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 A B S T R A C T 
 

  

A R T I C L E I N F O 
 

 

The present research was conducted with the aim of investigating 

the relationship between the variables of place attachment, 

environmental perception and their effect on environmentally 

friendly behaviors in the Aoun Ibn Ali entertainment and cultural 

complex of Tabriz. In this research, attachment to place is 

considered as an emotional element of human connection with 

nature and environmental perception as a cognitive element. In 

the literature review, it was determined that the variable of 

environmental behaviors in the dimensions of citizenship action, 

political support and recycling; Place attachment variable in the 

dimensions of place attachment, emotional attachment, place 

identity, social attachment; And the environmental perception 

variable can be measured in terms of being active, aesthetic, 

crime rate, interest, pleasantness, preference, comfort and safety. 

The current research is a field survey with 214 people, and the 

selection method is systematic random sampling, and the data 

collection tool is a questionnaire that is a combination of existing 

scales. The findings of the research showed that the respondents 

have an average perception of the environmental quality of the 

complex, but the state of their attachment to the place and their 

environmentally friendly behaviors were favorable. The results of 

the confirmatory factor analysis showed that the determined 

dimensions for all three variables are valid and therefore it can be 

said that these structures are a combination of the mentioned 

dimensions. Also, the results of the structural part of the 

structural equation modeling showed that there is a positive and 

significant correlation between the variables of environmental 

perception and attachment to the place, and both variables have a 

significant effect on the changes in the variable of 

environmentally friendly behaviors. 
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Extended Abstract 

Introduction  

Factors such as air pollution, noise 

pollution, loss of vegetation, and relocation 

of wildlife diminish the environmental 

quality of a place, reduce its attractiveness 

and competitive advantages over other 

places, and prevent its development. 

Intended or unintended negative behavior 

of tourists and visitors towards recreational 

areas can reduce the attractiveness and 

quality of these places. 

The present study aimed to develop the 

empirical literature on the relationships 

between place attachment, environmental 

perception, and pro-environmental behavior 

and propose some strategies for 

strengthening pro-environmental behavior 

among visitors to natural areas. The 

research questions were: (1) How do 

visitors to the Oun-Ibn-Ali mountain 

complex perceive the environmental quality 

of this place? (2) How strong is the visitors' 

attachment to this place? (3) To what extent 

do visitors display pro-environmental 

behavior? (4) What is the relationship 

between visitors' environmental perceptions 

and their attachment to the Oun-Ibn-Ali 

mountain complex? (5) To what extent can 

visitors' attachment to this place predict 

their pro-environmental behavior? and (6) 

To what extent can visitors' environmental 

perceptions predict their pro-environmental 

behavior? 

 

Methodology 

The present study was conducted based on 

field studies and surveys. The structural 

equation modeling approach (SEM) was 

used to test the hypotheses. Following the 

application of the systematic sampling 

method, 214 visitors to the Oun-Ibn-Ali 

tourism complex were selected to 

participate in the study. Data collection was 

based on the standard scales available in the 

literature. For this purpose, as a dependent 

variable, environmentally friendly behavior 

was studied using the scale proposed by 

Gkargkavouzi et al. (2019). This scale 

considered three subscales for civic action, 

policy support, and recycling to measure 

visitors'  pro-environmental behavior. The 

four-dimensional scale developed by 

Ramkissoon et al. (2013) was also used to 

measure respondents' place attachment i 

including the dimensions of place 

dependence , affective attachment, place 

identity, and social bonds. For the 

environmental perception variable, the 

eight-dimensional scale developed by Ho 

&Ou (2020) was used, including the 

dimensions of activity, aesthetics, crime 

rate, interest, pleasantness, preference, 

relaxation, and safety. 

Descriptive statistics were used to analyze 

the data to show the distribution of the 

variables using SPSS 24 software. The 

measurement and structural models of the 

SEM approach were applied to perform 

confirmatory factor analysis and structural 

relationship analysis using AMOS 24 

software. 

 

Results and discussion 

In all dimensions related to the 

environmental perception variable, 

respondents' scores were close to the mean 

of the spectrum, such that the overall mean 

score of environmental perception was 

59.63 (compared to the maximum 

achievable score of 96), indicating that 

respondents had moderately positive 

perceptions of the environmental quality of 

this recreation complex. The overall mean 

score for participants' place attachment was 

48.38, which is a reasonable level of place 

attachment compared to the maximum 

achievable score of 62. The mean score for 

pro-environmental behavior was 42.59 

(compared to the maximum achievable 

score of 69) among visitors tothe Oun-Ibn-

Ali complex, indicating a relatively good 

status of their environmental protection 

behavior. 

Based on the standard regression 

coefficients, the four dimensions of place 

attachment play an important role in their 

measurement. The variable of 

environmental perception, as a second-

order construct, consisted of the dimensions 

of activity, aesthetics, crime rate, interest, 

pleasantness, relaxation, preference, and 

safety. The variable of pro-environmental 

behavior, as a second-order construct, also 

included civic action, policy support, and 

recycling. The correlation rate of the place 

attachment and environmental perception 

variables was estimated to be 0.63, 
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indicating a positive and relatively good 

relationship between the two variables. The 

effect of the environmental perception 

variable on pro-environmental behavior 

was 0.30, indicating a positive and 

significant effect. The effect of the place 

attachment variable on pro-environmental 

behavior was 0.16, indicating a positive and 

significant effect. The goodness of fit 

indices (GFI, AGFI, NFI, CFI) was mostly 

higher than 0.90, confirming the 

goodnessoffit of the proposed theoretical 

model to the experimental data. 
 

Conclusion 

The results show that pro-environmental 

behavior in natural and tourist areas 

depends on human actions, which can be 

studied at both emotional and perceptual 

levels. Regarding the perceptual dimension, 

people's cognitive evaluations of the 

environment (physical, functional, and 

social dimensions) and the positive 

perceptions conveyed to people by the 

different qualities of the environment 

significantly impact their perception. They 

improve people's interaction with the 

environment by creating a sense of 

commitment and responsibility to the place, 

which leads to positive actions to preserve 

the environment. In addition to the 

perception dimension, the emotional factors 

that arise under the influence of place 

attachment are also very crucial. These 

factors, referred to as place attachment, are 

influenced by the functional capacities of 

the environment, which are defined as the 

ability of an environment to meet human 

needs. In addition to functional capacities, 

emotional attachment between individuals 

and a place can lead to constructive 

interactions, creating a sense of loyalty and 

attachment to the place among visitors. 

Based on the results, the following 

suggestions are made to reinforce pro-

environmental behavior: 

 Improving the environmental quality of 

tourist areas through civic engagement can 

help visitors perceive these places 

positively; 

 Since civic action is one of the most 

important dimensions of pro-environmental 

behavior, activating environmental NGOs 

and persuading citizens to participate in 

these entities will have a critical impact on 

promoting pro-environmental behavior; 

 Creating effective mechanisms to 

facilitate citizen activists' communication 

with political and official organizations and 

facilitating their access to these 

organizations can be beneficial in sharing 

information and maximizing their 

engagement in pro-environmental activities; 

 Emphasizing local identity resources can 

go a long way toward creating a sense of 

pride and commitment to the future of the 

environment; and 

 Expanding local social connections and 

strengthening social capital and community 

ties can help create an affective attachment 

to place. This capacity, in turn, can be used 

to develop civic commitments and 

responsibilities to protect the natural 

environment. 
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یطی و اثر مح ادراک، مکانی به بستگدلیرهای متغی ارتباط بررس باهدفتحقیق حاضر 
یز تبری علابنعونی فرهنگیحی و تفرموعه زیست در مجیطمح ی دوستداررفتارهاها بر آن

یوند انسان با پی احساسعنصر  عنوانبه مکانی به بستگدلین تحقیق اانجام گرفت. در 
یات مشخص ادبی بررسی مدنظر است. در شناختعنصر  عنوانبهیطی مح ادراکیعت و طب
یافت؛ بازیاسی و سیت حمای، شهروند کنشمحیطی در ابعاد یستزی رفتارهایر متغشد، 
ی، مکانیت هوی، عاطفی بستگدل، مکانی به وابستگدر ابعاد  مکانی به بستگدلیر متغ
شناختی، نرخ یباییزیطی در ابعاد فعال بودن، مح ادراکیر متغی؛ و اجتماعی بستگدل

باشد. تحقیق می سنجشقابلیمنی، ایش و آسایت، ارجحیندی، خوشای، مندعالقهجرائم، 
ی تصادفیری گنمونهیوه انتخاب، شنفر و همچنین  214یدانی با میش یماپحاضر به روش 

های موجود یاسمقیبی از ترکی اطالعات نیز، پرسشنامه گردآوریستماتیک بوده و ابزار س
یطی مجموعه محیفیت کی از متوسط ادراکیان گوپاسخهای تحقیق نشان داد است. یافته
ها زیست در آنیطمح ی دوستداررفتارها و مکانها به ی آنبستگدلیت وضعدارند اما 

ی هر براشده یینتعنشان داد ابعاد  ییدیتأی عاملیل تحلیج حاصل از نتامطلوب بوده است. 
 مذکوریبی از ابعاد ترکها ین سازهاتوان گفت جهت میینازای اعتبار بوده و دارایر متغسه 
ین بی نشان داد اختارسی معادالت سازمدلی ساختاریج بخش نتاین همچنباشد. می
داری وجود دارد و یمعنی مثبت و همبستگ مکانی به بستگدلیطی و مح ادراکیرهای متغ

 زیست دارند.یطمح ی دوستداررفتارهایر متغییرات تغداری در یمعنیر اثر متغهر دو 
. 
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 مقدمه

د. از دیعدگاه شعومیرها محسعوب یکی از منابع مهم رشد و توسععه اقتصعادی کشعو عنوانبهامروزه صنعت گردشگری 

ی مختلع  اقتصعادی، اجتمعاعی، سیاسعی، فرهنگعی هاجنبعهسیستمی رشد و توسعه صنعت گردشگری نیازمند توجه به 

و  یصالح) دباشمی نفعانذی یشناختو  یادراک ،یاحساس یندهایفرامطالعه  یازمندنتوسعه خود  یبراصنعت  ینا. دباشمی

نعد توانمییک نظامی منسجم  عنوانبهمختلفی درگیر هستند که  نفعانذیو  هاگروهصنعت  در این (.52:1399 ،همکاران

بعدون  درواقعع. (70:1395و آمعانج رسعولی، همتعی) عملکرد صنعت گردشگری را تا رسیدن به اهداف خود همراهی کنند

ود. در حعوزه گردشعگری اجعزاء به موفقیت آن سیسعتم امیعدوار بع توانمیهماهنگی و تعامل سازنده بین اجزاء سیستم ن

در ایجعاد د توانعمی هعاحوزهععامالت سعازنده ایعن ی خصوصی و دولتی درگیر هستند کعه کعنش و تهابخشمختلفی از 

 (.44:1396پژوهان فر و همکاران،) برای توسعه این صنعت مفید باشد یازموردنی هازمینهو  هاساختزیر

طبیععی و ذاتعی  هاییژگیوضاهای گردشگری عالوه بر سرمایه، موقعیت و نگهداری و بهبود ف گفت در ایجاد، توانمی

متقابل این عناصر بر همدیگر حعائز  یراتتأثبا این فضاها و  هاانسانتوجه به عناصر کارکردی و نحوه تعامل  هامکاناین 

ی ظعاهری و توجعه بعه هعاویژگییکی از نیازهای اساسی گردشگری طبیعی حفظ جاذبعه و  کهییازآنجاد. باشمیاهمیت 

ی ظعاهری مکعان و هاویژگیلذا محافظت از  (؛22: 1401)بابائی مراد و همکاران،  دباشمیعملکردهای مختل  محیطی 

ی گردشعگری هعامکانبعا  هاانسانی انسانی و فرهنگی و شیوه تعامالت مثبت و منفی هاجنبهارتقاء آن نیازمند توجه به 

 یبعرا یمهممنبع  کهو جذب گردشگر محسوب شود  هاانسانتوجه  یاصلد عامل توانمی مکان یک هاییژگیود. باشمی

 ندشومی مکان یک یطیمح یفیتکسبب تنزل  که یعوامل. (Dwyer et al.,2019:2) دباشمی یگردشگرتوسعه صنعت 

و  هعامکان یعنا یتابجذ( از وحشیاتح ییجابجاو  یاهیگرفتن پوشش  ینبو از  یصوت یآلودگ، وهواآب یآلودگ یلقب)از 

آسیب  هاآنساخته و به را محدودتر  اماکن ینا یشتربتوسعه  امکانو  کاسته یبرق اماکنبا  یسهمقادر  هاآن یرقابت یتمز

 امعاکناز حفعظ  ینعاناطمو  یطعیمح یفیتک کنندهینتضم تواندیم یدارپا یگردشگر یهنظر (.Lee et al.,2013زند )یم

مطالععات در  انجعام زیسعتیطمح دوسعتداربعرای درک رفتارهعای . (Lopez et al.,2018:3) باشد یگردشگرو  یعیطب

گردشعگری طبیععی  یهامکانبا  هاانسانسی محیط و تعامالت اجتماعی و نوع پیوند شناروانمختلفی از قبیل  یهاحوزه

محعیط  و رفتارهعای هعارشنگبعر  عمعدتاًدر این مطالعات . Dwyer et al.,2019; Vada et al.,2019)دارد )ضرورت 

 .),Evans et al.,2019Rosa & Collado ;2007( شده است یدتأک هاانسانزیستی 

 یمهمع یاربسنقش  ،یعتطبو  یشهرنظام  یوندپاز  یبارزنمونه  یزتبردر شمال شهر  یعلعون ابن  یکوهستانتفرجگاه 

بعا  یعلعععون ابعن  یتفرجگعاه. مجموععه کندیم شهروندان، ایفا یاجتماعتعامالت  ورزش و ،یحتفر یبرا یفضاسازدر 

 یبراگردشگران و شهروندان را  یبراجذاب  یطیمح ،وحشیاتحو  شدهحفاظتمنطقه  و یعیطب یهاجاذبهاز  یمندبهره

شعهروندان و  روزافعزوناستقبال  یلدلبه فراهم ساخته است.  یفرهنگو  یورزش هاییتفعالگذران اوقات فراغت و انجام 

 یجعادابعا  یراخ یهاسالدر  یزتبر یشهردارمجموعه  ینا یورزشو  یحیتفر یفضاهاو استفاده از  یدبازد یبرا گردشگران

 حرکعت یرهایمسخودرو، احداث  ینگپارک یلقباز  یامکانات یجادامجموعه و  ینانسبت به توسعه  یعلسازمان عون ابن 

نموده اسعت  ینفر 5000روباز  تئاتریآمفو  ینکاب، تله هابوفهاحداث رستوران و گردشگران،  ییجابجا خودروهای مختص

مجموععه  یعناو خشعن  بکر یعتطب یجیتدراز دست رفتن  ینگرانرا با  زیستیطمحاز طرفداران  یبخشاقدامات  ینا که

 یجعادا یبعرا یععاملرا  یععتطبروبعاز در دل  تئاتریآمفاحداث  زیستیطمح دوستداراناز  یبرخنمونه  یبرانموده است. 

بعه محافظعت از  یدکننعدگانبازدعدم توجه گردشعگران و  ینا. عالوه بر دانندیم زیستی یهاگونهو ترس  یصوت یآلودگ

 یعنا یهاجاذبعهآورده و از  به وجود بلندمدترا در  یفراوان محیطییستز یهابحران تواندیممجموعه  ینا زیستیطمح
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 یعملمجموعه و اقدامات  ینادان و گردشگران در قبال محافظت از شهرون پذیرییتمسئول. لذا توجه به کند کممجموعه 

 .یابدیمآن ضرورت  توسعه یبراو اقدامات موثر  یداریپا یبرا دهندیمدر قبال آن انجام  که

به مکان، ادراک محیطعی  یبستگدلدر صدد است با کش  روابط متغیرهای  ییهاسؤالحاضر با طرح  تحقیق روینازا 

، گامی در جهت توسعه ادبیات تجربی موضوع برداشعته و راهکارهعایی را بعرای تقویعت زیستیطمح دوستدارو رفتارهای 

ادراک محیطعی  چعه ارتبعاطی بعیناز:  انعدعبارتکعه  در فضاهای طبیععی مطعرح سعازد زیستیطمح دوستداررفتارهای 

بازدیدکنندگان بعه مجموععه  یبستگدلرد؟؛ اوجود د علیابنعونبه مجموعه کوهستان  هاآن یبستگدلبازدیدکنندگان و 

ادراک محیطعی ؛ کنعد؟ بینعییشپبازدیدکننعدگان را  زیسعتیطمح دوسعتدارد رفتارهعای توانعمیتا چه حعد  علیابنعون

 بینعییشپبازدیدکننعدگان را  زیسعتیطمح دوسعتدارد رفتارهای توانمیتا چه حد  علیابنعونبازدیدکنندگان از مجموعه 

 .کند؟

 

  ینظر ینمبا

 به مکان یبستگدل

 1ختی مکعان بعا تععابیر مختلفعی همچعون حعس مکعانشعناروانابععاد  ،در ادبیات نظری و تجربی مربعوط بعه مکعان

(2019; Ryfield,2020; Silberbauer,2017Raymond et al., ؛)2وابسعتگی بعه مکعان (; Ispas et 2020Li,

2021al.,،) 2021( 3احساسعات محلعیou et al,; Zh2020Cope et al.,(1994 ; 4، و هویعت محلعیPuddifoot, (

Roslan et al,2021;Wang et al,2020; Thompson,2019) مفهعومی  یهاسعازه. در میان این تنعوع اندشدهمطرح

 Clarke etاسعت )نمعوده  داللعت هعامکانو  هاانسعانبه مکان بیش از سایر مفاهیم بر ارتباط بین  یبستگدل اصطالح

al,2018; Knez, 2005; Anton & Lawrence, 2016 .)ینعدی و مکعانی آفر به مکان دارای ابعاد فعردی، یبستگدل

 تعربیشبه مکان  یبستگدلدر بعد مکانی  (.Scannell & Gifford, 2010:3; Purwanto & Harani,2019:6) است

به مکان و مفعاهیم  یبستگدلدر مورد  شدهانجامد. اغلب مطالعات شومی یدتأککالبدی یا هر دو  ی اجتماعی،هاویژگیبر 

 (.Woosnam et al.,2018; Reese et al.,2019) اندداشته یدتأکی اجتماعی آن هاجنبهمشابه بر 

ی مختلفی از پیوندهای انسان با مکان را معنعکس هاجنبهو پیچیده است که  یچندوجهبه مکان یک پدیده  یبستگدل

 Junot) دباشمیدر رابطه با مکان  هاکنشو رفتارها و  ،دانش و اعتقادات ،  و احساساتشامل تأثیر متقابل عواطنموده و 

et al.,2018.) ی خعا  تعریع  کعرد، جعایی کعه هامحیطپیوند عاطفی افراد با  عنوانبه توانمیبه مکان را  یبستگدل

 کهینامکان عالوه بر  درواقع. (Hidalgo et al., 2001) ندکنمیاحساس راحتی و امنیت  آنجاتمایل به ماندن دارند و در 

در  مندییترضعاد با ایجاد توانمید، کنمید که در آن احساس امنیت و آرامش کنمیبرای انسان حریمی خصوصی ایجاد 

 & Ramkissoon & Mavondo,2017; Scannell) نعوعی پیونعد ععاطفی بعین انسعان و مکعان ایجعاد کنعد هعاآن

Gifford,2017). 

 & Low) اسعت فیزیکعی و اجتمعاعی یعک محعیط یهازمینعهحاصل تجربیات تجمعی افراد در  ،به مکان یبستگدل

Altman, 1992; Lewicka, 2011 .) باشعد یرگعذارتأثد در درک و تفسیر انسان از آن مکان توانمی یبستگدلاین نوع 

(Stylidis,2018:4 ) بعه مکعان معوثر  یبسعتگدلتقویت یا تضعی  د در توانمیو در مقابل نحوه ادراک و تفسیر فرد نیز

 (. ,2014Cheshmehzangi) باشد
                                                           
1 . sense of place 

2 . place dependence 

3 . community sentiment 

4 . community identity 
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به مکان و ابععاد آن وجعود  یبستگدلمختلفی در مورد  یهااستداللبه مکان تفاسیر و  یبستگدلدر ادبیات مربوط به 

بنابراین  (Stedman, 2002)دهد میرا تشکیل  هاانساندارد. در برخی از متون با این استدالل که مکان جزئی از هویت 

به مکان را بخشی از هویت مکان  یبستگدلبه مکان ایجاد کرده و حتی  یبستگدلارتباطی بین مفاهیم هویت مکانی و 

در . (Proshansky et al.,1983; Lalli,1992; Wester-Herber, 2004; Little & Derr,2020) انعدکردهقلمعداد 

احساسی، هویت مکانی، وابستگی مکعانی و  یبستگدلنگرشی متشکل از ابعاد  یازهسابه مکان را  یبستگدلاغلب متون 

در برخعی از متعون (. Xu & Zhang,2016; Ramkissoon & Mavondo,2015) انددانسعته پیونعدهای اجتمعاعی

پیونعد وجهی شامل هویت مکانی، وابستگی مکعانی، پیونعد طبیععی، پیونعد خعانوادگی و  5به مکان یک سازه  یبستگدل

بعه  یبسعتگدل یچهعاروجهمتعون سعازه  تربیشدر  کهییازآنجا. (Raymond et al.,,2011) دوستی دانسته شده است

 است. شدهگرفتهدر نظر  یچهاروجهیک سازه  عنوانبه این مفهومحاضر نیز  تحقیقاست در  قرارگرفته مورداستفادهمکان 

 ,Halpenny, 2010; Williams & Vaske) کعارکردی یسعتگبدلدر این سازه بعد وابستگی به مکان بعه معنعای 

نیازهای افراد را داشته و نسبت بعه دیگعر  ینتأمتا چه حد توانایی  موردنظرد که مکان کنمیبه این موضوع اشاره  (2003

بعد هویت مکعانی . (Anton & Lawrence, 2016; Chapin & Knapp, 2015) دباشمیدارای مزیت نسبی  هامکان

و  هعانگرش جزء مهمی از هویت افراد نقش مهمی در باورها، احساسعات، عنوانبهد که مکان کنمیین موضوع اشاره به ا

 ,Devine-Wright & Howes, 2010; Shamsuddin & Ujang) رفتارهعای انسعان در ابععاد فعردی و جمععی دارد

2008; Walker & Ryan, 2008.)  بیل متمایز بودن، استحکام، خودکارآمدی و احساساتی از ق هاانسانهویت مکانی به

ععاطفی بعه احساسعات مثبعت یعا منفعی کعه  یبستگدل(. Twigger-Ross & Uzzell,1996) بخشدیم نفساعتمادبه

 یبسعتگدلبعر ایعن اسعاس (. Lin & Lockwood, 2014:77) دکنمینسبت به یک مکان خا  دارند اشاره  هاانسان

 & Halpenny, 2010; Ramkissoon) اسععتمکععانی  یبسععتگدل عععاطفی خععرده مقیععاس احساسععی سععازه

Mavondo,2015.)  اسعت هاقضاوتکه بیانگر روابط عاطفی فرد با مکان و فراتر از شناخت، ترجیحات و (Jorgensen 

& Stedman, 2001:234.)  دارد،  هاانسعانبه مکان که ریشه در تعامالت و پیونعدهای اجتمعاعی  یبستگدلبعد چهارم

اجتمعاعی بعه  یبسعتگدل. (McCunn & Gifford, 2014; Scannell & Gifford, 2010است )اجتماعی  یبستگدل

 & Song) پیونععدهای عععاطفی بععا مععردم، احسععاس عضععویت اجتمععاعی، داشععتن حافظععه جمعععی محیطععی

Soopramanien,2019) میمحلی و انس و الفت اشاره  یبستگدل( کندButa et al., 2014). د قعوی بعا داشعتن پیونع

 یبسعتگدلاجتماعی و احساس امنیت برخی از متغیرهای اجتمعاعی اصعلی معرتبط بعا  هاییتفعالهمسایگان، حضور در 

بعه  هاانسانپیوند  هاوقتبرخی  (.Lewicka, 2011:4; Song et al.,2019; Ramkissoon et al,2018) مکانی است

 (.Ramkissoon & Mavondo, 2015:2594) البعدی اسعتدر معورد مکعان ک هاآناز احساسات  ترمستحکمیکدیگر 

که در محلی با اتمسعفری  رسدیممحرکی قوی برای مردم به نظر  عنوانبهمکانی  یبستگدلی اجتماعی هاجنبه درواقع

 یگردعبارتبعه (.Scannell & Gifford, 2010:3) از تعامالت دوستانه حتی با وجود برخی شرایط نامناسب باقی بماننعد

 & Chapin) عامل مسلط در تصمیم به زندگی در مکعانی خعا  محسعوب شعود عنوانبهند توانمییوندهای اجتماعی پ

2015:43Knapp, .) وجعود شعرایط  رغمیعلع دهدمیدر مورد پیوند همسایگی نشان و ( 1963) 1مطالعه کالسیک فراید

تماعی و تعامل با دیگعران پیونعدی قعوی بعا مکعان پیوندهای اج واسطهبهند توانمیکالبدی نامتناسب ساکنین یک محل 

د وجهی اجتماعی داشته باشد که مکان نمادی از گروه اجتمعاعی توانمیبه مکان همچنین زمانی  یبستگدلداشته باشند. 

( پیوندهای فضایی برای این مهم هستند که نمعادی از پیونعدهای 1992) 2. بر اساس نظر اللی(1400:292)هدفی،  باشد

                                                           
1 . Fried 

2 . Lalli 
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 اعی هستند.اجتم
 

 زیستیطمح دوستداربه مکان و رفتارهای  یبستگدل

 نعامنظم و پراکنده بسیار است گرفتهانجام زیستی محیط رفتارهای و مکانی یبستگدل ارتباط مورد در که ییهاپژوهش

بعه سی محیطعی شناروانمحققین اجتماعی و  هاپژوهشاین در (. Jorgensen & Stedman, 2001;2006) است بوده

 ;Devine-Wright & Howes, 2010) انعدپرداختهمکانی بر رفتارهای محعیط زیسعتی معردم  یبستگدل یرتأثمطالعه 

Gosling & Williams,2010;; Song & Soopramanien,2019; Ramkissoon & Mavondo,2017; Qu et 

al.,2019; Larson et al.,2018 .) بالقوه در تبیعین رفتارهعای طوربه مکانبه  یبستگدل که مفهوم دهدمینتایج نشان 

 هاانسعانکه  افتدیماتفاق  تربیشزمانی  زیستیطمح دوستداررفتارهای  رسدیم است. به نظر حائز اهمیتمحیط زیستی 

 .(Burley et al., 2007; Walker & Ryan, 2008) به مکان داشته باشند یتربیش یبستگدل

. انعدکرده یعدتأکمحیط زیسعتی و رفتارهای  هانگرشبر ارتباط بین هویت مکانی و هر چند اندک  از مطالعات یبرخدر 

ی بعا منعاظر روسعتایی دارنعد گعرایش تربیش یابییتهوکه افرادی که  دهدمی( نشان 2008:147) 1مطالعه واکر و رایان

است حس هویعت  شدهادهدی بر حفظ و مشارکت در محافظت از این مناظر دارند. همچنین در یک پژوهش نشان تربیش

داوطلبانه برای محافظعت از آن رغبعت داشعته  هاییتفعالدر  تربیشافراد  شدیمنسبت به پارک کلیولند در آمریکا سبب 

ی تعربیشافرادی که حس هویت مکانی  دهدمی( نیز نشان 2002:564) 2. استدمن)& 2003:4Scott,  Moore( باشند

( در مطالععات خعود 2003) 3واکر و چعاپمن دارند. زیستیطمح دوستداری با رفتارهای ی برای همراهتربیشتمایل  ،دارند

ی بعرای تعربیشداوطلبانعه  هاییتفعالحس هویت مکان برخورداری از در صورت  هاپارکبازدیدکنندگان از که دریافتند 

رقعانونی خعودداری کننعد. بریکعر و را جمعع و از شعکار غی هازبالهند کنمیو سعی  دهندمینشان  هاپارکمحافظت از آن 

افرادی که حس هویت مکانی باالیی دارند در هنگام تفعریح و اسعتفاده از فضعاهای  دهندمی( نشان 2000:250) 4کرستتر

 ند.کنمیمنابع را اتالف  ترکمتفریحی 

محعیط زیسعتی رهعای و رفتا هانگرشپیوندهای احساسی افراد به مکان با  یراتتأثتاکنون تحقیقات محدودی در مورد 

آن فرد  پذیرییتمسئولطبیعی صورت گرفته است. پیوند احساسی فرد با محیط طبیعی تعهد و  هاییطمحنسبت به  هاآن

داشعتن حعس مکعان بعه لحعا   (.Kals & Maes, 2002:99) دهعدمیقرار  یرتأثرا نسبت به محافظت از محیط تحت 

را تقویعت  زیسعتیطمح دوستدارو بسیاری از رفتارهای  بخشدیمرامش احساس آ طبیعتختی به بازدیدکنندگان شناروان

فعرادی کعه تجعارب . انعدکنمیایجعاد  معردمطبیعی احساسات مثبتعی را در  هاییطمحکه  دهدیمشواهد نشان  د.کنمی

 (.Hinds & Sparks, 2008:109) دارند هاآننسبت به  ترییقوی طبیعی دارند پیوندهای عاطفی هامحیطی از تربیش
 

 به مکان یبستگدلمحیطی و  درک

و محعیط زیسعتی  هاییسعتمساثربخش در ارتباط با مکان شناخت ارتباط بعین  هایگذارییاستسو  یزیربرنامهبرای 

 یفیتکاز  هاانسان ادراکتصور و  میان، ینادر . (Kilanowski,2017; Raymond et al.,2017) اجتماعی اهمیت دارد

 یمنفعمثبت و  ادراکاتتصورات و  یریگشکلدر  یمهمنقش  ،با آن در ارتباط هستند یا برندیمبه سر در آن  که یطیمح

گسعتره خیلعی  ،داننعدیمهعا را دارای معنعی هایی که اشعخا  آنانواع مکان .(1394، و همکاران سجاسی قیداری) دارد

                                                           
1 . Walker and Ryan 

2 . Stedman 

3 . Walker and Chapman 

4 . Bricker and Kerstetter 
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غیرمسعکونی تعا  یهامجموععههای خعا ، و نهعا، سعاختما، خیابانهاخانعههای مصنوع نظیر وسیعی داشته و از محیط

 شععودرا شععامل می هاکوهسععتانو  هععاجنگل، روییععادهپ، مسععیرهای هععاپارک، هایاچععهدرهععای طبیعععی همچععون محیط

(Manzo,2055:68.) دگیعرمیشعکل ، یابعدیم  ااختصع هامکانبر اساس معانی نمادینی که به  به مکان یبستگدل 

(Greider & Garkovich, 1994:1) . ی مختل  عالوه بر معانی نمادین هامکانبا  هاانسانعاطفی  یبستگدلدر ایجاد

 هاییتوانمنعدبصعری و  یهعاجلوهبرآورده کردن نیازها و محیطی مکان در  هاییتظرفو پیوندهای اجتماعی، کیفیت و 

 .(Stedman,2003:673) کارکردی آن مکان نیز بسیار حائز اهمیت است

ترکیبعی  صعورتبهیعا  ییتنهابعه هرکعداماست کعه  ایینهزماجتماعی و  ،یکارکرد ارای ابعاد فضایی،کیفیت محیطی د

یی هعامکاناز کیفیت محعیط و  هاانسانارزیابی . باشند یرگذارتأثنسبت به مکان  هاانسانند در نگرش و احساسات توانمی

 باشعد یرگعذارتأث هعامکانبعا ایعن  هاآنتجارب و تعامالت  احساسات، ،هانگرشد در توانمیدر ارتباط هستند  هاآنکه با 

(Carrus et al., 2005; Devine-Wright & Howes, 2010; Larson et al., 2013) . گفت  توانمیاز این دیدگاه

 باشعد یرگذارتأثبه مکان  هاآن یبستگدلد در توانمیی کالبدی و کارکردی مکان هاویژگیاز  هاانسانکه درک و ارزیابی 

(Mesch & Manor,1998; Brown et al.,2003.) 

از کیفیعت محیطعی  هاانسانبر ادراک  یرگذارتأثمتغیری مستقل و  عنوانبهبه مکان را  یبستگدلدر برخی از مطالعات 

 هعاآنیی کعه بعه هعامکانسعالمت و امنیعت ممکن است تصور بهتری نسبت به وضعیت  هاانسان. برای مثال انددانسته

کعه  دهنعدمی( نشعان 2004:449) و همکاران 1کایل(. ,.1996Bonaiuto et al) ی دارند، داشته باشندتربیش یبستگدل

د و کسانی باشمیاز شرایط اجتماعی و فیزیکی محیط در ارتباط با حس تعلق و وابستگی به مکان  هاانسانمیزان رضایت 

کیفیت محیطی حساس بوده و در مقابل رفتارهایی که ممکعن  که دارای چنین احساسی هستند بیش از دیگران نسبت به

 یانسعانارتباطات  هاییهپا یتتقواست با  ممکن مکانبه  یبستگدل آسیب وارد کنند منتقد هستند. زیستیطمحاست بر 

 .(33:1389فروزنده، )جوان باشد یرگذارتأث یطیمح یفیتک یشافزادر 

ایعن  1فرضیات زیر را مطرح نمود که در شکل شماره  توانمی شدهمطرحی با توجه به مقدمات و ادبیات نظری و تجرب

 است: شدهدادهنشان  H6تا  H1فرضیات در قالب مدلی مفهومی با حروف 

 به مکان رابطه وجود دارد؛ یبستگدل: بین ادراک محیطی و اولفرضیه 

 ؛کند بینییشپرا  زیستیطمح دوستدارد میزان تغییرات در رفتارهای توانمی: ادراک محیطی دومفرضیه 

 .کند بینییشپرا  زیستیطمح دوستدارد میزان تغییرات در رفتارهای توانمیبه مکان  یبستگدل: سومفرضیه 

 

                                                           
1 . Kyle 
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 تحقیقمدل مفهومی  .1 شکل

 

 مطالعه موردمحدوده  

زشعی شعهر تبریعز فرهنگعی و ورسعیاحتی،  یهامجموعهیکی از  عنوانبه یعلابنعونمجموعه تفریحی و گردشگری 

فعردی و گروهعی  یهعاورزشاین مکان همچنین به دلیل برخورداری از عناصر طبیعی، فضعای مفرحعی بعرای  .باشدمی

هعای سازد که عالوه بر ایجاد فرهنگ نشاط و سالمت امکانات الزم را برای توسعه ارتباطات اجتمعاعی و کنشفراهم می

 یبعاییز اندازچشعم مجموععه یعنا بعه یکعارجنگل و سبز یفضا هکتار 600 جمعی شهروندان فراهم ساخته است. وجود

 .دهدیمتفریحی نشان -موقعیت گردشگری 1شکل شماره  که است یدهبخش

توسععه فضعای  روبعاز، تئاتریآمفبا ایجاد فضاهای ورزش و بازی،  متولیاناخیر  یهاسالهایی در به سبب چنین ویژگی

 انعدکردهمصعنوعی سععی  هاییاچهدرصری از قبیل نصب نمادهای فرهنگی و ایجاد ب یهاجلوهسبز و درختکاری، ایجاد 

د. لذا حفظ جذابیت و کارکردهای این مجموععه نفضای جذابی برای توسعه صنعت گردشگری و ورزش همگانی ایجاد کن

 کعهییازآنجاواهد شد. شهروندان میسر خ یژهوبهنفعان و ارزشمند نیازمند عزم همگانی است که با مشارکت و همیاری ذی

رفتعار محعیط زیسعتی محیط زیستی قرار دارند توجعه بعه ابععاد  هایسیاحتی طبیعی همواره در خطر آسیب یهامجموعه

 تواند نقش مهمی در شناخت، تبیین، اصالح یا تقویت چنین رفتارهایی داشته باشد.شهروندان می
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 مجموعه عون ابن علی . موقعیت2شکل 

 

 پژوهش روش

 یمعایشپحاصل از  یهادادهبوده و با استفاده از اطالعات و  یمایشیپو  یدانیمبر مطالعات  یمبتنحاضر  تحقیق یکردور

آزمون  یبرا. یرندگزمون قرار آمورد  هایهفرضو  شدهدادهنشان  یقتحق یرهایمتغ یعتوز یتوضعشده است  یسع یاجتماع

 یبعرا یکعردرو یعنا یریگانعدازهبخش  کهاست  شدهاستفاده (SEM) یساختاردالت امع یسازمدل یکردرواز  هایهفرض

 شده است. قرارگرفته مورداستفاده یرهامتغروابط  یینتب یبرامدل  یساختارآزمون اعتبار سازه و بخش 

 یدکننعدگانبازد یتمامرا  یآمارجامعه  و یزتبر یعلابنعون یعیطبو  یگردشگرحاضر را مجموعه  تحقیق یمکانقلمرو 

 ینمؤلفاز  یبرخبنا بر نظر  کهییازآنجا. دهدیممجموعه، تشکیل  یناورزش از  یا یدبازدو  یحتفر یبرا کهسال  18 یباال

(Brown, 2015:382; Kline, 2015:16)  یتکفا یساختار یسازمدلبر  یمبتنمطالعات  انجام یبرا ینفر 200نمونه 

اطالععات  یگزینیجعاجهعت  یعاطاحت یبعرامونه در نظر گرفتعه شعد و حجم ن یمبنا عنوانبهمقدار  ینا ینبنابرا ؛کندیم

 یتصعادف یریگنمونعهنفعر بعه روش  230و اطالععات  یعدگرداضافه  ،شدهگفتهنفر به نمونه  30مخدوش و مفقوده تعداد 

بعر  ییانه یلتحلمخدوش بودن باطل شد و  یلدلنفر به  16ها، اطالعات داده یگردآورشد. بعد از  یگردآور یستماتیکس

 طوربه و یگردآور یخودپاسخ صورتبهپرسشنامه و  یلهوسبهقرار گرفت. اطالعات  یلتحلنفر مورد  214اساس اطالعات 

اطالعات  یگردآور یبراهمچنین  و کردندصرف  سؤاالتپاسخ دادن به  یبرارا  یقهدق 15 یانگوپاسخاز  هرکدام ،متوسط

 د.استفاده ش یدهدآموزشاز پرسشگران خبره و 

 1یگکارکاووز شدهمطرح یاسمقوابسته با استفاده از  یرمتغ عنوانبه زیستیطمح دوستدار یرفتارها یرمتغاساس  ینابر 

 ،سیاسعی یعتحما، یشعهروند کعنش) یعاسمقخعرده  6 یعاسمق یعناقرار گرفت. در  موردسنجش( 6:2019) همکارانو 

 قرارگرفته مدنظر زیستیطمح دوستدار یرفتارهاسنجش  یبراو مصرف(  خانوار یرفتارها، ونقلحمل هایینهگز ،یافتباز

فقعط سعه  ینبنعابرا؛ بود یحیتفرو  یعیطب یفضا یکرفتارها در  ینا یبررسهدف  کهینا یلدلبه  تحقیق ینااما در  ،بود

 ریعمتغسعنجش  یبعرا. اسعتفاده شعد یعرمتغ یعناسعنجش  یبرا یهگو 18 درمجموعو  یاسمق یناابعاد  عنوانبهبعد اول 

( یاجتمعاع یبسعتگدلو  مکعان یعتهو، یعاطف یبستگدل ،مکانبه  یوابستگ) یچهاربعد یاسمقاز  مکانبه  یبستگدل

                                                           
1 . Gkargkavouzi 
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 درمجمعوع کعهاز ابعاد بود  هرکدامبه ازاء  یهگو 3 یحاو یاسمق ینا کهاستفاده شد  (2013:566) همکارانو  1یسونرامک

 یادرجعه 6 یع طدر قالعب  مکعانبه  یبستگدلو  زیستیطمح دوستدار یرفتارها یرهایمتغ د.شومیرا شامل  یهگو 12

نعرخ  ،شعناختییباییز)فععال بعودن،  یبععد 8 یاسمقاز  یطیمح ادراک یرمتغدر مورد . اندقرارگرفته موردسنجش یکرتل

 یبعرااستفاده شعد.  ،شدهیمعرف( 2020:6) 2وسط هو و اوت که( یمنیاو  یشآسا، یتارجح ،یندیخوشا ،یمندعالقهجرائم، 

 ینهمچنعو  SPSS.24 افزارنرم با یرهامتغ یعتوز یتوضعنشان دادن  یبرا هایافته ی توص یهاروشاطالعات از  یلتحل

هعر دو بخعش  کعهشد  استفاده AMOS.24افزار با نرم (SEM) یساختارمعادالت  یسازمدلاز  ،هایهفرضآزمون  یبرا

 گرفته شد. کاره ب یساختارروابط  یلتحلو  ییدیتأ یعامل یللتح انجام یبرا یکردرو ینا یساختارو  یریگاندازه

 

 هایافتهبحث و 

نفعر از  88. دهنعدمینفر را مردان تشعکیل  174نفر را زنان و  40داشتند،  مشارکت تحقیقدر  که ینفر 214از مجموع 

نفعر  86نفعر دارای دیعملم،  71نفر از پاسخگویان دارای تحصیالت زیعر دیعملم،  30بودند.  متأهلنفر  126مجرد و  هاآن

نفر از پاسعخگویان شعاغل بودنعد،  116نفر دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و دکتری بودند.  27کاردانی و کارشناسی و 

 18سال بود با حداقل سنی  33 یانگوپاسخبودند. میانگین سنی  دارخانهنفر  15نفر محصل و دانشجو و  56نفر بیکار،  27

 سال. 73سال و حداکثر 

 یععتوزدر سه سطر آخعر جعدول  یتدرنهاابعاد و  یکتفکبه  تحقیق یاصل یرهایمتغ یفراوان یعتوز، 1در جدول شماره  

 ادراک یعرمتغابعاد مربوط بعه  یتمامدر  دهدیمجدول نشان  ینا یجنتا که گونههماناست.  شدهدادهنشان  یرمتغسه  یکل

نمعره  96از  یطعیمح ادراک یکلع یعانگینمو نمعره  اندکرده کسب ی ط یانگینمبه  یکنزد یانمره یانگوپاسخ یطیمح

در  یعلابنعونمجموعه  یطیمح یفیتکدر مورد  یانپاسخگومثبت  ادراکات دهدیمنشان  کهبوده است  63/59، حداکثر

از  یشبعرات نمع یعنا کهآن است  یانگرب شدهکسبنمرات  مکانبه  یبستگدل یرمتغحد متوسط بوده است. در مورد ابعاد 

 یعانگینممجموعه است. نمعره  ینانسبت به  یانگوپاسخمناسب  یبستگدلنشان از  کهنمرات بوده است  حداکثر دوسوم

 یبعرا یمناسبد مقدار باشمی 62رقم  که حداکثربا مقدار  یسهمقارقم در  ینا کهد باشمی 38/48 مکانبه  یبستگدل یکل

 مکعانبه  یبستگدل یرمتغابعاد  یتمام یباًتقرد. باشمی علیابنعونه مجموعه نسبت ب یانپاسخگو یبستگدلنشان دادن 

 یعاطف یبستگدل یبرا، 23/12برابر با  مکانبه  یوابستگبعد  یبرا یانگینمارقام  کههستند  یکسانی هاییانگینم یدارا

در معورد بوده است.  84/11برابر با  یماعاجت یبستگدلبعد  یبراو  96/11برابر با  یمکان یتهوبعد  یبرا، 13/12برابر با 

نشان از  کهاست  ممکن حداکثرمقدار  دوسومبه  یکنزد یزیچ آمدهدستبهارقام  یزن زیستیطمح دوستدار یرفتارهاابعاد 

در  کعهد باشعمی 59/42 زیسعتیطمح دوسعتدار یرفتارهعا یعانگینمدارد.  یانپاسعخگو یطیمح یستزمناسب  یرفتارها

از جانب  زیستیطمح دوستدار یرفتارهامناسب  نسبتاً یتوضع یانگرب دهدیمرا نشان  69رقم  که ار حداکثرمقدبا  یسهمقا

 یعتحما و ابععاد ممکعننمعره  34 حعداکثراز  60/20نمعره  کسببا  یشهروند کنشبعد  یرمتغ ینادر است.  یانپاسخگو

 ینچنعدر انجعام  یانپاسعخگو کعه دهنعدیم نشعان ممکعننمعره  18 حعداکثراز  11 یانگینم کسببا  یافتبازو  یاسیس

شعده اسعت  60ععدد  یباًتقر یطیمح ادراک یرمتغ یبرا یکل یانگینمنمره  هستند. یمناسب نسبتاً عملکرد یدارا ییرفتارها

مثبعت  نسبتاً ادراک یک یطمحنسبت به  یانپاسخگو ادراک که دهدیمنشان  96نمره  حداکثربا  یسهمقامقدار در  ینا که

آن را خوب  یبصرو مناظر  یطیمحخدمات  یفیتک یانپاسخگوبتوان گفت  که یستن یحدنگرش مثبت به  ینا است اما

 یعنا یکسعان نسعبتاً یتاهم یانگرببه هم  یکنزد هاییانگینمگفت  توانیمهم  یرمتغ ینادر مورد ابعاد  .اندکرده یابیارز
                                                           
1 . Ramkissoon 

2 . Ho & Ou 
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 یعانگینمبعا  جرائمو بعد نرخ  74/7 یانگینمبا  یندیخوشا، بعد 78/7 یانگینمبا  یتارجحسه بعد  بینیندرا. باشدیمابعاد 

بعا  شعناختییباییز، 52/7 یعانگینم، فععال بعودن بعا 62/7 یانگینمبا  یمنیا. ابعاد اندکرده کسبرا  یزانم یشترینب 67/7

 ار دارند.قر یانپاسخگو یطیمح ادراک یبعددر درجات  91/6 یانگینمبا  یشآساو  یمندعالقه، و 26/7 یانگینم
 

تحقیق یاصل یرهایمتغ یفراوان یعتوز .1جدول   

یانگینم حداکثر حداقل   انحراف استاندارد 

00/4 فعال بودن  00/12   5187/7  41613/2  

00/4 یشناختییبایز  00/12  2617/7  36300/2  

00/4 نرخ جرائم  00/12  6682/7  30884/2  

00/4 یمندعالقه  00/12  9112/6  29647/2  

00/4 خوشایندی  00/12  7430/7  40975/2  

00/4 ارجحیت  00/12  7757/7  42757/2  

00/4 آسایش  00/12  9065/6  26851/2  

00/4 ایمنی  00/12  6215/7  56222/2  

00/6 وابستگی به مکان  00/15  2290/12  63934/2  

00/6 عاطفی یبستگدل  00/15  1262/12  49280/2  

00/6 هویت مکانی  00/15  9579/11  38404/2  

00/6 اجتماعی یبستگدل  00/15  8411/11  32621/2  

00/12 کنش شهروندی  00/34  6028/20  10511/5  

00/6 حمایت سیاسی  00/18  9907/10  80675/2  

00/6 بازیافت  00/18  0047/11  55548/2  

00/32 ادراک محیطی  00/96  6308/59  31574/15  

00/25 به مکان یبستگدل  00/62  3879/48  95393/8  

00/24 ستیزطیمح دوستداررفتارهای   00/69  5981/42  48026/9  

 

 یبستگدلسازه مرتبه دوم متشکل از ابعاد وابستگی مکانی،  عنوانبهبه مکان  یبستگدلسنجش اعتبار متغیرهای  یبرا

و  2شعماره  در جعدول یلتحل ینا یجنتااستفاده شد.  ییدیتأ یعامل یلتحلاز اجتماعی،  یبستگدلعاطفی، هویت مکان و 

از ابعاد در سنجش  هرکدامنقش  یانگرب یونیرگرساستاندارد  یبضرا مذکوراست. در جدول  شدهدادهنشان  2شماره  شکل

 مکعانبه  یبستگدلبعد  یبرا، 93/0برابر با  مکانبه  یوابستگبعد  یبراارقام  ینا کهد باشمی مکانبه  یبستگدل یرمتغ

 یعناهمعه  کعهد باشعمی /85برابر بعا  یاجتماع یبستگدلبعد  یبراو  78/0بر با برا یمکان یتهوبعد  یبرا، 87/0برابر با 

روابط در  یناهمه  کهند باشمی مکانبه  یبستگدل یرمتغاز ابعاد در سنجش  هرکدامنقش مثبت و مناسب  یانگرب یبضرا

از ابعاد و در  هرکدامر مربوط به در سط که ***از  توانمیموضوع را  ینا ند.باشمی داریمعن 99/0از  یشب یناناطمسطح 

 یهمگع کعه (GFI,AGFI,NFI,CFI) بعرازش یکعویینچهار شاخص مهعم  ینهمچناست دانست.  شدهنوشته Pستون 

 یهادادهبا  یمناسببرازش  یدارا شدهطرح یمفهوممدل  کههستند  نکته ینا یانگرب اندکرده کسب 90/0باالتر از  یارقام

 د.باشمی یتجرب

 
 

 

 

 

 



 103          ...                 زیستیطحم دوستدار رفتارهای بر مکان به یبستگدل و محیطی ادراک اثر تحلیل/  هدفی و صرافی نیک

 به مکان یبستگدلسازه  یدییتأتحلیل عاملی  .2 جدول

   Estimate S.E. C.R. P  ضریب رگرسیونی
 استاندارد

)وابستگی به مکان(  PD <--- به مکان یبستگدل  000/1     938/0  

عاطفی( یبستگدل)  PA <--- به مکان یبستگدل  879/0  043/0  380/20  *** 873/0  

)هویت مکانی(  PI <--- ه مکانب یبستگدل  759/0  047/0  103/16  *** 788/0  

اجتماعی( یبستگدل)  PS <--- به مکان یبستگدل  857/0  037/0  933/22  *** 913/0  

برازش یهاشاخص  GFI= 959/0  AGFI= 794/0  NFI= 976/0  CFI= 978/0  

 

 
به مکان یبستگدلسازه  یدییتأ. تحلیل عاملی 3شکل   

 

از ابعاد  متشکلسازه مرتبه دوم  عنوانبه یطیمح ادراک یرمتغ کهین نشان داد همچن ییدیتأنتایج آزمون تحلیل عاملی 

آزمعون در  یعنا یجنتعا اسعت. یمنیاو  یتارجح ،یشآسا ،یندیخوشا، یمندعالقه نرخ جرائم، ،شناختییباییزفعال بودن، 

نقش  یانگرب هاآنمتناظر با  P یرمقاداستاندارد و  یونیرگرس یبضرااست.  شدهدادهنشان  3شماره  شکلو  3جدول شماره 

 یمفهعومبرازش مدل  یانگرب یزنبرازش  یکویین یهاشاخصند و باشمیدر سنجش آن  یرمتغ یناابعاد  داریمعن پررنگ و

 .است یتجرب یهادادهبا 
سازه ادراک محیطی یدییتأتحلیل عاملی  .3جدول   

 

 Estimate S.E. C.R. P ضریب رگرسیونی استاندارد 

بودن()فعال  AC <--- 000/1 ادراک محیطی      

(یشناختییبایز) AE <--- 004/1 ادراک محیطی  078/0  865/12  *** 784/0  

011/1 ادراک محیطی ---> CR)نرخ جرائم(  076/0  375/13  *** 805/0  

(یمندعالقه) DLP <--- 992/0 ادراک محیطی  076/0  138/13  *** 830/0  

190/1 ادراک محیطی ---> EX)خوشایندی(  080/0  791/12  *** 819/0  

955/0 ادراک محیطی ---> IN)ارجحیت(  082/0  682/11  *** 802/0  

894/0 ادراک محیطی ---> RX)آسایش(  076/0  696/11  *** 746/0  

017/1 ادراک محیطی ---> SA)ایمنی(  076/0  813/11  *** 746/0  

برازش یهاشاخص  GFI= 95/0  AGFI= 91/0  NFI= 959/0  CFI= 976/0  
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 سازه ادراک محیطی یدییتأ. تحلیل عاملی 4شکل 

 

سعازه مرتبعه  عنوانبعه زیستیطمح دوستدار یرفتارها یرمتغ که حاصل از تحلیل عاملی نشان داد هاییافتههمچنین  

 شعکلو  4آزمعون در جعدول شعماره  ینا یجنتاد. باشمی یافتبازو  یاسیس یتحما، یشهروند کنشاز ابعاد  متشکلدوم 

ابعاد  داریمعن رنگ ونقش پر یانگرب هاآنمتناظر با  P یرمقاداستاندارد و  یونیرگرس یبضرااست.  شدهدادهنشان  4 شماره

 .است یتجرب یهادادهبا  یمفهومبرازش مدل  یانگرب یزنبرازش  یکویین یهاشاخصند و باشمیدر سنجش آن  یرمتغ ینا
ستیزطیمح اردوستدسازه رفتار  یدییتأعاملی  تحلیل .4جدول   

 

   Estimate S.E. C.R. P  ضریب رگرسیونی
 استاندارد

)کنش شهروندی(  CA <---  ستیزطیمح دوستداررفتار  000/1     88/0  

)حمایت سیاسی(  
PSP 

ستیزطیمح دوستداررفتار  --->  486/0  037/0  096/13  *** 78/0  

)بازیافت(  RE <---  ستیزطیمح دوستداررفتار  499/0  034/0  586/14  *** 88/0  

برازش یهاشاخص  GFI= 99/0  AGFI= 98/0  NFI= 99/0  CFI= 9/0  

 

 

 به مکان یبستگدلسازه  یدییتأ. تحلیل عاملی 5شکل 

 

اسعتفاده شعد. در بخعش  یسعاختارمععادالت  یسعازمدل یساختاراز بخش  ،یقتحق یارابطه هاییهفرضآزمون  یبرا

حاصعل  یجنتا کهد شومینشان داده  یمعلولو علت و  یهمبستگارتباط  کلشبه  یقتحق یاصل یرهایمتغروابط  ،یساختار

 یهمبسعتگ یعزانم ،دهعدیمنشعان  یجنتعااسعت.  شعدهدادهنشان  5و نمودار شماره  5در جدول شماره  یسازمدل ینااز 

 یرمتغخوب دو  نسبتاً نشانگر ارتباط مثبت و یافته یناد. باشمی 63/0برابر با  یطیمح ادراکو  یمکان یبستگدل یرهایمتغ

بعه  یعرمتغدو  ینااز  یکی یارمعدر انحراف  ییرتغبه ازاء هر واحد  کهاست  یناارتباط  یزانم ینا یمعناد. باشمی یکدیگربا 
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از  یکعیدر  یشافزا یعنی ،هستند جهتیکدر  ییراتتغ ینا. شودیم یجادا یگرد یرمتغ یارمعدر انحراف  ییرتغ 63/0 یزانم

 خواهد شد. یگریددر  کاهشسبب  هاآناز  یکیدر  کاهشو  یگرد یرمتغ یشافزاسبب  یرهامتغ

 یک کهد باشمی 308/0برابر با  زیستیطمح دوستدار یرفتارهادر  یطیمح ادراک یرمتغ یرتأث یزانم دهدیمنشان  یجنتا

 ییعرتغ 308/0 یعزانمبه  یطیمح راکاتاددر  ییرتغبه ازاء هر واحد  دهدیمنشان  یافته یناد. باشمی داریمعنمثبت و  یرتأث

 یعرمتغ کعهاین فرضعیه اسعت  کننده یدتائ یافته یناد. شومی یجادا زیستیطمح دوستدار یرفتارها یرمتغ یارمعدر انحراف 

 دهعدیمنشعان  هایافته ینهمچن. کند بینییشپرا  زیستیطمح دوستدار یرفتارها یرمتغ ییراتتغد توانمی یطیمح ادراک

مثبعت و  یرتعأث یعک کعهد باشعمی 16/0برابر با  زیستیطمح دوستدار یرفتارهادر  مکانبه  یبستگدل یرمتغ یرثتأ یزانم

در انحعراف  ییعرتغ 16/0 یعزانمبه  مکانبه  یبستگدلدر  ییرتغبه ازاء هر واحد  دهدیمنشان  یافته یناد. باشمی داریمعن

 یعرمتغ کعهد باشعمی یهفرضع ایعن کننعده یعدتائنیعز  یافته یناد. شویم یجادا زیستیطمح دوستدار یرفتارها یرمتغ یارمع

بعرازش  یکویین یهاشاخص .کند بینییشپرا  زیستیطمح دوستدار یرفتارها یرمتغ ییراتتغد توانمی مکانبه  یبستگدل

(GFI,AGFI,NFI,CFI) با  یمناسبش براز یدارا شدهطرح ینظرمدل  ،دهدیمنشان  یزنهستند  90/0 یباال عمدتاً که

 د.باشمی یتجرب یهاداده

 
 تحقیقمدل ساختاری روابط متغیرهای  .5 جدول

ضریب رگرسیونی 
 استاندارد

P C.R. S.E. Estimate    

308/0  *** 131/4  086/0  355/0 (ستیزطیمح دوستدار)رفتار  ---> PEN1)ادراک محیطی(    
PRE1 

160/0  025/0  243/2  063/0  141/0 ان( به مک یبستگدل) 
PATCH1 

(ستیزطیمح دوستدار)رفتار  --->  
PRE1 

786/0     000/1  AC)فعال بودن( ---> ادراک محیطی 

804/0  *** 884/12  078/0  000/1 (یشناختییبایز) ---> ادراک محیطی  AE 

832/0  *** 479/13  075/0  011/1  CR)نرخ جرائم( ---> ادراک محیطی 

817/0  *** 152/13  075/0  987/0 (یمندعالقه) ---> محیطیادراک   DLP 

801/0  *** 830/12  079/0  016/1  EX)خوشایندی( ---> ادراک محیطی 

744/0  *** 687/11  081/0  951/0  IN)ارجحیت( ---> ادراک محیطی 

745/0  *** 704/11  076/0  889/0  RX)آسایش( ---> ادراک محیطی 

756/0  *** 917/11  086/0  019/1  SA)ایمنی( ---> ادراک محیطی 

939/0     000/1  PD)وابستگی به مکان(  ---> به مکان یبستگدل 

872/0  *** 341/20  043/0  877/0 عاطفی( یبستگدل) ---> به مکان یبستگدل  PA 

789/0  *** 117/16  047/0  759/0  PI)هویت مکانی( ---> به مکان یبستگدل 

913/0  *** 001/23  037/0  858/0 اجتماعی( یبستگدل) ---> به مکان یبستگدل  PS 

857/0     000/1 ( ستیزطیمح دوستدار)رفتار  
PRE1 

 CA)کنش شهروندی( --->

775/0  *** 971/12  077/0  994/0  PSP)حمایت سیاسی( ---> ستیزطیمح دوستداررفتار  

898/0  *** 818/14  141/0  093/2  RE)بازیافت( ---> ستیزطیمح دوستداررفتار  

GFI= 91/0  AGFI= 88/0  NFI= 93/0  CFI= 96/0 برازش یهاشاخص   
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 . مدل ساختاری روابط متغیرهای تحقیق6شکل 

 

 یاجتمعاع، نشعاط و سعالمت یحتفر ،یگردشگرتوسعه صنعت  یبرا یمهم هاییتظرف یشهر یعیطب یفضاهاامروزه 

الزم را  یطشعرا ییهعایتظرف ینچن یتتقوبا شناخت و  کنندیم یسع یشهر یریتمد ینمسئول روینازاد. شومیمحسوب 

 یونعدهایپ کنعاردر  یامعاکن ینچنع یفیتکفراهم سازند.  یعموم یبرداربهرهجهت  هاآنفضاها و ارتقاء  یناتوسعه  یبرا

 بعه اسعتفاده از یلتما یبرامهم  یلدل یکدارد  هاانسان یتهوو  هاارزش ،یاتتجربدر  یشهر که مکانبا  هاانسان یعاطف

خعود  شعناختییباییزو عناصعر  یبصعر یهاجاذبعهبعا  یگردشعگرو  یحعیتفر یهامکان. شودیممحسوب  هامکان ینا

 یبرا یفرصت یجاداجذب گردشگر و  یبرا یمهممنبع  بتوانند کیفیت کارکردی و کالبدی خود را حفظ نمایند کهیدرصورت

 یرفتارهعا یرتعأث تعوانمی جهتینازاهستند و  یانسانو تعامالت  هاکنشمحل  هامکان ینا .باشندیم یاجتماعتعامالت 

منعد از بهره یموجعود عنوانبعهقعرار داد. انسعان  معدنظرمهعم  مسعئله یعک عنوانبه هاآن یبتخر یارا در ارتقا  یانسان

در ذهعن خعود اقعدام  هعاآناز  یعابیارزنسبت بعه پعردازش و  یطیمح یهامحرکبه  واکنشقبل از  یادراک هاییتظرف

از رفتعار  یمناسعب درک تعوانمی یطمحعامل واسط در تعامالت انسان با  عنوانبه یانسان دراکاتا شناخت. لذا با کنندیم

 به دست آورد. زیستیطمحو  یعتطبدر قبال  هاآن

 یطمحعانسعان بعا  یععاطف یونعدهایپعنصعر احساسعات و ، یانسان یرفتارها یینتعدر  یگرید، عنصر ادراکعالوه بر 

تحعت عنعوان  مکعانبعا  هاانسان یاحساسو  یعاطف یوندهایپ، مکانانسان با  یوندپط به مربو ینظر یاتادبد. در باشمی

د نقعش توانعمی یادراکعبا عناصعر  یبترکو هم در  ییتنهابههم  یوندپنوع  ینا کهاست  شدهشناخته مکانبه  یبستگدل

دو مفهعوم  ،عوامل ینا یبررس باهدف لذا مطالعه حاضرداشته باشد.  یطمح در ارتباط با یشگراو  یترضا یجادادر  یمؤثر

 هعاآن محیطییسعتز یرفتارها یینتعدر  یادراکو  یاحساس یتظرفدو  عنوانبهرا  مکانبه  یبستگدلو  یطیمح ادراک

 قرار داده است. مدنظر

 ردوسعتدا یرفتارهعابعر  هعاآنو اثر  یطیمح ادراک، مکانبه  یبستگدل یرهایمتغارتباط  یبررس باهدفحاضر  تحقیق

 یروبعر  یعدانیم یمایشپ، منظور ینا یبراگرفت.  انجام یزتبر علیابنعون یفرهنگو  یحیتفردر مجموعه  زیستیطمح

 یعزتبر یشعهردار که اییژهوتوجه  رغمیعلمشخص شد  یتدرنهاگرفت و  انجاممجموعه  ینا یدکنندگانبازدنفر از  214

، ارتقعاء یباسازیز، یدسترس یرهایمستوسعه  یلقباز  یدیمفدامات مجموعه داشته و اق یناتوسعه  یبرا یراخ یهاسالدر 

مجموععه  یطیمح یفیتکاز  یدکنندگانبازد ادراک صورت پذیرفته،مجموعه  یناسبز  یفضاهاو توسعه  یبصر یهاجاذبه
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 تفعاوت تعالش و اقعدامات یعتواقعد و آن سعازمیرا مطعرح  یتعیواقع یکموضوع  ینانبوده است.  بخشیترضاچندان 

 یریتمعدبعه  یشهر یرانمد ازپیشیشبتوجه  یازمندناین امر که است  کاربران یذهن یهاخواستهو  هاآرمانبا  ینمسئول

 کعهمشخص شعد  تحقیق ینادر است.  یگردشگرمهم  یفضا یناتوسعه  در کاربراناز نظرات  یریگبهرهو  یکدموکرات

 کعاربران یبعراد توانمی یزمان یطمح ینا کهاست  یطیمح  مختل هاییفیتکاز  هاانسان یابیارزحاصل  یطیمح ادراک

در  یافتعه یعنارا به همراه داشته باشد.  یشآسا، و یتامن ،یختگیبرانگ، یشادنشاط،  ،یجانه، یسرزندگ کهارزشمند باشد 

 د.باشمی( 2011) یکالو( و 2017) یفوردگو  اسکنل هاییافته یراستا

 یمطلعوبدر حعد  یدکنندگانبازد ینبدر  مکانبه  یبستگدل یزانم یطیمحدرک  متغیر برخالفنشان داد  تحقیق یجنتا

و  یمکعان یعتهو ،یععاطف یبسعتگدل، یمکان یوابستگاز ابعاد  متشکل یچندوجهسازه  یک یمکان یبستگدل. قرار دارد

 & Stokols & Shumacker, 1981; Kals) یگعرد ینمحققع هاییافتعهبعا  یافتعه یعنا کهاست  یاجتماع یبستگدل

Maes, 2002) .یعلقباز  یمختلفعبعه طعرق  هاانسعان کعهبود  ینا یقتحق یدستاوردها ینترمهماز  یکی مطابقت دارد 

نقعش  زیسعتیطمحد در محافظعت از توانمیزباله  یافتباز یهابرنامهدر  مشارکتو  یاسیس یتحما، یشهروند مشارکت

در  یفردو  یمحل، یگروه، یسازمان، ینهادسطوح مختل   کهاست  نیانهفته است  یافته ینادر  که یتیواقعداشته باشد. 

از  یعتحکا هایافتعه یزن زیستیطمح دوستدار یرفتارها ینهزمدر مهم هستند.  زیستیطمح دوستدار یرفتارها یریگشکل

 دارد. یدکنندگانبازدمطلوب  یتوضع

 یافتعه ینا کهدارد  مکانبه  یبستگدلو  یطیمح ادراک یرهایمتغ ینباز وجود ارتباط مثبت  یحاکحاضر  تحقیق یجنتا

( و 1395) همکارانو  یبقالفتح  (،2012) یانراو  یاگپرا(، 2010) همکارانو  یوکسلهمچون  ینمحقق یگرد هاییافتهبا 

ر و عناصع یانسعانرفتار  یاحساسو  یادراکعناصر  ینب داللت بر ارتباط مستقیم یافته ینامطابقت دارد.  یانصارو  یطاهر

 یونعدهایپقعرار داشعته و در مقابعل  یطمحعبا  هاانسان یعاطفو تعامل  یاتتجرب یرتأثاست تحت  ممکندارد که  یادراک

 باشد. یرگذارتأثآن  ادراک یوهشو  یطمحد در نوع نگاه و نگرش انسان به توانمی یعاطف

 یافتعه یعناد. باشعمی زیسعتیطمح اردوستد یرفتارهابر  یطیمح ادراکوجود اثر مثبت  تحقیقمهم  هاییافتهاز  یکی

و  یشناخت یهاوارهطرحانسان را در ارتباط با  محیطییستز یرفتارها توانمیرفتار  یشناختبر اساس مدل  دهدیمنشان 

 کالبعد ینبنعابراقعرار داد.  یعینتبد معورد باشعمی یاحساسو  یرونیبب ارتباط با تجار یجهنتاز آن  یبخش که هاآن یادراک

 هعاآننوع تعامالت  یریگشکلدر فرد در  یادراکو  یاحساس یهاواکنش یجاداد با توانمی یگردشگرو  یحیتفر یفضاها

 .موثر باشد هامکان ینابا در ارتباط با 

د باشعمی تحقیعقاهعداف  یتمحدوداز  یناش که هایتمحدود ینااز  یکی کهاست  هایییتمحدود یدارحاضر  تحقیق

و  یفعیکمطالععات  انجعام ینهمچنعو گردشعگران اسعت.  یبعومشعهروندان  یعکتفکبعه  یرهعاغمتعدم توجه به مطالعه 

 تعا درد شعومی یشعنهادپکعه  دهعدرا نشان  یرهامتغارتباط  یدروند ابعاد پنهان و توانمیبا گردشگران  یقعم یهامصاحبه

 اماکن ینهمچنو  یگردشگر یهانمکا یرساپژوهش در  یرهایمتغ. توجه به ارتباط یردگقرار  موردتوجه یآت یهاپژوهش

 ینا یتجربو  ینظردر توسعه دانش  تواندیم هایافته یسهمقاو  ییروستاو  یشهر یهاگاهسکونت یلقباز  یگردشگر یرغ

 موثر باشد. یپژوهشحوزه 

 

 گیرییجهنت

و  یععیطب امعاکندر  زیسعتیطمح دوسعتدار یرفتارها که کرد گیرییجهنت توانمی تحقیق ینا یدستاوردهابا توجه به 

هسعتند. در بععد  یبررسعقابل یادراکعو  یاحساسعدر دو بععد  هاکنش ینا کهاست  یانسان یهاکنشاز  یتابع یگردشگر
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 یمثبت ادراکات یزانمو  یطمح یاجتماعو  یکارکرد ،یکالبد هاییژگیواز  هاانسان یشناخت یابیارزگفت  توانمی یادراک

داشعته و در او  یطمحبا  یودر نوع تعامالت  یمهمد نقش شومیبه انسان منتقل  یطمحمختل   هاییفیتک یجهدرنت که

 کعهاست  یمثبتاقدامات  پذیرییتمسئول ینااز آثار مهم  یکی که کندیم یجادا مکاننسبت به  یتمسئولاحساس تعهد و 

در ایجعاد ارتبعاط سعازنده بعا  یساحساعناصر  یادراک. عالوه بر عنصر دهندیم انجام زیستیطمحمحافظت از  یبراافراد 

 کعه باشعدیمانسان(  یازهایندر رفع  یطمح ییتوانا) یطمح یکارکرد هاییتظرفاز  یتابععناصر  ینامکان موثر هستند. 

 مکعانانسعان و  ینبع یععاطف یونعدیپ یکعارکرد هعاییتظرفد. عالوه بر شومی یدهنام مکانبه  یوابستگتحت عنوان 

فرد را نسعبت  خاطرتعلقو  یوفادار ینهزمد توانمی یعاطف یوندپ ینا کهشود  یطمحزنده فرد با د سبب تعامالت ساتوانمی

از خعاطرات و  یناشعانسعان  یابییتهوو  دهدیم یلتشکرا  هاانسان یتهواز  یمهمبخش  مکاندهد.  یشافزا مکانبه 

به غعرور و تفعاخر  یلم تواندیم یمکان یتهو .کنندیم کسب مکاندر ارتباط با  هاانسان کهاست  یرینیشتلخ و  یاتتجرب

 هاانسانشود  یشترب یوندهاپ ینا استحکام هرچقدرسازد.  مستحکم مکانانسان را با  یوندپرا زنده ساخته و  مکاننسبت به 

 یعنابعه  سعاختانسانو  یععیطب یهعامکان ینهمچنخود خواهند داشت.  زیستیطمحمحافظت از  یبرا یشتریب عالقه

از  یامالحظعهقابلبخعش  درواقععهستند.  یاجتماع یوندهایپو  هاکنش یریگشکلمحل  هاآن کهدارند  یتوبمطلسبب 

د. باشعمی هعامکان یعنااز حضور در  یناش یاجتماعخاطرات و روابط مرتبط با خا   مکان یکنسبت به  هاانسان عالقه

 یعتتقود در توانمی یمحل یررسمیغدوستانه و  ،یلیفامابط رو هاییتظرفو استفاده از  یاجتماع یوندهایپ یتتقو ینبنابرا

 موثر باشد. مکانو تعهد نسبت به آن  یبندیپاحس  یجادا یجهدرنتو  مکانانسان با  یوندهایپ

 نمود: یشنهادپ زیستیطمح دوستدار یرفتارها یتتقوجهت  یلذ قراربهرا  یشنهادهاییپ توانمی هایافتهبر اساس 

 اماکن ینا یعملکردهادر بهبود  یهمگان مشارکتاز  کردناستفاده  یژهوبهو  یگردشگر اماکن طییمح یفیتکارتقاء  -

 یلقب از یخدمات مراکز یجادا به اهتمام توانیم منظور ینا یبراموثر باشد.  هایطمح ینامثبت از  ادراکد در ارتقاء توانمی

 و مسععابقات یععلقباز  یفرهنگعع یهابرنامععه یرااجعع ،یهمگععان ورزش هععاییطمح یجععادا ،یورزشعع لععوازم یععدخر مراکععز

 ؛نمود یهمگان هایییگردهما

 ینبنعابرا ،دشعومیمحسعوب  یشعهروند یهعاکنش زیسعتیطمح دوسعتدار یرفتارهااز ابعاد مهم  یکی کهییازآنجا -

ارتقعاء در  یمهمع یاربسع یرتعأثنهادهعا  ینادر  مشارکتشهروندان به  یبترغو  محیطییستز یمدن ینهادها یسازفعال

 در کعه شعهر یمعدن ینهادهعا یهمکعار بعا متولیان امعر منظور ینا یبرا خواهد داشت. زیستیطمح دوستدار یرفتارها

 آمعوزش، ینعهزم در تواننعدیم کننعدیم یعتفعال یشعهروند رفتار و ورزش ،زیستیطمح زنان، جوانان، مختل  یهاحوزه

 یهتوصع لعذا. باشعند داشعته یمناسعب عملکعرد شهروندان به بهتر یانرسخدمات و یزشیانگ یهابرنامه یدتول ،یرساناطالع

 ؛باشند داشته خود هاییتفعال یفیتک و دامنه گسترش و یریعضوگ جهت یشتریب تالش مرتبط ینهادها شودیم

به  یدسترس هاییوهش یچابک سازو  یرسمو  یاسیس ینهادهابا  یمدن ینفعالارتباط  یبراموثر  هاییسممکان یجادا -

 یعنا یبعرا. موثر باشعد زیستیطمح دوستدار هاییتفعالدر  یحداکثر مشارکتد در انتقال اطالعات و توانمینهادها  ینا

 یعدمف ینفعانذ با یعموم یهانشست یبرگزار ،یگر مطالبه و یابیارز هاییسممکان یجادا مداوم، جلسات یبرگزار منظور

 یبعرا یبهتعر یفضا یرسم ینهادها با هاآن ارتباط یتتقو و یمحل یاشوراه یسازفعال با توانیم ینهمچن. بود خواهد

 .کرد یجادا نهادها ینا ینب در موثر یارتباط

 

 تقدیر و تشکر

 اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته باشد. بنا به
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