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چکیده
با گسترش کمی ،دانشکدههای معماری و شهرسازی ،بعد کیفی آن دچار بیتوجهی شده است .از طرفی مقاالت متعددی

به کیفیت آموزش در فضاهای آموزشی دانشکدههای معماری پرداختهاند؛ اما در مورد فضاهای جمعی در محیطهای

در ارتقای حس مکان و تعلق مکان دانشجویان در مراکز آموزشی را دارند ،و همچنین اولویتبندی این عوامل با هدف

باال بردن تمایل دانشجویان به حضور در فضاهای آموزشی است که موجب باال رفتن کیفیت آموزش میگردد .روش
تحقیق کاربردی-پیمایشی است که در سه مرحله انجا م گرفته است .مرحلهی اول بررسی اسناد کتابخانهای و شناسایی
مؤلفههای شکلدهنده مکان؛ مرحلهی دوم با روش دلفی از  15متخصص عوامل بینرشتهای جمعبندی شده است .در

مرحله بعد پرسشنامه محقق ساخته بین  90دانشجوی دانشگاه هنر که بهصورت تصادفی انتخاب شدهاند ،توزیع و تکمیل

شده است .در این پژوهش ،فعالیت انتخابی در الیه اول و چشمانداز و شکلی گیری رویدادهای ساخت در الیه دوم ،در
باالترین اولویتهای مخاطبان فضاهای جمعی در محیط دانشکده معماری و شهرسازی قرار گرفتند .درنتیجه این پژوهش

که حاصل بررسی اولویتها و اهمیت پارامترهای مرتبط با ابعاد فعالیتی ،کالبدی و کیفیتی فضاهای جمعی محیطهای
داخلی دانشکده بود ،مشخص شد که حس مکان تنها محدود به عوامل کالبدی نیست و عوامل کالبدی به همراه عوامل مؤثر
در ارتقای کیفی فضا و بازتعریف فضا برای رخ دادن فعالیتهای پویا ،سرزنده و اجتماعی ،نقش کاراتری در ارتقای حس

مکان فضاهای جمعی محیطهای داخلی دانشکده معماری و شهرسازی داشتهاند.

کلید واژگان :حس مکان ،فضای جمعی ،کیفیت فضایی ،طراحی داخلی ،فضای آموزشی

 .1مربی ،عضو هیئت علمی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.

پست الکترونیکdabestani@art.ac.ir :
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داخلی ،پیشینه نظری کافی در دست نیست .هدف این پژوهش بررسی مؤلفههای مؤثر در طراحی داخلی که نقش اصلی
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 -1مقدمه
شناخت روانشناسانه رفتارهای انسان و تعامل انسان با محیط ،از مقولههای مورد توجه معماران و شهرسازان به شمار میرود.
طراحی بر اساس الگوهای روانشناختی این امکان را به طراحان میدهد که محیطهایی انعطافپذیر بهوجود آورده و پاسخگوی
گرایشهای متغیر افراد باشد .محیطی که به گفته آلتمن ،1هم تأثیرپذیر است و هم نظارت بر تعامل اجتماعی را ممکن میسازد
(عظمتی و همکاران .)1396 ،در بررسی رابطهی انسان و محیط ،شناخت عناصر کالبدی ،ویژگیهای محسوس محیط ،معانی
و پیامهای برخاسته از آن حائز اهمیت است .شناخت بهتر محیط ،زمانی ارزش بیشتری مییابد که عالوه بـر بررسی عناصر
و ویژگیهای کالبدی محیط ،معانی و مفاهیم برخاسته از آن و ادراکات کنشگران نیـز مورد واکاوی قرار گیرد .حس مکان
ازجمله مفاهیمی است که شناخت بیشتر آن میتواند به محققان و برنامهریزان در زمینههای گوناگون یاری رسانده و در نهایت
منجر به توسعهی محیط شود.
با تأملی در فضاهای آموزشی ایران ،نیاز به طراحی فضایی مطلوب و اجتماعی احساس میشود .این فضاها بهدلیل محدودیتهای
خاص خود ،مستعد بیرو ح شدن هستند .حس تعلقخاطر یا دلبستگی به چنین مکانهایی وجود ندارد و یا در صورت وجود ،از
سوی بهرهبردار ناچیز پنداشته میشود (عابدینزاده شیخ و همکاران .)1391 ،اما همچنان خال بررسی آن در معماری و طراحی
داخلی فضاهای آموزشی وجود دارد .همچنین ،ساختار فرم معماری مؤثر بر آموزش ،از عوامل بسیاری تأثیر میپذیرد که از
آن میان میتوان به نقش معمار ،طراح ،طراح داخلی ،روانشناسان ،انسانشناسان ،متخصصان علوم جغرافیا و محیط شناسان
اشاره نمود ( .)Yildiz & Cakir, 2013با توجه به اهمیت فضاهای آموزشی ،هدف اصلی این پژوهش بررسی مؤلفههای مؤثر در
طراحی داخلی است که نقش اصلی در ارتقای حس مکان و تعلق به مکان را در دانشجویان مراکز آموزشی دارند و در نهایت
اولویتبندی این عوامل با هدف ِافزایش تمایل دانشجویان به حضور در فضاهای آموزشی که موجب افزایش کیفیت آموزش
میگردد .نتایج حاصل از این پژوهش گامی در جهت ارتقای حس تعلق به مکان در طراحی داخلی مراکز آموزشی است و
راهکارهای مقتضی میتواند راهگشای تحقیقات بعدی در این زمینه باشد.
 -1-1پیشینه پژوهش
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با گسترش کمی فضا در دانشکدههای معماری و شهرسازی ،بعد کیفی آن نادید ه گرفتهشد ه که با بررسی دانشکدههای موجود
میتوان بحران کیفیت فضایی را مشاهده نمود .عوامل کالبدی و عملکردی در فضاهای آموزش معماری بهخصوص دانشکدهها
از اهمیت خاصی برخوردار هستند .یافتههای کورت نشان میدهد که نوع و ساختار طراحیداخلی فضای آموزش معماری و
همچنین کل مجموعه بهعنوان مهمترین مکان تفکر دانشجویان معماری از اهمیت باالیی برخوردار است که نهتنها بر دید
معمارانه دانشجویان مؤثر خواهد بود ،بلکه كیفیت مطلوب ذهنی آن باعث تداوم تاریخی آن میشود ( .)Kurt, 2009مقاالت
متعددی به کیفیت آموزش در فضاهای مختص آموزش در دانشکدههای معماری و شهرسازی پرداختهاند .برای مثال نقدبیشی
و همکاران ( ،)1397خبازنوری و البرزی ( ،)1394و وزیری و کرامتی ()1396؛ اما در مورد فضاهای جمعی و مشاع مطالب
چندانی در دست نیست .درحالیکه این فضاها ،مساحت زیادی از هر ساختمان را شامل شده و امکان استفاده از آنها برای
آموزش و تعامل دانشجویان فراهم است .دغدغه اول معماران بهوجود آوردن فضا برای برآورده ساختن فعالیتها و زیست انسان
است ،اما بعضی مکانها آنچنان جاذبهای دارند که به فرد نوعی احساس وصفناشدنی القاء میکنند و او را سرزنده و شاداب
و عالقهمند به حضور و بازگشت به آن مکانها میکنند (عظمتی و همکاران .)1396 ،مردم از محیط بدون ویژگیهای عاطفی
و ذهنی رنج میبرند و تواناییهای انسانی تنها در صورتی بیان میشد که محیط فیزیکی با طیف وسیعی از تجربهها همراه
شود ( .)McCoy & Evans, 2010این امر با توجه به نوع آموزش در دانشکدههای معماری و شهرسازی بسیار اهمیت دارد.
دستیابی به مهارتهای اجتماعی برای دانشجویان ،لزوم ًا در آتلیهها و فضاهای رسمی دانشکده میسر نمیشود ،بلکه ممکن
است فضاهای جمعی و غیررسمی ،مکانهای مناسبتری برای مالقات و تعامل با دانشجویان سالهای باالتر ،دانشجویان
سایر رشتهها ،انجام کارهای گروهی ،بازبینی ،قضاوت پروژهها و ...باشد (علی تاجر و زارعی حاجیآبادی .)1395 ،پژوهشهای
مرتبط با کیفیت محیط کالبدی و حس مکان عمدت ًا در ارتباط با فضاهای شهری صورت گرفته و این تحقیقات در محیطهای
داخلی مراحل آغازین خود را میگذراند ،بهویژه آنکه این مقوله در رابطه با محیط آموزشی کمتر تبیین شده است .به همین
دلیل انجام تحقیقاتی از این دست بسیار ضروری است.

 -2مبانی نظری

از دیدگاه روانشناسی محیطی انسانها به تجربهی حسی ،عاطفی و معنوی خاص نسبت به محیط زندگی نیاز دارند که این
نیازها از طریق تعامل صمیمی و نوعی همذات پنداری با محل سکونت قابل تحقق است .این تعامل صمیمی و همذات پنداری،
ل یک محیط به یک مکان میشود
روح یا حس مکان 2نامیده میشود .از نظر روانی حس مکان کاتالیزوری است که باعث تبدی 
و ترکیبی است پیچیده از معانی ،نمادها و کیفیتهایی که شخص یا گروه بهصورت خودآگاه یا ناخودآگاه از فضا یا منطقهای
خاص ادراک میکنند .معانی و مفاهیمی که پس از ادراک مکان توسط فرد رمزگشایی میشود از عوامل ایجاد حس مکان است.
در این صورت حس مکان تنها به معنای یک حس یا عاطفه یا هر گونه رابطه با مکانی خاص نیست ،بلکه نظام و ساختاری
شناختی است که فرد با آن به موضوعات ،اشخاص ،اشیاء و مفاهیم یک مکان احساس تعلق پیدا میکند (فالحت.)1385 ،
حس مکان توسط عوامل فیزیکی و اجتماعی شکل میگیرد .بُعد فیزیکی حس مکان را میتوان با ایجاد فضایی جذاب
بهدست آورد .بُعد اجتماعی حس مکان از طریق سازماندهی رویدادهای مختلف احساس اجتماعی مکان تقویت میشود
( .)Kusumowidagdo, Sachari & Widodo, 2015حس مکان ،رابطهی بین یک فرد و یک مکان است که شامل عناصر
عاطفی ،شناختی و رفتاری است .حس مکان شامل سه مؤلفهی سازندهی تعلق به مکان ،هویت مکان و وابستگی به مکان
است .تعلق به مکان ،رابطهی عاطفی یا احساسی بین فرد و فضای پیرامون است .هویت مکان بهعنوان شناخت باورها ،ادراک و
افکار فردی در نظر گرفته میشود که خود توسط یک فضای خاص منعکس میگردد .وابستگی به مکان نیز مزیت رفتار ادراکی
از یک فضا در رابطه با دیگر موقعیتها است ( .)Boerebach, 2012شناخت و ادراک فرد از یک مکان از شروط اولیه ایجاد
حس تعلق به مکان است ،بدین منظور محیطهای با خوانایی و تمایز کالبدی برای استفادهکنندگان جزء محیطهای مطلوب
بوده و افراد در آن ادراک و شناخت بهتری پیدا میکنند (عظمتی و همکاران .)1396 ،پژوهشهای انجا م شده نشان میدهد
که محیط عالوه بر عناصر کالبدی شامل پیامها ،معانی و رمزهایی است که مردم بر اساس نقشها ،توقعات ،انگیزهها و دیگر
عوامل آن را رمزگشایی کرده و در مورد آن به قضاوت میپردازند (فالحت.)1385 ،
جدول  -1دیدگاههای مربوط به اجزای تشکیلدهنده مکان (حیدری و همکاران)1392 ،
رلف ( )1976و کانتر ()1977

عناصر اصلی مکان را شامل قرارگاههای کالبدی ،فعالیتهای درون آن و معانی برخاسته از آن میدانند.

راپاپورت ()1982

مردم با فرهنگ (شامل مجموعه ارزشها ،باورها و جهانبینیها) به محیط معنا میدهند.

لینچ ()1984

معنای مکان حاصل رابطه بین عناصر کالبدی فضا و الگوهای ذهنی میداند.

اگنیو ()1987

اجزای اصلی تشکیلدهنده مکان را بستر ،موقعیت و حس مکان (معنای مکان) میداند.

لوو و آلتمن ()1992

مکان فضایی است که در یک فرآیند فرهنگی ،فردی و گروهی معنادار میشود.

گیرین ()2000

مکان را شامل سه مؤلفه موقعیت جغرافیایی ویژه ،شکل کالبدی و هویت که شامل معنا و ارزش میداند.

گوستافسون ()2001

معنای مکان از تعامل سه عامل شخص ،دیگران و محیط به دست میآید.

وندرکلیس و کارستون ()2009

معنای مکان برگرفته از سه عامل محیط فیزیکی ،عملکردی و اجتماعی است.

آنچه از بررسی پیشینه پژوهشها بر میآید این است که با توجه به اینکه اکثر پژوهشگران ،نگاهی پوزیتیویستی و
ن حال هر کدام ،عوامل مختلفی را در شکلگیری معنای مکان
اثباتگرایانه نسبت به مسئله مکان و معنای مکان دارند ،با ای 
مؤثر میدانند .پارهای از آنها به تبیین اهمیت عوامل کالبدی در شکلگیری معنا پرداختهاند و عدهای دیگر به اهمیت عوامل
مفهومی .گروهی عوامل فردی را در شکلگیری معنای مکان مؤثر میدانند و گروهی دیگر ،نقش عوامل اجتماعی را در این
رابطه با اهمیت میدانند .اما آنچه مسلم است این است که عوامل تأثیرگذار در شکلدهی به معنای مکان در محیطهای
مختلف بسته به افراد استفادهکننده از آن متفاوت است .افراد مختلف بنا به نوع ادراکی که از آن محیط داشته و نیز نحوهی
تجربه آن ،سطوح مختلفی از این معنا را ادراک میکنند (حیدری و همکاران.)1392 ،
حس مکان از منظرهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است و نظریهپردازان ،تعاریف مختلفی برای آن ارائه دادهاند .در

جمعی محیطهای داخلی دانشکدهی معماری و شهرسازی
مکان در فضاهای
مؤلفههای ارتقاء حس
ِ
ِ

نظریهپرداز

دیدگاه
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مطالعات پیش از دههی  70میالدی عم ً
ال توجه چندانی به انگاره تعلق و دلبستگی به مکان نشده است .در این رابطه
مفاهیمی چون دلبستگی به مکان ( ،)Altman & Low, 1992; Manzo, 2003دلبستگی اجتماعی ،حس مکان (Tuan,
 ،)1974همبستگی اجتماعی ،وابستگی به مکان ( ،)Williams, 1995هویت مکان ( ،)Proshansky, 1978تعلق به مکان و
ریشهداری ( ،)Tuan, 1980را تبیین نمودند (دانشپایه و همکاران.)1396 ،
دلبستگی به مکان در روانشناسی و مطالعات محیطی از موضوعات مورد توجه بوده است .واژهی دلبستگی به مکان به تأثیر
عاطفی یک مکان اشاره دارد که افراد به لحاظ حسی و فرهنگی به آن جذب میشوند (پیربابایی .)1395 ،دلبستگی به مکان،
ارتباط عاطفی پیچیده بین مردم و مکان است که فراتر از شناخت ،اولویت و قضاوت است .دلبستگی به مکان همچنین اشاره
س از آن که افراد تجرب ههای درازمدت در یک مکان
به غنای معانی دارد که متأثر از آشنایی و تداوم مراجعه است و عموم ًا پ 
دارند ،اتفاق میافتد و در این فرآیند ،مکان معنای وسیعی برای فرد مییابد ( .)Lindsay & Gifford, 2014وابستگی به مکان،
وابسته به ادراک افراد است .این مؤلفه اشاره به ارتباطات فیزیکی فرد-مکان بر اساس فعالیتهای مشخص دارد و ارتباطی
کارکردی است .اغلب وابستگی به مکان بعد از ارزیابی افراد دربارهی میزان موفقیت اماکن در دستیابی به اهداف مورد نظر
استفادهکنندگان بهوجود میآید (دانشپایه و همکاران.)1396 ،
جدول  -2دیدگاههای مربوط به دلبستگی مکان (ضیاءشهابی و دبستانی رفسنجانی)1398 ،
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نظریهپرداز

دیدگاه

آلتمن و لو ()1992

تعریف و شناخت مبانی دلبستگی به مکان ،سنجش ارکان مختلف جامعه در مواجهه با این مفهوم

بریکر ()2000

سنجش حس مکان در میان کاربران یک فضای تفریحی عمومی ،تقسیمبندی عوامل حس مکان به سه سطح
وابستگی ،هویت مکانی و سبک زندگی

ویلیامز ووسک ()2002

سنجش اعتبار و عمومیت عوامل دلبستگی به مکان در دو دستهی وابستگی به مکان و هویت مکان

استدمن ()2003

نسبت حس مکان با کارکردهای فضا ،رضایتمندی از مکان ،خصوصیات مکان و معانی برساخته

نانزر ()2004

سنجش حس مکان در میان شهروندان شهر میشیگان ،معرفی عوامل سنجش حس مکان

از نگاه نظریهپردازان ،عوامل ایجاد دلبستگی به مکان را میتوان در سه بخش فردی ،کالبدی و عاطفی در نظر آورد و هر
کدام از این سه بخش خود به عوامل جزئیتری تقسیم میشوند ،اما وجه مشترک تمام این عوامل وجود احساسات مثبت در
افراد نسبت به یک فضا است .حس مکان از منظرهای گوناگون در طول زمان مورد بررسی قرار گرفت و نظریهپردازان ،تعاریف
مختلفی برای آن ارائه دادند .یکی از راهها برای دستهبندی این تعاریف ،تقسیم کردن آن به دو بخش اصلی حس مکان از منظر
تجربهگرایان و حس مکان از منظر پدیدارشناسی است .پدیدارشناسانی مانند شولتز ،3مکان را فضایی میداند که انسان از وجود
خودآگاه است و در واقع فضا تنها زمانی که به نظامی از مکانهای با معنا و برانگیزاننده احساس باشد ،زنده میشود و شکل
میگیرد .مکانهای با معنا دارای سه اصل :گونه شناسی ،مکانشناسی و ریختشناسی هستند (پورمند و همکاران.)1389 ،
رلف 4مکانها را ترکیبی از نظم طبیعی و نظم انسانی دانسته و هویت و کاشانه و اجتماع را مفاهیم اساسی آن میشمرد (Relph,
 .)1976توآن 5مکان را بهعنوان مرکز معنا یا حوزه توجه بر اساس تجربیات انسان ،روابط اجتماعی ،هیجانات و تفکرات توصیف
میکند و آن را در سه وجه کالبد ،فعالیت و معنا تعریف میکند و معتقد است معنا نسبت به دو وجه دیگر از اهمیت بیشتری
برخوردار بوده و دشوارتر از بقیه بهدست میآید (حیدری و بهدادفر.)1393 ،
تجربهگرایانی مانند کانتر )1971( 6معتقد است ،مکان نمیتواند مستقل و جدای از فرد باشد .بر اساس مدل کانتر مکان بخشی
از فضای طبیعی یا ساختهشده است که به لحاظ مفهومی یا مادی محدودهای مشخص دارد و نتیجهی روابط متقابل میان سه
عامل رفتار انسانی با مفاهیم و مشخصات کالبدی مربوط به آن است .با اقتباس از دیدگاه وی ،کیفیت محیط عبارت است از
برآیند این سه مؤلفه که هر یک از آنها عهدهدار برآورده ساختن یکی از کیفیتهای محیط است (فالحت .)1384 ،از نظر کانتر،
«حس مکان» بر ارزشها و نگرشها بهویژه رفتار فردی و اجتماعی افراد در مکان تأثیر میگذارد،چنانکه افراد معمو ًال در
فعالیت اجتماعی با توجه به میزان ادراک «حس مکان» شرکت میکنند که عاملی برای احساس امنیت ،لذت و ادراک عاطفی
افراد بوده و به هویتمندی و احساس تعلق به مکان کمک میکند (لک و غالمپور.)1394 ،

اثباتگرایانی چون فریتزر استیل 7حس مکان را رابطهی انسان و مکان تعاملی شرح میدهد به این معنی که مردم چیزهای
ت مردم در کیفیت تأثیر محیط بر آنها مؤثر
مثبت یا منفی را به محیط داده و سپس از آن میگیرند؛ بنابراین چگونگی فعالی 
است .تصور مکان ن ه فقط کالبدی ،بلکه روانی و تعاملی است و حس مکان بهعنوان یک تجربه از ترکیب یک مکان-رفتار و
آنچه انسان به آن میدهد ،بهوجود میآید ،بهبیاندیگر برخی از چیزهایی که انسان در مکان ایجاد میکند ،بدون او و مستقل
از او بهوجود نمیآید .برخی از فضاها با روح مکان قوی که دارند ،بر انسانهای مختلف تأثیرات مشابه میگذارند (Steel,
 .)1981از دید راپاپورت 8مردم با فرهنگ خود شامل مجموعهی ارزشها ،باورها ،جهانبینیها و ...به محیط معنا میدهند
( .)Rapoport, 1982معنای مکان از منظر لینچ 9حاصل رابطهی بین عناصر کالبدی فضا و الگوهای ذهنی است (Lynch,
)1984؛ و هیومن 10معتقد است حس مکان دارای سطوح مختلفی شامل ریشهداری عقیدتی ،ریشهداری ناخودآگاه ،مکان
نسبی ،بیگانگی با مکان و بیمکانی است .از نظر جان جکسن 11حس مکان حسی است که فرد در نتیجه یک اتفاق یا سنت در
درون خود میسازد و با حس بازیابی و خواندن دوباره وقایع ،نگهداری میشود (ضرابیان و منعام .)1387 ،طبق مطالعات انجام
شده میتوان نتیجه گرفت حس مکان صرف ًا مفهومی فیزیکی نیست و با مفاهیم کیفی و الگوهای رفتاری در ارتباط است .در
پژوهش حاضر بر طبق تعاریف مطر ح شده مدل معنایی حس مکان متأثر از سه عامل اصلی کیفیت ،کالبد و فعالیت تدوین شد.

کالبد
حس
مکان
فعالیت

کیفیت

کیفیت چگونگی یکچیز یا پدیده است که تأثیرات عاطفی ،عقالنی خاص بر انسان میگذارد .زمانی که پدیدهی خود را در
معرض محیط یا محیط خود را در معرض ادراک قرار دهد ،نمودهای برجستهتر و دارای تأثیرات بیشتر ،کیفیت نامیده میشود.
ک طرف
کیفیت در حالت عادی برای وصف «درجهی کمال» اشیاء و پدیدهها بهکاربرده میشود (گلکار .)1379 ،کیفیت از ی 
خاصیت و ویژگیهای اصلی یکچیز است مبتنی بر وجود یا هستی یک موضوع ،ارتباط انکارناپذیری با موجودیت آن یا
ویژگیهای کمی آن و از طرف دیگر کلیت و سیستمی از جزء کیفیتهایی است که آن چیز را بهوجود میآورد (پاکزاد.)1381 ،
مجموعه خصوصیات یا صفات مشخص که باعث تمایز یک شی از اشیای دیگر شده ،افراد را قادر میسازد در مورد برتری،
مشابهت یا فروتری چیزی در مقایسه با چیزی دیگر قضاوت نمایند و در مورد زیبا یا زشت بودن ،خوب یا بد بودن و ازنظر
عملکردی در مورد بهتر یا بدتر بودن و کارآمد یا ناکارآمد بودن نظر دهند .مفهوم کیفیت ،مفهومی است نسبی که واجد معنایی
فراتر از معنای بدیهی و معمول آن است (پاکزاد.)78 ،1385 ،

جمعی محیطهای داخلی دانشکدهی معماری و شهرسازی
مکان در فضاهای
مؤلفههای ارتقاء حس
ِ
ِ

تصویر  -1مدل معنای حس مکان
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تصویر  -2دستهبندی کیفیت

پژوهشهای یان گِل 12معطوف به حیات اجتماعی جاری در عرصههای عمومی است و بهطور خاص به تسهیالت زندگی در
فضاهای عمومی میپردازد و سعی در گسترش مرزهای آن فراتر از استفادهی معمول از عرصههای عمومی دارد .مسئلهی مهم
آن است که حضور مردم ،فعالیت و اتفاقات جزء یکی از کیفیتهای عرصه عمومی محسوب میشود .به کمک طراحی فضاها
ت زمانی که فعالیتها در آن رخ میدهد و
تا حد مشخصی میتوان بر تعداد افرادی که از فضای عمومی استفاده میکنند ،مد 
نیز نوع فعالیتهای فضا اثر گذاشت .تمامی فعالیتهایی که در فضای عمومی رخ میدهد به سه دسته فعالیت ضروری ،انتخابی
و اجتماعی تقسیم میکند.
فعالیتهای ضروری حالتی کمابیش اجباری دارند .به باور گِل این فعالیتها کمترین تأثیرپذیری را از محیط پیرامون دارند.
فعالیتهای انتخابی زمانی صورت میپذیرند که تمایل به انجام آنها وجود داشته باشد و زمان و مکان نیز فراهم آورندهی
زمینهای مساعد باشند .این فعالیتها تنها در صورت مطلوب بودن شرایط فیزیکی و جوی محیط بیرون رخ میدهند .فعالیتهای
اجتماعی دربردارندهی فعالیتهایی است که بیش از هر چیز وابسته به حضور دیگران در فضای عمومی است (گل.)1396 ،

فصلنامه | تابستان  | 1400شماره دو | هنر مدیریت سبز

تصویر  -3دستهبندی فعالیت
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کیفیت عملکردی و محیط داخلی ،نقش مهمی در ایجاد محیط آموزشی مطلوب مبتنی بر فضای آموزشی برای دانشجویان
معماری فراهم میكند ( .)Musa et al., 2012از دیدگاه مجامع حرفهای بینالمللی طراحیداخلی ،محدوده تأثیرگذار این حرفه
همواره دامنه گستردهای از برنامهریزی تا ارائه راهحلهای طراحانه همراه با خالقیت را در برمیگیرد .این رشتهی تخصصی
بهعنوان حرفهای چند جانبه و بینرشتهای در تالش است تا شرایط الزم برای بهبود سالمت ،13ایمنی 14و آسایش 15را در محیط
داخلی فراهم آورد و بدینمنظور دغدغهای فراتر از توجه صرف به زیبایی بصری را پیمیگیرد .طراحان داخلی از طریق توجه
توأمان به اصول زیباییشناسی بصری و مهارتهای فنی در تالش هستند تا تجربهی کاربر از فضاهای داخلی را بهبود بخشند.
از همینرو یکی از اهداف اصلی طراحی داخلی ،ساماندهی حال و هوای محیطهای داخلی متناسب با فعالیتهای آن از طریق
بهکارگیری عناصر طراحی 16و اصول طراحی 17است.

تصویر  -4دستهبندی کالبد
در پژوهش حاضر ،حس مکان در سه بعد اصلی فعالیت ،کالبد و کیفیت در الیه اول به هشت مؤلفهی فعالیت انتخابی ،فعالیت
اجتماعی ،فعالیت ضروری ،آسایش محیط ،آرامش روان ،لذت بصری ،کیفیت فضایی و کیفیت روحی روانی تقسیم شد و در
الیه دوم در مجموع  23عامل دارند که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند و در نمودار ذیل آمده است.
جدول  -3شاخصها و سنجههای پژوهش

كیفیتهای مؤثر بر حس مكان

کیفیت فضایی :اجتماعپذیری -فعالیت پذیری -خاطرهانگیزی
کیفیت روحی-روانی :امنیت -تعلقخاطر

فعالیتهای مؤثر بر حس مكان

فعالیت ضروری
فعالیت اجتماعی :گپ زدن -شکلگیری رویدادهایی از جنس ساخت
فعالیت انتخابی :داوری و ژوژمان -ارائه پروژههای دانشجویی -چیدمان

عوامل كالبدی مؤثر بر حس مكان

آسایش محیط :حرارت محیط -رطوبت محیط -نور طبیعی و مصنوعی
آرامش روان :تناسب فضایی -مقیاس فضایی -صوت محیط -فرم-
سیرکوالسیون
لذت بصری :گرافیک محیطی -رنگ و هارمونی -چشمانداز-ارگونومی-
نقش و بافت -چیدمان و فرم مبلمان

 -3روش پژوهش

لنگ1386 ،؛ مولوی1384،؛
فالحت1384 ،؛ شاطریان،
1389؛ کاملنیا1388 ،؛
پاکزاد1385 ،؛ Lynch,
1984

در پژوهش پیشرو ،در سهگام اصلی سعی بر شناخت و اولویتبندی عوامل مؤثر در طراحی داخلی فضاهای جمعی دانشکدهی
معماری و شهرسازی است .در گام نخست ،اسناد و منابع کتابخانهای در زمینههای حس مکان ،مؤلفههای شکلدهندهی
مکان و کیفیت مطالعه شد که خال منابع مرتبط در بحث طراحیداخلی مشخص شد .در این مرحله عواملی از مطالعات منابع
استخراج شد .نیازهای زیباییشناختی ،فضای شخصی ،امنیت ،ارتباطات اجتماعی ،تطبیقپذیری ،فضای اجتماعپذیر (لنگ،
 ،)1386عناصر بصری مانند تناسبات هماهنگ با فضا ،لذتبخش بودن حضور در آن ،تعامل اجتماعی ،خاطره جمعی ،هویت،
همبستگی ،دلبستگی ،نماد و خاطره مردم (مولوی ،)1384 ،ویژگیهای کالبدی مانند فرم و اندازه ،بافت و تزیینات ،چیدمان
(فالحت )1384 ،و طراحی منظر و جو حاکم بر محیط همچون پویایی ،سکون (شاطریان ،)53 ،1389 ،نمونههایی از عوامل
استخرا ج شده است .محیطهای یادگیری ،چهار دستهبندی کلی ارائه شد :ویژگیهای فضایی (مانند ساکت ،خودمانی ،باز
و ،)...ویژگیهای روانی (مانند آرامشبخش ،ایمن ،لذتبخش و ،)...ویژگیهای فیزیکی (مانند گرما ،سرما و لذت بصری) و
ویژگیهای رفتاری مانند مطالعه فردی ،کارگروهی و موسیقی (کاملنیا.)14 ،1388 ،

جمعی محیطهای داخلی دانشکدهی معماری و شهرسازی
مکان در فضاهای
مؤلفههای ارتقاء حس
ِ
ِ

شاخص/ها

سنجه/ها

منابع حمایتکننده
از چارچوب نظری
تحقیق
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با تعدیل و ادغام عوامل بررسیشده ،مدل نظری مبتنی بر این مطالعات در ارتباط با طراحیداخلی مطرح شد .بینرشتهای
18
بودن موضوع مورد پژوهش و نیاز به قضاوت متخصصان و توافق گروهی در دستیابی به نتیجه موجب شد تا از روش دلفی
استفاده شود .روش دلفی روشی برای کسب نظر متخصصان در رسیدن به پاسخ پرسشهای مطرح شده است .کسب اجماع
در نظرات افراد مختلف ،عدم نفوذ عقیدهی فردی خاص ،آزادی از هر گونه فشار و ارائه دیدی بیطرفانه همراه با صداقت
از مواردی هستند که باعث اعتبار محتوای بهدستآمده از روش دلفی است .روش دلفی با همکاری افرادی انجام شد که در
موضوع پژوهش دارای دانش و تخصص هستند .این افراد با عنوان پانل دلفی معرفی شدند .انتخاب اعضای مناسب برای
پانل دلفی از مهمترین مراحل این روش بهحساب میآید چراکه اعتبار نتایج کار ،بستگی زیادی به شایستگی و دانش این
افراد دارد (علیدوستی.)13 ،1385 ،
پانل انتخاب شده برای انجام این پژوهش شامل  15متخصص بود که  7نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و  8نفر دارای
مدرک دکتری تخصصی هستند 13 .نفر از آنها در حداقل یک مقطع از مقاطع تحصیلی دانشگاهی خود در رشتهی
معماریداخلی تحصیلکردهاند 6 .نفر زمینه فعالیت خود را معماری داخلی 4 ،نفر معماری 1 ،نفر مدیریت پروژه و ساخت و
 4نفر طراحی شهری معرفی کردند 1 .نفر سابقهی فعالیت کمتر از  5سال 9 ،نفر سابقهی فعالیت بین  5تا  15سال 4 ،نفر
سابقهی فعالیت بین  15تا  25سال و  1نفر بیشتر از  25سال اعالم کردهاند .برای این منظور پرسشنامهای تهیه و در سایت
پرسالین 19بارگذاری و لینک پرسشنامه برای اعضای پانل ارسال شد .در ابتدای پرسشنامه توضیحات مختصری راجع به
چیستی و هدف پژوهش و اهمیت همکاری متخصصان داده شد .در پرسشها خواستهشده ،انتخاب گزینهها برای هریک از
مؤلفهها و عوامل چارچوب نظری و پیشنهاد خود را برای آنها پرسیده شده بیان کنند .سپس خواستهشده هریک از مؤلفهها
و عوامل را که اساس ًا ضروری نمیدانند حذف کنند و در نهایت خواستهشده عواملی را که به نظر آنها از قلمافتادهاند ،اضافه
ب شده ،هر یک از مؤلفههای مطرحشده در چارچوب نظری بازتعریف شده و عوامل تازهای نیز
کنند .با توجه به نظرات کس 
به فهرست افزوده و تعریف شد.
در مرحله دوم ،پرسشنامه دیگری با  49پرسش در مقیاس لیکرت طراحی شد که در مرحله آزمون 30 ،دانشجو به پرسشهای
آن پاسخ دادند .برای تعیین پایایی 20پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ 21با تأکید بر همبستگی درونی استفاده شد .با افزایش
میزان سازگاری درونی پرسشنامه ،ضریب آلفا نیز افزایش مییابد به این معنی که اگر گویهها بیشترین ارتباط را با هدف
مورد بررسی (متغیر مربوط به فرضیات پژوهش) داشته باشند ،این ضریب بزرگ میشود .اگر مقدار ضریب آلفای کرونباخ
 α≤0.9باشد ،سازگاری داخلی گویهها عالی است 22.آلفای کرونباخ برابر با 0/952؛ و قابلقبول بوده است و روایی پرسشنامه
طبق محاسبات آماری بررسیشده و قابلقبول بوده است .در این مرحله سه پرسش تغییر کرده و یک پرسش نیز به متغیر
وابسته «حس مکان» اضافه شد و مجموع ًا  50پرسش اصلی 3( 23پرسش حس مکان 2 ،پرسش فعالیت انتخابی 4 ،پرسش
فعالیت اجتماعی 7 ،پرسش آسایش محیطی 8 ،پرسش آرامش روانی 16 ،پرسش لذت بصری 6 ،پرسش کیفیت بصری و 4
پرسش کیفیت روحی و روانی) و  6پرسش دموگرافیک (جنسیت ،نام دانشگاه ،مقطع تحصیلی ،رشته تحصیلی و سال ورود
به دانشگاه ،ایمیل و میانگین روزهای حضور در دانشگاه) برای پرسشنامه نهایی طراحی شد .هرکدام از عوامل مطر ح شده در
چارچوب نظری  2پرسش اصلی داشتند 90 .دانشجوی دانشگاه هنر تهران در مقاطع کارشناسی ،کارشناسیارشد و دکتری
به پرسشها پاسخ دادند.
 -4تحلیل دادهها

دانشکدهی معماری و شهرسازی دانشگاه هنر که در این پژوهش بهعنوان نمونه موردی انتخاب شده در بنایی تاریخی متعلق
به دورهی معماری پهلوی اول قرار دارد .این بنا که در چند سال اخیر با تغییر کاربری و مرمت فضاهای داخلی ساختمان
قدیمی به فضایی آموزشی در دانشگاه هنر تبدیلشده ،موفق عمل نموده و مطلوبیت نسبی برای حضور دانشجویان رشتههای
مختلف دانشکده معماری و شهرسازی را فراهم آورده است .در کنار فضاهای باز این مجموعه تاریخی (عمارت قزاقخانه)،
ساختمان دانشکده دارای فضاهای جمعی داخلی است که با فراهم شدن امکان حضور دانشجویان در بیشتر این فضاها ،دارای
ویژگیهای مناسب فضاهای دانشگاهی پویا و زندهای است.
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تصویر  -5محیط داخلی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر
برای پرسشنامهی نهایی از  90دانشجوی دانشگاه هنر  50پرسش اصلی و  6پرسش دموگرافیک پرسیده شد .بر طبق
چارچوب نظری ارائه شده ،سه پرسش مربوط به حس مکان و هر مؤلفه الیه اول در زیرمجموعههای فعالیت انتخابی و
فعالیت اجتماعی ،کالبد-آسایش محیط ،کالبد-آرامش روان ،کالبد-لذت بصری ،کیفیت-کیفیت فضایی و کیفیت-کیفیت
روحی-روانی با مجموع  23عامل در الیه دوم مورد پرسش قرار گرفتند.

جمعی محیطهای داخلی دانشکدهی معماری و شهرسازی
مکان در فضاهای
مؤلفههای ارتقاء حس
ِ
ِ

تصویر  -6فراوانی جنسیت پاسخدهندگان

تصویر  -7فراوانی گرایش تحصیلی پاسخدهندگان

تصویر  -8فراوانی مقطع تحصیلی پاسخدهندگان
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نرمافزار استفاد ه شده برای تحلیلهای آماری آموس 2418است و آزمون استفاده شده برآورد درست نمایی بیشینه 25است
که روشی است برای برآورد کردن پارامترهای یک مدل آماری .یکی از مهمترین مسائل در پژوهشهای آماری ،برآورد
پارامترهای مدل است .این امر ،ممکن است به کمک تابع درستنمایی صورت گیرد .از منظر تحلیلگران فراوانی 26تابع
درستنمایی ،صحیحترین راه برای رسیدن به هدف محسوب میشود .بسیاری از برآوردها ،در تحلیلهای آماری به کمک
تابع درستنمایی صورت میپذیرد زیرا درک و شهود بیشتری در بهکارگیری این روش وجود دارد .همچنین برای مدلهای
چند الیه معادالت ساختاری این روش تحلیل آماری پیشنهاد میشود.
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انجام فعالیت عملی

0.93

ارائه اطالعات آ تلیهها
کالسها و فراخوانها
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نمایش آ ثار
دانشجویان
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برپایی
رویدادهای
مناسبتی

تامل کردن و
خلوتگزیدن

تصویر  -10اولویتهای فعالیتهای انتخابی

4.53
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تماشای
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تعامل رشتههای و
دورههای مختلف با
یکدیگر

ارتباطات منفعل

تصویر  -11اولویتهای فعالیتهای اجتماعی
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تصویر  -13اولویتهای کیفیتهای روحی-روانی
برای سنجش پایایی پرسشنامه اصلی ،آلفای کرونباخ  0/931است که نشان دهندهی آن است که سازگاری داخلی گویهها عالی
است .در سنجش روایی نیز طبق بررسی آماری ،تمامی پرسشها معتبر 27و معنادار بودند که نشان میدهد پاسخدهندگان به
پرسشنامه بهدرستی انتخاب شدند و جامعه آماری مناسب بود .زمان پاسخگویی پاسخدهندگان مناسب بوده و شرکتکنندگان
با مفاهیم مطرح شده در پرسشنامه آشنایی داشتند و برای پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه ابهامی نداشتند .برازش 28مدل
ارائه شده نیز بررسی شد که طبق آن ،آر.ام.اس.ایِ .ای 29.باید زیر  0/08باشد که طبق این موضوع ،مدل ارائه شده مدل
مناسبی است .جی.اف.آی 30.باید بزرگتر از  0/05و کمتر از  2باشد که طبق این موضوع ،مدل ارائه شده مدل مناسب و
قابل قبولی است.
جدول  -4جی.اف.آی .و آر.ام.آر.؛ ارزیابی نیکویی برازش مدل پیشنهادی
آر.ام.آر.

مدل
مدل پیش فرض
مدل اشباعشده
مدل مستقل

34

35

36

31

جی.اف.آی.

0.119

0.731

0.000

1.000

0.371

0.254

ا ِی.جی.اف.آی.
0.619

0.224

32

پی.جی.اف.آی.
0.515

33

جمعی محیطهای داخلی دانشکدهی معماری و شهرسازی
مکان در فضاهای
مؤلفههای ارتقاء حس
ِ
ِ

ت

ت

عل

4.27

0.244
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جدول  -5آر.ام.اس.ایِ .ای؛ ارزیابی نیکویی برازش مدل پیشنهادی
مدل

آر.ام.اس.ایِ .ای

ا ِل.او90.

ا ِچ.آی90.

37

پی کلوز

38

مدل پیش فرض

0.074

0.069

0.080

0.000

مدل مستقل

0.133

0.129

0.137

0.000

39

در مرحله اول که هدف اولویتبندی فاکتورها بر اساس فاکتور اصلی حس مکان بود ،وزن رگرسیون 40بررسی شد .اولویتبندی
عوامل در دوالیه مورد بررسی قرار گرفت .در جدول برآورد مقادیر ضریب در مدل وزن رگرسیونی ستون میزان ارتباط 41کاربرد
مقایسهای دارد و هرچه این عدد بیشتر باشد میزان اثرگذاری بر مؤلفه اصلی حس مکان بیشتر است.
جدول  -6برآورد مقادیر ضریب در مدل وزنی رگرسیونی اثر مؤلفههای الیه اول بر مؤلفه اصلی حس مکان
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میزان ارتباط

عامل مؤثر

اولویت

1/000

فعالیت انتخابی

1

0/892

کیفیت فضایی

2

0/849

آسایش محیط

3

0/744

آرامش روان

4

0/533

لذت بصری

5

0/335

فعالیت اجتماعی

6

0/223

کیفیت روحی

7

عوامل ارگونومی ،گرافیک محیطی ،صوت محیطی ،تناسبات فضایی و مقیاس فضایی ،خاطره انگیزی ،فرم ،حضور عناصری
از طبیعت و آب ،پوشش نهایی سطوح ،اجتماعپذیری و گپ زدن با میزان ارتباط منفی و سی.آر 42.منفی رابطه معکوس داشته
و از جدول رتبهبندی و اولویتبندی حذف شدند.
جدول  -7برآورد مقادیر ضرایب در مدل وزنی رگرسیونی اثر عوامل الیه دوم بر مؤلفه اصلی حس مکان
اولویت

فاکتور مؤثر

میزان ارتباط

خطای استادارد میانگین

43

نسبت بحرانی

44

سطح معنیداری

1

چشمانداز

1/990

8/389

0/237

0/813

2

شکلگیری رویدادهایی از جنس
ساخت

1/167

3/846

0/303

0/762

3

فعالیت پذیری

0/937

2/783

0/336

0/736

4

داوری ژوژمان و ارائه پروژههای
چیدمان

0/778

5/231

0/149

0/882

5

چیدمان و فرم مبلمان

0/528

3/348

0/158

0/875

6

امنیت

0/436

2/953

0/148

0/883

7

رنگ و هارمونی

0/427

2/342

0/182

0/855

8

رطوبت محیط

0/343

3/084

0/111

0/911

9

نور طبیعی و مصنوعی

0/280

1/151

0/243

0/808

10

سیرکوالسیون

0/269

6/825

0/039

0/969

11

تعلقخاطر

0/097

0/812

0/120

0/905

12

حرارت محیط

0/041

0/931

0/044

0/965

13

نقش و بافت

0/039

1/224

0/032

0/975

45

 -6نتیجهگیری

با توجه به آنچه که از این پژوهش بر میآید میتوان نتیچه گرفت که برای ارتقاء حس مکان ،باید مؤلفههای مؤثر در طراحی
فضاهای جمعی داخلی دانشکدههای معماری و شهرسازی با هدف جلب رضایت کاربران اصلی فضا (دانشجویان) مورد توجه
جدی طراحان قرار گیرد .ایجاد حس مکان و ترغیب دانشجویان برای حضوری پویا در فضاهای جمعی ،میتواند کارایی
آموزش در دانشکدهی معماری و شهرسازی را ارتقاء دهد .بررسی و شناخت دقیق استراتژیهای طراحانه فضاهای جمعی
در دانشکدههای معماری و شهرسازی و بررسی شیوههای مناسب برای بهبود وضع موجود فضاهای جمعی چنین فضاهایی
از زمینههای پیشنهادی تحقیقهای آتی در این حوزه است که برای تعمیق بیشتر در مسئله و دستیابی به دیگر ابعاد موضوع
دارای اهمیت بسیار است.

جمعی محیطهای داخلی دانشکدهی معماری و شهرسازی
مکان در فضاهای
مؤلفههای ارتقاء حس
ِ
ِ

 -5یافتهها و بحث
بررسی عوامل مؤثر عناصر کالبدی و الگوهای رفتاری کاربران به باال رفتن میزان حس مکان دانشجویان به محیط
دانشگاهی و باز تعریف فضاهای جمعی داخلی و کاربردی کردن آنها کمک كرده و بر مبنای این بررسی میتوان وضعیت
نامطلوب فضاهای جمعی محیطهای داخلی فراموش شده را ساماندهی کرده و بهبود بخشید .در برنامهریزی برای ارتقاء
میزان حس مکان در دانشکدهی معماری و شهرسازی و در رأس آن فضاهای جمعی که محور اصلی این پژوهش است،
الزم است تمامی ابعاد فعالیتی ،کالبدی و کیفیتی در نظر گرفته شود .در چنین دیدگاهی ،حس مکان تنها محدود به عوامل
کالبدی نخواهد شد و عوامل کالبدی باهدف ارتقای کیفی فضا و بازتعریف فضا برای ایجاد محیط پویا ،سرزنده و اجتماعی
توأم خواهد شد.
در بین  8مؤلفه الیه اول مؤثر بر حس مکان ،مهمترین مؤلفه فعالیتهای انتخابی است .آزادی انتخاب و دور شدن از فضاهای
تعریفشده برای فعالیتی خاص ،این امکان را به دانشجویان میدهد تا میزان تمایل آنها به حضورپذیری در محیط افزایش
پیدا کند و به تبع آن حس مکان آنها تقویت شود.
کیفیت فضایی ،در رتبهی بعدی اولویتها قرار دارد .ازآنجاییکه در طراحی فضاهای آموزشی تمایزی بین دانشکده معماری
و دیگر دانشکدهها (جزء تبدیل برخی از کالسها به آتلیه) نیست ،دانشجویان معماری و شهرسازی که خود جزء طراحان
محسوب میشوند کیفیت نامطلوب محیط را درک کرده و این عامل در رتبههای باالتری نسبت به باقی عوامل قرار گرفت.
آسایش محیط ،سومین عامل مؤثر ،برای دانشجویانی که تمایل دارند تا بخشی از پروژهها یا رویدادها را در فضای دانشگاه
انجام دهند حائز اهمیت است .بازهی طوالنی حضور دانشجویان در طول سال و ساعات طوالنی در روز ،نیازمند فضایی
است که در فصول مختلف و ساعات روز ،شرایط را برای فعالیت دانشجویان فراهم آورد .برای مثال عدم بهرهگیری از نور
روز مناسب و همچنین چیدمان فضایی كارا در بسیاری از کریدورهای اصلی ازجمله عوامل بالاستفاده ماندن این فضا است.
آرامش روان ،لذت بصری ،فعالیت اجتماعی و کیفیت روحی به ترتیب در اولویتهای بعدی قرار دارند.
با توجه به مطالعات انجام شده و تحلیلهای آماری میتوان گفت در الیه دوم بر اساس نظر دانشجویان ،عامل چشمانداز
و ارتباط فضاهای جمعی همچون البی و راهروهای داخلی با محیط بیرونی مؤثرترین عامل شناخته شده که با مشاهده
فضاهای کنونی دانشگاه هنر ،این نتیجهگیری دور از انتظار نبوده است .شکلگیری رویدادهایی از جنس ساخت ،46فعالیت
پذیری و داوری ژوژمان و ارائه پروژههای چیدمان 47به ترتیب در اولویتهای بعدی قرار داشتند که تمامی این موارد نشانگر
تمایل دانشجویان به برقراری ارتباطات جمعی و در عینحال آموزشی در فضاهای مشاع و خارج از محیطهای سنتی کالس
و آتلیه است .تغییر متدهای آموزشی از شیوه سنتی معلم محور به دانشجو محوری و اقتضای رشتههای تدریس شده در
دانشکدههای معماری (مهندسی معماری ،مهندسی شهرسازی ،معماریداخلی) به انجام کارهای عملی و گروهی ،از عوامل
مؤثر برای تمایل دانشجویان به حضور در فضاهای جمعی است .چیدمان و فرم مبلمان که در رتبه بعدی قرار دارد از جمله
مواردی است که بهکلی در دانشکدههای معماری فراموش شده و میتوان با طراحی مبلمانهایی با چیدمان کاربردی برای
فضای جمعی و ارگونومی مناسب برای دانشجویان ،آنها را ترغیب به فعالیت در محیط دانشکده و استفاده از فضاهای مشاع
کرد .امنیت ،رنگ و هارمونی ،رطوبت محیط ،نور طبیعی و مصنوعی ،سیرکوالسیون ،تعلقخاطر ،حرارت محیط و نقش و
بافت به ترتیب در اولویتهای بعدی قرار دارند.
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24- 18 AMOS
25- Maximum Likelihood Estimation
26- Frequents Inference
27- Valid
28- Goodness of Fit

 -29شاخص  Root Mean Square Error of Approximationیا  RMSEAیکی از شاخصهای اصلی نیکویی برازش در مدل یابی
معادالت ساختاری است.

 -43برای برآورد میزان نزدیکی میانگین نمونه به میانگین جمعیت از آمارهای به نام خطای استاندارد
( )SEاستفاده میشود.
 -Critical Ratio -44نسبت بحرانی که یک نماینده از معرف نمره Tاست.

30- GFI
31- RMR
32- AGFI
33- PGFI
34- Default model
35- Saturated model
36- Independence model
37- LO 90
38- HI 90
39- PCLOSE
40- Regression Weight
41- Estimate
42- C.R.
میانگین( )Standard Errorیا

 -45سطح معنیداری -بهطورکلی معنیداری آماری نشان میدهد یافتههای آماری تا چه اندازه ممکن است حاصل شانس و تصادف نباشد و این
شاخص نشان میدهد که نمونههای تصادفی انتخابشده از جامعه بهطورکلی ویژگیهای شبیه به جامعه دارند.
46- workshop
47- Installation
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