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A R T I C L E I N F O 
 

 

The use of new technologies in the smart city, especially in urban 

spaces, is increasing day by day; Although most of these technologies 

have been accepted and praised as a sign of progress in life and a 

method for the comfort of living in cities, however, some people think 

that technologies have created disturbances in the city where they 

live. Therefore, in the implementation of the smart city, the opinions 

of the citizens and their concerns should be considered. The current 

descriptive-analytical research, using survey tools to achieve the goal 

of developing an attachment to urban places, seeks to answer the 

question of what is the relationship between emotional attachment to 

a place that is raised in two dimensions, traditional and active, with 

the adoption of smart technologies, especially In a case study, does it 

have an atmosphere? For the statistical population of Tabriz city, 

which is equal to 1593373 people, the sample size was obtained 

through Cochran's formula equal to 384 people. The reliability of the 

questions with Cronbach's alpha was equal to 0.88. Statistical 

software was used for analysis. The findings showed that the 

dimensions of daily monitoring technologies, empowering 

technologies, Covid-19 monitoring technologies, and active 

attachment with the influence coefficient of 0.412, 0.385, 0.316, and 

0.301 had the greatest effects on location attachment with smart city 

technologies. and the lowest impact is related to attachment to a 

traditional place with a value of -0.191. As a result, the more the 

quality of monitoring (health) technologies and empowerment, of the 

technology of monitoring Covid-19, is improved, the level of 

attachment in the city of Tabriz will be improved in the same 

proportion. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Understanding the attitudes of residents 

towards technological change can be very 

important, because technology can not be 

considered ineffective. Numerous studies 

have shown that new technologies have a 

great impact on social life and the quality of 

personal relationships, the concept of 

proximity; And change the ideas of 

authority, privacy, freedom and democracy. 

With these issues in mind, the fundamental 

challenge for city managers and businesses 

is to identify and understand the 

characteristics of individuals who make 

technological change less acceptable than 

others. Our argument is that because new 

urban technologies will inevitably change 

both the urban space and the lives of 

residents, then the connections of residents 

with place, in other words, spatial 

attachment should be considered in the 

policies and plans of the city of Tabriz. The 

innovation aspect of the research is that no 

research has been done in this regard in the 

country, especially in the city of Tabriz, and 

it is happening for the first time. Also, 

recognizing the difference between active 

and traditional types of attachment allows 

us to respond to ambiguous results 

regarding the relationship between 

attachment and attitudes toward change in 

the city of Tabriz compared to the smart 

city. In addition, we examined the 

relationship between spatial attachment and 

the acceptance of future technologies 

improved by existing smart city 

technologies, and the use of current 

technologies by the acceptance of new 

technologies in reducing and preventing the 

spread of Covid 19 in public places. The 

city of Tabriz. 

 

Methodology 

 We measured the degree of attachment to 

the city with a modified version of the 

Spatial Attachment Scale presented by 

Lewicka (2011). Two dimensions of active 

and traditional attachments were used. 

Active location attachment was measured 

on a five-item scale (for example, "I like to 

explore my city and discover new places"). 

Cronbach's alpha was measured at 0.89. We 

rated the traditional spatial attachment on a 

three-item scale (for example, "I never 

thought of another place to live") at 

Cronbach's alpha of 0.89. Participants 

answered a seven-point Likert scale (1 = 

"strongly disagree" to 7 = "strongly agree"). 

In the analysis, the average value of

 the relevant items is used. Acceptance of 

future technologies in the smart city was 

measured by three scales, the first scale 

related to empowerment technologies (for 

example, "computer programs designed for 

conversations (ie call bots) that replace 

offices in the first contact with residents, 

etc.), Cronbach's alpha was 0.82, the second 

scale for day-to-day surveillance 

technologies (for example, "surveillance 

cameras with automatic face recognition 

system to identify people who break the 

law, etc."), Cronbach's alpha was 0.85, And 

the third scale refers to anti-Quad 

technologies 19 designed to counter 

epidemics (For example, "programs based 

on automatic location of users that inform 

them in which places there is a risk of 

contracting the corona virus and etc") and 

Cronbach's alpha was 0.87. Analysis was 

performed using Amos software and path 

analysis was performed from the path 

analysis framework with Mplus software 

version 8. From the maximum likelihood 

estimation (MLR) to explain the normal 

violation Multivariate was used. 

 

Results and discussion 

The findings show that the dimensions of 

daily surveillance technologies, enabling 

technologies, monitoring technologies 

Covid-19, surveillance technologies, active 

attachment have a positive and direct effect, 

and traditional attachment has a direct and 

negative effect, as well as traditional 

attachment dimensions, daily surveillance 

technologies and Covid-19 indirectly affect 

the spatial attachment of smart city 

technologies. The dimensions of daily 

surveillance technologies, Covid-19 

monitoring technologies indirectly have a 

positive effect and traditional attachment 

indirectly has a negative and diminishing 

effect on smart city technologies of Tabriz 

city, and also traditional attachment 

dimension with smart city technologies of 
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Tabriz city has no meaning. According to 

the obtained findings, dimensions of daily 

surveillance technologies, enabling 

technologies, monitoring technologies 

Covid-19, technologies, active attachment 

with impact coefficient of 0.412 and 0.385, 

0.316 and 0.301 had the most effects on 

spatial attachment with smart city 

technologies and the least negative effect 

was related to traditional spatial attachment 

with a value of -0.191. The results show 

that there is a positive relationship between 

independent variables and dependent 

variable (spatial attachment) with 

confidence level of 0.99% correlation. 

 

Conclusion 

 The use of existing technologies in the city 

of Tabriz completely moderates the positive 

relationship between active spatial 

attachment and the adoption of monitoring 

and empowerment technologies. Therefore, 

an active relationship with the city also 

includes the active use of existing 

technologies. And further leads to a very 

positive attitude towards future monitoring 

and empowerment technologies. In 

addition, the use of smart city technologies 

in the city of Tabriz to some extent 

moderates the negative impact of traditional 

attachment on the acceptance of 

empowerment technologies. Therefore, it is 

possible that the relationship between 

traditional connection with place and 

attitude towards empowerment technologies 

can be explained not only by the current 

activity related to smart city technologies 

but also by the type of mental framework 

and values related to traditional spatial 

attachment. Future studies could also 

examine the mechanism behind the 

relationship between traditional spatial 

attachment and regulatory technologies. 

Because people with traditional attachments 

are usually more concerned about the 

stability and protection of their place of 

residence than their counterparts, and 

examining individual differences that may 

underlie the relationship between this type 

of spatial attachment and the adoption of 

surveillance technologies. Commitment to 

the city and the adoption of future 

technologies, especially surveillance 

technologies, may be influenced by other 

related factors, such as residents' support 

for municipal innovations or trust in city 

council actions, which can be considered as 

possible mediators in future studies be 

placed. 
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بیشتر روز روزبه یشهر فضاهایدر  باألخص شهر هوشمندهای جدید در استفاده از فناوری
 یبرا یروش در زندگی و شرفتیای از پعنوان نشانهها بهفناوری نیا شتریبااینکه ب شود؛می

حال، برخی چنین تصور بااین اند،ی در شهرها موردپذیرش و ستایش قرارگرفتهزندگ راحتی
ها ایجاد نموده است. بنابراین در ها، اختالالتی در شهر محل سکونت آنناوریکنند که فمی

. گرفته شوددر نظر  هاهای آنو دغدغه نظرات شهروندان دیشهر هوشمند با سازیپیاده
گیری از ابزارهای پیمایشی در دستیابی به هدف تحلیلی با بهره -پژوهش حاضر توصیفی

ری، در پی پاسخ به این سؤال است که چه ارتباطی میان های شهبستگی به مکانتوسعه دل
های گردد، با پذیرش فناوریمکانی که در دو بعد سنتی و فعال مطرح می -بستگی عاطفیدل

هوشمند باألخص در نمونه موردی پژوهش و جو دارد؟ برای جامعه آماری جمعیت شهر تبریز 
نفر به دست  ۳84ق فرمول کوکران برابر باشد، حجم نمونه از طرینفر می 1۵۹۳۳۷۳که برابر 

افزارهای آماری برای تحلیل از نرمشد.  88/0آمد. پایایی سؤاالت با آلفای کرونباخ برابر 
های توانمند ساز، روزانه، فناوری یهای نظارتفناوری دبعاا ها نشان دادشده است. یافتهاستفاده
، ۳8۵/0 ،412/0 یرتأث ضریب بابستگی فعال دل و Covid-19 های نظارت برفناوری

هوشمند داشته  های شهربا فناوری یبستگی مکاناثرات را بر دل نیشتریب ۳01/0و  ۳16/0
در باشد. می -1۹1/0با ارزش  مکانی سنتیبستگی تأثیرگذاری مربوط به دل نیاست و کمتر

 بر نظارت یفناور ،ی( و توانمندسازی)سالمت یهای نظارتفناوری تیفیهرچقدر ک نتیجه
Covid-19 بهبود خواهد  زیبستگی در شهر تبردل زانیم زیبه همان نسبت ن ،ارتقا داده شود

 .افتی
. 
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 مقدمه

 Löfgren)ذاتی زندگی شهری بوده و تغییرات فناورانه در روند رشد شهری بسیار حائز اهمیت هستند.  یهاجنبهتغییرات، 

& Webster, 2020: 2 ) نحوه زندگی، کار و استراحت  هاقرنسیر تکاملی شهرها همواره مرتبط با فناوری بوده که طی

امروزه، شهرها هنوز در صف اول بررسی و  .(Rahman et al, 2020: 3است )مردم در فضای شهری را تغییر داده 

 هایفناوریمکانی که ، تغییرات فناورانه جدید قرار دارند، که در محبوبیت روزافزون مفهوم شهر هوشمند سازییادهپ

 (.:Campisi, et al, 2021) اندقرارگرفته شهری هستند سازییننواطالعاتی نوآورانه، بخش اساسی فرایندهای دولتی و 

امنیتی  هایسیستمگرفته تا  ونقلحملفناوری آینده یعنی از خودروهای خودران و هواپیماهای بدون سرنشین بالشک 

عمیقی بر زندگی روزمره مردم شهرها خواهد گذاشت. تغییرات فناورانه  تأثیرجدید نظیر فناوری تشخیص چهره، بار دیگر 

که پیامدهای  اندشدهتبدیل یاعرصهتسریع شود، چون شهرها به  1۹کووید  یرگهمهحتی ممکن است با بیماری 

که مقامات  اندشدهسبب  ترپیشعوامل  ینا. همه (Allam & Jones, 2021: 4هستند )در آن مشهودتر  یریگهمه

شهرها، در برخی (. James et al, 2020: 2)کنند  یزیربرنامهشهری در مورد فضای سالم و ایمن شهروندان 

، کنندهضدعفونی از شیشه شدهساختهاتوبوس  هایایستگاهاست:  شدهارائه قبالًی در مقیاس کوچک یراهکارها

 هایدوربیندست بدون تماس، هواپیماهای بدون سرنشین اسپری کننده مواد ضدعفونی یا  کنندهضدعفونی یهادستگاه

)برای مثال، سنگاپور و چین( در  هادولت. برخی (Hantrais et al, 2020: 5) دمای بدن وجود دارند دهندهتشخیص

که امکان شناسایی  اندکردهتلفن هوشمند استفاده  یهابرنامهاقدامات بیشتری انجام داده و از  1۹کووید  یریگهمهطول 

 ,Sharifi et al) دهدیمرا نقض کرده را  یریگهمهضد  هایمحدودیتآلوده بوده یا  احتماالًافرادی را که ممکن است 

منجر  فوراً، و شوندینمشهر پذیرفته  آنخودکار توسط ساکنان  صورتبه، تغییرات فناورانه در شهر حالبااین. (3 :2021

محلی را  هایارزشزمینه و  ندرتبهمفهوم شهر هوشمند این است که  انتقاد به. یک شوندینمبه افزایش کیفیت زندگی 

 شدهارائهپدیده واحدی  صورتبه. بلکه، شهر هوشمند اغلب (Bohloul, 2020: 2) کندیمبرای ساکنان شهر مهم تلقی 

نو در  هایفناوریبا نظر به نقش  (.Sakellarides, 2020: 360) شبیه به شرکت اداره کرد اییوهشبه  توانیمکه 

 هایمؤلفههر کدام از  تأثیرشهری و معماری، تبیین نقش و  هایمکانبه  بستگیدلتحقق  درنهایترضایت از زندگی و 

 هایفناوریبه مکان و استفاده از  بستگیدل سازوکاردر تحلیل  ایعمدهنقش  تأثیرگذارمتغیرهای  صورتبه ذکرشده

 معموالً ی که خاص هایمکانپیوند عاطفی با  صورتبه توانیممکانی را  بستگیدلبر آراء مردمی دارد.  تأکیدهوشمند با 

. این پیوند ممکن است (Rutha & Abbas, 2021: 2)تعریف کرد  شودیممربوط  هاآنجسمی و اجتماعی  یهاجنبهبه 

)میرزامحمدی  اقامت یا اهمیت تاریخی و فرهنگی آن مکان باشد زمانمدتبرآمده از مفاهیم متعددی نظیر تجربه فردی، 

با اندازه متفاوت  هامحیطافراد ممکن است نسبت به با عنایت به مطالعات داخلی و خارجی، . (10۷: 1۳۹۹و زینالی عظیم، 

مکانی  بستگیدل، مثالعنوانبه .(4۵: 1۳۹4پورجعفر و همکاران، باشند )داشته  بستگیدلنظیر خانه، محله یا شهر حس 

، احساس امنیت یریپذتعلقاهش استرس، درک رفاه، ک همانندمفیدی برای زندگی افراد است،  شماربیدارای پیامدهای 

محیط پسندانه مربوط به  هاینگرشباال اغلب در مقایسه با همتایان خود دارای  بستگیدلفرد. افراد با  نفسعزتو 

)شهبازی،  و دغدغه بیشتری نسبت به تغییرات محیطی خطرناک (1۹4: 1400)خیبری و همکاران:  مکان خاص هستند

. (Trąbka, 2019: 68دارند ) هامکانحفاظت و مراقبت از  باهدف هاییفعالیتو تمایل بیشتری برای انجام ( ۳: 1۳۹8

و فنون حامیان محل برای مقابله در برابر تغییرات ناخواسته یا مخالفت با حذف  هانگرشمکانی با  بستگیدلهمچنین 

مکانی را  بستگیدلبرخی محققان،  (.Nicolais et al, 2021: 75) مرتبط بوده است یزبرانگبحثنمادین اما  هاییادمان

یک جنبه از سرمایه اجتماعی و نیز عامل مهم در انسجام اجتماعی، که اعضای جامعه محلی را به هم وصل  عنوانبه
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 استن این پیشنهاد اکثر محققا .(Razem, 2020: 2) اندگرفته، در نظر دهدیمرا افزایش  هاآنکرده و کیفیت زندگی 

. (Zhu et al, 2021) شودیممکانی بارزتر  بستگیدلتغییر داده شوند یا از دسترس خارج شوند، آنگاه  هامکانکه اگر 

بالقوه سبب اضطراب، اندوه  به صورتیمنجر به عواطف منفی شود، و  تواندیمیک مکان  ازحدبیش تغییر شکلتخریب یا 

اختالل مکانی و  . گسیختن پیوندهای بین یک فرد و یک مکان(Maricchiolo et al, 2021) و حتی افسردگی گردد

 تواندیم. هر نوع تغییر (Zhu et al, 2021: 5) ناشی از تغییرات مختلف مانند: اجتماعی، فیزیکی یا نمادین باشد تواندیم

مختلف از  یامقابلهاز راهبردهای  توانندیم شوندیمحس اتالف ذهنی را برانگیزد. ساکنانی که دچار اختالل مکانی 

. عالوه بر این، ساکنان (Manzo & Devine-Wright, 2020: 4) پذیرش و سازگاری استفاده کنند تااقدامات حفاظتی، 

باال، اگر اختالل را مثبت ارزیابی کنند، آنگاه ممکن است از تغییرات مکانی حمایت کنند، عالوه بر این،  بستگیدلبا 

 .(Chen et al, 2018: 2کنند )مکانی را شدیدتر  بستگیدل توانندیمع اما مثبت حتی تغییرات سری

 توانینمساکنان نسبت به تغییرات فناورانه ممکن است بسیار حائز اهمیت باشد، چون فناوری را  هاینگرشدرک 

زیادی بر زندگی اجتماعی دارند و کیفیت روابط  تأثیرنوین  هایفناوریکه  انددادهمطالعات متعدد نشان  .تلقی کرد اثریب

. با در نظر گرفتن این دهندیماختیار، حریم خصوصی، آزادی و دموکراسی را تغییر  هاییدهاشخصی، مفهوم مجاورت؛ و 

نسبت که تغییرات فناورانه را  افرادی هایویژگی این است که ،وکارهاکسبو  مدیران شهریمسائل، چالش اساسی برای 

جدید  هایفناوریاین است که چون در اینجا . استدالل را درک کنند هاآنرا شناسایی و  کنندیم قبولقابلبقیه کمتر ه ب

 دیگرعبارتبه ،هم فضای شهری و هم زندگی ساکنان را تغییر خواهند داد، پس پیوندهای ساکنان با مکان ناچاربهشهری 

جنبه نوآوری تحقیق این است که در  .گیرندقرار  مدنظرتبریز  شهر هایریزیمهبرناو  هاسیاستمکانی باید در  بستگیدل

. همچنین، افتدمیاست و برای اولین بار اتفاق  نشدهانجامسطح کشور و بخصوص شهر تبریز در این رابطه تحقیقی 

و  بستگیدلبه نتایج مبهم راجع به رابطه بین دادن امکان پاسخ  فعال و سنتی بستگیدلتشخیص تفاوت بین دو نوع 

مکانی  بستگیدل. عالوه بر این، رابطه بین دهدیمرا  تبریز با توجه به شهر هوشمندنسبت به تغییرات در شهر  هانگرش

فعلی  هایفناوریاستفاده از و  قرارگرفته موردبررسیشهر هوشمند  هایفناوریآینده با استفاده از  هایفناوری یرشپذو 

عمومی در سطح شهر تبریز منجر  هایمکاندر  1۹جدید به کاهش و جلوگیری از تسری کووید  هایفناوری یرشپذبا 

 است: بررسیقابلتحقیق در موارد زیر  سؤاالت، یادشدهبا عنایت به موارد  .شودمی

  شهری وجود دارد؟ هایمکانبه  بستگیدلنوین و  هایفناوریچه ارتباطی بین استفاده از 

  فناوری شهر  هایمؤلفهفعال( و  بستگیدلسنتی و  بستگیدل) یشهر هایمکانبه  بستگیدل هایمؤلفهبین

 ( چه ارتباطی وجود دارد؟1۹ید و، نظارت روزانه و نظارت بر کوتوانمندسازیهوشمند )

  چه مکانی چه در نقش متغیر مستقل یا میانجی  بستگیدلمکانی سنتی و فعال با متغیر  بستگیدلبین متغیرهای

 تعریف کرد. توانمی شهر هوشمند هایفناوریبا متغیر  ایرابطه

 

 مبانی نظری

نقشی  رغمبه، حالبااینبرای همه ساکنان مثبت نیست.  لزوماًتغییری که  ،تحول فناورانه شهرها یک تغییر اساسی است

کمتر مطالعاتی سعی در ، کندیمایفا  هاآنمکانی در درک نگرش ساکنان نسبت به تغییرات محل زندگی  بستگیدلکه 

 یافتهانجام پژوهیآیندهمکانی با پذیرش راهکارهای فناوری آتی در شهرها در قالب تحقیقات  بستگیدلتحلیل رابطه 

مکانی و استفاده از  بستگیدلبیشتر بر رابطه بین تحقیقات موجود ، یافتهانجامبا مروری به سابقه تحقیقات  است.

 بستگیدلکه رابطه بین ، رسدمی به نظر (Belanche et al, 2016: 77) فعلی شهری متمرکز بوده است هایفناوری
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جدید  هایروشسبب ایجاد  توانندیم هافناوری، طرفازیکنوین ممکن است پیچیده باشد.  هایفناوریمکانی و پذیرش 

فاصله بین ساکنان و شهر  تواندیماستفاده و کاوش در شهر، بهبود کیفیت زندگی و ایمنی شوند. از طرف دیگر، فناوری 

جدید واقعیت مجازی ممکن است سبب پیچیدگی بیشتر و ابعاد جدید محرومیت گردد  هاییهالرا افزایش دهد، چون 

(Jaššo & Petríková, 2019: 402) ت تهدیدی برای حریم خصوصی ساکنان باشد و نیز ممکن اس(Gurjanov et 

al, 2020: 2). 

. شودیموجود ریشه عمیق و رابطه ساده و ناخواسته بین ساکنان و مکان مشخص  ادراک مکانی با حس بستگیدل

(Paniotova-Maczka et al, 2021: 3 ) مشخصات فردی و اقامت،  زمانمدتبیشتر بر پایه  بستگیدلاین فرم از

 بستگیدلافراد دارای  .(Zahnow & Tsai, 2021: 46) یردگیمو روزانه شکل  وارعادت هایفعالیتو وقایع زندگی 

 هاآن؛ کنندیمآن را با هیچ مکان دیگری جایگزین کرد، تلقی  توانینممکانی که  منزلهبهسنتی، محل زندگی خود را 

گرفت نخواهند  مکاننقلبهتری برای زندگی وجود داشته باشد، تصمیم به  هایمکانکه حتی اگر  کنندیماعالم 

(Adhikari et al, 2021: 447).  با عادت کردن به یک مکان ارتباط دارد، که با مقاومت  شدتبهسنتی  بستگیدلچون

جدید را تهدید و  هایفناوریسنتی ممکن است حضور  بستگیدلافراد دارای . بیشتر در برابر تغییرات فناورانه همراه است

مکانی سنتی  بستگیدلعالوه بر این، تحلیل مشخصات افراد با (. Birnbaum et al, 2021: 191بدانند )تغییر ناخواسته 

نسبت به افراد  تریکارانهمحافظه هایارزشکمتری برخوردارند و  نسبتاًافراد از سرمایه فرهنگی  ینابیشتر نشان داده که 

 یکارمحافظهکه  انددادهمختلف نشان  هایبررسی. (Maguire & Klinkenberg, 2018: 80)فعال دارند  بستگیدلبا 

مکانی  بستگیدل. در مقابل، (Sari et al, 2018: 2است )فرهنگی اغلب با افزایش نیاز به امنیت و کنترل محیط مرتبط 

، رابطه بستگیدلنیست بلکه به دلیل شناخت آگاهانه به مکان است. با این نوع  وارعادتفعال به مکان بر پایه شناخت 

 هاییفرصتبر عالقه به تاریخ محلی یا  تواندیماینکه ارثی باشد اکتشافی است، و برای مثال  جایبهبین مردم و مکان 

، مایل به کاوش در مورد اندکردهال کسب مکانی فع بستگیدلبا شهر متکی باشد. افرادی که نمره باالیی در  شدهارائه

به همین دلیل، فرض ما این است که  .(Adhikari et al, 2021: 448هستند )شهر و لذت بردن از تعامالت با شهر 

، دارند، دهندیمشهر را تغییر  اندازچشمنوین که  هایفناورینسبت به  یترمثبت هاینگرشفعال،  بستگیدلافراد با 

جالب دیگری که زندگی را در شهر را  هایفرصت عنوانبهعناصر پیشرفت و  عنوانبهچون ممکن است این تغییرات را 

 هایفناوریمکانی فعال و پذیرش  بستگیدلجهت رابطه بین  بینییشپ، ممکن است حالبااین، بدانند. کندیم ترراحت

اجتماعی  یهاشبکهباالتر سرمایه فرهنگی،  نسبتاً مکانی فعال با سطوح  یبستگدل، طرفازیکنظارتی دشوارتر باشد. 

از خطرات مربوط به حضور  توانندیمفعال  بستگیدلو سطوح باالتر اعتماد همراه است. بنابراین، افراد با  ترگسترده

را  هافناورینظارتی آگاهی بیشتری داشته باشند و به دلیل سطح اعتماد باالتر، ممکن است این  هایفناوریفراگیر 

با  شدهارائهفعال باال ممکن است از افزایش سطح ایمنی  بستگیدلغیرضروری بدانند. از طرف دیگر، شهروندان با 

با شهر را فراهم  تریکپارچهو  ترراحتعامل امکان ت هاآنبه  هافناورینظارتی قدردانی کنند چون این  هایفناوری

 .کنندیم

رفتاری فراوانی  هایگرایشو  هاواکنشنسبت به شهر، بلکه با  ترمثبتممکن است با نگرش  تنهانهمکانی  بستگیدل

 باهدفمدنی  هایفعالیتمکانی بر  بستگیدلکه  اندداده. تحقیقات نشان (Romolini et al, 2019: 120) .همراه باشد

منفی بیشتر در برابر  هایواکنشیا اکولوژیکی و هم  باثبات، که هم در رفتار گذاردیمحفاظت یا بهبود مکان زندگی اثر 

مکانی رابطه مستقیم یا غیرمستقیمی با  بستگیدل. نکته مهم اینکه، (Boley et al, 2021: 3) کندیمتعدی جلوه 

محلی و استفاده شدیدتر از  یهاپروژه یرشپذ برخاسته از بستر جامعه، هایانسازممشارکت در  ،افزایش وفاداری به مکان
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 یریگشکلفناوری ممکن است عامل مهمی در  درزمینهتجربه قبلی  .(Ariccio et al, 2020: 5دارد ) هامکان

هوشمند،  هایتلفن. افرادی که از (Tenney et al, 2020: 340) نوین باشد هایفناوریمثبت نسبت به  هاینگرش

توانمند ساز  هایفناوری، تمایل بیشتر به استفاده از کنندیمزیاد استفاده  ونقلحمل هاییکیشناپلاجتماعی و  یهارسانه

ایده آشنا کند که فناوری  یناکاربران را با  تواندیم، استفاده مکرر از فناوری حالبااین. (Toh et al, 2020: 10) دارند

را به تفکر انتقادی در مورد پیامدهای احتمالی  هاآنو قادر به تسهیل زندگی است و تمایل  اعتمادقابلمثبت،  ذاتاً

(. Artyushina, 2020: 2) دهدراهکارهای فناورانه جدید، مانند نظارت یا مسائل مربوط به حریم خصوصی را کاهش 

مجوز آشناتر خواهند شد و در نتیجه  هایدرخواست یرشپذهرچه شخص از برنامه بیشتر استفاده کند، به همان اندازه با 

 .(Rahman et al, 2021) را نادیده بگیرند هادادهخطرات احتمالی امنیت  توانندیم
 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 یهی، بداندازدمیسالمت شهر را به خطر  یخطرناک هایبیماری ،باریکسال  هرچندکه  گیرهمه هایبیماری طیدر شرا

و  گیرهمه هایبیماری باألخص یشهر یعموم یبا تمرکز بر سالمت انسان در فضاها هافناوریاز  یاست تمرکز برخ

 یشهر هایمکانفعال و آگاهانه به  بستگیدلو  یحضور فعال در عرصه شهر یطیشرا نیخواهد بود. در چن سرایتقابل

 خواهد بود. انکارغیرقابل نهیزم نیدر ا یفضاهاست که نقش فناور یستیو سالمت ز پذیریاجتماع ازمندین
 

 پژوهشروش 

 زیمردم شهر تبر ی. جامعه آمارباشدمی یهدف کاربرد ازنظر یشیمایو پ یلیتحل-یفیتوص صورتبهحاضر  قیروش تحق

پرسشنامه از  سؤاالت یایپا یآمد. برا به دستنفر  ۳84با استفاده از فرمول کوکران برابر  نمونهاست که برابر و حجم 

 ییاصالح و نها موردنظر سؤاالت دیاسات از نظراتشد و بعد  ادهاز روش الوشه استف سؤاالت ییروا یکرونباخ و برا یآلفا

 لوئیکاتوسط  شدهارائه یمکان بستگیدل اسیمق شدهاصالحبه شهر از نسخه  بستگیدل زانیم یبررس یشدند. برا

با  عالف یمکان بستگیدلبکار گرفته شد.  یفعال و سنت هاییبستگدلمنظور دو بعد  نیا یبرا .دی( استفاده گرد2011)

کرونباخ برابر  ی( با آلفا"را کشف کنم دیجد هایمکاندوست دارم در شهر خود بگردم و "مثال  ی)برا یتمیپنج آ اسیمق

 یزندگ یبرا یگرید جایبههرگز "مثال  ی)برا یتمیسه آ اسیرا با مق یسنت یمکان بستگیدلشد.  یریگ-اندازه 8۹/0
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 کامالً "=  1) یتمیهفت آ کرتیل اسیر مقد کنندگانشرکتشد.  یابیارز 8۹/0کرونباخ برابر  آلفای با( "امنکردهفکر 

ده از . استفاشودمیمربوطه استفاده  هایآیتم نیانگیاز مقدار م ل،ی( پاسخ دادند. در تحل"موافقم کامالً"=  ۷تا  "مخالفم

هستند، مانند  سترسدر د زیکه امروزه در شهر تبر یهایفناوریمرتبط به  تمیآ 12شهر هوشمند با  هایفناوری

 یهاپلتفرم ایاسنپ و ...(،  ی)مانند تاکس کندیماجاره خودرو کمک  یکه به افراد جهت حرکت در شهر برا ییهابرنامه

 شودمیکه استفاده  یافناورانه یشد. راهکارها دهیو ... سنج طیو بلرو رز تیزینوبت و ای یتماس با شهردار یبرا نیآنال

 هایپاسخ، از مجموع هاتحلیلشد در  گیریاندازه "منظم طوربهبله، "=  2 یو گاه ،یبل"=  1، "ریخ"=  0: ریز اسیبا مق

 شد. 86۵/0کرونباخ برابر  ی، آلفاکنندگانشرکت

هستند  هیگو 2 یکه هر کدام دارا اسیدر شهر هوشمند با سه مق ندهیآ هایفناوری رشیپذ (،۳شکل )با مراجعه به 

 یبرا شدهطراحی یوتریکامپ یهابرنامه"مثال  ی)برا توانمند ساز هایفناوریاول مربوط به  اسیشد، مق دهیسنج

کرونباخ برابر  یو ...(، که آلفا شودمیبا ساکنان  ماست نیادارات در اول نیگزیمکالمه( که جا یباتها یعنیمکالمات )

چهره  صیخودکار تشخ ستمیبا س ینظارت هایدوربین" مثالًروزانه ) ینظارت هایفناوریدوم مربوط به  اسیشد. مق 82/0

 هایفناوری بهسوم  اسیشد، و مق 8۵/0کرونباخ برابر  ی(، که آلفا"و ... کنندیمکه نقض قانون  یافراد ییجهت شناسا

خودکار  یابیمکانبر  یمبتن یهابرنامه"مثال  یبرا) کندیماشاره  یریگهمهمقابله با  یبرا شدهطراحی 1۹ دیضدکوو

 ی( که آلفا"کرونا وجود دارد و ... روسیخطر ابتال به و ییهامکانکه در چه  دهدیماطالع  هاآنکاربران است که به 

مطالعه  نیا یکشورها، برا ریدر سا شدهارائه یو راهکارها ارهایمع هیبر پا قطعاًاول  اسی. دو مقشد 8۷/0کرونباخ برابر 

و همکاران،  و نوک "توسط  شدهانجامدر مطالعه  قبالً 1۹ دیمقابله کوو هایفناوریبه  شدهاشاره اسیشدند. مق یطراح

 در کنندگانشرکتکشور بود.  نیدر چند شدهاستفاده یریگهمهضد  یارهایمع هیقرار گرفت و بر پا مورداستفاده "(2020)

 .پاسخ دادند "پذیرمیم قطعاً"=  ۷تا  "پذیرمینم قطعاً"=  1 اسمقی

سه نوع فناوری  یرشپذمتغیرهای مستقل،  عنوانبهمکانی  بستگیدلبر پایه مدل میانجی با دو نوع  هاتحلیلبنابراین، 

، رابطه کل بین اوالً متغیر میانجی انجام شدند. عنوانبهشهر هوشمند  هایفناوریمتغیرهای وابسته و استفاده از  عنوانبه

. شدکامل آزمایش طور و مدل میانجی  را بررسیمیانجی متغیر . دوما، شدمتغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته را بررسی 

ای وابسته و میانجی به مدل کننده متغیره بینییشپ عنوانبهو متغیرهای کمکی  شددر مرحله بعد، استواری نتایج بررسی 

 8نسخه  Mplus افزارنرمچارچوب تحلیل مسیر با  و تحلیل مسیر از Amos افزارنرم با استفاده هاتحلیل. شدنداضافه 

 .شد( برای توضیح نقض نرمال چندمتغیّره بودن استفاده MLRنمایی )انجام شد. از برآورد حداکثر درست
 

 تحقیق موردمطالعهمتغیرهای  .1جدول 
 هامؤلفهزیر  اصلی مؤلفه

 بستگیدل
 مکانی

 فعال
 هایمکانعالقه به شهرم، رضایت از شهر، احساس امنیت، هویت شهر، کشف 

 جدید

 سنتی
زندگی در شهر خودم عدم ترک محل زندگی، انتخاب آگاهانه، پیوندهای عمیق 

 خانوادگی

 هایفناوری
 آینده شهر هوشمند

 توانمند ساز هایفناوری
پاسخگویی برای افراد، استفاده از اینترنت اشیا برای  جایبه هابرنامهاستفاده از 

 مراجعه حضوری جایبه هاسفارش

 دیجیتال، ردیابی افراد آلوده هایدوربیناستفاده از  نظارتی روزانه هایفناوری

 اجتماعی هوشمند گذاریفاصلهآلوده به کرونا،  هایمکانشناسایی  1۹ دیکوو ضد هایفناوری

(Lewicka, 2011, Jaššo& Petríková, 2019,Wnuk et al, 2020, Birnbaum, 2021) 
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 موردمطالعهمحدوده 

 جانیمرکز استان آذربا زیاست که تبر رانیا نشینترک هایاستاننفر از  ۳۹0۹6۵2 تیبا جمع یشرق جانیاستان آذربا

استان  تیدرصد جمع 42نفر  1۵۹۳۳۷۳ تیبا جمع زیاست. مرکز استان شهر تبر شدهواقعآن  یشمال غرب هیدر ناح یشرق

از  یعرض شمال قهیدرجه و دو دق ۳8و  یطول شرق قهیدق 2۵درجه و  46در  زیاست. شهر تبر را به خود اختصاص داده

در قلمرو  لومتریک 11800 حدود ی. با وسعتباشدمیمتر  1400 ایاست. ارتفاع آن از سطح در شدهواقع چینویگر النهارنصف

 کیلومتری 1۵0غرب تهران قرار دارد. در  کیلومتری 61۹و  هیاروم اچهیشمال در یو در قسمت شرق جانیخطه آذربا یانیم

 . (2۳4: 1۳۹8 م،یعظ ینالیزبصیری و ) است قرارگرفته جانیآذربا یو جمهور رانیجنوب جلفا، مرز ا
 

 
 . موقعیت شهر تبریز2شکل 

 

 و بحث هایافته

هستند.  متأهلدرصد  4/۵1درصد مجرد و  6/48درصد مرد هستند.  8/۵4درصد زن و  2/4۵ ،موردبررسیاز کل نمونه 

و باالتر  لیسانسفوقدرصد  2/18و  سانسیدرصد ل 8/42، دیپلمفوقدرصد  ۵/28، ترپایینپلم و یدرصد د ۵/1۹ التیتحص

 نیدرصد ب 2/20سال،  44تا  ۳۵ نیدرصد ب ۹/2۵سال،  ۳4 ات 2۵ نیدرصد ب ۳/۳۳سال،  24تا  1۵درصد  8/8است. سن 

سال و  ۵درصد  20سال است. سابقه اقامت  ۷4تا  6۵ نیدرصد ب 1/۳سال و  64تا  ۵۵ نیدرصد ب ۷/8سال،  ۵4تا  4۵

 یبرا .سال است 1۵از  شتریدرصد ب ۷/۳۳سال،  1۵تا  11 نیدرصد ب 8/2۳سال،  10تا  6 نیدرصد ب ۵/22کمتر، 

مم و ینیم ،یدگیکش ،یار، چولگین، انحراف معیانگیم ،شهر هوشمند هایفناوریو  مکان بستگیدلر یمتغ هایمؤلفه

 بستگیدلن یانگیکه م اندشدهنظر گرفتهدر  ۷تا  1. نمرات در بازه باشدمی( 2جدول ) صورتبه شدهمحاسبهمم یزکما

 هایفناوری، ۵/۳ توانمند ساز هایفناوری مؤلفه، ۳4/۳ سنتی برابر بستگیدل مؤلفهن یانگیاست. م ۹۹/۳برابر  فعال

 .آمد به دست 8۵/۳برابر  1۹ دیضدکوو هایفناوری، 6۹/۳ روزانه ینظارت
 

 هایشمؤلفهو مکانی در شهر هوشمند  بستگیدلهای توصیفی شاخص. 2جدول 

انحراف  نیانگیم تعداد گویه ها
 اریمع

 ماکزیمم ممینیم کشیدگی چولگی

 ۹۹/4 11/2 -۳۷/0 -۳8/0 ۵6/0 ۹۹/۳ ۳84 فعال هایبستگیدل

 11/۵ ۷4/1 -41/0 -4۳/0 ۵1/0 6۵/۳ ۳84 عالقه به شهرم

 ۹۵/4 ۳۵/2 -۳0/0 -۳6/0 ۵۵/0 12/4 ۳84 از شهر تیرضا

 ۹۳/4 86/1 -۳4/0 -۳۹/0 ۵۳/0 0۳/4 ۳84 احساس امنیت

 82/4 8۳/1 -۳۵/0 -۳۷/0 61/0 88/۳ ۳84 هویت شهر
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 8۵/4 ۷۹/1 -44/0 -4۵/0 6۳/0 ۷2/۳ ۳84 جدید هایمکانکشف 

 00/4 ۹۹/1 -48/0 -۳۹/0 68/0 ۳4/۳ ۳84 سنتی بستگیدل

 21/4 1۳/2 -۵۳/0 -4۵/0 ۷۳/0 14/۳ ۳84 یدر شهر خودم عدم ترک محل زندگ یزندگ

 ۹۹/۳ ۹6/1 -4۷/0 -۳8/0 6۷/0 28/۳ ۳84 انتخاب آگاهانه

 84/۳ 88/1 -44/0 -/۳6 66/0 42/۳ ۳84 خانوادگیپیوندهای عمیق 

 8۵/4 ۵/1 -62/0 -42/0 ۷2/0 ۵/۳ ۳84 توانمند ساز هایفناوری

 ۹۳/4 ۷۵/1 -68/0 -46/0 8۵/0 44/۳ ۳84 افراد یبرا ییپاسخگو جایبه هابرنامهاستفاده از 

 جایبه هاسفارش یبرا ایاش نترنتیاستفاده از ا
 یمراجعه حضور

۳84 68/۳ 6۷/0 42/0- ۵6/0- 2۵/1 ۷۷/4 

 80/4 00/1 -82/0 -۳6/0 88/0 6۹/۳ ۳84 نظارتی روزانه هایفناوری

 6۹/4 8۵/0 -۹1/0 -42/0 ۷۹/0 66/۳ ۳84 تالیجید هایدوربیناستفاده از 

 ۹۳/4 2۵/1 -۷۷/0 -۳4/0 ۹2/0 ۷۹/۳ ۳84 افراد آلوده یابیرد

 00/۵ ۹۵/1 -22/0 -4۵/0 66/0 8۵/۳ ۳84 1۹ دیکوومقابله با  هایفناوری

 84/4 12/2 -1۹/0 -4۳/0 ۵۳/0 ۹4/۳ ۳84 آلوده به کرونا هایمکان ییشناسا

 08/۵ 8۵/1 -2۵/0 -48/0 ۷۳/0 ۷2/۳ ۳84 هوشمند یاجتماع گذاریفاصله

 

با  رهایمتغ یدارمعنی سطوح که شد، استفاده رنوفیاسم-ولموگروفکاز آزمون  رهایع متغینرمال بودن توز یبررس یبرا

 باشند.یع نرمال میتوز یدارا رهایاست که تمام متغ نیا دهندهنشانآمد، که  به دست 0۵/0از  تربزرگ( ۳توجه به جدول )
 

 ع متغیرهاینرمال بودن توز یبررس یرنوف برایاسم–ولموگروفکنتایج آزمون . 3جدول 

 داریمعنیسطح  رنوفیاسم-ولموگروفک Zآماره  تعداد گویه ها

 0۹۳/0 411/1 ۳84 فعال هایبستگیدل

 0۹۵/0 486/1 ۳84 عالقه به شهرم

 086/0 ۷18/1 ۳84 از شهر تیرضا

 08۹/0 ۵۳6/1 ۳84 احساس امنیت

 0۹2/0 608/1 ۳84 هویت شهر

 08۷/0 ۵1۳/1 ۳84 جدید هایمکانکشف 

 0۷۷/0 ۳1۵/1 ۳84 سنتی بستگیدل

 0۷۳/0 2۵8/1 ۳84 یدر شهر خودم عدم ترک محل زندگ یزندگ

 08۹/0 826/1 ۳84 انتخاب آگاهانه

 06۹/0 108/1 ۳84 پیوندهای عمیق خانوادگی

 0۹۵/0 28۹/1 ۳84 توانمند ساز هایفناوری

 0۹8/0 ۳۵6/1 ۳84 افراد یبرا ییپاسخگو جایبه هابرنامهاستفاده از 

 جایبه هاسفارش یبرا ایاش نترنتیاستفاده از ا
 یمراجعه حضور

۳84 2۷۳/1 08۳/0 

 0۹۹/0 ۳۳۳/1 ۳84 نظارتی روزانه هایفناوری

 0۹۹/0 ۳02/1 ۳84 تالیجید هایدوربیناستفاده از 

 0۹۷/0 4۹2/1 ۳84 افراد آلوده یابیرد

 0۹6/0 4۵/1 ۳84 1۹ دیکوومقابله با  هایفناوری

 0۹8/0 62۵/1 ۳84 آلوده به کرونا هایمکان ییشناسا

 0۹2/0 ۳48/1 ۳84 هوشمند یاجتماع گذاریفاصله
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 هایشمؤلفهو  شهر هوشمند هایفناوریمکانی با  بستگیدلرابطه  یرسون برایپ یآزمون همبستگ .4 جدول
 هایبستگیدل 

 فعال

 هایبستگیدل
 سنتی

 هایفناوری
 توانمند ساز

 هایفناوری
نظارتی 
 روزانه

 هایفناوری
 1۹ دیضدکوو

 هایبستگیدل
 فعال

     1 یهمبستگب یضر

     001/0 یداریسطح معن

 هایبستگیدل
 سنتی

    1 ۷1/0 یب همبستگیضر

     001/0 یداریسطح معن

توانمند  هایفناوری
 ساز

   1 6۳/0 82/0 یب همبستگیضر

    001/0 001/0 یداریسطح معن

نظارتی  هایفناوری
 روزانه

  1 6۳/0 ۷2/0 8۵/0 یب همبستگیضر

   001/0 001/0 001/0 یداریسطح معن

مقابله  هایفناوری
 1۹ ییدکوبا 

 1 ۷2/0 6۳/0 ۵۵/0 8۹/0 یب همبستگیضر

  001/0 001/0 001/0 001/0 یداریسطح معن

 

است.  شدهاستفادهمرتبه دوم  تأییدیاز تحلیل عاملی  شهر هوشمند هایفناوریمکانی با  بستگیدلبرای ارزیابی مدل 

های برازش دارای سه نوع مسیرها آزمون خواهد شد. شاخص تکتک ازآنپسو  شدهبررسیابتدا برازش کلی مدل 

هایی را گزارش نمود. در این تحقیق از هر کدام مطلق، تطبیقی و مقتصد هستند که بایستی از هر کدام از انواع، شاخص

توان نتیجه گرفت که مدل از باشند می پذیرشقابلها از شاخص است. اگر حداقل سه مورد شدهگزارشحداقل دو مورد 

 .برازش کافی برخوردار است

 قبولقابل( 0۵/0از  تربزرگ) شدهگرفتهاست که با توجه به مالک در نظر  001/0دو برابر داری آماره خیسطح معنی

دار همیشه معنی تقریباًهای بزرگ داری به تعداد نمونه حساس بوده و در نمونهسطح معنی کهازآنجاییباشد. ولی نمی

 .است شدهاستفادههای دیگر است؛ برای ارزیابی برازش مدل از شاخص

برای برازش مدل است.  قبولقابلکه مقدار  ۹۹/۳( برابر CMIN/DFنسبت بحرانی به درجه آزادی )شاخص مقدار 

 تائیدمورد بودن این میزان برای برازش  قبولقابل دهندهنشاناست که  ۹۷6/0( GFIهمچنین شاخص نیکویی برازش )

بودن از  ترکوچکباشد که با توجه به می 0۵۳/0( نیز RMSEAمدل است. مقدار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد )

؛ شاخص ۹۵۳/0( TLIلویس ) -. همچنین شاخص توکراستمدل پژوهش  تائید ندهدهنشانو  است تائیدمورد ، 08/0

همچنین مقدار نرمال شده  باشدمی 82/0( PNFIو شاخص برازش مقتصد هنجار شده ) ۹۹1/0( CFI) ایمقایسهبرازش 

(NFI)  یشاخص برازش اعتبارو  ۹6۵/0برابر (IFI)  برازش و بودن  تائیدمورد گویای همگی  که باشدمی ۹۹1/0برابر

 است.مدل پژوهش  تائید
 

 شهر هوشمند هایفناوریمکانی با  بستگیدلمدل ساختاری نهایی های برازش شاخص .5جدول 

 نتیجه موردقبولدامنه  مقدار شاخص برازش

CMIN/DF ۹۹/2  قبولقابل ۵کمتر از 

x value-p2 001/0  قبولغیرقابل 0۵/0بیشتر از 

 قبولقابل ۹0/0از بیش  ۹۷6/0 (GFIشاخص نیکویی برازش )

 قبولقابل ۹0/0از بیش  ۹۵۳/0 (TLIلویس ) -شاخص توکر

 قبولقابل ۹0/0از بیش  ۹۹1/0 (CFI) یامقایسهشاخص برازش 

 قبولقابل 08/0کمتر از  0۵۳/0 (RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد )

 قبولقابل ۵/0از بیشتر  82/0 (PNFIشاخص برازش مقتصد هنجار شده )

 قبولقابل ۹0/0بیش از  ۹6۵/0 (NFI) شاخص برازش نرمال شده

 قبولقابل ۹0/0بیش از  ۹۹1/0 (IFIشاخص برازش اعتباری )
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 عاملی بار میزان و شدهبررسی مؤلفه هر به مربوط هایگویه اول مرحله در. است شدهانجام مرحله دو در عاملی تحلیل

شهر  هایفناوریبا  یمکان بستگیدل روی بر هامؤلفه از کدام هر عاملی بار دوم مرحله در. است شدهمحاسبه هاآن

 بارهای که شودمی مالحظه جدول به توجه با. است شدهارائه( 6) جدول در مدل تحلیل نتایج. است شدهمحاسبه هوشمند

 بنابراین. هستند دارمعنی درصد ۹۵ احتمال سطح در و بوده 4/0 از تربزرگ هامؤلفه از یک هر به مربوط هایگویه عاملی

 بستگیدل هایمؤلفه عاملی ساختار که شودمی نتیجه بنابراین. مانندمی باقی مدل در و شودنمی حذف هاگویه از یکهیچ

 .هستند برخوردار سازه روایی و پایایی از شهر هوشمند هایفناوریبا  یمکان

 هایفناوری روی یمکان بستگیدل هایمؤلفه تمام عاملی بارهای که دهدمی نشان دوم مرتبه عاملی تحلیل همچنین

 عاملی بار با روزانه ینظارت هایفناوری. هستند دارمعنی درصد ۹۹ احتمال سطح در و بوده 4/0 از تربزرگ شهر هوشمند

 کوویدضد  هایفناوری ترتیب به ازآنپس. دارد شهر هوشمند هایفناوریبا  یمکان بستگیدل در را تأثیر بیشترین ۹8/0

 ،88/0 عاملی بار با توانمند ساز هایفناوری ،۹2/0 عاملی بار فعال با هایبستگیدل ،۹۵/0با بار عاملی  1۹

 .دارند قرار ،82/0 عاملی بار باسنتی  هایبستگیدل
 

 شهر هوشمند هایفناوریبا  یمکان بستگیدل هایمؤلفهبارهای عاملی استاندارد و غیراستاندارد  .6 جدول

ضریب  متغیر وابسته )عامل( مستقل )آیتم( متغیر
 برآورد شده

خطای 
 معیار برآورد

نسبت 
 بحرانی

سطح 
 داریمعنی

ضریب برآورد شده 
 استاندارد

 هایبستگیدل
 فعال

مکانی با  بستگیدل
 شهر هوشمند هایفناوری

00/1   001/0 ۹2/0 

 هایبستگیدل
 سنتی

با  یمکان بستگیدل
 شهر هوشمند هایفناوری

8۳/0 16/0 ۳۷/۵ 001/0 82/0 

توانمند  هایفناوری
 ساز

با  یمکان بستگیدل
 شهر هوشمند هایفناوری

11/1 14/0 81/6 001/0 88/0 

نظارتی  هایفناوری
 روزانه

با  یمکان بستگیدل
 شهر هوشمند هایفناوری

۵2/1 24/0 11/۷ 001/0 ۹8/0 

 هایفناوری
 1۹ دیضدکوو

با  یمکان بستگیدل
 شهر هوشمند هایفناوری

2۵/1 21/0 80/6 001/0 ۹۵/0 

 

 
 شهر هوشمند در شهر تبریز هایفناوریمکانی با استفاده از  بستگیدلدر رابطه با  مدل نهایی طرح .3شکل 
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مکانی را توضیح دادیم، ولی  بستگیدلواریانس مشترک هر دو نوع  بااینکهکه  دهندیمنتایج تحلیل مسیر نشان 

 متغیر که آن مشخص شد بر اساسو  کرد بینییشپتوانمندسازی را مثبت  هایفناوری یرشپذمکانی فعال،  بستگیدل

دارد. در  ثرا غیرمستقیمو  مستقیم طوربه( بستگیدل) بستهوا متغیر یرو بر حد چه شهر هوشمند( هایفناوری) مستقل

 چندگانهن گرسیور طریقاز  مکانی در شهر تبریز بستگیدل بر شهر هوشمند هایفناوری دبعاا مستقیم ثرروش ا ینا

 درنهایتو است.  شدهمحاسبه هاآن کل تأثیران میز غیرمستقیم ثراز ا مستقیم ثردن اکر کم طریقاز  سپسو  آمدهدستبه

از  پس، دهدمین نشارا  مکانی در شهر تبریز بستگیدل مؤثر ملاعو تحلیل که (4) شکلدر  .گردید ترسیم( ۳شکل )

. ستا شدهدادهن نشا، کردن خالصهاز  بعد( ۷ول )جدر در ثاآ ینع امجمو، متغیرها کلیه غیرمستقیمو  مستقیمر ثاآ محاسبه

، 1۹ کوویدنظارت بر هایفناوری، توانمند ساز هایفناوری ،روزانه ینظارت هایفناورید بعاا که دهدمین نشا هایافته

د بعاا همچنین، مستقیم و منفی دارد تأثیریسنتی  بستگیدلو  نددار مستقیمو  مثبت تأثیریفعال و  بستگیدل

شهر  هایفناوریمکانی  بستگیدلدر  نیز غیرمستقیم صورتبه 1۹ کوویدو  روزانهنظارتی  هایفناوریسنتی،  بستگیدل

و  مثبت تأثیر غیرمستقیم صورتبه 1۹ کووید نظارت بر هایفناوریروزانه،  ینظارت هایفناوری دبعاا. نددار ثرا هوشمند

 بعد همچنیندارد،  شهر تبریز شهر هوشمند هایفناوریه در کاهندو  منفی تأثیر غیرمستقیم صورتبه سنتی بستگیدل

 دبعاا آمدهدستبه یهایافته به توجه با .ندارند داریمعنی تأثیری شهر تبریزشهر هوشمند  هایفناوریبا  سنتی بستگیدل

 ریتأث ضریب بافعال  بستگیدل، 1۹ کوویدنظارت بر هایفناوری، توانمند ساز هایفناوری، روزانه ینظارت هایفناوری

داشته است و  شهر هوشمند هایفناوریمکانی با  بستگیدلبیشترین اثرات را بر  ۳01/0و  ۳16/0، ۳8۵/0 و 412/0

 هایفناوری. بنابراین هرچقدر کیفیت باشدمی -1۹1/0با ارزش  سنتی مکانی بستگیدلمربوط به  تأثیرگذاریکمترین 

در  بستگیدلارتقا داده شود به همان نسبت نیز میزان  1۹ کوویدنظارت  فناوری ونظارتی )سالمتی( و توانمندسازی، 

 شدهاستفاده نپیرسو همبستگی ضریباز  متغیرها بین جانبهدو همبستگی سیربر یابر .شهر تبریز بهبود خواهد یافت

 نطمیناا سطح با( مکانی بستگیدل) بستهوا متغیر با مستقل یمتغیرها بین که دهدمی ننشا( ۷) ولجد نتایج. تـسا

 .دارد دجوو مثبتی بطهرا همبستگی و صددر ۹۹/0
 

 در شهر تبریز شهر هوشمند هایفناوریمکانی و  بستگیدل همبستگیو  غیرمستقیم ،مستقیم رثاآ .7 ولجد

 متغیر وابسته sig ضریب همبستگی کل تأثیر غیرمستقیم تأثیر مستقیم تأثیر مستقلمتغیر 

 001/0 ۹۵8/0 2112/0 12۵/0 ۳16/0 فعال هایبستگیدل

 
 

 بستگیدل
مکانی در 

 شهر هوشمند

 001/0 ۹۳/0 -1۹6/0 - -1۹1/0 سنتی هایبستگیدل

 001/0 ۹66/0 221۵/0 - ۳8۵/0 توانمند ساز هایفناوری

نظارتی  هایفناوری
 روزانه

412/0 0۹12/0 ۵0۳2/0 ۹۹6/0 001/0 

 دیضدکوو هایفناوری
1۹ 

۳01/0 0808/0 ۳818/0 ۹8۹/0 001/0 
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آینده در شهر  هایفناوری یرشپذهوشمند بر  هایفناوریاستفاده از با مکانی  بستگیدلغیرمستقیم مستقیم و  تأثیر. 4شکل 

 تبریز هوشمند

 بحث

در خصوص رابطه بین دو شهر هوشمند،  هایفناوریو ارتباط آن با  بستگیدلی پژوهش، با بررسی انواع هایافتهدر 

 توانمند ساز هایفناوری یرشپذموجود شهر هوشمند، الگویی مشابه با  هایفناوریمکانی و استفاده از  بستگیدلنوع 

فعلی به ترتیب رابطه  هایفناوریمکانی فعال و سنتی با استفاده مکرر از  بستگیدل. میزان باالی شاهد بودیمآینده را 

و  توانمند سازنظارتی و  یهادستهشهر هوشمند در  هایفناوری. افزون بر این، استفاده از را برقرار کرده بودمثبت و منفی 

در  شهروندان هایخواستهو برآورده ساختن  آن نسبت به راهکارهای مشابه هایینگرشر به ممکن است منج تسهیلگر

 هایفناوریبا  روزانه ینظارت هایفناوری که دهدمی ننشا هایافته، (2016بالنکاش و همکاران، گردد )شهر تبریز 

 تأثیری یسنت بستگیدلبا  و مستقیمو  مثبت رابطه توانمند ساز هایفناوریفعال و  بستگیدل، 1۹نظارت برکووید 

در  غیرمستقیم صورتبه 1۹ دویروزانه و کو ینظارت هایفناوری ،یسنت بستگیدل دبعاا همچنیندارد،  یو منف میمستق

 1۹ دوینظارت برکو هایفناوریروزانه،  ینظارت هایفناوری دبعا. انددار ثرشهر هوشمند ا هایفناوری یمکان بستگیدل

شهر  هایفناوریدر  هکاهندو  منفی تأثیر غیرمستقیم صورتبه یسنت بستگیدلو  مثبت تأثیر غیرمستقیم صورتبه

. ندارند داریمعنی یتأثیر زیشهر هوشمند شهر تبر هایفناوریبا  یسنت بستگیدلبعد  همچنین. دارد زیهوشمند شهر تبر

 دیوونظارت برک هایفناوری، توانمند ساز هایفناوری، روزانه ینظارت هایفناوری دبعاا ،آمدهدستبه یهایافته به توجه با

مکانی با  بستگیدلبیشترین اثرات را بر  ۳01/0و  ۳16/0، ۳8۵/0 و 412/0 یرتأث ضریب بافعال  بستگیدل و 1۹

. باشدمی -1۹1/0مکانی سنتی با ارزش  بستگیدلمربوط به  تأثیرگذاریدارد و کمترین  شهر هوشمند هایفناوری

ارتقا داده شود به  1۹نظارت کووید  فناوری ونظارتی )سالمتی( و توانمندسازی،  هایفناوریبنابراین هرچقدر کیفیت 

 هایفناوریاستفاده از گفت،  توانمی، درنهایت .در شهر تبریز بهبود خواهد یافت بستگیدلهمان نسبت نیز میزان 

تعدیل  کامالًرا  توانمند سازنظارتی و  هایفناوریمکانی فعال و پذیرش  بستگیدل، رابطه مثبت بین در شهر تبریز موجود

 بستگیدل. به لحاظ هستند مثبتدر جهت  1۹نظارتی روزانه و مختص کووید  هایفناوری موردپذیرش. نتایج در کندیم

که شهروندان  دادن نتیجه نشان ای وجود دارد. 1۹نظارتی ضدکووید  هایفناوری یرشپذمکانی فعال، فقط رابطه مثبت با 

نسبت به  یریگهمه هایبیماریبرای مبارزه با  شدهاستفاده هایفناوریفعال ممکن است بیشتر طرفدار  بستگیدلبا 

و  و نوک، 2016، بالنکاش و همکاران، 2011ی لوئیکا هایافتهی تحقیق با هایافتهباشند. بنابراین  هافناوریسایر 

 .باشدمی سوهمهمراستا و  2021، برنباوم، 2020همکاران، 
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 گیرینتیجه

 موردبررسیرا با مکان  بستگیدل، دو نوع در شهر تبریز مکانی یک پدیده یکنواخت نیست؛ در مطالعه خود بستگیدل

. در واقع، نتایج (نوین در شهر داشته باشند هایفناوریمتفاوتی بر مقبولیت  تأثیربا این فرض که ممکن است ) یمدادقرار 

آینده در شهر  هایفناوری یرشپذمکانی سنتی به  بستگیدلمکانی فعال و هم  بستگیدلکه هم  دهندیمنشان 

، نگرش در شهر تبریز مکانی فعال به شهر بستگیدل. رندارتباط دامختلف  هایروشبا  در شهر تبریز هوشمند

مکانی سنتی به شهر نسبت به  بستگیدل، ولی دهدمی به دست توانمند ساز هایناوریفپذیرش به  یترمطلوب

 بستگیدلافراد دارای در شهر تبریز  ،پژوهشاین نتایج  بر اساس. برقرار کرده استارتباط منفی  توانمند ساز هایفناوری

تمایل  هاآنچون ؛ هستند ترمشتاقمختلف و امکانات جدید آن  یهاجنبهنسبت به کاوش شهر و کشف  عموماًفعال 

 توانیمآتی دارند که  هایفناورینسبت به  یترمثبت هاینگرشدارند، پس  هانوآوریبیشتری برای مشارکت با 

 معموالً  ،سنتی بستگیدلزندگی شهری و تحرک شهروندان در نظر گرفت. از طرف دیگر، افراد با  کنندهتسهیل عنوانبه

و به آن عادت  کنندیمچون در آن احساس آرامش  .دغدغه بیشتری نسبت به تغییرات در شهر محل سکونت خود دارند

که در خانه خود  کنندیمبا این مکان پایدار بوده و در آنجا احساس  هاآنکه رابطه  کنندمیچنین تصور  هاآن. ،اندکرده

نوین شهر هوشمند تمایلی نداشته  هایفناوریی ممکن است به ارائه سنت بستگیدلهستند. بنابراین، ساکنان دارای 

 هاآنبرای ممکن است نحوه تعامل با مکان را تغییر دهند و نیاز به سازگاری با واقعیت جدید  هافناوریباشند، چون این 

شی آینده با ارائه افزایش پای هایفناوریسنتی ممکن است مربوط به درک  بستگیدل. باشدحداقل در ابتدا بسیار پیچیده 

سنتی، این  بستگیدلایمنی و ثبات و محافظت موثر از شهر در برابر جرم و جنایت یا خرابکاری باشد. برای افراد دارای 

 کارانهمحافظه کامالً ،به لحاظ ماهیت بستگیدلچون این نوع د. باش ترکنندهنگرانمسائل ممکن است بیشتر از دیگران 

فناوری  به پذیرشتمایل بیشتری این قشر، ثبات، داشتن ریشه عمیق و تحرک کم متمرکز است. بنابراین، بر  زیرا .است

ن بر این، افراد با و. افزکندیممحافظت  1۹کووید  یریگهمهنظیر را از خطرات روزانه  هاآنکه محل سکونت  دارند

بنابراین، رابطه فعال با  .پایشی موجود بدانند هایفناورینظارتی آینده را شبیه  هایفناوریسنتی ممکن است  بستگیدل

و بیشتر منجر به نگرش بسیار مثبت آن باشد  مصادیقد از توانمیموجود نیز  هایفناوریشهر شامل استفاده فعال از 

تا در شهر تبریز شهر هوشمند  هایفناوری. در ضمن، استفاده از شودیمآتی  توانمند سازنظارتی و  هایفناورینسبت به 

. بنابراین احتمال دارد که رابطه کندیمرا تعدیل  توانمند ساز هایفناوری یرشپذسنتی بر  بستگیدلمنفی  تأثیرحدی 

شهر  هایفناوریبا فعالیت فعلی مربوط به  تنهانه ،توانمند ساز هایفناوریبین پیوند سنتی با مکان و نگرش نسبت به 

با عنایت به مباحث  مکانی سنتی توضیح داده شود. بستگیدلمرتبط با  هایارزشوب ذهنی و هوشمند بلکه با نوع چارچ

نظارتی  هایفناوریمکانی سنتی و  بستگیدلسازوکار رابطه بین  توانندیمدر حوزه این پژوهش، مطالعات آتی ، ذکرشده

از همتایان خود نگران ثبات و حفاظت از محل بیشتر  معموالًسنتی  بستگیدلرا تحت بررسی قرار دهد. چون افراد دارای 

مکانی  بستگیدلممکن است مبنای رابطه بین این نوع  نیزفردی  هایتفاوتبررسی  . عالوه بر آن،سکونت خود هستند

نظارتی، ممکن  هایفناوری ویژهبهآتی،  هایفناوریپذیرفتن  وبه شهر  بستگیدل. نظارتی باشد هایفناوری یرشپذو 

شهرداری یا اعتماد به اقدامات شورای شهر، که  هاینوآوریسایر عوامل مرتبط، مانند حمایت ساکنان از  تأثیراست تحت 

توجه به  یافتهانجامبا عنایت به مطالعات  احتمالی در مطالعات آتی لحاظ کرد، قرار گیرد. هاییانجیم عنوانبه توانیم

 :گرددمیراهکارهای زیر پیشنهاد 

  گیرهمه هایبیماریبر  تأکیدعمومی شهری به ابزارهای ردیابی و کنترل تردد افراد بیمار با  هایمکانتجهیز، 

  شهری هایمکانو هوشمند در جهت امنیت و ایمنی  دائمیاستفاده از نظارت، 
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  شهری بر مبنای قابلیت کشف توسط افراد و حضور در آن هایمکانتوسعه، 

 غیرحضوریاز فناوری هوشمند در کاهش مراجعات  گیریبهره، 

  در تجهیزات شهری باألخصاستفاده از اینترنت اشیا، 

 کنترل فاصله اجتماعی از طریق مبلمان شهری، 

 استفاده از راهکارهای تهویه فضا، 

 توسعه فضاهای عمومی در سطح محالت شهری، 

  شهروندان شدهریزیبرنامهحضور از رخدادهای مزاحم جهت  آگاهیپیشتجهیز شهر به امکانات، 

  مقبول عرفی هایآموزهکاربست تکنولوژی ضمن توجه به تداوم هویت سنتی محل و تقویت هنجارها و، 

 کنترلقابلهوشمند و  هایمکانمردمی در همزیستی با فناوری و حضور در  هایآموزش، 

  هوشمند با توجه به راهبردهای توسعه شهری مبتنی بر  هایفناوریمتصل به  هایمحلتدوین چارچوب طراحی

 .هوشمند سازی و هویت مداری

 

 تقدیر و تشکر

 .نداشته استبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی 
 

 منابع
محدوده  ی)مطالعه مورد یشهر زیستمحیط بر کیفیت یمبلمان شهر تأثیر .(1۳۹8) .علیزینالی عظیم،  و مصطفی ،بصیری (1

 .248-22۹ (،۳)۹ (،ایمنطقه ریزیبرنامه) جغرافیا .(رسانآبساعت تا  دانیاز م زیامام تبر ابانیخ
 .ارهایاصول و مع ،مفهوم یبازشناس ؛یمکان بستگیدل .(1۳۹4) .مانهس ،یریخب و محمد سعید ،یزدیا ؛حمدرضاپورجعفر، م (2

 .64-4۳، (۳4)۹ ،شهر تیهو
دو دهه  مندنظاممحله: مرور  اسیدر مق یمکان بستگیدل .(1400). محمد سعید ،یزدیا و پورجعفر، محمدرضا ؛سمانه ،یریخب (۳

 .20۵-1۹۳ ،(۳4)14 ،شهرآرمانمعماری و شهرسازی . رانیدر ا یمقاالت پژوهش
 و دو کی: مناطق یپژوهش مورد یچند قوم یدر شهرها یمکان بستگیدلبر  تیاثر قوم نییتب .(1۳۹8) .امیر حمزهشهبازی،  (4

 .16-1 (،4)۹ فضایی، ریزیبرنامه .شهر زاهدان

با  داریپا یمجتمع مسکون یو معمار یطراح لیتحل .(1۳۹۹) .علی ،زینالی عظیم و شهره ،باقرزاده کثیری ؛میرزامحمدی، احمد (۵
، (8)4اندیشه معماری،  .(زیآسمان تبر هایبرج: یاز بعد حس تعلق به مکان )مطالعه مورد یطیمح شناسیروانبر  تأکید

10۵-11۹. 
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