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Extended Abstract 

Introduction 
Space, is an inseparable phenomenon of human life, it connects leaving worlds in terms of 
spatial and environmentally and it creates the Core meaning, destination and human behaviour. 
Space is the main part of the inhabitant's identity the space is not only a shelter for human 
activities but also its a phenomenon that human gives it meaning and get used to it by 
communication, in the way that he knows himself by it. One of the main issues that 
contemporary urban planning in Iran and especially Rafsanjan City have been faced with is just 
paying attention to pre-conceived plans and designs without noticing to city's spatial soul and 

character. On the other hand, this issue is completely changing to qualities and contextualism 
but in our country by considering that this urban designs have not dissected by knowing 
components of mentally and behavioural of people with their environment yet, so it is necessary 
that this kind of project getting done especially for contexts that are in the direct relation with 
people's social life. Rafsanjan's park are not only an important and social space for shaping 
social connections and social parts for inhabitants but also they are only space with this 
efficiency, so any design activity in this area should happen with special attention to important 
and meaningful compliment and environmental psychology. Therefore, the necessity of existing 

projects like the current project is clear for urban planning vision. So this project is about 
answering the question: Do place activities and components have an effect on place 
attachment?  

 
Methodology 
This research's goal is practical and its method is descriptive- analytical. Collecting data for 
project was from two ways that are documentary library and field library and the main analysis 
is based on information that was collected by the questionnaire. The data collection tool was a 
researcher- made questionnaire, that was reviewed several times by Professors and experts for 

reliability evaluating.And for validity evaluation of questionnaire combine methods 
and Cronbach's alpha were used, that its result is in the reflected and indicates validity data part 
are accepted by collecting data tool. The statistical society of this research are citizens of 
Rafsanjan that are about 161909 people. Sample size was estimated 384 people by Cochran's 
formula and for being more sure 400 questionnaires were collected. In order to analyzing data 
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and information structural equivalence modeling based on the metal of minimal details in 
software environment Smart-PLS get used.  

 

Results and discussion 
According to the result the average of component of the link between human and place is 
2.80 and in comparison with theoretical average (3) is low and due to the meaningful level 
although is Lower than 0.01 so we can generalize the results of statistical sample to statistical 
society because we are more than 99% sure about the result, So the gained average for this 
indicator is lower than average, so we can say that the situation of this indicator is lower than 
average limit.  Identity indicator has 2.50 average and although phantasm indicator has 2.77 

average.  
Because this average has gained from meaningful level, average difference is meaningful too.  
 According to the low level of the gained average from the average situation of these indicators 
this is not satisfying in our study area.  The gained average for safe and correct perception of 
space is 3.23 so that the gained average is a higher than the theoretical average that is 3 and this 
average difference has gained from meaningful level and we can generalize this gained result of 
statistical sample to statistical society because we are sure about the gained result more than 

99%. Related to the main gain average for place attachment variable that is 2.84, this number is 
lower than theoretical average so this study area is not satisfying situation from place 
attachment vision. Also according to the obtained level of significant which is less than the 
value of the desired level of significant that is 0.05 so we can generalize the gained result to 
statistical society. Studying the affection of place activities on place attachment that the value of 
T is 13.762 is greater than 1.96 and it be considered that the place activities on place attachment 
has a significant effect.  Also the obtained path is equal to (β = 0.598), and obtained path 

coefficient is positive, this effect is directed.  Therefore, it can be said that place activities for 
place attachment has significant and positive affect and from all components the location 
capability has the greatest effect of place attachment. 
 

Conclusion 
Place attachment is coming from activities and transaction between human and place, and also, 
between humans in a special place and it related to mutual emotions affect, knowledge, believes 
and behaviour with special place. 

The gained result of searching the study area in the place attachment and its indicators shows 
that among all the indicators for place attachment just the correct and safe perception data space 
indicator from Space is in the satisfying level and the other indicators of place attachments 
aren't in the satisfying level. 
The gained data from this research have a significant and positive impact on place attachment. 
According to the gained number which was 0/598 we can consider that this impact is in the 
average level. 

On the other side, it can be said that place activities can predict 35.7% of place attachment 
variance.  Studying the effect of components was shown that all the five components that are 
related to place activities have a significant and positive effect on place attachment.  Among all 
the identified components the capability of place component with path coefficient had the 
greatest effect after that visual beauty component with 0.268 path coefficient had the greatest 
effect. 
 

Keywords: Place Attachment, Green Urban Spaces, Visual Beauty, Participation of Place, 
Rafsanjan City. 
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 چکیده
اند که انسان امـروز شـاید بـرای گریـز از محـی  پرهیـاهوی       های سبز و طبیعیمثابه کانونفضاهای سبز شهری به

ـ موارد سبب شده که ا یدر برخ هاآورد. هرچند همین جذابیتها پناه میشهری به آن  ،ارزشـمند  ی سـبز فضـاها  نی
. پژوهش حاضـر باهـدف تببـین    شوند انهیگرا هیسرما وسازهایناشی از ساختمطلوبی بعضاً و تحوالت نا رییدچار تغ

بستگی به مکان در فضاهای سـبز شـهری نوشـته شـد. ایـن پـژوهش ازنظـر هـدف کـاربردی و ازنظـر روش           دل
منظـور بررسـی   ها در این پژوهش پرسشنامه محقق سـاخته بـود کـه بـه    تحلیلی است. ابزار گردآوری داده-توصیفی

پرسشـنامه از روش   منظور بررسـی روایـی  دین بار توس  اساتید و کارشناسان مورد بازبینی قرار گرفت و بهپایایی چن
دهنده روایی موردقبول ابـزار گـردآوری پـژوهش اسـت. جامعـه      نتایج نشان ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شد که

باشد. حجم نمونـه بـا اسـتفاده    نفر می 010313آماری پژوهش حاضر را شهروندان ساکن شهر رفسنجان مشتمل بر 
منظـور  آوری شد. بـه پرسشنامه جمع 111منظور اطمینان بیشتر تعداد نفر برآورد گردید که به 311از فرمول کوکران 

سازی معادالت ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعـات جزئـی در محـی     ها و اطالعات از مدلوتحلیل دادهتجزیه
بستگی به مکان محـدوده موردمطالعـه   ه شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ازنظر دلاستفاد plsافزار نرم

هـای مکـان تـأثیر مثبـت و معنـاداری بـر       در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. همچنـین نتـایج نشـان داد کـه فعالیـت     
ایـن پـژوهش آن بـود کـه      بـود. از دیگـر نتـایج    231/1آمده برابر با دستبستگی به مکان دارد، ضریب مسیر بهدل

 هـای قابلیـت  و مکـان  پـذیری مشـارکت  بصری، زیبایی حضور پذیری، مکان، های مکان عملکردهای فعالیتمؤلفه
شـده قابلیـت مکـان بـا ضـریب      های استخراجبستگی به مکان تأثیر مثبت و معناداری دارد از بین مؤلفهمکان بر دل

دارای کمترین تـأثیر بـر    000/1 پذیری مکان با ضریب مسیرشارکتدارای بیشترین تأثیر و شاخص م 111/1 مسیر
 بستگی به مکان در فضاهای سبز شهری بود.دل
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 هقدمم
کـه  در حوزه طراحی فضاهای شهری مطرح است ایـن های مهم و اساسی است که رابطه انسان با محی  اطرافش از بح 

شـود. پرسشـی کـه    یابد و به آن وابسته میفرد چگونه و در چه سیستمی خود را در پیوند عاطفی با محی  اطرافش در می

ـ فـرد   یاست که بـرا  ییمکان فضاهای مختلف علمی سعی در یافتن پاسخی مناسب برای آن هستند. پرسشگران حوزه  ای

 گیـرد  دیگـر قـرار   هـای الیـه  بـا  ارتبـاط  در انسـان  کـه  شـود، مـی  مکـان  زمانی مکان باشد. یردم واجد معناز م یگروه

(Moore,2021:24این .) و گرفتن قرار طبیعت با ارتباط در دیگر همنوعان، با مشترك هایفعالیت توس  تواندمی هاالیه 

 نـوعی بـه  کـه  خود وجود های دیگرالیه با انسان صورتبدین و شود روشن و نمایان گرفتن، مصنوع قرار محی  کنج در یا

گـردد  مـی  خویشتن افزون و پیرامون محی  از وی شناخت بدین ترتیب و شودآشنا می دارند، وجود نیز خارج عالم در دیگر

(Casey,2009:60 .)بـه   یطیحو م ییرا ازنظر فضا هاجهان ستیزی، انسان اتیناپذیر از حای جداییمثابه پدیدهبه مکان

ـ نوبه خود در ساخت مکان دخبه زین نیسازد ارا می یو رفتار انسان، مقصد های معنادهد هستهمی وندیهم پ  Lo) اسـت  لی

et al,2021:67.) کـه از  طوریکند بهبرقرار می هیاطراف خود رابطه دوسو  یشود با محکه متولد می مکانی هر انسان در

در رفتار او تأثیر متقابـل   زین  یمح گرید ییابد و از سوخود را در آن می یزندگ یوروابسته و عوامل ضر  یبه مح سویک

بلکـه   ستیهای انسان نفعالیت یبرا هسرپنا کی تنها مکانساکنان آن است  تیهو یمکان عنصر اصل. گذاردو مؤثری می

ـ  ییشود تا جامی بستهو به آن دل دهیای است که انسان در تعامل خود با آن بدان معنا بخشپدیده خـود را بـا    یکه گاه حت

 در فـردی  تمـایالت  از گیـری بهـره  برای مؤثر و ژرف مفهومی مکانی، بستگی(. دل31:0311 انیچرخچ)شناسد. آن بازمی

 چنـدوجهی  سـاختار  یـک  از متشکل مکانی بستگیدل. است مهم هایمکان از حافظت واسطهبه افراد رفتار بر تأثیرگذاری

ــون؛ ــت همچ ــان، هوی ــتگیدل مک ــاطفی بس ــا ع ــان، ب ــد مک ــاعی پیون ــا اجتم ــان ب ــتگی مک ــه وابس ــان ب ــت مک  اس

(Trentelman,2009:198ازاین .)درواقع است، خاص فضای یا محی  یک به نسبت شناخت؛ بیانگر مکان بستگیدل رو 

 فرهنگی و عاطفی احساس خاص، معنای به که آیدمی پدید مکان و افراد بین که است نمادینی رابطه مکان به بستگیدل

بسـتگی  باوجود مطالعات متعددی کـه در خصـوص دل   (.Tonge et al.2015:734) کندمی بیان را خاص فضای یک از

ای نیـز  شده است، این تحقیقات اخیراً بیشتر از جانب پژوهشگران حوزه روانشناسی، جغرافیای انسانی و تااندازهمکانی انجام

ویـژه در پیونـد بـا حـوزه     گرفته است و از دید دانش طراحی شهری بـه ایـن موضـوع بـه     در حوزه علوم اجتماعی صورت

شده است عمدتاً به مطالعاتی کیفـی  فضاهای سبز شهری نگریسته نشده است. تحقیقاتی که تاکنون در این خصوص انجام

هـا و پالزاهـا و   نی )عمدتاً میدانشناسانه و ارائه آرا و نظرات شخصی تجربه کنندگان از فضاهای همگابر اساس نگاه روان

توان دیدگاهی شهرسازانه را در این تحقیقـات جسـتجو نمـود. البتـه در     های شهری( بسنده کرده است و کمتر مییا پارك

هـای مـدنظر آنـان در ارزیـابی فضـاهای      های متفاوتی وجود دارد. نگرش روانشناسان محیطی و شاخصاین زمینه دیدگاه

های موردبررسی از سوی این گروه متفاوت است و تفـاوت  ای برنامه ریزان و طراحان شهری و شاخصهشهری، با دیدگاه

ـ اهم های متفاوتی برای سرزنده سازی فضاهای شهری شده است.حلها منجر به ارائه راهنگرش بسـتگی و  مقولـه دل  تی

ـ شـ مشـخص مـی   یشـهر  یدر فضاها یتعامالت اجتماع شتریگیری هرچه بمکان در شکل مطالعـات نشـان    نیود همچن

ـ یاز طب )اعـم  شـان هـای مطلـوب کالبـدی   واسطه انواع ویژگیبه یهمگان یفضاها ی وباز شهر یدهد که فضاهامی و  یع

گیری حس تعلق به مکـان نسـبت بـه انـواع     شکل یمؤثرتری برا یرهاتبس، های مختلففرضاً انجام فعالیت ای ی(مصنوع

ـ سـبب تقو  ،یشناخت یمانند موضوع یبستگی مکاندل (.Amunsen,2015:259) آیندفضاها به شمار می گرید حـس   تی

سـاخته و آن   یها معانمکان یخاطرات، برا یشود. مردم از مجرابا مکان می وندیمکان و پ یبه مکان، درك معنا یکینزد

ها به مکن است تا مدتم ی(. فلذا باورهایی شناختScannell & Gifford,2010:361سازند. )را به خود مرتب  می یمعان

افراد بـه همـراه داشـته باشـند      یرا برا یو فقدان مکان یهمراه شخص باشند و در صورت ترك مکان، احساس دل اندوه
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(Burley et al,2007:348ا .)هـایی ماننـد جنـگ، زلزلـه    شناسانه تجربـه پدیـده  روان اثرات یدر بررس مفهوم حتی نی ،

 ,Amundsenکـاربرد داشـته اسـت )    دیجد  یپذیری افراد با شراو تطبیق یمیاقل اترییتغ یو اثرات ناش یمهاجرت اجبار

ای که جریان شهرسازی معاصر در کشور ایران و شهر رفسنجان با آن روبـرو بـوده   یکی از مشکالت عمده (.2015:260

موضـوع هرچنـد در   بدون توجه به روح و ماهیـت مکـانی شهرهاسـت. ایـن      های دستوریها و طرحتوجه صرف به برنامه

بسیار از کشورها در حال تغییر و استحاله به کیفیت گرایی و زمینه گرایی است و لیکن در کشور ما با توجه به اینکـه هنـوز   

شـان موردتحقیـق و تشـریح قـرار     رفتاری افراد در رابطه با محی  پیرامونی-های روانیهای شهری، شناخت مؤلفهدر طرح

بـا حیـات    مویژه برای بسـترهایی کـه در ارتبـاط مسـتقی    دست و بههایی ازاینت که پژوهشنگرفته است. لذا ضروری اس

گیـری  تنها فضایی اجتماعی و مهم و بستر برای شـکل های شهری رفسنجان نهاجتماعی مردم هستند، انجام شوند. پارك

شـود.  ضایی با این نقش حساب مـی نوعی تنها فتعامالت اجتماعی و جنبه اجتماعی زیست مردمان این شهر است، بلکه به

شـناختی  هـای معنـایی و مهـم مکـانی و روان    بایست با توجه ویژه به مؤلفـه لذا هرگونه اقدامات طراحانه در این بستر می

ریـزی و طراحـی شـهری    هایی نظیـر پـژوهش حاضـر از دیـد برنامـه     محی  صورت گیرد. بنابراین ضرورت وجود پژوهش

هـای  رو این پژوهش در جهت پاسخگویی به ایـن سـؤال اسـت کـه فعالیـت     شود. ازاینازپیش مشخص و مبرهن میبیش

 بستگی به مکان تأثیرگذار هستند های آن بر دلمکان و مؤلفه

 مکـانی  بسـتگی دل ابعـاد  از شـهری  هایمحله سرزندگی اثرپذیری ( پژوهشی با عنوان تبیین0333) حبیبیان و حاتمی نژاد

 کمـی  بخـش  های حاصل از این پژوهش حـاکی از آن اسـت کـه نتـایج    اند. یافتههواز انجام دادها شهر: موردمطالعه نمونه

 و مسـتقیم  اثـر  ،(RMSEA=0/100 و 1/311= مقـدار ) پـژوهش  اصـلی  متغیرهای شدهطراحی مدل برازش تأیید ضمن

 از کمتـر  معنـاداری  ضریب و 111/1 مسیر استاندارد ضریب) کندمی تأیید را شهری سرزندگی بر مکانی بستگیدل معنادار

 هویـت  ابعـاد  مسـتقیم  اثـر  شـهری،  سرزندگی بر مکانی بستگیدل گانهپنج ابعاد مستقیم اثرات مدل همچنین،(. 1/1110

( 0331) کنـد. آرویـن  مـی  تأییـد  را شـهری  هـای محلـه  سـرزندگی  بر مکانی وابستگی شناختی عاطفی پیوندهای مکانی،

 05 منطقـه : مـوردی  مطالعـه ) شـهرها  در اجتمـاعی  آوریتاب میزان بر مکانی بستگیلد اثرات پژوهشی با عنوان ارزیابی

 آوریتـاب  و مکـانی  بسـتگی دل هـای دهـد کـه شـاخص   انجام داده است. نتایج این پژوهش نشان می (تهران شهرکالن

 اجتمـاعی  آوریبتـا  بـا  مکـانی  بسـتگی دل هـای شاخص بین. دارند نامناسبی وضعیت تهران شهر 05 منطقه در اجتماعی

 تـأثیر  اجتمـاعی  آوریتاب بر مکانی بستگیدل که داد نشان متغیره تک رگرسیون نتیجه و دارد وجود معناداری همبستگی

 سـرزندگی  با رفتاری وفاداری مکانی بستگیدل بین رابطه ( پژوهشی با عنوان بررسی0331) احمدی و مهرجو .دارد باالیی

 متغیرهـای  پـژوهش  هـای انـد. یافتـه  انجـام داده  (رشت شهر شهرداری میدان: موردی مطالعه) شهری فضای در امنیت و

 دارنـد،  شـهروندان  دیـدگاه  از مـوردی  مطالعـه  در رفتاری وفاداری واریانس تغییرات بینیپیش در زیادی قدرت شدهبررسی

 و رگرسـیون  یـک  انجـام  بـرای  الزم هایشرطپیش از 0 به نزدیک متغیرها در R2 یافتهتعدیل تعیین ضریب کهطوریبه

( پژوهشـی  0331) است. رحیمـی و همکـاران   معنادار P >10/1 سطح در نیز β ضریب. است رگرسیون آنوای شدن معنادار

انـد.  انجـام داده  (تبریـز  شـهر ) مرکـزی  محـالت  در مکـان  بـه  ساکنین بستگیدل بر مکانی مقیاس تأثیر با عنوان ارزیابی

 محلـه،  بـه  بسـتگی دل) U منحنـی  شـکل  به مکان مقیاس و بستگیدل میزان بین ارتباط هک داد نشان تحقیق هاییافته

 مقیـاس  در و نشانه محله، مقیاس در یابد،می کاهش ساکنین ذهنی تصویر میزان مکان، مقیاس افزایش با. است( کمترین

 میـزان  و ذهنـی  تصـویر  بـین  میمسـتقی  خطی ارتباط و دارد شهر و محله از ساکنین خوانایی در مؤثرتری نقش گره شهر،

 فضـاهای  در مکـانی  بسـتگی دل ( در پژوهش خود با عنـوان بازشـناخت  0331) جهانگیری. دارد وجود محله به بستگیدل

 وابسـتگی ) دلخـواه  فعالیت انجام سهولت ،(مکانی هویت) مکان از یابیشهری به این نتیجه رسیده است که هویت ساحلی

بسـتگی  در دل( مکـانی  پیوندهای) مکان عاطفی دهیپاسخ و( اجتماعی پیوندهای) مطلوب یاجتماع رواب  تجربه ،(مکانی
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 در مکـانی  بسـتگی دل بـر  مـؤثر  عوامـل  ( پژوهشی با عنوان ارزیـابی 0332) به مکان تأثیر مستقیمی دارد. زمانی و هنرور

 معیـار  زیـر  51 میـان  ژوهش نشان داد که ازاند. نتایج این پای انجام دادهشبکه تحلیل فرآیند از استفاده با شهری محالت

 طـول  نیـز  هـا آن میـان  از کـه  باشندمی مکانی بستگیدل بر گردیده تأیید تأثیر دارای زیر معیار 50 تأثیر تنها موردبررسی،

 سـایر  بـا  مقایسـه  در 120/1 و 110/1 ،11/1 نهـایی  وزن بـا  ترتیب به انگیزیخاطره و اجتماعی پیوندهای سکونت، مدت

بسـتگی بـه   ریزی برای مکان، دل( پژوهشی با عنوان برنامه5150) 0مور. باشندمی برخوردار اهمیت بیشترین از معیارهازیر

دهـد کـه مالکیـت مسـکن در     مکان در جوامع روستایی و مالکیت مسکن انجام داده است. نتایج این پژوهش نشـان مـی  

کنـد و پیونـدهای اجتمـاعی زمینـه را بـرای      در روستا فراهم مـی  نواحی روستایی زمینه را برای ارتقای پیوندهای اجتماعی

بسـتگی مکـان بـا    گیـری دل ( پژوهشی با عنوان انـدازه 5150) و همکاران 5سازد. بالیبستگی به مکان مهیا میارتقای دل

بـاالی ابـزار آپـاس در    اند. نتایج این پژوهش حاکی از قدرت پایـایی و روایـی   گیری آپاس انجام دادهاستفاده از ابزار اندازه

بسـتگی  رو محققان نسبت به این ابزار باید توجه بیشتری نمایند چرا کـه دل بستگی به مکان دارد. ازاینجهت سنجش دل

( در پژوهش خود با عنـوان  5150) نماید. دریانتو سونگبه مکان زمینه را برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان فراهم می

بستگی به مکان بـر رفتـار   اند که قدرت تأثیر دلمحیطی به این نتیجه رسیدهمکان و رفتار زیستبستگی به فرا تحلیل دل

هـای جمـع گرایانـه بیشـتر از فردگرایانـه اسـت. مـولی و        باشد، و تأثیر آن در فرهنـگ محیطی متوس  و مثبت میزیست

 و رفتـاری  هـای گـرایش  بستگی،دل محل نبی رابطه: هاپارك بستگیدل فرایند ( پژوهشی با عنوان درك5109) همکاران

کـاربران   یعملکرد یازهایتأمین نشده در این پژوهش این است که اند. از نتایج حاصلعمومی انجام داده مکان از استفاده

مشـارکت و مکـان جایگـاه     به هاگرایش رفتار مثبت بستگی به مکان است.دلبهبود روند  یبرا از عوامل مهم است یکی

 3هدایت کند. رایـان  دهپاسخ یسوی اجتماعمصرف را بهکم یتواند فضامی هامکان یوابستگ .خوردار خواهند شدبهتری بر

 ازدحـام  و فعالیـت  نـوع  بسـتگی مکـانی،  دل بررسـی : توسـعه  دریای در جزیره ( پژوهشی با عنوان یک5102) و همکاران

 کـه  دهدمی نشان این پژوهش حاکی از آن است که نتایجاند. نتایج حاصل از شهری انجام داده ملی پارك یک در جمعیت

هسـتند،   آن درگیـر  بازدیدکنندگان که هاییفعالیت انواع و بازدیدکنندگان فراوانی با دارمعنی ارتباط در مکان به بستگیدل

 د شده است.بستگی به مکان یاترین فعالیت مکانی در دلعنوان مهمروی بهدارند. در این پژوهش از فعالیت پیاده

هـای  توان بررسی تأثیر فعالیت مکـان و مؤلفـه  بامطالعه پیشینه پژوهش وجه تمایز پژوهش حاضر را نسبت به پیشینه می 

هـای  های فعالیـت های صورت گرفته به تأثیر مؤلفهای که در پژوهشگونهبستگی به مکان عنوان نمود؛ بهآن بر روی دل

 جامع و کامل موردبررسی و کنکاش قرار نگرفته است.صورت بستگی مکانی بهمکانی در دل

 

 مبانی نظری 
 مختلفـی  هـای کیفیـت  و هـا حالـت  در مکان و انسان پیوند. است مکان و انسان پیوند و اتصال نقطه مکان، به بستگیدل

 معـادل  فارسـی  در واژه ایـن . شـود می گفته آن جدی در ترینمحکم و ترینعالی به بستگیدل درواقع، که افتندمی اتفاق

حبیبیـان و  ) اسـت  او شخصـی  تجـارب  و فرد تأثیر تحت کامالً مفهوم این. رودمی کار به انگلیسی در Attachment واژه

ن و آتـو  یبا کارهـا "حس مکان "مربوط به  میمفاه هیبستگی به مکان در سادل یمطالعات نظر(. 022:0333حاتمی نژاد،

ـ    جهی، نتیطیرا در پرداختن به مسائل مح اقیتو اش زهیانگ 0391توان . آغاز شد لفر کـه از   دانـد یتأکید بر مفهـوم خـود م

 Hidalgo) شـود خود مرتب  مـی  تیهو میبستگی به مکان به مفاهلذا دل ؛آیدبرمی یهای انسانها و ارزشنگرش ادراك
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& Hernandez,2001:278 .)فرد و  نیثبت است که بم یعاطف یو وابستگ از ابعاد حس مکان یکیبستگی به مکان دل

ـ اعتقادات و عواطـف مثبـت ا   جهیو نت ییایخاص جغراف تیموقع کیاحساسات مثبت فرد به  نیمب شود.می جادیامکان ا  نی

 "اسـت کـه    یبستگی به مکان تأکید بر روش. دلکندیبه آن خلق م دنیتعامل با مکان و معنا بخش ندیاست که او در فرآ

بستگی به مکـان  (. دلScrannel & Gifford,2010:290) سازندخود می یکان را برام یمعنا یصورت شخصافراد به

فـرد،   یاست که فضا برا ندیفرآ نیا (.33:0333دویران و احمدی،) یعنی پیوند عاطفی میان شخص و یک مکان ویژه است

دارد کـه مـردم    یقرارگاه رفتـار  بستگی ارجاع و اثر و کلمه مکان ارجاع بهکلمه دل. باید دقت کرد شودبه مکان مبدل می

ـ نـوعی ن بستگی به مکان بـه دل(. 011:0333لک،) هستندبه آن وابسته  ستربا ب یو فرهنگ احساسیطور به گـرانش   یروی

ـ چیپ یو احساسـ  یاجتمـاع  میزمکـان  جـه ینت وندیپ نیمردم و مکان است. ا انیو مثبت م یعاطف ـ اسـت کـه بـه دل    دهی  لی

 صـل ایجادشـده حا  ونـد یبرقـرار شـود. پ    یانسان و محـ  نیب یو عاطف یشناخت یوندیتا پ گیردمیشکل  یهای فردتفاوت

 جانـات یه -افراد با مکان است. تا مالحظه به احساسات  وندیاست که از نوع و شدت پ یو رفتار یشناختی، تعامالت عاطف

 مؤلفـه فرد وابسته اسـت و   یان از سوبه ادراك و شناخت مک یگردد تعامل شناختاو بازمی یروان یهاتیفرد و موقع یدرون

تحقـق اهـداف    یاقدام در راستا یافراد برا/ فرد  یرو شیهای گوناگون پوجود گزینش انگریدر مکان نما یرفتار یتیفعال

، در یاجتمـاع  - یهـا و مکـان کالبـد   فـرد، گـروه   انیتعامالت م نیا بر اساس(. Altman & low,2012:23) هاستآن

مکـان و  -انسـان   انیم یوندیو تعامالت، رابطه و پ هاتیو برخاسته از فعال یو ناآگاهانه در بستر زمان آگاهانه یذهن انیجر

و شناخت از مکـان،   حاتینحوه قضاوت، ترج هیبر پا یرابطه عاطف این ردیگیمکان خاص شکل م کیانسان در  -انسان 

افراد در بسـتر   یهارا از تجربهبه مکان بستگی لدریشه پژوهشگران  یبرخ(. Brown et al,2003:274) شودبرقرار می

ـ ن گـر ید یبرخ(. Trentelman,2009:203) دارندیمکان خاص م کیو تعامالت اتفاق افتاد در  یزمان بسـتگی بـه   دل زی

ـ با مکـان مـی   نیبا ارتباط نماد یگروه ای یها و احساسات فرداعتقادات، نمادها، ارزش یای از معانمکان را مجموعه د دانن

نبـوده و بـا توجـه بـه روابـ  و       یفـرد  یمکـان تنهـا مفهـوم   به  بستگیدلتعلق دارد.  خاص یایقلمرو جغراف کی بهکه 

فـرد و   یهـا ، تجربـه یمردمان به درك معـان  گریبا د وندیپ . برقراریشودمی فیو تضع تیتقو زیافراد ن یاجتماع یوندهایپ

دهـد کـه   . مطالعـات نشـان مـی   (Altman & low,2012:23) گذاردیشناختی او در مواجهه با مکان اثر متعامالت روان

و انجـام   (طبیعـی و مصـنوعی  )شـان  هـای مطلـوب کالبـدی   واسطه انـواع ویژگـی  فضاهای شهری باز، سبز و همگانی به

 آینـد گیری حس تعلق به مکان نسبت به انواع دیگر فضاها بـه شـمار مـی   های مختلف، بستر مؤثرتری برای شکلفعالیت

(Amundsen,2015:270در .) رویکـرد  سـه . اسـت  شدهمطرح مختلفی مفهومی هایچارچوب مکانی بستگیدل بررسی 

 :دارد وجود مکانی بستگیدل مفهوم بررسی در اصلی

 مکانی وابستگی یا مکانی هویت مانند مفاهیم با ردیفهم و بعدییک مفهومی صورتبه را مکانی بستگیدل: اول رویکرد

 رویکـرد  اسـاس  بـر  مثـال،  بـرای . گیرنـد می نظر در چندبعدی سازه یک را مکانی بستگیدل: دوم د. رویکردکننمی لحاظ

 تعریـف  دوبعـدی  فرادسـت  مفهـوم  یـک  صورتبه مکان به بستگیدل( 5113) وسکه ویلیامز ،(0310) شومیکر و استوکلز

 اضـافه  را اجتمـاعی  پیوندهای عنوان با سومی لعام( 5112) مانین و گریفا کایل، مکانی هویت و مکانی وابستگی. شودمی

( 0335) اسـتدمن  و بوگنسن. کنندمی تعریف ترکلی مفهومی یا بعد یک عنوانبه را مکانی بستگیدل: سوم رویکرد. کردند

 کننـد مـی  تعریـف  مکـان  بـه  تعلـق  حـس  از ابعـادی  عنـوان به را مکان هویت و مکان به وابستگی مکان، به بستگیدل

 مکـان  بـه  بسـتگی دل میـزان  در که آورند وجود به را رفتاری هایقرارگاه قادرند شهری سبز فضاهای (.93:0331آروین،)

 سـاخت  در تأثیرگـذار  اجتمـاعی  روانی، محیطی،زیست عملکردهای با و ببرد باال کنند،می زندگی شهر در که کسانی برای

 عمـومی  سـبز  فضـاهای  روازایـن . باشند یکدیگر به بیعتط و انسان نزدیکی باع  دیگری عامل هر از بیش شهر کالبدی

 بسـتر  و فراغتی نیازهای تأمین از هم در شهرنشینان محیطیزیست نیازهای تأمین دیدگاه از هم شهری هایپارك ویژهبه
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شـهری  وجود فضاهای سـبز   (.13:0313قربانی،) اندیافته اهمیت درخور جایگاهی آنان عاطفی اجتماعی بستگیدل و ارتباط

بستگی به فضاهای سبز شهری است. عالوه بـر  پذیری و حضور پذیری، مکمل مهمی در جهت دلدارای خصیصه اجتماع

بستگی موجب ارتقاء روحیه همبستگی، رشد فردی برای همه شـهروندان بـدون در   این فضاهای سبز شهری با تقویت دل

 (.Efroymson et al,2009:16) صادی استنظر گرفتن جنسیت، نژاد، قومیت، سن یا سطح اجتماعی و اقت

 

 روش پژوهش
ای هـا بـه دو صـورت کتابخانـه    آوری دادهتحلیلی است. جمع-پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی

شده توسـ  پرسشـنامه اسـت. ابـزار     آوریاسنادی و میدانی انجام شد و تحلیل اصلی صورت گرفته بر روی اطالعات جمع

منظـور بررسـی روایـی چنـدین بـار توسـ  اسـاتید و        ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که بـه داده گردآوری

 پرسشنامه از روش ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شـد کـه   منظور بررسی پایاییکارشناسان مورد بازبینی قرار گرفت و به

ایی موردقبـول ابـزار گـردآوری پـژوهش اسـت. جامعـه آمـاری        پای دهندهشده و نشانها منعکسنتایج آن در قسمت یافته

باشد. حجم نمونه با اسـتفاده  نفر می 029135سال ساکن شهر رفسنجان مشتمل بر  01پژوهش حاضر را شهروندان باالی 

 هـای آوری شـد. شـاخص  پرسشنامه جمـع  111منظور اطمینان بیشتر تعداد نفر برآورد گردید که به 311از فرمول کوکران 

هـای مورداسـتفاده بـرای    مرتب  با متغیرهای تحقیق از طریق مطالعات مرتب  و پیشینه تحقیـق اخذشـده اسـت، شـاخص    

 شـده اسـت.  ارائـه  0 ها و منابع پشتیبان در جدولهای مربوط به هرکدام از شاخصمتغیرهای تحقیق به همراه تعداد گویه

زی معادالت ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی در محـی   ساها و اطالعات از مدلوتحلیل دادهمنظور تجزیهبه

 استفاده شد. plsافزار نرم

 

 های مربوطها و تعداد گویهشاخص .0 جدول شماره

 منابع تعداد گویه ها هامؤلفه متغیر

 فعالیت مکان

 (0331همکاران )رحیمی و  3 عملکرد مکان
Altman & Low (2012) 

 (0333نژاد )بیبیان و حاتمی ح 3 حضور پذیری مکان
 (0331) یگرجایزدی و  

  Tonge et al(2015)  3 زیبایی بصری
 (0331) نیآرو

 (0331همکاران )جهانگیری و  3 پذیری مکانمشارکت
 (0331مهرجو )احمدی و  

 (0331هنرور )زمانی و  1 های مکانقابلیت
 (Brown et al (2003 

بستگی به دل
 مکان

 (0333بخش ) ضیا 5 ن و مکانپیوند انسا
 (0332هنرور )زمانی و  

 Moore (2021) 3 احساس هویت

 Amundsen (2015) 3 تصویر ذهنی
 Efroymson et al (2009) 

 Burley et al (2007) 3 ادراك ایمن و صحیح از فضا
 Brown et al (2003) 

 

 محدوده موردمطالعه

صاص داده اسـت.  تمساحت استان را به خود اخدرصد  22/1لومترمربع معادل کی 1593شهرستان رفسنجان با وسعت حدود 

شـهر رفسـنجان دارای جمعیتـی     0331بر اسـاس سرشـماری سـال    است.  این شهرستان در شمال غربی استان قرارگرفته
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سـطح  هـایی کـه ازنظـر مقیـاس در     بر طبق طرح تفصیلی رفسنجان پـارك  .باشدیخانوار م 33510نفر و  020151معادل 

کننده را به نسبت سـایر  باشند که عالوه بر مساحت بیشترین استفادهکنند شامل دو پارك نسبتاً بزرگ میای کار میمنطقه

 هکتـار و  02ای پارك ریاست جمهـوری بـا مسـاحت    این دو پارك منطقه اند.فضاهای سبز شهری به خود اختصاص داده

خواهد بود کـه ایـن دو پـارك در دو منطقـه متفـاوت شـهر رفسـنجان        هکتار در شهر رفسنجان  1پارك جوان با مساحت 

اند. پارك مطهری: این پارك به دلیل وجود موزه ریاسـت جمهـوری در میـان مـردم محلـی بـه پـارك ریاسـت         شدهواقع

شـود کـه   های بلند شـهر رفسـنجان محسـوب مـی    ای از جمله ساختمانبرج شیشه جمهوری معروف است. در این پارك

هـا،  سواری، رستوران، فضای بـازی بچـه  وی تجاری بیشتر اداری و دفاتر کار هستند. از دیگر فضاها دریاچه قایقطبقات ر

 کـه  پـارك  ایـن . است واقع رفسنجان شمال در هکتار 1 به نزدیک مساحتی با پارك کتابخانه و.. هستند. پارك جوان: این

 مـوزه : جملـه  از متنـوع  فضـاهای  دارای اسـت  شده شهر دممر مختلف اقشار همگانی هایورزش رویپیاده برای مرکزی

 باشد.می...  و کودکان بازی فضای تجاری، فضاهای قایقرانی، دریاچه ترافیک، پارك آبزیان،
 

 
 . نقشه محدوده موردمطالعه0 شمارهشکل 

 

 هابحث و یافته
نفـر مـرد    095آن است که ازنظر جنسیت،  دهندههای دموگرافیکی نمونه آماری نشانهای توصیفی مربوط به ویژگییافته

سـال، ازنظـر تحصـیالت بیشـترین      32الـی   51نفر زن، ازنظر سن بیشترین تعداد نمونه آماری در گروه سنی بـین   551و 

حـاکی از آن   0 های مندرج در جـدول شـماره  اند. همچنین دادهتعداد نمونه آماری تحصیالت خود را لیسانس عنوان کرده

 باشند.نفر متأهل می 521وضعیت تأهل بیشترین تعداد نمونه آماری یعنی است که ازنظر 

 بستگی به مکانبررسی وضعیت محدوده موردمطالعه ازنظر دل

شده است. با توجه به اینکه در طراحی گویـه هـا   ای استفادهتک نمونه Tها از آزمون برای تحلیل وضعیت هرکدام از مؤلفه

( 2کـد  ) یـاد ز( و خیلـی  1کـد  ) یـاد ز(، 3کـد  ) (، متوسـ  5کـد  کـم ) (، 0بـا کـد   کم )لی گانه لیکرت شامل خی 2از طیف 

گیـرد.  میانگین نظری است مورد مقایسه قـرار مـی  ( که 3در این آزمون میانگین متغیرها با حد متوس  ) شده است؛استفاده

( پـایین  3) ینظـر قایسه با میانگین است که در م 11/5حدود  مکان و انسان میانگین مؤلفه پیوند 3 بر اساس نتایج جدول

درصـد   33توان بـا سـطح اطمینـان بـیش از     باشد میمی 10/1است و با توجه به اینکه سطح معناداری نیز کمتر از آلفای 

آمـده بـرای ایـن    دسـت که مقدار میانگین بهکل جامعه آماری تعمیم داد. ازآنجاییآمده در نمونه آماری را بهدستنتیجه به

تر از حد متوس  است. شـاخص هویـت دارای   توان گفت که وضعیت این شاخص پایینتر از میانگین است، میشاخص کم

ای که ایـن میـانگین بـا    گونهاست به 99/5و همچنین شاخص تصویر ذهنی دارای میانگینی برابر با  21/5میانگین برابر با 

مده معنـادار اسـت. و بـا توجـه بـه پـایین بـودن میـانگین         آدستآمده اختالف میانگین بهدستتوجه به سطح معناداری به



 0011 پاییز، 3، شمارۀ 0، دورۀ پایدار شهرفصلنامه                                                                                                         022

ها نیـز در محـدوده موردمطالعـه نـامطلوب اسـت. مقـدار میـانگین        آمده از میانگین حد واس  وضعیت این شاخصدستبه

ـ   دستای که میانگین بهگونهاست به 53/3آمده برای ادراك ایمن و صحیح از فضا برابر با دستبه انگین آمـده بـاالتر از می

آمـده ازنظـر آمـاری معنـادار بـوده و      دسـت است و این اختالف میانگین با توجه به سطح معناداری بـه  3نظری یعنی عدد 

در ارتباط  .داد تعمیم آماری جامعه کلبه را آماری نمونه در آمدهدستبه نتیجه درصد 33 از بیش اطمینان سطح با توانمی

تـر از میـانگین نظـری    است، این مقدار پایین 11/5بستگی به مکان که برابر با تغیر دلآمده برای مدستبا میانگین کلی به

بستگی به مکان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. همچنین با توجه به سـطح  رو محدوده موردمطالعه از منظر دلاست، ازاین

آمـده  دستتوان نتایج بهرو میاست ازاین 12/1 آمده که کمتر از مقدار سطح معناداری موردنظر یعنی عدددستمعناداری به

 را به جامعه آماری تعمیم داد.
 

 های آن در محدوده موردمطالعهبستگی به مکان و شاخصدل . وضعیت2 جدول شماره

 سطح معناداری اختالف میانگین میانگین شاخص

 110/1 -21/1 21/5 احساس هویت

 110/1 -53/1 99/5 تصویر ذهنی

 110/1 53/1 53/3 و صحیح از فضاادراك ایمن 

 110/1 -01/1 11/5 مکان به بستگیدل

 

 بستگی به مکانتببین عوامل مؤثر بر دل

 گیریبررسی روایی و پایایی )برازش( ابزار اندازه

( صـحت شـاخص کـه خـود     0انـد از:  گیرد که عبارتگیری سه مورد، موردبررسی قرار میبرای بررسی برازش مدل اندازه

اند از: الف( صحت سازگاری درونی با آلفای کرونبـاخ، ب( صـحت ترکیبـی، ج(    شود که عبارتسه معیار ارزیابی می توس 

آلفـا معیـاری کالسـیک بـرای      (.19:0335( روایـی واگـرا )داوری و رضـازاده،    3( روایی همگـرا.  5ضرایب بارهای عاملی. 

گـردد. سـازگاری درونـی    سازگاری درونـی( محسـوب مـی   ای مناسب برای ارزیابی صحت درونی )سنجش پایایی و سنجه

(. نتـایج بررسـی مقـادیر    11:0335های مربوط به آن است )داوری و همکاران، نشانگر همبستگی بین یک سازه و شاخص

 آمده است. 3 آلفای کرونباخ در جدول شماره
 

 مقادیر ضرایب پایایی سازگاری درونی .3 جدول شماره

 ضریب آلفا کرونباخ گویه هاتعداد  هامؤلفه  متغیر

 فعالیت مکان

 151/1 3 عملکرد مکان

 951/1 3 حضور پذیری مکان

 992/1 3 زیبایی بصری

 911/1 3 پذیری مکانمشارکت

 939/1 1 های مکانقابلیت

 بستگی به مکاندل

 131/1 5 پیوند انسان و مکان(

 933/1 3 احساس هویت

 151/1 3 تصویر ذهنی

ایمن و صحیح از  ادراك
 فضا

3 993/1 

 

تـوان اسـتنباط   باشـد. بنـابراین مـی   می 9/1ها باالی گردد مقادیر آلفای کرونباخ برای تمام سازهطور که مشاهده میهمان

 گیری از صحت سازگاری درونی خوبی برخوردار است.نمود که ابزار اندازه



 023 ...                                                             شهری سبز هایفضا در مکان به بستگیدل تبیینو همکاران /  نوری اکبرآبادی

 پایایی مرکب 

معرفی شد و برتری آن نسبت بـه آلفـای کرونبـاخ در ایـن اسـت کـه پایـایی        ( 0391این معیار توس  ورتس و همکاران )

یـک سـازه از    CRگـردد. مقـدار   هایش با یکدیگر محاسبه میصورت مطلق بلکه با توجه به همبستگی سازهها نه بهسازه

نس سازه با هایش و در مخرج کسر، واریاشود که در صورت این کسر، واریانس یک سازه با شاخصیک نسبت حاصل می

عـدم   1/1نشان از پایـداری و مقـدار کمتـر از     9/1آید. مقدار بیشتر از گیری میاضافه مقدار خطای اندازههایش بهشاخص

دهـد و  مقـادیر سـازگاری مرکـب را نشـان مـی      1(. جـدول  11:0335دهد )داوری و رضازاده، وجود سازگاری را نشان می

دهد ابزار از سـازگاری مرکـب خـوبی    باشد که نشان میمی 9/1ی مقادیر باالی گردد برای تمامطور که مشاهده میهمان

 برخوردار است.
 

 . مقادیر ضرایب پایایی مرکب0 شمارهجدول 

 ضریب پایایی مرکب تعداد گویه ها هامؤلفه  متغیر

 فعالیت مکان

 135/1 3 عملکرد مکان

 133/1 3 حضور پذیری مکان

 129/1 3 زیبایی بصری

 112/1 3 پذیری مکانرکتمشا

 119/1 1 های مکانقابلیت

 بستگی به مکاندل

 350/1 5 پیوند انسان و مکان

 119/1 3 احساس هویت

 139/1 3 تصویر ذهنی

ادراك ایمن و صحیح از 
 فضا

3 191/1 

 

 بررسی روایی همگرا

اند از همبستگی مناسبی بـا  شدهه کار گرفتههایی که برای سنجش یک سازه بروایی همگرا به این معناست که آیا شاخص

( متوسـ   0310یکدیگر برای سنجش آن متغیر برخوردارند یا خیر . بـه جهـت بررسـی روایـی همگـرا فورنـل و الرکـر )       

 2/1برابـر بـا    AVEکنند. حـداقل مقـدار   عنوان معیاری برای اعتبار همگرا پیشنهاد میرا به AVEشده واریانس استخراج

طور میانگین بیش از نیمـی از پراکنـدگی   تواند بهبار همگرای کافی است، به این معنی که یک متغیر مکنون میبیانگر اعت

بـرای تمـام متغیرهـای تحقیـق،      AVEشود کلیه مقادیر مشاهده می 2طور که در جدول هایش را تبیین کند. همانمعرف

توان گفت که مـدل از روایـی همگـرای مطلـوبی برخـوردار      می شدهباشد. با توجه به مقادیر نشان دادهمی 2/1تر از بزرگ

 است.
 

 (AVEشده ). مقادیر متوسط واریانس استخراج5 جدول شماره
 CV COM CV Red R2 Commun GOF متغیر مکنون

 931/1 212/1 395/1 931/1 عملکرد مکان

211/1 

 131/1 103/1 521/1 131/1 حضور پذیری مکان

 119/1 231/1 511/1 111/1 یبصر ییبایز

 111/1 312/1 533/1 113/1 پذیری مکانمشارکت

 155/1 230/1 305/1 155/1 های مکانقابلیت

 309/1 --- 539/1 539/1 فعالیت مکان

 121/1 132/1 210/1 121/1 انسان و مکان وندیپ

 931/1 933/1 292/1 931/1 تیاحساس هو

 912/1 131/1 200/1 912/1 یذهن ریتصو
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از  حیو صح منیادراك ا
 فضا

130/1 511/1 152/1 130/1 

 192/1 329/1 021/1 192/1 بستگی به مکاندل

 

 بررسی روایی واگرا

 PLSهای مربوط به یک متغیر فق  همان متغیر را بسـنجد. در تحلیـل   ها یا معرفمنظور از روایی واگرا این است که آیتم

یک متغیر باید از میزان همبستگی آن متغیر با سـایر متغیرهـای تحقیـق     AVE( جذر 0310) بر اساس نظر فورنل و الرکر

آمده را بر روی قطر مـاتریس  دسترا محاسبه نموده و سپس مقادیر به AVEتر باشد. در این مرحله ابتدا جزر مقادیر بزرگ

شده است مقادیر جـذر متوسـ    داده نشان 1 طور که در جدول شمارهنماییم. همان)همبستگی متغیر مکنون( جایگزین می

شـده در همـان سـتون    اند از تمامی مقادیر همبستگی محاسبهشده که در قطر ماتریس جدول قرارگرفتهواریانس استخراج

توان نتیجه گرفت که ابزار مورداستفاده در تحقیق از روایی واگـرای مناسـبی برخـوردار    باشند. بر این اساس میتر میبزرگ

 ها دارد.ین بدان معنی است که سؤاالت هر سازه همبستگی بیشتری با سازه مربوط به خود نسبت به سایر سازهباشد، امی

 

 شدهاستخراج واریانس متوسط جذر و متغیرها بین همبستگی . میزان1 جدول شماره
و  منیادراك ا

 از فضا حیصح
احساس  یذهن ریتصو

 تیهو
 وندیپ

انسان و 
 مکان

های قابلیت
 مکان

پذیری رکتمشا
 مکان

 ییبایز
 یبصر

حضور 
پذیری 
 مکان

عملکرد 
 مکان

 

 عملکرد مکان 129/1        

 حضور پذیری مکان 193/1 939/1       

 یبصر ییبایز 123/1 110/1 101/1      

 پذیری مکانمشارکت 515/1 011/1 113/1 159/1     

 های مکانقابلیت 119/1 359/1 531/1 330/1 911/1    

 انسان و مکان وندیپ 311/1 350/1 115/1 593/1 153/1 351/1   

 تیاحساس هو 101/1 051/1 515/1 031/1 110/1 292/1 121/1  

 یذهن ریتصو 301/1 010/1 310/1 521/1 399/1 203/1 993/1 113/1 

از  حیو صح منیادراك ا 101/1 191/1 113/1 520/1 239/1 213/1 153/1 523/1 130/1
 فضا

 

 بررسـی  بـرای  pls افـزار نـرم  محـی   در اجراشده گردد. مدلبعد از بررسی برازش مدل نوبت به بررسی سؤال پژوهش می

 .است شدهارائه زیر هایشکل شرح به پژوهش سؤال
 

 
 استاندارد حالت در پژوهش ساختاری مدل. 2 شکل شماره
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 معناداری حالت در پژوهش ساختاریمدل  .3شماره شکل 

 

باشـد و  مـی  0,31تـر از  بـزرگ ای کـه ایـن مقـدار    گونهبه است 915/03آمده دستبه T( مقدار آماره 5جه به شکل )با تو

، 3با توجـه بـه شـکل     ینهمچنبستگی به مکان تأثیر معناداری دارد. های مکان بر دلفعالیت استنباط نمود ینتوان چنمی

صـورت  بـه  تأثیر ینآمده مثبت است ادستبه یرمس یبازآنجاکه ضر است،، (β=1/ 231)برابر با  آمدهدستبه یرمس یبضر

 بستگی به مکان تأثیر مثبت و معناداری دارد.های مکان بر دلفعالیتعنوان نمود  توانی. پس مباشدیم یممستق

ی مکـان بـر   هـا هـای فعالیـت  بستگی به مکان، اقدام به بررسی رابطه مؤلفههای مکان بر دلپس از بررسی رابطه فعالیت

 شده است.ارائه 2و  1ی هاشکلبستگی مکان شد. نتایج بررسی به شرح دل

 

 
 استاندارد حالت در پژوهش ساختاری . مدل0شماره شکل 
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 . مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری5 شکل شماره

 

یج حـاکی از آن اسـت کـه    بستگی مکـان نتـا  در ارتباط با تأثیر مؤلفه عملکرد مکان بر دل( 2با توجه به شکل ) 

تـوان گفـت کـه مؤلفـه     مـی  باشـد و می 31/0تر از بزرگای که این مقدار گونهاست به 011/5آمده دستبه Tمقدار آماره 

برابـر بـا    آمـده دسـت به یرمس یب، ضر1با توجه به شکل  ینهمچنمکان تأثیر معناداری دارد.  بستگیدل عملکرد مکان بر

(051 /1=β) ،تـوان مـی . پـس  باشـد می یمصورت مستقبه رابطه ینآمده مثبت است ادستبه یرمس یباکه ضراست، ازآنج 

ای که با هر واحد تغییـر مثبـت در   گونهبستگی مکان تأثیر مثبت و معناداری دارد بهمؤلفه عملکرد مکان بر دلعنوان نمود 

 د.شوبستگی به مکان فراهم میمؤلفه عملکرد مکان زمینه برای ارتقای دل

مقدار آماره  حاکی از آن است که 2بستگی مکان، نتایج مندرج در شکل.تأثیر مؤلفه حضور پذیری مکان بر دل در ارتباط با

T پـذیری  توان گفت کـه مؤلفـه حضـور   می باشد ومی 31/0تر از بزرگای که این مقدار گونهاست به 133/3آمده دستبه 

/ 033)برابـر بـا    آمـده دسـت بـه  یرمس یب، ضر1با توجه به شکل  ینهمچندارد. مکان تأثیر معناداری  بستگیدل بر مکان

1=β) ،عنـوان   تـوان مـی . پـس  باشدمی یمصورت مستقبه رابطه ینآمده مثبت است ادستبه یرمس یباست، ازآنجاکه ضر

ا هر واحـد تغییـر مثبـت در    ای که بگونهبستگی مکان تأثیر مثبت و معناداری دارد بهبر دل مکان پذیری مؤلفه حضورنمود 

 شود.بستگی به مکان فراهم میزمینه برای ارتقای دل مکان پذیری مؤلفه حضور

 Tمقـدار آمـاره    حاکی از آن است کـه  2بستگی مکان، نتایج مندرج در شکل.در ارتباط با تأثیر مؤلفه زیبایی بصری بر دل

 بـر  بصـری  توان گفت که مؤلفـه زیبـایی  می باشد ومی 31/0از  تربزرگای که این مقدار گونهاست به 313/3آمده دستبه

اسـت،  ، (β=1/ 511)برابر بـا   آمدهدستبه یرمس یب، ضر1با توجه به شکل  ینهمچنمکان تأثیر معناداری دارد.  بستگیدل

مؤلفـه  ود عنـوان نمـ   تـوان مـی . پس باشدمی یمصورت مستقبه رابطه ینآمده مثبت است ادستبه یرمس یبازآنجاکه ضر

 ای که با هـر واحـد تغییـر مثبـت در مؤلفـه زیبـایی      گونهبستگی مکان تأثیر مثبت و معناداری دارد بهبر دل بصری زیبایی

 شود.بستگی به مکان فراهم میزمینه برای ارتقای دل بصری

مقـدار   ی از آن اسـت کـه  حـاک  2 بستگی مکان، نتایج مندرج در شکلپذیری مکان بر دلدر ارتباط با تأثیر مؤلفه مشارکت

تـوان گفـت کـه مؤلفـه     مـی  باشـد و مـی  31/0تـر از  بـزرگ ای که ایـن مقـدار   گونهاست به 013/5آمده دستبه Tآماره 

 آمـده دسـت بـه  یرمسـ  یب، ضر1با توجه به شکل  ینهمچنمکان تأثیر معناداری دارد.  بستگیدل بر مکان پذیریمشارکت

. پـس  باشـد مـی  یمصـورت مسـتق  به رابطه ینآمده مثبت است ادستبه یرمس یباکه ضراست، ازآنج، (β=1/ 000)برابر با 

ای که با هر واحد گونهبستگی مکان تأثیر مثبت و معناداری دارد بهبر دل مکان پذیریمؤلفه مشارکتعنوان نمود  توانمی
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 شود.فراهم می بستگی به مکانزمینه برای ارتقای دل مکان پذیریتغییر مثبت در مؤلفه مشارکت

مقـدار آمـاره    حاکی از آن است کـه  2 بستگی مکان، نتایج مندرج در شکلهای مکان بر دلدر ارتباط با تأثیر مؤلفه قابلیت

T هـای تـوان گفـت کـه مؤلفـه قابلیـت     می باشد ومی 31/0تر از بزرگای که این مقدار گونهاست به 300/3آمده دستبه 

/ 111)برابـر بـا    آمـده دسـت بـه  یرمسـ  یبضر 1با توجه به شکل  ینهمچنیر معناداری دارد. مکان تأث بستگیدل بر مکان

1=β) ،عنـوان   تـوان مـی . پـس  باشدمی یمصورت مستقبه رابطه ینآمده مثبت است ادستبه یرمس یباست، ازآنجاکه ضر

ای که بـا هـر واحـد تغییـر مثبـت در      ونهگبستگی مکان تأثیر مثبت و معناداری دارد بههای مکان بر دلمؤلفه قابلیتنمود 

 شود.بستگی به مکان فراهم میهای مکان زمینه برای ارتقای دلمؤلفه قابلیت

 

 گیرینتیجه
انسان در یک مکان خاص اسـت و بـا    –مکان و انسان  –ها و تعامالت بین انسان بستگی به مکان برخاسته از فعالیتدل

ویـژه  ا و رفتارها با مکانی خاص سروکار دارد. امروزه فضاهای سبز همگانی شهری )بهتأثیر متقابل احساسات، دانش، باوره

های خاص فیزیکی و فعـالیتی بـه فضـاهای جـذابی بـرای برقـراری ارتباطـات        ها(، به دلیل برخورداری از مشخصهپارك

اند که انسان امـروز شـاید بـرای    های سبز و طبیعیمثابه کانوناند. این فضاها بهاجتماعی و درك تجربه شخصی بدل شده

 سـبز  فضـاهای  در مکان به بستگیدل آورد. پژوهش حاضر باهدف تبیینها پناه میگریز از محی  پرهیاهوی شهری به آن

های آن حـاکی  بستگی به مکان و شاخصانجام شد. نتایج حاصل از بررسی وضعیت محدوده موردمطالعه ازنظر دل شهری

فضا در وضـعیت   از صحیح و ایمن بستگی به مکان تنها شاخص ادراكهای موردنظر برای دلخصاز آن بود که از بین شا

صـورت کلـی در محـدوده    بسـتگی بـه مکـان بـه    بستگی بـه مکـان و دل  های دلنسبتاً مطلوب قرار دارد و دیگر شاخص

بسـتگی بـه   های مکـان بـر دل  لیتهای حاصل از این پژوهش داد که فعاموردمطالعه در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. یافته

توان گفت کـه مقـدار ایـن    بود می 231/1آمده که برابر با دستمکان تأثیر مثبت و معناداری دارد. با توجه به مقدار تأثیر به

بستگی به مکـان را  درصد از واریانس دل 9/32های مکان توان گفت که فعالیتباشد. از طرفی میتأثیر در حد متوس  می

دهنـده آن بـود کـه از    بستگی به مکـان نشـان  های مکان بر دلهای فعالیتکند. بررسی تأثیر مؤلفهنی و تبیین میبیپیش

بسـتگی بـه مکـان داشـتند. از بـین      های مکان تأثیر مثبت و معنـاداری بـر دل  گانه مربوط به فعالیتهای پنجتمامی مؤلفه

دارای بیشترین تأثیر بـود بعـدازآن مؤلفـه زیبـایی      111/1ریب مسیر های مکان با ضشده مؤلفه قابلیتهای شناساییمؤلفه

هـای پـژوهش   های حاصل از این پژوهش با بخشی از یافتـه دارای بیشترین تأثیر بود. یافته 511/1بصری با ضریب مسیر 

ــانتو ــور(5150) ســونگ دری ــان و همکــاران5150) ، م ــاران5102) (، رای ــوالیی و همک ــانگیری5109) (، م ( 0331) (، جه

هـای مـؤثر بـر    عنـوان یکـی از مؤلفـه   ( در پژوهش خود از مؤلفه زیبایی بصـری بـه  5150همخوانی دارد. دریانتو سونگ )

عنـوان یکـی از   ( در پژوهش خود مؤلفه عملکـرد مکـان را بـه   5102) بستگی به مکان یادکرده است. رایان و همکاراندل

ن پژوهش نگارنده بر این نکتـه تأکیـد داشـته اسـت کـه اجـرای انـواع        کند. در ایبستگی مکان یاد میعوامل مؤثر بر دل

هـا زیـاد   بستگی بـه ایـن مکـان   های مکانی در فضاهای سبز شهری زمینه را برای جذابیت این فضا و درنتیجه دلفعالیت

ان ارائـه  هـای مکـ  شده در این پژوهش پیشنهادهایی به شرح زیـر جهـت تقویـت فعالیـت    کند. با توجه به نتایج حاصلمی

 بستگی به مکان ارتقاء یابد:شود تا از این طریق زمینه برای افزایش دلمی

با توجه به نیاز انسان به برقراری تعامالت اجتماعی و بر اساس نقشی که فضاهای سبز شهری در فـراهم نمـودن بسـتر     -

شـهری در راسـتای ارتقـاء تعـامالت     گردد تا شرای  محیطـی و روانـی در فضـاهای سـبز     این تعامالت دارند، پیشنهاد می

 اجتماعی تقویت گردد.

بسـتگی آن شـخص بـه    شـود، احتمـال دل  کننده خاطرات گذشته برای شخص میکه یک مکان خاص تداعیهنگامی -
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های گوناگون نسـبت بـه ایجـاد    های مختلف و برنامهگردد تا با برگزاری مراسمرو پیشنهاد مییابد، ازاینمکان افزایش می

 یادماندنی برای شهروندان اقدام گردد.رات بهخاط

شـود ارتقـاء زیبـایی    بستگی به مکان دارد، لذا پیشنهاد میکه زیبایی بصری مکان نقش مستقیمی در ایجاد دلازآنجایی -

 بصری

 بـومی  معماری عناصر از استفاده» ،«اقلیم با سازگار مصالح از استفاده» خصوص فضاهای سبز از طریقفضاهای شهری به

 هویـت » ،«بصری رواب  وجود» ،«نورپردازی» ،«فضا خوانایی و پذیری آدرس» ،«عملکرد با فضا و فرم انطباق»، «منطقه

 «شـهری  تجهیـزات  و مبلمـان  فضا زیبایی» و «کالبدی هایویژگی اجتماعی تعامالت میان سازگاری» ،«فضا ادراكقابل

 در دستور کار مسئولین و مدیریت شهری قرار گیرد.

هـای مکـان از   باشـد. لـذا قابلیـت   بسـتگی بـا مکـان مـی    گیری احسـاس دل برقراری ارتباط مثبت با مکان زمینه شکل -

گـردد کـه بـا توجـه نمـودن بـه       بستگی خواهد بود. در این راستا پیشنهاد میهای اولیه جهت ایجاد احساس دلشرطپیش

 بسـتگی بـه  گیری احسـاس دل اد امنیت موجبات شکلفضاهای خصوصی و عمومی، قلمرو پذیری، آسایش محیطی و ایج

 .فضاهای سبز شهری فراهم گردد
 

 تقدیر و تشکر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.
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 .31-11، صص. 31، شماره 0شهرسازی، دوره  و
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