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مقدمه
شخص در ارتباط  شود یمسبب به فضاهای عمومی شهری  ها آن ةآگاهان شیوب کمروندان و احساسات ادراک ذهنی شه

 شود یمو یکپارچه  ابدی یممعنایی محیط پیوند  بسترگیرد در این حالت فهم و احساس شهروند با بدرونی با محیط قرار 

در این یکپارچگی  توانند یممختلف  یها تصوربنیادی محیطی به  یها تیفیک (.272: 5911و بندرآباد،  یچراغ شاه)

محیطی در طول زمان رضایتمندی ساکنان نسبت به شهر را به وجود  یها تیفیکعوامل مطلوب باشند.  نیآفر نقش

 فراوانی ریتأثمحیطی در فرایندهای طراحی شهری  یها تیفیکدهی  ن  ساما (.667: 5911و همکاران،  زاده عباس) آورد یم

: 5916آن ادراک مطلوب از فضاهای شهری دارد )سجادزاده و همکاران،  تبع بهو  یریپذ اجتماعاس امنیت، بر افزایش احس

ادراکی در  یها مؤلفه، کیفیت فضاها و نقش شده ساختهمعانی در فضاهای  خألجوامع انسانی و بروز  ةبا توسع (.711

 ةاست. درنظرگرفتن نحوه و چگونگی رابط گرفته قرارو طراحان شهری  زانیر برنامهانواع فضاها، مدنظر  یده شکل

شده با ذهنیات و رفتارهای انسانی در فرایندهای شهرسازی یکی از پیامدهای این امر است.  ساختهمتقابل محیط و فضای 

به مکان  یبستگ دلشوند.  میذهن مخاطب سبب آرامش و لذت در ، کنند یمفضاهایی که احساس تعلق و هویت را القا 

 ریتأثادراک فرد از محیط نیز بر و است محیطی فضاهای شهری وابسته  یها تیفیکعواملی است که به  نیتر همم جزء

 (.919: 5917و همکاران،  صاحب یمصطفو) گذارد می

 ها دادهانسان  .(31: 5935کسب اطالعات از محیط است )لنگ،  یشناخت روانو  یشناخت ستیزفرایند  محیطی ادراک

. ادراک محیطی با شناخت انسان از محیط همراه است و کند یمهنی الزم را از محیط پیرامون دریافت ذ یها انگاشتو 

 یها تیفیکو  ها تیکم(. 569: 5933صادقی، و  نژاد محمودیت است )ادراک حسی و شناخ کنش برهم ةاساس نتیج براین

 دلیل بهمکان  وابستگی فرد به (.95: 5917، و همکاران پرست حق) گذارند می ریتأثمکان شهری بعد ادراکی بر  محیطی

اجتماعی، کارکردی و فضایی  یها تیفیکاز  متأثرادراکی  یها تیفیکو  دیآ یمگوناگون محیطی به وجود  یها تیفیک

 یدهندگ پاسخمطلوبیت و  .(Windsong, 2010: 205;Kim, 2017 ) دنآور یم به مکان را فراهم یبستگ دل ةزمین

ممکن  عمومی یها مکاندر را حضورپذیری بیشتر شهروندان بستر  جزء عوامل مهمی است که ادراکی یها تیفیک

 .استبر آن ضروری و از اهمیت زیادی برخوردار  مؤثرمحیطی بنیادی  یها تیفیکاساس تحلیل  براینکند.  می

رهای ی در شهنامطلوبتأثیرات عمومی و گسترش شهرنشینی  یها مکاناجتماعی در  یها بیآسرشد  بهروروند 

عمومی  یها مکانبررسی ابعاد مختلف . (Cao and Kang, 2019; Shieh et al., 2015)وجود آورده است  مختلف به

مختلف  یها پژوهشدر  ،شهروندانتماعی و بهبود مطلوبیت حیات جمعی اج یها بحرانبرای رهایی از  ،اخیر ةدر چند ده

 یها صورتکه به  استادراک مکان یکی از ابعاد مهم مکان . (Scott and Sohn, 2019) است قرار گرفتهمورد توجه 

و فرد  شود یم برقرارفرد با مکان  یو پویا هیدوسو ةرابط ،. در فرایند ادراکداردگوناگون با ابعاد دیگر مکان ارتباط 

محیطی در  یها تیفیکمحیط براساس ابعاد بنیادی  ازبخشی از تجربه فرد . ابدی یبازمبراساس تجربه نیازهای خود را 

که فرایند  ،اساس نمایانگر ادراکی مکان براین. (Song and Soopramanien, 2019) ردیگ یمطول زمان شکل 

 ,.Avery et al) استمحیطی  یها تیفیکاز ابعاد بنیادی  متأثرآن به دو منبع عینی و ذهنی وابسته است،  یریگ شکل

از ابعاد مختلف  متأثرمستقیم  صورت بهیک سو که از  ردیگ یبرمتنوعی را درکی مکان هنجارهای مادرانمایانگر . (2019
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مکان عمومی مناسب  .(5913حبیبی، ) رندیپذ یمکالن و فرامحلی اثر  یها یگذار استیسدیگر از سوی مکان هستند و از 

 ;Yassin, 2019)تجربه کنند را اختیاری گوناگون -اجتماعی یها تیفعال بتوانند تا شهروندان کند یمرا فراهم  ییها نهیزم

Žlender and Gemin, 2020). 

محیطی مربوط  یها تیفیکموضوع مورد مطالعه در این مقاله، به ابعاد گوناگون ادراک و  دربارةمطالعات  بیشتر

گاه بررسی نشده است. از دیدمستقیم  صورت بهبنیادی محیط با نمایانگر ادراکی مکان  یها تیفیک ةرابط ، اماشود یم

، بر ادراک هستند. پیچیدگی، خوانایی مؤثرعامل مهم و دو وجودی و غیروجودی منظر  یها مشخصه( 5916) راد یمطهر

و مداخالت غیراصیل در  ها افزودهوجودی و تغییرات، اصالت، میزان آگاهی بیننده،  یها مشخصه عنوان بهوسعت و مقیاس 

( 5911سجادزاده و همکاران ) ةبه عقید. گذارند یمتأثیر ر بر ادراک وجودی منظ یها مشخصه عنوان به ،تاریخی ةمجموع

 یها یژگیوو  استسنتی  یها محلهمکانی و حس رضایت در  یبستگ دلایجاد  برایعامل مهمی محله مدت اقامت در 

( در 5911میرغالمی و آیشم ) هستند.ادراک  یها تیفیکبر  مؤثراجتماعی، عملکردی و بافت محله جزء عوامل کلیدی 

 ارومیه، شهر کالبدی، ادراکی، عملکردی و اجتماعی در خیابان امام یها مؤلفهمدل مفهومی حس مکان براساس  بررسی

و  ها یکاربرو توزیع مناسب کرده مختلف خیابان مذکور بیان های  وضعیتادراک نامتعادل شهروندان به حس مکان را در 

( 2119و همکاران ) کارمونا .اند کردهتبیین  ادشدهی ةس مکان در محدودجزء عوامل مهم ایجاد ح را تعامالت اجتماعی

 یها تیفیک یریگ شکل بر مؤثر یها نهیزم عنوان به، اجتماعی، بصری، کارکردی و زمان را یشناس ختیر یها تیفیک

و  هفرنان. اند نکردهتبیین براساس چارچوب و مدلی مشخص را  ها آنروابط متقابل میان  اند، اما کردهادراکی ذکر 

گوناگون جلوخان  یها تیفیکفعال و ادراک فضاهای عمومی،  یها جلوخانکیفیت  ةرابط بررسی( در 2151همکاران )

جلوخان ند و معتقد اند کردهذکر  مؤثرپذیری و سرزندگی را بر ادراک مطلوب شهروندان  فعال مانند ایمنی، راحتی، معاشرت

و طراحی شهری توجه ویژه به آن شود.  یزیر برنامهدر  بایدو  تأثیرگذار باشدری مانند فضای عمومی شه تواند یمفعال 

مدلی و  دانند میشده  ذهنی مختلف شهروندان را یکی از کارکردهای محیط ساخته یها ادراک (2151)روزتی و همکاران 

ی و طراحی زیر برنامهای مدیریت، فرایندهتا دهند  میگسترده و حجیم از محیط پیشنهاد  یها داده یآور جمعرا بر مبنای 

 درک کاربران محیط هدایت شود. ةبراساس تصویر ذهنی و نحوفضاهای عمومی 

مستلزم توجه به  ها آنو تبیین  گذارند می ریتأثنمایانگر ادراکی مکان بر متنوع فردی و محیطی  یها یژگیوو  ها نهیزم

بررسی این امر را  ها آنو هم روابط علت و معلولی  استحاکم  ها آنهم پیچیدگی خاصی بر  متغیرهای گوناگونی است که

است. ادراکی تبیین نشده  یها تیفیکبنیادی محیطی با  یها تیفیک ةمطالعات تاکنون روابط همبیشتر در . کند میدشوار 

اکی مکان گوناگون، الگوی عملیاتی بهبود هنجارهای نمایانگر ادر یها تیفیکبر مبنای تحلیل روابط میان همچنین 

 عمومی مکان یادراک نمایانگر این است کهپژوهش حاضر  سؤالرو  ؛ از اینقرار نگرفته است مدنظرارائه نشده و  عمومی

هدف  براین اساس،داد؛ هنجارهای آن را ارتقا  توان یمو چگونه  شود یمدیگر تبیین  یها تیفیککمک  بهتا چه میزان 

 ةارائ گوناگون بر نمایانگر ادراکی مکان، یها تیفیک و غیرمستقیم( مستقیم)اثرگذاری  ةنحو ضمن بیان رو شیپپژوهش 

و  یزیر برنامهدر نظام  عمومی یها مکان ةنمایانگر ادراکی برای توسع یدهندگ پاسخافزایش  منظور به کارآمد یها شنهادیپ

 .استطراحی شهری 
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مبانینظری
ادراکمحیطی

. دنفرست یمحسی به مغز پیام  یها رندهیگکمک  بهحسی در محیط  یها حرکماطالعات استقرار انسان در محیط، با 

ی فرایندی اادراک به معن ،گرید انیب به. انجامد یم، به ادراک دهد یمشده انجام  تفسیری که مغز بر اطالعات دریافت

عهده رفعال ب یا گونه هبرا  ها آنبخشی به امعندرنهایت اطالعات حسی و  یده سازمانذهنی یا روانی است که گزینش و 

و از این راه انسان روابط امور و  دنشو یم دار امعنحسی های  تجربهادراک، فرایندی ذهنی است که طی آن  ةدارد. پدید

 شده ارسالکه در آن اطالعات  فرد بخشی از نظام ادراکی است(. 22: 5975 پناهی،خدا و یروانی)ا ابدی یدرممعانی اشیا را 

 ,.Rossetti et al؛ 517: 5911)پاکزاد و بزرگ،  دنشو یمو تفسیر  یده سازمانمغز و دستگاه عصبی، حواس به از سوی 

 .اند تعاملزیرا این دو همیشه در حال  ؛فرد از محیط دشوار است یجداسازدر پردازش ادراکی  ،در بیشتر موارد. (2019

و  ها داده (.96: 5911، اندرو مکدر محیط است ) دادن آن دارد که فرد در حال انجامعاملی بستگی به نیز ادراکات 

. ادراک فرایند و (11: 5917)رضایی و همکاران،  شود یم تیهدافرد  یها زشیانگو  ازهاین کمک بهی طیاطالعات مح

 برای ادراکرا  یگذار ارزشو  یریتفس ،یاحساس ،یشناختو همکاران چهار بعد  تلسنیا ،بارهمراحل گوناگونی دارد. در این 

بارة بعد شناختی فکرکردن )در .(5919یی، اسکو ینوراللهمدیری و )اند  کرده، بیان کنند یمعمل  زمان هم صورت بهکه 

کمک  و فرد به کند یمبه معنادارشدن محیط برای فرد کمک  که اطالعات است ةو ذخیر یده سازمانمحرک محیطی(، 

است و در  رگذاریتأثکه بر درک وی از محیط  استساسات فرد بعد عاطفی اح .به محیط احساس داشته باشد تواند آن می

است که از محیط گرفته  ییها یتداع. بعد تفسیری شامل معانی یا گذارد یم ریتأثمقابل درک از محیط بر احساسات فرد 

هنی تکیه ذ یها اندوختهبه خاطرات و  ،اند شدهتجربه تازگی  به. در تفسیر اطالعات برای تطبیق محرکاتی که شود یم

(. 275: 5911آباد، رو بند یچراغ شاهو ترجیحات و تعیین خوب و بد است ) ها ارزشترکیب  یگذار ارزش. بعد شود یم

 عمومیادراکی مکان  یها تیفیکبر که  ییها محرک عنوان بهمحیطی بنیادی را  یها تیفیکاساس پژوهش حاضر  براین

 .کند میبررسی و تحلیل  ،شوند یم مربوطد ادراک عشناختی ب ةو به حوز گذارند می ریتأث

عمومیمکان

مکان بخشی از فضای . داند یم، مفاهیم ارزشی و محیط کالبدی تیفعالبعد را تلفیقی از سه  شهریعمومی مکان  5کانتر

 مشخص دارد و حاصل تعامل عوامل رفتاری، مفاهیم یا محدودهاست که از نظر مفهومی یا مادی  ساخت انسانطبیعی یا 

 .(López-Rodríguez et al., 2019: 2) محیط است یشناس ختیرکالبدی و  یها یژگیوانسان و از سوی دریافت  قابل

 Carmona) داند یم ها مؤلفهو حس مکان را برآیند این  ست، کالبد و معناتیفعالمعتقد است مکان متشکل از ابعاد  2پانتر

et al., 2003: 99) . کالبد، فعالیت،  یها مؤلفه ةمکان شهری بر پایکند  و بیان میمطرح گلکار مدل مکان پایدار را

متشکل از ابعاد کارکردی،  عمومیمکان (. 11: 5971)گلکار،  ردیگ یمو ادراک( شکل  ها تیذهناکوسیستم و تصورات )

 یها تیفیک یامحور برای حفظ و ارتق طراحیمستمر و  تمدیریدر این میان، فضایی، کالبدی، اجتماعی و معنایی است. 

                                                           
1. Canter 

2. Punter 
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کارکرد، ذهن، ریخت و فضا ابعاد حداقلی هستند که  (.253: 5919دهقان،  ساداتآن ضروری است )ذکاوت و مختلف 

و عالوه بر ابعاد یادشده، اجتماع، منظر، مدیریت، طبیعت و زمان حداکثر ابعادی هستند که بر  آورند یممکان را به وجود 

 (.5913بهزادفر، ) دهند یمو آن را شکل ند مؤثرمکان 

 یاز اجزا یا مجموعه . همچنیناست یمحل انتزاع کیاز  شیب یزیمکان چ گفت توان یم یدارشناسیپد دگاهیبراساس د

. (Song and Soopramanien, 2019; Mouratidis and Hassan, 2020) دهند یممکان را شکل  گریکدیمتنوع در کنار 

مکان به بارة در ها آن یابیارز شود یم سببافراد  تیک افراد استوار است. تفاوت ذهنو ادرا یمکان براساس نوع آگاه تیماه

 استافراد  تیتجربه و ذهن ،آورد یموجود  را به ها آن انمی تفاوت و ها مکان آنچهاساس  نیبرا .گوناگون انجام شود یها صورت

(Alexander et al., 2020) .نحوه ادراک شهروندان را  تیو هدا رییتغ ییتوانا گوناگون قیبه طر یطیمختلف مح یها تیفیک

 یعموم یها مکانکه در  یطیناسب با شراتشهروندان م یرفتار یالگوها. (Rossetti et al, 2019)دارند  یعموم یها مکاندر 

ان در شهروند یرفتار یالگوها یساخت هماز  یبخش .(Shang et al., 2020) هاست آنادراک  ةاز نحو متأثردارد،  انیجر

 (.5911 ،یدی)سع استمکان  یادراک انگرینما تیاز مطلوب یندیبرآ یعموم یها مکان

مکانبنیادییها یفیک

با توجه به اشتراک اشاره شده است.  ها آنو در مطالعات مختلفی به شود  می یبند دستهمکان در ابعاد متفاوتی  یها تیفیک

بنیادی و حیاتی  یها نهیزمرا  یشناس ختیرراکی، فضایی، اجتماعی و ابعاد کارکردی، اد توان یمپژوهشگران  دیتأکو 

براساس مبانی نظری و علمی  ،ابعاد یادشده در راستای اهداف پژوهش یها تیفیک نظر گرفت. بنابرایندر عمومیمکان 

 (.5تبیین شده است )جدول  ،موجود

 ها تیفعالهستند؛ زیرا بستر  رگذاریتأثی شهری ها مکانی ابعاد دیگر ها تیفیکی بر شناس ختیری فضایی و ها تیفیک

 Kazimierczak and Szafrańska, 2019; Wang et al., 2019; Zakariya et)کنند  و امور مختلف را فراهم می

al., 2014) .ی ریقرارگی هستند. ابعاد، چیدمان و نحوة شناس ختیری ها تیفیکو معلول  ندیبرآی فضایی ها تیفیک

ی کارکردی و اجتماعی از شرایط فضایی ها تیفیک. (Ashik et al., 2020) کنند یمی فضایی را تبیین ها تیفیک، ها توده

 ,.Yu et al؛ 5935زادگان،  هستند )عباس مؤثرو بر هنجارهای ادراکی مکان  رندیپذ یمی مکان تأثیر شناس ختیرو 

ی هستند و از سوی دیگر بر شناس ختیری فضایی و ها تیفیکاز  متأثری کارکردی از یک سو ها تیفیک. (2019

ی ادراکی برآیند شرایط و ها تیفیک. (Gu et al., 2019; Ibrahim et al., 2019)ند رگذاریتأثی اجتماعی ها تیفیک

اساس، روابط متغیرهای موضوع مورد  (. براین5917ی ابعاد دیگر مکان هستند )رحیمی و صبوری، ها تیفیکوضعیت 

ی حیاتی و بنیادی ها تیفیک(. توجه به نقش علت و معلولی 5شکل ) پژوهش نشان داده است مطالعه در مدل مفهومی

، که این پژوهش براساس مبانی نظری رسد یمی نمایانگر ادراکی مکان ضروری و اساسی به نظر ریگ شکلمحیطی در 

 .پردازد یمشده به بررسی آن  بیان
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مکانبنیادیابعادیها یفیک.9جدو 

هاآنومفهومهایفی کابعاد

 کارکردی

 (.Alfers et al., 2016) پیاده و سواره سالمتی و جانی خطر و تهدید نبودو  بودن ایمن: ایمنی
 (.Madanipour, 2018) (غیرهکودک و  یباز زدن، پرسه یدکردن،متنوع از مکان )خر یها استفاده: امکان یریپذ انعطاف

 (.Ibrahim et al., 2019ن و مختلف )گوناگو های یکاربرو  خدمات: تنوع
 (.Gu et al., 2019) دیگریک یبرا ها یکاربرو  ها یتفعال نداشتن مزاحمت: سازگاری

 (.Tarlov et al., 2019; Wang and Yang, 2019) روی یادهپو  وآمد رفت یبرا روها یادهپ بودن مناسب: مداری پیاده
 (.Liu et al., 2019; Zhang et al., 2019) اه یکاربرخدمات و  استفاده از یزان: مکارایی
 و ساعیدی  ؛Zhang et al., 2019) هاا  یکااربر  و استفاده از خدمات منظور بهشهروندان  ةو مراجع وآمد رفتو امکان  بودن دردسترس: پذیری یدسترس

 (.5916 همکاران،

 شناسی یختر

 (.Chen et al., 2019و سازگار با کارکرد ) همخوان یها فرممتفاوت با استفاده از  های ینماساز: گوناگونی
 (.Ahmed et al., 2014) ها تودهو ظاهر هماهنگ  مطلوب آسمان خط: یبصر تناسبات
 (.Stojanovski, 2018) یطمح دهنده یلتشک یعناصر کالبد و اجزا هماهنگی: وحدت

 (.Xu et al., 2019باشد ) یگرید ةادام یکیکه  یا گونه بهو اتصال کف و جداره  یوستگیفرم: پ پیوستگی
 (.Qiao et al., 2019) شهروندان حضوربرای  ساز ینهزم( یرهو غ یبانسا یمکت،نشستن، ن مخصوص ای)سکوه کالبدی عناصر: یکنندگ دعوت

 فضایی

 Fisher-Gewirtzmanز( )باا  گسترده )نسبتاً بازرگ و دل  ایدیده و( بلندمرتبه یها ساختمانفضا با  نداشتن محصوریت) باز فضاهای وجود: گشودگی

et al., 2005; Sanul and van Heur, 2018.) 
 (.Aulia et al., 2019( )جوار هم) بالفصل پیرامونی محیط اب فضا اتصال: یوندیپ هم

 (.Ashik et al., 2020) یادهسواره و پ وآمد رفت منظور بههمگان(  یبا عرض مناسب )برا یمسیرهای وجود و فضا به دسترسی قابلیت: نفوذپذیری
 (.Wan et al., 2019مختلف سطح شهر ) یو فضاها ها یتموقع یرمورد نظر به سا یاز فضا ی: امکان دسترسیکپارچگی

 ادراکی
 

 (.Kim, 2017) خاطره یادآوریو  یتداع :یزیانگ خاطره
 (.Ronsivalle, 2018و احساس تعلق نسبت به آن ) یطمح بافرد  یعاطف یوند: رابطه و پیبستگ دل

 (.Boeing, 2019; Roddier, 2019) یعآسان و سر یابی جهتو  مسیریابی: خوانایی

 اجتماعی

 (.Lees, 2008و افراد مسن( ) سال یانمهمه )کودک، نوجوان، جوان،  یافتنمکان و امکان حضور  داشتن عمومیت: یشمول همه
 (.Garcia, 2018( )یفرهنگ ییدادرو برگزاری برای مثال) کرمشت یهدفمشخص و با  یمردم در روزها شدن جمع: اجتماع و یریپذ اجتماع

 (Lan et al., 2019; Yue and Zhu, 2019)ها  آنجنب و جوش و تحرک مداوم  یط،: حضور افراد در محسرزندگی
 (.Li and He, 2019) خاطر آرامشاز خطر و ترس و با  یتافراد با مصون یافتنحضور: امنیت
 (.Hier, 2004) یرامونپ یها ساختمان ناساکنمردم حاضر در فضا و  یآن برا بودن یتؤر فضا و قابل های یتموقع شدن دیده: یریپذ نظارت

 

پژوهشمتغیرهایروابطیمفهوممد .9شکل

نرارندگانمنبع:

 



 874برهنجارهایادراکیمکانعمومیماثریبنیادیمحیطیها یفیکوهمکاران:تحویلسعیدی

 

پژوهشروش
مختلف بر  یها صورتبه هستند که ، اجتماعی و کارکردی ابعاد حیاتی و بنیادی مکان یشناس ختیرفضایی،  یها تیفیک

ر قالب مدل د ها آنبر مبنای ادبیات علمی موضوع تبیین شده و روابط میان  عواملند. این اثرگذارنمایانگر ادراکی 

و استنباط  باشد ریپذ امکانروابط مختلف میان متغیرهای پژوهش  یساز مدلتا  است مفهومی پژوهش نشان داده شده

 رو بنابراین روش پژوهش پیش ؛گیردبنمایانگر ادراکی مکان صورت  یریگ شکلمختلف در فرایند  یها تیفیکجایگاه 

از  یریگ بهرهبا  ها آن یساز یکمو پژوهش بررسی متغیرهای کیفی  منظور به آن یشناس روشو رویکرد  است بنیادی

 گوناگون، بر مبنای رویکرد آمیخته است. یها کیتکن

)که براساس ادبیات علمی  متغیرهای پژوهش به مربوط یها دادهو گردآوری  برداشتبرای تخصصی  ةپرسشنام

طراحی و  ةکارشناس و متخصص در حوز 521با  . سپسطراحی شد (اند  شدهارائه  5موضوع استخراج و در جدول 

. حجم نمونه دو شهری سابقه و تجربه داشتند، مصاحبه شد یها مکان یها تیفیک ةمطالع ةنیزم درکه  یشهر یزیر برنامه

 محاسبه شده است. بیشتر ةمؤلف یها شاخصتعداد مورد نیاز برای رویکرد حداقل مربعات جزئی با توجه به تعداد برابر 

روش  بهتنظیم شد. انتخاب کارشناسان و متخصصان مذکور  یا نهیگز براساس طیف لیکرت پنج سؤاالت یها هیگو

کسانی را که در این زمینه تجربه و دانش  نگاشوند مصاحبهترتیب که  بدین ؛برفی صورت گرفت گلوله یریگ نمونه

 .کردند یمتخصصی داشتند برای مصاحبه بعدی معرفی 

ابعاد کارکردی، فضایی، اجتماعی،  یها تیفیک با مفاهیم شده مطرح سؤاالتق انطبا ةمقایس باروایی پرسشنامه 

پایایی آلفای کرونباخ،  یها روشاز  نیز اه دادهبرای بررسی پایایی و اعتبار  بررسی و کنترل شد.و ادراکی  یشناس ختیر

هریک از  متغیرهایپایایی در روش آلفای کرونباخ براساس  شده استفاده شد. و ضریب میانگین واریانس استخراج ترکیبی

محاسبه شده است. برای کسب اطمینان از اعتبار و  ها آنمتناسب با بار عاملی نیز  در روش ترکیبی وابعاد با وزن یکسان 

در ضریب میانگین واریانس باشد.  7/1 پژوهش باید مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بیشتر از یریگ اندازهایایی ابزار پ

نشانگر خود را  یها انسیواردرصد  11 به معنای این است که بعد مورد نظر، بیشتر از 1/1 مقادیر بیشتر از ،شده استخراج

، پایایی و اعتبار 1/1 شده از و میانگین استخراج 7/1 یایی آلفای کرونباخ و ترکیبی از. بیشتربودن مقدار پاکند یمتبیین 

 (.2)جدول  کند یمو نتایج این مقاله را بیان  ها داده

یمکانشهرهاییفی کابعادیاییپا.6جدو 

شدهاستخراجواریانسمیانرینترکیبیپایاییکرونباخآلفایپژوهشمد متغیرهای
 117/1 365/1 717/1 اسیشن یختر

 777/1 152/1 311/1 فضایی

 771/1 111/1 119/1 کارکردی

 771/1 111/1 121/1 اجتماعی

 362/1 365/1 121/1 ادراکی
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-Smart افزار نرممعادالت ساختاری در  یساز مدلاز تکنیک  پژوهشبررسی روابط متغیرهای مدل مفهومی منظور  به

PLS بود و از  ریپذ امکانافزار  این نرمامکان تعریف مدل مفهومی پژوهش حاضر در محیط سو یک زیرا از  ؛استفاده شد

در فرایند  .بط میان متغیرهای مدل تحقیق استبرای بررسی روا ها کیتکن نیتر یکاربردیکی از این روش دیگر سوی 

بستگی  ظری موضوع و بر مبنای همکارشناسان براساس دانش ن از رویکرد انعکاسی استفاده شد؛ زیراتنظیم مدل یادشده 

 .سنجی مشارکت داشتندر فرایند نظرد ها تیفیککلی میان انواع 

یپژوهشهاافتهی
توانایی مدل کیفیت و متغیرها در مدل ساختاری و مفهومی مقاله، ابتدا ة رابط یدار امعن بررسی ضریب مسیر و ةمحاسببرای 

فضایی،  یها تیفیکو روابط میان  یاثرگذارسپس میزان  .شد بررسی  CV Red افزونگی ساختاری با استفاده از شاخص

، ضریب میرمستقیغاثر مستقیم،  تیدرنها. شدمحاسبه  عمومیمکان  نمایانگر ادراکی با، کارکردی و اجتماعی یشناس ختیر

 .شدن تبیی بنیادی یها تیفیککمک  بهنمایانگر ادراکی مکان  یریرپذییتغتعیین متغیرهای وابسته و درصد 

با توجه به اصول علمی حاکم بر  .صورت گرفتمدل ساختاری پژوهش کیفیت این شاخص محاسبة  با استفاده از

گفت مدل  توان یمشاخص مذکور برای همه متغیرهای مدل مثبت باشد،  ةآمد دست بهمقادیر  اگر معادالت ساختاری،

برای  9برخوردار است. شاخص مذکور در جدول  تحلیلتجزیه و و  ینیب شیپساختاری پژوهش از توانایی مناسبی برای 

مقادیر بیشتر از صفر گویای توانایی مناسب مدل ساختاری این  است. متغیرهای مدل ساختاری پژوهش محاسبه شده

 .استپژوهش 

پژوهشیمد ساختارییدق وتوانایبررس.3جدو 

 CV Redپژوهشمد یرهایمتغ

 621/1 کارکردی نمایانگر

 619/1 اجتماعی یانگرنما

 115/1 فضایی نمایانگر

 916/1 شناسی یختر نمایانگر

 716/1 ادراکی نمایانگر

  
براساس این  .دهد یمبر نمایانگر ادراکی مکان را نشان  ها آنبنیادی و اثرگذاری  یها تیفیک ةرابط یدار امعن T ةآمار

گفت  توان یم ،بیشتر باشد 16/5 مقدار این آماره از که یرصورتد. شود یمبررسی  ها تیفیک نبودنیا  بودناثرگذار ،آماره

یادشده برای  ةآمار ةبمحاس. شود یم تأییددرصد  11با میزان اطمینان شده در مدل ساختاری پژوهش  ی فرضها رابطه

و  دار امعن اکنمایانگر ادر یدهندگ پاسخبا ابعاد ریخت، فضا و کارکرد  ةفرض رابط، دهد یمنشان  متغیرهای پژوهش حاضر

 (.1و جدول  2)شکل  ستین تأییدشده و همچنین فضا با اجتماع عد اجتماعی با آنب ةرابط، اما استشده  تأیید
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پژوهشساختاریمد درمتغیرهاروابطیومعنادارtةآمار.6شکل

مد متغیرهایمتتقی تأثیراتیبررس.8جدو 

تأیید/رد(ی)معنادارtةآماری متتقةرابطفرض
 تأیید 119/6 .دارد وجود رابطه یادراک یانگرفضا و نما میان
 تأیید 111/9 .دارد وجود رابطه ادراکی نمایانگر و کارکرد میان
 تأیید 111/1 .دارد وجود رابطه ادراکی نمایانگر و ریخت میان
 رد 219/1 .دارد وجود رابطه ادراکی نمایانگر و اجتماع میان
 تأیید 511/91 .دارد وجود رابطه فضا و ریخت میان
 تأیید 593/9 .دارد وجود رابطه کارکرد و ریخت میان
 تأیید 135/5 .دارد وجود رابطه اجتماع و ریخت میان
 تأیید 275/6 .دارد وجود رابطه کارکرد و فضا میان
 رد 261/1 .دارد وجود رابطه اجتماع و فضا میان
 تأیید 131/55 .اردد وجود رابطه اجتماع و کارکرد میان

 

( ارتباط 2151) لی و هی و (2153) ، گارسیا(2151) یو و همکارانمطالعة در مطالعات مختلف از جمله  هرچند

رابطة  ها آنمیان  دهد یمدر این پژوهش نشان  ها دادهتجزیه و تحلیل ، اجتماعی با ادراک فرد بیان شده است یها تیفیک

با توجه به  یساز مدلدر فرایند وجود دارد، اما  ها آنمیان ای  رسد رابطه نظر می به یساز مدلوجود ندارد. بدون ی دار امعن

زیرا متغیرهای  ؛شود ینم تأییددر ارتباط با متغیرهای دیگر اثرگذار، این رابطه  ها آندرنظرگرفتن شرایط علت و معلولی 

یگر از جمله کارکرد و ریخت دارند. اگر شرایط و به متغیرهای دبسیاری وابستگی  ، مانند متغیرهای ادراکی،اجتماعی

از وضعیت نیز ادراکی  یها تیفیک ،اجتماعی وجود داشته باشد یها تیفیک یدهندگ پاسخبسترهای مختلف برای 
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 توانند ینممتغیرهای دیگر هستند و  متأثر از شدت بهاجتماعی  یها تیفی، اما کمناسبی برخوردار خواهند شد یدهندگ پاسخ

 .ندیآ یمبطن متغیرهای اجتماعی به وجود  ازادراکی  یها تیفیک . در این میان،باشند مستقلی عامل

ست. در مطالعات زیادی از جمله نی شدهتأییدمیان فضا و اجتماع  ةاین پژوهش رابط یساز مدل یها یخروجبراساس 

 ژهیو به ،فضا و اجتماع ةرابط ر( ب5935) زادگان عباس( و 2151(، وان و همکاران )2151و همکاران ) (، اشیک2151) ولیاا

 ،مدنظر باشد چیدمان فضا( ة)براساس نظری شده است. اگر حرکت طبیعی افراد در فضا دیتأکالگوهای رفتاری مردم 

به چینش فضا و مختصات هندسی آن توجه تنها زیرا در حرکت طبیعی  ؛رسد یمنظر  منطقی به ها آن ةگفت رابط توان یم

پژوهش به اثرگذاری این  یساز مدل. در شود ینمو خدمات توجه  ها یکاربرمحیطی مانند انواع  یها جاذبه و بهاست شده 

 اما ،شود میبر اجتماع رد  ییتنها بهمستقیم اثرگذاری فضا،  ةفرض رابط ؛ درنتیجهگوناگون توجه شده است یها تیفیک

مستقیم روابط . استخود تأثیرگذار اری کارکرد بر اجتماع، اثرگذاری بر کارکرد و سپس اثرگذ با میرمستقیغ صورت بهفضا 

ک یهر ریتأثب یضر . همچنیناند شده تأییدن مقاله یا یساز مدلند یدر فرا ،مطرح شده بود نیز یات نظریکه در ادب ،گرید

 نیمعضر گرفته در پژوهش حا صورت یساز مدل یها افتهیبراساس  ،است  هکه مشخص نبود یمدل ساختار یها مؤلفهاز 

ابعاد  یبند تیاولوفرایند و در  ها استفاده شود از آنکشور  ینظام شهرساز یا هیروو  ییمحتوا یها حوزهتا در  شدهن ییتبو 

، دهد یمنشان یکدیگر بنیادی محیطی بر  یها تیفیکاثرگذاری  .رندیگبمالک عمل قرار  طراحی شهری یها پردازه

در بنابراین  هستند؛نیز اثرگذار  میرمستقیغ صورت بهاین عوامل مایانگر ادراکی مکان، بر ن ها آنبر اثرگذاری مستقیم  عالوه

 است. بیان شدهمدل ساختاری پژوهش  یرهایمتغبررسی میزان اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم ادامه 

متغیرهامیانررای متیر

ادراکی مکان  هنجارهایا غیرمستقیم بر مستقیم ی صورت بهو ممکن است دارند دیگر ارتباط یکمتغیرهای پژوهش با 

 لیتحلتجزیه و . کند یمرا تبیین  ها آن یریاثرپذو  یاثرگذارمیان متغیرها، میزان ضریب مسیر  ةباشند. محاسب اثرگذار

، اما استفضا، ریخت، کارکرد و اجتماع بر نمایانگر ادراکی مکان مثبت و مستقیم  ضریب اثر، دهد یمنشان  ها داده

، 217/1، 955/1، 115/1ترتیب  فضا، ریخت، کارکرد و اجتماع به ضریب اثر مستقیمبرابر و یکسان نیست.  ها آنی اثرگذار

، اما و برای کارکرد ضعیف است توجه قابلتا حدودی قوی و نسبت  به ریختو  فضا است. ضریب اثر مذکور برای 125/1

 (.9شکل توجه است ) عیف و غیرقابلضخیلی و برای اجتماع  اثرگذار

Rکمک متغیرهای مستقل، با استفاده از ضریب تعیین ) در مدل ساختاری پژوهش میزان تغییرات متغیر وابسته به
2 )

ی بنیادی ها تیفیکدرصد از سوی  9/11(. متغیر وابستة مدل ساختاری پژوهش 1)جدول  شود یمی نیب شیپبرآورد و 

هش فضا، ریخت، کارکرد و اجتماع در برابر نمایانگر ادراکی مستقل و تبیین است. در مدل ساختاری پژو فیتعر قابلمکان 

جز ریخت، موارد دیگر در برابر هم مستقل و وابسته هستند؛ برای مثال کارکرد در مقایسه با فضا و ریخت  هستند، اما به

درصد از  3/12، 6/32، 2/73ترتیب  متغیر وابسته است و در مقایسه با اجتماع متغیر مستقل است. فضا، کارکرد و اجتماع به

 (.1ی هستند )جدول نیب شیپ و قابل شوند یمی محیطی تبیین ها تیفیکسوی 
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پژوهشساختاریمد متیرررای .3شکل

ساختاریمد متغیرهاییینتعرری .4جدو 

 R Square (R2)پژوهشمد یرهایمتغ

یشناس ختیر  - 

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

 

شده در مدل  بیان یها تیفیک دهد یمنشان  که است درصد محاسبه شده 9/11 ضریب تعیین نمایانگر ادراکی

 7/1 .گذارند یم ریتأثبر آن و  کنند می تبییننمایانگر ادراکی مکان را  یدهندگ پاسخاز  فراوانیمفهومی پژوهش، درصد 

از پس  .است دیگر یها تیفیکو از عوامل  تأثرم اند، نشده  نمایانگر ادراکی که در مدل این پژوهش تبیین از تغییراتدرصد 

در نیز نمایانگرهای کارکرد و فضا  .ابعاد دیگر پژوهش بیشتر است ازادراک، میزان ضریب تعیین نمایانگر اجتماعی 

میان فضا، ریخت، کارکرد و اجتماع با نمایانگر ادراکی مکان، میان  ةبر رابط افزون .ددارنبعدی قرار  یها تیاولو

 ینمایانگر ادراک یدهندگ پاسخبر میزان  میرمستقیغ صورت بهکه  استمتنوع مدل پژوهش نیز رابطه برقرار  یها تیفیک

مستقیم و تأثیر  6بر ادراک. در جدول  ها آنمانند اثرگذاری ریخت بر فضا و کارکرد و سپس اثرگذاری  ؛است مؤثرمکان 

 راتییتغهای ابعاد بنیادی مکان، عالوه بر کیفیت میان متغیرهای مدل ساختاری پژوهش نشان داده است. میرمستقیغ

 بیبوم آب، خاک و هوا به ترت یامورات گوناگون، حرکت در مکان، حالت و چگونگ یو عناصر مکان، سازمانده طیشرا
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. بنابراین آورندیم دیبوم را پدستیمنظر و ز ت،یریزمان، مد یانگرهایمترتب بر نما یو هنجارها هاتیفیک هایشالوده

 و عوامل دیگر است. یادشدهاز نمایانگرهای  تأثرنشده م مشخص درصد ضریب تعیین 7/1توان گفت که می

پژوهشیمد ساختاریرهایمتغیرمتتقی غوی اثراتمتتقیبررس.6جدو 

کلاثریرمتتقی غاثرمتتقی راثمتیر

 131/1 531/1 115/1 ادراکی <--- فضایی
 129/1 652/1 955/1 یادراک <--- شناسی یختر

 216/1 157/1 271/1 ادراکی <--- کارکردی
 125/1 1 125/1 ادراکی <--- اجتماعی

 331/1 1 331/1 ییفضا <--- شناسی یختر

 365/1 111/1 952/1 کارکردی <--- شناسی یختر

 316/1 719/1 519/1 اجتماعی <--- شناسی یختر

 625/1 1 625/1 کارکردی <--- فضایی

 112/1 123/1 121/1 اجتماعی <--- فضایی

 312/1 1 312/1 اجتماعی <--- کارکردی

 

تقیم بر نمایانگر ادراکی مکان بیشتر از اثرگذاری مس میرمستقیغ صورت بهو فضایی  یشناس ختیراثرگذاری ابعاد 

نمایانگر ادراکی را  یدهندگ پاسخبستر مستقیم  صورت بهو فضایی  یشناس ختیر یها تیفیکاگرچه که  ؛ به این معنااست

 ریتأثتغییرات نمایانگر مکان بسیاری بر است که به میزان  یا گونه بهدیگر  یها تیفیکبر  ها آن یاثرگذارکنند،  میفراهم 

ری، وحدت، پیوستگی فرم و صگوناگونی، تناسبات ب یها تیفیک، دهد یمقاله نشان این م یها افتهی تحلیل .گذارند می

 بانمایانگر فضایی  ، نفوذپذیری و یکپارچگییوندیپ همگشودگی،  یها تیفیکو  یشناس ختیرنمایانگر  ،یکنندگ دعوت

 دارند.مکان عمومی  ادراکی هنجارهایفرایند ایجاد ی بر توجه قابلاثرگذاری  ،بر نمایانگرهای دیگر یاثرگذار

بر نمایانگر ، اما رندیپذ یمتأثیر از کارکرد، فضا و ریخت  316/1و  112/1، 312/1 با ضریب کلاجتماعی  یها تیفیک

با توجه به  .محیطی هستنداجتماعی معلول شرایط  یها تیفیک دهد یمد. این امر نشان نندار چشمگیریادراکی اثر 

معادالت ساختاری پژوهش حاضر، اثرگذاری آن بر  یساز مدلدر فرایند له این مقوبرای  شده فیتعر یها سنجه

اگر  که یدرصورت شد؛ بنیادی محیطی بررسی یها تیفیکزیرا در این پژوهش  ؛نمایانگرهای ادراکی محسوس نیست

ن درآمد و نند مدت اقامت، میزاگوناگون ما یها تیکم دیگر و همچنین یها تیفیک به شده یبررس یها تیفیکبر  افزون

 .یابدتغییر بر نمایانگر ادراکی مکان عمومی توجه شود، ممکن است اثرگذاری آن  غیره

و تفسیرهای ذهنی بر مبنای تجارب فردی و شرایط محیطی  لیتحل ندیبرآادراک مکان عمومی با توجه به اینکه 

بنیادی  یها تیفیکمیان  . روابطاست اراثرگذگوناگون  یها وهیشبه  عمومی یها مکانرفتار شهروندان در  ةنحوبر است، 

 یها تیفیک. وابستگی نمایانگر ادراکی مکان به کند یمیادآوری سازی  مکاندر فرایندهای را  ها آنمکان، اهمیت توجه به 

 یها تیفیک ةکنند فراهم یها نهیزم یشهر کالن یها یگذار استیسباید در ک سو یکه از  کند یمبنیادی محیطی ایجاب 

نمایانگرهای  یها سنجهعمومی به  یها مکانو طراحی  یزیر برنامهدر باید دیگر سوی و از  محیطی لحاظ شوند بنیادی

مکان عمومی تنها مفهوم و  بر نمایانگر ادراکی توجه شود. ها آننحوه و اولویت اثرگذاری مکان،  ةدهند لیتشکبنیادی 
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و کالبدی از  ردیگ یبرمرا در ها آنمختلف  یها تیفعالی و شهروند یها کنش برهمبلکه رفتار و کالبدی نیست،  یعنصر

اساس  . براینشود یممحسوب  ها آن یها تیفعالبروز تعامالت اجتماعی شهروندان و محل برقراری  ةشهر است که عرص

 دنگذار می ریتأث ها آنرفتار  ةشیو بر و دننیآفر یممتفاوتی را برای شهروندان  یها حسگوناگون مکان عمومی،  یها تیفیک

که بخش  دنآور یموجود  بهفردی ادراک مختلفی را متناسب با مختصات فرد  یها تجربهشرایط ذهنی و  تبع بهو 

 است. پذیر نیتبی  قابل کنترل و محیطی یها تیفیککمک  بهاز این ادراک  چشمگیری

یریگجهینت
شدن دار امعندر ذهن و  ها دادهند تفسیر و تحلیل در فرایکه  اند آوردهوجود  عناصر گوناگونی محیط مکان عمومی را به

فرد به ادراک  ةدر محیط با توجه به تجرب ها آناطالعات حسی، تفسیر و تحلیل  یده سازمانمحیط برای فرد نقش دارند. 

گوناگون را  یها تیفیکو  ها تیکماز  یا گستردهطیف  محیط ةدهند لیتشکوعه شرایط و عناصر م. مجانجامد یم

مکان عمومی بررسی  یبنیادی محیطی بر مطلوبیت نمایانگر ادراک یها تیفیکدر این پژوهش اثرگذاری . رندیگ یبرمدر

نمایانگر  یزیانگ خاطرهو  یبستگ دلخوانایی،  هنجارهای دهد، میپژوهش حاضر نشان  یها دادهتجزیه و تحلیل شد. 

تبیین و برآورد است. فضا و  قابلارکردی و اجتماعی ، کیشناس ختیرفضایی،  نمایانگرهایکمک  بهادراکی مکان عمومی 

نمایانگر وضعیت  ، بردیگر یها تیفیکبر  ها آن با تأثیرگذاریو  میرمستقیغ صورت بهبر اثرگذاری مستقیم،  افزونریخت 

فاوت چگونگی و میزان اثرگذاری مت ،آمد دست بهمهمی که در این مقاله  ةنتیج .گذارند می ریتأثکی مکان عمومی ادرا

و  955/1، 115/1 فضا و ریخت با ضریب اثر مستقیم. است مکان عمومی بر نمایانگر ادراکی گوناگون یها تیفیک

 ، ریخت بر اجتماع و کارکرد(123/1) و سپس اثرگذاری غیرمستقیم فضا بر اجتماع 652/1، 531/1 میرمستقیغ یاثرگذار

 .گذارند می ریتأثمی کی مکان عمونمایانگر ادرابر وضعیت ( 365/1و  719/1)

بسیار این نمایانگر به شرایط محیطی و عوامل دیگر  دهد نشان می( 119/1تعیین نمایانگر ادراکی )باالی ضریب 

. در است کنترل قابلو طراحی مناسب عناصر محیطی  یزیر برنامه باگفت این نمایانگر  توان یماساس  . براینوابسته است

نمایانگر ادراکی مکان  یها تیفیکگیرد، بکارآمد در دستور کار مدیریت شهری قرار  یها یگذار استیساگر  این میان،

 یها تیفیکو  وضعیت کند یمکمک ی این مقاله ها افتهدر حوزة دانش نظری، ی .یابند میمطلوب ارتقا  صورت بهعمومی 

ترتیب که براساس مدل  رد. بدینگیبقرار  مدنظردیگر  یها تیفیکمتناسب با  یساز مکاندر فرایند نمایانگر ادراکی 

افزایش کارآمدی و  در راستای یشناس ختیر یها تیفیکو طراحی  یزیر برنامهاین پژوهش، باید  یها افتهیو  مفهومی

کارکردی و اجتماعی متناسب با  یها تیفیکگیرد. سپس بفضایی، کارکردی و اجتماعی صورت  یها تیفیک یدهندگ پاسخ

شهرسازی لحاظ شود و  یها طرحو  ها برنامهکارکردی در  یها تیفیکماعی با توجه به شرایط و اجت یها تیفیکبعد فضا و 

فرایندهای ضروری است نمایانگر ادراکی مکان عمومی،  یها سنجهو  ها تیفیکبا درنظرگرفتن  اینکه تیدرنها

 یاتیعمل یالگو ،ن ابعادیت ایاولو ةنحو بهمداوم و فراگیر توجه  گیرند.بقرار  مدیریت شهری در دستور کار یساز مکان

 (.1)شکل کند  ایجاد میمکان  یانگر ادراکینما یهنجارها یند ارتقایرا در فرا یکارآمد
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یعموممکانادراکینمایانررهنجارهاییارتقافراینددرکارآمدعمویاتیالروی.8شکل

 یها صورتکه به  استادراک یکی از ابعاد مهم مکان عمومی  دهد، بعد میان مطالعات و مبانی علمی مکان عمومی نش

 یارتقا منظور بهراهکارهای مناسب  ةو ارائی بنابراین توجه به نمایانگر ادراک ؛است شدهگوناگون بررسی  یها پژوهشمتفاوت در 

و  آمده دست به یها افتهیمبنای  بر ،پژوهش . در ایناستبرخوردار  یا ژهیواز اهمیت  یساز مکاندر فرایندهای  هنجارهای آن

 :شود یمزیر ارائه  یها شنهادیپنمایانگر ادراکی مکان عمومی  یدهندگ پاسخافزایش  منظور به

  اجتماعی و کارکردی مکان با توجه به روابط و اثرگذارییشناس ختیرابعاد فضایی، متنوع  یها تیفیکبهبود ، 

 یدهندگ پاسخمختلف در راستای افزایش  یها تیفیکسازگاری و هماهنگی میزان بر  دیتأکبا  ها تیفیکمیان 

 ؛نمایانگر ادراکی مکان

 با توجه به ترجیحات بصری  ها جدارهبازطراحی مناظر و  کمک بهعمومی  یها مکانکیفیت خوانایی  یارتقا

 ؛شهروندان

 ؛در مکان زیانگ اطرهخرویدادهای  یبرگزارحضورپذیری مردم و  یها جاذبهو  ها نهیزمکردن  فراهم 

 نمایانگر  یبستگ دلبه مکان برای افزایش کیفیت  تعلقو تقویت حس  ها مکاندر و کافی گوناگون خدمات  ةارائ

 .ادراکی مکان

. در این ردیگ یبرمگوناگون را در یها تیفیکو  ها تیکمپیچیده و متنوع از  یا مجموعهمکان عمومی و شرایط آن 

 این بر افزون. شدبنیادی محیطی بر نمایانگر ادراکی بررسی  یها تیفیکشده، اثرگذاری  نپژوهش با توجه به هدف بیا

که  مکان ةدهند لیتشکجمله شرایط فردی و ابعاد حداکثری  ، ازمحیطی دیگر یها تفییکو  هاعوامل، کمیت ،ها تیفیک

توجه به عوامل  رو نیااز  گذار باشند؛ریتأثنمایانگر ادراکی مکان بر وضعیت ممکن است  ،در بخش مبانی نظری بیان شدند

 موضوع مطالعات آینده باشد. تواند یماین پژوهش  یها افتهیدر ارتباط با  ها آندیگر و تحلیل 
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منابع
 ، تهران: انتشارات سمت.احساس و ادراک یروانشناس(. 5975) یخداپناه میمحمود و محمد کر ،یروانیا

 .دانشگاه علم و صنعت ایران انتشارات :تهران ،شهر یادروازه یهااالند یطراح اصول(. 5913) یمصطف بهزادفر،

 .شهر آرمان انتشارات: تهران سوم، چاپ ،طراحان یبرا طیمح یشناسروان یالفبا(. 5911) بزرگ دهیحم و جهانشاه پاکزاد،

 با هاآن یبندتیاولو و شهر دروازة در یطیمح یهاتیفیک سنجش»(. 5913) یدیسع یمهد و لیاسماع عه،یش ومرث،یک ،یبیحب

 .22-1 صص ،57 شمارة ران،یا یشهرساز و یمعمار ةینشر ،«یاشبکه لیتحل ندیفرا از استفاده

 یکنش یوفادار بر یمکان یبستگ دل و یادراک یهانهیزم راتیتأث لیتحل»(. 5917) زادهیاب الناز و اریماز ،یآصف ن،یفرز پرست،حق

 .11-21 صص ،92 سال نهم، شمارة ،ییفضا یزیربرنامه یعلم فصلنامة ،«(زیتبر یخیتار ارباز: یمورد نمونة) گردشگران

 ةینشر ،«یعموم عرصة در تیفیک سازنده یها مؤلفه و مکان خلق تیریمد مدل»(. 5919) دهقان سادات نیاسمی و کامران ذکاوت،

 .221-251 صص ،57 شمارة آرمانشهر،

 پارک: یمورد نمونة) یشهر یفضا ادراک در شهروندان یذهن یهاوارهطرح بر میاقل ریتأث»(. 5917) یصبور صابر و الیل ،یمیرح

 .551-11 صص ،9 شمارة ،یطیمح یزیربرنامه و ایجغراف مجلة ،«(زیتبر یگلائل

 یشناختروان ندیفرا یاالگواره نییتب»(. 5917) یسالم رینص محمدرضا و فیشر ،یدهباش نیمز غزال، ،یکرامت ن،یحس ،ییرضا

 ،61سال پانزدهم، شمارة  نظر، باغ ةینشر ،«ادراک واسط نقش بر تمرکز با مکان حس تحقق و یطیمح یمعنا حصول

 .66-11. صص

 ساکنان تیامن احساس بر مؤثر یطیمح عوامل سنجش»(. 5916) یحق محمدرضا و دیمحمدسع ،یزدیا حسن، سجادزاده،

 .721-711 صص ،1 شمارة ،یشهر یزیربرنامه یایرافجغ ةینشر ،«همدان شهر یررسمیغ یهاسکونتگاه

 ابانیخ: یمورد مطالعة) یشهر یهامکان در شهروندان یرفتار یالگوها شیدایپ یهانهیزم یواکاو(. 5911) یمهد ،یدیسع

 و علم دانشگاه: تهران ن،یرالدیخ رضا و بهزادفر یمصطف: راهنما استاد ،یشهرساز یدکتر رسالة ،(تهران شهر عصریول

 .ایران صنعت

-دروازه یاجتماع و یکارکرد یانگرهاینما تیفیک یارتقا و سنجش»(. 5916) عهیش لیاسماع و ومرثیک ،یبیحب ،یمهد ،یدیسع

 شمارة ،یشهر یگردشگر ةینشر ،«(بانه شهر: یمورد مطالعة) یگردشگر توسعة یراستا در شهر یخروج و یورود یها

 .53-5 صص ،9

 . تهران یدانشگاه جهاد سازمان انتشارات: تهران دوم، چاپ ،طیمح در محاط(. 5911) بندرآباد ارضیعل و آزاده ،یشاهچراغ

 ساکنان یتمندیرضا بر یطیمح تیفیک عوامل ریتأث یبررس»(. 5911) یرابر یعسکر اباصلت و فرزانه ،یگوهر شهاب، زاده،عباس

 .675-619 صص ،1 شمارة ،یشهر یزیرامهبرن یایجغراف یهاپژوهش ةینشر ،«مشهد در یمسکون یهامجتمع در

 ،یشهر تیریمد فصلنامة ،«زدی شهر به ینگاه با یشهر یطراح ندیفرا در فضا دمانیچ روش»(. 5935) یمصطف زادگان،عباس

 .71-61 صص ،1 شمارة

 .61-93 صص ،92 شمارة ،«صفه ةینشر ،یشهر یطراح تیفیک سازندة یها مؤلفه»(. 5971) کوروش گلکار،



9311،پاییز3،شمارة8دورةریزیشهری،هایجغرافیایبرنامهپژوهش888

 

 دانشگاه انتشارات: تهران فر،ینیع رضایعل ترجمة ،طیمح یطراح در یرفتار علوم نقش: یمعمار ةینظر نشیآفر(. 5935) جان لنگ،

 .تهران

 .هله انتشارات: تهران ،یاجتماع رفاه تا طیمح یشناسروان از یشهر یطراح(. 5933) یصادق رضایعل و یهاد نژاد،یمحمود

 ،یشهر مطالعات ةینشر ،«(ع) نیحس امام دانیم ییفضا یبصر ادراک یابیارز»(. 5919) ییسکوا ینورالله کوین و آتوسا ،یریمد

 . 36-77 صص ،55 شمارة

 در یشهر یهانشانه گاهیجا نییتب»(. 5917) زادهیصادق رضایعل و رضامحمد پوراقدم، فرزانه، پور،ساسان سوران، صاحب،یمصطفو

 یهاپژوهش ةینشر ،«(سنندج شهر: یمورد مطالعة) شهروندان یذهن ریتصو بر دیتأک با مکان به یبستگ دل یارتقا و حفظ

 .961-995. صص ،2 شمارة ،یشهر یزیربرنامه یایجغراف

-11 شمارة شهر، هفت ةینشر ،«یخیتار یشهر منظر در یبصر ارتباط و ادراک بر مؤثر یها مؤلفه»(. 5916) یمهر راد،یمطهر

 .62-19 صص ،16

 .ایوان انتشارات: تهران چهارم، چاپ ،یمحمود غالمرضا ترجمة ،یطیمح یشناسروان(. 5911) یت سیسفران اندرو،مک

 و یعملکرد ،یادراک ،یکالبد یها مؤلفه براساس مکان حس یابیارز یمفهوم مدل»(. 5911) شمیآ معصومه و یمرتض ،یرغالمیم

 .31-61 صص ،51 شمارة ،یشهر مطالعات ةینشر ،«هیاروم امام ابانیخ: یمورد مطالعات) یاجتماع
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