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Highlights

— The general characteristics of third places have been investigated using observation, behavior mapping, interview and 
structural equation modeling (SEM) methods.

— The feature of conversation as the main activity has the greatest impact on social interactions in cafes.

— Cafes are an example of a third place.

— Cafes influence social interactions.

— Individual privacy and distances affect social interactions.

Extended abstract
Introduction:
Third places provide a platform for social interactions, and have a particular position in public-sphere institutions and 
social interactions due to their special characteristics. The environment can strengthen or weaken these characteristics; 
therefore, it is necessary to consider the design and architecture of third places in order to enforce their positive features. 
The purpose of this study is to investigate the general characteristics of cafés as third places in the studied samples and to 
analyze their impact on the social interactions formed at these places.
Theoretical Framework 
Third places are one of the most important examples of the urban public sector that give meaning to the informal lives 
of citizens and lead to the restoration and creation of social interactions. Third places can serve as sources of protection 
and resilience for an individual, a family, and a community by creating social relationships. Moreover, individuals have 
an inherent need for social interaction, so they provide opportunities for that purpose. Such conditions are more likely 
offered at third places. A place turns into a third place from a service environment when it meets emotional and social 
needs as well as physical needs such as the need for eating and drinking. A concrete example of third places, cafés are 
of particular importance in the urban structure and human interactions. Such architectural spaces make it possible to 
imagine, think, and communicate due to their special features, described in Table 1, and their creation of pause spaces.
Methodology
Two general types of method have been used in this field research, quantitative and qualitative, including observation, 
behavior mapping, interviews, questionnaires, and archives, used for data collection. In the observation stage, things, 
people, and their reactions have been examined without interference with the environment. The observations have 
eventually led to behavioral mappings. Each sample has been examined using the passive observational method for 
three days in the periods of 10-12 in the morning and 6-8 in the evening. In the second stage, the interview method 
has been used, where attempts have been made to obtain more profound results through guidance of the conversations 
and provision of an understanding of the questions. Finally, structural equation modeling based on covariance has been 
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used to investigate the general characteristics of third places and their effects on social interactions. The population has 
included all cafés in Tabriz, and the statistical sample has involved a total of 399 people.
Results and Discussion
The behavioral mapping indicated that large group of people and groups of two are more inclined to environments with 
clear privacy conditions. People tend to welcome spaces where their privacy is respected, while it is possible to establish 
appropriate communication with the environment as a whole. One way to create such environments is to separate spaces 
using transparent walls, while other considerations include distance, type of arrangement, material, and type of furniture. 
An examination of sample photos published by users demonstrates that most of the images concern these spaces, 
indicating their popularity among the audience. According to the analysis made of the responses, the main reason stated 
by 83% of the respondents for their presence in the café is to have chats. Attributes seem to play roles in strengthening and 
weakening each other as people express certain attributes to describe others. The results of the structural equation model 
demonstrate significant relationships between the variable of social interactions and four characteristics: conversation 
as the main activity, convenience and habitability, fixed customers, and a friendly atmosphere. The path coefficients 
of the variables indicate that a friendly atmosphere is 0.358% effective on social interactions, conversation as the main 
activity is 0.378% effective, convenience and habitability is 0.100% effective, and fixed customers are 0.058% effective. 
The two characteristics of a friendly atmosphere and conversation as the main activity are most greatly affected by the 
parameter referred to as homes away from home, and the neutral framework parameter exhibits the greatest impacts on 
the two characteristics of convenience and habitability and fixed customers. Figure 5 shows the significant effects of 
these parameters on the four characteristics with confirmed effects on the social interactions formed in cafés.
Conclusion
As third places, cafés are influential in social interactions due to their special features.
All the characteristics of third places can be found in cafés, but they have different intensities and types of impact on each 
other and on the social interactions formed in cafés. Conversation as the main activity, a friendly atmosphere, convenience 
and habitability, and fixed customers directly affect these interactions, and other characteristics exhibit indirect effects as 
a result of the impacts of these four. Conversation is the most influential parameter in the formation of social interactions. 
The results of the interviews demonstrate that it is also one of the main reasons for people’s attendance of cafés. In 
fact, conversation is an element that affects both the primary factor and social interactions; for enhancement of social 
interactions, therefore, it is necessary to design spaces that can help meet the prerequisites for conversation to take shape 
between people in cafés. The general characteristics of third places are more likely to lead to social interactions among 
familiar groups. Adequate privacy and appropriate working hours are factors besides third-place characteristics that 
increase social interaction as the senses of place and belonging rise, because people communicate when they experience 
senses of security, intimacy, and peace at the same time
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نکات برجسته
معادالت  مدل سازی  و  مصاحبه  رفتار،  نقشه برداری  مشاهده،  روش هــای  از  استفاده  با  سوم  مکان های  عمومی  ویژگی های  بررسی   -

ساختاری )SEM( انجام شده است.
کافه ها دارد. گفت وگو به عنوان فعالیت اصلی بیشترین تأثیر را  بر تعامالت اجتماعی در  ویژگی   -

کافه ها  نمونه ای از مکان های سوم هستند.  -
کافه ها در تعامالت اجتماعی اثرگذارند.  -

گذارند. حریم و فاصله های فردی  بر تعامالت اجتماعی تأثیر   -
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چکیده
کیفیت زندگی  که به دلیل ویژگی های خاص خود نقش مهمی در  مکان های سوم  نمونه ای موفق از مکان های عمومی هستند 
شهری دارند. تأمین محیطی با توانایی شکل دهی و تقویت تعامالت اجتماعی یکی از نقش های مهم مکان  سوم است. هر چه 
جامعه تعامالت اجتماعی بیشتر و مؤثرتری داشته باشد، سالم تر و پویاتر خواهد بود؛ بنابراین توجه به ایجاد و شکل دهی اصولی 
کافه ها نمونه بارزی از آنها هستند، ضروری به نظر می رسد. نمونه ها براساس نظرسنجی آنالین انتخاب  که  مکان های سوم 
کاربردی و به لحاظ شیوه، همبستگی است. شیوه جمع آوری اطالعات مشاهده،  شده اند. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف، 
مصاحبه، پرسشنامه و منابع آرشیوی است. هدف از این پژوهش بررسی هشت ویژگی عمومی بیان شده برای مکان های سوم 
کمک منابع  گرفته در بستر مورد مطالعه است. ابتدا به  کاوی تأثیر آنها بر تعامالت اجتماعی شکل  در نمونه های مطالعاتی و وا
گرفت. سپس از مدل معادالت ساختاری و  آرشیوی، مشاهده و نقشه برداری رفتاری مکان  محور نمونه ها مورد مطالعه قرار 
ابزار پرسشنامه طراحی شده در طیف لیکرت و براساس یافته های پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان می دهند، حریم ها  
تعامالت  بر  و  کافه های مورد مطالعه وجود دارند  تأثیرگذارند. ویژگی های مکان های سوم در  تعامالت اجتماعی  و فواصل در 
گفت وگو به عنوان فعالیت اصلی، جو صمیمی، دسترسی و  اجتماعی اثرگذارند اما میزان ظهور آنها متفاوت است. چهار ویژگی 
امکان سکونت و مشتری ثابت به ترتیب بیشترین تأثیر را در تعامالت اجتماعی دارند. سایر ویژگی ها با اثرگذاری بر این چهار ویژگی 

کافه های مورد مطالعه نقش دارند. گرفته در  به صورت غیرمستقیم در تعامالت اجتماعی شکل 

کافه، مکان عمومی، تعامالت اجتماعی، تعامالت انسانی. گان کلیدی: مکان سوم،  واژ
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دیبازر و دیگران
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مقدمه . 1
تغییر  و  نیازهای جامعه رشد  و  با شرایط  مکان های عمومی متناسب 
تأثیر  خود  پیرامون  محیط  و  کالبد  از  عمومی  فضاهاي  می کنند. 
می پذیرند)Habibi & Haghi, 2018, p. 8( و در تعامالت شهری نقش 
دهنده  خدمات  عمومی  مکان های  عنوان  به  کافه ها  دارند.  اساسی 
و  شهر  سیمای   ،)Habibi et al., 2012, p. 104(اجتماعی عدالت  در 
کافه  ها چیزی بیش از یک  رویدادهای شهری اثرگذارند. در برخی موارد 
گرفتن نوشیدنی یا یک وعده غذایی هستند. آنها می توانند  مکان برای 
به مکان های سوم1 تبدیل شوند و شهروندان به عنوان بخشی اساسی 
 Oldenburg, 1991,(باشند ارتباط  آنها در  با  زندگی خود  روال عادی  از 
کافه ها محدود نمی شود. قهوه خانه ها،  p. 2001(. مکان  سوم فقط به 
بساط های  دکه ها،  خوابگاه ها،  آرایشگاه ها،  کتابخانه ها،  رستوران ها، 
نیاز مردم در  و  به فرهنگ محیط  و هر مکانی بسته  کوچک خیابانی  
از  نمونه ای  می تواند  سوم  مکان های  خصوصیات  داشتن  صورت 
تعریف  ویژگی های  سوم  مکان های   .)Rosenbaum, 2006(باشد آنها 
 )Nourian et al., 2019, p. 101(اجتماعی بازدهی  از  و  دارند  شده ای 
همسطح  خنثی،  بستر  از:  عبارتند  ویژگی ها  این  برخوردارند.  باالیی 
گفت وگو به عنوان فعالیت اصلی، در دسترس بودن و امکان  کنندگی، 
اسکان، دارای مشتری ثابت، ظاهر ساده، جو صمیمی و خانه ای دور 
 Farash Khiabani & Shahabian, 2019, p. 112; Modiri &(خانه از 
ایجاد  با  ویژگی ها  این   .)Davoodi, 2017, p. 556; Oldenburg, 1991
روابط  تجربه  و  دلخواه  فعالیت  انجام  فرصت  عاطفی،  پاسخ دهی  
 )Jahangiri et al., 2017, p. 291(گاهی هویت یابی اجتماعی مطلوب و 
در محیط و به دلیل اختیاری بودن حضور در آنها باعث ایجاد وابستگی 
کاربران می شوند)Hanks et al., 2020, p. 2(. وجود و  و حس تعلق در 
کافه ها  ارتباط هستند.  در  فرهنگ جامعه  با  ویژگی ها  این  نوع ظهور 
به عنوان نمونه ای از مکان های سوم پر مخاطب در بدنه شهر و روابط 
سوم  مکان های  جزو  آنها  همه  اما  دارند،  مهمی  نقش  شهروندان 
نیستند. ویژگی اصلی مکان های نوع سوم احساس ارتباط اجتماعی و 
جمعی بودن است)Lee & Severt, 2017(؛ عاملی که یک مکان خدمات 
کارمندان  دهنده را از مکان سوم متمایز می کند، روابط صمیمانه بین 
ایجاد  مراجعات  تکرار  و  صمیمیت  نتیجه  در  که  است  مشتریان  و 
 Hanks et al., 2020,(می شود. این روابط معمواًل طوالنی مدت هستند
 Stahl &(از یک صحنه بصری p. 2(. تعامالت اجتماعی اغلب بخشی 
Feigenson, 2014; Yin et al., 2018, p. 1( و مجموعه ای از موضوعات 
که از چگونگی اتصال فرد با افراد و محیط پیرامون  اجتماعی هستند 
تعامالت  برای  بستری  سوم  مکان های  واقع  در  می گیرند.  شکل 
اجتماعی هستند و به واسطه ویژگی های خاص خود جایگاه ویژه ای 
در نهاد های حوزه عمومی و تعامالت اجتماعی دارند. محیط می تواند 
عامل تقویت و یا تضعیف این ویژگی ها شود؛ بنابراین توجه به طراحی 
آنها  ویژگی های مثبت  تقویت  با هدف  و معماری در مکان های سوم 
کل زندگی می کنیم. الزمه توسعه  ضروری است. از سوی دیگر ما در یک 
که موضوع حائز اهمیت دنیای امروز است، توجه به یکپارچگی  پایدار 
جهان هستی، انسان و معماری است. این امر ضرورت مطالعه یکپارچه 
پدیده ها با هدف درک درست آنها را نشان می دهد. هدف از پژوهش 

1 Third places

حاضر بررسی ویژگی های عمومی مکان های سوم در نمونه های مورد 
این  گرفته در  آنها در تعامالت اجتماعی شکل  تأثیر  کاوی  مطالعه و وا
کافه هاست. پژوهش حاضر دارای دو پرسش اصلی است: آیا ویژگی های 
کافه های شهر تبریز وجود دارند؟ و تأثیر این  عمومی مکان های سوم در 
گرفته در نمونه های مورد مطالعه  ویژگی ها بر تعامالت اجتماعی شکل 

چگونه است؟

چهارچوب نظری. 2
مکان های سوم 2.1

جامعه شناس  الدنبرگ،  وسیله  به  بار  نخستین  سوم  مکان  اصطالح 
استفاده  کار  و  خانه  از  بردن  پناه  برای  مکانی  عنوان  به  آمریکایی، 
شد)Oldenburg, 1991(. این مکان ها یکی از مهمترین نهاد های حوزه 
عمومی هستند که به زندگی غیررسمی شهروندان معنا می دهند و باعث 
 Haghighi(افزایش دلبستگی، ترمیم و ایجاد تعامالت اجتماعی می شوند
Boroojeni et al., 2015, p. 34; Modiri & Davoodi, 2017, p. 554(. در 
کردن، معاشرت و ایجاد  این مکان ها افراد وقت خود را صرف صحبت 
 Hanks et al., 2020, p. 2; Oldenburg(روابط اجتماعی جدید می کنند
ایجاد روابط اجتماعی سازنده  با  Brissett, 1982 &(. مکان های سوم 
و  حفاظت  منبع  عنوان  به  مراقبت  و  پشتیبانی  سازوکار های  طریق  از 
 Finlay et(و اجتماع عمل می کنند تاب آوری در مقیاس فرد، خانواده 
al., 2019, pp. 2-4(. جرم  شناسان باور دارند، وجود چنین فضاهایی 
  .)Williams & Hipp, 2019, p. 76(کمتر شدن جرایم می شوند باعث 
منوط  اجتماعی  کجروی های  و  جرم  با  مبارزه  که  است  حالی  در  این 
نقش  محیط  و   )Beigi, 2019, p. 62(جرم زاست عوامل  شناخت  به 
کافی شاپ ها و اغذیه  کافه ها، رستوران ها،  مهمی در این موضوع دارد. 
 Agrawal, 2009, p.(فروشی ها، نمونه بارزی از مکان های سوم هستند
263(. یک مکان زمانی از محیطی خدمات دهنده به مکان سوم تبدیل 
که عالوه بر تأمین نیازهای فیزیکی مانند خوردن و آشامیدن،  می شود 
 Oldenburg & Brissett,(کند نیازهای عاطفی و اجتماعی را نیز برآورده 
1982(. فضای معماری از این جنس به واسطه ویژگی های خاص خود 
که در جدول شماره1 بیان شده، امکان خیال پردازی و اندیشیدن را 
می آورد  پدید  درنگ  می کند،  متمرکز  می بخشد،  نیرو  می دهد،  شکل 
 .)Pallasmaa, 2016, p. 63(می گیرد را  آن  رفتن  دست  از  جلوی  و 
مکان های سوم به واسطه ایجاد بستر مناسب برای ارتباط اجتماعی 
می شوند.  شهرها  در  نشاط  و  شادی  سطح  بردن  باال  موجب  مثبت 
شده  تبدیل  شهری  مطالعات  در  کلیدی  مفهومی  به  شادی  امروزه 
قابلیت  مکان ها  نوع  این   .)Samavati & Ranjbar, 2019, p. 4(است
گردهمایی ها  باالیی برای سامان دهی، خدمات رسانی و حتی برپایی 
و فستیوال های شهری در مقیاس خرد دارند. وجود مکان های سوم 
برای  متنوع  و  منعطف  سرزنده،  شهری  فضاهای  تقویت  و  ایجاد  در 
شهر،  هویت  شهر،  به  تعلق  حس  چون  کیفیت هایی  به  دستیابی 
 Noorian(اهمیت دارد و زیست پذیری در شهر  از شهر  خاطره جمعی 
Aryan Khesal, 2018, p. 369 &(.  مکان های سوم آشنایی، راحتی، 
 .)Meshram & O’Cass, 2018(دوستی و احساس تعلق ایجاد می کنند
در  زیادی  وقت  مشتری  زیرا  باالست،  بسیار  سوم  مکان   در  دلبستگی 
آن می گذراند و تعامالت اجتماعی معناداری با دیگران شکل می دهد. 
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جا  خود  هویت  در  را  سوم  مکان   مخاطبان  می شود،  باعث  امر  این 
دهند)Hanks et al., 2020, p. 3(. گردهمایی در مکان های سوم منظم، 
را  افراد  از  مشابهی  گروه  بار  هر  معمواًل  و  است  داوطلبانه  و  غیررسمی 
گروه ثابت مکان سوم را  درگیر می کند)Hanks et al., 2020, p. 2(. این 
به عنوان خانه ای دور از خانه مشاهده می کنند و روابط محکمی با سایر 
 Oldenburg, 1991,(کارمندان مستقر در محل برقرار می کنند مشتریان و 

که  p. 2001(.  نمونه این نوع مکان ها در ایران قدیم قهوه خانه ها بودند 
در عصر صفوی و به خصوص زمان شاه عباس در شهر های بزرگ به ویژه 
کنون نیز وجود دارند. زیبایی این مکان ها  گرفته و هم ا اصفهان شکل 
اهمیت داشته و فضای داخلی آنها دارای تزئینات معماری بوده است. 
 Zarei(نقاشی قهوه خانه ای یکی از مرسوم ترین تزئینات این بنا هاست

.)et al., 2018

 )Farash Khiabani & Shahabian, 2019, p. 112; Modiri & Davoodi, 2017, p. 556(گی های عمومی مکان های سوم جدول شماره1: ویژ

ایجاد زمینه ای امن و مصون برای برقراری ارتباط با افراد ناآشنادارای بستر خنثی

ایجاد بستر به منظور برابر ساختن همه ی اعضاهمسطح کننده

کارکرد اصلی ایجاد صحنه ای مناسب برای کنش ارتباطی)متمرکز(گفت وگو به عنوان 

سهولت دسترسی)زمانی و موقعیتی(در دسترس بودن 

گروه های ثابت اجتماعیدارای مشتری ثابت زمینه مناسب به منظور ایجاد 

کالبدی ساده: از بین رفتن اختالف غنی و فقیردارای ظاهر ساده داشتن ساختار 

گفت وگو و تبادل نظر در عین بحث های غیر جدی و دوستانهدارای جو صمیمی وجود زمینه ای برای 

وجود بستر های مناسب برای شکل گیری حمایت اجتماعیخانه ای دور از خانه

تعامالت اجتماعی 2.2
که  یا بیشتر است  تعامل اجتماعی به معنای ایجاد رابطه بین دو نفر 
 Daneshpour &(طرفین  شود میان  شده  شناخته  کنشی  وا به  منجر 
Charkhchyan, 2007, p. 22(.  افراد به برقراری رابطه اجتماعی نیاز ذاتی 
را  بتوانند آن  تا  دارند و به همین دلیل موقعیت هایي فراهم مي آورند 
کنند. میزان موفقیت فضاهای شهری با میزان استفاده از آنها و  تجربه 
 Behzadfar & Tahmasebi, 2013,(حضور انسان در آنها متناسب است
تعامل  ایجاد  باعث  عمومی  مکان  یک  در  شهروندان  حضور   .)p. 17
می افتند.  اتفاق  زمان  و  فضا  در  اجتماعی  روابط  می شود.  آنها  میان 
یا  گشاینده  تقسیمات عملکردی فضا ممکن است  و  فیزیکی  ساختار 
کننده فرصت های ارتباطی باشند. حواس انسان ابزاری مهم  محدود 
 Ma et al., 2017, p.(انسانی احساسات  است.  محیط  سنجش  در 
کاربر از محیط ارتباط  2(  و درک فضایی )Hall, 2018, p. 72( با تجربه 
دارد. احساسات انسانی در یک بستر اجتماعی جاسازی شده و تعامل 
 Wang et al.,(است ضروری  روان شناختی  بهزیستی  برای  اجتماعی 
اجتماعی،  و  ارتباطی  کارکردهای  احساسات در خدمت   .)2019, p. 2
انتقال اطالعات در مورد افکار و اهداف افراد و هماهنگی برخوردهای 
که  است  مهم  بنابراین   .)Keltner & Haidt, 2001(هستند اجتماعی 

با  مثبت  احساسات  می کند.  ایجاد  افراد  در  احساسی  چه  محیط 
ارتباط  برای شکل گیری   .)Argyle & Lu, 1990(معاشرت همراه است
 Lopes(اجتماعی در یک مکان ایجاد احساسات مثبت نسبت به خود
et al., 2004, p. 1019(، دیگران و محیط پیرامون یک ضرورت است. به 
عنوان مثال مطالعات نشان می دهند، افراد مبتال به اضطراب اجتماعی 
 .)Wang et al., 2019, p. 1(به سختی آغازگر تعامالت اجتماعی هستند
بستر  عنوان  به  از مکان  احساسات  بر  تأثیر محیط  دلیل  به  اجتماعی 
کیفیت مکان اثرگذارند؛ زیرا  شکل گیری و رشد خود تأثیر می پذیرد و بر 
کاربران  درک  و  روانی  فیزیکی،  راحتی  سطح  روی  بر  معماری  طراحی 
می گذارد)Noguchi et al, 2018: 3(. بنا  تأثیر  شده  ساخته  محیط  از 
گل پنج مورد برای تقویت و یا تضعیف ارتباط بین فردی  بر نظر جان 
که در جدول شماره3 بیان شده  برای معماران و شهرسازان وجود دارد 
آسیب های  و  انزوا  به  منجر  می تواند  بین فردی  ارتباط  تضعیف  است. 
اجتماعی شود)Bagheri & Elmi, 2010, p. 128( . مشارکت در اجتماع 
 Madani(کنش گرایی جزو سرمایه های اجتماعی محسوب می شوند و 
دو  این  بر  اجتماعی  تعامالت  تقویت  که   )Ghahfarokhi, 2003, p. 10

حوزه تأثیرگذار است.

)Gehl, 1987(جدول شماره2: موارد تقویت و تضعیف روابط بین فردی

تضعیفتقویت

وجود دیوارنبود دیوار

فواصل طوالنیفواصل کوتاه

سرعت زیادسرعت کم

اختالف سطحهمسطح بودن

گیری رو به دیگران گیری پشت به دیگرانجهت  جهت 
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و  بوده  میدانی  تحقیق  شرایط  است.  موردی  و  همبستگی  پژوهش 
مصاحبه،  رفتار،  نقشه برداری  و  مشاهده  اطالعات  جمع آوری  شیوه 
پرسشنامه و منابع آرشیوی است. در بخش مشاهده بدون مداخله در 
محیط به بررسی چیزها، افراد و عکس العمل آنها پرداخته شده است. 
در این بخش از روش مشاهداتی انفعالی در دو حوزه نشانه های فیزیکی 
و رفتار افراد در محیط استفاده شده است. این امر منجر به نقشه برداری 
که  رفتار شد. دو نوع نقشه رفتار را برشمرده اند: مکان محور و فرد محور 
از روش مکان محور استفاده شده است. در نقشه  در پژوهش حاضر 
انجام  حال  در  خاص  زمان  و  محیط  یک  در  افراد  مکان  محور،  مکان 
محور  مکان  نقشه برداری  می شود.  داده  نشان  مختلف  فعالیت های 
کارکرد یک منطقه یا مکان  که هدف ارزیابی  در مواردی مناسب است 
خاص باشد)Gifford, 2016(. هر یک از نمونه ها به مدت سه روز و در 
بازه زمانی10تا12 صبح و6تا8 شب به روش مشاهداتی انفعالی بررسی 
شد. سپس از روش مصاحبه استفاده شد، زیرا این روش فرصت مفیدی 
 Gifford,(برای افزایش تفاهم بین مخاطب و پژوهشگر فراهم می آورد
کافه های  از افراد حاضر در  با 100 نفر  در روش مصاحبه   .)2016, p. 71
کسب اطالعات در  مورد مطالعه در قالب سئواالت بسته و باز با هدف 
گفت وگو به عمل  کافه ها  مورد ویژگی های عمومی مکان های سوم در 
گفت وگو و ارائه درک درستی از سئواالت به  آمد  و سعی شد با هدایت 
کرد. مصاحبه ها در پایان هر دوره مطالعه  نتایج عمیق تری دست پیدا 
صورت  به  شوندگان  مصاحبه  و  گرفته  انجام  رفتاری  نقشه برداری 
کافه انتخاب شدند. سپس از مدل سازی  تصادفی از بین افراد حاضر در 
ویژگی های  بررسی  هدف  با  کواریانس  پایه  بر  ساختاری  معادالت 
عمومی مکان های سوم و تأثیر آن بر تعامالت اجتماعی استفاده شد؛ 
مطالعه  مورد  کتور  فا هر  ساختاری  معادالت  مدل سازی  روش  در  زیرا 
اثر مستقیم و غیرمستقیم هر متغیر قابل محاسبه  را دارد و  وزن خود 
نتایج  و  براساس مبانی نظری  و  لیکرت  است. پرسشنامه ها در طیف 
مشاهده، نقشه برداری رفتار و مصاحبه طراحی شده و به کمک نرم افزار
نامتوازن  کم  ترا به  توجه  با  تحلیل شده است.  و  Amos مدل طراحی 
آنالین  نظرسنجی  طریق  از  نمونه ها  تبریز،  شهر  در  کافه ها  منطقه ای 
انتخاب شد. چهار عامل حجم نمونه، تناسب با جامعه آماری، زمان و 
هزینه در انتخاب نمونه آماری نقش داشتند. جامعه آماری شامل تمام 
کافه های شهر تبریز و نمونه آماری در مجموع399 نفر است. 299 نمونه 
برای پرسشنامه و100 نمونه برای مصاحبه، شامل هر دو جنس زن و مرد 

که به روش چند مرحله ای انتخاب شده اند.  و در بازه سنی15-65 سال 
کافه ها در شهر تبریز از  کندگی نا متناسب  در واحد نخست با توجه به پرا
افراد خواسته شد تا سه کافه محبوب خود را بیان کنند. از نتایج حاصل 
کافه حاضر به همکاری شدند. در  که درنهایت ُنه  کافه انتخاب شد   10
افراد  تعداد  میانگین  کافه ها  مدیران  با  مصاحبه  کمک  به  دوم  واحد 
کننده در بازه زمانی هفته سوم شهریور98، 10 هزار نفر تخمین  مراجعه 
زده شد. با توجه به جدول مورگان برای این جامعه آماری373 نمونه 
ابزار  نیاز است. به دلیل محدودیت های موجود، امکان اجرای هر دو 
مصاحبه و پرسشنامه برای373 نفر وجود نداشت؛ بنابراین 100 نمونه 
گرفته شد. با توجه  برای مصاحبه و273 نمونه برای پرسشنامه در نظر 
پرسشنامه  پرسشنامه ها320  برخی  نبودن  استفاده  قابل  احتمال  به 
توزیع شد و در آخر299 پرسشنامه قابل قبول در اختیار است که با توجه 

به متغیرها در مدل معادالت ساختاری قابل قبول است.

بحث و یافته ها  .4
مشاهده و نقشه برداری رفتار  4.1

روش های  از  یکی  عنوان  به  محور  مکان  رفتار  نقشه برداری  روش  از 
کافه ها استفاده شد؛  مشاهده، برای بررسی محیط سالن مهمان پذیر 
خودداری  واقعیت ها  بیان  از  افراد  است  ممکن  روش ها  سایر  در  زیرا 
گاه نباشند و فعالیت های خود را به خاطر  کنند، نسبت به اعمال خود آ
نیاورند. هدف از این کار، مطالعه تعامالت اجتماعی شکل گرفته در کافه 
محیطی  شرایط  و  سوم  مکان های  ویژگی های  براساس  آنها  تحلیل  و 
کروکی تهیه  بود. نقشه های مورد نیاز به دو صورت نقشه های اجرایی و 
شد. رسته های رفتاری مطالعه شده بر مبنای تعامالت اجتماعی شکل 
گروه های  دوستانه،  جمع های  است:  شرح  این  به  کافه ها  در  گرفته 
تولد(، مکان های  اجرای مراسم خاص)مانند جشن  نفره،  تا چهار  دو 
که در اولویت ها انتخاب هستند( و ارتباط با افراد  محبوب)مکان هایی 
جدید.  مطالعه در مدت سه روز و در بازه زمانی 10تا12 صبح و 6تا8 شب 
کافه متوجه  که افراد حاضر در  به روش مشاهداتی انفعالی، به صورتی 
باشند،  داشته  را  خود  معمول  فعالیت های  و  نشده  پژوهشگر  حضور 
کافه می گشت و محل  گرفت. پژوهشگر هر نیم ساعت یک دور در  انجام 
ُنه  برای  کار  این  می زد.  عالمت  نقشه  روی  بر  را  داده  روی  فعالیت  و 
کافه تکرار و اطالعات حاصل جمع بندی شد. همچنین به نشانه های 
آثار به جا مانده بر روی  یا  کثیف بودن میزها و  فیزیکی در محل مثل 

دیوارها و نشانه های فرسایش توجه شد )تصویر شماره1(.

تصویر شمار1: نمونه نقشه برداری رفتار)دکتر نیک(.منبع: طراح اثر، 1398  
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جدول شماره3: یافته های نقشه برداری رفتار

یافته هارسته های رفتاری
نمونه

کافه استانبولکافه آن

جمع های 
دوستانه 

VIP 1-تمایل به حفظ حریم با سایرین، 2-درصورت وجود قسمت
کافه  بیشتر در این قسمت برگزار می شود، 3-مدت زمان بیشتری در 
حضور دارند و 4-هرچه حریم بیشتری داشتند، زمان حضور بیشتر 

بود.

گروه های دو تا 
چهار نفره 

می کنند،  حفظ  بیشتر  سایرین  با  را  حریم  نفره  دو  1-گروه های 
کوچک دیده شد و  گروه های  کارکنان در  2-ارتباط با افراد جدید و 

3-بیشترین حضور را دارند.

مراسم خاص 
بیشتر  بعدازظهر  زمان  VIP،2-در  قسمت  از  استفاده  به  1-تمایل 

کافه حضور دارند. است و 3-زمان طوالنی در 

مکان های 
محبوب

بهتر  یا بسته)ایجاد فضای  گرد  راحت و چیدمان  1-دارای مبلمان 
که در مرکزیت دیواره ها قرار دارند،  کردن(، 2-میزهایی  برای صحبت 
گروه های دو نفره محبوب  گوشه برای  محبوب هستند،3-میزهای 
هستند، 4-فضاهایی با طراحی متفاوت و 5-داشتن حریم و دید به 

صورت همزمان)استفاده از عناصر نیمه صلب و شیشه(.

ارتباط با افراد 
جدید

کارکنان  1-بیشتر در مسیرهای حرکتی دیده شد، 2-برخی از افراد با 
ارتباط برقرار می کنند، 3-جمع های دوستانه و افراد حاضر با هدف 
و  می کنند  برقرار  ارتباط  سایرین  با  کمتر  خاص  مراسم  در  شرکت 
نوجوانان  و  جوانان  کوچک،  گروه های  در  جدید  افراد  با  4-ارتباط 

بیشتر است.

حریم های  با  محیط هایی  به  تمایل  داد،  نشان  رفتاری  نقشه برداری 
که به مدت زیاد و یا برای برگزاری مراسم  گروه های بزرگ  مشخص در 
نفره  دو  گروه های  و  دارند  حضور  کافه  در  تولد(  جشن  خاص)مانند 
و  مراسم  اغلب   )VIP(خاص قسمت  وجود  صورت  در  است.  بیشتر 
که نشان دهنده نقض ویژگی  تجمعات در این محیط ها برگزار می شود 
به  گروه ها  کرد،  مشخص  رفتار  نقشه برداری  است.  کنندگی  همسطح 
که در صورت  گاه حریم ها را رعایت می کنند؛ به این شکل  صورت ناخودآ
کن می شوند.  گروه ها سا کنار سایر  امکان اسکان با فاصله، به ندرت در 
مکان های  از  دارند،  قرار  دیواره ها  مرکزیت  در  که  میزهایی  همچنین 
که علت یابی این موضوع نیازمند پژوهش است. در تصویر  پرطرفدارند 
که به  کافه های مورد مطالعه نشان داده شده  شماره2 محیط یکی از 

کل  فضای  از  نسبی  صورت  به  فضاهایی  عمودی،  المان های  کمک 
با  کلی  ارتباط  مشخص،  حریم   تأمین  بر  عالوه  کار  این  شده اند.  جدا 
گفت وگو به عنوان  فضای اصلی را حفظ می کند و موجب افزایش ویژگی  
گروه ها می شود. افراد از فضاهایی  فعالیت اصلی و وجود جو صمیمی در 
طریق  از  محیط  کل  ک  )ادرا کل  با  مناسب  ارتباط  با   همزمان  که 
گیرنده های فاصله و بالفاصله()Hall, 2018, p. 50( حریم شخصی آنها 
کمک  به  فضاها  جداسازی  می کنند.  بیشتری  استقبال  رعایت  شود، 
دیواره های شفاف)تصویر شماره3(، فاصله ، نوع چیدمان، جنس و نوع 
است.  فضاهایی  چنین  ایجاد  راهکارهای  از  شماره4(  مبلمان)تصویر 
نشان  کاربران  وسیله  به  نمونه ها  از  شده  منتشر  عکس های  مطالعه 
از  نشان  که  هستند  فضاها  این  به  مربوط  تصاویر  بیشترین  می دهد، 

دیبازر و دیگران
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محبوبیت آنها در میان مخاطبان دارد. فضاهای با طراحی خاص)نقض 
محبوب  فضاهای  دیگر  از  راحت  مبلمان  و  ساده(  ظاهر  دارای  ویژگی 

کاربران بر تعامالت اجتماعی و  هستند. همچنین زمان با تأثیر بر نوع 
کافه اثرگذار است. رویدادهای 

کافه آن تصویر شمار2: دکتر نیک تصویر شماره4:کافه استانبولتصویر شماره3: 

مصاحبه  4.2
از  ترکیبی  صورت  به  مصاحبه  کمک  به  متغیرها  بررسی  از  بخشی 
سئواالت باز و بسته انجام گرفت؛ زیرا پرسش باز عالوه بر ایجاد دسترسی 
به پاسخ های متنوع و عمیق، با امکان داشتن پاسخ های غیرمنتظره 
زوایای جدیدی از موضوع را روشن می کند. تعداد مصاحبه شوندگان100 
نفر شامل مرد و زن است. در ابتدا سئواالت اصلی به زبان ساده مطرح 

شد و سپس با توجه به پاسخ های مصاحبه شونده، سئوال های بعدی 
کج فهمی وجود داشت،  که احتمال  پرسیده شد. برای برخی سئواالت 
گفت و  کند و از میان  از مصاحبه شونده خواسته شد نظر خود را بیان 
شنود ها سئواالت جدید پرسیده و از جمع بندی پاسخ ها جواب پرسش 

استنباط شد. چهارچوب مصاحبه به این شرح است.  

جدول شماره4: چهارچوب مصاحبه و درصد پاسخ ها

کافه هستید؟ آیا مشتری ثابت این 
کافه بیایید؟64%بله چرا دوست دارید دوباره به این 

65/62%محیط 
سایر عوامل

چرا؟ دلیل حضور امروز؟36%خیر
مشتری ثابت بودن چه تأثیری بر تعامالت اجتماعی دارد؟)پرسنل،گروه دوستان و سایر افراد(

کافه گپ و گفت است؟ دلیل اصلی حضور شما در این 
کنید؟83%بله گفت وگو حساب  که آن را به عنوان محلی برای  کافه باعث می شود  چه چیز در 

کافه حضور داردید؟17%خیر به چه دلیل در 

باعث  کافه   در  همه  برای  شرایط  بودن  یکسان  آیا  
کنید؟  کافه را برای برقراری ارتباط انتخاب  می شود 

چرا؟68%بله

چرا؟32%خیر

کافه را  کافه ها باعث می شود  به نظر شما جو صمیمی 
کنید؟ برای برقراری ارتباط انتخاب 

کمک می کند؟92%بله کافه ها  چه چیزهایی به ایجاد و افزایش جو صمیمی در 

8%خیر

انتخاب  گفت وگو   برای  که  کافه ای  دارید  دوست 
یا  باشه  داشته  کچری  ال و  خاص  محیط  می کنید، 

ساده؟

محیط 
خاص

چرا؟%75

منظورتان از ساده چیست؟25%ساده

کرده و  کسی مطرح  کافه با  که در  آیا مشکلی داشته اید 
کرده باشید؟ کمک  گرفته باشید؟ یا به دیگران  کمک 

84%بله
94/04%دوستان

کافه 5/95%افراد حاضر در 

چرا؟16%خیر

کافه صحبت و رابطه  با شخصی برای نخستین بار در 
کرده اید؟ دوستی برقرار 

21%بله
14/28%آیا هنوز هم با هم در ارتباط هستید؟

آشنایی شما به چه صورت بود؟)تأثیر محیط(

79%خیر

گفت شما اثر داشته باشد؟ گپ و  کافه چطور می تواند در حضور و جمع های  کاری  زمان های 
گفت شما اثر داشته است؟ گپ و  کافه در حضور و جمع های  موقعیت قرارگیری 

دیبازر و دیگران
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مصاحبه با افراد نشان داد، محیط تأثیر زیادی بر ایجاد مشتریان ثابت 
با پرسنل  تعامالت اجتماعی مؤثرتری  ثابت  دارد. همچنین مشتریان 
 
ً
کثرا ا که  گروه هایی  اعضای  بین  در  اجتماعی  تعامالت  و  دارند  کافه ها 
پاسخ ها،  تحلیل  براساس  است.  بیشتر  هستند،  کافه  ثابت  مشتری 
کافه است. ویژگی  از افراد در  گفت دلیل اصلی حضور83درصد  گپ و 
کافه باعث می شود افراد راحت تر و بدون دغدغه از در  کنندگی  همسطح 
کافه  گفته مصاحبه شوندگان جو صمیمی  کنار هم بودن لذت ببرند. به 
گفت وگو ها و تعامالت اجتماعی است. رفتار  نیز عامل مهمی در افزایش 
اثرگذار است. در خصوص ظاهر  این ویژگی  بر  کارکنان و نوع چیدمان 
کچری را ترجیح می دهند اما  کثر افراد محیط خاص و ال ساده در ابتدا ا
در ادامه و پرسش سئواالت بعدی مشخص شد، افراد این نوع مکان ها 
را نه به علت ایجاد تفاوت فقیر و غنی و یا فخرفروشی بلکه برای تجربه 
محیطی متفاوت دوست دارند. همچنین در بسیاری از مواقع منظور 
کافه ها با تأثیر بر  کار  افراد از واژه ساده مفهوم نوستالژیک است. زمان 
کافه  گرفته نقش دارد. هر چه  نوع مخاطبان در جنس تعامالت شکل 
کند، بستر تعامالت اجتماعی متنوع تری است.  زمان بیشتری فعالیت 
گروه دوستان بیشتر است و ایجاد  ویژگی خانه ای دور از خانه در بین 
کافه ها بیشتر در بین قشر جوانان شکل  بار در  ارتباط برای نخستین 
می گیرد. افراد تمایل به حفظ حریم  شخصی خود دارند. این موضوع 
در  تعلق  حس  تقویت  باعث  ارتباط،  برای  امن  فضای  ایجاد  بر  عالوه 
یکدیگر  تضعیف  و  تقویت  در  ویژگی ها  می رسد  نظر  به  می شود.  آنها 
نقش دارند؛ زیرا افراد در توضیح و توصیف یک ویژگی از ویژگی دیگر یاد 
کافه را  می کنند. به طور مثال برخی از مصاحبه شوندگان جو صمیمی 
در گفت وگو به عنوان فعالیت اصلی و خانه ای دور از خانه مؤثر می دانند. 
افزایش  را  محیطی  درک  کوچکتر  فضاهای  به  بزرگ  فضاهای  تقسیم 
که موجب تمایل به حضور  داده و حس بهتری در افراد ایجاد می کند 
محیط  در  افراد  اجتماعی  تعامالت  ایجاد  در  قدم  نخستین  عنوان  به 
خوردن  گره  و  مکان  حس  داشتن  دلیل  به  ثابت  مشتریان  می شوند. 

مکان با هویت آنها تعامالت اجتماعی بهتری دارند.  

گی ها  بررسی کمی ویژ  4.3
پژوهش،  نظری  مبانی  براساس  اولیه  مدل  متغیرها،  بررسی  برای 
آمده  عمل  به  مصاحبه  و  رفتار  نقشه برداری  از  آمده  دست  به  نتایج 
از  بخش  این  در  شد.  طراحی  مطالعه،  مورد  کافه های  مخاطبان  از 
اطالعات  جمع آوری  برای  لیکرت  طیف  در  شده  طراحی  پرسشنامه 
تا  شد  استفاده  مسیرها  تحلیل  برای  ساختاری  معادالت  مدل  از  و 
امکان تخمین میزان اثر گذاری هر متغیر وجود داشته باشد. سئواالت 
برای  شد.  طراحی  مصاحبه  و  رفتار  نقشه برداری  یافته های  براساس 
مدل1  برازش  نیکویی  است  نیاز  ابتدا  ساختاری  معادالت  مدل  انجام 
کار از آزمون تحلیل عاملی تأییدی2 استفاده شد.  تأیید شود. برای این 
گفت وگو به عنوان  کنندگی،  متغیرهای پژوهش)بسترخنثی، همسطح 
ثابت، ظاهر ساده،  بودن، دارای مشتری  اصلی، در دسترس  فعالیت 
جو صمیمی، خانه ای دور از خانه و تعامالت اجتماعی( از جنس متغیر 
پنهان هستند. بنابراین برای سنجش آنها از چندین سئوال استفاده 
از زوایای مختلف قابل بررسی باشند.  شد تا متغیرهای مورد مطالعه 
جامعه  و  است  نیاز  نشانگر  چهار  تا  سه  حداقل  پنهان  متغیر  هر  برای 
که برای هر  آماری ارتباط مستقیم با تعداد نشانگرها دارد؛ به صورتی 
پژوهش   .)Hair Jr et al., 2010(است نیاز  نمونه  تا20  بین5  نشانگر 
حاضر دارای ُنه متغیر پنهان است. سئواالت )نشانگرها( پژوهش برای 
و در  پنج  تا  پایایی الزم سه  بدون  نشانگرهای  از حذف  بعد  متغیر  هر 
که مطلوب است.  مجموع33 عدد است. جامعه آماری299 نفر بوده 
بین  اختالف  بودن  معنادار  بررسی  به  برازش  نیکویی  شاخص  آزمون 
مدل مفروض پیشنهادی و مدل واقعی مشاهدات می پردازد؛ نتایج در 
گزارش شده است. منظور از مدل مفروض پیشنهادی  جدول شماره5 
که براساس نظریه و ادبیات پژوهش ارائه شده و در مقابل  مدلی است 
که براساس داده های جمع آوری شده از جمعیت  مدل واقعی پژوهش 
کوچکتر  کای دو3  مورد مطالعه ارائه شده، قرار می گیرد. هرچه شاخص 
است.  مطلوب تر  و  دارند  شباهت  هم  به  بیشتر  مدل  دو  یعنی  باشد، 
ادعا  می توانیم  باشند،  مطلوب  برازش  شاخص  سه  حداقل  که  زمانی 

.)Hayes, 2017(که برازش مدل قابل قبول است کنیم 

جدول شماره5: شاخص های برازش مدل

شاخص برازشبازه قابل قبولخروجیارزیابی مدل
کثر اختالف براساس میزان سود آزاد2/167CMIN/DF<3خوب تابع حدا
خطای متوسط0/056RMSEA<0/08خوب
شاخص مناسب مقایسه 0/922CFI>0/090خوب
کر_لوئیس0/910TLI>0/90خوب شاخص تا
شاخص مناسب افزایشی0/922IFI>0/90خوب

اختالف  کثر  حدا تابع  مهم  شاخص های  بر  عالوه  شماره5  جدول  در 
شاخص های   متوسط،  خطای  و  آزاد)کای دو(  سود  میزان  براساس 
هر  که  شده  گزارش  افزایشی  مناسب  و  کر_لوئیس  تا مقایسه،  مناسب 
بودن  مناسب  از  اطمینان  از  پس  هستند.  قبول  قابل  شاخص  پنج 
قالب  در  و  بررسی  سازه ای  روایی  و  پایایی  مدل،  برازش  شاخص های 

معنی  این  به  سازه ای  روایی  است.  شده  گزارش  شماره6  جدول 
که در عمل تا چه حد یک سازه طراحی شده براساس نظریه به  است 
درستی مفهوم مورد نظر را اندازه می گیرد. پایایی سازه ای معیاری برای 
 SEM کرونباخ در تحلیل اندازه گیری پایایی است و جایگزین آزمون آلفا
که در محاسبه دستی پارامترها امکان خطا وجود  است. با توجه به این 

1 Model fit indexes
2 Confirmatory Factor Analysis (CFA)
3 CMIN
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کسل پروفسور جیمز گسلین1 استفاده  کروی ا دارد، برای محاسبات از ما
شد. 

پس از اطمینان از مناسب بودن برازش مدل و ارزیابی پایایی و روایی 

ترسیم   CFA مدل  و  پژوهش  مدل  به  توجه  با   SEM مدل  سازه ها، 
شد)تصویر شماره 5(. 

)CFA( جدول شماره6: نتایج پایایی و روایی سازه ای

پایایی روایی همگرایی روایی افتراقی

CR AVE MSV ASV

بازه قابل قبول CR>0/7 AVE>0/5 MSV<AVE ASV<AVE

دارای ظاهر ساده 0/867 0/577 0/122 0/021

گفت وگو به عنوان فعالیت اصلی 0/808 0/584 0/064 0/022

بستر خنثی  0/897 0/744 0/093 0/024

مشتری ثابت 0/958 0/850 0/093 0/040

همسطح کننده 0/880 0/648 0/058 0/014

خانه ای دور از خانه 0/905 0/760 0/122 0/038

در دسترس بودن 0/860 0/673 0/058 0/012

دارای جو صمیمی 0/909 0/769 0/168 0/052

تعامالت اجتماعی 0/907 0/662 0/168 0/047

)SEM(تصویر شماره 5: مدل معادالت ساختاری

1 James Gosling

آزمون تست فرضیه ها   4.4
گر نسبت بحرانی بزرگتر از1/96 باشد، رابطه بین دو متغیر با 95درصد  ا
آزمون  معناداری  سطح  که  زمانی  همچنین  است.  معنادار  اطمینان 

کوچکتر از0/05 باشد، رابطه بین دو متغیر معنا دار است. عالمت *** 
 Hair Jr(نشان دهنده معناداری رابطه با  اطمینان 99/9درصد است

.)et al., 2010

جدول شماره7: نتایج آزمون تست فرضیه ها  برای متغیرها

ضرایب غیراستاندارد رگرسیونیخطای استانداردنسبت  بحرانی مسیرسطح معناداریضرایب  رگرسیونی استانداردمعناداری
ßبستر خنثی0/1070/095-1/6690/075-0/125-------

ت اجتماعی
تعامال

ßهم  سطح کنندگی0/0370/5300/6280/0810/051------

ßگفتگو به عنوان فعالیت اصلی0/2010/0033/0170/1250/378معنادار

ßدسترسی و سکونت0/1100/0831/7330/0580/100معنادار

ßمشتری ثابت0/0780/2030/2730/0450/058معنادار

ßظاهر ساده0/0130/8340/2090/0560/012------

ßجو صمیمی5/5550/0640/358***0/361معنادار

ßخانه ای دور از خانه0/0560/4080/8280/0700/358------
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گفت وگو به  نتایج جدول شماره7 نشان می دهند، رابطه چهار ویژگی 
بودن  دار  سکونت،  امکان  و  بودن  دسترس  در  اصلی،  فعالیت  عنوان 
مشتری ثابت و جو صمیمی با متغیر تعامالت اجتماعی معنادار است. 
ضریب مسیر متغیر جو صمیمی با ارتباط اجتماعی0/358 است، به این 
که با هر واحد افزایش در جو صمیمی، با شرط ثابت ماندن سایر  معنی 
گزارش  می کند.  پیدا  افزایش  واحد  اجتماعی0/358  ارتباط  متغیرها 
که این رابطه با اطمینان99/9 درصد  سطح معناداری نشان می دهد 
اطمینان معنادار است. سایر متغیرها معناداری را با اطمینان 95 درصد 
فعالیت  عنوان  به  گفت وگو  می دهد،  نشان  آنها  مسیر  ضریب  دارند. 
اصلی با 0/378 درصد، دسترسی و امکان سکونت با ضریب0/100درصد 
و وجود مشتری ثابت با ضریب0/058 درصد بر متغیر تعامالت اجتماعی 

اثرگذارند. 

گی ها  اثر متقابل ویژ  4.5
نتایج مصاحبه نشان داد، ویژگی ها بر یکدیگر اثرگذارند اما میزان وجود 
در  است.  متفاوت  یکدیگر  با  مطالعه  مورد  نمونه های  در  آنها  تأثیر  و 
تعامالت  بر  به طور مستقیم  ویژگی ها  تأثیر مستقیم سایر   SEM مدل
یکدیگر،  بر  ویژگی ها  تأثیرگذاری  به  توجه  با  اما  نشد  تأیید  اجتماعی 
تأثیر آنها بر تعامالت اجتماعی به صورت غیرمستقیم است. به صورتی 
تضعیف  یا  تقویت  باعث  شده  تأیید  ویژگی های  بر  تأثیرگذاری  با  که 
تعامالت اجتماعی می شوند. براساس نتایج )تصویر شماره 6( دو ویژگی 
جو  صمیمی و گفت وگو به عنوان فعالیت اصلی، بیشترین تأثیر را از ویژگی 
خانه ای دور از خانه می گیرند و ویژگی بستر خنثی بیشترین تاثیر را بر دو 
ویژگی دسترسی و سکونت و داشتن مشتری ثابت دارد. تأثیر معنادار 
هر یک از ویژگی ها بر چهار ویژگی با تأثیرگذاری تأیید شده بر تعامالت 

گرام زیر نشان داده شده است. کافه ها در دیا گرفته در  اجتماعی شکل 

گرام اثر متقابل  تصویر شماره 6:  دیا

نتیجه گیری   .5
در  ویژگی های خاص خود  به دلیل  به عنوان مکان های سوم  کافه ها 
ثابت  صورت  در  می دهند،  نشان  نتایج  اثرگذارند.  اجتماعی  تعامالت 
گفت وگو به عنوان فعالیت اصلی0/378 واحد،  ماندن سایر متغیرها، 
مشتری  و  واحد  بودن0/100   دسترس  در  واحد،  صمیمی0/358  جو 
تأثیر  با  ویژگی ها  سایر  و  مستقیم  صورت  به  واحد،  بودن0/058   ثابت 
بر این چهار ویژگی به صورت غیرمستقیم بر تعامالت اجتماعی شکل 
بستر  و  خانه  از  دور  خانه ای  ویژگی  دو  دارند.  تأثیر  کافه ها  در  گرفته 
را  تأثیر  بیشترین  گفت وگو  دارند.  را  غیرمستقیم  تأثیر  بیشترین  خنثی 
در شکل دهی تعامالت اجتماعی دارد. نتایج مصاحبه نشان می دهد، 
گفت وگو عالوه بر تأثیر مثبت در تعامالت اجتماعی، یکی از دالیل اصلی 
اولیه  کافه ها عامل  در  افراد  و حضور  کافه هاست  در  افراد  برای حضور 
که هم  گفت وگو عنصری است  ایجاد تعامالت اجتماعی است. در واقع 
بنابراین  دارد؛  نقش  اجتماعی  تعامالت  خود  در  هم  و  اولیه  عامل  در 
گفت وگو  شکل گیری  پیش نیازهای  تأمین  هدف  با  فضاهایی  طراحی 
کافه ها برای باال بردن تعامالت اجتماعی ضروری به نظر  میان افراد در 
می رسد. سه ویژگی خانه ای دور از خانه)0/102(، مشتری ثابت)0/072( 
خانه ای  ویژگی  اثرگذارند.  گفت وگو  ویژگی  بر  صمیمی)0/053(  جو  و 
دور از خانه به صورت مستقیم بر تعامالت اجتماعی اثرگذار نیست؛ اما 

گفت وگو، به عنوان اصلی ترین ویژگی اثرگذار  بیشترین تأثیر را بر ویژگی 
بر تعامالت اجتماعی دارد. مشاهدات و نقشه برداری رفتار نشان داد، 
گروه هاست.  گفت وگو در بین  ایجاد و حفظ حریم عاملی مهم در تقویت 
با توجه به نقش ویژگی خانه ای دور از خانه، می توان نتیجه گرفت وجود 
گفت وگوهای عمیق و  حریم با ایجاد احساس امنیت باعث شکل دهی 
که این امر با ایجاد تعامالت اجتماعی  حمایت های اجتماعی می شود 
سازنده و فرصت دریافت حمایت در افراد آسیب پذیر، عامل باال بردن 
تاب آوری در جامعه و کم کردن جرایم و ناهنجاری های اجتماعی است. 
جوانان  بین  و  حرکتی  مسیرهای  در  جدید  افراد  با  گفت وگو  بیشترین 
اتفاق می افتد. بنابراین با طراحی ویژه و ایجاد رویدادهای جذاب در این 
گرفتن حریم تردد سایر افراد( می توان موجب افزایش  مسیرها)با در نظر 
گفت وگوهای  و  ارتباط  ایجاد  آشنایی،  بین فردی،  کوتاه  گفت وگوهای 
ویژگی  دومین  عنوان  به  صمیمی  جو  شد.  حمایتی  و  صمیمی تر 
از  دور  خانه ای  ویژگی های  از  ترتیب  به  اجتماعی  تعامالت  بر  تأثیرگذار 
خانه)0/251(، مشتری ثابت)0/213( و سادگی)0/151( تأثیر می پذیرد. 
در  چیدمان  نوع  و  کارکنان  رفتار  شده،  بیان  ویژگی های  بر  عالوه 
شکل گیری این ویژگی اثرگذار است. در بررسی مفهوم سادگی مشخص 
شد، ویژگی ظاهر ساده هر چند موجب ایجاد صمیمیت در افراد می شود 
کافه هاست. مصاحبه  اما داشتن ظاهر متفاوت از عوامل جذب افراد به 
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که آن  نشان داد، بیشتر افراد زمانی به واژه سادگی دیدگاه مثبتی دارند 
را مترادف واژه نوستالژیک می دانند؛ به عبارت دیگر افراد از مفاهیم و 
که بار معنایی و توان یادآوری خاطرات مثبت گذشته را داشته  عناصری 
باشند، استقبال می کنند. دسترسی و امکان سکونت سومین ویژگی 
که به طور مستقیم با ایجاد بستر برای حضور و اسکان بر تعامالت  است 
اجتماعی تأثیر دارد. در میان ویژگی های بررسی شده، بستر خنثی با 
ضریب)0/217( بر ویژگی دسترسی و امکان سکونت اثرگذار است. این 
کافی نیست و  که تنها وجود یک مکان برای اسکان  بدین معنی است 
محل مورد نظر با کم کردن فاصله های موجود و فراهم ساختن امکانات، 
کافی برای همه افراد حاضر، می تواند محیطی  توجه و احترام یکسان و 
مناسب و امن برای برقراری ارتباط ایجاد نماید. مطالعات نشان داد، 
زمان در دسترسی، تعداد و نوع افراد حاضر در مکان و به طبع آنها در 
کند،  کافه زمان بیشتری فعالیت  تعامالت اجتماعی نقش دارد. هر چه 
بستر تعامالت اجتماعی متنوع تری است. همچنین سهولت دسترسی 
کافه ها در حضور افراد و در نتیجه بر تعامالت اجتماعی اثرگذار است.  به 
ویژگی مشتری ثابت عالوه بر تأثیر مستقیم بر تعامالت اجتماعی، ابتدا 
اثرگذار  گفت وگو و تعامالت اجتماعی  ایجاد  بر  بر جو صمیمی و سپس 
است. روابط بین متغیرها و نتایج مصاحبه نشان می دهد، جو صمیمی 
گردد،  کافه  که می تواند عامل ایجاد مشتریان ثابت برای  عالوه بر این 
کافه جو صمیمانه تری را به نسبت سایر افراد حاضر  مشتریان ثابت یک 
کارکنان و برخی مشتریان آشنا هستند،  در کافه احساس می کنند؛ زیرا با 
گرفته و به واسطه همین  حس مکان و حس تعلق به مکان در آنها شکل 
می کنند.  برقرار  بیشتری  اجتماعی  تعامالت  و  گفت وگو  صمیمی،  جو 
بستر  ویژگی  از  شده،  بیان  ویژگی  دو  بر  عالوه  ثابت  مشتری  ویژگی 
خنثی)0/217( و همسطح کنندگی)0/151( نیز تأثیر می پذیرد. مطالعات 
نشان داد، همه ویژگی های مکان های سوم در نمونه های مورد مطالعه 
آنها بر یکدیگر و  اثرگذاری  اثرگذارند، اما میزان  وجود دارند و بر یکدیگر 
ویژگی ها  است.  متفاوت  کافه ها  در  گرفته  شکل  اجتماعی  تعامالت 
گروه های آشنا منجر به تعامالت اجتماعی می شوند، وجود  بیشتر بین 
که به همراه ویژگی های  کاری مناسب از عواملی هستند  حریم و زمان 
را  اجتماعی  تعامالت  حس تعلق  و  حس مکان  افزایش  با  سوم،  مکان 
که  افزایش می دهند، زیرا افراد زمانی اقدام به برقراری ارتباط می کنند 

کنند. احساس امنیت، صمیمیت و آرامش را همزمان تجربه 
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