020 رای حمایت از مجموعه فراهم کنداست که کاربر مایل است افرادی را ب حد و حدودی(. تعلق مکانی بازتابی از .

(. Belanche et al., 2016; Fornara et al., 2018به دیگران درمورد آن بگوید یا به موفقیت و رونق آن مکان کمک کند )
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هویت وی به نوعی با هویت مکان مرتبط  کند میکه کاربر درک  خودش های شاخصبا  دلبستگی مکانی معیاری است

(. کاربرانی که به مکانی Line & Hanks, 2019c; Scannell & Gifford, 2016; Ratcliffe & Korpela, 2016است )

خانۀ برای حمایت از مجموعه از  .کنند میو به هر نحوی از آن حمایت  اند کامالً وابسته هستند، بسیار روی محل حساس

 Line et) گویند میو به دیگران درمورد مکان  کنند میاحساس غرور و افتخار موفقیت مجموعه با  .شوند میخود خارج 

al., 2018a تعلق مکانی با گذشت زمان و پس از یک سری تعامالت و تجربیات مثبت میان کاربران اصلی با سایر .)

با  توانند می(. برخی از کاربران Di Masso et al., 2017; Song & Soopramanien, 2018) یابد میکاربران نیز توسعه 

از مکان بدانند  جزئیاز خود و خود را  جزئی را به مکانی وابسته شوند و مکان شناختی رواندرنظرگرفتن احساس مالکیت 

در  ویژه به(. سطح تعالیم مکانی Fornara et al., 2019نظر خود محروم کنند )مجموعۀ سایر مؤسسات رقیب را از  عمالًو 

خدمات گسترۀ روابط معناداری با دیگران در  .گذراند میزیرا کاربر وقت زیادی را در آنجا ؛ سوم زیاد است های مکان

افراد جوامع  دهد دلبستگی به مکان نشان مینظریۀ  .دهد میو مکان سوم را در هویت خود جای  کند میاجتماعی ایجاد 

و کسانی  (Sebastien, 2019)کنند  مرتب از آن بازدید می طور بهکه در آن زندگی یا دارند هایی  یک پیوند عاطفی با مکان

 ,Chappellبه احتمال زیاد در برابر تغییرات در مناظر اطراف خود مقاومت خواهند کرد ) ،دارند تری قویکه وابستگی 

کان شناختی مربوط به افراد و م های روان (. حس تعلق مکانی شبیه به حس اجتماع است. هردو نظریه با جنبه2020

بین افراد رابطۀ حس جامعه با  که درحالیاشاره دارد. « مردم و مکان»بین رابطۀ تعلق مکانی به  حال بااین .دارند سروکار

های سوم بر تعامل مردم با مردم و همچنین ارتباط مردم با مکان  از آنجا که مکان .(1 شکلدارد ) سروکارمکان  ۀزمین در

در این میان . (Vaux, 2015( )2 شکلهای سوم هستند ) مکان از اجزای مهم مکان هر دو حس جامعه و ،کنند تکیه می

سوم شهری امری  های مکانحیات ادامۀ و  گیری شکلایجاد حس مکان، حس تعلق مکانی و دلبستگی به مکان در 

سوم  های کانم عنوان بهبسیار مهم و ضروری است. در شهر تبریز هم توجه به طراحی و ایجاد فضاهای عمومی شهری 

معاصر هموفیلی مطالعۀ برای ایجاد تعامالت اجتماعی و همچنین گذران اوقات فراغت کاربران شهری بسیار حیاتی است. 

را برای توصیف مکان « هموفیلی»( اصطالح 1010آغاز شد و الزارسفلد و مرتون ) 1029دهۀ علوم اجتماعی در زمینۀ در 

نسبت به انواع مختلفی از روابط از  افراد الگوهای هوموفیلی نشان داده است که (.Dunkake, 2018کار گرفتند ) سوم به

( و تماس بیشتر )تعامالت Ibarra, 1992) کاری  روابط(، Verbrugge, 1977(، دوستی )Kalmijn, 1998جمله ازدواج )

در این رابطه صدق « از با بازکبوتر با کبوتر ب»قدیمی  المثل ضرب(. کاربرد Wellman, 1996اجتماعی( پایبند هستند )

در روابط عادی، بلکه در روابط  فقط نه. این واقعیت دهند میخود بیشتر بروز  های دورهمی. مردم تشابه را در کند می

اصل هموفیلی بسیار مهم است. کاربران در  ،سوم شهری های مکاناجتماعی در جوامع نیز صادق است. همچنین در 

اجتماعی مشابهی برخوردار باشند. پیشینۀ ه از طبقه و ک دهند میبرقراری ارتباط با کاربرانی را ترجیح  ،سوم های مکان

. شباهت بین کاربران، عامل دهند می، بهتر پاسخ کنند میوقتی حس هماهنگی بین خود و سایر کاربران را درک ها  آن

 (.Hanks et al., 2020ان است )در مک ها آنتجربۀ مهمی در ارزیابی کاربران از کنندۀ  تعیین
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 سوم شهري يها مکانارتباط اجزاي . 2شکل  حس جامعه، مکان و مردم یشناخت روانهاي  جنبه .0شکل 

 

 
 مکانی دلبستگی يریگ شکل فرایند از مفهومی مدل. 3شکل 

 (51: 0390) پورجعفر و همکارانمنبع: 

 

 تحقیقپیشینۀ 

مطالعات بسیار اندکی در رابطه با معنا  کشور داخلاما  ،صورت گرفتهسوم شهری در سطح دنیا  یها مکان رۀمطالعاتی دربا

در  یمکان یو دلبستگ تیتجربه در سا ریتأثسوم در شهرها انجام شده است. درمورد  یها مکانو مفاهیم و جایگاه 

تجربه در  یها مؤلفه نیب قویروابط  بیانگر جیتای، نتفرجگاه گرم بهار کیدر  ینیاز گردشگران چ یشواهد ی باوفادار

شده در  شباهت درکدر بررسی . (Liu et al., 2017دارد ) کنندگان استفادهو وفاداری بین  مکان دلبستگیمحل و 
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روابط  لیدل به توانند یمشهری  سوم یها مکانکاربران  است نتایج نشان داده مکان یدرک اثر دلبستگ ،سوم یها مکان

نظر  از گرانیبا د یروابط نیوابسته شوند. چنسوم  یها مکانبه ، کنند یم جادیا کاربران ریکه با سا یقو یاجتماع

 عنوان بههای شهری  (. پارکHanks et al., 2020) بخشد یم یو دوست یعاطف تیحس تعلق، حما کاربربه  یاجتماع

سوم شهری و تعامالت اجتماعی هستند که دلبستگی مکانی در این  یها مکانیکی از بهترین  ،فضاهای شهری عمومی

 یدر فضاها یو اجتماع یتنوع اقتصاد مطالعۀ(. در Purnell, 2018) استاز سایر فضاهای شهری  تر یقوبسیار  ها مکان

 یها مکانن است که آنتایج بیانگر شدند. سه پارک شهری مطالعه  ادغام های یتسا عنوان بهسوم  یها مکان ،یعموم

 دهند یمقرار  ییفضا تیری، مکان و مدیطراحسه عامل  ریراحت را تحت تأث یو اجتماع یجسم طیمح کی ،سوم

(Johnson, 2018 در ارزیابی .)رانیا و زیدر تبر یمختلف اجتماع های یطمحسوم در  مکانو نگرش به  یزندگ تیفیک، 

درآمد و سطح  زانی. مگذارند یم ریاوقات فراغت تأث تیفیبر ک چشمگیری طور به یطبقات اجتماع دهد یمنشان  ها یافته

 گذران اوقات فراغت مؤثر است یسوم برا یها مکاناست که در انتخاب  ای کننده ینیب شیعوامل مؤثر پ ،فرهنگ

(Samadi Ahari & Sattarzadeh, 2018 .) یشناخت ۀنقشسوم و  یفضا یابی مکان یقیتطب ۀسیمقامطالعۀ براساس نتایج 

 ساز ینهزم تواند یم یطیمح یراهکار مؤثر اجتماع عنوان بهسوم  یفضا، اصفهان شهر یشهر یدر فضا تیاحساس امن

 یاجتماع یزندگ یارتقار د سوم یها مکاننقش  یبررس .(1900)صادقی و همکاران، شود  شهروندان تیحس امن یارتقا

 دهندۀ آن است که نشان شهر زنجان دانیم سبزهدر  یانقالب مشروطه تا انقالب اسالم یزمان ۀباز درشهر زنجان 

 یها افتیرهمطالعۀ در  .(1906)مدیری و داودی، بوده است  یو خرد جمع یعموم ۀحوزها بر  مکان نیا ریتأث نیتر مهم

و به است  یاجتماع یانسان موجود ،مکان سوم یها یژگیواز  برگرفته یشهر یریپذ اجتماع یعموم یفضاها یطراح

 شود یم تلقی ریپذ اجتماع یعمومی از انواع فضاها یکی. از آنجا که مکان سوم دارد نیاز فضاهایی برای تعامالت اجتماعی

از  یشهر یها محله یسرزندگ یریاثرپذ (،1908و همکاران،  پور اوشیس)کند  یم یانیامر کمک شا نیا لیتسه به که

 یبر سرزندگ یمکان یدلبستگ رگذاریبعد تأث نیمؤثرتر یمکان تیهو دهد یشان من شهر اهواز یمکان یابعاد دلبستگ

 .(1900، نژاد یحاتم)حبیبیان و  است یشهر یها محله

 با ها آن وندیپ هک ندهست یلک آنچنان ای شده انجام قاتیتحق هککرد اظهار  توان یم تحقیق اتیادب به تیعنا با

بر فقط و  کنند می توجه مسائل خاصجنبۀ  به دامکهر قاتیتحق نیا هکآن ای رسد یم نظر به دشوار ینیع یها تیواقع

 دید ،یعلم یها روش به کیمت لیتحل یک ارائۀ با بتواند هک یقیتحق یخال یجا رو نیا بخشی از مشکل تمرکز دارند. از

به است. پژوهش حاضر  یخال دهد، ارائهسوم شهری  یها مکاندر و متغیرهای وابسته به آن دلبستگی به مکان  از یجامع

بر وضعیت آن توجه  مؤثرو عوامل سوم شهری  یها مکاندر و متغیرهای وابسته به آن دلبستگی به مکان  تحلیل

. ویژگی نظری این خالصه کرد نظری و عملیعمدۀ در دو محور  توان یماهمیت بررسی این موضوع را  ؛ بنابراینکند می

 در زیرا تاکنون؛ استپذیری  زیست یزیر برنامهکمک به پیشرفت تخصصی و افزودن بر ادبیات علمی موضوع و  ،مطالعه

 بنیادین صورت نپذیرفته یها یبررس سوم شهری یها مکاندر و متغیرهای وابسته به آن دلبستگی به مکان تحلیل زمینۀ 

 .است هنشد واقع زانیربرنامه و پژوهشگران توجه و یبررس مورد چندان تاکنون موضوع نیا زین ما کشور در آن تبعبه و

دلبستگی برای  یزیر برنامهو الگوهای مواجهه با  ها روشخود در تغییر، بهبود و اصالح نوبۀ ارزش عملی پژوهش نیز به 

 خواهد بود. سوم شهری یها مکاندر و متغیرهای وابسته به آن به مکان 
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 روش تحقیق

و  یاسناد از دو روش ،اطالعات یگردآور منظور به. استتحلیلی -توصیفیلحاظ روش  بهتحقیق حاضر از نوع کاربردی و 

 ها، کتاب، ی)مدارک علم یو اسناد یا از منابع مختلف کتابخانه ها داده ،یاستفاده شد. در روش اسناد یدانیم ۀمطالع

ق( استخراج یمرتبط با تحق یدکتر ۀدورارشد و  یکارشناس های نامه یانپاو  ینترنتیا های یتسا ،یو خارج یمقاالت داخل

 . (1)جدول شدند

 . متغیرها و شاخص هاي پژوهش0جدول

 منابع شاخصها  متغیرها

دلبستگی 
 مکانی

 جو فرهنگی و خالقیتپذیری و  ، تجربهترجیحی های یتفعالآرامش، رضایتمندی،  وابستگی مکانی
پورجعفر و همکاران 

(، 1900ی )اشلش(، 1901)
(، 1900سجادزاده )

سلیمانی و همکاران 
پور و  (، سیاوش1908)

 (1908همکاران )

 سازی شخصیو  امنیت، تعلق خاطر، طلبی هویتمعناپذیری، دلپذیری،  هویت مکانی

 یزی و حس نزدیکیانگ خاطرهپذیری،  ، دوستاطالعاته ارائ پیوند اجتماعی

 مشارکت

 و ادراک عمیق بخشی لذت، داشتن رضایت، داشتن دوستپذیری،  اهمیت، بودن جالب جذابیت

 پذیری و جذابیت ، حضورپذیری، اهمیتاطالعات یگذار اشتراک مرکزیت

 پذیری، ادراک شخصی، خوشحالی و درک رفتاری تجربهپذیری،  سبک خود بیانگری

 مندی، بازدیدپذیری و توصیه اولویت وفاداری بازدید کننده 
 

کار رفت. حجم  به( ستیموجود ن یا کتابخانهمنطقه )که در منابع  های یژگیوسنجش  منظور به زین یدانیم ۀمطالع

از نفر  991شامل  تعیین شد که فرمول کوکرانبا استفاده از  ماریآ جامعۀحجم  نبودن مشخصتوجه به  بانمونه 

بوده  2هساداز نوع تصادفی  1احتمالی شیوۀبه  ها نمونهتوزیع این . استتبریز  یگل ائلاز  کنندگان استفادهبازدیدکنندگان و 

 .دش پرسش افراد ، ازیگل ائل چهارگانۀ جهات از ،نمونه انتخاب در است.
2

2

Z pq
a

d
 

 های یدگاهدبا استفاده از  الوشه ۀپرسشنام ییروا یبررس .شده است میتنظ یا نهیگز پنج کرتیل اسیپرسشنامه در مق 

 محاسبۀ جینتا .بود تر بزرگ( 62/9) الوشه جدول عدد از گویه 09 هر CVR ازیامت کارشناسان و متخصصان انجام گرفت.

CVI نمرۀ گویه هفده هک است آن بیانگر CVI گویۀ سه .شدند داده صیتشخ مناسب بنابراینو  رنددا 70/9 از باالتر 

 صالحات،ااعمال  . پس ازداشتند ازین یبازنگر و اصالح به هک یمعن بدان ؛گرفتند 79/9تا  70/9 نیب CVI نمرۀ هباقیماند

. شد یدأیت آزمون پس و آزمون   و یدرون یهمسان شیوۀ دو به پرسشنامه ییایپا واقع شد. نامتخصص پرسشنامه مورد تأیید

 از مورداستفاده، با استفادهپرسشنامۀ  پایایی و اعتبار از اطمینان منظور به ها داده یگردآور از قبل ،پژوهش این در

 حذف صورت در را کرونباخ آلفای میزان. شد محاسبه کرونباخ آلفای گرفت، آزمون پرسشنامه انجام 09 با که آزمون یشپ

 براساس. شود حذف ،داشت نامناسب یرتأث باخکرون میزان آلفای بر یسؤال اگر تا یمدآور دست به سؤاالت از هریک

و برای تبیین  00/9دلبستگی مکانی  برای ،066/9مشارکت در فعالیت  برای باخکرون آلفای مقدار ،شده انجام آزمون یشپ

 متغیر روایی ابعاد تحلیل نتایج 2 جدول. است مناسبی و قبول قابل در سطح که آمد دست به 007/9 وفاداری بازدیدکننده

 .است شده مشخص ها جدول در پژوهش های گویه کلی آمارهای همچنین. دهد می نشان را مستقل متغیر و وابسته

                                                            
1. Probability Sampling 

2. Simple Random Sampling 
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 پرسشنامه پایایی به مربوط .2 جدول

 ضریب آلفاي کرونباخ تعداد گویه پرسشنامه

 00/9 11 دلبستگی مکانی
 066/9 16 مشارکت در فعالیت

 007/9 19 یدکنندهبازدوفاداری 

 

ی یدر اینن پنژوهش از پاینایی بناال     شده استفاده ۀپرسشنام سه ،ستا 7/9میزان این ضریب باالتر از  ینکهبه ا با توجه

 ۀمجموعن  AMOS 22 ۀنسنخ بنا   SEMشنامل   ریمسن  عناملی  لین تحلاز  ،ها داده وتحلیل یهتجز منظور بهبرخوردار هستند. 

 استفاده شد. SPSS یآمار یافزار نرم

 

 
 مدل مفهومی تحقیق .0شکل 

 

 موردمطالعه ةمحدود

 2 ۀمنطقشهر و در  کیلومتری مرکز هفتدر  ،آن جنوب شرقهای شهر تبریز است که  ترین گردشگاه گلی یکی از مهمائل

)رشیدی و  ز قرار داردیتبر یشهردار 2تار در منطقۀ که هفتادحدود  یمساحت باک ن پاریا .شده استشهرداری واقع 

عمق  .است یافتهصفویان گسترش  ۀدورقویونلوها ایجاد شده و در  این مکان در زمان آق (.900 :1909حسینی،  ملک

)لوناپارک( و نیز  شود. همچنین هتل، شهربازی آن قایقرانی انجام می ۀمحوطو در  استمتر  دوازده یگل ائل ۀدریاچ

متعدد، آالچیق و سکوها با امکان برپایی چادر برای مسافران، سرویس بهداشتی و  های شاپ یکاففود و  غذاخوری و فست

، یسوار دوچرخه، گلف ینیمبال و لیزرتگ،  ، پینتکالب یمگنمازخانه، اینترنت رایگان، پیست اسکیت، آکادمی بیلیارد، 

 استفعال  یجهانگردمسافرخانه و دفتر  ،در این گردشگاه وجود دارد و دارای هتل یسوار هدرشکو  قایقرانی در دریاچه

 است.  جهانی پیدا کرده شهرتاین گردشگاه  ،گلی ئلا پارس هتلبا احداث  .(1980خاماچی، )

 

 سوم هایمکان دلبستگی به مکان

 هویت مکانی پیوند اجتماعی مکانی یوابستگ
مشارکت در 

 فعالیت

 وفاداری
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 ز،یشهرستان تبر ،یشرق جانیاستان آذربا تیموقع .6شکل  زیتبر یگل ائل ةمحدود .5شکل 

 زیتبر یگل ائل ،2 ۀمنطق ز،یتبر يمناطق شهردار ز،یشهر تبر

 

 

 

 

 

 

 

  

 پژوهش هاي یافته منبع:. تبریز یگل ائلسوم  يها مکانعکس تعدادي از . 9شکل 

 

 ها یافتهتحلیل 

 هاي جمعیتی شناختی و اقتصادي ویژگی

 ۀجنب چهاربرای ارزیابی  ها گویهبخش از  چهار. دشپرسشنامه با استناد به مفاهیم حاصل از متون پژوهشی طراحی 

. بخش ندطراحی شدجمعیتی و الگوهای بازدید، دلبستگی مکانی، مشارکت در فعالیت و وفاداری بازدیدکننده آمارهای 

از جمله جنسیت، سن، اشتغال، تحصیالت و  دهندگان پاسخجمعیتی آمارهای اول شامل مواردی برای استخراج اطالعات 

ماندن بود. بخش دوم حاوی  مدتبار اول و  ۀبازدیدکنندشده به بازدید مانند تکرار برحسب  پرداختهدرآمد و الگوهای 

سه ساختار مکانی وابستگی به مکان، هویت مکانی و پیوند اجتماعی  یژهو به، دلبستگی مکانی یریگ اندازهبرای  هایی گویه

 میل یببازدید از این مکان مرا به کار یا تحصیل » نظیر کردذکر توان  یرا م مورد از عباراتی پانزدهاین بخش  در بود.



 905   ...يها وابسته به آن در مکان يرهایبه مکان و متغ یدلبستگ لیتحلکرمی و همکاران: 

که  «خواهم آورد یگل ائلدر آینده دوستان و نزدیکانم را به » و «دارم یگل ائلقوی با  طلبی یتهومن حس »، «کند یم

 آمده 0موافق( نشان دادند که در جدول  کامالً) 1مخالف( تا  کامالً) 1آن بازدیدکنندگان میزان توافق خود را از  ۀدربار

 جذابیت، مرکزیت و خودبیانگریشامل ت در فعالیت که سه ساختار مشارک است گویه پانزدهبخش سوم نیز شامل  است.

 یگل ائلبازدید از » میزان توافق خود را با جمالتی نظیر شد  خواسته دهندگان پاسخ. همچنین در پرسشنامه از سنجد یمرا 

بیانگر  یگل ائلتجربه در »و  «دهم یمقرار  مرا در اختیار دوستان یگل ائلهمواره اطالعات خود درمورد »، «است بخش لذت

برای  گویهسه  ،برای بخش چهارم موافق( است نشان دهند. کامالً) 1مخالف( تا  کامالً) 1از  «است سبک زندگی من

 وفاداری بازدیدکننده در ابعاد مقاصد رفتاری، گفتاری و قدرت ترجیح تنظیم شد. یریگ اندازه

 

 نفر( 315) دهندگان پاسخمشخصات جمعیتی  .3جدول 

 درصد فراوانی ها پاسخ متغیر

 جنسیت
 786/12 161 مرد

 210/07 100 زن

 سن

 117/6 29 سال 18کمتر از 

 977/97 110 20تا  18

 109/07 101 09تا  21

 120/8 26 سال 09بیشتر از 

 اشتغال

 107/11 90 عمومی ۀسسؤمکارمند دولت یا 

 091/21 70 شرکت خصوصی

 710/10 01 دارای شغل آزاد

 002/99 192 دانشجو

 106/8 21 بازنشسته

 117/6 29 سایر موارد

 تحصیالت

 900/17 12 تر یینپادبیرستان یا 

 169/99 02 دانشگاهی یشپ

 786/12 161 لیسانس یا باالتر

 درآمد ماهانه

 981/11 06 میلیون تومان 1 کمتر از

 071/91 06 میلیون تومان 9تا  1

 908/90 190 میلیون تومان 1 تا 9

 191/12 97 میلیون تومان 7تا  1

 219/7 22 میلیون تومان 7بیشتر از 

 

درصد  117/6درصد از پاسخگویان زن هستند.  210/07درصد از پاسخگویان مرد و  786/12 ،9ج جدول ینتابراساس 

تا  21درصد دارای سن  109/07سال،  20تا  18درصد دارای سن  977/97سال،  18از پاسخگویان دارای سن کمتر از 

 ۀسسؤمارمند دولت یا درصد از پاسخگویان ک 107/11سال هستند.  09درصد دارای سن بیشتر از  120/8سال و  09

 900/17درصد دانشجو،  002/99درصد دارای شغل آزاد،  710/10 درصد در یک شرکت خصوصی، 091/21عمومی، 

درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت دبیرستان یا  900/17سایر موارد هستند.  در گروهدرصد  117/6درصد بازنشسته و 

درصد دارای تحصیالت لیسانس یا باالتر هستند.  786/12دانشگاهی و  درصد دارای تحصیالت پیش 169/99تر،  پایین
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 9تا  1 ۀماهاندرآمد  درصد دارای 071/91میلیون تومان،  1کمتر از  ۀماهاندرصد از پاسخگویان دارای درآمد  981/11

 7تا  1 ۀماهاندارای درآمد  درصد 191/12میلیون تومان،  1تا  9 ۀماهاندرصد دارای درآمد  908/90میلیون تومان، 

 هستند. میلیون تومان 7بیشتر از  ۀماهاندرصد دارای درآمد  219/7و  میلیون تومان

 

 دلبستگی مکانی، مشارکت و وفاداري هاي گویه یريگ اندازه .0جدول 

 انحراف معیار میانگین یريگ اندازه هاي گویه ساختارها
 دلبستگی مکانی

 آرامش: PD1 وابستگی مکانی

PD2 :ندیایتمرض 

PD9 :ترجیحی های یتفعال 
PD 0 :پذیری تجربه 
PD1 :جو فرهنگی و خالقیت 

92/0 799/9 

08/9 711/9 

66/9 770/9 
16/9 018/9 

77/9 778/9 

 معناپذیری: PI1 هویت مکانی

PI2 :دلپذیری 

PI9طلبی : هویت 

PI0 :تعلق خاطر 

PI1امنیت : 

PI6: سازی شخصی 

20/9 810/9 
18/9 892/9 

08/9 761/9 

92/9 712/9 
28/9 701/9 

60/2 808/9 

 اطالعات ۀارائ: SB1 پیوند اجتماعی

SB2 :پذیری دوست 

SB9 :یزیانگ خاطره 

SB0 :حس نزدیکی 

80/9 707/9 
09/9 727/9 

10/9 869/9 

61/9 826/9 

 مشارکت در فعالیت
 بودن جالب: AT1 جذابیت

AT2 :پذیری اهمیت 

AT9 :داشتن دوست 

AT0 :داشتن رضایت 

AT1 :بخشی لذت 

AT6 :ادراک عمیق 

09/9 797/9 

19/9 720/9 
10/9 711/9 

79/9 700/9 

60/9 778/9 
88/2 701/9 

 اطالعات یگذار اشتراک: CE1 مرکزیت

CE2 :حضورپذیری 

CE9 :پذیری اهمیت 

CE0 :جذابیت 

98/9 880/9 

19/9 012/9 
77/2 766/9 

00/9 810/9 

 پذیری سبک: SE1 خودبیانگری

SE2 :پذیری تجربه 

SE9 :ادراک شخصی 

SE0 :خوشحالی 

SE1 :درک رفتاری 

98/9 816/9 
92/9 818/9 

29/9 811/9 

00/9 811/9 
00/9 802/9 

 وفاداری بازدیدکننده
 مندی اولویت: LO1 وفاداری

LO2 :بازدیدپذیری 

LO9 :توصیه 

19/9 781/9 

08/9 600/9 

19/0 798/9 
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 بررسی و تحلیل رابطه متغیرهاي پژوهش

، یمکان ینمرات دلبستگ یانگینباالتر از متوسط و م یدکنندهبازد یو وفادار یتنمرات جذاب یانگینم 1جدول  مطابق

با  .متوسط است در حدوابستگی مکانی و هویت مکانی، پیوند اجتماعی، مشارکت در فعالیت و مرکزیت و خودبیانگری 

و  (p<91/9درصد ) 1از  تر کوچک( در نمرات جذابیت و وفاداری بازدیدکننده P-Valueتوجه به اینکه سطح معناداری )

در دو متغیر جذابیت و وفاداری  ،آمد دست بهدرصد  01( در سطح اطمینان 06/1از تی جدول ) تر بزرگقدر مطلق تی 

 است تأیید 9از  تر بزرگمقابل مبنی بر اینکه میزان جذابیت و وفاداری بازدیدکننده  ۀفرضیصفر رد و  ۀفرضی هبازدیدکنند

که جذابیت و  یطور به ؛معناداری بین دو گروه بازدید مکرر و اولین بازدید وجود دارد. همچنین در این متغیرها تفاوت شد

تفاوت معناداری بین دو  ها مؤلفه ۀدر بقی ؛استدر گروه بازدید مکرر بیشتر از گروه با اولین بازدید  یدکنندهبازدوفاداری 

( در نمرات دلبستگی مکانی، وابستگی P-Valueبا توجه به اینکه سطح معناداری ) ،. از طرف دیگردشنگروه مشاهده 

و  (p<91/9درصد ) 1از  تر بزرگمکانی و هویت مکانی، پیوند اجتماعی، مشارکت در فعالیت و مرکزیت و خودبیانگری 

متغیرهای دلبستگی مکانی،  مورددر ،آمد دست بهدرصد  01( در سطح اطمینان 06/1قدر مطلق تی کمتر از تی جدول )

. شود صفر رد نمی ۀفرضیوابستگی مکانی و هویت مکانی، پیوند اجتماعی، مشارکت در فعالیت و مرکزیت و خودبیانگری 

میزان نمرات متغیرهای دلبستگی مکانی، وابستگی مکانی و هویت مکانی، پیوند اجتماعی، مشارکت در فعالیت و  رو از این

 ( قرار دارد.9در سطح متوسط )مرکزیت و خودبیانگری 
 

 بازدید مکرر بر دلبستگی مکانی، مشارکت در فعالیت و وفاداري بازدیدکنندهثیر أت .5جدول 

 مقدار پی آزمون تی تفاضل میانگین انحراف معیار میانگین تعداد الگوي بازدید متغیرها

 دلبستگی مکانی
 190 بازدید مکرر

291 
79/9 
17/9 

009/9 
190/9 

129/9 798/1 980/9 
 اولین بازدید

 وابستگی مکانی و هویت مکانی
 190 بازدید مکرر

291 
69/9 
19/9 

126/9 
111/9 

190/9 866/1 969/9 
 اولین بازدید

 پیوند اجتماعی
 190 بازدید مکرر

291 
82/9 
79/9 

100/9 
677/9 

901/9 992/1 999/9 
 اولین بازدید

 مشارکت در فعالیت
 190 بازدید مکرر

291 
01/9 
91/9 

001/9 
161/9 

198/9 819/1 961/9 
 اولین بازدید

 جذابیت
 190 بازدید مکرر

291 
89/9 
66/9 

108/9 
611/9 

160/9 121/2 991/9 
 اولین بازدید

 مرکزیت و خودبیانگری
 190 بازدید مکرر

291 
21/9 
19/9 

116/9 
101/9 

129/9 190/1 126/9 
 اولین بازدید

 وفاداری بازدیدکننده
 190 بازدید مکرر

291 
00/9 
89/9 

181/9 
620/9 

188/9 209/2 926/9 
 اولین بازدید

 .است دار یمعن 15/1توجه: تفاضل میانگین در سطح 

 

برای بررسی میزان اثرگذاری مشارکت در فعالیت و دلبستگی مکانی بر وفاداری بازدیدکننده در ائل گلی تبریز، 

 یدلبستگمعنادار بین مشارکت در فعالیت و  ۀرابطهمچنین . شدبررسی  SEMبا تحلیل عاملی و  شده ییشناسا یساختارها
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وی  خاطر تعلقیعنی ارتباط شخصی فرد با فعالیت، بر  ؛مستقیم و مثبتی بر دومی داشته است یریتأثمکانی نشان داد اولی 

وابستگی مکانی و هویت  ۀرابط ۀدهند نشانپژوهش نشان داد جذابیت  های یافته .اثر گذاشته است مندی مکانارزشو 

 .ندهد میقوی پیوند اجتماعی را تشکیل  ۀرابطو مرکزیت و خودبیانگری با یکدیگر  مکانی نسبت به پیوند اجتماعی است

به  دهندگان پاسخمرتبط با لذت و رضایت( مشارکت در فعالیت  مثال، یعوامل عاطفی )برا دهد یمنشان  ها یافتهاین 

، بیان هویت( مربوط به نمونه یو عوامل بیانی )برا شود یممربوط  ها ینهزمبه  ها آندلبستگی عملکردی و عاطفی 

مکانی محبوب  ،شهری سوم یفضاو  مکان سومیک  عنوان بهتبریز  یگل ائل .استبا زمینه  ها آنپیوندهای اجتماعی 

اهمیت معماری  که هایی یتفعال ؛تفریح، گذران اوقات فراغت، بازدید و عکاسی است منظور بهبرای کاربران و گردشگران 

و از این طریق بر دلبستگی  دهند یمآن را نشان  یساتتأسسنتی و طراحی مدرن  یها ساختماندکوراسیون  ،قدیمی آن

اجتماعی برای تعامالت اجتماعی،  یمحلشهری  سوم یها مکاندر ضمن  .گذارند یمعملکردی آن مکان اثر مثبت 

و سمینارها تعامالت  ها جشنوارههنری،  های یشگاهنمااز قبیل  هایی یتفعال که این معنیبه  ؛است یابی دوستو  یمهمان

 .کنند یم یدتأک ها آنپیوندهای اجتماعی  یبر سازگارو  دهند یماجتماعی بازدیدکنندگان را افزایش 

 

 

 مکانی، مشارکت در فعالیت و وفاداري بازدیدکننده یستگلبدمدت ماندن بر  یرتأث .6جدول 

 مقدار پی آزمون تی تفاضل میانگین انحراف معیار میانگین تعداد بازدید زمان مدت متغیرها

 دلبستگی مکانی
 167 سه ساعت تا نصف روز

198 
71/9 
11/9 

120/9 
111/9 

291/9 979/9 992/9 
 یک تا سه ساعت

 وابستگی مکانی و هویت مکانی
 167 سه تا نصف روز

198 
62/9 
00/9 

111/9 
111/9 

177/9 691/2 919/9 
 یک تا سه ساعت

 پیوند اجتماعی
 167 سه تا نصف روز

198 
88/9 
69/9 

128/9 
112/9 

208/9 110/9 992/9 
 یک تا سه ساعت

 مشارکت در فعالیت
 167 سه تا نصف روز

198 
09/9 
20/9 

696/9 
621/9 

117/9 600/9 901/9 
 یک تا سه ساعت

 یکنندگ جذبجذابیت و 
 167 نصف روزسه تا 

198 
78/9 
62/9 

128/9 
160/9 

161/9 917/2 901/9 
 یک تا سه ساعت

 مرکزیت و خودبیانگری
 167 سه تا نصف روز

198 
21/9 
12/9 

189/9 
669/9 

900/9 270/1 292/9 
 یک تا سه ساعت

 وفاداری بازدیدکننده
 167 سه تا نصف روز

198 
01/9 
76/9 

180/9 
180/9 

100/9 109/2 919/9 
 یک تا سه ساعت

 .است دار یمعن 15/1توجه: تفاضل میانگین در سطح 
 

میانگین نمرات دلبستگی مکانی، وابستگی مکانی و هویت مکانی، پیوند اجتماعی، ، 6جدول  های براساس یافته

و وفاداری بازدیدکننده باالتر از متوسط و میانگین نمرات مشارکت در فعالیت و مرکزیت و  یکنندگ جذبجذابیت و 

( در نمرات دلبستگی مکانی، P-Valueسطح معناداری ) از آنجا که .آمده است دست بهخودبیانگری در حد متوسط 

درصد  1از  تر کوچکزدیدکننده و وفاداری با یکنندگ جذبوابستگی مکانی و هویت مکانی، پیوند اجتماعی، جذابیت و 

(91/9>p)  برای ،آمد دست بهدرصد  01( در سطح اطمینان 06/1از تی جدول ) تر بزرگ شده محاسبهو قدر مطلق تی 



 909   ...يها وابسته به آن در مکان يرهایبه مکان و متغ یدلبستگ لیتحلکرمی و همکاران: 

صفر  ۀفرضی ،متغیرهای دلبستگی مکانی، وابستگی مکانی و هویت مکانی، پیوند اجتماعی، جذابیت و وفاداری بازدیدکننده

مقابل مبنی بر اینکه میزان دلبستگی مکانی، وابستگی مکانی و هویت مکانی، پیوند اجتماعی، جذابیت و  ۀفرضیرد و 

ساعت تا سه همچنین در این متغیرها تفاوت معناداری بین دو گروه  شد. یدأیت، است 9از  تر بزرگوفاداری بازدیدکننده 

که دلبستگی مکانی، وابستگی مکانی و هویت مکانی،  یطور به ؛ساعت وجود دارد سهتا  یکنصف روز یا بیشتر و گروه 

تا  یک مدتماندن نصف روز یا بیشتر، بیشتر از گروه با  مدتپیوند اجتماعی، جذابیت و وفاداری بازدیدکننده در گروه با 

ه سطح با توجه به اینک ،. از طرف دیگرشدنتفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده  ها مؤلفه. در مابقی استساعت  سه

و قدر مطلق  (p<91/9درصد ) 1از  تر بزرگ( در نمرات مشارکت در فعالیت و مرکزیت و خودبیانگری P-Valueمعناداری )

متغیرهای مشارکت در  مورددر ،آمد دست بهدرصد  01( در سطح اطمینان 06/1کمتر از تی جدول ) شده محاسبهتی 

میزان نمرات متغیرهای مشارکت در فعالیت و  رو . از اینشود نمیصفر رد  ۀفرضیفعالیت و مرکزیت و خودبیانگری 

 ( قرار دارد.9مرکزیت و خودبیانگری در سطح متوسط )
0

1

3

3

H

H





 

 
 

 

 تحصیالت بر دلبستگی مکانی، مشارکت در فعالیت و وفاداري بازدیدکننده یرتأث. 9جدول 

 مقدار پی آزمون تی تفاضل میانگین انحراف معیار میانگین تعداد تحصیالت متغیرها

 دلبستگی مکانی
 161 لیسانس یا باالتر

100 
16/9 
60/9 

100/9 
089/9 

126/9- 818/1- 960/9 
 از لیسانس تر یینپا

وابستگی مکانی و هویت 
 مکانی

 161 لیسانس یا باالتر
100 

19/9 
69/9 

160/9 
190/9 

190/9- 080/1- 190/9 
 از لیسانس تر یینپا

 پیوند اجتماعی
 161 لیسانس یا باالتر

100 
60/9 
86/9 

672/9 
170/9 

168/9- 907/2- 902/9 
 از لیسانس تر یینپا

 مشارکت در فعالیت
 161 لیسانس یا باالتر

100 
28/9 
01/9 

112/9 
128/9 

162/9- 916/2- 921/9 
 از لیسانس تر یینپا

 جذابیت
 161 باالترلیسانس یا 

100 
61/9 
89/9 

617/9 
620/9 

118/9- 066/1- 911/9 
 از لیسانس تر یینپا

 مرکزیت و خودبیانگری
 161 لیسانس یا باالتر

100 
19/9 
27/9 

101/9 
169/9 

160/9- 101/2- 920/9 
 از لیسانس تر یینپا

 وفاداری بازدیدکننده
 161 لیسانس یا باالتر

100 
79/9 
96/0 

692/9 
186/9 

991/9- 991/0- 999/9 
 از لیسانس تر یینپا

 .است دار یمعن 15/1در سطح  یانگینتوجه: تفاضل م
 

میانگین نمرات پیوند اجتماعی، مشارکت در فعالیت، مرکزیت و خودبینانگری و وفناداری    7جدول  های براساس یافته

بازدیدکننده باالتر از متوسط و میانگین نمرات دلبستگی مکانی، وابستگی مکنانی و هوینت اجتمناعی و جنذابیت در حند      

د اجتمناعی، مشنارکت در فعالینت،    ( در نمرات پیونP-Valueبا توجه به اینکه سطح معناداری ) .آمده است دست بهمتوسط 

از  تنر  بنزرگ  شده محاسبهو قدر مطلق تی  (p<91/9درصد ) 1از  تر کوچکمرکزیت و خودبیانگری و وفاداری بازدیدکننده 

پیونند اجتمناعی، مشنارکت در فعالینت، مرکزینت و       منورد در ،آمد دست بهدرصد  01( در سطح اطمینان 06/1تی جدول )
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مقابل مبنی بر اینکنه مینزان پیونند اجتمناعی، مشنارکت در       ۀفرضیصفر رد و  ۀفرضیخودبیانگری و وفاداری بازدیدکننده 

. همچنین در این متغیرها تفناوت  دشیید أتقرار دارد،  9از  تر بزرگفعالیت، مرکزیت و خودبیانگری و وفاداری بازدیدکننده 

که پیوند اجتماعی، مشنارکت در   ای گونه به ؛تر از لیسانس وجود دارد گروه پایین معناداری بین دو گروه لیسانس یا باالتر و

تر از لیسانس، بیشتر از گروه با تحصیالت لیسنانس   فعالیت، مرکزیت و خودبیانگری و وفاداری بازدیدکننده در گروه پایین

بنا توجنه بنه اینکنه سنطح       ،از طنرف دیگنر   د.شدو گروه مشاهده ن ینب یتفاوت معنادار ها مؤلفه ی. در مابقاستیا باالتر 

درصند   1از  تنر  بنزرگ ( در نمرات دلبستگی مکانی، وابستگی مکنانی و هوینت اجتمناعی و جنذابیت     P-Valueمعناداری )

(91/9>p)  در  ،آمند  دسنت  بنه درصند   01( در سنطح اطمیننان   06/1کمتنر از تنی جندول )    شده محاسبهو قدر مطلق تی

مینزان نمنرات    رو از اینن  .شود صفر رد نمی ۀفرضی ،جذابیت مکان وستگی مکانی و هویت متغیرهای دلبستگی مکانی، واب

 ( قرار دارد.9و جذابیت در سطح متوسط )مکان متغیرهای دلبستگی مکانی، وابستگی مکانی و هویت 

 

 شده يبند جمع هاي یاسمقبراي  هایی یهمبستگ .1جدول 

 AT CESE PDPI SB PA IN LO گویه نفر( 315 :متغیر )تعداد

       0 1 (ATجذابیت )
      8 601/9 1 (CESE) یانگریخودبمرکزیت و 

     8 710/9 609/9 1 (PDPIوابستگی مکانی و هویت مکانی )

    0 668/9 681/9 697/9 1 (SBپیوند اجتماعی )

   12 768/9 717/9 019/9 806/9 1 (PAدلبستگی مکانی )ترکیب 

  12 897/9 016/9 767/9 709/9 892/9 1 (INمشارکت در فعالیت )

 9 710/9 606/9 611/9 667/9 721/9 790/9 1 (LOوفاداری بازدیدکننده )

 .( معنادار استيا دنباله-2) 10/1توجه: همبستگی در سطح 

 

عامل  ینتر مهم عنوان بهبیانگر پیوند اجتماعی یعنی بعد اجتماعی دلبستگی مکانی (، 8)جدول همبستگی متغیرهانتایج 

و بعد عملکردی و عاطفی دلبستگی مکانی یعنی وابستگی مکانی و هویت  تگلی تبریز اس ائلوفاداری بازدیدکننده از 

پیوند اجتماعی  یلکردهتحص دهندگان پاسخمطالعه این بود که  های یافتهیکی از  معناداری بر وفاداری ندارد. یرتأث ،مکانی

تفریحی و گذران اوقات  یها مکان گان،بنابراین برای تقویت وفاداری بازدیدکنند ؛ش دادندتبریز گزار یگل ائلکمتری با 

 و هنری و تئاتر،فضاهای ، ها جشنوارهکنفرانس،  یها سالنمخصوص،  یها رستوران، ها یشگاهنما، ها کافهفراغت، 

 سوم یها مکاندر بین  یبند رتبهباید برای برخوردهای اجتماعی با کیفیت باال و با هدف گلی  ائلکودکان در  یشهرباز

 .ه بهبود یابدتوسعاز نظر طراحی و  ،بازدیدکنندگان ۀشهری موردعالق



 950   ...يها وابسته به آن در مکان يرهایبه مکان و متغ یدلبستگ لیتحلکرمی و همکاران: 

 
 مدل نهایی پژوهش ةاستانداردشدروابط علی . 1شکل 

 

 پژوهش يمدل معادالت ساختار یبرازندگ يها شاخص

 061مندل دارای   . اینداردمتغیر پنهان  92شده و  مشاهدهمتغیر  20که  استمتغیر  16 شامل ورودی کوواریانس ماتریس

 رو ینن ا و از دارد آزادی ۀدرجن  979 مندل  بنابراین این ؛شود برآورد بایدکه  است پارامتر متمایز 01متمایز و  ۀنمونگشتاور 

 مندل  دهند  منی  نشنان  هنا  یافتنه  . اینشود میمشاهده 0است که در جدول  شده محاسبه ر نیزئکای اسکو برازش شاخص

 .اسنت  کووارینانس -وارینانس  مناتریس  بنا  مناسب مدل برازش ر بیانگرئبرازش دارد. آزمون کای اسکو ها داده با خوبی به

سطح خوب و نزدینک   همگی در ،نشان داده شده است 19که در جدول  CFI و NFI, RFI, IFI, TLI های آماره همچنین

بنرازش بسنیار خنوب مندل بنا       دهنندۀ  که همگی نشان است 1/9کمتر از نیز  RMSEAمقدار  .قرار دارند 0/9از  یا باالتر

 .استهای پژوهش  داده

کای اسکوئر مدل بنا کنای اسنکوئر     ۀمقایسبرمبنای  GFIو  CFI ،NFI ،RFI، IFIهای  شاخص Amos 5 افزار نرمدر 

 ،تنر شنود   نزدیک 1ها به مقدار  قرار دارند و هرچه مقدار آن 1و  9 بینها  شاخصن ایشود که همگی  مدل مبنا گزارش می

 .استبودن مدل تر قبول قابل بیانگر
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ینا   بهنجار اسکوئر یکاشاخص برازش،  ۀمحاسبآوردن پارامترهای آزاد در  حساب بههای عمومی برای  یکی از شاخص

را برای این شاخص  9تا  2ر امقد ،شود. اغلب محاسبه میآزادی مدل  ۀدرجبر  اسکوئر یکانسبی است که از تقسیم مقدار 

 .دانند می قبول قابل

  رئاسکوکاي  نتیجه آزمون. 9جدول 

 آزادي ۀدرج/ دو يکا آزادي ۀدرج رئکاي اسکو
980/1229 979 991/2 

 

 هاي برازش مدل نهایی شاخص .01جدول 

 نهاییبرازش  مدل نهایی برازش معیارهاي برازش برازش يها شاخص
SRMR 91/9> 998/9 بله 

CFI 09/9< 097/9 بله 
RMSEA 91/9>  بله 901/9 )برازش منطقی( 91/9-98/9)برازش خوب(؛ 

NFI 909/9< 096/9 بله 
CFI 909/9< 079/9 بله 

   91/9<p (999/9p )=808/922 خیر 

NC (  /df) 9>NC>1 022/1 بله 
CN 299< 218 بله 
AIC  808/068>999/699 فرض یشپمدل  <مدل مستقل فرض یشپمدل  <شده اشباعمدل 

606/9077>808/068 
 بله

 

 و دهد یمساختار نهایی مدل را ارائه  0 شکلمشاهده است.  قابلمدل نهایی  ۀاستانداردشدروابط علی  8شکل در 

از واریانس توضیح داده  درصد 6/81 )جذابیت و خودبیانگری( دو بعد مشارکتدر مدل ساختاری نهایی که  بیانگر آن است

. در کل جذابیت و دهند یماز آن را در پیوند اجتماعی تشکیل  درصد 2/70وابستگی مکانی و هویت مکانی  و است شده

 .دنده یمشده در وفاداری بازدیدکننده را به خود اختصاص  داده توضیحاز واریانس  درصد 1/89پیوند اجتماعی 
 

 
  شمدل ساختار نهایی پژوه .9 شکل



 953   ...يها وابسته به آن در مکان يرهایبه مکان و متغ یدلبستگ لیتحلکرمی و همکاران: 

 گیري یجهنت

پرداز یک  هویت تواند یمخاطره و هویت هستند. انسان  نظیرهمانندی  یها شاخصهانسان و مکان دارای ، نتایج راساسب

خود را زم و ملزوم هم هستند. انسان برای اینکه باشد و این دو ال ساز انساندارای یک هویت  تواند یممکان باشد و مکان 

داشته باشد.  تعلق و دلبستگی نیاز به شناخت محیط اطراف خود دارد و این در صورتی است که به محیطش ،بهتر بشناسد

که انسان با تمام احساس و ادراک خود روح و معنای آن را دریابد. مکان با ساختار فیزیکی و  گیرد یممکان زمانی شکل 

گرفتن تصویر و تعلق آن در ذهن انسان و در طول زمان  و با شکل دیاب یمتعریف مادی  ،دهد یمفعالیتی که در آن رخ 

بازدیدکنندگان در مدت ماندن  وسیلۀ به شده تجربهرضایت و لذت  ،تحقیق های یافتهتوجه به با . کند یممعنا و روح پیدا 

 و (1908) احمدی و مهرجو های یافتهاین نتایج با  .گذارد یم هبازدیدکنند عنوان به ها آناثر معناداری بر وفاداری  ،ها آن

ابتدا وجود دلبستگی کرده است، عواملی که ایجاد حس رضایت  که اعتقاد دارند استهمسو ( 1900) سجادزاده و همکاران

توان بیان کرد وجود دلبستگی مکانی یک عامل مهم مانند کیفیت  مکانی و بعد از آن کیفیت محیطی است که می

یک مکان و فضای سوم  عنوان بهگلی تبریز  ائلدر برای حفظ بازدیدکنندگان،  .در ایجاد حس رضایت استمحیطی 

و  مند عالقهشاد،  را تا بازدیدکنندگاند رکمناسبی از تسهیالت فیزیکی، فرهنگی و سرگرمی ایجاد  ۀآمیز توان یمشهری 

بازدید، خالقیت  ۀانگیزبرای ایجاد  اعتماد قابلسوم شهری باید در طراحی تجارب  یها مکانهمچنین  راضی نگه دارد.

 های ییدارا، ها مهارتاز دانش،  یفرد منحصربهطراحی باید ترکیب  های یاتعملمعنی که  ینابه  ؛بیشتری داشته باشند

برای  یگل ائلو طراحان  یزانر برنامهها،  براساس یافتهخالقانه ارائه کنند.  یصورت بهاجتماعی و جوی را  ۀسرمایفیزیکی، 

اختصاص  آن، جذابیت و پیوند اجتماعی خاصی را به ها یدلبستگو  کنند باید تالش بیشتری ها یتفعالافزایش مشارکت در 

 های یهسرما( منطبق است که 1901) (، نقدی و همکاران1908) سلیمانی و همکاران های یافتهاین یافته بر دهند. 

ن روند و در یموردمطالعه دارد. در ا یها محلهافراد نسبت به  یمکان یند دلبستگیادر فر یمعنادار یرتأثک مکان ی یاجتماع

 توانند یمبعد چهارم  عنوان بهمکان و زمان،  یاجتماع یها ارزشعنصر انسان، مکان،  چهار ،به مکان یند دلبستگیافر

 یبا عوامل تواند یمکه زمان  یطور به ؛داشته باشند یشهر های هافراد به محل یدلبستگ ایجاد و تقویت در یمؤثرنقش 

زان حضور و استفاده از آن و یافراد با مکان، م ییدادها، طول مدت آشنایبا مکان، خاطرات و رو یتعامل ۀگذشت نظیر

 های یتفعالخدمات باکیفیت،  ۀارائعالوه بر . به مکان داشته باشد یند دلبستگیادر فر ینقش مهم ،مکان یزیانگ خاطره

اجتماعی یک مکان  های یژگیودلپذیر( و  یا تجربه ۀارائفرهنگی برای -تفریحیمثال، امکانات  رایب) عاطفی کنندۀدرگیر

عنوان یک مکان سوم شهری  بهتبریز را  یگل ائلسطح کیفی  توانند یمچهره(  به چهرهتعامل اجتماعی  ،نمونه برای)

 بازدیدکنندگان افزایش دهند. ۀموردعالق
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 منابع

 فضای در و امنیت سرزندگی با رفتاری وفاداری و مکانی دلبستگی بین رابطۀ برررسی .(1908)مهرداد  ،مهرجو و احمدی، حسن

 .89-60، (2)7یدار، پا سازیشهرو  معماری .شهری

 .تبریز( شهر: موردی مطالعۀ) شهری عمومی فضاهای در آن یریگ شکل فرایند و مکان هویت مفهوم تبیین .(1900) اشلقی، مهدی

 دانشگاه زنجان. علوم انسانی،دانشکدۀ ، یدکتر ۀنام یانپا

، هویت شهر. ارهایمع و اصول مفهوم، یبازشناس ؛یانکم یلبستگد (.1900) سمانه خیبری، و محمدسعید ایزدی، ،پورجعفر، محمدرضا

20 ،09-60. 

 در یتجرب مطالعۀ شدن؛ عرفی و مدرن یزندگ سبک به شیگرا میان رابطۀ یبررس .(1900) سعیدهمقدم،  داوری و محمدرضا افر،یپو

 .11-20، (1-0)2 ،ژرفاپژوه .یاسالم انقالب از پس رانیا

: موردمطالعه ۀنمون ؛یمکان یاز ابعاد دلبستگ یشهر یها محله یسرزندگ یریاثرپذ نییتب .(1900) حسیننژاد،  یحاتم و هارحبیبیان، ب
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 سسۀؤم .یردولتیغ مراکز و ها سازمان، داریپا زیست یطمح و یشهرساز ،یمعمار عمران، یمهندس در قاتیتحق ساالنۀ

 .ویرا تختیپا پردازان ایده رانیمد
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