
 

آماری    ۀپیمایشی و از نظر ماهیت، کمی است. جامع-کاربردی و از نظر روش توصیفی  ،این پژوهش از نظر هدف 

ها با توجه به گستردگی  شامل معماران و اساتید دانشگاهی است که به موضوع تحقیق آگاهی دارند و تعداد آن

عنوان  به نفر 384نامشخص، تعداد  ۀو حجم جامعبا استفاده از فرمول کوکران در سطح کشور نامشخص است. 

  ییایپا  یجهت بررسد.  شالی استفاده  ؤس  85نامه  در این پژوهش از پرسش  حجم نمونه در نظر گرفته شدند.

  یصور  ییاز روا  ییروا  یدست آمد و جهت بررسه /. ب785آن    زانیکرونباخ استفاده شد که م  ینامه از آلفاپرسش

افزار  ییدی برای اعتبارسنجی مدل با کمک نرمأ ، تحلیل عاملی ت k-sدر ادامه از آزمون    شد.  دییأاستفاده و ت

smart pls    وspss    85متغیر اصلی و    6استفاده شد. نتایج نشان داد مدل از روایی برخوردار بوده و مدل با  

از پژوهش نشان مییید شد. و همچنین یافتهأبعد ت روح مکان همان عناصر   جادیابزار ادهد که  های حاصل 

به    لیار هم تبددرست در کن  یها را براساس احترام حواس انسانآن یهایژگیو  د یهستند که با طیمح  یکیزیف

ا  ۀ کنندمحاط  یفضا تا  نمود  پ   یی ها دهیانسان ساخت  مستتر هستند در احساس   ی نیع   یهاکرهیکه در ذات 

و    الیاز حس خ  یریگبا بهره  یو استعار  ی انتزاع   اتیفیاز ک  یپردازدهی. چون اندظهور برس  ۀمخاطب به منص

تواند  یم  شناسی محیطیزیباییابعاد در بستر    رییو تغ  نیمع  ینقش زمان و مکان در بروز فضا  تیخاطر، اهم

حجم در مقابل نور با   یو حس یبصر یزیآم مناسب و حس یشده با دسترس فیتعر یحرکت  یویدر وجود سنار

  ی هادهیو پد   یخیتار  تیهو  یهااستعاره   بی ترک  نیابداع نو  نیاثر بگذارد. همچن  رهایشده از نورگف یتلط  رورود نو

  ریو متغ  دهیچیسوژه و ابژه در برخورد پ   یهمان   نیدر ا  یگذشته اثر متقابل  می مدرن با الهام از روح مفاه  یایدن

 دارد.  یلیو تمث ی فرهنگ  نیبا ابعاد نماد

 : ف پژوهشاهدا

آثار فرهنگی معماری شناسی محیطی در روح مکان  آشنایی با اعتبارسنجی مدل مفهومی متأثر از زیبایی  .1

 .معاصر ایران

 آشنایی با عوامل مؤثر در ایجاد روح مکان در آثار فرهنگی معماری معاصر.  .2

 : پژوهش  تاالؤس

  ران یمعاصر ا یمعمار  ی در روح مکان آثار فرهنگ یطیمح  ی شناسییبایمتأثر از ز ی مفهوممدل   سنجیاعتبار .1

 است؟ به چه صورت 

 مکان در آثار فرهنگی معماری معاصر نقش دارند؟ چه عواملی در روح    .2
 

 ی در روح مکان آثار فرهنگ  یطیمح   یشناس یی بایمتأثر از ز  یمدل مفهوم  نییبا عنوان »تب   یرضوانه منصور  یمعمار یتخصص  یمقاله برگرفته از رساله دکتر  نیا  **

 قاتیواحد علوم و تحق   یدانشگاه آزاد اسالم   یدر گروه معمار  یو مشاوره خانم دکتر آزاده شاهچراغ   بیخانم دکتر فرح حب  ییاست که به راهنما   ران«یمعاصر ا  یمعمار

 است.  دهیتهران به انجام رس 

 مقاله پژوهشی 

 47شماره  

 19   دوره

 579الی    595صفحه  

 1400/ 17/10تاریخ ارسال مقاله:         

 20/11/1400تاریخ داوری:                

 28/02/1401تاریخ صدور پذیرش:       

 01/09/1401تاریخ انتشار:                

 اعتبارسنجی مدل، 

 محیطی، شناسی زیبایی 

 روح مکان،  

 ار فرهنگی،  آث 

 معماری معاصر ایران.

 

,  ی , فرح, شاهچراغبی, رضوانه, حبیمنصور 

( اعتبارسنج1401آزاده.  مفهوم   ی(.    ی مدل 

ز از  روح    یطیمح  یشناس  ییبایمتأثر  در 

فرهنگ آثار  ا  یمعمار   یمکان  .  ران یمعاصر 

 .595-579(,  47)19,  یمطالعات هنر اسالم

dx.doi.org/10.22034/IAS 
.2022.336102.1923 

)/4.0http://creativecommons.org/licenses/BY/(  

شناسی محیطی  متأثر از زیبایی مفهومی اعتبارسنجی مدل
  **در روح مکان آثار فرهنگی معماری معاصر ایران

 

 

dorl.net/dor/20.1001.1 

.1735708.1401.19.47.34.2 

 

 

 

 rezvanehmansouri@yahoo.comدانشجوی دکتری تخصصی معماری، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران،  1

 f.habib@srbiau.ac.ir* )نویسنده مسئول( استاد، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران، 2

 shahcheraghi@srbiau.ac.irمی، تهران، ایران، دانشیار، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسال 3

 
 

 

 

 3آزاده شاهچراغی   ،*2فرح حبیب   ،1رضوانه منصوری 

 

http://www.sysislamicartjournal.ir/article_150269.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_150269.html
http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_150269.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735708.1401.19.47.34.2
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_150269.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_150269.html
mailto:rezvanehmansouri@yahoo.com
mailto:f.habib@srbiau.ac.ir2
mailto:shahcheraghi@srbiau.ac.ir
https://orcid.org/0000-0003-2035-9793
https://orcid.org/0000-0001-8052-6229
https://orcid.org/0000-0003-1947-2772


 رضوانه منصوری، فرح حبیب، آزاده شاهچراغی  580 
ران ی معاصر ا  یمعمار یدر روح مکان آثار فرهنگ یطیمح   یشناسیی با یمتأثر از ز  یمدل مفهوم  یعتبارسنج ا  

 

 مقدمه  

های  های آدمی از فضا از تجربه. نتیجه برداشتاست  های هویتی مشخص و معینمعنای عام، واقعیتی دارای ویژگیفضا به 

خصوصیات    ۀ دهندمعماری در مفهوم کلی نشانثیرپذیر است. لذا یک فضای  أذهنی، شخصی، فرهنگی و اجتماعی او ت

است فرهنگی و سرزمینی آن  را  هر جامعه .  اصلی  فرهنگ خاص خود است که شالوده معماری آن جامعه  ای دارای 

معماری وسیله واقعی سنجش    ، باشد. در حقیقتعینی آن فرهنگ می  کند و معماری آن جامعه تصویرگذاری میپایه

  شناسی محیطی در فضای فرهنگی باید زیبایی را بشناسیم؛ برای تبیین بروز زیبایی.  فرهنگ یک ملت بوده و هست 

و    ی فرهنگ  م یسو و مفاهک ی از    یط یو مح  یکالبد   یحس  یهاو توافق داده  یاست که از تالق  یدادیرو  ا ی  ده یپد  ییبایز

است که در ادراک    یذهن-ی نی ع  ۀتجرب  ک ی   ی شناسییبای. زردیگ  یشکل م  گرید  یسوناظر از    یو آگاه  ی ذهن  ییتوانا

  یذات   یهابا تمام حواس براساس ارزش  طی احساس مح  ودرک    ۀتجرب  یط یمح  ی شناسییبای و ز  رد،یگ یانسان شکل م 

 است.   یشناخت ۀ جنب

  یریکه انسان پس از قرارگ  یاگونهدهد، بهیرا شرح م   طی انسان و مح   ن یب  هیکامالً ارتباط دو سو  یط یمح  ی شناسییبایز

صورت داده وارد ذهن خود  را به  طی مح  ی هاجنبه  ی تمام  ند،یبیم   تینیحواس خود و آنچه به ع  ی ریکارگهدر فضا با ب

. سپس شناخت حاصل شده از  ابدییدهد، و به ادراک و شناخت از آن دست م یآن پردازش انجام م   ی کند و رویم

محادرا بردایم  ط ی ک  مح  یهاشتتواند  از  را  به  طی انسان  دهد  ارزش  یاگونهشکل  را  هرکدام  بعد    د کن  یگذار که  و 

  ی شناسییبایز  یهادخالت فعاالنه داشته باشد و آنچه در نظر خود حامل ارزش  ط یدر مح   ز یصورت متقابل خود انسان نبه

 . شدپژوهش به آن پرداخته خواهد  نیکه در ا یگرید  ۀاست را خلق کند. جنب ط یمح

به  با  276همان:  )  حس مکان است  یریسطوح شکل گ   یریگشکل  ۀمرتب  نیتریعنوان متعال روح مکان  انسان  ( که 

روح    نیب  ی همان  ن یگاه ا  ی مسئله ارتباط تنگاتنگ و حت  نی. اردیگیروح محافظ آن قرار م  ریثأحضور در مکان تحت ت

ها در  آن  نیارتباط ب  جادی دو جنبه در کنار هم و ا  نیدهد. پس پرداختن ایرا نشان م  یطیمح   یشناس ییبای مکان و ز

و مح  نیب  ۀرابط  یمعمار به  طیانسان  فرم معماری ثیرأت  ،حالدرعین  کند.یم  نیتکو  یخوبرا  و  عنوان ظرف  به کالبد 

ت معانی  و  مفاهیم  این  بازنمایی  در  است  فرهنگ جامعه  از  معلولی  که  بأمکانی  دارد.هثیر  میان  سزایی  این  حس   ،در 

نیز از مفاهیم فرهنگی مورد نظر مردم، روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه در یک مکان مشخص حمایت کرده و   مکان

ترین راهکارهای  فضا از مهم  معنادار بودن امروزه  .  شودابی به هویت برای افراد مییباعث یادآوری تجارب گذشته و دست

رو توجه به مفاهیمی  ازاین  کنند.حان و معماران در این زمینه تالش میطرا  کیفیت بخشی به فضای معماری است و

وجوه حسی و روانی مخاطب در  توجه بهباشد.  ثیرگذار بر آن بسیار مورد توجه میأهای تلفهؤو م حس مکان همچون

عنوان نقطه تالقی علم و هنر، با  معماری به  باشد.می حس مکان ثر در ارتقاؤیکی از عوامل مشناسی محیطی  زیبایی

در  های درهم تنیده زده است.  صورتی گسترده دست به گریبان نظریات و مقولهارتقای کیفیت مکان، امروزه بههدف  

اندام، کالبد،  در بناهای امروزی توسط عناصری از قبیل   حس مکان چگونگی القای روح و  ها موارد مورد اهمیت پژوهش

... می  عناصر محیطی عنوان یکی از  به  حس تعلقتوان گفت  همچنین می  .(1395)بهبهانی اسالمی و کابلی،    باشد و 

انسان را تحت   ی و شناخت یک یزیف ، یباشد که رشد روانشناخت یم  یجانیاز ارتباط ه هیدو سو  ندی، فرآمراتب حس مکان

  یهادهی ارتباط با پد  یو چگونگ  یاعتمادیب  ای اعتماد    یر یگشکل  یبرا  ییعنوان مبنابه  ندیفرآ  نی. ادهدیقرار م  ریتأث

   (.Hinshow et al,.1999 شود )یشناخته م  رامونیپ

انجام       شده در باب معضالت عدم وجود روح  به مسائل مطرحباتوجهدادن این پژوهش،  در باب ضرورت و اهمیت 

نگرفتن ز نظر  در  و  معمار  یط یمح  ی شناسییبایمکان  فضاها  یدر  وجود مدل    یفرهنگ   یمعاصر  و عدم  حال حاضر 

https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AD%D8%B3%20%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AD%D8%B3%20%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AD%D8%B3%20%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
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عطف تعامالت انسان با    ۀفضاها که نقط  نیراهبرد مشخص در ا  جادیجهت ا  افتهیمشخص و سازمان  یمعمار  یمفهوم

در    تیچراکه فرهنگ و هو  ؛ شودیشمرده م   تیپرداختن به آن حائز اهم  رد،یگ یها شکل م ها در آنگر انسانیو د  ط یمح

فرهنگ  ی معمار آثار  فراموش  ی معاصر  تبب   ی در حال  و  است،  باختن  مفهوم   کی   نیرنگ  پاسخگو  یرانیا  یمدل    ی که 

تمام   یازهاین نظر گرفتن  بر در  ندارد که مشتمل  باشد وجود  امروز  انسان  یمعاصر  ز  ی حواس  ادراک    ی شناسییبایاز 

ها را به  ارزش  ن یباشد و سپس ا  شیروح محافظ خو  یو دارا  ی مکان فرهنگ  ی حس  یباشد و منجر شود به غنا  ی طیمح

خود از    تیمنظورکه هونیبه آن پرداخته نشده است. بد  یوهشپژ  چی ذهن مخاطب متبادر سازد، ضرورت دارد و در ه

و    تیجهت هونیهست. بد  طی انسان و مح  یشناخت ییبایز  ۀ رابط  زیو روح مکان ن  ردیگیتصور روح مکان سرچشمه م

هستند    ی فرهنگ  ی مدل پژوهش فضاها  ۀارائ  یفضا برا  نیپس بهتر   ؛ دارد  طی مح  ی شناس ییبای با ز  یتنگاتنگ   ۀ فرهنگ رابط

  از یمنظور رفع نباشد به  ی مناسب   سخحل نمود و پا  افته ی سامان    ی مدل مفهومۀ  واسطتا بتوان معضل مطرح شده را به

 تا بتواند راهگشا واقع گردد.  ن،یمع یهاو شاخص ارهای مع ۀواسطمعماران به

مبه      تبینظر  برا   یمعمار  یمدل مفهوم  نییرسد  ارزش  یط یمح   یشناسییبایز  یمستدل  بر  منطبق  روح    یهاکه 

علت حجم  به  یط یها و ادراکات محنگرش  ۀکه عمد  یفرهنگ  یآن هم در فضاها  رانیمعاصر ا  یمعمار  یمکان باشد، برا

پس از مطالعات نظری و انجام    واقع شده است.  ازین  موردامروزه    رد، یگیفضاها شکل م  ن یدر ا  یتعامالت اجتماع   یباال

به مسائل مطرح شده  باتوجهمصاحبه از معماران معاصر، با روش داده بنیاد متنی مدل مفهومی پژوهش تبیین گردید.  

است که متأثر    یفرهنگ   یفضاها   یبرا  یمدل مفهوم   نیتبب  اعتبارسنجی   ، شده استپژوهش به آن پرداخته    نیآنچه در ا

آراء و نظرات    ی کدگذار  ۀواسط به  اد یصورت روش داده بن فضاها است که به  نیروح مکان ا  در   ی طیمح   یشناس ییبایاز ز

  یاب یمراتب دستدر سلسلهمحیطی    یشناس ییبایز  ی هاآن با مؤلفه  هماهنگی کنار    در نظران موضوع  و صاحب  شمندانیاند

در اینجا با مطالعات و تحلیل کمی اعتبار مدل مورد سنجش قرار داده شده است، تا    .گشته است  نیبه روح مکان تدو

  یدر بناها  یمعمار   رینمودن مس  کپارچه ی و    ی باشد در جهت سامانده  یو راهبرد مناسب   افتیرهن بتواند  آنتایج حاصل از  

 باشد. ثرؤم کاربردی و  یپاسخ   آن مسائل برتا  ران،یا ی و فرهنگ یجمع

  ی پژوهشچارچوب نظرپیمایشی، ازنظر ماهیت کمی است.  - این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی

آماری پژوهش    ۀجامعگشته است.    یاز کتب و مقاالت معتبر گردآور  ش یف   ه یو ته  ی اطالعات اسناد  ،یاروش کتابخانهبه

ها با توجه به  موضوع تحقیق آگاهی دارند که تعداد آننامه شامل معماران و اساتید دانشگاهی است که به برای پرسش

   384و حجم جامعه نامشخص، تعداد  با استفاده از فرمول کوکران  گستردگی در سطح کشور نامشخص است، بنابراین  

  85نامه  است. در این پژوهش از پرسش  در دسترسنیز    ی ریگروش نمونه  عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. به  نفر

و  ،  دست آمده/. ب785آن    زانیکرونباخ استفاده شد که م  ینامه از آلفاپرسش  ییایپا  یجهت بررس د.  شلی استفاده  اؤس

در ادامه از    شد. استفادههمگرا، واگرا و سازه   از رواییمدل  یی و روا ، یصور  ییروا یی آن، با استفاده از روا ی جهت بررس

 بهره گرفته شده است.    spssو    smart plsافزار  اعتبارسنجی مدل با کمک نرمییدی برای  أ، تحلیل عاملی تk-sآزمون  

رشتۀ تحریر درنیامده است اما آثاری به بررسی حس مکان  درخصوص عنوان پژوهش حاضر تاکنون اثر مستقلی به      

ای با  در مقاله  ( 1398ران )پور و همکاپهلوانشود.  ها اشاره میاند که در ادامه به آندر آثار معماری معاصر پرداخته

: مساجد  ینمونه مورد)  معاصر   ی هامحل  مؤثر بر حس تعلق به مکان در مساجد   ی ادراک حس  ی هامدل  ن ییتب»  عنوان

ادراک    ی هامؤلفه  نیوجود رابطه معنادار ب  قیتحق   یهاافتهند. ی اکردهمطالعه    این مسئله را  ( نیمعاصر قزو  ی محل ها

و    ی فرهنگ یهاشاخصه ی گذارریتأث  زان یکه در آن م دهند؛یرا نشان م   ی او حس تعلق به مکان در مساجد محله  ی حس
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  یی بایبازتاب مفهوم ز( به بررسی  1399شاهمرادی ).  باشدیم   شتریبها  شاخصه  گریموجود در محله از د  ی نظام اجتماع

 .ه استپرداخت معاصر ی در معمار ی شناس

و       پایه  )دانش  پهنه  ی ریگشکل  ی اصل  ی ارهایمع   (1396حبیب  در  مکان    مطالعهی  شهر  د یتوسعه جد  ی هاحس 

تناسبات    ،یبصر  ی شامل غنا  ی اصل   ار ی مع  10  ، پژوهش  نی در اند.  کردرا مطالعه    تهران   یشهردار   4و    22: منطقه  یمورد

هو  ت یقابل  ، ییخوانا  ، ییفضا  ی کالبد  ت یف ی ک  ،یبصر مکان،    ،یریپذانعطاف  ، یدسترس  ت یقابل  ت، یو شخص  تیادراک 

نظر ساکنان توسعه  حس مکان از نقطه  ص یو تشخ  یر یگشکل  نه یبودن مکان، در زمکننده و جذابو دعوت  شیآسا

  ییبای و ز  تیف ی ک  لیو تحل  یابی ارز  یروش ها  یبررس»( در پژوهشی با عنوان  1397واعظی )شد.    نیوتد  یشهر  دیجد

شهر  طی مح  ی شناس منظر  است    «ی و  داراکه  معتقد  ساح  ی انسان  عق   یعاطف  تدو  ز  النیو  ادراک  از    یکی   ییبایو 

  ، یشافت  لذت،)با سه بازخورد    تاًیاز عالم خارج، که نها  یدر برابر محرک  رگم  د دهیرخ نم   یتفعال  ن یو ا  تها روح اسیتفعال 

حس    یها لفهؤم  ی ق ی سنجش تطب»با عنوان    ی ( در پژوهش1399کلور و همکاران )  یشاهرود   .باشدیهمراه م  (ارزش

مسجدالرجا و    رالملک،یمسجد مش   ،ی مسجد حاجعل  ی)موردپژوه رازیو معاصر ش  ی مساجد سنت   ی مکان در عناصر کالبد

حس مکان را    تلف و معاصر سطوح مخ  ی در ساختار مسجد سنت   ی کالبد  یهالفهؤکه م  ند کن   ن ییتب   «مسجد دانشگاه( 

 هاست.  آن یبندتیو تفاوت تنها در اولو کنند یم نیمأت

           

 های پژوهش )مأخذ: نگارندگان( پارادایم  -1شکل  

 

 شناسی و زیبایی شناسی محیطیزیبایی  .1

 شناسیتعریف زیبایی  .1.2

را    ی شناسـییبای ز  ــد،یاســت؛ فرهنـگ لغـت آکسـفورد جد  Aesthetics  ، یشناسـ ییبایزۀ  واژ  ی سـیمعـادل انگل    

هرچند به    کنــد،یم  ـفیهســتند« تعر  ییبایو ادراک ز  عتیطب   ۀاز قواعد که دربار  یا عنوان »مجموعهبه  یبــه سادگ

   aisthetikos  ۀواژ  سازد؛ یرا بر ما آشــکار م   نیاز ا  شی ب  ، ییآن به تنها  یونانی  ۀشـیاصطالح و ر   نیزعم کاتبـرت، ا

ه  ب    aesthesthai  ۀقابـل ادراک اســت کــه البتــه از واژ  یزهـایچ   یمعنبــه  aistheta  ۀاز واژ  یونانـی  ۀشــیبــا ر

  یرفته را ط  ر یچرخه، مس  کی مجدداً در    م، یبرس  یی بای ز  یمعنا هکه ما بی  باشــد. هرچند، زمانیم  ـز یادراک متما  ی معنا

 .(Ctuhbert, 2006, 173) م ی رسینقطه م  نیکرده و به هم 
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ها  آن  ن یهم ب  یتفاوت دارد. هرچند که ممکن است ارتباط   یانتزاع  ی هنرها  ی شناسییبای با ز  طی مح  ی شناسییبایز        

و بندر آباد،    یبا استفاده از همه حواس است )شاهچراغ   ط یمح  یادراک  ۀتجرب  ط،ی مح  یشناس ییبایشود. درواقع ز  افتی

نکته است    نیدهد و همیهست که دامنه درک مخاطب را پوشش م   ز ین  یگذارجنبه ارزش  ک ی   ،عالوهبه   .(225  :1396

  یط یمح  ی شناسییبایز  ن،یدهد. بنابرایم   لیتشک  طمانیما را نسبت به مح   یمنف  ا یمثبت    ی ارزش  یهایداور  یربنایکه ز

 . (289  :1998  نت، ی)برل  ی ادراک  یجنبه شناخت   می و مستق   ی براساس ارزش ذات  ط یتجربه درک مح  ی عبارت است از بررس

  ی هاارزش نیابتدا به ضرورت درک و تحس یطی مح یشناسییبایزتوان به این نکته مهم اشاره کرد که می ،منظوربدین

  ،یارشتهنیب  می پارادا  نی در ادامه با گسترش دامنه ا  یکرد ول یم   دی کأبکر ت  عت یو طب  ی عیطب   ط یمح   ی شناختییبایز

  ی انسان  ی ندهایمصنوع و فرآ  ط ی و مح  ی عی طب  ط ی کل و شامل مح  کی عنوان  به  طی مح  یشناخت ییبای ز  ی هاارزش  ن یتحس

 .(Arriaza et al, 2004; Dutton, 2004; Smout, 1991; Carlson, 2003در دستور کار قرار گرفت )

و  ییبایز از  آن  فهم  نهاد  ییهایژگ یو  انسان  در  متعال  که خداوند  به  نهی است  انسان  و  م  ۀواسطکرده  و  أهنر که  من 

بودن  بای بخش باشد و درواقع زلذت  شیداند که برایم   بایرا ز  یزیکند. انسان چ یاست آن را درک م  ییبای گاه زیتجل

عنوان  است که به  یشناخت ییبایبودن در روند ز  با ی ز  نیاما هم   ستبا نوع مخاطب در ارتباط ا  ، یشناسییبای از ز  یجدا

  ند یکه حاصل فرا  ی شناسییبای و حس ز  ستی ضرور  یشناس  ییبایاز علم ز  یشود. آگاهیم  یابی در خور بحث، ارز  یاثر

از برجسته انگ  نیترادراک است،  از دیدگاه  امر زیبایی  .(1399)شاهمرادی،    ست یبشر  ۀزیحس و  نیز  شناسی در هنر 

حس مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از  ازسویی    .(1395فر،  )قائمی  دان اسالمی بسیار مورد اهمیت استاندیشمن 

دهد،  ها از محیط خود است که شخص را در ارتباطی درونی با محیط قرار میمحیط و احساسات کم و بیش آگاهانه آن

شود. این حس عاملی است که موجب  معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه می  ۀ و احساس فرد با زمینکه فهم  طوریبه

بر اینکه موجب  د. حس مکان عالوهشوتبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص می

بط اجتماعی و فرهنگی جامعه در یک  شود، از مفاهیم فرهنگی مورد نظر مردم، روااحساس راحتی از یک محیط می

 . (1385)فالحت،    شودیابی به هویت برای افراد میمکان مشخص حمایت کرده و باعث یادآوری تجارب گذشته و دست

  زانیم  ت،یجنس   ، یسن  ، یاجتماع  یهایژگ یها فارغ از و انسا  یتمام   ار یفرصت را در اخت   ن یا  یط یمح  ی شناسییبایز      

خود دست    رامونیو منظر پ  ط یانواع مح  ی شناسییبایدهد تا به تجربه زیقرار م   ره،یو غ  یاجتماع   تیموقع   الت،یتحص

زابندی درواقع  ز  ی طیمح  یشناس ییبای .  ق  ی شناخت ییبایقضاوت  از  تحل  دیرا  بند  و    ی کارشناس  ل یو  فضاها  مورد  در 

عموم    ی مهم از آن نظر است که آگاه  ن یا  تی(. اهم   Kquofi & Glover,    2012رها کرده است )  ژه یو  ی هاطیمح

از ارزش مردم در جهت حل    یمشارکت و همکار  شیافزا  یدیکل   یها  از راه  ی کی   ط،یمح   یشناختییبایز  ی هامردم 

  (.(Carlson , 2003 ; Konijnendijk , 2008 ; Qingping, 2006است  یطی مشکالت مح  وخالقانه مسائل 

  ی از دانشها  وسته یگسترده و بهم پ  یمفهوم   ، یامروز  یدر معنا   ی طی مح  ی شناسیی بایزاز این رو مطرح شده است که  

ممکن و قابل   نهی هر زم باً یو...( است که تقر ی شهر یمنظر، طراح ی معمار ، یفلسفه، معمار ، یمختلف )چون روانشناس

   (.Wang et al,. 2009) ردیگیرا دربر م رامونشیپ ط یدرک انسان از مح ند یتصور از فرآ
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 مراتب حس مکانعنوان واال ترین درجه از سلسلهروح مکان به .2

  ی هاامی و پ  یمعان   تیبر اهم  ی که نشاناست    یدارشناس ی پد  دگاهیمکان از د  ت یو ماه  قت یحق  ی معنا  حس مکان     

ها  و درک آن  یی عوامل به رمزگشا  گریها و دزهیها، توقعات، انگکه مردم براساس نقش  ییموجود در مکان است. معناها

  رد، یگیمذکور در ذهن فرد شکل م یاز معان ییرمزگشا  یکه بر مبنا   یادراک و قضاوت دگاه، ید  نی. براساس اپردازندیم

م مکان  پد.  (Relph, 1976, 87)  دشویمنجربه خلق حس  واقع  فرم،    دارشناسان یدر  مؤلفۀ  سه  درنظر گرفتن  با 

جهت    رکه د  تیاز هو  یگریبعد د  ا یمکان، حس مکان را به عنوان جنبه    تیهو  یعملکرد و معنا، در قالب مؤلفه ها

 .(Relph, 1976)  کنندیم ی کند، تلق یارتباط سه مؤلفۀ مذکور عمل م 

  یدر سطوح گوناگون  ط یگونه مطرح است که ارتباط انسان با مح نیا  یط یمح   ی علم روانشناس  ان یگرادر نگاه اثبات      

،  «طی محاط در مح»کند. در کتاب  یاز حس مکان را درک م   ی ورد انسان مراتب متفاوت آیوجود م را به  " حس مکان "

تعلق به  -3  ؛از مکان  یآگاه  -2  ؛ یمکانیب  -1است:    دهش   یبندطبقه  ریسطوح آن به شرح ز  ی توسط دکتر شاهچراغ

  ؛ی مکان تیهو -8 ؛در حفظ مکان یفداکار - 7 ؛مداخله در مکان -6 ؛به مکان یوابستگ-5 ؛به مکان یدلبستگ-4 ؛مکان

 : است دهش ان یب صورت شکلی (  که در ادامه به274 :1396و بندرآباد،  ی روح مکان )شاهچراغ-10 ؛ وحدت با مکان -9

  

 شناسی محیطی براساس دیدگاه شاهچراغی و بندرآباد )استخراج: نگارندگان( زیباییگیری  مراتب روح مکان در فرآیند شکل سلسله   -2شکل  

 

فرد و مخصوص است.  کند، منحصربهیم   زیمتما  یگریمنظر را از د  ایمکان    ک یاست که    یژگ یروح مکان همان و    

Genius Loci   ک ی   یدارا  یهر وجود مستقل   ی کهن روم  یاست. بنابر باورها  یروم  ۀواژ  Genius  روح محافظ    ا ی

ها با  و ذات آن  ط یهاست. و محتا مرگ همراه آن  لدبخشد و از تویم   یها زندگ روح به مردم و مکان  نیاست. ا  شیخو

  ت یهو  ک یوجود    رشیپذ  یمعن داللت دارد. تصور روح مکان به  زیچ  ک ی   یستیبر چ  نی شود. بنابرایم  نییروح تع  نیا

آن است.    ریتحت تأث  زین  یو  ی و رفتارها  رد یگیروح قرار م  نیا  ر یمکان است که انسان با حضور در آن تحت تأث  یبرا

روح مکان است. هم شامل    ای   یژگ یمکان و و  ت یماه  همرا دارد    یزیدارند که هر مکان چ  دی کأرلف و شولتز هر دو ت

تواند بر آموزش  یاست. مثالً روح مکان مدرسه م   م یو مفاه  یو هم شامل ساختار معان   دادها یها و رودهیاز پد  یانیجر

قرار    ریدانان را تحت تأث  ی ق ی که دارد، معماران و موس  ین روح مکا  لیبه دل  شیدر اتر  نی شهر و  ای گذارد    ریکودکان تأث

 .(276 :1396و بندرآباد،  ی)شاهچراغ  است ط یانسان و مح یباشناخت یداده است. روح مکان رابطه ز
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تعلق   نگونهیاوجود دارد.  رنگ تعلق به مکان    صیو تخص  یساز یشخص  یبندبسته  یشهروندان برا  نیدر ب  ل یتما  ی نوع   

رنگ تعلق در    یگذاربر اثر نیهمچن  ی کند. ویم یبنددسته انهیو تعلق شفاجو انهیجورا به دو دسته تعلق توافق  یمکان

  ی شناختتیجمع   یهاداده  نیارتباط ب  زیو همکارانش ن  امزیل ی(. وBentley,  1991کند )یم   دیک أمکان ت  تیو هو  ییخوانا

کردند.    یبکر و مناطق حائل بررس  یهاطی مح  ،یشهر  ی هابه مکان  یرا با حس تعلق و دلبستگ   یفرد   ی هایژگیو و

درآمد و    ریدو متغ  نهیکرد و تنها در زم قیرا تصد نهیزم  ن یدر ا  یقبل قات ی تحق دست آمده از هب جی اکثر نتا شانیا هینظر

  می مستق   ی ارابطه  ر یدو متغ  ن یبه مکان و ا  ی حس تعلق و دلبستگ  نیرسد رابطه بینظر مسطح آموزش اذعان کرد که به

  ی حیو مناطق تفر  ی عیطب  یها طیبه مکان در مح   ی حس تعلق و دلبستگ  نه یدر زم  ی منبع مهم  هینظر  ن یاست. ا  یو منف

انگاره    نیابزار مناسب سنجش ا  ن ییبه مکان و تب  ی ضرورت توسعه مفهوم حس تعلق و دلبستگ  انی است و در آن ضمن ب

  یاستفاده از فضاها  یچگونگ  یزیرمهم و معتبر در برنامه  ی به مکان انگارها  ی شده است که حس تعلق و دلبستگ  دیکأت

می. ( Williams et al,.  1992)  تاس  ی حیتفر گفت  همچنین  تتوان  نامحسوس  عوامل  بر  ریثأشناخت  گذار 

مهم  ،یط یمح   یشناسییبایز درک صح   ینقش  عوامل  ن یا  یهایدگی چیپ  حیدر  دارد.  هو  یدانش    ، یفرهنگ  تیچون 

  وندیپ تیکه در تقو  یواسطه نقش به  یو جمع   ی فرد حاتی و ترج  ی از اجتماع بودن، تعامالت مطلوب اجتماع  یبخشحس

 2009)  دانرا فراهم کرده  یط یمح  یشناسییبایز  یهاتوسعه دامنه ارزش  نهی دارند، زم  رامونیپ  طی محها با  انسان  یعاطف

.,Wang et al) . 

می       تپس  گفت  احساس   ی ادراک  ۀ جربتوان  هم  ط یمح   یو  از  استفاده  نظر  ۀبا  مطالعات  در  د  ی حواس    دگاهیبا 

فضا به    ی در معمار  ی وجوه حس  ی که دخالت فعاالنه تمام  یاگونهبه  رد یگیقرار م  تیمورد اهم  ی طی مح  ی شناسییبایز

به    یشناخت ۀ  جنب  م یو مستق  ی ذات  ی هابراساس ارزش  طی درک مح   ۀتجرب  ی بررس  نجایچراکه در ا  ؛رسد یظهور م   ۀمنص

م   ریفراگ   ی نظام  ۀواسط در زیاتفاق  فضا، جرم، حجم، شکل  یط یمح  ی شناسییبای افتد.  با  ترتهمراه   ،یبصر  بات یها، 

ادراک، ک  در کنار آن مورد    یکری د  یهاجنبه  یسرک ی ،  ط یمح  ۀ و هندس  ی فرم  یهامحرک  ،یب ی ترک  ات یفیگشتالت 

معنا، لمس،    ی دهد مانند تداعیخود قرار م  ریثأها، نظم و الگوها را تحت تتمی ها، ریدگیچ یکه پ  ردیگ یقرار م   تیاهم

ها،  ارزش  م، ی چراکه تبادر مفاه  ؛ ثرندؤم  ی چند حس  یطراح  جاد یزمان، صدا که در جهت ا  ، ییجارنگ، نور، بو، حرکت، جابه

  طی انسان و مح  یباشناخت یز  ۀرابط  ، که روح مکانییاشود. ازآنجیآن انجام م   ۀواسطنمادها به  ی و تداع  ط ی مح  ی معنا

مح در  انسان  پنجگان  ۀواسطبه  یمعمار   طی است،  محۀ  حواس  از  را  مطلوب  و حس  دارد  ادراکات محسوس    طی خود 

مراتب  درجه از سلسله  نی و به باالتر  رد، یگیت مأفرد با مکان نش  یپندارذاتو هم  ت یمیحس از تعادل صم   ن ی. اردیگیم

 .  دیآیم ل ئح مکان ناور ین عی کان محس

  م، یاست. انسان مفاه  می و مفاه  یساختار معان  دادها،یها، رودهی که حافظ مکان است و شامل پد  یدرواقع همان روح

  هچراک  ؛ردیگیم  نام فرهنگ به  داری و پا  ریپذو انتقال  ایپو  ی ادهیها را همراه با هنجارها، باورها و نمادها از پدو ارزش  یمعان

  ی الهیکه فرهنگ وسییدارد. ازآنجا  ی آموختن   یت یاست و قابل  افته یسازمان  یت یم و کل منتظ   یافرهنگ شامل مجموعه

  طی . آنچه فرد از محردیگیقرارم  ت یمورد اهم  ی فرهنگ  یدر فضا   ی و فرهنگ  ی است، کنش اجتماع   ی کنترل اجتماع  یبرا

کردن، فکر کردن و در  با احساس  م یمستق   ۀکند رابطیها را پردازش مشود و دادهیبه ذهنش متبادر م  یفرهنگ یو فضا

فضاعمل  جهینت در  سوژه  فکر  و  عمل  دارد.  اون  د  اریبس  یفرهنگ  یکردن  افراد  با  تعامل  در  چراکه  است    گر یمهم 

از    ثرأتو م  یذهن   یمعن  یدهد و رفتار مخاطب دارایقرار م  ریثأتحت ت  زیرا ن  گرانید  ی ذهن   یهاها و دادهالعملعکس

و بازخورد    ی متقابل اجتماع  یمعن   ی سوژه است  و دارا  یبرا  ینماد   ا ی  یاارزش نشانه  یدارا   طی است . پس مح  گرانید
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کننده را  دار ید  دیبا  یفرهنگ  یو خود است. پس فضا   طی فهم و درک سوژه از مح  ریثأمعنادار است و تحت ت   یفرهنگ

و مخاطبان را خوشحال    ردیرا در نظر بگ  یواقع   ی ایدن  یها تیواقع  دیبا  ی انتزاع  ی ایبه دنجذب خود کند. در کنار توجه

معنا   نجا ی ا طی مح یتبلور کالبد  ان ی آن بر احساس مخاطب از م ریثأو ت یظاهر اتیبه جزئشادمان کند. درواقع توجه ای

اابدییم   ی دارا  یواقع   ی هافضا  ن،ی سازه، خط آسمان، زم  ،ی رندگیساختار، مصالح، پذ   ن، یدر طن  دیبا  ینگریجزئ  نی. 

در ادامه    . ردیظهور برسد و مورد توجه قرار گ  ۀ بودن، نور، هوا و نظم به منصیکننده، مصالح متشکله، ته محاط  یوارهاید

 چارچوب نظری پژوهش آمده است:

 چارچوب نظری پژوهش )مأخذ: نگارندگان(   -3شکل

 

 مدل مفهومی پژوهش  .4

نفر از معماران    11کدگذاری باز، محوری و انتخابی از نظرات  ۀ واسطبه ادیبنداده یپردازهینظرمدل مفهومی پژوهش با 

شناسی محیطی در روح مکان آثار فرهنگی معماری  پژوهش هستند، براساس زیبایی  ۀنظران حوزمعاصر ایران که صاحب

کدها با افق دید چارچوب    ۀبندی اولیانجام شده است. که دسته  ییصورت استقراکه به؛  شد آوری  معاصر ایران جمع

است و در مرحله    هینظر  د یتولدرواقع    ادیبنپردازی دادههینظرنظری پژوهش و آنچه مطرح شد صورت گرفته است.  

  ، ی( در زبان فارسGrounded Theory)  یگراندد تئور  ۀواژ  ی. برادهیصرف پد  فیارائه مدل است نه توص  یمقدمات 

  و   « یادی بن  هیها«، »نظرهینظر  ش یرو  ی »متولوژ  «، یادیبن   یمفهوم ساز   ی»تئور  «،یانهیزم   هیمثل: »نظر  یی هامعادل

در این مقاله به اعتبارسنجی مدل پژوهش پرداخته شده    .(1385  ،یارائه شده است )اخوان و جعفر  «ی»گراندد تئور

 ه است: شداست.  در ادامه مدل پژوهش برگرفته از کدگذاری انتخابی ارائه 
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ی با ارزش های دید و محل طیپاسخ به شرا*            ها ازیبه ن ییدر پاسخگو یطیمح یشناس ییبایدر ز یساختار یباور ها و ارزش ها د،یعقاتمرکز بر *

از و اسکیمای ذهنی کاربران توجه به نی *     افتهی لیمطبوع و نور تعد یهوا ونیرکوالسیس جادیبا ا یحرارت ییبایتوجه به حس المسه و ز *              منظر         

راز و  نیمکاشفه ب *     ی در فضاو ضرب آهنگ حس تمیروجود تداوم،  تجلی انعکاس سرراست و شفافیت بی مرز     * *       در برنامه ریزی و توسعه ساختاری

* ایده پردازی از کیفیات انتزاعی و استعاری با بهره گیری از           رانیا میدو محور آب و نور در اقل نیادیبن یبروز الگو *         و روشن در بافت رهیت یابهام فضا

زمان و مکان در  امکان ایجاد طوفان ذهنی، تعامل افکار و تبادل اطالعات در گفتمان روشنفکرانه ی فضای فرهنگی   * اهمیت نقش *         حس خیال و خاطر

 و تغییر ابعاد          * توجه به ابعاد بستر در ریخت شناسی نیمع یفضابروز 

عوامل زمینه 

 ای 

انسان و  هیبراساس ارتباط دو سو ینظام فکر *

 کیو تکنولوژ یذهن یبا الگوها یفرهنگ یفضا

 دیجد

کالبد و ساختار به زبان معاصر در  جادیا *

 با حس تعلق از فرهنگ و تمدن وندیپ

فرهنگ و  ط،یمحاصول و مفاهیم با انطباق  *

 زمان

 تیهو یاستعاره ها بیترک نیابداع نو *

مدرن با الهام از  یایدن یها دهیو پد یخیتار

 گذشته میروح مفاه

 ارتباط با آسمان و یشناس یبه هست دیتاک *

ملموس و  ینیبخاطر بازآفر یحس دلبستگ *

 نیخاطر نماد یتداع

 یها و کهن الگوها فیموت نیظهور نو *

 روز یبا تکنولوژ یسنت یمعمار

ی در هم پیوندی با اختصار و سادگبروز  *

 شفافیت در بیان و اعتدال در ترکیب مصالح

* بروز حس صمیمیت با فضای پویا و 

 پرتحرک، در قالب برنامه ی چند کارکردی

رتی به واسطه ی تعادل * توجه به زیبایی حرا

 در بکارگیری مصالح متنوع سرد و گرم

* ایجاد مرزبندی های نمادین با ایجاد فضای 

 واسط در تفکیک فضایی عملکرد ها

با  یو بروز دانش فن یشینما یمعمار ینف *

 نینو یتوجه به مد روز و معمار

ی  حفظ کیفیت در طول زمان به واسطه *

قابلیت نظافت و نگهداری در عین صرفه ی 

 اقتصادی

 * امکان تعامالت فرهنگی و ارتباطی مخاطبان

* استفاده از احجام سه بعدی یکسان، 

 یکنواخت و افالطونی

 شرایط علی

ایی به واسطه ی ارتباط روح معمار با *ظهور زیب

 ای و اساطیریم اسطوره یهامفعالم خیال ظهور و 

*همگونی و این همانی با محیط طبیعی، بستر و 

 نیروهای آزاد در عناصر متفکرانه

*ایجاد فضای شورانگیز به واسطه ی پیوستگی 

 حجم

ایجاد سرزندگی،  پویایی و هارمونی منطقی در  *

 فعال اجتماعینظم سطوح فضاهای 

 * کاهش ماده و افزایش فضا با ایجاد فضای تهی

* ظهور حس شکوهمندی و اقتدار با گسترش الیه 

 بندی افقی و عمودی

* بروز صراحت در قطعات و بافت برای رسایی 

 گستره ی تصویر

* ایجاد فضای تلطیف شده با نفوذ متعادل نور 

 طبیعی

 جادیمخاطبان با ا نیب تیمیحس صم جادیا *

 یهندس یو سازمانده حیصر یفضا

حجم ی در سبکفضای شعف انگیز با القاء حس  *

 ورودی و شکاف در بنا

* خلق زیبایی شناسی کارکردی در فضای نوین از 

پل ارتباطی میان دستاوردهای مدرنیته و سنت 

 عرفانی

 * ظهور تناسبات طالیی و هندسه ی انتزاعی

 ی نهیزم یر جهت دگرگوند یباشناختیبروز ز *

 و فلسفه یفرهنگ

ایجاد تحرک و پویایی به واسطه ی همخوانی  *

 عملکرد ها در مفهوم گرایی فرهنگی

از  فرهنگ در روح فضا ییمعنا یالقاء جنبه ها *

ادراک روان و جهان بینی انسان و نمود های رفتار 

 اجتماعی او

پیامده

ا

 *وجود سناریوی حرکتی تعریف شده با دسترسی مناسب

استفاده از مصالح تداعی گر در الگوهای فضای فرهنگی * 

 کهن

* توجه به حس ناظر با ترکیب بندی بصری حجم و 

 کنترل ارتفاع در جبهه ی اصلی

* حس آمیزی بصری حجم در مقابل نور با ورود نور 

 تلطیف شده از نورگیرها به فضا

یافته نظم ساختار* خوانایی و زیبایی بصری به واسطه ی 

 در ترکیب بندی ی اشکال

* ایجاد ضرب آهنگ بصری با سیمای موزون در اشکال 

 نمادین

 طیف محدود و مبتنی بر وضح و انضباط با رنگظهور  *

 یعیطب یروهایبا ن یزیو حس آم یمرز یب تیفیالقاء ک *

 شه،یش نه،یعناصر شفاف و منعکس کننده )آ یبه واسطه 

 آب، نور(

با  ریو متغ دهیچیسوژه و اُبژه در برخورد پ یهمان نیا *

 یلیو تمث یفرهنگ ن،یابعاد نماد

* توجه به جهت استقرار ساختمان برای تعامل نور و سایه 

 اندازی ها با بافت مصالح و عناصر

 یمفهوم درون یاز تجل یانعکاس یرونیب یفضاساز *

 مطبوع یهو ی هیکوران مناسب و تهو جادیا *

 یو دعوت کنندگ نهیورود با تمأن *

 * مطلوبیت سیرکوالسیون حرارتی و کنترل گرما 

 ترکیب بندی شکل بنادر  بصریتمرکز  *

 با کاهش ماده مجموعه یاراض شتریآزاد گذاشتن ب *

 کپارچهیمتمرکز و * تکثرگرایی 

* گسترش عملکرد در سطح و ایجاد استقالل فضا در عین 

 وجود ارتباط

راهبرد 

 ها

*زیبایی شناسی محیطی با 

بیان شفاف، بدون حشو و 

 دیدگاه مینیمالیستی

نمادین و  خاطر یتداعامکان  *

بازآفرینی ملموس با تناسبات 

 کینوستالژ حجمی مانا و

* ظاهر نوین همگام با 

رابطه حقیقی تکنولوژی در عین 

 با مورفولوژی و مفاهیم سنتی

 یریبروز روح مکان با بکارگ *

ذوق و استعداد معمار در 

و  تیخالق یمرحله  نیباالتر

 ییخودشکوفا

 تیالیبا س یاتفاق یفضا جادیا *

 فضاها

 یتوجه به کارکرد ها *

پدیده 

محوری 

 یطراح *ی     و عملکرد یصوت یحذف مزاحمت ها *    سنت در طرح ییمحتوا یاز منظر جنبه  یته یوجود فضا*ی    نیب شیو پ ییشناسا تیو قابل جازیا نیدر ع یدگیچیپ*

 یزمان و امکانات بستر اجتماع اتیها، مقتض تیبراساس محدو

 *       اجزا نیب یمتقابل ظاهر یرابطه  *   مخاطب یمایبراساس ادراک و اسک ینیع یها اریبروز مع *ی    معمار یو توجه به گونه شناس ،یمیخاص اقل طیبا شرا یهمخوان *

 نیو متنوع با توجه به عوارض و شکل زم رهمگنیعناصر غ بیترک

مداخله 

 گرها
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 رهای تحقیق یمتغ بودننرمالی برا (k-s)اسمیرنوف -کولموگروف آزمون .5

  شود. بودن متغیرها پرداخته میییدی، در ابتدا به بررسی نرمالأمناسب جهت تحلیل عاملی تبرای انتخاب نرم افزار  

 .ردیگ یم  قراری بررس مورد  رهای تحقیقیمتغی برا شرط  نیا ابتدا  در نیبنابرا

 
  متغیرهای تحقیق  بودننرمال ی  برا  اسمیرنوف-کولموگروف  آزمون-  1جدول  

 

 آزمون نتیجه  آلفا  سطح معناداری  متغیر

 نرمال نیست  /.05 334/0 ی عل طی شرا

 نرمال نیست  /.05 365/0 ی محور ده یپد

 نرمال نیست  /.05 411/0 ی انهیزم عوامل

 نرمال نیست  /.05 373/0 مداخله گر  طی شرا

 نرمال نیست  /.05 321/0 ها یو استراتژ راهبردها

 نیست  نرمال  ./05 412/0 امدها یپ

 

  کمتر   فوق که برای متغیرهای پژوهش،   جدول   در  اسمیرنوف  -کولموگروف  آزمون ی  داریمعن   سطح   که   ن یا  به  توجه  با

  نیبنابرا.  است  داشته  نرمال  عیتوز  با ی  معنادار  متغیرهای فوق ذکر تفاوت   عیتوز  که   شودیم  جه ینت  است،   0/    05  از

با توجه به اینکه متغیرهای تحقیق دارای توزیع غیر    .است   نبوده  نرمال  متغیرهای تحقیق  عیتوز  که  میریگ یم  جهینت

 استفاده شده است.   plsافزار  باشند، لذا برای بررسی متغیر های مدل از نرمنرمال می

 پایایی و روایی  آزمون.  5.1

کرونباخ و    یآلفاامه از االت پرسشنؤگیری در این پژوهش جهت بررسی پایایی ابعاد مربوط سبرای آزمودن مدل اندازه 

 باشد: ، واگرا و آزمون روایی سازه استفاده شده است. که نتایج آن به شرح زیر میهمگرا  ییروای، و از  ب یترک   ییایپا  بیضر

 ( پایایی )آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی. 5.1.1

 
   آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش  -2جدول  

 

 ضریب پایایی ترکیبی  آلفای کرونباخ  روش

 0/957 0/951 راهبردها

 0/990 0/989 زمینه ای 

 0/810 0/764 علی 

 0/848 0/808 مداخله گر

 0/805 0/714 پدیده محوری 

 0/800 0/739 پیامدها 
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از       باالتر  که  است  ترکیبی  پایایی  ضریب  سوم  و ستون  کرونباخ  آلفای  اول  نشان7ستون  و  است  پایایی  /.  دهنده 

یید  أ/. باالتر است. بنابراین روایی آن ت5ستون چهارم میانگین واریانس استخراجی است که از  متغیرهای مدل است.  

 شود.   می

 روایی .5.2

 ی( است.  و معادالت ساختار یدیی أت یعامل  ل یتحل روایی شامل روایی همگرا، روایی واگرا و روایی سازه )    

 

 روایی همگرا  .5.2.1

اندازه       به  که  شاخص  میزان  این  مشاهدهگیری  متغیرهای  توسط  پژوهش  پنهان  متغیرهای  آن  تبیین  پذیر 

توسط شاخص  ها/سؤاالت( می)مؤلفه قرار می   AVEپردازد  مورد سنجش  استخراج شده(  واریانس  و  )متوسط  گیرد 

 ارائه شده است:  3 شماره  باشد که نتایج آن در جدولمی 50/0حداقل مقدار قابل قبول برای روایی همگرا 

 
   روایی همگرا متغیرهای پژوهش  -3جدول

 

 وضعیت متغیر  روایی همگرا  متغیر 
 قابل قبول 0/549 راهبردها

 قابل قبول 0/892 ای زمینه 

 قابل قبول 0/667 علی 

 قابل قبول 0/699 مداخله گر

 قابل قبول 0/600 پدیده محوری 

 قابل قبول 0/639 پیامدها 
 

نشان    فوق  روایی  جدول  میدهنده  پژوهش  متغیرهای  از  همگرای  باالتر  مقادیر  کلیه  اینکه  به  توجه  با    0.5باشد. 

 باشد.  باشند؛ بنابراین روایی همگرا برای کلیه متغیرهای پژوهش در حد قابل قبول میمی

 
   روایی واگرای متغیرهای پژوهش  -4جدول  

  
 پیامدها  پدیده محوری  گرمداخله علی  ای زمینه  راهبردها

 0/741 راهبردها
     

 0/944 0/636 ای زمینه 
    

 0/516 0/788 0/682 علی 
   

 0/314 0/328 0/321 0/303 گرمداخله
  

 0/633 0/331 0/430 0/807 0/658 پدیده محوری 
 

 0/372 0/382 0/311 0/418 0/433 0/452 پیامدها 
 

در روایی واگرا ضرایب بین دو متغیر در ستون باید از مجذور ضریب آن متغیر کمتر باشد تا از نظر واگرایی دارای       

 روایی گردد. با توجه به مقادیر از نظر روایی واگرا در وضعیت مناسبی قرار دارد.  



ران ی معاصر ا  یمعمار یدر روح مکان آثار فرهنگ یطیمح   یشناسیی با یمتأثر از ز  یمدل مفهوم  یاعتبارسنج  590   

 رضوانه منصوری، فرح حبیب، آزاده شاهچراغی 

 ییدی و معادالت ساختاری(أروایی سازه )تحلیل عاملی ت  .5.2.2

باشد. هرچه این  می  1تا    0دهد و طیف این ضریب بین  شدت ارتباط بین متغیرها را نشان میثیر، میزان  أشدت ت    

مدل پژوهش برای بررسی روابط بین   باشد.تر بودن روابط بین متغیرها میقوی  ۀدهندتر باشد، نشاننزدیک  1میزان به 

 دست آمده است:هصورت بمتغیرها بدین

 

 ی  روابط بین متغیرهای پژوهش در مدل نهای  ثیرأشدت تمقادیر    -5  شکل

 

 که سطح معناداری روابط فوق، در شکل زیر ارائه شده است:

   در مدل نهاییروابط بین متغیرهای پژوهش   Tمقادیر    -6شکل  

 

 بودن مدل ساختاری برازش مناسب . 6.3

 شود: های ذیل استفاده میشاخصبودن مدل ساختاری باال از در ادامه جهت بررسی برازش و مناسب     
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 R2معیار .  6.3.1

رود و  کار میسازی معادالت ساختاری بهگیری و بخش ساختاری مدلکردن بخش اندازهاین معیار برای متصل      

 گذارد.  زا میزا بر یک متغیر دروننشان از تأثیری دارد که یک متغیر برون

 
 2Rشاخص    -5جدول  

  
R2 

/.876 راهبردها   

  زمینهای

  علی 

  گرمداخله

/.532 پدیده محوری  

/.305 پیامدها  

   

 برازش از نشان /. باالتر باشد(،3از    )معموالً  باشد بیشتر مدل یک  زای درون یهاسازه به  مربوط  R2 مقادیر هرچه    

 شود.می تأیید ساختاری  مدل قوی برازش بودنجدول مناسب بهمدل است. باتوجه بهتر

 Q2معیار . 6.3.2

هایی که  سازد؛ یعنی مدلبینی مدل را مشخص می( معرفی شد و قدرت پیش1975این معیار توسط استون گیزر )     

زای مدل  های درونهای مربوط به سازهبینی شاخصقبول هستند باید قابلیت پیشدارای برازش بخش ساختاری قابل

 بینی ضعیف، متوسط و قوی دارند.  بهترتیب نشان از قابلیت پیش 0.25و  0.15، 0.02باشند. مقادیر را داشته 

 
 Q²شاخص    -6جدول  

 
 

Q² (=1-SSE/SSO) 

 0/469 راهبردها 

 زمینه ای 
 

 علی
 

 مداخله گر 
 

 0/390 پدیده محوری 

 0/320 پیامدها 

    

 قدرت از  نشان /. باالتر باشد(، 3از    )معموالً  باشد  بیشتر مدل یک  زای درون یهاسازه به مربوط  Q2 مقادیر هرچه  

 قوی برازش که گفت توانمی مدل یها سازه برای آمده دست به مقادیر و جدول بهباتوجه دارد. مدل  بهتر بینیشپی

 شود.  می تأیید دیگر بار پژوهش مدل ساختاری

 NFIو   SRMRمعیار . 6.3.3
 NFI و SRMRهای یار  شاخص   -7  جدول

 
Saturated Model Estimated Model 

SRMR 0/071 0/075 

NFI 0/818 0/814 
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 رضوانه منصوری، فرح حبیب، آزاده شاهچراغی 

 

تر  نزدیک   1به    NFIبودن مدل است. از طرفی  مناسب  ۀدهند /. است که نشان08کمتر از    SRMRدر جدول معیار      

 بودن مدل است.  دهنده مناسبباشد نشان

اندازه  از  برای آزمودن مدل  این پژوهش  ابعاد  بیترک   ییایپا  بیکرونباخ و ضر  یآلفاگیری در  ی جهت بررسی پایایی 

، واگرا و آزمون روایی سازه استفاده شده است. میزان آلفای کرونباخ و ضریب  همگرا  ییروااالت پرسشنامه و از  ؤمربوط س

. در ارتباط با روایی همگرا با توجه به اینکه  پایایی متغیرهای مدل است  ۀ دهند/. است و نشان7پایایی ترکیبی باالتر از  

باشد. در  باشند؛ بنابراین روایی همگرا برای کلیه متغیرهای پژوهش در حد قابل قبول میمی  0.5کلیه مقادیر باالتر از  

وایی  روایی واگرا ضرایب بین دو متغیر در ستون باید از مجذور ضریب آن متغیر کمتر باشد تا از نظر واگرایی دارای ر

 گردد. با توجه به مقادیر از نظر روایی واگرا در وضعیت مناسبی قرار دارد. همچنین از نظر روایی سازه نیز، میزان مقادیر

R2 مدل است. با بهتر برازش از نشان /. باالتر باشد(،3از  )معموالً باشد بیشتر مدل یک  زایدرون یهاسازه به مربوط 

برای تمامی متغیر  Q2 شود. با توجه به اینکه مقدار  می تأیید ساختاری مدل قوی برازش بودنبجدول مناس به توجه

بینی باالیی برخوردار است و در حد  توان گفت، مدل ساختاری از قدرت پیشهستند؛ بنابراین می  0.3وابسته باالتر از  

  NFIبودن مدل است. از طرفی  اسبدهنده من/. است که نشان08کمتر از    SRMRباشد. همچنین معیار  قابل قبول می

مدل مورد نظر برازش    ،ید یی تا  ی عامل   لیاستفاده از تحل   بودن مدل است. براساس مناسب  ۀ دهندنزدیکتر باشد نشان  1به  

مدل با   ی اعتبارسنج یبرا ی دییتا ی عامل ل ی، تحلk-sنمود. از آزمون  د ییأمدل مورد نظر را ت یعامل   یبارها جی شد و نتا

و   یاصل  ریمتغ 6برخوردار بوده و مدل با  یینشان داد مدل از روا جی استفاده شد. نتا spssو  smart plsافزار کمک نرم

 شد. دییأبعد ت 85

 گیرینتیجه 

براساس ارزش  ی معمارگفت  توان مطرح  های پژوهش میبراساس یافته شکل گرفته    یط یمح  یشناس ییبایز   ی هاکه 

متبادر کند که    د یو نمادها را به ذهن مخاطب با  ی معان  ی تداع  یاگونهکند. درواقع بهیکننده را جذب خود مداری است، د

برد و عمواره  ینم   رسبه  یانتزاع   یا یفضا در دن  ۀده باشد که مخاطب و سوژکر مهم توجه خود را معطوف    نیهمواره به ا

  ی هایژگیو  دیهستند که با  طی مح  ی کی زیروح مکان همان عناصر ف   جادیاست. پس درواقع ابزار ا  یواقع   اءیاش   یای در دن

  یی هادهیانسان ساخت نمود تا ا  ۀکنندمحاط  یبه فضا  لی درست در کنار هم تبد  یها را براساس احترام حواس انسانآن

طورکه  گفت  همان توانیظهور برسند. پس م  ۀمنصهستند در احساس مخاطب به مستتر ی نی ع ی اهکرهیکه در ذات پ 

گفت   دی تبادر روح مکان باشد، اما با یتواند پاسخگویفرمال نم یی بایاز ز یتک بعد ۀیال  کیتنها پرداختن به  م یدانیم

طورکه  گذار خواهد بود. همانریثأت  اریبس  ی ب یترک  اتیف ی احجام و فضاها در ک   ها، استفاده از همان فرم  یدرواقع چگونگ

در نظر گرفت که    زیمهم را ن  ن یا  دیاست؛ اما با   یوجوه حس  یتمام   ۀدخالت فعاالن  یط یمح   یشناس ییبایز  ی درستبه

توجه داشت    د یاو محدود ساخت، بلکه با  یو حاالت درون  ی در روح مکان را صرفاً به حواس انسان  یشناس ییبایتوان زینم

ب  ی ک یزیف   ی هاجنبه  ن که هما ابزار  برا  یرونیهستند که تنها  به مخاطب است. پس    یتداع   ی القا  یما  خاطر مطلوب 

  ی کی زیطورکه عناصر ف استفاده کرد. همان  دی ها بادقت داشت که چگونه از آن  د یها گذشت بلکه بااز آن  د ی طورکه نباهمان

حجم و جرم    ، ییخوانا  ا ی  ی دگ ی چیابعاد، پ  ، یط یمح  ۀ جنس مصالح، هندس  ، یفرم  یهاها، محرکتمی ها، رازجمله شکل

  باتیو ترت  یبصر  باتیترک  ی ریقرارگ  ی. چگونگکندیم  نیی مخاطب را در فضا تع   ی رفتار  یالگوها  می مستق   ۀبا رابط  قاً ی دق 

و همان    ،سازد   یم   ریپذامکان  ریفراگ   ی نظام  ۀمثابرا به  طی درک مح   قاً ی ها در تقابل با سوژه دق مصالح، ابعاد فرم  ، یفرم
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بر چگونگیم  هیسا به  یاندازد  ا  ییصداها  ۀواسطادراک سوژه  م  یی هاشود، رنگ یم  جاد یکه  تم   ندی ب  یکه  از هم    زیو 

  تم یو ر  ی حس   ی ضرب آهنگ ها  ۀ واسطکه به  یی خوانا  ا ی  ی دگ یچیشود، و پ یکه وارد فضا م  ی نور  زانیدهد، شدت و م یم

برا  یو شهود ذهن  کشف   ی ریگفضا، و شکل  یویتواند حرکت سناریم ا  یرا  مح  نیاو ممکن سازد.    یهاطی تنوع در 

را جستجو    یمخاطب اهداف واالتر  یفرهنگ  یچراکه در فضا  ؛است  ازی مورد ن  اری بس  یفرهنگ  یخصوص فضابه  یعموم

متفاوت    یداف همواره اه  یآثار فرهنگ  یکاربر  زیرا  خود گذر کرده است  یابتدائ  یازهایکند، و براساس هرم مازلو از نیم

. رندیگ یها شکل م و سنت  تیارتقاء سواد، دانش، فرهنگ، حذف هو  یکنند، و برایرا جستجو م  گرید  یهایبا کاربر

  گر یو با افراد د  طی هست که فرد با مح  ی دهد تعامالت اجتماعیخود را نشان م  ی فرهنگ  ی که در فضا  ی امسئله  نیترمهم

کشف    ، ییاست که هدف هم افزا  یمکان   یکند. درواقع آثار فرهنگیم   جادیا  یگفرهن  یها و کنش  یاجتماع  یهاهیدر ال

دانا کسب  و  شهود  م  ییو  مخاطب ردیگیشکل  برا  ی.  دارد  قرار  آنجا  را    یواالتر  یهاازین  یجستجو  یکه  مکان  آن 

دنبال  در آن به  اطبکه مخ  مارستانیچون ب  یبا کاربر  ی آثار فرهنگ  یکه کاربرییتوان گفت ازآنجای. پس مندیگزیبرم

در    یط یمح  یشناسییبایمتفاوت است. پس ابعاد ز  ار یاست بس  یچون کسب سالمت   یا هیو پا  ی اضطرار  ی ازهای رفع ن

  ۀمنصتواند بهیم  یفرهنگ  یکشف و شهود سوژه است در فضا  ۀواسطبه  ییرشد و شکوفا  ت،یدرجه که خالق  نیباالتر

به    ی دهاست؛ پس شکل  ادی ز  طی درک افراد از مح  ۀو گستر  ت یفعال  ،ن یب  نیا  در.  دیحضور برسد تا به روح مکان نائل آ

ثر  ؤاهداف آن فضا دخالت م  یدغدغه بتواند برایروح و روان فرد را به آرامش برساند تا با ذهن ب  دیبا  یفرهنگ  طیمح

و رفتار مخاطب    احساسباالتر است    ی و فرهنگ  یکه حجم تعامالت جمع  یفرهنگ  طیچراکه در مح   ؛ خود را بروز دهد

رفتار دریثأشود و تیخاص م  یذهن   ی معن  یدارا بر  م   گریگذار  فضاست. پس  فرهنگیمخاطبان  آثار  در    ی توان گفت 

ها و  باور  د، ی. تمرکز بر عقاستندی ن  ی خاطر جداشدن  ی و تداع  ی حس  ی هااز جنبه  ی و اجتماع   ی سنت  ، یخ یتار  ی هاجنبه

ز  ی ساختار  یهاارزش پاسخگو  یط یح م  ی شناسییبای در  ن  یی در  اهم  ازها یبه  همچن  ت یحائز  چون    ی موارد  ن یاست. 

  ینقش زمان و مکان در بروز فضا  تیو خاطر، اهم  الیاز حس خ  یریگبا بهره  ی و استعار  یانتزاع   اتی ف ی از ک  یپردازدهیا

تغ   نیمع ر   رییو  بستر  در  سناریم   یشناس ختیابعاد  وجود  در  دسترس  ف یتعر  یحرکت   یویتواند  با  و    ی شده  مناسب 

  نیابداع نو  نیاثر بگذارد. همچن   رهایشده از نورگ   فیحجم در مقابل نور با ورود نور تلط  یو حس   یبصر  یزیآمحس

  ی همان   نیدر ا  یگذشته اثر متقابل  میمدرن با الهام از روح مفاه  یای دن  یهادهی و پد  یخیتار  تیهو  یها استعاره  بیترک

ذوق و    یریکارگ هدارد. بروز روح مکان با ب  یل یو تمث  یفرهنگ  نیابعاد نماد  اب  ریو متغ  ده ی چیسوژه و ابژه در برخورد پ

و کنترل گرما    ی حرارت  ونیرکوالسیس  ت یتواند در مطلوبیفعال، م   ی فضا  ی اجتماع  یبه کارکردهااستعداد معمار باتوجه

ف شده در ارتباط  یتعر  یحرکت   ونیرکوالسیقائل شود. س  ییسزاهب  ریثأپوست است ت  ییحس بساوا  یکه خود پاسخگو

  ینگرجانبههمه  دگاهید دنتوایمرز عناصر فضا م یب  تیانعکاس سرراست و شفاف   یدر کنار تجل  زیباز و بسته ن  یفضا  نیب

توان  ید. پس م شوثر واقع  ؤعناصر م  ییخوانا  یدر بستر برا  یکپارچگی تداوم و    تم،یرا خلق کند که در تعادل موزون، ر

  ب یذهن مخاطب و ادراک او را در کشف و شهود تعق  ین یبشیو پ  یی شناسا  ت یجاز و قابلیا  ن یدر ع  ی دگیچی پ  ن یگفت ا
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