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  چکیده

بر ابعاد کالبـدي و فـارغ از نگـاه اجتمـاعی صـورت       با تأکید ارزیابی فضاهاي شهري عموماً

ریزان ساخته نشـده  پذیرفته است؛ در صورتی که فضاهاي شهري تنها به وسیله طراحان و برنامه

این پـژوهش بـا    گیرند.می أثیرتبلکه در عمل از شیوه استفاده شهروندان و تصویر ذهنی آنها نیز 

هاي محیطی شامل معنا، عملکرد و شـکل فضـاي   مؤلفهپذیري رفتار انسان از تأثیرهدف واکاوي 

هـاي  شهري انجام شده اسـت. روش انجـام ایـن پـژوهش کـارکردي برگرفتـه از نتـایج بررسـی        

ت گرفتـه  سـازي صـور  مبنـاي آن مـدل   اي بوده که برکتابخانه -استنتاجی و اسنادي -توصیفی

به طـور مشـخص    SEMاست. ارزیابی صحت و دقت فرضیات به کمک روش معادالت ساختاري 

صـورت پذیرفتـه    SPSSو  Smart PLSافزارهـاي  در نـرم  (PLS)روش کمترین مربعات جزئـی  

اي ي و تـی تـک نمونـه   تأییدتحلیل عاملی ، (Bootstraping)هاي خودگردان سازي است. آزمون

(t-value) هـاي شـاخص اعتبـار اشـتراك     سـتا و آزمـون  در این را(CV com.) ،   شـاخص اعتبـار

جهـت نکـویی بـرازش مـورد      GOFو شـاخص   (R2)شـده  واریـانس تبیـین  ، (.CV red)افزونگی 

 085/6و  405/2، 403/3هاي پژوهش نشانگر فزونی سطح معنـاداري  استفاده قرار گرفتند. یافته

و در  96/1فضـاي شـهري از میـزان قابـل قبـول       به ترتیب در ارتباط با معنـا، عملکـرد و شـکل   

گیـري الگوهـاي رفتـاري    رابطه میان معنا، عملکرد و شکل فضاي شهري بـر شـکل   تأییدنهایت، 

  باشد. می
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  مقدمه

هاي تجلی هویت، فرهنگ و تمدن، بستري ی از بارزترین عرصهفضاهاي شهري به مثابه یک

جامع نسبت به کیفیت زندگی ساکنان هر جامعه بـه شـمار    مناسب براي یافتن دیدگاهی نسبتاً

: 1398روند. کیفیت این فضاها یکی از معیارهاي ارزیابی شـهرها بـوده (موحـد و همکـاران،     می

زمـان  پذیري هـم تأثیرزندگی روزمره شهروندان با  توان چگونگی) و در این فضاهاست که می71

از بستر یا کالبد فضا و نیز کمیت و کیفیت رخدادهاي اجتمـاعی را مشـاهده کـرده و همچنـین     

بـر تصـاویر ذهنـی آنـان مـورد       تأکیـد اش بـا  عملکرد این فضاها را تجسم شهر توسـط سـاکنان  

شهروندان دخالت داشـته و بـه صـورت     هاي عینی و ذهنی بر رفتارشناسایی قرار داد. این زمینه

شناسی محیطی یـا  قابل مطالعه هستند. روان 1شناسی محیطیتخصصی در ارتباط با دانش روان

شناختی رفتـار در ارتبـاط بـا    اي و با هدف مطالعه رواناکولوژیکی به عنوان تخصصی میان رشته

در بستر محـیط شـکل گرفـت.    هاي کالبدي و به بیانی دیگر، ارتباط چگونگی رفتار مردم محیط

بـر محـیط ایجـاد کـرده کـه       تأکیدبر شخص به  تأکیداز  2شناسی محیطی پارادایم شیفتیروان

شـود. مقالـه حاضـر بـا هـدف      می بر پایه الگوهاي رفتاري 3منجر به تبیین نظریه قرارگاه رفتاري

کـرد و شـکل فضـاي    معنـا، عمل  مؤلفـه بر سه  تأکیدبا  پذیري رفتار انسان از محیطتأثیرواکاوي 

شهري ابتدا مبانی نظري را جهت تدوین مدل تحلیلی مورد بررسی قرار داده و سـپس بـه ارائـه    

هاي آماري بر اساس تبدیل مدل تحلیلی به مدل عملیاتی در نتیجه اعمال آن بر محـدوده  یافته

  گیري صورت گرفته است.  پردازد. در نهایت بحث و نتیجهمطالعاتی می

  

  قروش تحقی -1

هاي شهري با رویکرد کارکردي برگرفته از نتایج بررسی -روش انجام این پژوهش راهبردي

مبنـاي آن مـدل تحلیلـی تـدوین شـده       اي بوده که برکتابخانه -استنتاجی و اسنادي -توصیفی

هـاي فضـاي شـهري بـر     مؤلفهگذاري تأثیراست. بر این اساس هدف این پژوهش واکاوي فرآیند 

هاي مرتبط کـه بیـانگر   ست. بدین ترتیب پس از مروري بر مطالعات و پژوهشالگوهاي رفتاري ا

هاي اندیشمندان گوناگون مورد بررسی قـرار  باشد، مبانی نظري و دیدگاهسیر تکاملی موضوع می

هـاي پـژوهش، مـدل تحلیلـی جهـت ارزیـابی       گرفته و بر پایه آنها و نیز روابط متقابل کلیـدواژه 

  تدوین و ارائه شده است:ها به ترتیب زیر فرضیه

                                                             
1 ecological psychology 
2 paradigm shift 
3 behavior setting 
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 ثر است.گیري الگوهاي رفتاري مؤفرضیه یک: معناي فضاي شهري بر شکل  

 است.مؤثرگیري الگوهاي رفتاري فرضیه دو: عملکرد فضاي شهري بر شکل  

 است. مؤثرگیري الگوهاي رفتاري فرضیه سه: شکل فضاي شهري بر شکل  

گویـه در   32شـنامه مشـتمل بـر    ها، گردآوري اطالعات به کمک پرسجهت بررسی فرضیه

جمعیت  1385صورت پذیرفت. بر اساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال  1طیف لیکرت

نفر اعـالم شـده اسـت. همچنـین جمعیـت محـالت عرفـی         606735شهر تهران برابر  2منطقه 

ابـر  شهر تهران به ترتیـب بر  2هاي مطالعاتی در منطقه آباد و مرزداران به عنوان محدودهسعادت

). بـه کمـک فرمـول    1385نفر برآورد شده است (مهندسین مشـاور سـراوند،    42643و  52910

هاي آماري هریک معـادل  هاي آماري براي محدودهدرصد حجم نمونه 5کوکران و سطح خطاي 

هاي یـاد شـده بـه کمـک     باشد. ارزیابی صحت و دقت فرضیهنفر می 760نفر و در مجموع  380

2مدل معادالت ساختاري
(SEM) 3به طور مشخص روش کمترین مربعات جزئی

(PLS) در نرم-

 SPSSافـزار هاي مرکـزي و پراکنـدگی نیـز در نـرم    صورت گرفته و شاخص Smart PLSافزار 

  اند. ارزیابی شده

  

  مبانی نظري -2

: 1397فضاي شهري به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی بوده (رجبی امیرآباد و رحمـانی،  

اسـت (فـاطمی و    مـؤثر هاي شهري و عمومی بـر کیفیـت زنـدگی شـهري     ان) و کیفیت مک100

بر آنکه فضا به واسطه معنا یـافتن آن و بـه بیـان دیگـر،      تأکید). با 193-194: 1398طبیبیان، 

شود و قائل شدن دو سطح ضمنی و عینی در فرآینـد یـاد   ادراك معنادار آن به مکان تبدیل می

گر، تجارب و احساسـات وي  پذیري ساختارهاي ذهنی مشاهدهتأثیرشده، معناي مکان برآمده از 

(Lynch, 1984; Altman & Low, 1992; Manzo, 2005)     از عناصـر هویـت بخـش فضـا 

(Gieryn, 2000)     سـاخت  ناشی از عناصر کالبـدي اعـم از طبیعـی و انسـان(Relph, 1976; 

Altman & Low, 1992; Agnew, 1987; Gieryn, 2000; Van der Klis & Karston, 

 & Gieryn, 2000; Van der Klis)هـا  ها و کـاربري ، عناصر عملکردي شامل فعالیت(2009

Karston, 2009) هاي فرهنگی و رفتارهـاي  و نیز عناصر اجتماعی مانند تعامالت انسانی، نشانه

                                                             
1 Likert scale 
2 Structural Equational Modeling (SEM) 
3 Partial Least Square (PLS) 
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 ;Manzo, 2005; Rapoport, 1990; Altman & Low, 1992)کالمـی و غیرکالمـی   

Agnew, 1987; Gustafson, 2010; Van der Klis & Karston, 2009)  در نتیجه تعامل

و بـه واسـطه ادراك فـردي    (Gustafson, 2010) گانـه میـان شـخص، دیگـران و محـیط     سه

(Canter, 1977; Manzo, 2005) شود.  تعریف می  

) و اجتمـاعی  1388عملکرد فضاي شهري، ناشـی از ابعـاد طراحانـه (کارمونـا و همکـاران،      

)Jacobs, 1960; Gehl, 1987  ،هـاي آن فضـا   ) آن، بیانگر قابلیت1387و ستارزاده و همکاران

 & Loulaitou- Siderisو  1387؛ سـتارزاده و همکـاران،    Gehl, 1987هـا ( در ایجاد فعالیت

Banerjee, 2006 ،مین روهی جهت تـأ ) اعم از فردي و گ1389) و حاالت رفتاري معین (پاکزاد

) 1389و پـاکزاد،   1388؛ کارمونا و همکـاران،  Carr et. al, 1992اي انسان (هنیازها و خواسته

 ;Bacon, 1974ها و استفاده مردم از فضـا ( بوده که بر پایه مشاهدات اولیه از چگونگی فعالیت

Jacobs, 1960; Gehl, 1987; Whyte, 1980; Copper Marcus & Sarkissian, 

1986; PPS, 2001 باشد. ) قابل شناسایی می1388ن، و کارمونا و همکارا  

رود، آنچـه کـه در   به کار می Shapeو  Formاگرچه در فارسی واژه شکل در هر دو مفهوم 

خواهـد   Formنظر است، معادل فارسـی   این پژوهش از مفهوم شکل شهر یا فضاي شهري مورد

از ایـن واژه   1بود. مفهوم شکل در این پژوهش منطبق بر سطح اول و سوم از معناشناسی کیـویچ 

، امـري  (Bramley, 2005; Cowan, 2008) و بیانگر ساختار، آرایش و نظم متشـکله هـر اثـر   

بـه نقـل از    Arnheim, 1986کننـده آن ( ء و مـرز مشـخص  صوري و عینی، نمود خـارجی شـی  

بـر سـطح اول، شـکل     تأکیـد باشد. بـا  می Bramley, 2005; Cowan, 2008)؛ 1387حبیب، 

ی است که کلیت این یک فضا را تعریف کرده و بـدین ترتیـب در بردارنـده    فضاي شهري انتظام

به نقل از پـاکزاد،   Maller, 1998; Trieb, 1974) و محتوایی (1385عناصر پیرامونی (حبیب، 

ثر از عناصـر پیرامـونی، بیـانگر    بر سطح سـوم، شـکل فضـاي شـهري متـأ      تأکید) است. با 1389

بدین ترتیب عناصر پیرامونی مبین مـرز خـارجی فضـاي    باشد. محدوده معرف فضاي شهري می

لبه (بدنه)، کف و سقف قابل شناسایی هستند. از آنجا که مفهـوم اخیـر    مؤلفهشهري، توسط سه 

یابد، بدین ترتیب، شکل فضاي شهري به عنوان یک ظـرف  ارتباط کمتري با الگوهاي رفتاري می

گیرد. لبه به عنـوان حامـل فضـاي زمینـه     میدر تناظر محسوسی با مفهوم لبه و کف در آن قرار 

 :Salingaros, 1999؛ 1389؛ پـاکزاد،  1392) و محدودکننـده فضـا (گهـل،    1387(منصوري، 

29; Sennett, 2006     ،هـاي  ) و رخـداد فعالیـت  1389)، بر معنـا و هویـت محـیط (یاراحمـدي

هـاي آن  بـوده و کیفیـت کـاربري    مـؤثر )  Greaney, 2016: 6و 1387اجتمـاعی (منصـوري،   

                                                             
١ Tatar Kivich  
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(Bramley, 2005; Clifton et. al, 2008; Conzen cited in Carmona et. al, 2003  و

Trieb, 1974  ،هاي طراحانه () در کنار ویژگی1389به نقل از پاکزادTrieb, 1974  به نقـل از

کـاربران فضـا دخالـت دارد.     (Gehl et al, 2006)) در تجربـه کیفیـات فضـایی    1389پـاکزاد،  

هـاي کالبـدي و   )، مبلمان و ویژگـی 1385عناصر محتوایی نیز پوشش گیاهی (حبیب،  منظور از

 & Clifton et al, 2008: 18; Cuthbert؛ 1385؛ حبیـب،  1391طراحانـه فضـا (لیـنچ،    

Anderson, 2002: 213باشد. ) می  

 -نگـر هنجـاري و بـرون   -رویکرد مورد نظـر ایـن پـژوهش از میـان رویکردهـاي شـناختی      

متمرکز بر رویکرد اخیر بوده که بر مبناي آن شکل فضاي شهري متـاثر از متغیرهـاي    نگر، درون

زمان براي فهـم منطـق   شناسانه، تاریخی، جغرافیایی و ادراکی فرض گردیده و همسیاسی، انسان

  گردد.  درونی بافت فضاي شهري تالش می

) در راسـتاي  1391اکزاد و بـزرگ،  و پـ  Lang, 1987رفتار، چگونگی انجام یک فعالیـت ( 

هاي فردي و گروهـی،  ثر از انگیزه) تعریف شده که متأ1375ص (رضوان، مین نیاز یا هدفی خاتأ

 ;Lang, 1987هاي محیطی، ادراك فردي، تصویر ذهنی و معناي برسـاخته از محـیط (  قابلیت

Trieb, 1974  ،بــه عنــوان واکنشــی در جهــت تعامــل بــا محــیط و 1391و پــاکزاد و بــزرگ (

ــا آن (همــاهنگ ) 1391و پــاکزاد و بــزرگ،  1375؛ رضــوان، 1390؛ آلــتمن، Trieb, 1974ی ب

مراتـب  گیري الگوهـاي رفتـاري، سلسـله   گذار بر شکلتأثیرشود. در ارتباط با نیازهاي دانسته می

  است.  تأکیدمورد  1نیازهاي انسانی مازلو

ه نظریه اصـلی کـنش   دیدگاه مورد نظر این پژوهش در ارزیابی الگوهاي رفتاري از میان س

باشـد. ایـن موضـوع مـورد     متقابل، نظریه گشتالت و نظریه اکولوژیکی بر مورد اخیر منطبق مـی 

باید با توجه به محیط پیرامونی وي اعم از کالبدي و پذیرش قرار دارد که رفتارشناسی انسان می

ه و خـود بـر   ثر شـد رفتـار انسـان از محـیط وي متـأ    اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد؛ چـرا کـه   

گیري معناي محیط دخالت دارد. بنـابراین در کنـار رویکـرد پدیدارشناسـانه بـه مسـاله از        شکل

پذیري رفتارهـاي انسـانی   تأثیرگیري خواهد شد. با توجه به شناسی محیطی نیز بهرهدانش روان

یـی  گراشناسی محیطی، نظریـه کـنش  از ادراك فردي، از میان نظریات مرتبط با ادراك در روان

و نظریه  5جیمز گیبسون 4هاي محیطی، نظریه قابلیت3برونزویک اگون 2احتمالی (الگوي عدسی)

                                                             
 

1. Abraham Maslow 
2. Theory of probabilistic functionalism (The Lens Model) 
3. Egon Brunswik 
4.  Theory of Affordances 
5. James Gibson 
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شود که محـیط  قرار دارد. همچنین پذیرفته می تأکیدمورد  2ایزا برالین 1کنندههاي جلبویژگی

هـاي  مبنـاي آن میـان جنبـه    به مانند یک قرارگاه رفتاري عمل کرده کـه بـر   3بنابر نظریه بارکر

ـ   کالبدي و الگوهاي رفتاري رابطه ویژه مشـابه در   ر بـروز رفتارهـاي نسـبتاً   اي برقرار بـوده کـه ب

 -بـر نظریـه محتـواي    تأکیـد هاي مختلف توسط افراد گوناگون داللت دارد. در حقیقـت بـا    زمان

بـر رفتـار، در صـورت شناسـایی      مؤثرهاي محیطی مبتنی بر لزوم شناسایی قابلیت 4اثباتی لنگ

هـاي محـیط را جهـت رخـداد یـا ممانعـت از       تـوان قابلیـت  بـر رفتـار مـی    مؤثرحیطی عوامل م

  ریزي و طراحی قرار داد. گیري الگوهاي رفتاري معین مورد برنامه شکل

شـود. در  فضا یک لوح سفید نبـوده و توسـط افـراد جامعـه تولیـد مـی       5بنا به تعبیر لوفور

شان مـورد اسـتفاده   هاي خود فضا را به شیوه مطلوبحقیقت افراد بنا بر ادراکات، نیازها و انگیزه

دهند. بدین ترتیب ممکن است عملکردهاي مـورد انتظـار و طراحـی    قرار داده و به آن شکل می

اي را به فضا ببخشند. با توجه به تعریف مـورد نظـر از رفتـار    شده فضا را تغییر داده و معانی تازه

هـاي انسـان از حالـت بـالقوه بـه فعلیـت       و انگیـزه  به عنوان خروجی فرآیندي که طی آن نیازها

کنندگان از فضا تولیـد یـا   رسند، تولید فضاي اجتماعی با عملکردهاي ویژه و مطلوب استفاده می

گردد. این فضاي اجتماعی خود از یک سو در بردارنده مناسبات و اشکالی اسـت کـه   بازتولید می

سـازد و از سـوي دیگـر، بـا تعریـف      ممکن مـی  ها در بستري کالبدي راامکان کنش میان انسان

اجتماعی منجر گردد. بر ایـن اسـاس    -گیري تمایزاتی در انتظام فضاییمرزها و قلمروها به شکل

، این پژوهش در رویکردي دو 8و راکرفلر 7لوفور و نظریات مون 6و با پذیرش نظریه فضاي افتراقی

گـردد،  هـا محسـوب مـی   اي رخداد فعالیتپذیرد که فضاي اجتماعی نه تنها بستري برسویه می

       1بلکه در تعیین نوع فعالیت هم دخالـت دارد. مـدل تحلیلـی پـژوهش مطـابق نمـودار شـماره        

  باشد.می
   

                                                             
6. Theory of Attractive Qualities 
7. Isaiah Berlin 
8. Roger Barker 
9. John Lang 
10. Henri Lefebvre 
11. Differential space 
12. Nancy D. Munn 
13. Rockerfeller, S. A. 
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  نگارندگان): مأخذگذاري فضاي شهري بر الگوهاي رفتاري (تأثیر: مدل تحلیلی فرآیند 1نمودار شماره 

  
  

هاي مطالعاتیمعرفی محدوده -3  

فاصـل رودخانـه درکـه تـا      هاي البرز (حدکوهشهر تهران از شمال به دامنه رشته 2منطقه 

فاصل میدان آزادي تا میدان توحید)، از شرق بـه   محله فرحزاد)، از جنوب به خیابان آزادي (حد

  شود.  یبزرگراه چمران و از غرب به خیابان اشرفی اصفهانی و بزرگراه محمدعلی جناح محدود م

) بوده کـه از  1385کیلومتر مربع (مهندسین مشاور سراوند،  4763وسعت این منطقه برابر 

گانه شهر تهران در اختیـار  22رتبه پنجم را بین مناطق  5و  21، 22، 4این جنبه پس از مناطق 

برابــر  1385دارد. جمعیـت ایــن منطقــه طبـق سرشــماري عمــومی نفـوس و مســکن در ســال    

نفـر بـرآورد گردیـده اسـت. از ایـن نظـر        640361برابر  1395ه که براي سال نفر بود 608814

تهران رتبه چهارم و مطابق برآورد سـال   15و  5، 4پس از مناطق  1385مطابق سرشماري سال 

ناحیـه   9رتبه سوم را در اختیار دارد. تعداد نواحی این منطقه برابـر   5و  4پس از مناطق  1395

گیرند. محله سعادت آباد نفر در هکتار را در بر می 93ن تراکم جمعیت گانه آ 27بوده و محالت 

 فضاي شهري بر الگوهاي رفتاري تأثیر

 از تولید فضاي شهري به عنوان فضاي اجتماعیب

 فضاي افتراقی لوفور و نظریات مون و راکرفلر)(بر پایه نظریه 

 کالبدي  -ایجاد تمایزات در انتظام فضایی

 ضمن تعریف قلمروها و مرزها

تأثیرگذاري فضاي اجتماعی نهفته در فضاي شهري بر 

 عالیتتعیین نوع رفتار ضمن ایجاد بستري براي رخداد ف

 جرم

 الگوهاي رفتاري نامطلوب

 خشونت

 فیزیکی، کالمی و غیرکالمی

نظریه رویکرد غیرکالمی 

 کاسکالنظریه 

 تانکیسنظریه 

 شناسی محیطیروان

 برونزویکگرایی احتمالی نظریه کنش

 گیبسونهاي محیطی نظریه قابلیت

 برالینکننده هاي جلبنظریه ویژگی

 فضاي شهري

 عملکرد

 معنا

 شکل
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از  دهـد. ایـن محلـه   شهر تهران را تشـکیل مـی   2شهرداري منطقه  1به همراه محله دریا ناحیه 

، از شـمال شـرق   کـوي فـراز   ، از شـمال بـه  شـهرك غـرب   ، از جنوب بـه بزرگراه چمران شرق به

 4محله مرزداران بـه همـراه محلـه سـتارخان ناحیـه       .راه دارد ادفرحز ، از شمال غرب بهاوین به

). 1395تهـران،   2دهند (سایت شـهرداري منطقـه   شهر تهران را تشکیل می 2شهرداري منطقه 

از شـمال محـدود بـه     2بندي نواحی و محالت سایت شهرداري منطقـه  این محله مطابق تقسیم

اله نوري، از جنوب محدود به بزرگراه جـالل  فضلبزرگراه همت، از شرق محدود به بزرگراه شیخ 

  باشد.احمد و از غرب محدود به بزرگراه یادگار امام میآل
  

  

  

هایافته -4  

آمار توصیفی -4-1  

 265سـال بـا    26-35نفر پاسخگو بیشترین فراوانی مربوط به گـروه سـنی    760از مجموع 

سـال و بـاالتر بـا     56گـروه سـنی    درصد و کمتـرین فراوانـی مربـوط بـه     30نفر و معادل حدود 

درصد از کل بوده است. بیشترین فراوانی جنسـی در اختیـار   10نفر و معادل حدود  79جمعیت 

درصـدي را   3نفري مردان بوده کـه تفـاوت حـدودا     367نفر در مقایسه با جمعیت  393زنان با 

طح کارشناسـی بـا   دهد. در ارتباط با میزان تحصیالت بیشترین فراوانی مربـوط بـه سـ   نشان می

درصد و کمترین فراوانی مربوط به سطح دکتر و باالتر بـا جمعیـت    33نفر و معادل حدود  253

دهنـدگان بـه پرسشـنامه از    درصد از کل بوده است. بیشترین پاسخ 15نفر و معادل حدود  117

اص درصد جمعیـت را بـه خـود اختصـ     50هل قرار داشته و بیش از نظر تأهل، در زمره افراد متأ

اند. همچنین بیشترین فراوانی در ارتباط با مدت سکونت در اختیار افرادي قرار داشـته کـه   داده

  گذرد. شان در محله میسال از مدت سکونت 5بین یک تا 

هاي پراکندگی توزیع در ارتبـاط بـا   شاخص هاي مرکزي وآمار توصیفی مشتمل بر شاخص

  گردند.  یمطرح م 1متغیرهاي پژوهش مطابق جدول شماره 
  

 : آمار توصیفی مرتبط با متغیرهاي پژوهش 1جدول شماره 

انحراف   چولگی  کشیدگی  متغیر

  معیار

کمترین   میانگین

  مقدار

بیشترین 

  مقدار

  3,79  1,33  2,3644  0,53031  0,274  -0,465  معناي فضاي شهري

  3,01  1,47  2,2414  0,33654  0,057  - 0,728  عملکرد فضاي شهري

  3,60  1,50  2,3746  0,42297  0,541  0,116  شکل فضاي شهري

  3,28  1,52  2,3251  0,38390  0,353  -0,464  الگوهاي رفتاري

  نگارندگان): مأخذ(
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آمار استنباطی -4-2  

 مـدل  :شـود  آزمـون مـی   نیدروو  بیرونی دو مدل (PLS)روش کمترین مربعات جزئی در 

هـاي معـادالت    یر در مـدل مشـابه تحلیـل مسـ   درونـی  گیـري و مـدل    ارز مدل اندازه هم بیرونی

ساختاري است. مدل درونی نشانگر بارهاي عاملی متغیرهاي مشاهده شده است. پـس از آزمـون   

مدل بیرونی الزم است مدل درونی که نشانگر ارتباط بین متغیرهاي پنهان پژوهش اسـت، ارائـه   

مرحلـه دوم در  هاي پژوهش پرداخـت.   توان به بررسی فرضیه گردد. با استفاده از مدل درونی می

داري ضرایب مسیر فرض شده در مدل پژوهش و واریانس تشریح شده  برآورد مدل، آزمون معنی

  گردد. وسیله هر مسیر برآورد می با ضریب تبیینی است که به

مقدم بـر ارزیـابی    PLSگیري در روش آزمون مدل اندازه گیري:الف) آزمون مدل اندازه

گیرد. له مدل بر مبناي پایایی و روایی مورد بررسی قرار میباشد. در این مرحمدل ساختاري می

نظـران در مـورد موضـوع تحقیـق تأییـد شـده و از       این پرسشنامه توسط صاحب یمحتوای روایی

هاي آماري از میانگین واریانس بر شیوه تأکیدهمچنین با  باشد.الزم برخوردار میو روایی  اعتبار

استفاده شده است. در ایـن شـیوه روایـی،     2روایی همگراجهت ارزیابی  (AVE) 1استخراج شده

 & Choua)شرط الزم بـراي اعتبـار و روایـی یـک سـازه اسـت        5/0میانگین واریانس حداقل 

Chen, 2009) . نتایج روایی همگراي مدل اندازه گیـري آورده شـده کـه بـا      2در جدول شماره

  گیرد.  می قرار دتأییروایی آن را مورد  5/0از  AVEتوجه به بیشتر بودن 
  

 گیري به به تفکیک متغیرهاي پژوهش : نتایج آزمون روایی همگراي مدل اندازه2جدول شماره 

 (AVE)میانگین واریانس   متغیر

  0,5342  معناي فضاي شهري

  0,5651  عملکرد فضاي شهري

  0,6921  شکل فضاي شهري

  0,5702  الگوهاي رفتاري

  نگارندگان): مأخذ(

  

، پایایی 4پرسشنامه از روش همسانی درونی ضریب آلفاي کرونباخ 3یاییبراي تحلیل پا

با توجه به اینکه ) استفاده شده است. 1(بار عاملی 6يتأییدو تحلیل عاملی  (CR) 5ترکیبی

                                                             
1. Average Variance Extracted (AVE) 
2. Convergent Validity 
3. Construct Reliability 
4. Cronbach’s Alpha 
5. Composite Reliability (CR) 
6. Confirmatory factor analysis 
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دهد، در  تري از پایایی درونی متغیرهاي پنهان ارائه می گیرانه ضریب آلفاي کرونباخ برآورد سخت

استفاده  2گلداشتاین -دیلون ρ یا معیار ترکیبیدیگري به نام پایایی  معیار PLS هاي مسیر مدل

 ,Fornell and Larcker) باشد 7/0گلداشتاین بیشتر از -دیلون ρ گردد. وقتی مقدار می

بعدي است و این شاخص در مقایسه با آلفاي  آن است که آن بلوك تک  دهنده نشان (1981

د. گرد بعدي بودن یک بلوك محسوب می اخص و تککرونباخ معرف بهتري براي پایایی هر ش

  آمده است. 3گیري به ترتیب در در جدول شماره نتایج مرتبط با پایایی مدل اندازه
  

 گیري به تفکیک متغیرهاي پژوهش: نتایج آزمون پایایی مدل اندازه3جدول شماره 

 (CR)پایایی ترکیبی   ضریب آلفاي کرونباخ  متغیر

  0,953  0,927  معناي فضاي شهري

  0,707  0,783  عملکرد فضاي شهري

  0,924  0,906  شکل فضاي شهري

  0,877  0,841  الگوهاي رفتاري

  نگارندگان): مأخذ(

  

با توجه به آنکه ضریب آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبـی در رابطـه بـا پرسشـنامه پـژوهش      

 7/0 ژوهش بیشـتر از گانـه پـ  به تفکیک هریک از متغیرهاي پنج 5مطابق با نتایج جدول شماره 

کرونبـاخ و پایـایی ترکیبـی مـورد     هاي ضریب آلفاي بر روش تأکیدباشد، پایایی پرسشنامه با می

هاي پرسشنامه به عنوان متغیرهاي مشهود و سنجشگر ید است. بارهاي عاملی مرتبط با گویهتأی

قدرت است.  ي آورده شدهتأییدجهت انجام تحلیل عاملی  4متغیرهاي مکنون در جدول شماره 

مقـداري   شده کهوسیله بار عاملی نشان داده  به مشهود) و متغیر مکنونرابطه بین عامل (متغیر 

نظـر   و از آن صـرف  بـوده رابطـه ضـعیف    ،باشد 3/0بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از 

  خواهد بود.  بسیار مطلوب 6/0تر از  بزرگ و مقدارقابل قبول  6/0تا  3/0شود. بار عاملی بین  می
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                            
7. Loadings factors 
8. Dillon-Goldstein's rho (ρ) 
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  هاي پرسشنامهي مرتبط با گویهتأیید: تحلیل عاملی 4جدول شماره 

  گویه  شاخص  متغیر
بار 

  عاملی
  قدرت  بار عاملی  گویه  شاخص  متغیر  قدرت

معناي 

فضاي 

  شهري

عناصر 

  کالبدي

Q25 0,653  باال  

شکل 

فضاي 

  شهري

پوشش 

  گیاهی

Q1 0,643  باال 

Q6 0,708  باال 

Q28  0,543  متوسط  
هاي ویژگی

  طراحانه

Q12  0,846  باال  

رویدادهاي 

  رسمی
Q32 0,761  باال  Q26  0,394  متوسط 

رویدادهاي 

  غیررسمی
Q15  0,452  مبلمان  متوسط  Q16  0,462  متوسط  

عناصر 

  اجتماعی

Q2 0,659  باال 
  لبه

Q18  0,718  باال 

Q19  0,709  باال Q29  0,622  باال 

Q24  0,612  کف باال  Q30  0,751  باال 

عملکرد 

فضاي 

  شهري

رضایتمندي 

  از حضور

Q10 0,830  باال 

الگوهاي 

  رفتاري

 باال  Q6 0,787  شخصیت
Q22  0,743  باال 

پیوند با 

  محیط
Q14 0,629  

 باال

  فعالیت

Q5 0,573  متوسط  
  انگیزه

Q8  0,762  باال 

Q9  0,743  باال Q13  0,649  باال 

Q23  0,643  باال 

کیفیت  متوسط  Q4  0,508  احساسات

  بصري
Q20 0,566  متوسط  

کیفیت 

  استفاده

Q17 0,721  باال 
  مذهب

Q3  0,588  متوسط 

Q21  0,633  باال Q31  0,870  باال 

Q27  0,880  فرهنگ باال  Q11  0,761  باال 

  نگارندگان): مأخذ(

  

اختاري معرفـی شـده، روابـط معنـاداري میـان      بر پایه مدل سب) آزمون مدل ساختاري: 

افـزار  بـه وسـیله نـرم    (PLS)متغیرهاي مشهود و مکنون به کمک روش کمترین مربعات جزئی 

Smart PLS  مشخص است، در سطح  5آزمون گردید. چنان که در جدول شماره  3,2,4نسخه

از میزان اسـتاندارد   یا سطوح معناداري براي تمامی مسیرها t-valueدرصد مقادیر  95اطمینان 

باشـد. ایـن   باالتر بوده و گواه وجود روابط معنادار میـان ابعـاد و متغیرهـاي پـژوهش مـی      96/1

  اند. به عنوان خروجی نرم افزار نیز مشخص شده 2ضرایب در نمودار شماره 
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  (SEM): متغیرهاي مکنون و مشهود در مدل معادالت ساختاري 5جدول شماره 

 متغیر مکنون (مستقل/ وابسته)  t-value شاخص t-value معناداري

 شخصیت  4,376  تأیید

  الگوهاي رفتاري  8,725

 انگیزه 3,403 تأیید

 احساسات 2,225 تأیید

 مذهب 5,138 تأیید

  فرهنگ 10,518 تأیید

 پوشش گیاهی 5,479 تأیید

 شکل  6,085

 مبلمان 2,440 تأیید

 هاي طراحانهویژگی 2,690 تأیید

 لبه 3,311 تأیید

 کف 2,327 تأیید

 عناصر کالبدي 3,036 تأیید

 معنا  3,403
 رویدادهاي رسمی 4,088 تأیید

 رویدادهاي غیررسمی 2,519 تأیید

 عناصر اجتماعی 2,698 تأیید

 رضایتمندي از حضور 2,182 تأیید

  عملکرد  2,405

 پیوند با محیط 2,037 تأیید

 عالیتف 2,092 تأیید

 کیفیت بصري 5,139 تأیید

 کیفیت استفاده 2,052 تأیید
 

  
 نگارندگان): مأخذ( (SEM): سطوح معناداري در مدل معادالت ساختاري 2نمودار شماره 
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که بیانگر شدت رابطـه هسـتند، نشـان     1یب مسیراضربارهاي عاملی و  3در نمودار شماره 

حاصل از معادله رگرسیون میان متغیرهـا   (β)ضرایب بتا اند. ضرایب مسیر در حقیقت داده شده

بـوده   در تحلیل عاملی اکتشـافی  (R2)شده هستند. اعداد داخل دوایر نیز بیانگر واریانس تبیین

چند درصـد از تغییـرات متغیـر وابسـته توسـط متغیرهـاي مسـتقل تبیـین         دهند که نشان می

 مشـهود ) و متغیر مکنونطه بین عامل (متغیر قدرت رابتر نیز اشاره شد، . چنان که پیششود می

شود. بار عاملی مقداري بین صفر و یک است. اگـر بـار عـاملی     نشان داده می وسیله بار عاملی  به

قابـل   6/0تا  3/0شود. بار عاملی بین  نظر می و از آن صرف بودهرابطه ضعیف  ،باشد 3/0کمتر از 

   و بیش از آن بسیار مطلوب خواهد بود.قبول 
  

 

   (SEM): ضرایب مسیر و بارهاي عاملی در مدل معادالت ساختاري 3نمودار شماره 

 نگارندگان): مأخذ(

  

تـوان بارهـاي عـاملی مربـوط بـه      مـی  Smart PLSافزار خروجی از نرم 4بر مبناي نمودار 

تبیـین نمـود. همچنـین مقـدار      6ها و متغیرهاي پژوهش را بـه ترتیـب جـدول شـماره     شاخص

در ارتباط با متغیرهاي وابسته و مستقل در جدول یاد شده مشـخص   (R2)یین شده واریانس تب

  شده است.  

  

  

  

                                                             
1. Path coefficient 
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  (SEM): بارهاي عاملی در مدل معادالت ساختاري 6جدول شماره 

 متغیر مکنون (مستقل/ وابسته)  R2 شاخص بار عاملی  امتیاز

 شخصیت  0,694  بسیار مطلوب

  الگوهاي رفتاري  0,740

 انگیزه 0,404  قابل قبول

 احساسات 0,225  ضعیف

 مذهب 0,648  بسیار مطلوب

  فرهنگ 0,852  بسیار مطلوب

 پوشش گیاهی 0,742  بسیار مطلوب

 شکل  0,000

 مبلمان 0,406 قابل قبول

 هاي طراحانهویژگی 0,529 قابل قبول

 لبه 0,635  بسیار مطلوب

 کف 0,375  قابل قبول

 اصر کالبديعن 0,646 بسیار مطلوب

 معنا  0,000
 رویدادهاي رسمی 0,723 بسیار مطلوب

 رویدادهاي غیررسمی 0,584 قابل قبول

 عناصر اجتماعی 0,408 قابل قبول

 رضایتمندي از حضور 0,752  بسیار مطلوب

  عملکرد  0,000

 پیوند با محیط 0,460  قابل قبول

 فعالیت 0,843 بسیار مطلوب

 کیفیت بصري 0,796 بسیار مطلوب

 کیفیت استفاده 0,648 بسیار مطلوب
 

  نگارندگان): مأخذ(

  

از میان بارهاي عاملی تنهـا ارتبـاط شـاخص احساسـات بـا الگوهـاي رفتـاري در ارزیـابی         

گیري الگوهاي رفتاري کمتـر  ات میان معنا، عملکرد و شکل فضاي شهري بر شکلتأثیرهمزمان 

عیف و در نتیجه قابل اغمـاض بـین شـاخص و متغیـر یـاد شـده       بوده که بیانگر رابطه ض 3/0از 

 1سـازي یـا بـوت اسـتراپ    از روش خـودگردان  PLSهـا در  باشد. در ارتباط با آزمون فرضـیه  می

-tشده آماره  هاي استخراج هاي مربوطه، ضریب مسیر به همراه نمره در خروجیشود. استفاده می

value نمرات مقدار  ،است 0,05شده در تحقیقات  ریفکه سطح خطاي تع  آنجا وجود دارد. ازt-

value  در نهایـت بررسـی صـحت و دقـت      دهنـده پـذیرش فرضـیه اسـت.     نشـان  96/1باالتر از

و  2ها با توجه به ساختار پیشنهادي نیازمند تمرکز بر سطوح معناداري در نمودار شـماره   فرضیه

  مشخص است.   7ل شماره بوده که نتایج آن در جدو 3ضرایب مسیر در نمودار شماره 

                                                             
1. Bootstrap 
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  PLSها بر مبناي ضرایب مسیر در روش : نتایج آزمون فرضیه7جدول شماره 

  نگارندگان): مأخذ(

  

باشـد،  مـی  96/1بدین ترتیب با توجه به آنکه سطوح معنـاداري تمـامی متغیرهـا بـاالتر از     

شـده دانسـت. در ایـن میـان بـا       تأییـد درصد  95ها را در سطح اطمینان توان تمامی فرضیه می

اند نیز قابل توجیه است. جدول ست آمدهبه د 3/0بر ضرایب مسیر که تمامی آنها باالتر از  تأکید

ها به کمـک مـدل معـادالت    هاي نهایی از فرآیند آزمون فرضیهنمایشگر نتایج و تحلیل 8شماره 

  باشد. می (PLS)و روش کمترین مربعات  (SEM)ساختاري 

  

 ها : نتایج و تحلیل نهایی آزمون فرضیه8جدول شماره 

  

  
  

  

  

  

  نگارندگان): مأخذ( 

از جملـه روش   (SEM)به طور کلی در مدل معادالت ساختاري ج) آزمون نکویی برازش: 

از آزمـون فرضـیه بهتـر اسـت تـا کیفیـت مـدل درونـی یـا           پس (PLS)جزئی  کمترین مربعات

 مدل ساختاري به معناي آن اسـت کـه آیـا متغیرهـاي مسـتقل      ساختاري ارزیابی شود. کیفیت

 شاخصاز  ارتباطرا دارند یا خیر؟ در این زا) (درونبینی متغیرهاي وابسته  توانایی پیش زا)(برون

و  (R2)، واریانس تبیـین شـده   3، شاخص اعتبار اشتراك2گیسر-استون ضریب یا 1اعتبار افزونگی

  شود.  ویی برازش و قدرت مدل ساختاري استفاده میهاي نکبه عنوان آزمون GOFشاخص 

                                                             
1. Cross Validated Redundancy (CV red.) 
2. Stone-Geisser’s Q² value 
3. Cross Validated Communality (CV com.) 

-tداري (عدد معنی مسیر

value( 
 ضریب مسیر 

 به متغیر از متغیر

  3,403  0,516 الگوهاي رفتاري معناي فضاي شهري

  عملکرد فضاي شهري
 الگوهاي رفتاري

 2,405   0,419  

  شکل فضاي شهري
 وهاي رفتاريالگ

 6,085   0,668  

 فرضیه   نتیجه آزمون   تأییدسطح 

 ییدتأ  یک  قابل قبول 

 تأیید  دو  قابل قبول  

 تأیید  سه  بسیار مطلوب  
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دهنده توانایی مدل در توصیف سازه بوده و درصـد پوشـش متغیـر مکنـون     نشان R2مقدار 

دهـد. در نهایـت از شـاخص    گذاري متغیر مشهود (مستقل) نشان میتأثیر(وابسته) را در نتیجه 

GOF مـدل در  شـاخص شود. این  می جهت ارزیابی قدرت کل مدل استفاده PLS   بـین  عـددي

. نتایج مقادیر نزدیک به یک نشانگر کیفیت مناسب مدل هستندرا به دست داده که صفر تا یک 

  آورده شده است.   9هاي نکویی برازش در جدول شماره مربوط به آزمون

  

  هاي نکویی برازش : مقادیر ارزیابی آزمون9جدول شماره 

  شاخص اعتبار اشتراك  متغیر

(CV com.) 

  خص اعتبار افزونگیشا

(CV red.)  

  واریانس تبیین شده

 (R2) 
GOF 

  -  0,29  0,62  معناي فضاي شهري

0,814  
  -  0,36  0,53  عملکرد فضاي شهري

  -  0,32  0,76  شکل فضاي شهري

  0,74  0,35  0,70  الگوهاي رفتاري

  : نگارندگان)مأخذ(

  

گیـري  افزونگـی نتیجـه   هـاي اشـتراك و  با توجه به مثبت بودن مقادیر مربوط بـه شـاخص  

شود که برازش مدل واجد کیفیت مناسب بوده است. برمبناي واریانس تبیین شـده مشـاهده    می

شود که میزان تحقق متغیر الگوهاي رفتاري در نتیجـه کـارکرد همزمـان سـه متغیـر معنـا،       می

ي باشد. در نهایت میـزان بـه دسـت آمـده بـرا     درصد می 74عملکرد و شکل فضاي شهري برابر 

و نزدیکـی آن بـه یـک مویـد مطلوبیـت مـدل سـاختاري پـژوهش          814/0برابـر   GOFشاخص 

  باشد.  می
  

  گیرينتیجه -5

هاي مکان یا فضاي شهري خود از تعریف مفهوم مکان مشتق گردیده که به صـورت  ویژگی

در بسـتري از روابـط    (Canter, 1977)خالصه مشتمل بر سه بعد کالبد، معنا و روابط انسـانی  

باشـد. کالبـد فضـاي شـهري را     مـی  (Gustafson, 2010: 1-10)ان فرد، دیگران و محـیط  می

توان متناظر با شکل آن دانست. در شهرسازي شـکل، نمـود یـا صـورت قابـل رویـت محتـوا         می

(Arnheim, 1968) ،و یا قسمتی از جهان که تحـت  1391پذیر (لینچ، مظاهر کالبدي و رویت (

شود. از سوي دیگـر  ) دانسته می22: 1390به نقل از حبیب،  (Alexander, 1964کنترل است 

در  و در نتیجـه صـرفاً   (Venturi, 1966)، شکل به وجود آورنده عملکرد بـوده  1و به تعبیر کان

                                                             
1. Louis Kahn 
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 (Whitehand, 1992)هاي جامعـه  رابطه با کالبد لحاظ نشده بلکه رابطه آن با ادراك و فعالیت

 مؤلفـه معنـایی در مقایسـه بـا دو     مؤلفـه گانه مکان، ن ابعاد سهشود. از میانیز در نظر گرفته می

پذیري از عوامل ذهنی و ضمنی تبیـین  تأثیردیگر، از پیچیدگی بیشتر برخوردار بوده و به جهت 

اي دوسـویه  شـکل، عملکـرد و معنـا همـواره رابطـه      مؤلفـه پـذیرد. سـه   آن دشوارتر صورت مـی 

ها را میان آنهـا متصـور   اي از گفتمانبتوان مجموعه با یکدیگر داشته و ممکن است 1(دیالکنیک)

شـوند تـا   شد که در قالب یک ساختار کلی قابل تعریف باشند. شکل و عملکرد با هم ترکیب می

اي ها و رفتارهاي گونـاگون را بدهنـد، شـکل و معنـی در تجربـه     انجام فعالیتها فرصتبه انسان

ملکرد و معنا در امور اجتماعی مشـترك ترکیـب   واسطه و احساسی از فضاهاي شهري و نیز ع بی

یاد شده درعین غیر قابل تقلیل بودن به یکدیگر، به طور غیر قابـل   مؤلفهشوند. بنابراین، سه می

اند. بدین ترتیـب،  و فضاهاي مختلف به هم پیوند خورده تفکیکی در ادراك و فهم انسان از مکان

گیـري و رخـداد   هاي انسـانی، در شـکل  ا تضمن فعالیتتوانند بها در ترکیب با هم میمؤلفهاین 

  باشند. مؤثرالگوهاي رفتاري 

  

   

                                                             
2. dialectic 
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