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مقدمه 
ادراک ذهنی شهروندان و احساسات کموبیش آگاهانة آنها به فضاهای عمومی شهری سبب میشود شخص در ارتباط
درونی با محیط قرار بگیرد در این حالت فهم و احساس شهروند با بستر معنایی محیط پیوند مییابد و یکپارچه میشود
(شاهچراغی و بندرآباد .)272 :5911 ،کیفیتهای بنیادی محیطی به صورتهای مختلف میتوانند در این یکپارچگی
نقشآفرین باشند .عوامل مطلوب کیفیتهای محیطی در طول زمان رضایتمندی ساکنان نسبت به شهر را به وجود
میآورد (عباسزاده و همکاران .)667 :5911 ،ساماندهی کیفیتهای محیطی در فرایندهای طراحی شهری تأثیر فراوانی
بر افزایش احساس امنیت ،اجتماعپذیری و بهتبع آن ادراک مطلوب از فضاهای شهری دارد (سجادزاده و همکاران:5916 ،
 .)711با توسعة جوامع انسانی و بروز خأل معانی در فضاهای ساختهشده ،کیفیت فضاها و نقش مؤلفههای ادراکی در
شکلدهی انواع فضاها ،مدنظر برنامهریزان و طراحان شهری قرار گرفته است .درنظرگرفتن نحوه و چگونگی رابطة
متقابل محیط و فضای ساختهشده با ذهنیات و رفتارهای انسانی در فرایندهای شهرسازی یکی از پیامدهای این امر است.
فضاهایی که احساس تعلق و هویت را القا میکنند ،سبب آرامش و لذت در ذهن مخاطب میشوند .دلبستگی به مکان
جزء مهمترین عواملی است که به کیفیتهای محیطی فضاهای شهری وابسته است و بر ادراک فرد از محیط نیز تأثیر
میگذارد (مصطفویصاحب و همکاران.)919 :5917 ،
ادراک محیطی فرایند زیستشناختی و روانشناختی کسب اطالعات از محیط است (لنگ .)31 :5935 ،انسان دادهها
و انگاشتهای ذهنی الزم را از محیط پیرامون دریافت میکند .ادراک محیطی با شناخت انسان از محیط همراه است و
برایناساس نتیجة برهمکنش ادراک حسی و شناخت است (محمودینژاد و صادقی .)569 :5933 ،کمیتها و کیفیتهای
محیطی بر بعد ادراکی مکان شهری تأثیر میگذارند (حقپرست و همکاران .)95 :5917 ،وابستگی فرد به مکان بهدلیل
کیفیتهای گوناگون محیطی به وجود میآید و کیفیتهای ادراکی متأثر از کیفیتهای اجتماعی ،کارکردی و فضایی
زمینة دلبستگی به مکان را فراهم میآورند ( .)Kim, 2017; Windsong, 2010: 205مطلوبیت و پاسخدهندگی
کیفیتهای ادراکی جزء عوامل مهمی است که بستر حضورپذیری بیشتر شهروندان را در مکانهای عمومی ممکن
میکند .برایناساس تحلیل کیفیتهای محیطی بنیادی مؤثر بر آن ضروری و از اهمیت زیادی برخوردار است.
روند روبهرشد آسیبهای اجتماعی در مکانهای عمومی و گسترش شهرنشینی تأثیرات نامطلوبی در شهرهای
مختلف بهوجود آورده است ( .)Cao and Kang, 2019; Shieh et al., 2015بررسی ابعاد مختلف مکانهای عمومی
در چند دهة اخیر ،برای رهایی از بحرانهای اجتماعی و بهبود مطلوبیت حیات جمعی شهروندان ،در پژوهشهای مختلف
مورد توجه قرار گرفته است ( .)Scott and Sohn, 2019ادراک مکان یکی از ابعاد مهم مکان است که به صورتهای
گوناگون با ابعاد دیگر مکان ارتباط دارد .در فرایند ادراک ،رابطة دوسویه و پویای فرد با مکان برقرار میشود و فرد
براساس تجربه نیازهای خود را بازمییابد .بخشی از تجربه فرد از محیط براساس ابعاد بنیادی کیفیتهای محیطی در
طول زمان شکل میگیرد ( .)Song and Soopramanien, 2019برایناساس نمایانگر ادراکی مکان ،که فرایند
شکلگیری آن به دو منبع عینی و ذهنی وابسته است ،متأثر از ابعاد بنیادی کیفیتهای محیطی است ( Avery et al.,

 .)2019نمایانگر ادراکی مکان هنجارهای متنوعی را دربرمیگیرد که از یک سو بهصورت مستقیم متأثر از ابعاد مختلف
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مکان هستند و از سوی دیگر از سیاستگذاریهای کالن و فرامحلی اثر میپذیرند (حبیبی .)5913 ،مکان عمومی مناسب
زمینههایی را فراهم میکند تا شهروندان بتوانند فعالیتهای اجتماعی-اختیاری گوناگون را تجربه کنند ( ;Yassin, 2019

.)Žlender and Gemin, 2020
بیشتر مطالعات دربارة موضوع مورد مطالعه در این مقاله ،به ابعاد گوناگون ادراک و کیفیتهای محیطی مربوط
میشود ،اما رابطة کیفیتهای بنیادی محیط با نمایانگر ادراکی مکان بهصورت مستقیم بررسی نشده است .از دیدگاه
مطهریراد ( )5916مشخصههای وجودی و غیروجودی منظر دو عامل مهم و مؤثر بر ادراک هستند .پیچیدگی ،خوانایی،
وسعت و مقیاس بهعنوان مشخصههای وجودی و تغییرات ،اصالت ،میزان آگاهی بیننده ،افزودهها و مداخالت غیراصیل در
مجموعة تاریخی ،بهعنوان مشخصههای وجودی منظر بر ادراک تأثیر میگذارند .به عقیدة سجادزاده و همکاران ()5911
مدت اقامت در محله عامل مهمی برای ایجاد دلبستگی مکانی و حس رضایت در محلههای سنتی است و ویژگیهای
اجتماعی ،عملکردی و بافت محله جزء عوامل کلیدی مؤثر بر کیفیتهای ادراک هستند .میرغالمی و آیشم ( )5911در
بررسی مدل مفهومی حس مکان براساس مؤلفههای کالبدی ،ادراکی ،عملکردی و اجتماعی در خیابان امام شهر ارومیه،
ادراک نامتعادل شهروندان به حس مکان را در وضعیتهای مختلف خیابان مذکور بیان کرده و توزیع مناسب کاربریها و
تعامالت اجتماعی را جزء عوامل مهم ایجاد حس مکان در محدودة یادشده تبیین کردهاند .کارمونا و همکاران ()2119
کیفیتهای ریختشناسی ،اجتماعی ،بصری ،کارکردی و زمان را بهعنوان زمینههای مؤثر بر شکلگیری کیفیتهای
ادراکی ذکر کردهاند ،اما روابط متقابل میان آنها را براساس چارچوب و مدلی مشخص تبیین نکردهاند .هفرنان و
همکاران ( )2151در بررسی رابطة کیفیت جلوخانهای فعال و ادراک فضاهای عمومی ،کیفیتهای گوناگون جلوخان
فعال مانند ایمنی ،راحتی ،معاشرتپذیری و سرزندگی را بر ادراک مطلوب شهروندان مؤثر ذکر کردهاند و معتقدند جلوخان
فعال میتواند مانند فضای عمومی شهری تأثیرگذار باشد و باید در برنامهریزی و طراحی شهری توجه ویژه به آن شود.
روزتی و همکاران ( )2151ادراکهای ذهنی مختلف شهروندان را یکی از کارکردهای محیط ساختهشده میدانند و مدلی
را بر مبنای جمعآوری دادههای گسترده و حجیم از محیط پیشنهاد میدهند تا فرایندهای مدیریت ،برنامهریزی و طراحی
فضاهای عمومی براساس تصویر ذهنی و نحوة درک کاربران محیط هدایت شود.
زمینهها و ویژگیهای متنوع فردی و محیطی بر نمایانگر ادراکی مکان تأثیر میگذارند و تبیین آنها مستلزم توجه به
متغیرهای گوناگونی است که هم پیچیدگی خاصی بر آنها حاکم است و هم روابط علت و معلولی آنها بررسی این امر را
دشوار میکند .در بیشتر مطالعات تاکنون روابط همة کیفیتهای بنیادی محیطی با کیفیتهای ادراکی تبیین نشده است.
همچنین بر مبنای تحلیل روابط میان کیفیتهای گوناگون ،الگوی عملیاتی بهبود هنجارهای نمایانگر ادراکی مکان
عمومی ارائه نشده و مدنظر قرار نگرفته است؛ از اینرو سؤال پژوهش حاضر این است که نمایانگر ادراکی مکان عمومی
تا چه میزان بهکمک کیفیتهای دیگر تبیین میشود و چگونه میتوان هنجارهای آن را ارتقا داد؛ براین اساس ،هدف
پژوهش پیشرو ضمن بیان نحوة اثرگذاری (مستقیم و غیرمستقیم) کیفیتهای گوناگون بر نمایانگر ادراکی مکان ،ارائة
پیشنهادهای کارآمد بهمنظور افزایش پاسخدهندگی نمایانگر ادراکی برای توسعة مکانهای عمومی در نظام برنامهریزی و
طراحی شهری است.
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مبانینظری 
ادراکمحیطی 

با استقرار انسان در محیط ،اطالعات محرکهای حسی در محیط بهکمک گیرندههای حسی به مغز پیام میفرستند.
تفسیری که مغز بر اطالعات دریافتشده انجام میدهد ،به ادراک میانجامد .به بیان دیگر ،ادراک به معنای فرایندی
ذهنی یا روانی است که گزینش و سازماندهی اطالعات حسی و درنهایت معنابخشی به آنها را بهگونهای فعال برعهده
دارد .پدیدة ادراک ،فرایندی ذهنی است که طی آن تجربههای حسی معنادار میشوند و از این راه انسان روابط امور و
معانی اشیا را درمییابد (ایروانی و خداپناهی .)22 :5975 ،فرد بخشی از نظام ادراکی است که در آن اطالعات ارسالشده
از سوی حواس به مغز و دستگاه عصبی ،سازماندهی و تفسیر میشوند (پاکزاد و بزرگ517 :5911 ،؛ Rossetti et al.,

 .)2019در بیشتر موارد ،در پردازش ادراکی جداسازی فرد از محیط دشوار است؛ زیرا این دو همیشه در حال تعاملاند.
ادراکات نیز به عاملی بستگی دارد که فرد در حال انجامدادن آن در محیط است (مکاندرو .)96 :5911 ،دادهها و
اطالعات محیطی بهکمک نیازها و انگیزشهای فرد هدایت میشود (رضایی و همکاران .)11 :5917 ،ادراک فرایند و
مراحل گوناگونی دارد .در این باره ،ایتلسن و همکاران چهار بعد شناختی ،احساسی ،تفسیری و ارزشگذاری را برای ادراک
که بهصورت همزمان عمل میکنند ،بیان کردهاند (مدیری و نوراللهی اسکویی .)5919 ،بعد شناختی فکرکردن (دربارة
محرک محیطی) ،سازماندهی و ذخیرة اطالعات است که به معنادارشدن محیط برای فرد کمک میکند و فرد بهکمک
آن میتواند به محیط احساس داشته باشد .بعد عاطفی احساسات فرد است که بر درک وی از محیط تأثیرگذار است و در
مقابل درک از محیط بر احساسات فرد تأثیر میگذارد .بعد تفسیری شامل معانی یا تداعیهایی است که از محیط گرفته
میشود .در تفسیر اطالعات برای تطبیق محرکاتی که بهتازگی تجربه شدهاند ،به خاطرات و اندوختههای ذهنی تکیه
میشود .بعد ارزشگذاری ترکیب ارزشها و ترجیحات و تعیین خوب و بد است (شاهچراغی و بندرآباد.)275 :5911 ،
برایناساس پژوهش حاضر کیفیتهای محیطی بنیادی را بهعنوان محرکهایی که بر کیفیتهای ادراکی مکان عمومی
تأثیر میگذارند و به حوزة شناختی بعد ادراک مربوط میشوند ،بررسی و تحلیل میکند.
مکانعمومی 

کانتر 5مکان عمومی شهری را تلفیقی از سه بعد فعالیت ،مفاهیم ارزشی و محیط کالبدی میداند .مکان بخشی از فضای
طبیعی یا انسانساخت است که از نظر مفهومی یا مادی محدودهای مشخص دارد و حاصل تعامل عوامل رفتاری ،مفاهیم
قابلدریافت از سوی انسان و ویژگیهای کالبدی و ریختشناسی محیط است (.)López-Rodríguez et al., 2019: 2
2

پانتر معتقد است مکان متشکل از ابعاد فعالیت ،کالبد و معناست و حس مکان را برآیند این مؤلفهها میداند ( Carmona

 .)et al., 2003: 99گلکار مدل مکان پایدار را مطرح و بیان میکند مکان شهری بر پایة مؤلفههای کالبد ،فعالیت،
اکوسیستم و تصورات (ذهنیتها و ادراک) شکل میگیرد (گلکار .)11 :5971 ،مکان عمومی متشکل از ابعاد کارکردی،
فضایی ،کالبدی ،اجتماعی و معنایی است .در این میان ،مدیریت مستمر و طراحیمحور برای حفظ و ارتقای کیفیتهای
1. Canter
2. Punter
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مختلف آن ضروری است (ذکاوت و ساداتدهقان .)253 :5919 ،کارکرد ،ذهن ،ریخت و فضا ابعاد حداقلی هستند که
مکان را به وجود میآورند و عالوه بر ابعاد یادشده ،اجتماع ،منظر ،مدیریت ،طبیعت و زمان حداکثر ابعادی هستند که بر
مکان مؤثرند و آن را شکل میدهند (بهزادفر.)5913 ،
براساس دیدگاه پدیدارشناسی میتوان گفت مکان چیزی بیش از یک محل انتزاعی است .همچنین مجموعهای از اجزای
متنوع در کنار یکدیگر مکان را شکل میدهند (.)Song and Soopramanien, 2019; Mouratidis and Hassan, 2020
ماهیت مکان براساس نوع آگاهی و ادراک افراد استوار است .تفاوت ذهنیت افراد سبب میشود ارزیابی آنها دربارة مکان به
صورتهای گوناگون انجام شود .برایناساس آنچه مکانها و تفاوت میان آنها را بهوجود میآورد ،تجربه و ذهنیت افراد است
( .)Alexander et al., 2020کیفیتهای مختلف محیطی به طریق گوناگون توانایی تغییر و هدایت نحوه ادراک شهروندان را
در مکانهای عمومی دارند ( .)Rossetti et al, 2019الگوهای رفتاری شهروندان متناسب با شرایطی که در مکانهای عمومی
جریان دارد ،متأثر از نحوة ادراک آنهاست ( .)Shang et al., 2020بخشی از همساختی الگوهای رفتاری شهروندان در
مکانهای عمومی برآیندی از مطلوبیت نمایانگر ادراکی مکان است (سعیدی.)5911 ،
کیفی هایبنیادیمکان 

کیفیتهای مکان در ابعاد متفاوتی دستهبندی میشود و در مطالعات مختلفی به آنها اشاره شده است .با توجه به اشتراک
و تأکید پژوهشگران میتوان ابعاد کارکردی ،ادراکی ،فضایی ،اجتماعی و ریختشناسی را زمینههای بنیادی و حیاتی
مکان عمومی درنظر گرفت .بنابراین کیفیتهای ابعاد یادشده در راستای اهداف پژوهش ،براساس مبانی نظری و علمی
موجود ،تبیین شده است (جدول .)5
کیفیتهای فضایی و ریختشناسی بر کیفیتهای ابعاد دیگر مکانهای شهری تأثیرگذار هستند؛ زیرا بستر فعالیتها
و امور مختلف را فراهم میکنند ( Kazimierczak and Szafrańska, 2019; Wang et al., 2019; Zakariya et

 .)al., 2014کیفیتهای فضایی برآیند و معلول کیفیتهای ریختشناسی هستند .ابعاد ،چیدمان و نحوة قرارگیری
تودهها ،کیفیتهای فضایی را تبیین میکنند ( .)Ashik et al., 2020کیفیتهای کارکردی و اجتماعی از شرایط فضایی
و ریختشناسی مکان تأثیر میپذیرند و بر هنجارهای ادراکی مکان مؤثر هستند (عباسزادگان5935 ،؛ Yu et al.,

 .)2019کیفیتهای کارکردی از یک سو متأثر از کیفیتهای فضایی و ریختشناسی هستند و از سوی دیگر بر
کیفیتهای اجتماعی تأثیرگذارند ( .)Gu et al., 2019; Ibrahim et al., 2019کیفیتهای ادراکی برآیند شرایط و
وضعیت کیفیتهای ابعاد دیگر مکان هستند (رحیمی و صبوری .)5917 ،برایناساس ،روابط متغیرهای موضوع مورد
مطالعه در مدل مفهومی پژوهش نشان داده است (شکل  .)5توجه به نقش علت و معلولی کیفیتهای حیاتی و بنیادی
محیطی در شکلگیری نمایانگر ادراکی مکان ضروری و اساسی به نظر میرسد ،که این پژوهش براساس مبانی نظری
بیانشده به بررسی آن میپردازد.
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مکان 

جدو .9کیفی هایابعادبنیادی

ابعاد 

کارکردی

ریختشناسی

فضایی

ادراکی

اجتماعی

آنها 
کیفی هاومفهوم 
ایمنی :ایمنبودن و نبود تهدید و خطر جانی و سالمتی سواره و پیاده (.)Alfers et al., 2016
انعطافپذیری :امکان استفادههای متنوع از مکان (خریدکردن ،پرسهزدن ،بازی کودک و غیره) (.)Madanipour, 2018
تنوع :خدمات و کاربریهای گوناگون و مختلف (.)Ibrahim et al., 2019
سازگاری :مزاحمتنداشتن فعالیتها و کاربریها برای یکدیگر (.)Gu et al., 2019
پیادهمداری :مناسببودن پیادهروها برای رفتوآمد و پیادهروی (.)Tarlov et al., 2019; Wang and Yang, 2019
کارایی :میزان استفاده از خدمات و کاربریها (.)Liu et al., 2019; Zhang et al., 2019
دسترسیپذیری :دردسترسبودن و امکان رفتوآمد و مراجعة شهروندان بهمنظور استفاده از خدمات و کااربریهاا (Zhang et al., 2019؛ ساعیدی و
همکاران.)5916 ،
گوناگونی :نماسازیهای متفاوت با استفاده از فرمهای همخوان و سازگار با کارکرد (.)Chen et al., 2019
تناسبات بصری :خط آسمان مطلوب و ظاهر هماهنگ تودهها (.)Ahmed et al., 2014
وحدت :هماهنگی اجزا و عناصر کالبدی تشکیلدهنده محیط (.)Stojanovski, 2018
پیوستگی فرم :پیوستگی و اتصال کف و جداره بهگونهای که یکی ادامة دیگری باشد (.)Xu et al., 2019
دعوتکنندگی :عناصر کالبدی (سکوهای مخصوص نشستن ،نیمکت ،سایبان و غیره) زمینهساز برای حضور شهروندان (.)Qiao et al., 2019
گشودگی :وجود فضاهای باز (محصوریتنداشتن فضا با ساختمانهای بلندمرتبه) و دیدهای گسترده (نسبتاً بازرگ و دلبااز) ( Fisher-Gewirtzman
.)et al., 2005; Sanul and van Heur, 2018
همپیوندی :اتصال فضا با محیط پیرامونی بالفصل (همجوار) (.)Aulia et al., 2019
نفوذپذیری :قابلیت دسترسی به فضا و وجود مسیرهایی با عرض مناسب (برای همگان) بهمنظور رفتوآمد سواره و پیاده (.)Ashik et al., 2020
یکپارچگی :امکان دسترسی از فضای مورد نظر به سایر موقعیتها و فضاهای مختلف سطح شهر (.)Wan et al., 2019
خاطرهانگیزی :تداعی و یادآوری خاطره (.)Kim, 2017
دلبستگی :رابطه و پیوند عاطفی فرد با محیط و احساس تعلق نسبت به آن (.)Ronsivalle, 2018
خوانایی :مسیریابی و جهتیابی آسان و سریع (.)Boeing, 2019; Roddier, 2019
همهشمولی :عمومیتداشتن مکان و امکان حضور یافتن همه (کودک ،نوجوان ،جوان ،میانسال و افراد مسن) (.)Lees, 2008
اجتماعپذیری :اجتماع و جمعشدن مردم در روزهای مشخص و با هدفی مشترک (برای مثال برگزاری رویدادی فرهنگی) (.)Garcia, 2018
سرزندگی :حضور افراد در محیط ،جنب و جوش و تحرک مداوم آنها ()Lan et al., 2019; Yue and Zhu, 2019
امنیت :حضوریافتن افراد با مصونیت از خطر و ترس و با آرامشخاطر (.)Li and He, 2019
نظارتپذیری :دیدهشدن موقعیتهای فضا و قابلرؤیتبودن آن برای مردم حاضر در فضا و ساکنان ساختمانهای پیرامون (.)Hier, 2004

شکل.9مد مفهومیروابطمتغیرهایپژوهش 
منبع:نرارندگان 
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روشپژوهش 
کیفیتهای فضایی ،ریختشناسی ،اجتماعی و کارکردی ابعاد حیاتی و بنیادی مکان هستند که به صورتهای مختلف بر
نمایانگر ادراکی اثرگذارند .این عوامل بر مبنای ادبیات علمی موضوع تبیین شده و روابط میان آنها در قالب مدل
مفهومی پژوهش نشان داده شده است تا مدلسازی روابط مختلف میان متغیرهای پژوهش امکانپذیر باشد و استنباط
جایگاه کیفیتهای مختلف در فرایند شکلگیری نمایانگر ادراکی مکان صورت بگیرد؛ بنابراین روش پژوهش پیشرو
بنیادی است و رویکرد روششناسی آن بهمنظور بررسی متغیرهای کیفی پژوهش و کمیسازی آنها با بهرهگیری از
تکنیکهای گوناگون ،بر مبنای رویکرد آمیخته است.
پرسشنامة تخصصی برای برداشت و گردآوری دادههای مربوط به متغیرهای پژوهش (که براساس ادبیات علمی
موضوع استخراج و در جدول  5ارائه شدهاند) طراحی شد .سپس با  521کارشناس و متخصص در حوزة طراحی و
برنامهریزی شهری که در زمینة مطالعة کیفیتهای مکانهای شهری سابقه و تجربه داشتند ،مصاحبه شد .حجم نمونه دو
برابر تعداد مورد نیاز برای رویکرد حداقل مربعات جزئی با توجه به تعداد شاخصهای مؤلفة بیشتر محاسبه شده است.
گویههای سؤاالت براساس طیف لیکرت پنجگزینهای تنظیم شد .انتخاب کارشناسان و متخصصان مذکور به روش
نمونهگیری گلولهبرفی صورت گرفت؛ بدینترتیب که مصاحبهشوندگان کسانی را که در این زمینه تجربه و دانش
تخصصی داشتند برای مصاحبه بعدی معرفی میکردند.
روایی پرسشنامه با مقایسة انطباق سؤاالت مطرحشده با مفاهیم کیفیتهای ابعاد کارکردی ،فضایی ،اجتماعی،
ریختشناسی و ادراکی بررسی و کنترل شد .برای بررسی پایایی و اعتبار دادهها نیز از روشهای آلفای کرونباخ ،پایایی
ترکیبی و ضریب میانگین واریانس استخراجشده استفاده شد .پایایی در روش آلفای کرونباخ براساس متغیرهای هریک از
ابعاد با وزن یکسان و در روش ترکیبی نیز متناسب با بار عاملی آنها محاسبه شده است .برای کسب اطمینان از اعتبار و
پایایی ابزار اندازهگیری پژوهش باید مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بیشتر از  1/7باشد .در ضریب میانگین واریانس
استخراجشده ،مقادیر بیشتر از  1/1به معنای این است که بعد مورد نظر ،بیشتر از  11درصد واریانسهای نشانگر خود را
تبیین میکند .بیشتربودن مقدار پایایی آلفای کرونباخ و ترکیبی از  1/7و میانگین استخراجشده از  ،1/1پایایی و اعتبار
دادهها و نتایج این مقاله را بیان میکند (جدول .)2
جدو .6پایاییابعادکیفی هایمکانشهری 

متغیرهایمد پژوهش 
ریختشناسی
فضایی
کارکردی
اجتماعی
ادراکی

آلفایکرونباخ 
1/717
1/311
1/119
1/121
1/121

پایاییترکیبی 
1/365
1/152
1/111
1/111
1/365

استخراجشده 

میانرینواریانس
1/117
1/777
1/771
1/771
1/362
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بهمنظور بررسی روابط متغیرهای مدل مفهومی پژوهش از تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری در نرمافزار Smart-

 PLSاستفاده شد؛ زیرا از یک سو امکان تعریف مدل مفهومی پژوهش حاضر در محیط این نرمافزار امکانپذیر بود و از
سوی دیگر این روش یکی از کاربردیترین تکنیکها برای بررسی روابط میان متغیرهای مدل تحقیق است .در فرایند
تنظیم مدل یادشده از رویکرد انعکاسی استفاده شد؛ زیرا کارشناسان براساس دانش نظری موضوع و بر مبنای همبستگی
کلی میان انواع کیفیتها در فرایند نظرسنجی مشارکت داشتند.

افتههایپژوهش 
ی 
برای محاسبة ضریب مسیر و بررسی معناداری رابطة متغیرها در مدل ساختاری و مفهومی مقاله ،ابتدا کیفیت و توانایی مدل
ساختاری با استفاده از شاخص افزونگی  CV Redبررسی شد .سپس میزان اثرگذاری و روابط میان کیفیتهای فضایی،
ریختشناسی ،کارکردی و اجتماعی با نمایانگر ادراکی مکان عمومی محاسبه شد .درنهایت اثر مستقیم ،غیرمستقیم ،ضریب
تعیین متغیرهای وابسته و درصد تغییرپذیری نمایانگر ادراکی مکان بهکمک کیفیتهای بنیادی تبیین شد.
با استفاده از این شاخص محاسبة کیفیت مدل ساختاری پژوهش صورت گرفت .با توجه به اصول علمی حاکم بر
معادالت ساختاری ،اگر مقادیر بهدستآمدة شاخص مذکور برای همه متغیرهای مدل مثبت باشد ،میتوان گفت مدل
ساختاری پژوهش از توانایی مناسبی برای پیشبینی و تجزیه و تحلیل برخوردار است .شاخص مذکور در جدول  9برای
متغیرهای مدل ساختاری پژوهش محاسبه شده است .مقادیر بیشتر از صفر گویای توانایی مناسب مدل ساختاری این
پژوهش است.
جدو .3بررسیدق وتواناییمد ساختاریپژوهش 

متغیرهایمد پژوهش 
نمایانگر کارکردی
نمایانگر اجتماعی
نمایانگر فضایی
نمایانگر ریختشناسی
نمایانگر ادراکی

CV Red

1/621
1/619
1/115
1/916
1/716

آمارة  Tمعناداری رابطة کیفیتهای بنیادی و اثرگذاری آنها بر نمایانگر ادراکی مکان را نشان میدهد .براساس این
آماره ،اثرگذاربودن یا نبودن کیفیتها بررسی میشود .درصورتیکه مقدار این آماره از  5/16بیشتر باشد ،میتوان گفت
رابطههای فرضشده در مدل ساختاری پژوهش با میزان اطمینان  11درصد تأیید میشود .محاسبة آمارة یادشده برای
متغیرهای پژوهش حاضر نشان میدهد ،فرض رابطة ابعاد ریخت ،فضا و کارکرد با پاسخدهندگی نمایانگر ادراک معنادار و
تأییدشده است ،اما رابطة بعد اجتماعی با آن و همچنین فضا با اجتماع تأییدشده نیست (شکل  2و جدول .)1
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شکل.6آمارةtومعناداریروابطمتغیرهادرمد ساختاریپژوهش 
جدو .8بررسیتأثیراتمتتقی متغیرهایمد 

فرضرابطةمتتقی 
میان فضا و نمایانگر ادراکی رابطه وجود دارد.
میان کارکرد و نمایانگر ادراکی رابطه وجود دارد.
میان ریخت و نمایانگر ادراکی رابطه وجود دارد.
میان اجتماع و نمایانگر ادراکی رابطه وجود دارد.
میان ریخت و فضا رابطه وجود دارد.
میان ریخت و کارکرد رابطه وجود دارد.
میان ریخت و اجتماع رابطه وجود دارد.
میان فضا و کارکرد رابطه وجود دارد.
میان فضا و اجتماع رابطه وجود دارد.
میان کارکرد و اجتماع رابطه وجود دارد.

آمارة(tمعناداری) 
6/119
9/111
1/111
1/219
91/511
9/593
5/135
6/275
1/261
55/131

رد/تأیید 
تأیید
تأیید
تأیید
رد
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
رد
تأیید

هرچند در مطالعات مختلف از جمله مطالعة یو و همکاران ( ،)2151گارسیا ( )2153و لی و هی ( )2151ارتباط
کیفیتهای اجتماعی با ادراک فرد بیان شده است ،تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش نشان میدهد میان آنها رابطة
معناداری وجود ندارد .بدون مدلسازی بهنظر میرسد رابطهای میان آنها وجود دارد ،اما در فرایند مدلسازی با توجه به
درنظرگرفتن شرایط علت و معلولی آنها در ارتباط با متغیرهای دیگر اثرگذار ،این رابطه تأیید نمیشود؛ زیرا متغیرهای
اجتماعی ،مانند متغیرهای ادراکی ،وابستگی بسیاری به متغیرهای دیگر از جمله کارکرد و ریخت دارند .اگر شرایط و
بسترهای مختلف برای پاسخدهندگی کیفیتهای اجتماعی وجود داشته باشد ،کیفیتهای ادراکی نیز از وضعیت
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پاسخدهندگی مناسبی برخوردار خواهند شد ،اما کیفیتهای اجتماعی بهشدت متأثر از متغیرهای دیگر هستند و نمیتوانند
عامل مستقلی باشند .در این میان ،کیفیتهای ادراکی از بطن متغیرهای اجتماعی به وجود میآیند.
براساس خروجیهای مدلسازی این پژوهش رابطة میان فضا و اجتماع تأییدشده نیست .در مطالعات زیادی از جمله
اولیا ( ،)2151اشیک و همکاران ( ،)2151وان و همکاران ( )2151و عباسزادگان ( )5935بر رابطة فضا و اجتماع ،بهویژه
الگوهای رفتاری مردم تأکید شده است .اگر حرکت طبیعی افراد در فضا (براساس نظریة چیدمان فضا) مدنظر باشد،
میتوان گفت رابطة آنها منطقی بهنظر میرسد؛ زیرا در حرکت طبیعی تنها به چینش فضا و مختصات هندسی آن توجه
شده است و به جاذبههای محیطی مانند انواع کاربریها و خدمات توجه نمیشود .در مدلسازی این پژوهش به اثرگذاری
کیفیتهای گوناگون توجه شده است؛ درنتیجه فرض رابطة مستقیم اثرگذاری فضا ،بهتنهایی بر اجتماع رد میشود ،اما
فضا بهصورت غیرمستقیم با اثرگذاری بر کارکرد و سپس اثرگذاری کارکرد بر اجتماع ،خود تأثیرگذار است .روابط مستقیم
دیگر ،که در ادبیات نظری نیز مطرح شده بود ،در فرایند مدلسازی این مقاله تأیید شدهاند .همچنین ضریب تأثیر هریک
از مؤلفههای مدل ساختاری که مشخص نبوده است ،براساس یافتههای مدلسازی صورتگرفته در پژوهش حاضر معین
و تبیین شده تا در حوزههای محتوایی و رویهای نظام شهرسازی کشور از آنها استفاده شود و در فرایند اولویتبندی ابعاد
پردازههای طراحی شهری مالک عمل قرار بگیرند .اثرگذاری کیفیتهای بنیادی محیطی بر یکدیگر نشان میدهد،
عالوهبر اثرگذاری مستقیم آنها بر نمایانگر ادراکی مکان ،این عوامل بهصورت غیرمستقیم نیز اثرگذار هستند؛ بنابراین در
ادامه بررسی میزان اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مدل ساختاری پژوهش بیان شده است.
ررای متیرمیانمتغیرها 

متغیرهای پژوهش با یکدیگر ارتباط دارند و ممکن است بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر هنجارهای ادراکی مکان
اثرگذار باشند .محاسبة ضریب مسیر میان متغیرها ،میزان اثرگذاری و اثرپذیری آنها را تبیین میکند .تجزیه و تحلیل
دادهها نشان میدهد ،ضریب اثر فضا ،ریخت ،کارکرد و اجتماع بر نمایانگر ادراکی مکان مثبت و مستقیم است ،اما
اثرگذاری آنها برابر و یکسان نیست .ضریب اثر مستقیم فضا ،ریخت ،کارکرد و اجتماع بهترتیب ،1/217 ،1/955 ،1/115
 1/125است .ضریب اثر مذکور برای فضا و ریخت بهنسبت قوی و تا حدودی قابلتوجه است و برای کارکرد ضعیف ،اما
اثرگذار و برای اجتماع خیلی ضعیف و غیرقابلتوجه است (شکل .)9
در مدل ساختاری پژوهش میزان تغییرات متغیر وابسته بهکمک متغیرهای مستقل ،با استفاده از ضریب تعیین ()R2
برآورد و پیشبینی میشود (جدول  .)1متغیر وابستة مدل ساختاری پژوهش  11/9درصد از سوی کیفیتهای بنیادی
مکان قابلتعریف و تبیین است .در مدل ساختاری پژوهش فضا ،ریخت ،کارکرد و اجتماع در برابر نمایانگر ادراکی مستقل
هستند ،اما به جز ریخت ،موارد دیگر در برابر هم مستقل و وابسته هستند؛ برای مثال کارکرد در مقایسه با فضا و ریخت
متغیر وابسته است و در مقایسه با اجتماع متغیر مستقل است .فضا ،کارکرد و اجتماع بهترتیب  12/3 ،32/6 ،73/2درصد از
سوی کیفیتهای محیطی تبیین میشوند و قابلپیشبینی هستند (جدول .)1
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شکل.3ررای متیرمد ساختاریپژوهش 
جدو .4رری تعیینمتغیرهایمد ساختاری 

متغیرهایمد پژوهش 
ریختشناسی
فضایی
کارکردی
اجتماعی
ادراکی

)R Square (R2

( 73/2درصد) 1/732
( 32/6درصد) 1/326
( 12/3درصد) 1/123
( 11/9درصد) 1/119

ضریب تعیین نمایانگر ادراکی  11/9درصد محاسبه شده است که نشان میدهد کیفیتهای بیانشده در مدل
مفهومی پژوهش ،درصد فراوانی از پاسخدهندگی نمایانگر ادراکی مکان را تبیین میکنند و بر آن تأثیر میگذارند1/7 .
درصد از تغییرات نمایانگر ادراکی که در مدل این پژوهش تبیین نشدهاند ،متأثر از عوامل و کیفیتهای دیگر است .پس از
ادراک ،میزان ضریب تعیین نمایانگر اجتماعی از ابعاد دیگر پژوهش بیشتر است .نمایانگرهای کارکرد و فضا نیز در
اولویتهای بعدی قرار دارند .افزون بر رابطة میان فضا ،ریخت ،کارکرد و اجتماع با نمایانگر ادراکی مکان ،میان
کیفیتهای متنوع مدل پژوهش نیز رابطه برقرار است که بهصورت غیرمستقیم بر میزان پاسخدهندگی نمایانگر ادراکی
مکان مؤثر است؛ مانند اثرگذاری ریخت بر فضا و کارکرد و سپس اثرگذاری آنها بر ادراک .در جدول  6تأثیر مستقیم و
غیرمستقیم میان متغیرهای مدل ساختاری پژوهش نشان داده است .عالوه بر کیفیتهای ابعاد بنیادی مکان ،تغییرات
شرایط و عناصر مکان ،سازماندهی امورات گوناگون ،حرکت در مکان ،حالت و چگونگی بوم آب ،خاک و هوا به ترتیب
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شالودههای کیفیتها و هنجارهای مترتب بر نمایانگرهای زمان ،مدیریت ،منظر و زیستبوم را پدید میآورند .بنابراین
میتوان گفت که  1/7درصد ضریب تعیین مشخص نشده متأثر از نمایانگرهای یادشده و عوامل دیگر است.
جدو .6بررسیاثراتمتتقی وغیرمتتقی متغیرهایمد ساختاریپژوهش 

متیر 
فضایی  >---ادراکی
ریختشناسی  >---ادراکی
کارکردی  >---ادراکی
اجتماعی  >---ادراکی
ریختشناسی  >---فضایی
ریختشناسی  >---کارکردی
ریختشناسی  >---اجتماعی
فضایی  >---کارکردی
فضایی  >---اجتماعی
کارکردی  >---اجتماعی

اثرمتتقی 
1/115
1/955
1/271
1/125
1/331
1/952
1/519
1/625
1/121
1/312

اثرغیرمتتقی 
1/531
1/652
1/157
1
1
1/111
1/719
1
1/123
1

اثرکل 
1/131
1/129
1/216
1/125
1/331
1/365
1/316
1/625
1/112
1/312

اثرگذاری ابعاد ریختشناسی و فضایی بهصورت غیرمستقیم بر نمایانگر ادراکی مکان بیشتر از اثرگذاری مستقیم
است؛ به این معنا که اگرچه کیفیتهای ریختشناسی و فضایی بهصورت مستقیم بستر پاسخدهندگی نمایانگر ادراکی را
فراهم میکنند ،اثرگذاری آنها بر کیفیتهای دیگر بهگونهای است که به میزان بسیاری بر تغییرات نمایانگر مکان تأثیر
میگذارند .تحلیل یافتههای این مقاله نشان میدهد ،کیفیتهای گوناگونی ،تناسبات بصری ،وحدت ،پیوستگی فرم و
دعوتکنندگی ،نمایانگر ریختشناسی و کیفیتهای گشودگی ،همپیوندی ،نفوذپذیری و یکپارچگی نمایانگر فضایی با
اثرگذاری بر نمایانگرهای دیگر ،اثرگذاری قابلتوجهی بر فرایند ایجاد هنجارهای ادراکی مکان عمومی دارند.
کیفیتهای اجتماعی با ضریب کل  1/112 ،1/312و  1/316از کارکرد ،فضا و ریخت تأثیر میپذیرند ،اما بر نمایانگر
ادراکی اثر چشمگیری ندارند .این امر نشان میدهد کیفیتهای اجتماعی معلول شرایط محیطی هستند .با توجه به
سنجههای تعریفشده برای این مقوله در فرایند مدلسازی معادالت ساختاری پژوهش حاضر ،اثرگذاری آن بر
نمایانگرهای ادراکی محسوس نیست؛ زیرا در این پژوهش کیفیتهای بنیادی محیطی بررسی شد؛ درصورتیکه اگر
افزونبر کیفیتهای بررسیشده به کیفیتهای دیگر و همچنین کمیتهای گوناگون مانند مدت اقامت ،میزان درآمد و
غیره توجه شود ،ممکن است اثرگذاری آن بر نمایانگر ادراکی مکان عمومی تغییر یابد.
ادراک مکان عمومی با توجه به اینکه برآیند تحلیل و تفسیرهای ذهنی بر مبنای تجارب فردی و شرایط محیطی
است ،بر نحوة رفتار شهروندان در مکانهای عمومی به شیوههای گوناگون اثرگذار است .روابط میان کیفیتهای بنیادی
مکان ،اهمیت توجه به آنها را در فرایندهای مکانسازی یادآوری میکند .وابستگی نمایانگر ادراکی مکان به کیفیتهای
بنیادی محیطی ایجاب میکند که از یک سو باید در سیاستگذاریهای کالنشهری زمینههای فراهمکنندة کیفیتهای
بنیادی محیطی لحاظ شوند و از سوی دیگر باید در برنامهریزی و طراحی مکانهای عمومی به سنجههای نمایانگرهای
بنیادی تشکیلدهندة مکان ،نحوه و اولویت اثرگذاری آنها بر نمایانگر ادراکی توجه شود .مکان عمومی تنها مفهوم و
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عنصری کالبدی نیست ،بلکه رفتار و برهمکنشهای شهروندی و فعالیتهای مختلف آنها را دربرمیگیرد و کالبدی از
شهر است که عرصة بروز تعامالت اجتماعی شهروندان و محل برقراری فعالیتهای آنها محسوب میشود .برایناساس
کیفیتهای گوناگون مکان عمومی ،حسهای متفاوتی را برای شهروندان میآفرینند و بر شیوة رفتار آنها تأثیر میگذارند
و بهتبع شرایط ذهنی و تجربههای فردی ادراک مختلفی را متناسب با مختصات فرد بهوجود میآورند که بخش
چشمگیری از این ادراک بهکمک کیفیتهای محیطی قابل کنترل و تبیینپذیر است.

جهگیری 
نتی 
عناصر گوناگونی محیط مکان عمومی را بهوجود آوردهاند که در فرایند تفسیر و تحلیل دادهها در ذهن و معنادارشدن
محیط برای فرد نقش دارند .سازماندهی اطالعات حسی ،تفسیر و تحلیل آنها در محیط با توجه به تجربة فرد به ادراک
میانجامد .مجموعه شرایط و عناصر تشکیلدهندة محیط طیف گستردهای از کمیتها و کیفیتهای گوناگون را
دربرمیگیرند .در این پژوهش اثرگذاری کیفیتهای بنیادی محیطی بر مطلوبیت نمایانگر ادراکی مکان عمومی بررسی
شد .تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش حاضر نشان میدهد ،هنجارهای خوانایی ،دلبستگی و خاطرهانگیزی نمایانگر
ادراکی مکان عمومی بهکمک نمایانگرهای فضایی ،ریختشناسی ،کارکردی و اجتماعی قابلتبیین و برآورد است .فضا و
ریخت افزونبر اثرگذاری مستقیم ،بهصورت غیرمستقیم و با تأثیرگذاری آنها بر کیفیتهای دیگر ،بر وضعیت نمایانگر
ادراکی مکان عمومی تأثیر میگذارند .نتیجة مهمی که در این مقاله بهدست آمد ،چگونگی و میزان اثرگذاری متفاوت
کیفیتهای گوناگون بر نمایانگر ادراکی مکان عمومی است .فضا و ریخت با ضریب اثر مستقیم  1/955 ،1/115و
اثرگذاری غیرمستقیم  1/652 ،1/531و سپس اثرگذاری غیرمستقیم فضا بر اجتماع ( ،)1/123ریخت بر اجتماع و کارکرد
( 1/719و  )1/365بر وضعیت نمایانگر ادراکی مکان عمومی تأثیر میگذارند.
ضریب باالی تعیین نمایانگر ادراکی ( )1/119نشان میدهد این نمایانگر به شرایط محیطی و عوامل دیگر بسیار
وابسته است .برایناساس میتوان گفت این نمایانگر با برنامهریزی و طراحی مناسب عناصر محیطی قابلکنترل است .در
این میان ،اگر سیاستگذاریهای کارآمد در دستور کار مدیریت شهری قرار بگیرد ،کیفیتهای نمایانگر ادراکی مکان
عمومی بهصورت مطلوب ارتقا مییابند .در حوزة دانش نظری ،یافتههای این مقاله کمک میکند وضعیت و کیفیتهای
نمایانگر ادراکی در فرایند مکانسازی متناسب با کیفیتهای دیگر مدنظر قرار بگیرد .بدینترتیب که براساس مدل
مفهومی و یافتههای این پژوهش ،باید برنامهریزی و طراحی کیفیتهای ریختشناسی در راستای افزایش کارآمدی و
پاسخدهندگی کیفیتهای فضایی ،کارکردی و اجتماعی صورت بگیرد .سپس کیفیتهای کارکردی و اجتماعی متناسب با
بعد فضا و کیفیتهای اجتماعی با توجه به شرایط و کیفیتهای کارکردی در برنامهها و طرحهای شهرسازی لحاظ شود و
درنهایت اینکه با درنظرگرفتن کیفیتها و سنجههای نمایانگر ادراکی مکان عمومی ،ضروری است فرایندهای
مکانسازی در دستور کار مدیریت شهری قرار بگیرند .توجه مداوم و فراگیر به نحوة اولویت این ابعاد ،الگوی عملیاتی
کارآمدی را در فرایند ارتقای هنجارهای نمایانگر ادراکی مکان ایجاد میکند (شکل .)1
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شکل.8الرویعمویاتیکارآمددرفرایندارتقایهنجارهاینمایانررادراکیمکانعمومی 

مطالعات و مبانی علمی مکان عمومی نشان میدهد ،بعد ادراک یکی از ابعاد مهم مکان عمومی است که به صورتهای
متفاوت در پژوهشهای گوناگون بررسی شده است؛ بنابراین توجه به نمایانگر ادراکی و ارائة راهکارهای مناسب بهمنظور ارتقای
هنجارهای آن در فرایندهای مکانسازی از اهمیت ویژهای برخوردار است .در این پژوهش ،بر مبنای یافتههای بهدستآمده و
بهمنظور افزایش پاسخدهندگی نمایانگر ادراکی مکان عمومی پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 بهبود کیفیتهای متنوع ابعاد فضایی ،ریختشناسی ،اجتماعی و کارکردی مکان با توجه به روابط و اثرگذاری
میان کیفیتها با تأکید بر میزان سازگاری و هماهنگی کیفیتهای مختلف در راستای افزایش پاسخدهندگی
نمایانگر ادراکی مکان؛
 ارتقای کیفیت خوانایی مکانهای عمومی بهکمک بازطراحی مناظر و جدارهها با توجه به ترجیحات بصری
شهروندان؛
 فراهمکردن زمینهها و جاذبههای حضورپذیری مردم و برگزاری رویدادهای خاطرهانگیز در مکان؛
 ارائة خدمات گوناگون و کافی در مکانها و تقویت حس تعلق به مکان برای افزایش کیفیت دلبستگی نمایانگر
ادراکی مکان.
مکان عمومی و شرایط آن مجموعهای پیچیده و متنوع از کمیتها و کیفیتهای گوناگون را دربرمیگیرد .در این
پژوهش با توجه به هدف بیانشده ،اثرگذاری کیفیتهای بنیادی محیطی بر نمایانگر ادراکی بررسی شد .افزون بر این
کیفیتها ،عوامل ،کمیتها و کیفیتهای محیطی دیگر ،از جمله شرایط فردی و ابعاد حداکثری تشکیلدهندة مکان که
در بخش مبانی نظری بیان شدند ،ممکن است بر وضعیت نمایانگر ادراکی مکان تأثیرگذار باشند؛ از اینرو توجه به عوامل
دیگر و تحلیل آنها در ارتباط با یافتههای این پژوهش میتواند موضوع مطالعات آینده باشد.
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