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چکﯿده
زندگی انسﺎنﻫﺎ در شهﺮﻫﺎ وابسته به عوامل مختلفی است .یکی از نﯿﺎزﻫﺎي زندگی انسﺎنﻫﺎ در سطح شهﺮ ،تعﺎمالت
اﺟتﻤﺎعی است که رﻓع آن نﯿﺎزمند ﻓضﺎﻫﺎیی در سطح شهﺮ است که مکﺎنﻫﺎي سوم شهﺮي بهتﺮین ﻓضﺎ بﺮاي
تعﺎمالت اﺟتﻤﺎعی از طﺮیق دلبستگی مکﺎنی است .از اینرو مقﺎلۀ حﺎضﺮ به بﺮرسی رابطۀ بﯿن دلبستگی به مکﺎن و
مکﺎنﻫﺎي سوم شهﺮي میپﺮدازد .روش تحقﯿق بهصورت توصﯿفی-تحلﯿلی و از نوع پﯿﻤﺎیشی است .حجم نﻤونه
 315نفﺮ از بﺎزدیدکنندگﺎن ائلگلی تبﺮیز است .بﺮاي مدل سﺎختﺎري از تحلﯿلعﺎملی مﺮتبۀ دوم ( )SEMو
نﺮماﻓزارﻫﺎي آمﺎري استفﺎده شد .مطﺎبق نتﺎیج پژوﻫﺶ ،در مدل سﺎختﺎري نهﺎیی رابطۀ بﯿن دلبستگی مکﺎنی و مکﺎن
سوم شهﺮي ائلگلی ،دو بعد مشﺎرکت (ﺟذابﯿت و خودبﯿﺎنگﺮي)  10/6درصد وابستگی مکﺎنی و ﻫویت مکﺎنی 99/2
درصد پﯿوند اﺟتﻤﺎعی را تشکﯿل میدﻫند .در کل ،ﺟذابﯿت و پﯿوند اﺟتﻤﺎعی  11/0درصد وﻓﺎداري بﺎزدیدکننده را به
خود اختصﺎص میدﻫد .درنتﯿجه مکﺎنﻫﺎي سوم شهﺮي (ائلگلی) در شکلگﯿﺮي دلبستگی به مکﺎن تأثﯿﺮ داشتهاند و
دلبستگی مکﺎنی ﻫم در مشﺎرکت ،وﻓﺎداري ،ﻫویتبخشی مکﺎن ،پﯿوند اﺟتﻤﺎعی و ﺟذابﯿت در مکﺎن سوم شهﺮي
(ائلگلی) بسﯿﺎر مؤثﺮ بوده است.
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مقدمه
در میان شلوغی و رفتوآمد فعالیتهای انسانی برای زندگیکردن و امرارمعاش ،ساکنان شهری به استفاده از فضاهای
شهری هم نیاز دارند ( .)Purnell, 2018بر این اساس ،شهرها باید طیف وسیعی از فضاهای عمومی شهری را در اختیار
ساکنان شهری قرار دهند ( .)Rennels & Purnell, 2015مکان سوم شهری بهترین فضای شهری برای استفادۀ عموم
مردم است

(et al., 2019

 .)Fullagarامروزه مفهوم مکان سوم ،در همپیوندی با مفاهیمی مانند «برند مکان» و

«برندسازی مکان» ،حس دلبستگی مکان و حس تعلق مکان
رضایتمندی از مکان و وفاداری به مکان

(& Glocker, 2010

(& Ruter; 2014; Campelo et al, 2014

 )Inschو رفاه اجتماعی

(& Berstin, 2012

،)Zenker
)Gilboa

بررسی شده است .دستیابی به تصویری روشن از چیستی این مفهوم ،فرایند شکلگیری و معیارها و اصول آن را دشوار
کرده و مانع از بسط کاربردی موضوع دلبستگی مکانی در حوزههایی نظیر طراحی و برنامهریزی شهری شده است
(پورجعفر و همکاران .)00 :1900 ،در این میان امروزه بهدلیل توسعۀ نامناسب ،تضعیف حس مکان و دلبستگی به آن
موجب تغییر در احساس و تصور مردم از مکان شده است .در اغلب موارد ،تغییرات در محیط فیزیکی ،نوع کاربریها و
فعالیتها ،موجب ازبینرفتن ارزشها و معناها شده است؛ بهخصوص برای کسانی که مدت طوالنی به یک محیط وابسته
شدهاند .از آنجا که معنا و دلبستگی از خواص مکان است ،نبود آن مکان موجب ضعیفشدن حس مکان و هویت آن
میشود (رضیآبادی و فروزنده)2 :1901 ،؛ بنابراین خلق یک فضای عمومی موفق ،بهرهگیری از توانهای اجتماعی آن و
ارتقای فرصتهای مشارکت در حیات جمعی ،مستلزم شناخت فضا و ابعاد مختلف آن و نگاهی چندجانبه از سوی طراحان
و برنامهریزان شهری در این رابطه است .با این رویکرد ،مقالۀ حاضر اهمیت دلبستگی به مکان را در تعیین هویت
مشخص و معنابخشی به مکان در یک فضای عمومی شهر ایرانی (مکانهای سوم) تشریح میکند؛ زیرا در طول تاریخ
معاصر ،سبک زندگی در جامعۀ ایران که از لحاظ فرهنگی و اجتماعی بسیار متکثر و متنوع شده و پس از پیروزی انقالب
اسالمی ،پیچیدگیهای بیشتری به خود گرفته است .درواقع پس از پایانیافتن جنگ ،شاهد تأثیرپذیری بیشتر مردم از
جریانهای جهانی و تحوالت بینالمللی بودهایم و این امر بهتدریج بر سبک زندگی مردم نفوذ کرده و موجب ظهور جامعۀ
مصرفی و شیوههای زندگی جدید شده است (پویافر و داوریمقدم .)99 :1900 ،بارزترین نمود این شیوۀ زندگی و مصرف
در فضاهای عمومی هر شهری است .نمونههای دلبستگی گروههای اجتماعی در مکانها و فضاهای عمومی شهری را
طبق پژوهشهای انجامشده میتوان در موارد زیر مشاهده کرد :تشکیل پاتوقهای جوانان و کهنساالن در فضاهای
عمومی ،استفادۀ روزافزون از مکانهای سوم بهعنوان مکانهای غیررسمی گفتوگو ،پرسهزنی در پاساژها و مراکز خرید،
استفاده از کافیشاپ و توسعۀ فرهنگ کافیشاپی ،و توسعۀ روزافزون فضاهای جنسیتیشده در شهر؛ بنابراین هویت مکان
و سبک زندگی گروههای اجتماعی مختلف بر دلبستگی مکان اثرگذار است و موجب میشود گروههای اجتماعی مختلف،
فضاهای مختص خود را در مکانهای شهری ایجاد کنند که درنهایت به دلبستگی به مکان منجر میشود (اشلقی،
 .)8 :1900شهر تبریز از جمله کالنشهرهایی است که در گذشته بهویژه در  299سال اخیر نقش مهمی در تحوالت
کشور داشته است .گذار از سنت به مدرنیته در این شهر ،با تحوالت عمیق در فضاهای عمومی آن و تغییرات کارکردی در
بستر ویژگیهای فرهنگی خاص آن همراه بوده است .گفتمان زندگی سنتی در شهر تبریز ،برخی از رفتارها مانند تجمع

کﺮمی و ﻫﻤکﺎران :تحلﯿل دلبستگی به مکﺎن و متﻐﯿﺮﻫﺎي وابسته به آن در مکﺎنﻫﺎي...

939

جوانان در پاتوقها و فضاهای عمومی ،پرسهزدن در خیابانها ،دوستی بین دو جنس و مواردی از این دست را مذموم
میداند ،اما در چارچوب سبک زندگی مدرن ،این رفتارها جزء معیارهای موردقبول است که بهطور روزافزون در جامعه
فراگیر میشود .در همین خصوص مسئلۀ دیگری نیز مطرح میشود و آن نحوۀ هویتیابی فضاهای عمومی شهر تبریز
برای گروههای استفادهکنندۀ کنشگران فضا است .با این رویکرد ،هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین دلبستگی مکانی
در شکلگیری مکانهای سوم شهری است و ائلگلی تبریز بهعنوان محدودۀ مطالعاتی انتخاب شده است.

مبﺎنی نظﺮي تحقﯿق
مکﺎن سوم
مکان سوم ،مکانی اجتماعی است که پتانسیلهایی برای اجتماعیشدن و فراگیربودن اجتماعی دارد .به گفتۀ اولدنبورگ،
این مکانها نه خانه هستند و نه محل کار ،بلکه مکانی از یک محیط اجتماعی هستند که از دو محیط دیگر (خانه و
محل کار) که بهعنوان مکان اول (خانه) هستند و بهعنوان مکان دوم (محل کار) عمل میکنند ،جدا است .اولدنبورگ بر
اهمیت مکانهای تجمعات اجتماعی برای تحقق نیازهای اجتماعی افراد برای افزایش کیفیت زندگی و متعادلکردن
نیازهای آنها تأکید میکند ( .)Yuen & Johnson, 2016این مکانها فرصتهایی را برای مردم فراهم میکنند تا با
دیگران در جوامع ارتباط برقرار کنند و کیفیت زندگی عمومی را افزایش دهند ( .)Wexler & Oberlander, 2017به گفتۀ
اولدنبورگ ،مکانهای سوم دارای چندین ویژگی هستند .1 :مکان بیطرف که در آن هیچکس بهعنوان میزبان عمل
نمیکند؛  .2افراد آزادانه میآیند و با هم تعامل برقرار میکنند؛  .9فعالیت اصلی در فضای باز و بهصورت غیررسمی است؛
 .0دسترسی به مکان آسان است؛  .1عموم مردم آنجا هستند و میتوانند  20ساعته و در  7روز هفته از آن استفاده کنند؛
 .6ساختار کالبدی خوانا دارند؛  .7فضا سرزنده و پرجنبوجوش است؛  .8بهمثابۀ خانهای راحت و دور از منزل است
( .)Sandiford, 2019از طرفی اهمیت تعلق به مکان و حس اجتماع برای سالمت انسان بسیار مهم است .ازدستدادن
توانایی افراد برای برقراری ارتباط در سطح جامعه همچنان دغدغۀ دانشمندان علوم اجتماعی است (.)Soller et al., 2018
بسیاری از محققان اجتماعی ادعا میکنند که «ازبینرفتن کیفیت» زندگی عمومی و درنتیجه ازدستدادن تعامالت
اجتماعی جامعه نتیجۀ خصوصیسازی جوامع است ( .)Tartglia, 2005مفهوم مکان سوم اولین بار در کتاب جامعهشناس
آمریکایی ،اولدنبورگ ،معرفی شد ( .)Tu et al., 2020مکان سوم یک مکان عمومی است که در آن ساکنان بهطور مرتب
برای معاشرت جمع میشوند ( .)Oldenburg, 1982مکانهای سوم شهری متمایز از خانه است (خانه مکان اول و محل
کار مکان دوم شناخته میشود) .مکانهای سوم مکانهایی هستند که در آن ،افراد وقت خود را صرف صحبتکردن،
معاشرت ،ارتباط و تحکیم روابط میکنند ( .)Williams & Hipp, 2018مکان سوم که ابتدا بهوسیلۀ اولدنبورگ ()1082
تعریف و توصیف شده ،در دهههای بعد از آن ،موضوع تحقیقات بسیار زیادی بوده است .گردهمایی در مکانهای سوم
معموالً منظم ،غیررسمی و داوطلبانه است و اصوالً هر بار گروه مشابهی از افراد را درگیر میکند .این گروه از افراد عادی
مکان سوم را بهعنوان خانۀ خود به دور از خانه تجسم میکنند و روابط محکمی با سایر استفادهکنندگان در این مجموعه
شکل میدهند

(2001

 .)Oldenburg,مکانهای عمومی شهری ،پارکها و کافهها ،کافیشاپها ،رستورانها،
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برگرفروشیها ،کتابخانهها ،آرایشگاهها ،اقامتگاهها و مغازههای دنج ،بسته به فرهنگ محله و نیازهای مردم میتوانند در
ردۀ مکان سوم قرار بگیرند ( .)Cabras & Mount, 2017; Rosenbaum, 2006ویژگی اصلی مکانهای سوم احساس
اجتماعیبودن آنها است

(& Severt, 2017

 .)Leeاین عامل ،مکان سوم را از سایر مکانها متمایز میکند .روابط

طوالنیمدت کاربران نتیجۀ آشنایی و تکرار حضور آنها در مکان است .مکان سوم فقط نیازهای عملی مانند نیاز به غذا
یا آشامیدن را برآورده نمیکند ،بلکه بیشتر نیازهای عاطفی و اجتماعی کاربران را برآورده میسازد (

Cunningham,

 .)2019در مکان سوم امکان آشنایی ،راحتی ،دوستی و احساس تعلق و دلبستگی در مکان وجود دارد که اغلب به حس
تعلق بسیار قوی در کاربران منجر میشود و پیوندی قوی بین آنها بهوجود میآورد ()Meshram & O’Cass, 2018؛
بنابراین توجه به مکانهای سوم در فضاهای شهری بسیار ارزشمند است که عبارتاند از (:)Swapan, 2013
شخصیت :ایجاد مکانی با هویت خودش است؛ پیوستگی و محصوریت :مکانی که در آن فضاهای عمومی و خصوصی
بهوضوح متمایز هستند و مناطق خصوصی و عمومی را تعریف میکنند؛ قلمرو عمومی :مکانی با فضاهای باز جذاب و
موفق ،فضاها و مسیرهای عمومی که جذاب و ایمن هستند؛ سهولت حرکت :دسترسیپذیری و نفوذپذیری محلی با ایجاد
مکانهایی که به یکدیگر متصل هستند و عبور از آنها آسان است؛ مشروعیت :مکانی که تصویر روشنی دارد و درک آن
آسان است .همچنین مسیرها ،تقاطعها و نشانههای مشخص را برای کمک به افراد در یافتن مسیر خود فراهم میکند؛
سازگاری :مکانی که میتواند به راحتی تغییر کند .مکانی که با توسعه بتواند به شرایط و زمینههای اجتماعی ،تکنولوژیکی
و اقتصادی متغیر پاسخ دهد .تنوع :مکانی با تنوع انتخابی را ارتقا داد که از طریق ترکیبی از تحوالت سازگار و
کاربریهایی که با هم کار میکنند تا مکانهای قابلدوام را ایجاد کنند که به نیازهای محلی پاسخ دهند؛ یادگیری
اجتماعی :شامل مهارتهای تعاملی یادگیری اجتماعی است.
دلبستگی مکﺎنی
دلبستگی مکانی «احساس امنیت ،آشنایی ،کنترل و آرامش را در زندگی روزمرۀ فرد ایجاد میکند» (.)Johnstone, 2012
دلبستگی مکانی میتواند در سطوح مختلف جغرافیایی از یک اتاق در یک خانه به جهان اندازهگیری شود (

Jansen,

 .)2019دلبستگی مکانی ،فرهنگها ،دوستان ،خانوادهها و غریبهها را به هم پیوند میدهد ( )Tonge et al., 2014که همۀ
آنها پیوند مشترکی با مکان و بهتبع آن با یکدیگر دارند .دلبستگی مکانی شامل پیوندی با تجربۀ مثبت است که گاهی
بدون آگاهی اتفاق میافتد که به مرور زمان از روابط رفتاری ،عاطفی و شناختی بین افراد یا گروهها و محیط اجتماعی-
فیزیکی آنها ایجاد میشود ( .)Hosany et al., 2016; De Dominicis et al., 2015عملیاتیشدن تعلق مکانی در دوران
معاصر اغلب بهعنوان ساختاری سهجانبه مفهومسازی میکند که از وابستگی به مکان ،تعهد به مکان و هویت مکان
تشکیل شده است ( .)Line & Hanks, 2019aوابستگی مکانی یعنی اینکه کاربر نیازهای خود را چه نیازهای جسمی ،چه
به شکل غذا و آشامیدنی و چه از نظر اجتماعی و عاطفی ،در قالب ارتباط ،دوستی و احساس تأمین کند (

Chappell et

 .)al., 2020تعلق مکانی بازتابی از حد و حدودی است که کاربر مایل است افرادی را برای حمایت از مجموعه فراهم کند.
به دیگران درمورد آن بگوید یا به موفقیت و رونق آن مکان کمک کند (.)Belanche et al., 2016; Fornara et al., 2018
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دلبستگی مکانی معیاری است با شاخصهای خودش که کاربر درک میکند هویت وی به نوعی با هویت مکان مرتبط
است ( .)Line & Hanks, 2019c; Scannell & Gifford, 2016; Ratcliffe & Korpela, 2016کاربرانی که به مکانی
کامالً وابسته هستند ،بسیار روی محل حساساند و به هر نحوی از آن حمایت میکنند .برای حمایت از مجموعه از خانۀ
خود خارج میشوند .با موفقیت مجموعه احساس غرور و افتخار میکنند و به دیگران درمورد مکان میگویند (

Line et

 .)al., 2018aتعلق مکانی با گذشت زمان و پس از یک سری تعامالت و تجربیات مثبت میان کاربران اصلی با سایر
کاربران نیز توسعه مییابد ( .)Di Masso et al., 2017; Song & Soopramanien, 2018برخی از کاربران میتوانند با
درنظرگرفتن احساس مالکیت روانشناختی به مکانی وابسته شوند و مکان را جزئی از خود و خود را جزئی از مکان بدانند
و عمالً سایر مؤسسات رقیب را از مجموعۀ نظر خود محروم کنند ( .)Fornara et al., 2019سطح تعالیم مکانی بهویژه در
مکانهای سوم زیاد است؛ زیرا کاربر وقت زیادی را در آنجا میگذراند .روابط معناداری با دیگران در گسترۀ خدمات
اجتماعی ایجاد میکند و مکان سوم را در هویت خود جای میدهد .نظریۀ دلبستگی به مکان نشان میدهد افراد جوامع
یک پیوند عاطفی با مکانهایی دارند که در آن زندگی یا بهطور مرتب از آن بازدید میکنند ( )Sebastien, 2019و کسانی
که وابستگی قویتری دارند ،به احتمال زیاد در برابر تغییرات در مناظر اطراف خود مقاومت خواهند کرد (

Chappell,

 .)2020حس تعلق مکانی شبیه به حس اجتماع است .هردو نظریه با جنبههای روانشناختی مربوط به افراد و مکان
سروکار دارند .بااینحال تعلق مکانی به رابطۀ بین «مردم و مکان» اشاره دارد .درحالیکه حس جامعه با رابطۀ بین افراد
در زمینۀ مکان سروکار دارد (شکل  .)1از آنجا که مکانهای سوم بر تعامل مردم با مردم و همچنین ارتباط مردم با مکان
تکیه میکنند ،هر دو حس جامعه و مکان از اجزای مهم مکانهای سوم هستند (شکل  .)Vaux, 2015( )2در این میان
ایجاد حس مکان ،حس تعلق مکانی و دلبستگی به مکان در شکلگیری و ادامۀ حیات مکانهای سوم شهری امری
بسیار مهم و ضروری است .در شهر تبریز هم توجه به طراحی و ایجاد فضاهای عمومی شهری بهعنوان مکانهای سوم
برای ایجاد تعامالت اجتماعی و همچنین گذران اوقات فراغت کاربران شهری بسیار حیاتی است .مطالعۀ معاصر هموفیلی
در زمینۀ علوم اجتماعی در دهۀ  1029آغاز شد و الزارسفلد و مرتون ( )1010اصطالح «هموفیلی» را برای توصیف مکان
سوم بهکار گرفتند ( .)Dunkake, 2018الگوهای هوموفیلی نشان داده است که افراد نسبت به انواع مختلفی از روابط از
جمله ازدواج ( ،)Kalmijn, 1998دوستی ( ،)Verbrugge, 1977روابط کاری ( )Ibarra, 1992و تماس بیشتر (تعامالت
اجتماعی) پایبند هستند ( .)Wellman, 1996کاربرد ضربالمثل قدیمی «کبوتر با کبوتر باز با باز» در این رابطه صدق
میکند .مردم تشابه را در دورهمیهای خود بیشتر بروز میدهند .این واقعیت نهفقط در روابط عادی ،بلکه در روابط
اجتماعی در جوامع نیز صادق است .همچنین در مکانهای سوم شهری ،اصل هموفیلی بسیار مهم است .کاربران در
مکانهای سوم ،برقراری ارتباط با کاربرانی را ترجیح میدهند که از طبقه و پیشینۀ اجتماعی مشابهی برخوردار باشند.
آنها وقتی حس هماهنگی بین خود و سایر کاربران را درک میکنند ،بهتر پاسخ میدهند .شباهت بین کاربران ،عامل
تعیینکنندۀ مهمی در ارزیابی کاربران از تجربۀ آنها در مکان است (.)Hanks et al., 2020
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شکل  .0ﺟنبهﻫﺎي روانشنﺎختی حس ﺟﺎمعه ،مکﺎن و مﺮدم

شکل  .2ارتبﺎط اﺟزاي مکﺎنﻫﺎي سوم شهﺮي

شکل  .3مدل مفهومی از ﻓﺮایند شکلگﯿﺮي دلبستگی مکﺎنی
منبع :پورﺟعفﺮ و ﻫﻤکﺎران ()51 :0390

پﯿشﯿنۀ تحقﯿق
مطالعاتی دربارۀ مکانهای سوم شهری در سطح دنیا صورت گرفته ،اما داخل کشور مطالعات بسیار اندکی در رابطه با معنا
و مفاهیم و جایگاه مکانهای سوم در شهرها انجام شده است .درمورد تأثیر تجربه در سایت و دلبستگی مکانی در
وفاداری با شواهدی از گردشگران چینی در یک تفرجگاه گرم بهاری ،نتایج بیانگر روابط قوی بین مؤلفههای تجربه در
محل و دلبستگی مکان و وفاداری بین استفادهکنندگان دارد

(et al., 2017

 .)Liuدر بررسی شباهت درکشده در
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مکانهای سوم ،درک اثر دلبستگی مکان نتایج نشان داده است کاربران مکانهای سوم شهری میتوانند بهدلیل روابط
اجتماعی قوی که با سایر کاربران ایجاد میکنند ،به مکانهای سوم وابسته شوند .چنین روابطی با دیگران از نظر
اجتماعی به کاربر حس تعلق ،حمایت عاطفی و دوستی میبخشد ( .)Hanks et al., 2020پارکهای شهری بهعنوان
فضاهای شهری عمومی ،یکی از بهترین مکانهای سوم شهری و تعامالت اجتماعی هستند که دلبستگی مکانی در این
مکانها بسیار قویتر از سایر فضاهای شهری است ( .)Purnell, 2018در مطالعۀ تنوع اقتصادی و اجتماعی در فضاهای
عمومی ،مکانهای سوم بهعنوان سایتهای ادغام سه پارک شهری مطالعه شدند .نتایج بیانگر آن است که مکانهای
سوم ،یک محیط جسمی و اجتماعی راحت را تحت تأثیر سه عامل طراحی ،مکان و مدیریت فضایی قرار میدهند
( .)Johnson, 2018در ارزیابی کیفیت زندگی و نگرش به مکان سوم در محیطهای مختلف اجتماعی در تبریز و ایران،
یافتهها نشان میدهد طبقات اجتماعی بهطور چشمگیری بر کیفیت اوقات فراغت تأثیر میگذارند .میزان درآمد و سطح
فرهنگ ،عوامل مؤثر پیشبینیکنندهای است که در انتخاب مکانهای سوم برای گذران اوقات فراغت مؤثر است
( .)Samadi Ahari & Sattarzadeh, 2018براساس نتایج مطالعۀ مقایسۀ تطبیقی مکانیابی فضای سوم و نقشۀ شناختی
احساس امنیت در فضای شهری شهر اصفهان ،فضای سوم بهعنوان راهکار مؤثر اجتماعی محیطی میتواند زمینهساز
ارتقای حس امنیت شهروندان شود (صادقی و همکاران .)1900 ،بررسی نقش مکانهای سوم در ارتقای زندگی اجتماعی
شهر زنجان در بازۀ زمانی انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی در سبزهمیدان شهر زنجان نشاندهندۀ آن است که
مهمترین تأثیر این مکانها بر حوزۀ عمومی و خرد جمعی بوده است (مدیری و داودی .)1906 ،در مطالعۀ رهیافتهای
طراحی فضاهای عمومی اجتماعپذیری شهری برگرفته از ویژگیهای مکان سوم ،انسان موجودی اجتماعی است و به
فضاهایی برای تعامالت اجتماعی نیاز دارد .از آنجا که مکان سوم یکی از انواع فضاهای عمومی اجتماعپذیر تلقی میشود
که به تسهیل این امر کمک شایانی میکند (سیاوشپور و همکاران ،)1908 ،اثرپذیری سرزندگی محلههای شهری از
ابعاد دلبستگی مکانی شهر اهواز نشان میدهد هویت مکانی مؤثرترین بعد تأثیرگذار دلبستگی مکانی بر سرزندگی
محلههای شهری است (حبیبیان و حاتمینژاد.)1900 ،
با عنایت به ادبیات تحقیق میتوان اظهار کرد که تحقیقات انجامشده یا آنچنان کلی هستند که پیوند آنها با
واقعیتهای عینی دشوار بهنظر میرسد یا آنکه این تحقیقات هرکدام به جنبۀ خاص مسائل توجه میکنند و فقط بر
بخشی از مشکل تمرکز دارند .از اینرو جای خالی تحقیقی که بتواند با ارائۀ یک تحلیل متکی به روشهای علمی ،دید
جامعی از دلبستگی به مکان و متغیرهای وابسته به آن در مکانهای سوم شهری ارائه دهد ،خالی است .پژوهش حاضر به
تحلیل دلبستگی به مکان و متغیرهای وابسته به آن در مکانهای سوم شهری و عوامل مؤثر بر وضعیت آن توجه
میکند؛ بنابراین اهمیت بررسی این موضوع را میتوان در دو محور عمدۀ نظری و عملی خالصه کرد .ویژگی نظری این
مطالعه ،کمک به پیشرفت تخصصی و افزودن بر ادبیات علمی موضوع و برنامهریزی زیستپذیری است؛ زیرا تاکنون در
زمینۀ تحلیل دلبستگی به مکان و متغیرهای وابسته به آن در مکانهای سوم شهری بررسیهای بنیادین صورت نپذیرفته
و بهتبع آن در کشور ما نیز این موضوع تاکنون چندان مورد بررسی و توجه پژوهشگران و برنامهریزان واقع نشده است.
ارزش عملی پژوهش نیز به نوبۀ خود در تغییر ،بهبود و اصالح روشها و الگوهای مواجهه با برنامهریزی برای دلبستگی
به مکان و متغیرهای وابسته به آن در مکانهای سوم شهری خواهد بود.
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روش تحقﯿق
تحقیق حاضر از نوع کاربردی و بهلحاظ روش توصیفی-تحلیلی است .بهمنظور گردآوری اطالعات ،از دو روش اسنادی و
مطالعۀ میدانی استفاده شد .در روش اسنادی ،دادهها از منابع مختلف کتابخانهای و اسنادی (مدارک علمی ،کتابها،
مقاالت داخلی و خارجی ،سایتهای اینترنتی و پایاننامههای کارشناسی ارشد و دورۀ دکتری مرتبط با تحقیق) استخراج
شدند (جدول.)1
ﺟدول .0متﻐﯿﺮﻫﺎ و شﺎخص ﻫﺎي پژوﻫﺶ
متﻐﯿﺮﻫﺎ

شﺎخصهﺎ
وابستگی مکانی

دلبستگی
هویت مکانی
مکانی
پیوند اجتماعی
جذابیت
مرکزیت
مشارکت
خود بیانگری
وفاداری بازدید کننده

منﺎبع

آرامش ،رضایتمندی ،فعالیتهای ترجیحی ،تجربهپذیری و جو فرهنگی و خالقیت
معناپذیری ،دلپذیری ،هویتطلبی ،تعلق خاطر ،امنیت و شخصیسازی
ارائه اطالعات ،دوستپذیری ،خاطرهانگیزی و حس نزدیکی
جالببودن ،اهمیتپذیری ،دوستداشتن ،رضایتداشتن ،لذتبخشی و ادراک عمیق
اشتراکگذاری اطالعات ،حضورپذیری ،اهمیتپذیری و جذابیت
سبکپذیری ،تجربهپذیری ،ادراک شخصی ،خوشحالی و درک رفتاری
اولویتمندی ،بازدیدپذیری و توصیه

پورجعفر و همکاران
( ،)1901اشلشی (،)1900
سجادزاده (،)1900
سلیمانی و همکاران
( ،)1908سیاوشپور و
همکاران ()1908

مطالعۀ میدانی نیز بهمنظور سنجش ویژگیهای منطقه (که در منابع کتابخانهای موجود نیست) بهکار رفت .حجم
نمونه با توجه به مشخصنبودن حجم جامعۀ آماری با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد که شامل  991نفر از
بازدیدکنندگان و استفادهکنندگان از ائلگلی تبریز است .توزیع این نمونهها به شیوۀ احتمالی 1از نوع تصادفی ساده 2بوده
است .در انتخاب نمونه ،از جهات چهارگانۀ ائلگلی ،از افراد پرسش شد.
Z 2 pq
d2

a

پرسشنامه در مقیاس لیکرت پنجگزینهای تنظیم شده است .بررسی روایی پرسشنامۀ الوشه با استفاده از دیدگاههای
کارشناسان و متخصصان انجام گرفت .امتیاز  CVRهر  09گویه از عدد جدول الوشه ( )9/62بزرگتر بود .نتایج محاسبۀ
CVI

بیانگر آن است که هفده گویه نمرۀ

CVI

باالتر از  9/70دارند و بنابراین مناسب تشخیص داده شدند .سه گویۀ

باقیمانده نمرۀ  CVIبین  9/70تا  9/79گرفتند؛ بدان معنی که به اصالح و بازنگری نیاز داشتند .پس از اعمال اصالحات،
پرسشنامه مورد تأیید متخصصان واقع شد .پایایی پرسشنامه به دو شیوۀ همسانی درونی و آزمون و پسآزمون تأیید شد.
در این پژوهش ،قبل از گردآوری دادهها بهمنظور اطمینان از اعتبار و پایایی پرسشنامۀ مورداستفاده ،با استفاده از
پیشآزمون که با  09پرسشنامه انجام گرفت ،آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد .میزان آلفای کرونباخ را در صورت حذف
هریک از سؤاالت بهدست آوردیم تا اگر سؤالی بر میزان آلفای کرونباخ تأثیر نامناسب داشت ،حذف شود .براساس
پیشآزمون انجامشده ،مقدار آلفای کرونباخ برای مشارکت در فعالیت  ،9/066برای دلبستگی مکانی  9/00و برای تبیین
وفاداری بازدیدکننده  9/007بهدست آمد که در سطح قابلقبول و مناسبی است .جدول  2نتایج تحلیل روایی ابعاد متغیر
وابسته و متغیر مستقل را نشان میدهد .همچنین آمارهای کلی گویههای پژوهش در جدولها مشخص شده است.
1. Probability Sampling
2. Simple Random Sampling
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ﺟدول  .2مﺮبوط به پﺎیﺎیی پﺮسشنﺎمه
پﺮسشنﺎمه
دلبستگی مکانی
مشارکت در فعالیت
وفاداری بازدیدکننده

ضﺮیب آلفﺎي کﺮونبﺎخ
9/00
9/066
9/007

تعداد گویه
11
16
19

با توجه به اینکه میزان این ضریب باالتر از  9/7است ،سه پرسشنامۀ استفادهشده در اینن پنژوهش از پاینایی بناالیی
برخوردار هستند .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ،از تحلینلعناملی مسنیر شنامل  SEMبنا نسنخۀ  AMOS 22مجموعنۀ
نرمافزاری آماری  SPSSاستفاده شد.

مکانهای سوم

دلبستگی به مکان

وفاداری

وابستگی مکانی

هویت مکانی

پیوند اجتماعی

مشارکت در
فعالیت

شکل  .0مدل مفهومی تحقﯿق

محدودة موردمطﺎلعه
ائلگلی یکی از مهمترین گردشگاههای شهر تبریز است که جنوب شرق آن ،در هفتکیلومتری مرکز شهر و در منطقۀ 2
شهرداری واقع شده است .این پارک با مساحتی حدود هفتاد هکتار در منطقۀ  2شهرداری تبریز قرار دارد (رشیدی و
ملکحسینی .)900 :1909 ،این مکان در زمان آققویونلوها ایجاد شده و در دورۀ صفویان گسترش یافته است .عمق
دریاچۀ ائلگلی دوازده متر است و در محوطۀ آن قایقرانی انجام میشود .همچنین هتل ،شهربازی (لوناپارک) و نیز
غذاخوری و فستفود و کافیشاپهای متعدد ،آالچیق و سکوها با امکان برپایی چادر برای مسافران ،سرویس بهداشتی و
نمازخانه ،اینترنت رایگان ،پیست اسکیت ،آکادمی بیلیارد ،گیمکالب ،پینتبال و لیزرتگ ،مینیگلف ،دوچرخهسواری،
قایقرانی در دریاچه و درشکهسواری در این گردشگاه وجود دارد و دارای هتل ،مسافرخانه و دفتر جهانگردی فعال است
(خاماچی .)1980 ،با احداث هتلپارس ائلگلی ،این گردشگاه شهرت جهانی پیدا کرده است.
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شکل  .5محدودة ائلگلی تبﺮیز

شکل  .6موقعﯿت استﺎن آذربﺎیجﺎن شﺮقی ،شهﺮستﺎن تبﺮیز،
شهﺮ تبﺮیز ،منﺎطق شهﺮداري تبﺮیز ،منطقۀ  ،2ائلگلی تبﺮیز

شکل  .9عکس تعدادي از مکﺎنﻫﺎي سوم ائلگلی تبﺮیز .منبع :یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ

تحلﯿل یﺎﻓتهﻫﺎ
ویژگیﻫﺎي ﺟﻤعﯿتی شنﺎختی و اقتصﺎدي
پرسشنامه با استناد به مفاهیم حاصل از متون پژوهشی طراحی شد .چهار بخش از گویهها برای ارزیابی چهار جنبۀ
آمارهای جمعیتی و الگوهای بازدید ،دلبستگی مکانی ،مشارکت در فعالیت و وفاداری بازدیدکننده طراحی شدند .بخش
اول شامل مواردی برای استخراج اطالعات آمارهای جمعیتی پاسخدهندگان از جمله جنسیت ،سن ،اشتغال ،تحصیالت و
درآمد و الگوهای پرداختهشده به بازدید مانند تکرار برحسب بازدیدکنندۀ بار اول و مدت ماندن بود .بخش دوم حاوی
گویههایی برای اندازهگیری دلبستگی مکانی ،بهویژه سه ساختار مکانی وابستگی به مکان ،هویت مکانی و پیوند اجتماعی
بود .در این بخش پانزده مورد از عباراتی را میتوان ذکر کرد نظیر «بازدید از این مکان مرا به کار یا تحصیل بیمیل
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میکند»« ،من حس هویتطلبی قوی با ائلگلی دارم» و «در آینده دوستان و نزدیکانم را به ائلگلی خواهم آورد» که
دربارۀ آن بازدیدکنندگان میزان توافق خود را از ( 1کامالً مخالف) تا ( 1کامالً موافق) نشان دادند که در جدول  0آمده
است .بخش سوم نیز شامل پانزده گویه است که سه ساختار مشارکت در فعالیت شامل جذابیت ،مرکزیت و خودبیانگری
را میسنجد .همچنین در پرسشنامه از پاسخدهندگان خواسته شد میزان توافق خود را با جمالتی نظیر «بازدید از ائلگلی
لذتبخش است»« ،همواره اطالعات خود درمورد ائلگلی را در اختیار دوستانم قرار میدهم» و «تجربه در ائلگلی بیانگر
سبک زندگی من است» از ( 1کامالً مخالف) تا ( 1کامالً موافق) است نشان دهند .برای بخش چهارم ،سه گویه برای
اندازهگیری وفاداری بازدیدکننده در ابعاد مقاصد رفتاری ،گفتاری و قدرت ترجیح تنظیم شد.
ﺟدول  .3مشخصﺎت ﺟﻤعﯿتی پﺎسخدﻫندگﺎن ( 315نفﺮ)
متﻐﯿﺮ
جنسیت

سن

اشتغال

تحصیالت

درآمد ماهانه

پﺎسخﻫﺎ

ﻓﺮاوانی

درصد

مرد

161

12/786

زن
کمتر از  18سال
 18تا 20
 21تا 09
بیشتر از  09سال
کارمند دولت یا مؤسسۀ عمومی
شرکت خصوصی
دارای شغل آزاد
دانشجو
بازنشسته
سایر موارد
دبیرستان یا پایینتر
پیشدانشگاهی
لیسانس یا باالتر
کمتر از  1میلیون تومان
 1تا  9میلیون تومان
 9تا  1میلیون تومان
 1تا  7میلیون تومان
بیشتر از  7میلیون تومان

100
29
110
101
26
90
70
01
192
21
29
12
02
161
06
06
190
97
22

07/210
6/117
97/977
07/109
8/120
11/107
21/091
10/710
99/002
8/106
6/117
17/900
99/169
12/786
11/981
91/071
90/908
12/191
7/219

براساس نتایج جدول  12/786 ،9درصد از پاسخگویان مرد و  07/210درصد از پاسخگویان زن هستند 6/117 .درصد
از پاسخگویان دارای سن کمتر از  18سال 97/977 ،درصد دارای سن  18تا  20سال 07/109 ،درصد دارای سن  21تا
 09سال و  8/120درصد دارای سن بیشتر از  09سال هستند 11/107 .درصد از پاسخگویان کارمند دولت یا مؤسسۀ
عمومی 21/091 ،درصد در یک شرکت خصوصی 10/710 ،درصد دارای شغل آزاد 99/002 ،درصد دانشجو17/900 ،
درصد بازنشسته و  6/117درصد در گروه سایر موارد هستند 17/900 .درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت دبیرستان یا
پایینتر 99/169 ،درصد دارای تحصیالت پیشدانشگاهی و  12/786درصد دارای تحصیالت لیسانس یا باالتر هستند.
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 11/981درصد از پاسخگویان دارای درآمد ماهانۀ کمتر از  1میلیون تومان 91/071 ،درصد دارای درآمد ماهانۀ  1تا 9
میلیون تومان 90/908 ،درصد دارای درآمد ماهانۀ  9تا  1میلیون تومان 12/191 ،درصد دارای درآمد ماهانۀ  1تا 7
میلیون تومان و  7/219درصد دارای درآمد ماهانۀ بیشتر از  7میلیون تومان هستند.
ﺟدول  .0اندازهگﯿﺮي گویهﻫﺎي دلبستگی مکﺎنی ،مشﺎرکت و وﻓﺎداري
گویهﻫﺎي اندازهگﯿﺮي
دلبستگی مکانی

سﺎختﺎرﻫﺎ
وابستگی مکانی

 :1PDآرامش
 :2PDرضایتمندی
 :9PDفعالیتهای ترجیحی
 :0 PDتجربهپذیری
 :1PDجو فرهنگی و خالقیت
 :1PIمعناپذیری
 :2PIدلپذیری
 :9PIهویتطلبی
 :0PIتعلق خاطر
 :1PIامنیت
 :6PIشخصیسازی

پیوند اجتماعی

 :1SBارائۀ اطالعات
 :2SBدوستپذیری
 :9SBخاطرهانگیزی
 :0SBحس نزدیکی

جذابیت

 :1ATجالببودن
 :2ATاهمیتپذیری
 :9ATدوستداشتن
 :0ATرضایتداشتن
 :1ATلذتبخشی
 :6ATادراک عمیق

مرکزیت

 :1CEاشتراکگذاری اطالعات
 :2CEحضورپذیری
 :9CEاهمیتپذیری
 :0CEجذابیت
 :1SEسبکپذیری
 :2SEتجربهپذیری
 :9SEادراک شخصی
 :0SEخوشحالی
 :1SEدرک رفتاری

هویت مکانی

مﯿﺎنگﯿن

انحﺮاف معﯿﺎر

0/92
9/08
9/66
9/16
9/77
9/20
9/18
9/08
9/92
9/28
2/60
9/80
9/09
9/10
9/61

9/799
9/711
9/770
9/018
9/778
9/810
9/892
9/761
9/712
9/701
9/808
9/707
9/727
9/869
9/826

9/09
9/19
9/10
9/79
9/60
2/88
9/98
9/19
2/77
9/00
9/98
9/92
9/29
9/00
9/00

9/797
9/720
9/711
9/700
9/778
9/701
9/880
9/012
9/766
9/810
9/816
9/818
9/811
9/811
9/802

مشارکت در فعالیت

خودبیانگری

وفاداری بازدیدکننده
وفاداری

 :1LOاولویتمندی
 :2LOبازدیدپذیری
 :9LOتوصیه

9/19
9/08
0/19

9/781
9/600
9/798
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بﺮرسی و تحلﯿل رابطه متﻐﯿﺮﻫﺎي پژوﻫﺶ
مطابق جدول  1میانگین نمرات جذابیت و وفاداری بازدیدکننده باالتر از متوسط و میانگین نمرات دلبستگی مکانی،
وابستگی مکانی و هویت مکانی ،پیوند اجتماعی ،مشارکت در فعالیت و مرکزیت و خودبیانگری در حد متوسط است .با
توجه به اینکه سطح معناداری ( )P-Valueدر نمرات جذابیت و وفاداری بازدیدکننده کوچکتر از  1درصد ( )p>9/91و
قدر مطلق تی بزرگتر از تی جدول ( )1/06در سطح اطمینان  01درصد بهدست آمد ،در دو متغیر جذابیت و وفاداری
بازدیدکننده فرضیۀ صفر رد و فرضیۀ مقابل مبنی بر اینکه میزان جذابیت و وفاداری بازدیدکننده بزرگتر از  9است تأیید
شد .همچنین در این متغیرها تفاوت معناداری بین دو گروه بازدید مکرر و اولین بازدید وجود دارد؛ بهطوریکه جذابیت و
وفاداری بازدیدکننده در گروه بازدید مکرر بیشتر از گروه با اولین بازدید است؛ در بقیۀ مؤلفهها تفاوت معناداری بین دو
گروه مشاهده نشد .از طرف دیگر ،با توجه به اینکه سطح معناداری ( )P-Valueدر نمرات دلبستگی مکانی ،وابستگی
مکانی و هویت مکانی ،پیوند اجتماعی ،مشارکت در فعالیت و مرکزیت و خودبیانگری بزرگتر از  1درصد ( )p>9/91و
قدر مطلق تی کمتر از تی جدول ( )1/06در سطح اطمینان  01درصد بهدست آمد ،درمورد متغیرهای دلبستگی مکانی،
وابستگی مکانی و هویت مکانی ،پیوند اجتماعی ،مشارکت در فعالیت و مرکزیت و خودبیانگری فرضیۀ صفر رد نمیشود.
از اینرو میزان نمرات متغیرهای دلبستگی مکانی ،وابستگی مکانی و هویت مکانی ،پیوند اجتماعی ،مشارکت در فعالیت و
مرکزیت و خودبیانگری در سطح متوسط ( )9قرار دارد.
ﺟدول  .5تأثﯿﺮ بﺎزدید مکﺮر بﺮ دلبستگی مکﺎنی ،مشﺎرکت در ﻓعﺎلﯿت و وﻓﺎداري بﺎزدیدکننده
متﻐﯿﺮﻫﺎ
دلبستگی مکانی
وابستگی مکانی و هویت مکانی
پیوند اجتماعی
مشارکت در فعالیت
جذابیت
مرکزیت و خودبیانگری
وفاداری بازدیدکننده

انحﺮاف معﯿﺎر تفﺎضل مﯿﺎنگﯿن آزمون تی مقدار پی

الگوي بﺎزدید

تعداد

مﯿﺎنگﯿن

بازدید مکرر
اولین بازدید
بازدید مکرر
اولین بازدید
بازدید مکرر

190
291
190
291

9/79
9/17
9/69
9/19

9/009
9/190
9/126
9/111

9/129

1/798

9/980

9/190

1/866

9/969

190
291

9/82
9/79

9/100
9/677

9/901

1/992

9/999

اولین بازدید

190
291

9/01
9/91

9/001
9/161

9/198

1/819

9/961

بازدید مکرر
اولین بازدید

190
291

9/89
9/66

9/108
9/611

9/160

2/121

9/991

بازدید مکرر

190
291

9/21
9/19

9/116
9/101

9/129

1/190

9/126

190
291

9/00
9/89

9/181
9/620

9/188

2/209

9/926

اولین بازدید
بازدید مکرر

اولین بازدید
بازدید مکرر
اولین بازدید

توﺟه :تفﺎضل مﯿﺎنگﯿن در سطح  1/15معنیدار است.

برای بررسی میزان اثرگذاری مشارکت در فعالیت و دلبستگی مکانی بر وفاداری بازدیدکننده در ائل گلی تبریز،
ساختارهای شناساییشده با تحلیل عاملی و  SEMبررسی شد .همچنین رابطۀ معنادار بین مشارکت در فعالیت و دلبستگی
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مکانی نشان داد اولی تأثیری مستقیم و مثبتی بر دومی داشته است؛ یعنی ارتباط شخصی فرد با فعالیت ،بر تعلقخاطر وی
و ارزشمندی مکان اثر گذاشته است .یافتههای پژوهش نشان داد جذابیت نشاندهندۀ رابطۀ وابستگی مکانی و هویت
مکانی نسبت به پیوند اجتماعی است و مرکزیت و خودبیانگری با یکدیگر رابطۀ قوی پیوند اجتماعی را تشکیل میدهند.
این یافتهها نشان میدهد عوامل عاطفی (برای مثال ،مرتبط با لذت و رضایت) مشارکت در فعالیت پاسخدهندگان به
دلبستگی عملکردی و عاطفی آنها به زمینهها مربوط میشود و عوامل بیانی (برای نمونه ،بیان هویت) مربوط به
پیوندهای اجتماعی آنها با زمینه است .ائلگلی تبریز بهعنوان یک مکان سوم و فضای سوم شهری ،مکانی محبوب
برای کاربران و گردشگران بهمنظور تفریح ،گذران اوقات فراغت ،بازدید و عکاسی است؛ فعالیتهایی که اهمیت معماری
قدیمی آن ،دکوراسیون ساختمانهای سنتی و طراحی مدرن تأسیسات آن را نشان میدهند و از این طریق بر دلبستگی
عملکردی آن مکان اثر مثبت میگذارند .در ضمن مکانهای سوم شهری محلی اجتماعی برای تعامالت اجتماعی،
مهمانی و دوستیابی است؛ به این معنی که فعالیتهایی از قبیل نمایشگاههای هنری ،جشنوارهها و سمینارها تعامالت
اجتماعی بازدیدکنندگان را افزایش میدهند و بر سازگاری پیوندهای اجتماعی آنها تأکید میکنند.

ﺟدول  .6تأثﯿﺮ مدت مﺎندن بﺮ دلبستگی مکﺎنی ،مشﺎرکت در ﻓعﺎلﯿت و وﻓﺎداري بﺎزدیدکننده
متﻐﯿﺮﻫﺎ

مدتزمﺎن بﺎزدید

تعداد

مﯿﺎنگﯿن

انحﺮاف معﯿﺎر

167
198
167
198
167
198
167
198
167
198
167
198
167
198

9/71
9/11
9/62
9/00
9/88
9/69
9/09
9/20
9/78
9/62
9/21
9/12
9/01
9/76

9/120
9/111
9/111
9/111
9/128
9/112
9/696
9/621
9/128
9/160
9/189
9/669
9/180
9/180

سه ساعت تا نصف روز
دلبستگی مکانی
یک تا سه ساعت
سه تا نصف روز
وابستگی مکانی و هویت مکانی
یک تا سه ساعت
سه تا نصف روز
پیوند اجتماعی
یک تا سه ساعت
سه تا نصف روز
مشارکت در فعالیت
یک تا سه ساعت
سه تا نصف روز
جذابیت و جذبکنندگی
یک تا سه ساعت
سه تا نصف روز
مرکزیت و خودبیانگری
یک تا سه ساعت
سه تا نصف روز
وفاداری بازدیدکننده
یک تا سه ساعت
توﺟه :تفﺎضل مﯿﺎنگﯿن در سطح  1/15معنیدار است.

تفﺎضل مﯿﺎنگﯿن آزمون تی مقدار پی
9/291

9/979

9/992

9/177

2/691

9/919

9/208

9/110

9/992

9/117

9/600

9/901

9/161

2/917

9/901

9/900

1/270

9/292

9/100

2/109

9/919

براساس یافتههای جدول  ،6میانگین نمرات دلبستگی مکانی ،وابستگی مکانی و هویت مکانی ،پیوند اجتماعی،
جذابیت و جذبکنندگی و وفاداری بازدیدکننده باالتر از متوسط و میانگین نمرات مشارکت در فعالیت و مرکزیت و
خودبیانگری در حد متوسط بهدست آمده است .از آنجا که سطح معناداری ( )P-Valueدر نمرات دلبستگی مکانی،
وابستگی مکانی و هویت مکانی ،پیوند اجتماعی ،جذابیت و جذبکنندگی و وفاداری بازدیدکننده کوچکتر از  1درصد
( )p>9/91و قدر مطلق تی محاسبهشده بزرگتر از تی جدول ( )1/06در سطح اطمینان  01درصد بهدست آمد ،برای
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متغیرهای دلبستگی مکانی ،وابستگی مکانی و هویت مکانی ،پیوند اجتماعی ،جذابیت و وفاداری بازدیدکننده ،فرضیۀ صفر
رد و فرضیۀ مقابل مبنی بر اینکه میزان دلبستگی مکانی ،وابستگی مکانی و هویت مکانی ،پیوند اجتماعی ،جذابیت و
وفاداری بازدیدکننده بزرگتر از  9است ،تأیید شد .همچنین در این متغیرها تفاوت معناداری بین دو گروه سه ساعت تا
نصف روز یا بیشتر و گروه یک تا سه ساعت وجود دارد؛ بهطوریکه دلبستگی مکانی ،وابستگی مکانی و هویت مکانی،
پیوند اجتماعی ،جذابیت و وفاداری بازدیدکننده در گروه با مدت ماندن نصف روز یا بیشتر ،بیشتر از گروه با مدت یک تا
سه ساعت است .در مابقی مؤلفهها تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد .از طرف دیگر ،با توجه به اینکه سطح
معناداری ( )P-Valueدر نمرات مشارکت در فعالیت و مرکزیت و خودبیانگری بزرگتر از  1درصد ( )p>9/91و قدر مطلق
تی محاسبهشده کمتر از تی جدول ( )1/06در سطح اطمینان  01درصد بهدست آمد ،درمورد متغیرهای مشارکت در
فعالیت و مرکزیت و خودبیانگری فرضیۀ صفر رد نمیشود .از اینرو میزان نمرات متغیرهای مشارکت در فعالیت و
مرکزیت و خودبیانگری در سطح متوسط ( )9قرار دارد.
H0   3
H1    3
ﺟدول  .9تأثﯿﺮ تحصﯿالت بﺮ دلبستگی مکﺎنی ،مشﺎرکت در ﻓعﺎلﯿت و وﻓﺎداري بﺎزدیدکننده
متﻐﯿﺮﻫﺎ
دلبستگی مکانی
وابستگی مکانی و هویت
مکانی
پیوند اجتماعی
مشارکت در فعالیت
جذابیت
مرکزیت و خودبیانگری
وفاداری بازدیدکننده

تحصﯿالت
لیسانس یا باالتر
پایینتر از لیسانس
لیسانس یا باالتر
پایینتر از لیسانس
لیسانس یا باالتر
پایینتر از لیسانس
لیسانس یا باالتر
پایینتر از لیسانس
لیسانس یا باالتر
پایینتر از لیسانس
لیسانس یا باالتر
پایینتر از لیسانس
لیسانس یا باالتر
پایینتر از لیسانس

آزمون تی

مقدار پی

انحﺮاف معﯿﺎر تفﺎضل مﯿﺎنگﯿن

تعداد

مﯿﺎنگﯿن

-9/126

-1/818

9/960

161
100

9/16
9/60

9/100
9/089

-1/080

9/190

161
100

9/19
9/69

9/160
9/190

-9/190

9/902

161
100

9/60
9/86

9/672
9/170

-9/168

-2/907

161
100

9/28
9/01

9/112
9/128

-9/162

-2/916

9/921

161
100

9/61
9/89

9/617
9/620

-9/118

-1/066

9/911

161
100

9/19
9/27

9/101
9/169

-9/160

-2/101

9/920

161
100

9/79
0/96

9/692
9/186

-9/991

-0/991

9/999

توﺟه :تفﺎضل مﯿﺎنگﯿن در سطح  1/15معنیدار است.

براساس یافتههای جدول  7میانگین نمرات پیوند اجتماعی ،مشارکت در فعالیت ،مرکزیت و خودبینانگری و وفناداری
بازدیدکننده باالتر از متوسط و میانگین نمرات دلبستگی مکانی ،وابستگی مکنانی و هوینت اجتمناعی و جنذابیت در حند
متوسط بهدست آمده است .با توجه به اینکه سطح معناداری ( )P-Valueدر نمرات پیوند اجتمناعی ،مشنارکت در فعالینت،
مرکزیت و خودبیانگری و وفاداری بازدیدکننده کوچکتر از  1درصد ( )p>9/91و قدر مطلق تی محاسبهشده بنزرگتنر از
تی جدول ( )1/06در سطح اطمینان  01درصد بهدست آمد ،درمنورد پیونند اجتمناعی ،مشنارکت در فعالینت ،مرکزینت و
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خودبیانگری و وفاداری بازدیدکننده فرضیۀ صفر رد و فرضیۀ مقابل مبنی بر اینکنه مینزان پیونند اجتمناعی ،مشنارکت در
فعالیت ،مرکزیت و خودبیانگری و وفاداری بازدیدکننده بزرگتر از  9قرار دارد ،تأیید شد .همچنین در این متغیرها تفناوت
معناداری بین دو گروه لیسانس یا باالتر و گروه پایینتر از لیسانس وجود دارد؛ بهگونهای که پیوند اجتماعی ،مشنارکت در
فعالیت ،مرکزیت و خودبیانگری و وفاداری بازدیدکننده در گروه پایینتر از لیسانس ،بیشتر از گروه با تحصیالت لیسنانس
یا باالتر است .در مابقی مؤلفهها تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد .از طنرف دیگنر ،بنا توجنه بنه اینکنه سنطح
معناداری ( )P-Valueدر نمرات دلبستگی مکانی ،وابستگی مکنانی و هوینت اجتمناعی و جنذابیت بنزرگتنر از  1درصند
( )p>9/91و قدر مطلق تی محاسبهشده کمتنر از تنی جندول ( )1/06در سنطح اطمیننان  01درصند بنهدسنت آمند ،در
متغیرهای دلبستگی مکانی ،وابستگی مکانی و هویت مکان و جذابیت ،فرضیۀ صفر رد نمیشود .از ایننرو مینزان نمنرات
متغیرهای دلبستگی مکانی ،وابستگی مکانی و هویت مکان و جذابیت در سطح متوسط ( )9قرار دارد.
ﺟدول  .1ﻫﻤبستگیﻫﺎیی بﺮاي مقﯿﺎسﻫﺎي ﺟﻤعبنديشده
متﻐﯿﺮ (تعداد 315 :نفﺮ)
جذابیت ()AT
مرکزیت و خودبیانگری ()CESE
وابستگی مکانی و هویت مکانی ()PDPI
پیوند اجتماعی ()SB
دلبستگی مکانی (ترکیب )PA
مشارکت در فعالیت ()IN
وفاداری بازدیدکننده ()LO

گویه
0
8
8
0
12
12
9

AT
1
9/601
9/710
9/668
9/768
9/897
9/710

CESE

PDPI

1
9/609
9/681
9/717
9/016
9/606

1
9/697
9/019
9/767
9/611

SB

1
9/806
9/709
9/667

PA

1
9/892
9/721

IN

1
9/790

LO

1

توﺟه :ﻫﻤبستگی در سطح -2( 1/10دنبﺎلهاي) معنﺎدار است.

نتایج همبستگی متغیرها (جدول ،)8بیانگر پیوند اجتماعی یعنی بعد اجتماعی دلبستگی مکانی بهعنوان مهمترین عامل
وفاداری بازدیدکننده از ائلگلی تبریز است و بعد عملکردی و عاطفی دلبستگی مکانی یعنی وابستگی مکانی و هویت
مکانی ،تأثیر معناداری بر وفاداری ندارد .یکی از یافتههای مطالعه این بود که پاسخدهندگان تحصیلکرده پیوند اجتماعی
کمتری با ائلگلی تبریز گزارش دادند؛ بنابراین برای تقویت وفاداری بازدیدکنندگان ،مکانهای تفریحی و گذران اوقات
فراغت ،کافهها ،نمایشگاهها ،رستورانهای مخصوص ،سالنهای کنفرانس ،جشنوارهها ،فضاهای هنری و تئاتر ،و
شهربازی کودکان در ائلگلی باید برای برخوردهای اجتماعی با کیفیت باال و با هدف رتبهبندی در بین مکانهایسوم
شهری موردعالقۀ بازدیدکنندگان ،از نظر طراحی و توسعه بهبود یابد.

کﺮمی و ﻫﻤکﺎران :تحلﯿل دلبستگی به مکﺎن و متﻐﯿﺮﻫﺎي وابسته به آن در مکﺎنﻫﺎي...

950

شکل  .1روابط علی استﺎنداردشدة مدل نهﺎیی پژوﻫﺶ

شﺎخصﻫﺎي بﺮازندگی مدل معﺎدالت سﺎختﺎري پژوﻫﺶ
ماتریس کوواریانس ورودی شامل  16متغیر است که  20متغیر مشاهدهشده و  92متغیر پنهان دارد .این مندل دارای 061
گشتاور نمونۀ متمایز و  01پارامتر متمایز است که باید برآورد شود؛ بنابراین این مندل  979درجنۀ آزادی دارد و از ایننرو
شاخص برازش کای اسکوئر نیز محاسبه شده است که در جدول 0مشاهده میشود .این یافتنههنا نشنان منیدهند مندل
بهخوبی با داده ها برازش دارد .آزمون کای اسکوئر بیانگر برازش مناسب مدل بنا مناتریس وارینانس-کووارینانس اسنت.
همچنین آمارههای  NFI, RFI, IFI, TLIو  CFIکه در جدول  19نشان داده شده است ،همگی در سطح خوب و نزدینک
یا باالتر از  9/0قرار دارند .مقدار  RMSEAنیز کمتر از  9/1است که همگی نشاندهنندۀ بنرازش بسنیار خنوب مندل بنا
دادههای پژوهش است.
در نرمافزار  Amos 5شاخصهای  IFI ،RFI ،NFI ،CFIو  GFIبرمبنای مقایسۀ کای اسکوئر مدل بنا کنای اسنکوئر
مدل مبنا گزارش میشود که همگی این شاخصها بین  9و  1قرار دارند و هرچه مقدار آنها به مقدار  1نزدیکتنر شنود،
بیانگر قابلقبولتربودن مدل است.
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یکی از شاخصهای عمومی برای بهحسابآوردن پارامترهای آزاد در محاسبۀ شاخص برازش ،کایاسکوئر بهنجار ینا
نسبی است که از تقسیم مقدار کایاسکوئر بر درجۀ آزادی مدل محاسبه میشود .اغلب ،مقدار  2تا  9را برای این شاخص
قابلقبول میدانند.
ﺟدول  .9نتﯿجه آزمون کﺎي اسکوئﺮ
کﺎي اسکوئﺮ
1229/980

درﺟۀ آزادي
979

کﺎيدو /درﺟۀ آزادي
2/991

ﺟدول  .01شﺎخصﻫﺎي بﺮازش مدل نهﺎیی
شﺎخصﻫﺎي بﺮازش
SRMR
CFI
RMSEA
NFI
CFI
)NC ( /df
CN
AIC

معﯿﺎرﻫﺎي بﺮازش
>9/91
<9/09
( >9/91برازش خوب)؛ ( 9/91-9/98برازش منطقی)
<9/909
<9/909
p<9/91
1>NC>9
<299
مدل اشباعشده> مدل پیشفرض مدل مستقل> مدل پیشفرض

مدل نهﺎیی بﺮازش
9/998
9/097
9/901
9/096
9/079
(922/808 )=p9/999
1/022
218
068/808<699/999
068/808>9077/606

بﺮازش نهﺎیی
بله
بله
بله
بله
بله
خیر
بله
بله
بله

در شکل  8روابط علی استانداردشدۀ مدل نهایی قابلمشاهده است .شکل  0ساختار نهایی مدل را ارائه میدهد و
بیانگر آن است که در مدل ساختاری نهایی دو بعد مشارکت (جذابیت و خودبیانگری)  81/6درصد از واریانس توضیح داده
شده است و وابستگی مکانی و هویت مکانی  70/2درصد از آن را در پیوند اجتماعی تشکیل میدهند .در کل جذابیت و
پیوند اجتماعی  89/1درصد از واریانس توضیحدادهشده در وفاداری بازدیدکننده را به خود اختصاص میدهند.

شکل  .9مدل سﺎختﺎر نهﺎیی پژوﻫﺶ
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نتﯿجهگﯿﺮي
براساس نتایج ،انسان و مکان دارای شاخصههای همانندی نظیر خاطره و هویت هستند .انسان میتواند هویتپرداز یک
مکان باشد و مکان میتواند دارای یک هویت انسانساز باشد و این دو الزم و ملزوم هم هستند .انسان برای اینکه خود را
بهتر بشناسد ،نیاز به شناخت محیط اطراف خود دارد و این در صورتی است که به محیطش تعلق و دلبستگی داشته باشد.
مکان زمانی شکل میگیرد که انسان با تمام احساس و ادراک خود روح و معنای آن را دریابد .مکان با ساختار فیزیکی و
فعالیتی که در آن رخ میدهد ،تعریف مادی مییابد و با شکلگرفتن تصویر و تعلق آن در ذهن انسان و در طول زمان
معنا و روح پیدا میکند .با توجه به یافتههای تحقیق ،رضایت و لذت تجربهشده بهوسیلۀ بازدیدکنندگان در مدت ماندن
آنها ،اثر معناداری بر وفاداری آنها بهعنوان بازدیدکننده میگذارد .این نتایج با یافتههای احمدی و مهرجو ( )1908و
سجادزاده و همکاران ( )1900همسو است که اعتقاد دارند عواملی که ایجاد حس رضایت کرده است ،ابتدا وجود دلبستگی
مکانی و بعد از آن کیفیت محیطی است که میتوان بیان کرد وجود دلبستگی مکانی یک عامل مهم مانند کیفیت
محیطی در ایجاد حس رضایت است .برای حفظ بازدیدکنندگان ،در ائلگلی تبریز بهعنوان یک مکان و فضای سوم
شهری میتوان آمیزۀ مناسبی از تسهیالت فیزیکی ،فرهنگی و سرگرمی ایجاد کرد تا بازدیدکنندگان را شاد ،عالقهمند و
راضی نگه دارد .همچنین مکانهای سوم شهری باید در طراحی تجارب قابلاعتماد برای ایجاد انگیزۀ بازدید ،خالقیت
بیشتری داشته باشند؛ به این معنی که عملیاتهای طراحی باید ترکیب منحصربهفردی از دانش ،مهارتها ،داراییهای
فیزیکی ،سرمایۀ اجتماعی و جوی را بهصورتی خالقانه ارائه کنند .براساس یافتهها ،برنامهریزان و طراحان ائلگلی برای
افزایش مشارکت در فعالیتها باید تالش بیشتری کنند و دلبستگیها ،جذابیت و پیوند اجتماعی خاصی را به آن اختصاص
دهند .این یافته بر یافتههای سلیمانی و همکاران ( ،)1908نقدی و همکاران ( )1901منطبق است که سرمایههای
اجتماعی یک مکان تأثیر معناداری در فرایند دلبستگی مکانی افراد نسبت به محلههای موردمطالعه دارد .در این روند و در
فرایند دلبستگی به مکان ،چهار عنصر انسان ،مکان ،ارزشهای اجتماعی مکان و زمان ،بهعنوان بعد چهارم میتوانند
نقش مؤثری در ایجاد و تقویت دلبستگی افراد به محلههای شهری داشته باشند؛ بهطوریکه زمان میتواند با عواملی
نظیر گذشتۀ تعاملی با مکان ،خاطرات و رویدادها ،طول مدت آشنایی افراد با مکان ،میزان حضور و استفاده از آن و
خاطرهانگیزی مکان ،نقش مهمی در فرایند دلبستگی به مکان داشته باشد .عالوه بر ارائۀ خدمات باکیفیت ،فعالیتهای
درگیرکنندۀ عاطفی (برای مثال ،امکانات تفریحی-فرهنگی برای ارائۀ تجربهای دلپذیر) و ویژگیهای اجتماعی یک مکان
(برای نمونه ،تعامل اجتماعی چهرهبهچهره) میتوانند سطح کیفی ائلگلی تبریز را بهعنوان یک مکان سوم شهری
موردعالقۀ بازدیدکنندگان افزایش دهند.
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