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  چکیده

 بر مشتمل ای نمونه منظور بدین. باشد می همبستگی و تحلیلی نوع، لحاظ به و پیمایشی-توصیفی اطالعات، گردآوری نحوه نظر از مطالعه این
 که پژوهش  پرسشنامه به بودند، شده انتخاب ای مرحله چند ای خوشه گیری نمونه روش به که تهران شهرداری یک منطقه ساکنین از نفر 163

های تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه با  وشهای پژوهش با استفاده از ر داده .دادند پاسخ بود گرفته قرار تأیید مورد آن پایایی و روایی
 مشارکت و به مکان دلبستگی های مؤلفه پراکندگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از توصیف SPSS21افزار  استفاده از نرم

هنده وضعیت مطلوب هر دو متغیر مورد نشان د( ISDM) میانگین از معیار انحراف فرمول با استفاده از زیست محیط حفاظت زمینه در اجتماعی
 به نسبت بیشتری همبستگی هویت  که مؤلفه داد نشان پژوهش این از حاصل بررسی در میان ساکنین منطقه یک شهرداری تهران بود. نتایج

 مثبت تغییرات از درصد 16 که داد نشان نیز چندگانه رگرسیون تحلیل از حاصل همچنین، نتایج. دارد زیستی محیط مشارکت با مؤلفه وابستگی
 هویت مؤلفه میان این در و باشد مکان به دلبستگی با مرتبط وابستگی و هویت های مؤلفه از متأثر تواند می شهروندان زیستی محیط مشارکت

 است. بوده تاثیرگذار وابستگی  مؤلفه از بیش
 

  یکلیدکلمات 
  "مکان حس" ،"زیستی محیط مشارکت" ،"مکان به دلبستگی"
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Abstract  
The present research aimed to study the relationship between place attachment and pro-environmental 

civic participation among the inhabitants of District 1 of Tehran Municipality. The present research 

was a descriptive, analytical-correlational survey. A sample of 369 was selected from inhabitants of 

District 1 of Tehran Municipality based on multistage cluster sampling method. The participants were 

asked to fill out the research questionnaire whose reliability and validity were confirmed.  The 

obtained data were statistically analyzed using the correlation analysis and multiple regression in 

SPSS21.The results of standard deviation from the mean (ISDM) on place attachment and pro-

environmental social participation indicated the desirable status of both studied variables among the 

sample. Results indicated that the identity component has more Correlation than the dependence with 

social participation in environmental protection. Moreover, 36 percent of positive changes in the 

residents’ environmental participation could be influenced by the identity and dependence 

components related to place attachment, with the identity component being more influential than the 

dependence. 
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  مقدمه -8
عالقه به موضوع  یشاز افزا یحاک یستز یطآموزش مح یاتادب

است که در  یحس مکان است. حس مکان از اصطالحات
ی، آموزش، جغرافیا و علوم اجتماع ی،مختلف علوم انسان های رشته

 ,Semken & Freemanشهرسازی و معماری کاربرد دارد )

 یرمادی نیزبعُد غ از ی،مکان عالوه بر بعُد ماد(. از آنجا که 2008
 ،0ینچلکند،  یم یجاددر ساکنان خود ا یبرخوردار بوده و احساسات

 یار، بسویژگی ینهم یلمردم از شهر را به دل یتصور ذهن و ادراک
 یاناست که م یو اعتقاد دارد که حس مکان عامل دانسته مهم

. در آورد یو وحدت به وجود م کند یارتباط برقرار م مکان انسان و
ی تا فداکار تفاوتی یاز ب یسلسله مراتب یداراتواند  می ه مکانیجنت

ادراک  ی. در مجموع حس مکان به معناباشدبه مکان  نسبت
 یط خودها از مح آگاهانه آن یشو احساسات کم و ب ی مردمذهن

 دهد، به میقرار  یطبا مح یدرون یاست که شخص را در ارتباط
 یوند خوردهپ یطمح ییامعن ینهکه فهم و احساس فرد با زم یطور

حس  یدارشناسی،در حوزه پد(. 0111شود )فالحت،  می یکپارچهو 
 و ها یگیژو یبه معنا یشترو ب استمکان  یقتمکان همان حق

 به روح مکان دارد یکنزد ییمکان که معنا یمادیرغ یها خصلت
 یا ها از چنان جاذبه مکان از یمعنا که بعض ین؛ به اباشد می

و  کنند یم ءالقا یناشدن وصفاحساس  یبه فرد نوعبرخوردارند که 
ت به آن شو بازگ حضورمند به  قهالعاو را سرزنده، شاداب و 

مفهوم حس مکان (. 0131کنند )حیدری و همکاران،  یها م مکان
همچون خاطرات،  افراد یذهن یها در تجربه یشهسو ر یکاز 
ثر از عوامل أتم سو یگرفرهنگ و اجتماع دارد و از د یخ،ها، تار نتس
صدا است که منجر  و منظر، بو یط همچوندر مح یرونیو ب ینیع

 افراد یمختلف نسبت به آن مکان برا های تداعی یریگ به شکل
 1(، ویلیامز و همکاران0330) 2(. شامای0111شود )فالحت،  یم
(، دلبستگی 2111) 1( و ایزنهاور و همکاران0331) 1(، هی0332)

اند.  طوح و ابعاد حس مکان معرفی کردهبه مکان را یکی از س
 نسبتشده توسط افراد  یجادا ینبــه مکان، رابطه نماد یدلبستگ

به  مشترکی یو فرهنگ یعاطف ی،احساسی به مکان است که معنا
نسبت  گروهدرک فرد و  یبرا ییو مبنا دهد یخاص م یفضا یک

 یزانم ینب(. Low & Altman, 1992) است یطبه مح
وجود  یممستق ارتباطیبه مکان و توجه او به مکان،  فرد یدلبستگ
 -انسان یــنت بالتعام و ها یتامر متاثر از مجموعه فعال یندارد. ا

 & Low) مکان خاص است یکانسان در  -مکان و انسان

                                                           
1 . Lynch 
2 . Shamai 
3 . Williams et al., 
4 . Hey 
5 . Eisenhaure et al., 

Altman, 1992یشه( ر19، ص.0396رِلف ) (. بر اساس نظر 
آن  یابر یو نگران یقحس مراقبت عم»مکان منجر به  در داشتن
 یبرا» دارد: بیان می( 0312) 6یگشود. به عالوه، اولو یم« محل

و  یشخص یحس وابستگ بایست می افرادحس مکان در  یجادا
 ,Chawla« )شود یجادا یدر و یستز یطفعال به مح یعالقمند

 1توان ی( بر اساس چارچوب نظر0331، 0332) 9اور (.1992
در  یطمحدر شتن دا یشهکه اگر حس ر دارد ی( اظهار م0399)

خود با  یستز یطها نسبت به مح مردم وجود داشته باشد آن
 ,.Kudryavtsev et al) رفتار خواهند کرد یتمسئول

2012.)  
که  دهند احتمال می یستیفلسفه عدالت ز توجه بهمحققان با 
شود تا در  یم افراددر  یزهانگ یجادا منجر بهبا مکان  یروابط عاطف

 یماتیو تصم گردند تر آگاه یمحل زیستیمحیط مورد موضوعات 
(. Adams et al., 2010ها است ) که به نفع جوامع آن یرندبگ

به مکان باعث  ی( دلبستگ0396) 3رِلف نظربر اساس همچنین، 
 01دگولو نیز  شود یمافراد  یریپذ لیتمسئو ایجاد حساسیت در

 . جنگند یدوست ندارند نم که آنچه یکه مردم برادارد  اظهار می
زیست  از آنجا که بخش قابل توجهی از عوامل موثر بر محیط

ماهیتی اجتماعی دارند، انگیزه اساسی در این پژوهش، بررسی 
نقش دلبستگی مکان بر مشارکت اجتماعی در زمینه حفاظت از 

باشد. چراکه با توجه به زندگی صنعتی و مدرن  زیست می محیط
یم حس دلبستگی مکانی شهروندان در کالنشهر تهران، اینکه بدان

و میزان مشارکت اجتماعی افراد در حفظ محیط زیست در چه 
تواند  سطحی قرار دارند و اینکه آیا حس دلبستگی به مکان می

عاملی مؤثر بر مشارکت اجتماعی در حفظ محیط زیست عمل کند، 
رسد. یافتن پاسخی برای سواالت مطرح شده  ضروری به نظر می

گیری رفتارهای مسئوالنه  اهکارهایی جهت شکلتواند در ارائه ر می
 زیست موثر باشد.شهروندان در حوزه محیط

 
 پیشینه پژوهش -0

 الف( مطالعات داخلی

 ارائه ای کننده متقاعد شواهد و منطق تجربی و نظری مطالعات
 مانند آن های مولفه و مکان حس که آن بر مبنی کنند می

 تأثیر زیست محیط از هطرفداران رفتار روی بر مکان به دلبستگی
 به تواند می رابطه این مورد در تحقیقات حال، این با گذارد، می
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 مطالعات بررسی به ادامه در .شود کشیده چالش به مختلف طرق
 .پردازیم می جهان و ایران در زمینه این در شده انجام
 و بررسی» عنوان تحت ای مقاله در ،(0113) همکاران و وارثی
 مکانی تعلق میزان با آن رابطه و شهری هویت یها مولفه تحلیل

 هویت متغیر دو بین که دهند می نشان «جدید شهرهای ساکنان
 مستقیم و متوسط همبستگی محله ساکنان مکانی تعلق و شهری
 ساکنان مکانی تعلق وابسته متغیر بین همچنین. است داشته وجود

 .است کمحا معنادار ای رابطه سکونت زمان مدت مستقل متغیر و
(، در بررسی تاثیر حس تعلق مکانی بر 0130رهنما و رضوی )

سرمایه اجتماعی و مشارکت در محالت شهر مشهد، با استفاده از 
مدل از روابط میان متغیرها  1مدل معادالت ساختاری و تهیه 

دریافتند که مدل تاثیرگذاری حس تعلق مکانی در افزایش 
ای مشارکت، بیش از  واسطه های اجتماعی از طریق متغیر سرمایه

کند. به عبارت دیگر،  ها روابط میان متغیرها را تبیین می سایر مدل
در یک رابطه علّی غیر مستقیم، تقویت حس تعلق مکانی باعث 

 گردد. افزایش مشارکت و سرمایه اجتماعی می
(، با هدف بررسی نقش دلبستگی به مکان در 0132سجاد زاده )

، «احساسی»های  ای شهری، مؤلفهه هویت بخشی به میدان
را در میدان آرامگاه شهر همدان مورد « معنایی»و « عملکردی»

های مذکور نقش موثری  مطالعه قرار داده و نشان دادند که مؤلفه
های شهری داشته و در  در ایجاد دلبستگی و هویتمندی به میدان

  ها برقرار است. عین حال رابطه مستقیم میان آن
 عوامل شناختی جامعه بررسی به ،(0131) همکاران و کالنتری
 میان در زیست محیط به نسبت مندی تعلق بر موثر اجتماعی

 متغیره دو روابط که دادند نشان و پرداخته تهران شهر شهروندان
 جامعه طبیعت، با ارتباط تجربه زیستی، محیط های ارزش مابین

 و تأیید ابلق وابسته، متغیر با دینداری و زیستی محیط پذیری
 آن از حاکی متغیره چند رگرسیون نتایج همچنین. هستند تعمیم

 متغیر تغییرات از درصد 11 توانسته تحقیق این نظری مدل که بود
 مسیر تحلیل. دهد توضیح تحقیق نمونه میان در را وابسته

 متغیرهای که دادند نشان نیز وابسته متغیر با مستقل متغیرهای
 ترتیب به زیستی، محیط های ارزش و عتطبی با ارتباط تجربه

 محیط به نسبت مندی تعلق وابسته متغیر بر را تاثیر بیشترین
 .اند داشته زیست

 

 ب( مطالعات خارجی
، نروژ را 2نفر از ساکنان اسپیتسبرگن 111( 0331) 0کالتنبورن

بررسی نمود و متوجه شد همبستگی معناداری بین دلبستگی به 

                                                           
1. Kaltenborn 

ارکت فعاالنه در جهت حل مشکالت مکان و تمایل برای مش
 امتداد در نفتی های لکه کردن بالقوه محیط زیستی از قبیل تمیز

( به بررسی نمونه بزرگی از 2111ساحلی وجود دارد. استدمن ) خط
پرداخت و  1ویسکانسین در ای امالک در نزدیکی دریاچه صاحبان

ری دریافت که رابطه مثبتی بین دلبستگی به مکان و نیات رفتا
ها از قبیل مناظر و کیفیت آب  محیط زیست آن  برای حفظ کیفیت

 وجود دارد. 
بازدید کننده پارک ملی  211( به بررسی 2111) 1واکر و چاپمن

کانادا پرداخته و از طریق تحلیل رگرسیون متوجه شدند دلبستگی 
گرایانه نظیر  به مکان به طور مثبت نیات رفتاری محیط زیست

 1کند. رایان بینی می های پارک را پیش روژهداوطلب شدن در پ
های  پارک کنندگان نفر از مراجعه 121ای  ( در مطالعه2111)

شهری در میشیگان را مورد بررسی قرار داده و متوجه شد 
های شهری نگرانی ساکنان و داوطلبان محیط  دلبستگی به پارک

 کند.  در شهرها را پیش بینی می طبیعت زیست در مورد حفظ
(، با مطالعه تاثیر آموزش محیط 2102) 6ودریاتزف و همکارانک

در شهر  9زیست بر حس مکان در میان جوانان منطقه برانکس
تواند با آموزش  نیویورک دریافتند که حس مکان در شهرها می

ها نشان داد  محیط زیست شهری ایجاد گردد. نتایج مطالعات آن
برانکس به جوانان های آموزش محیط زیست شهری در  که برنامه

انداز شهری خود را به  های اکولوژیکی چشم کند جنبه کمک می
های مشروع و ارزشمند شهرشان در نظر بگیرند و در  عنوان جنبه

تواند باعث افزایش حفاظت از محیط  نهایت معنای مکان می
 زیست در جوامع شهری گردد.

گی ای دلبست ( با بررسی نقش واسطه2101) 1بوتا و همکاران
در رومانی، دلبستگی اجتماعی و  3ساکنین به پارک ملی رتزات

تعامل در مدیریت مشارکتی منابع را در جوامع اطراف پارک ملی 
رتزات مورد مطالعه قرار دادند. نتایج حاصل نشان داد که 
همبستگی باالیی میان دلبستگی مکانی، هویت مکانی و وابستگی 

ت رفتاری در زمینه حفاظت مکانی وجود دارد و با توجه به نیا
محیط زیست، باورهای ساکنان در مورد مشارکت در زمینه 

کند.  حفاظت از محیط زیست و سطح دلبستگی مکانی تغییر می
همچنین، دلبستگی مکانی و دلبستگی اجتماعی نقش مهمی در 

                                                                                       
2. Spitsbergen 
3 .Wisconsin 
4 .Walker and Chapman 
5 .Ryan 
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7. Bronx 
8 .Buta et al., 
9 .Retezat 
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بینی سطح مشارکت شهروندان در زمینه حفاظت از محیط  پیش
 ند.ک زیست پارک رتزات ایفا می

 شامل ساختاری معادالت مدل از استفاده با نیز متعددی مطالعات
 مکان به دلبستگی بین معلول و علت رابطه تأییدی عاملی تحلیل

 0کوبرین و واسکی. اند داده نشان را زیست محیط طرفدار رفتار و
 نوجوان 012 مداخله برای از پس بررسی از ای مطالعه در( 2110)

 و کردند استفاده محور گفتگو کاری امهبرن یک در ساله 09-01
 زیست محیط با سازگار رفتارهای مکان به دلبستگی شدند متوجه

 برای سایرین نمودن متقاعد برای تالش قبیل از خاص و عمومی
 .کند می بینی پیش را زیست محیط به نسبت مسئوالنه عملکرد
 دلم از بزرگساالن روی بر ای مطالعه در( 2101 ،2116) 2هالپنی

 111 بررسی از حاصل های داده تحلیل جهت ساختاری معادالت
 مکان به دلبستگی شد متوجه و کرد استفاده پارک بازدیدکننده

 شدن داوطلب مانند زیست محیط طرفدارانه از خاص رفتارهای
 محیط طرفدار عمومی رفتار و خاص پارک یک از حفاظت برای

 و. کند می یبین پیش را انرژی مصرف کاهش قبیل از زیست
 معادالت مدلسازی از( 2111) 1پیتون و همکاران که، آن سرانجام
 پناهگاه کننده بازدید 110 بررسی تحلیل برای ساختاری

 در مکان به دلبستگی شدند متوجه و کردند استفاده وحش حیات
 بخشی عنوان به خود نوبه به که دارد تأثیر نهادی و فردی اعتماد

 از مدنی های فعالیت برای مهمی کننده بینی پیش مدل، همان از
 وحش حیات پناهگاه به «منابع و تالش زمان، اختصاص» قبیل
 است.

 نقش که دریافت توان می شده انجام تحقیقات به توجه با
 در اجتماعی به عنوان عاملی مهم جهت مشارکت مکان دلبستگی

 مورد داخلی های پژوهش در چندان زیست محیط از حفاظت زمینه
 سایر از را پژوهش این که آنچه عالوه به. است نگرفته قرار جهتو

 حس تأثیر به توجه سازد می متمایز خارجی و داخلی مطالعات
 چرا. است شهری های محیط در مدنی مشارکت بر مکان دلبستگی

 های مکان در عمدتاً زمینه این در گرفته صورت های پژوهش که
 اند. گرفته نجاما شده حفاظت مناطق و ها پارک طبیعی،

 

   روش انجام تحقیق -9

 متغیـر  میـان  علیّ روابط تعیین حاضر، پژوهش هدف که جا آن از
 محـیط  از حفاظـت  زمینه در اجتماعی مشارکت و مکان دلبستگی

 از و کاربردی هدف، نظر از پژوهش این باشد بنابراین، می زیست

                                                           
1 . Vaske & Kobrin 
2 . Halpenny 
3 . Payton et al.,  

 لحـاظ  بـه  و پیمایشـی  -توصـیفی  اطالعات، گردآوری نحوه نظر
 است.  همبستگی و تحلیلی ع،نو

 

 نمونه و آماری جامعه 
 منطقه سال 01 باالی ساکنین کلیه حاضر پژوهش آماری جامعه

 یک منطقه در ساکن افراد جمعیت. باشد می تهران شهرداری یک
 شده برآورد نفر 162121 حدود ،0131 سال در تهران شهرداری

 .(0131 تهران، شهر آماری سالنامه) است
 

 ها آوری داده روش جمع 
از آنجا که جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ساکنین باالی 

باشد و فهرست کاملی  سال در منطقه یک شهرداری تهران می 01
ها در  از تمامی افراد این منطقه با توجه به وضعیت سنی آن

گیری قرار  دسترس نیست؛ از اینرو منطقه را به عنوان واحد نمونه
ای استفاده شد  ای دو مرحله گیری خوشه نهداده و از روش نمو
(. به این ترتیب که به جای انتخاب فرد، 0131)سرمد و همکاران، 

گانه شهرداری منطقه یک تهران را به عنوان واحد  نواحی ده
گیری )خوشه( قرار داده و سپس از بین نواحی انتخاب شده،  نمونه

ردید. در این سه محله از میان محالت نواحی مورد نظر انتخاب گ
شهرداری منطقه یک به عنوان  9و  2پژوهش ابتدا نواحی 

های مرحله اول انتخاب شده، سپس بطور تصادفی محالت  خوشه
های نمونه مورد بررسی  تجریش، قیطریه و اوین به عنوان خوشه

 قرار گرفتند.
 
  ابزار پژوهش 

آوری اطالعات در این پژوهش،  ابزار مورد استفاده جهت جمع
های  ای اقتباسی بر پایه مطالعات پیشین است که گویهشنامهپرس

مناسب جهت سنجش هر یک از متغیرها را در خود جای داده 
های  است. برای سنجش متغیر حس دلبستگی به مکان از سنجه

بوتا (؛ 0131های گوهری و همکاران )  به کار برده شده در پژوهش
استفاده  (2102)( و کودریاتزف و همکاران 2101و همکاران )

گردید. همچنین، در سنجش میزان مشارکت اجتماعی در زمینه 
های بکار رفته در پژوهش  حفاظت از محیط زیست، از سنجه

(، با تاکید بر مدل رفتار 2101( و بوتا و همکاران )2101هالپنی )
جا که محیط از آن ( الهام گرفته شد.0399اندیس ) بین فردی تری

های مذکور تا حدودی متفاوت  سشنامهو هدف پژوهش در پر
باشد، لذا جهت کاربرد در پژوهش حاضر نیازمند تغییراتی بودند.  می

ها به زبان فارسی ترجمه و سپس  از این رو در ابتدا پرسشنامه
سال منطقه  01)ساکنین باالی  جهت مطابقت با جامعه مورد نظر
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ان تخصصبا استفاده از نظر اساتید و میک شهرداری تهران( 
محیط زیست و آموزش و شهرسازی، برخی از سئواالت آن مورد 
بازنگری قرار گرفت. پرسشنامه نهایی با دو دسته سئوال بسته 

های جمعیت شناختی )سن، جنس،  ( مربوط به ویژگی0پاسخ 
سئوال  01( 2میزان تحصیالت، سابقه سکونت و محل سکونت(؛ 

 رار گرفت. ای لیکرت مورد تأیید ق با طیف پنج درجه
های تهیه شده، ابتدا در یک جهت سنجش اعتبار پرسشنامه

نسخه از آن توسط ساکنین منطقه یک  11تعداد  0تحقیق مقدماتی
شهرداری تهران تکمیل گردید. اطالعات به دست آمده وارد نرم 

داده شد.  0-1ها امتیاز  شده و به هر یک از پاسخ SPSS21افزار 
ب پایایی پرسشنامه با استفاده از وتحلیل، ضری پس از تجزیه

دست آمد. این عدد بیانگر این به 31/1، 2ضریب آلفای کرونباخ
باشد و است که پرسشنامه از اعتبار و پایایی الزم برخوردار می

اند متغیرهای تحقیق را بسنجند سئواالت ما به خوبی توانسته
(George & Mallery, 2003 .) 

 
 مه پژوهش حاضرهای پرسشنا ویژگی -0جدول 

 پژوهش مورد اقتباس ابعاد متغیر

دلبستگی 
 مکانی

(؛ کودریاتزف و 2101بوتا و همکاران ) هویت مکان
(؛ گوهری و همکاران 2102همکاران )

(0131)  

وابستگی به 
 مکان

مشارکت 
 اجتماعی

(2101(؛ هالپنی )2101بوتا و همکاران ) قصد و باور  

 
 ها روش تجزیه و تحلیل داده 

شناختی، از  های جمعیت این پژوهش ابتدا به منظور توصیف داده در
های مقدماتی آمار توصیفی نظیر فراوانی و درصد استفاده  تحلیل

میزان دلبستگی اجتماعی،  پراکندگی توصیف گردید. سپس جهت
پاسخگویان در زمینه حفاظت  دلبستگی مکان و مشارکت اجتماعی

 قرار 1 تا 0 بین دامنه در ها اسخپ اینکه به توجه با از محیط زیست،
 فرمول از استفاده سطح هر یک از متغیرهای مذکور با داشتند،

1
ISDM تقسیم طبقه چهار به ذیل شرح به (Sadighi & 

Kakhak, 2005 )به سطح چهار در شده کسب امتیازات نحوه و 
 :شد برآورد ذیل شرح

 

 

 

                                                           
1. pilot test 
2. Cronbach alpha 
3. Interval Standard Deviation from Mean 

 

 
و سطح هر متغیر تعریف   SPSS21افزار  فرمول مربوطه در نرم

های آماری مورد  روش دهنده مشخص گردید. برای هر پاسخ
استفاده در این پژوهش، تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه با 

 باشند. می SPSS21افزار  استفاده از نرم

 

 نتایج 
 بررسی سطح کیفی دلبستگی به مکان 

جهت توصیف کیفی سطح دلبستگی به مکان، با توجه به 
های هویت و  حاصل از دلبستگی به مکان و مؤلفه های میانگین

حدود سطوح محاسبه گردید.  ISDMوابستگی، مطابق فرمول 
درصد و فراوانی سطح دلبستگی به مکان ساکنان منطقه  2جدول 

 دهند.  ها نشان می یک تهران را با توجه به مؤلفه
 

  دلبستگی به مکان 

 

 

 

 

 
 مؤلفه هویت 

 

 

 

 
 

 مؤلفه وابستگی 

 

 

 

 
 توزیع فراوانی سطح دلبستگی به مکان ساکنین منطقه یک تهران  -2جدول 

دلبستگی 
 به مکان

 مثبت نسبتاً مثبت نسبتاَمنفی منفی

N % N % N % N % 

 1/06 13 9/11 021 2/10 001 0/01 69 هویت
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 1/02 16 1/16 011 6/16 011 6/01 11 وابستگی

 2/03 90 1/16 011 2/21 011 1/06 61 مجموع

 
از آنجا که بیشترین فراوانی برای متغیر دلبستگی به مکان در 

توان دریافت که دلبستگی  شود، می مشاهده می نسبتاً مثبتسطح 
به مکان ساکنین منطقه یک شهرداری تهران در سطح مطلوبی 

باشد. در  قرار دارد. این وضعیت برای مؤلفه هویت نیز مشابه می
، بیشترین فراوانی را در ی با اندکی تفاوتوابستگ صورتیکه مؤلفه

 دهد.  نشان می نسبتاً منفیسطح 
 
 بررسی سطح کیفی مشارکت محیط زیستی 

به منظور توصیف کیفی سطح مشارکت محیط زیستی، با توجه به 
های باور و  های حاصل از مشارکت محیط زیستی و مؤلفه میانگین

ردید. جدول حدود سطوح محاسبه گ  ISDMقصد، مطابق فرمول 
درصد و فراوانی سطح مشارکت محیط زیستی ساکنان منطقه  1

 دهند.  ها نشان می یک تهران را با توجه به مؤلفه

 
 مشارکت محیط زیستی 

 

 

 

 
 

 مؤلفه باور 

 

 

 

 
 

 مؤلفه قصد 

 

 

 

 

توزیع فراوانی سطح مشارکت محیط زیستی ساکنین منطقه یک  -1جدول 
 تهران

 مشارکت
 محیط

 یستیز

 مثبت نسبتاً مثبت نسبتاَمنفی منفی

N % N % N % N % 

 1/01 19 1/11 013 1/21 31 9/01 63 باور

 1/09 61 9/13 019 1/26 39 1/06 60 قصد

 1/09 61 1/11 029 1/11 021 3/01 11 مجموع

 

از آنجا که بیشترین فراوانی برای متغیر مشارکت محیط زیستی در 
توان دریافت که مشارکت  شود، می ه میمشاهد نسبتاً مثبتسطح 

محیط زیستی ساکنین منطقه یک شهرداری تهران در سطح 
های باور و قصد محیط  مطلوبی قرار دارد. این وضعیت برای مؤلفه

 باشد.  زیستی نیز مشابه می

 
 های دلبستگی مکانی و مشارکت محیط زیستی همبستگی میان مؤلفه -1جدول 

 یمشارکت محیط زیست متغیر

 103/1** وابستگی

 161/1** هویت

 (.p<0.01است ) 10/1دار در سطح  ** تفاوت معنی

 
گردد، همبستگی میان  مالحظه می 1همانطور که در جدول 

های وابستگی و هویت دلبستگی مکانی و مشارکت محیط  مؤلفه
، P<10/1؛P ،161/1=r<10/1دار است ) زیستی مثبت و معنی

103/1=rف از پژوهش حاضر این است که (. از آنجا که هد
بینی  های دلبستگی مکانی قادر به پیش مشخص سازد آیا مؤلفه

گویی به  باشند؛ از اینرو به منظور پاسخ زیستی می مشارکت محیط 
این سوال از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده گردید. با توجه به 

های  نتایج حاصل از جدول همبستگی، ضرایب رگرسیون مؤلفه
بینی مشارکت محیط زیستی بررسی  بستگی مکانی در پیشدل

 گردد.  می
شان با متغیر  در ابتدا متغیرهای وابستگی و هویت که همبستگی

وابسته مشارکت محیط زیستی طی مرحله قبل اثبات شد، به مدل 
خطی  رگرسیونی وارد شدند. برای آگاهی از چگونگی روابط هم

ل یا تولرانس استفاده گردید. میان متغیرهای مستقل از آماره تحمّ
همچنین، جهت مشخص شدن تاثیر متغیرهای مهم و غیرمهم بر 

و بطور   Enterروشمتغیر وابسته، کلیه متغیرهای مستقل به 
 زمان وارد مدل شدند.  هم

 داری رگرسیون نتیجه کلی معنی -1جدول 

 اثر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F 
P-

value 

 111/1 19/011 91/031 2 191/113 ونرگرسی
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 19/011دهد که اثر رگرسیون با مقدار  نشان می 1نتایج جدول 

F= دار  معنی( 10/1است>P در تحلیل رگرسیون اثر هر یک از .)
متغیرهای مستقل با فرض ثابت بودن اثر سایر متغیرهای دیگر بر 

 متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. 
 

 رگرسیون چندگانه میان متغیرهای مستقل با مشارکت محیط زیستیتحلیل   -6جدول 

 
ضریب 

همبستگی 
 (Rچندگانه )

ضریب تعیین 
 (R2چندگانه )

ضریب 
تعیین 

 شده تعدیل

خطای 
استاندارد 

 برآورد

 16/0 111/1 162/1 610/1 مقدار

 
ضریب همبستگی چندگانه میان متغیرهای وابستگی و هویت با 

است که با توجه به مقدار  610/1بر زیستی برا مشارکت محیط
(. P<10/1باشد ) دار می و سطح خطای محاسبه شده معنی Fآماره 

به دست آمد. بنابراین،  162/1ضریب تبیین چندگانه نیز برابر با 
زیستی  درصد از تغییرات مشارکت محیط 16شود که  مشخص می

کان شهروندان متأثر از دو متغیر وابستگی و هویت دلبستگی به م
 باشد.  می

 
بینی  های دلبستگی اجتماعی در پیش ضرایب تحلیل رگرسیون مؤلفه -9جدول 

 مشارکت محیط زیستی

متغیرهای 
 مستقل

B  t P-

value 

ضریب 
 تولرانس

 - 111/1 111/1 - 160/2 مقدار ثابت

 606/1 111/1 111/1 211/1 101/1 وابستگی

 606/1 111/1 119/9 116/1 613/1 هویت

 
دهد که ضرایب تأثیر استاندارد برای  نشان می 9های جدول  هیافت

باشد  می 116/1و  211/1متغیرهای وابستگی و هویت به ترتیب 
 دو یندر ب تولرانسآماره  (. مقدارP<10/1)دار هستند  که معنی

به دست آمد که نشان دهنده  1/1از  یشتربنیز مستقل  یرمتغ
 شد.  با خطی کم بین متغیرهای مستقل می هم

 

  یریگجهینت -4
 ارائه ای کننده متقاعد شواهد و منطق تجربی و نظری مطالعات

 در مشارکت بر مکان به دلبستگی حس که آن بر مبنی کنند می
 تأثیر گرایانه زیست محیط رفتارهای و زیست محیط حفاظت زمینه

 به تواند می رابطه این مورد در تحقیقات حال، این با گذارد، می
 به دلبستگی تأثیر آنکه اول. شود کشیده چالش به لفمخت طرق
 در اکثراً زیست محیط از حفاظت در اجتماعی مشارکت بر مکان
 نواحی و ها پارک قبیل از فراوان طبیعی عناصر دارای های مکان

 در رابطه این آیا که نیست مشخص. است شده بررسی روستایی
 آنکه، دوم ا خیر؟رود ی می کار به نیز آشفته یا شهری های محیط

 سایر مکان با به دلبستگی تأثیر چگونگی مورد در کمی اطالعات
 از حفاظت در اجتماعی مشارکت روی بر تأثیرگذار عوامل
 به جهانی جمعیت که جا آن از بنابراین،. دارد وجود زیست محیط

 ،(Bloom, 2011) است شدن در حال شهری ای فزاینده طور
 توانند می ها انسان چگونه که ودش توجه موضوع این به باید

 خدمات مدنی، مشارکت طریق از پایداری ایجاد با همزمان
(. Andersson, 2006) نمایند ارائه شهرها در اکوسیستمی

بندی سطوح نشان داد که  و طبقه ISDMنتایج حاصل از فرمول 
دهندگان نشان از وضعیت مطلوب  سطح دلبستگی به مکان پاسخ

درصد(.  1/16ترین فراوانی در سطح خوب دارد. )این متغیر با بیش
درصد در وضیتی مشابه قرار داشت حال  9/11مؤلفه هویت نیز با 

آنکه مؤلفه وابستگی با اندکی تفاوت بیشترین فراوانی را در سطح 
درصد(. متغیر مشارکت اجتماعی در  6/16متوسط داشته است )

ی را در سطح زمینه حفاظت از محیط زیست نیز بیشترین فراوان
 1/11مطلوب داشته و هر دو مؤلفه باور و قصد نیز به ترتیب با 

درصد بیشترین فراوانی را در سطح مطلوب  9/13درصد و 
اند. نتایج حاصل نشان دهنده وضعیت مطلوب مشارکت  داشته

 باشد.  محیط زیستی شهروندان در منطقه یک شهرداری تهران می
همبستگی  هویت  که مؤلفه داد نشان پژوهش این از حاصل نتایج

. دارد زیستی محیط مشارکت بیشتری نسبت به مؤلفه وابستگی با
 16 که داد نشان نیز چندگانه رگرسیون تحلیل از حاصل نتایج
 تواند می شهروندان زیستی مشارکت محیط مثبت تغییرات از درصد
 به مکان دلبستگی با مرتبط وابستگی و هویت های مؤلفه از متأثر

 تاثیرگذار وابستگی  مؤلفه از بیش هویت مؤلفه میان این در و شدبا
شناخت عوامل ایجاد دلبستگی انسان به محیط، . است بوده

های خود را برای پذیرفتن  سازد تا استراتژی مدیران را قادر می
زیستشان مرتبط  مفاهیم مختلفی که شهروندان را با محیط

(، جوامع 2111استدمن )عات کنند، به کار گیرند. بر اساس مطال می
ای برای توسعه احساس دلبستگی به مکان  ممکن است زمینه

 و نظری نتایج مطالعه حاضر و نیز بسیاری از مطالعاتباشند. 
 به تأثیر دلبستگی بر مبنی ای کننده متقاعد شواهد و منطق تجربی
 ,.Payton et alکنند ) می ارائه زیستی محیط رفتارهای بر مکان

2005; Halpenny, 2010; Buta et al., 2014حال، این (. با 
 رفتارهای بر مکان به دلبستگی پیشین تأثیر های پژوهش

 از فراوان طبیعی عناصر دارای های مکان اغلب در را زیستی محیط
مطالعه حاضر . اند نموده بررسی روستایی نواحی و ها پارک قبیل

 یا شهری ایه محیط تواند در می این رابطه که نمود مشخص
 .برقرار باشد نیز آشفته
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