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 چکیده مقاله اطالعات

 پژوهشی مقالۀ
گاه ازمندین گر،یاز علوم د یاریمانند بس ،یمعمار ۀطیپژوهشگران ح  لگر،یتعد ،یانجیم یرهایدرست متغ یاز معنا یآ

متداول  کیدو تکن ۀمنزل به یانجیو م لیتعد یندهایها هستند. اگرچه فرا مربوط به آن یها و آزمون ها هیگر و رو مداخله
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 ۀحوز یفارس یپژوهش یدر مقاالت علم نیکنند. با وجود ا یرا بررس ها دهیپد انیم تر دهیچیتا روابط پ سازد یرا قادر م
اساس  حیو تشر یبررس هش،پژو نیتوجه شده است. هدف از ا شده لیتعد یانجیم یها کمتر به کاربرد مدل ،یمعمار

مند  و عالقه یمحققان معمار یاست که برا شده لیتعد یگریانجیم یبیها در مدل ترک و ادغام آن یگریانجیم ،یلگریتعد
 نیاز کاربرد ا یراستا، مثال نیخواهد بود. در هم دیمف یمعادالت ساختار یابی با روش مدل دهیچیپ یها به آزمون مدل

شده،  تراکم ادراک ریچهار متغ ۀرابط ،یمثاِل پژوهش نیا رفتار ارائه شده است. در-طیمح طالعاتم ۀدر حوز یبیمدل ترک
مدل  ۀمراحل، از ارائ یساکنان مدنظر قرار گرفته و تمام یو تعامالت اجتماع ییاحساس ازدحام درون خانه، قلمروپا
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 ۀژیمعاصر به توجه و یعلم اتیافراد، در ادب یابیادراک و ارز ۀشناخت نحو یبرمبنا یمحور و طراح انسان کردیاز رو
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 مقدمه
زمان عمل  دهند که هم ای روابط پیچیده میان متغیرهای متعددی را مدنظر قرار می طور فزاینده امروزه سؤاالت تحقیق در علوم اجتماعی، به

ستۀ پژوهش، به وجود سایر موضوعات )متغیرها( ان متغیرهای مستقل و وابیدهند که ارتباط م ها هنگامی رخ می کنند. برخی از این پیچیدگی می
 کند. شود که چگونگی یا دلیل ارتباط متغیرها را روشن می درک می  یانجیمشروط باشد. در موارد دیگر، ارتباط متغیرها در حضور یک متغیر م

 یها ، کمتر به روشرفتار -کّمی محیط  یها اشاره شده، اما در عمل و در پژوهش لگریتعد ریمتغ اهمیت به ی،شناس  روش منابعاگرچه در اکثر 
 شده است.پرداخته  این دسته از متغیرهاو آزمون نقش  یشناخت، بررس

ای ترتیب دو تکنیک معمول برای پرداختن به سؤاالت مربوط به زمان و دلیل ارتباط میان متغیرها هستند و بر به 2یو میانجیگر 1تعدیلگری
افتد که اندازه و/ یا جهت رابطۀ بین متغیرها، به حضور متغیر سوم  شوند. اثر تعدیل زمانی اتفاق می استفاده می ها و روابط پیچیده  مطالعۀ مدل

 های گوناگون ا گروهیها  محقق کشف ارتباطات میان متغیرها، برای موقعیت یلگر، برایتعد یها (. در مدلAguinis, 2004مشروط باشد )
کند.  وتحلیل میانجی ابزاری را برای آزمایش چگونگی یا چرایی ارتباط دو یا چند متغیر فراهم می آماری مهم است. درمقابل، تجزیه ۀجامع
کنند که  مکانیزمی عمل می ۀمنزل بین دو یا چند متغیر دیگر مداخله کرده و به ۀدانست که در رابط یتوان متغیر سوم های میانجی را می متغیر

تنهایی  (. اگرچه فرایندهای تعدیل و میانجی هریک بهBaron & Kenny, 1986شود ) ر دیگر منتقل مییزطریق آن، اثر یک متغیر به متغا
های  این فرم تر میان متغیرها را بررسی کنند. تر و پیچیده سازد تا روابط ظریف ها در مدلی واحد، محققان را قادر می مفیدند، اما ادغام هردوی آن

( و امکان ارزیابی تأثیر Hayes & Preacher, 2013شوند ) نامیده می 4های فرایند مشروط یا مدل 3شده تعدیل یانجیترکیبی معمواًل م
 کنند. مستقیم ازطریق متغیری دیگر را فراهم می غیر

 ۀدر زمین میانجیو  گرمتغیرهای تعدیل میانتمایز  و توضیح تحلیلی ،مفهومی موضوعاتبرخی از  تشریح پژوهش حاضر،هدف 
و و درمورد الزامات تحلیلی فرایندها اختصار مرور شده  های انجام تعدیل و میانجیگری به بنابراین روش ت؛رفتار اسـ  محیطمطالعات 

ط ـ یمطالعات مح ۀشده در زمین تعدیل یانجیها برای آزمایش م پس از آن، کاربرد ادغام آنشود.  بحث می هریکشناختی  نیازهای روش پیش
 میان تراکم و تعامالت اجتماعی نشان داده شده است. ۀای پژوهشی از رابط رفتار، در نمونه

هایی درخصوص تأثیرات  شوند، اما در ادبیات مرتبط، نگرانی های شهری توصیه می های متراکم برای پایداری محیط اگرچه محیط
درک های مسکونی و  در راستای دستیابی به شرایط اجتماعی مطلوب در محیطد دارد. های مسکونی وجو های باال در محیط اجتماعی تراکم

در بحث نتایج رفتاری تراکم،  (1976) 5استاکولزکرد.  زیرا از هم متما یو خارج یتراکم داخل دیبا تراکم باال، با یها طیمح یبعد چند تیماه
کید کرده های اولیه و ثانویه تمایز قائل شده و تحقیقات میان محیط اند  پیشین نیز بر تأثیر احساس ازدحام درون خانه در پیامدهای رفتاری تأ

(Rollings & Evans, 2019; Laurence et al., 2013 .)ازدحام احساس ( و یعموم یدر فضاها گرانیفاصله )فاصله از د درحقیقت
 .(Thornock et al. 2019)د هستن (درک افراد ساسبرا)اوت متف ریتفس تیبا قابل یطیمح عامل( دو گرانیازحد به د شیب یکی)احساس نزد

آن  یخارج طی( بدون ربط به محی)اتاق و واحد مسکون ای شده منفک ییواحد فضا این است که بهتراکم  یکنون اتیادب در یجد خأل
مهم است، اما درک  اریبسی اجتماع یامدهایپ شده و متعاقبًا در ادراک اکمتر در مسکن دمانیو چ یطراحتأثیر  گیپردازد. اگرچه درک چگون یم

 .رسد الزم به نظر میرابطه  نیا در« ازدحام» قیازطر یتراکم داخلزمان  همتأثیر  یچگونگ

                                                           
1. Moderation Analysis 
2. Mediation Analysis 
3. Moderated Mediation 

4. Conditional Process Models 

5. Stokols 
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 های محیط ـ رفتار  های متداول در پژوهش متغیرها و مدل. 1

 . انواع متغیرها1-1

توانند روابط محیط و رفتار را تعدیل یا  شود که می صحبت می ، از متغیرهای سومیشناسی محیط روان های معماری و حیطه در مطالعات
در مقابل، متغیرهای  2کنند. یا توصیف می 1دهند میانجیگری کنند. متغیرهای تعدیلگر متغیرهایی هستند که روابط محیط ـ رفتار را تغییر می

مندند و بر  تأثیرات محیط کالبدی در رفتار انسان عالقه ۀبه مطالعبسیاری از محققان  کنند. می 4یا تشریح 3میانجی روابط محیط ـ رفتار را تفسیر
گاه ۀتوانند در رابط شناختی سایر متغیرهایی که می اهمیت نظری و روش . با (Evans & Lepore, 1997) اند محیط ـ رفتار دخالت کنند آ

سردرگمی  ۀدهند نشان . این موضوعشوند فاده میجای یکدیگر است هب میانجیو  تعدیلگراصطالحات بحث،  در ادبیاتگاهی  وجود این،
و میانجیگری  ید توجه داشت که تعدیلگریبا .(Baron & Kenny, 1986) هاست و نقش آناین دو نوع متغیر اساسی درمورد تمایز بین 

وجود دارد، باید به  میانجیمقابل   برای آزمایش فرایندهای تعدیل در گوناگونیازآنجاکه الزامات تحلیلی و  فرایندهای کاماًل متمایزی هستند
گیری تحقیق  تواند رویکردهای طراحی و اندازه می ،فرایندهااین . درک صحیح تمایز بین دقت کرد ها مربوط به آنشناختی  های روش شرط پیش

 های خاصی زیرمجموعه تواند یم هامتغیر گریآزمایش اثر تعدیل .شودها  داده وتحلیل تجزیهبخشد و موجب انتخاب روشی بهتر برای  ارتقارا 
ی عواملیا ها  محققان را به سمت موقعیت ،هایی . چنین یافتهاند پذیر یا مقاوم را نشان دهد که در برابر عوامل محیطی آسیب آماری( ۀ)از جامع

های  با شناسایی جمعیتهای تعدیلگر  ناشی از تحلیلهای  یافتهترتیب  . بدیندنده میتوضیح ها را  گروه های زیر دهد که تفاوت میسوق 
  تواند به همین می هم میانجی تحلیل متغیرهای. دارند گذاری و تصمیمات محیطی پیامدهای مفیدی در سیاست در معرض خطرپذیر یا  آسیب

فقط  A نشان دهد که دتوان می میانجیهای  وتحلیل تجزیهمؤثر است،   Cو Bدر نتایج  A عامل محیطی ؛ مثاًل هنگامی کهباشد مفیدترتیب 
 .(Moore, 1988دهد ) دست می به C بر A از اثری توضیح این تحلیل،بنابراین  ؛دهد تأثیر قرار می تحت را  B،Cدر ازطریق تأثیر 

 یانجیم ریمتغ. ها وجود دارد میان آن یاساس یتفاوت یاما از منظر پژوهش ،شباهت دارند گریکدیبه  اریبس یانجیگر و م مداخلههای ریمتغ اگرچه
 یها لیدر قسمت تحل نیا بنابر پردازد؛ میو سنجش آن  یریگ به اندازه مطالعه،شود و پژوهشگر در فرایند  یپژوهش ارائه م یها و الگو هیدر فرض

در فرایند  نشده وپژوهش ارائه  یدر الگو جهینترها و د هیگر در فرض مداخله ریمتغ ، امااست ی شدهو بررسمدنظر قرار گرفته  یانجیم ریمتغی آمار
اشاره  یگر احتمال مداخله یرهایاثر متغ یبه وجود و چگونگ ی،ریگ جهیها و نت افتهی لیدر تحل پژوهشگر اما نشده است، یریگ اندازه نیز پژوهش

 کند. یم
 

                                                           
1. Alter 

2. Qualify 

3. Interpret 

4. Explain 
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  (Edwards & Konold, 2020شده ): فرایندهای تعدیل، میانجی و میانجی تعدیل1شکل 

 وتحلیل تعدیلگر . تجزیه2-1

دیگر،  عبارت . بهدهد تأثیر قرار می را تحت Yۀو وابست X شدت ارتباط بین متغیر مستقل متغیری است که جهت و ( Wنماد)با  رگمتغیر تعدیل
شده  ییکه ارتباط شناسا شود میتوجه  گر زمانی لر تعدییمتغمؤثر است. به  )متغیر وابسته( نتیجه، در متغیر مستقل در تعامل با گرمتغیر تعدیل

معمواًل در مطالعات محیط ـ . (Baron & Kenny, 1986)جهت معکوس انتظار باشد در تر یا  بین متغیر مستقل و وابسته از حد انتظار پایین
از نظر شماتیک، این د. گرنسوم یا تعدیلمتغیر رفتاری یا روانی( و  یوابسته )عامل، مستقل )معمواًل عامل محیطی( یمتغیرها شامل متغیر رفتار،

 نشان داد.  1شکل  در 1گراف شماره  توان همانند رابطه را می
طور معکوس در رفتار  . محیط برای سطوح مختلف متغیر تعدیلگر، به1توان به چهار نوع تقسیم کرد:  نحوۀ عمل متغیر تعدیلگر را می

کننده(؛  تر است )اثر تقویت نسبت سطح دیگر قوی ار در سطحی از تعدیلگر بهبین محیط و رفت ۀ. رابط2 1گذارد )اثر تعامل متقاطع(؛ تأثیر می
. محیط فقط درصورت حضور و وجود 4 2تر است )اثر میرایی(؛ نسبت سطح دیگر ضعیف بین محیط و رفتار در سطحی از تعدیلگر به ۀ. رابط3

 .(Evans & Lepore, 1997تعدیلگر در نتیجه تأثیر دارد )

ندرت مشاهده  شود، به های مختلف منجر می تعدیلگر، که به برقراری روابط متضاد بین محیط و رفتار برای زیرگروهنوع اول عملکرد 
صورت دو خط  بین محیط و رفتار برای سطوح مختلف تعدیلگر باید به ۀطور ترسیمی، در این نوع تأثیر )تعامل متقاطع(، رابط شود. به می

 نسبت سایر بهد که نکن هایی را مشخص می زیرگروه گرتعدیل متغیر نوع دوم و سومی مخالف باشد. ها متقاطع یا حداقل دو خط با شیب
 فردیهای  اساس عواملی مانند ویژگی ها را بر گروه زیرر گ. متغیر تعدیلگیرند قرار میتأثیر متغیر مستقل  تحت بیشتر یا کمتری شدت اب ها زیرگروه

حریم خصوصی(  ۀفیزیکی )تراکم مسکونی، درجـ  عوامل محیطی، فرهنگ( و اجتماعی ۀجتماعی )طبقبافت فرهنگی ا، (و ... )جنسیت، نژاد
 ؛است کننده تقویت یاثر ۀدهند کند. کنش متقابل مثبت نشان تعریف می (و ... اجتماعی )در دسترس بودن حمایت اجتماعی ـ  یا عوامل روانی

کننده لپور و همکاران  ای از یک اثر تعاملی تضعیف برای نمونهاست.  متغیر تعدیلگراثر میرایی  ۀدهند که یک کنش متقابل منفی نشان درحالی
تر از رابطه میان  بین ازدحام و پیامدهای منفی روانی در بین افراد دارای سطح باالی حمایت اجتماعی، ضعیف ۀ( مشاهده کردند که رابط1991)

                                                           
1. Crossover Interaction 

2. Attenuation 
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رسد حمایت اجتماعی تأثیرات منفی ازدحام در متغیر وابسته را  تماعی است؛ بنابراین به نظر میدو متغیر در افراد با سطح پایین حمایت اج
دیگر، تعدیلگر  عبارت است. به  شدنی دهد. در نوع چهارم، تأثیر متغیر مستقل در وابسته، فقط در یک سطح از تعدیلگر مشاهده کاهش می

در  1یشناخت روان یشانیاز پر یشتریب میزانبا  یآلودگ یقرارگرفتن در معرض سطوح باال لکند؛ برای مثا کلید خاموش و روشن عمل می ۀمنزل به
فقط در  یرسد آلودگ یاند در ارتباط است. به نظر م ( را تجربه کردهیو مال یخانوادگ یفشارهامثاًل )ی گرید یزا عوامل استرس راً یکه اخ یافراد

 این مثالهمراه است.  یشناخت روان یشانیبا سطوح باالتر پر ،زا قرار دارند و هم در حوادث استرس ن قرار داشتهکه هم در معرض آ یافراد نیب
شرط الزم  معنادار بین دو متغیر، پیش ۀوجود رابط. دهند حیمنتظره را توض ریغ یها افتهیتوانند  یم گرلیتعد یرهایدهد که چگونه متغ ینشان م

 سوم مشاهده شود ۀکنند اوقات ممکن است ارتباط بین دو متغیر فقط هنگام وجود متغیر تعدیل  برای تحلیل تعدیلگری نیست؛ زیرا گاهی
(Aguinis, 2004.)  

 یانجیم لیوتحل هیجز . ت3-1

میانجیگری یا اثر ، 1از شکل  2. مطابق گراف استانسانی واکنش بر  طیمح اثر ریمس فی، تمرکز بر توص یانجیم های لیوتحل هیدر تجز
بین دو  ر میانجییمتغترتیب  بدینمنتقل شود.  Mازطریق متغیر میانجی  Y ۀبر متغیر وابست Xدهد که اثر متغیر مستقل  مستقیم زمانی رخ می غیر

اثر پذیرفته و بر ( X) متغیر میانجی از متغیر پیشین خوددیگر،  عبارت بهشود.  ها می مستقیم آن و موجب ارتباط غیر گیرد میمتغیر دیگر قرار 
و مستقل ( میان متغیرهای یبستگ بدون هم ای یجزئ یبستگ همفقدان ارتباط )، لیتعد یهادر فرایند گذارد. اثر می( Y) ر پسین خودیمتغ
 . دنده نشان میرا  میانجیو بستگی میان متغیرهای مستقل  هم ۀرابط یانجیم یها در مقابل مدلاما  شود، تلقی میآل  دهیا گر لیتعد

 ؛وجود دارد Yو  Xد. در الگوی ساده فقط یک متغیر میانجی بین نشو حاوی متغیر میانجی به دو نوع ساده و چندگانه تقسیم می های مدل
های میانجی را به دو نوع  توان مدل بندی دیگر، می در تقسیم. توان شاهد بود را میبیش از یک متغیر میانجی  ،که در الگوی چندگانه درحالی

 ددرمور یا مطالعه برای مثالاست.  میمستق ریکاماًل غ محیط ـ رفتار ۀ، رابطمیانجیگری کاملدر بندی کرد.  دسته 2میانجیگری کامل و جزئی
 های خانه در سال هشتطور متوسط  که به یمردان ( نشان دادEvans et al., 1989) مردان سرپرست خانوار در هند نیازدحام در بتأثیر 

. نیاز داشتند یکمتر یاجتماع تیحما( کردند یم یزندگ تیجمع کم یها که در خانه)خود  انیهمتااز کردند،  یم یزندگ تیپرجمع
 یجزئ یگریانجیم، در نوع دوم گذارد. یتأثیر م یشناخت عملکرد روان در مدت با اثر منفی بر حمایت اجتماعی ازدحام طوالنی دیگر، عبارت به

 افتندیدر (1991) وانزیلپور و ا برای مثال ؛واکنش انسان داشته باشد در میرمستقیو غ میمستق راتیتأث یطیمح یعامل افتد که یاتفاق م یهنگام
ی در حمایت اجتماع یریگ نارهک قیازطر میرمستقیغ راتیتأث نیو همچن یاجتماع تیحما در یمیمستق راتیتأث ،ماه( هشتمدت  )به ازدحامه ک

 دهند حیطور کامل توض را به یانسان یو واکنش یطیمح یعامل نیب ۀکه رابط ییرهایمتغ یی. شناسا(Evans & Lepore, 1997د )دار اجتماعی
 دهند یم حیرا توض محیط ـ رفتار ۀرابط یاست که فقط تاحد ییرهایمتغ ییتر، شناسا معمول تینادر است. وضع )میانجیگری کامل(

عوامل  قیممکن است از طر راتیتأث نیاز ا یو برخ دارندرفتار انسان  در یمتعدد راتیتأث اغلب یطیمح یرهایمتغ زیرا )میانجیگری جزئی(؛
 (. Moore, 1987) دنگر انجام شو مداخله گوناگون

 4فرایند لیوتحل هیها تجز که آن یکردیرو) ونیمعادالت رگرس یسرکی قیرا ازطر یگریانجیم یها هیفرض آزمون (1981) 3یو کن جاد
ر یمتغ ،ردگذابتأثیر  جهینت در ر مستقلیمتغوجود داشته باشد:  دیبا ی سه شرطگریانجیاثر م دییتأ یبرااز نظر آنان، کردند.  پیشنهاد (دندینام

                                                           
1. Psychological Distress 

2. Fully & Partially 
3. Judd & Kenny 
4. Process Analysis 
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 کردیرو (1986) 1یتأثیر قرار ندهد. بارون و کن را تحت جهینت نترل میانجی ـکر مستقل ـ درصورت یمتغو ، گذاردبتأثیر  یانجیم در مستقل
وجود داشته باشد،  Y در X یتأثیر کل دی، بامیرمستقیتأثیر غ ییدأت یبرا بر شواهد ه بنارا گسترش دادند. گرچ یانجیم لیی تحلبرا یعلّ  یها گام

توانند  یم  باشند داشته عالئم مخالف همان رابطه میو اثر مستق معنادار Yدر  Xمیرمستقیکه اثر غ یست. هنگامین گونه نیا یاضیاما از نظر ر
که  یمحققان (.MacKinnon et al., 2004) نداشته باشد یها )اثر کل( با صفر تفاوت معنادار که مجموع آن یطور به ؛ کنند یخنثرا  گریکدی

به ارتباط  یازین گریشناسان د ، امروزه روشبنابراینرا کنار بگذارند.  یانجیمبه اشتباه حضور  ن استکممکنند  یرا دنبال م یعلّ  یها مگا کردیرو
 ندارند. یانجیگریم آزمونشرط  شیپ ۀمنزل به Yو  X نیب

 کامل یگریانجیمرسد، مفهوم  یبه نظر نم یضرور گریکه امروزه د ی،علّ  های گام کردیبا استفاده از رو یگریانجیماز الزامات  گرید یکی
از  شتریب یاز نظر آمار میرمستقیغ رفر و اث، ص Mکنترل درحالت(  Yبر X میمستق رث)ا ʹcافتد که  میانجیگری کامل زمانی اتفاق میاست. 
 ییشناسا Y و X نیب یانجیم یرهایاست که تمام مس نیکامل مستلزم ا یگریانجیم یبرا هی(. توجBaron & Kenny, 1986) باشدصفر 
 ؛کنند یم یبانیپشت یجزئ یگریانجیاز م جیشود نتا یم، گفته باشند دارامعن یاز نظر آمار میرمستقیو غ میهر دو تأثیر مستق یدر مقابل وقت شوند.

 .دهد یم لیرا تشکY و X نیب ۀاز رابط یبخش فقط یانجیم ریمتغ رایز
، یخیبوده است. از نظر تارتوجه  و جالب  فعال یقاتیتحق یها از حوزه یکی  یانجیاثر م یآمار معناداری یابیارز ،ریاخ یها در سال

 مون. فرض آزکردند می اتکا( Sobel, 1982) 2نرمال( ۀینظر کردیرو ایسوبل )روش دلتا  ونبه آزم برای ارزیابی معناداری اثر میانجی، محققان
 یها با روش سهیدر مقاسوبل نشان داده است که آزمون  یساز هیمطالعات شب (.Aroian, 1947) نمونه است عیتوزبودن  بر نرمال مبتنی سوبل

 ,Hayes & Scharkow, 2013; Preacher & Selig) دارد (100ز کوچک کمتر ا ۀنمون یها اندازه یبرا ژهیو بهی )درت کمتر، قنیگزیجا

3گیری بازنمونه نانیر مقابل، فواصل اطمد(. 2012
 یریمشکل جلوگ نی، از اها نرمال داده عینکردن توز با فرض 4 کارلو، مونت نانیو فواصل اطم 

 نیتر از محبوب یکی (Bollen & Stine ,1990; Lockwood & MacKinnon, 1998) استرپ یا بوت گیری بازنمونه کردیکنند. رو یم
از  ینیگزیبا جا یفتصاد ای نمونه اً ، مکرراین روشاست. در  میرمستقیغ راتیاستنتاج درمورد تأث یبرا میانجی یها روش اتیها در ادب کیتکن

. دیآ یدست م هب میرمستقیاثر غ یبرا نانیاطم ۀفاصل جادیبا هدف ا استرپ بوتهر نمونه  یبرا برآوردشود و  یم میترس یلیتحل ۀنمون
است،  Y در  Xتأثیر میانجی M که ،ادعا نی، از استندیصفر ن یکه حاو ،نانیفواصل اطم. شود یهزاران بار انجام م معموالً  یبردار نمونه

دهد. از لحاظ  ینم ها داده عیدرمورد توز یپارامتر یفرض چیکارلو ه استرپ، روش مونت بوت مانند روش(. Hayes, 2009) کند یم یبانیپشت
کاربرد در  یکارلو برا مونت کردیفقط رو درحال حاضراما  ،دهند یارائه م میرمستقیغ تأثیرات یابیارز یابر مناسب یریمس ردکیهر دو رو یتئور

 یاز تقدم زمان یضمن ای یه، فرضیگریانجیم لیوتحل هیهنگام انجام تجز(. Bauer et al., 2006) توسعه یافته است 5سطحی ی چندها نهیزم
 یها با داده یگریانجیم لیوتحل هیکه تجز یهنگام هیفرض نیاست. ا Yمقدم بر  خود است، که Mمقدم بر  Xکه  یه،فرض نیا ؛وجود دارد

 یها بر طرح یو منحصرًا مبتن یعلّ  یرهایتفس یرا برا یگریانجیم ،شناسان از روش ی، برخقتید. درحقنخواهد ششود محقق  انجام  یمقطع
 (.(Little, 2013دانند  یم 6یطول

                                                           
1. Baron & Kenny 
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3. Bootstrap Confidence Intervals 
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5. Multilevel Contexts 
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 شده تعدیل انجییموتحلیل  . تجزیه4-1

 W دهد با یک متغیر چهارم تأثیر قرار می را تحت Y ازطریق آن X شود که مکانیزمی که شده برای مواردی استفاده می تعدیل یاصطالح میانج

(. هنگامی که یک یا Wang & Preacher, 2015متفاوت است ) W در مقادیر مختلف Yبر  Xمستقیم  طوری که اثر غیر شود؛ به تعدیل می
 (.1شکل  4و  3شود )گراف  درحکم اثری غیرمستقیم شرطی توصیف می Y بر X تعدیل شود، اثر M→Yیا  X→M هر دو مسیر مؤلفه

 قیازطر ،صفر است بامتفاوت  یشده از نظر آمار لیتعد یگریانجیشاخص م ۀمنزل به( ab3 ای) a3b بیضر ایآ هک نیا نییتع یبرا هیفرض ونآزم
 میمستق ریاست که اثر غ نیا لیدل ،صفر نباشد یکه حاو ینانیاطم ۀ. فاصل(Hayes, 2015) شود میانجام  استرپ بوت نانیاطم ۀفاصل یابیارز

شامل  (،Edwards & Lambert, 2007) شود یگفته م 1یا تکه تکه کردی، که به آن رونیگزیروش جاشود.  یم لیتعد Wتوسط متغیر چهارم 
قبل از روش  یانجیمو  لیجداگانه از تعد یها لیوتحل هیاست. انجام تجز جیمشترک نتا ریو سپس تفس یانجیمو  لیتعد ۀجداگان شیآزما

  (.Hayes, 2018است ) دیمشروط مف میرمستقیاثر غ تیدرک بهتر ماه یبرا کپارچهی
پالس  (، امR(، آر )SAS(، ساس )SPSSاس ) اس پی ی )اسآمار هایافزار از نرم یاریتوان در بس یشده را م لیتعد یگریانجیم

(Mplus( استتا ،)Stata)) حال، ماکرو  نیکرد. باا یساز ادهیپ ونیاز معادالت رگرس یتعداد قیازطر( پروسسPROCESS)  طور خاص  به
 توان با استفاده از چارچوب یمهمچنین شده است.  یطراح ساسو  اس اس پی اسدر  ونیبر رگرس یمبتن لیتعد یها لیوتحل هینجام تجزا یبرا

2(SEM) سم
 3(OLSاس ) ُاال ونیطور که در رگرس همان)طور جداگانه  هر معادله به نیتخم یجا زد. به نیرا تخم یشرط میرمستقیغ راتیتأث 

 سم، نیبر ا زند. عالوه یم نیزمان تخم هم مدل را یپارامترها ۀهم 4نمایی، درستبا استفاده از فرایند تکرار مانند حداکثر  سم ،(شود یم انجام
 یاشده را در خود ج مشاهده یرهایفقط متغ اس ُاال ونیکه رگرس یدرحال ؛کند یپنهان را فراهم م ریمتغ دارایی ها وتحلیل مدل امکان تجزیه

 (.Edwards & Konold, 2020) دهد یم

 ها مفهومی و فرضیه ، مدلشده لیتعد یانجیم یها از کاربرد مدلای پژوهشی  . نمونه2

 . تراکم و تعامالت اجتماعی1-2

گیری  اندازه ۀمنزل (. تراکم بهChurchman, 1999های مختلف از مقیاس اتاق تا شهر ارائه شده است ) م در مقیاسکتعاریف گوناگونی از ترا
 ۀریزی، کلم برنامه ۀگذارد. در حوز ها در فضاهای خصوصی و عمومی تأثیر می زمان در نیازهای فضایی خانواده است که هم یکّمی، عامل مهم

که ازدحام تراکم فضاهای داخلی را نشان  درحالی ،به شهرها و محالت )درواقع تعداد افراد یا واحدهای مسکونی در هکتار( اشاره دارد« تراکم»
دادن کنترل،  ازجمله ازدست گوناگونیباال به مشکالت  های تراکمدر  ی، زندگیو اجتماع یشناخت روان دگاهیاز د(. Forsyth, 2003دهد ) می

 یریگ کناره ی،خصوص میحر نکردن ، درک حفظ(Altman, 1972)اضافه  ی، بار شناخت(Proshansky et al., 1970) ازحد شیازدحام ب
 از نظرحال،  نیباا. شود یمنجر م (Baum & Paulus, 1987)ی شخص ی، و نقض فضا(McCarthy & Saegert, 1978) یاجتماع

 باشند شتریب یاجتماع تتعامالد موجب احساس امنیت باالتر و نتوان می متراکم و پرجمعیتطق ا، منباال تراکمی با ها طیمدافعان مح
(Newman & Hogan, 1981) منجر شوند  ایجذاب و پو یشهرهای  طیمحگیری  و به شکل(Caprotti & Gong, 2017; Jacobs 

1961). 

                                                           
1. Piecemeal Approach 

2. Search Engine Marketing  

3.  Ordinary Least Squares  

4. Maximun Likelihood 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197397516303630#!
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 یو طراح یزیر برنامه لیبه دل شتریب متراکم، های طیدر محگزینی اجتماعی  دوریاند که  اظهار داشته ریاخ قاتیتحقای از  همؤلفان در دست
 دییشده تأ کادرا تراکم ریناپذ ییجدا یاجزا ۀمنزل مسکن را به دمانیو چ کالبدی طیمحشیوۀ طراحی  تیها اهم . آنیاست تا تراکم کّم  فیضع
 تیّ و کم یاجتماع ت، تعامالامنیت ، ازجمله احساسی پایداری اجتماعیها جنبه یشده و برخ کادراتراکم  نیب یمنف ۀو بر رابط کنند می

ک یزندگ یفضا  دمانیدرمورد چ زانیر معماران و برنامه (. درواقعDave, 2011; Mousavinia et al., 2019; Raman, 2010کنند ) یم دیتأ
فضایی و  یعملکردها ی،اهیپوشش گ و باز ی، فضاهاو عناصر ثابت سطوح سخت ،که در آن دهند تشکیل یچارچوب رندیگ یم میمسکن تصم

 .(Tahvonen & Airaksine, 2018)ند کن ی ده را سازمان های رفتاری قرارگاه
ستیابی به کیفیت مطلوب دست داده، مطالعات اخیر اذعان دارند که برای د شده به کم ادراکاز ترا(1975)  1براساس تعریفی که راپوپورت

شده  . تراکم ادراک(Tang et al., 2019; Raman, 2010)م را باید مدنظر قرار داد کگیری کّمی، ادراک افراد از ترا بر اندازه محیطی، عالوه
افراد حاضر در آن و  دهد درمورد ماهیت آن محیط، تعداد شود که به مردم اجازه می هایی ارائه می حاکی از این است که در هر محیط، نشانه

های حسی فیزیکی که  های متناسب با آن محیط قضاوت کنند. فرض بر این است که برخی متغیرهای کالبدی با تأثیر در تعداد محرک فعالیت
 ۀاند از: انداز عبارت یالبدکات موضوع، این متغیرهای یاند. در ادب شده مرتبط م ادراکککند، با ترا حضور واقعی یا احتمالی افراد را مشخص می

های کوچک، تعداد واحدهای  محله، چیدمان و پیکربندی واحدها )نوع ساختمان و طراحی، نسبت ارتفاع ساختمان به فضا، تقسیم به خوشه
و  ها، دسترسی بصری کنند، ارتباط با فضاهای باز(، پیکربندی فضاهای باز )فضای بین ساختمان مسکونی که از یک ورودی استفاده می

صدا، موقعیت خدمات و عناصر طبیعی  سازی(، احترام به حریم خصوصی، نفوذ سرو عملکردی از یک واحد مسکونی به فضاهای باز، محوطه
 .(Mousavinia et al., 2019)و سبز 

 . مدل پژوهش2-2

 یها تیو موقع شود می طیبودن محناپذیر ینیب شیمضر باعث پ یعامل ۀمنزل به ادیشود که تراکم ز یفرض مطرح م نیمدل کنترل ازدحام، ا در
 راتیتأث ۀدهند حیتوض ای براساس مطالعات قبلی، متغیر میانجی. (Evans & Lepore, 1997; Altman, 1975)کند  یم خلقبدون کنترل 

تئوری  یاصل یژگیو ۀمنزل به قلمرو. (1399نیا،  نامند )موسوی می پایی قلمروی را اجتماع یامدهایپ درشده  کادراتراکم  یمنف
 ,Brown & Zhu)است  «یتماعاج ای یکیزیف یش کیخود نسبت به  تیفرد از احساس مالک یرفتار انیب» یبه معنا شدنی دفاع  هایفضا

2016, p. 55) .و حفظ ارتباط  یش کیبر  تیمالک انگریب قلمروپایی یشود. رفتارها یم معنادارافراد  گریتعامل با د قیما ازطرمالکیت  یادعا
ازحد  شیب کیتحر لیبه دل باال تراکمبا  طیاز مح یناش بیازدحام، آس یختگیمدل برانگ در. است یاجتماع طیدر مح گرانینسبت د بهبا آن 

 & Nagar) وجود دارد یمحکم ۀرابط یرفتار جیو نتا احساس ازدحام نیبو  (Evans & Lepore, 1997) شود یم ایجاد یحس یها ستمیس

Paulus, 1997; Baum & Paulus, 1987 .)د.ندشوارتر کن فرد یبرا را از دیگراندوربودن  توانند امکان میباال  یبا تراکم داخل یها خانه 
زمان به تأثیر محیط درونی خانه )احساس ازدحام( و فضاهای باز جمعی )تراکم  تحقیق و با نگاه هممطالعه با هدف پرکردن شکاف این 

 :است پرداخته ریز یاتفرض( و 2ه آزمون مدل مفهومی پژوهش )شکل شده( ب ادراک
 شده و تعامالت اجتماعی نقش میانجی دارد )تحلیل میانجی(. میان تراکم ادراک ۀقلمروپایی در رابطـ 
)تحلیل میانجی  شود یم دیتشد خانه احساس ازدحام درونیبا  یتعامالت اجتماع درشده  کادراتراکم  )و معکوس( میرمستقیتأثیر غـ 

 .شده( تعدیل
  

                                                           
1. Rapoport 
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 پژوهش ی: مدل مفهوم2شکل

 شناسی پژوهش . روش2-3

منزلۀ  ( بهSEMمعادالت ساختاری ) ابیی مدل های کیاست. امروزه به تکن یمقطع یها داده بر یو مبتن یبستگ از نوع هم یمثال پژوهش نیا
برای برآورد پارامترهای  انسیو وار انسیکووار بر یمبتن کردیدو رو یطور کل توجه شده است. به  رهیآماری چندمتغ لیوتحل هیاز تجز یبخش بزرگ

با  یبا استفاده از روش حداقل مربعات جزئ انس،یبر وار یمبتن یها از معادالت ساختار آزمون فرضیه یپژوهش، برا نیِسم وجود دارد. در ا
 بیرگرسیون استاندارد مسیرها و ضرا بیضرا ، اس ال یبه کمک اسمارت پ یابی اده شده است. مدلاستف  اس ال یافزار اسمارت پ استفاده از نرم
 یتصادف دیاسترپ )تول بوت یریگ نمونه ندیفرا قیساختاری از طر بی. سطح معناداری آماری ضرادهد یدست م را به یدرون یتعیین متغیرها

 شده است. نییمجدد( تع یریگ نمونه 5000

 یآمار  ۀجامع یپژوهش و معرف یرهایمتغ. سنجش 2-4

مشابه بودند و نمونۀ آماری با استفاده از روش  یمحصور با تراکم مسکون یمسکون یها نفر از ساکنان مجتمع 304پژوهش،  نیا یآمار جامعۀ
و  ییمتغیر وابسته، قلمروپا یعشدۀ متغیر مستقل، تعامالت اجتما پژوهش، تراکم ادراک یساده انتخاب شد. در مدل تحلیل یتصادف رییگ نمونه

 فیبا سؤاالت بسته و ط یا نامه اطالعات پرسش یگردآور یهستند. ابزار اصل لگریو تعد یمیانج یمتغیرها بیترت ازدحام درون خانه به
 )کاماًل مخالفم( بود.  5)کاماًل موافق( تا  1 یازیبا دامنۀ امت کرتیل ای نهیگز پنج

; Bonnes et al., 1991; Dave, 2011اند) ذکر شده یشده که در مطالعات قبل مؤثر بر تراکم ادراک ریمستقل: شش متغ ریمتغ
ادراک . 2 ها؛ یگذار ها و فاصله ساختمان نیب یادراک از اندازۀ فضا. 1استفاده شد:  ریمتغ نیا یریگ اندازه ی(، برا1396و همکاران،  یمیهیپورد

 .ها نگیپارک یده سامان وۀیوجود خودرو و ش. 6سبز؛  یوجود فضا. 5اشراف؛ . 4ون خانه؛ از در دید. 3 ها؛ تماناز ارتفاع ساخ
کمک و . 4توجه متقابل؛ . 3اعتماد؛ . 2شناخت؛ . 1اند از:  عبارت جهینت ریمنزلۀ متغ به یتعامل اجتماع یریگ وابسته: اندازه ریمتغ

 (.Liu et al., 2017; Zhu & Fu, 2017; Abu-Ghazzeh, 1999; Wilkerson et al., 2012) گانیارتباط با همسا یفراوان. 5 ؛یبانیپشت
به حفاظت از  لیتما زانیکه از م کند یرا منتقل م نیمع یا کنترل افراد بر محدوده زانیاست و م یرکالمیغ یامیپ یی: قلمروپایانجیم ریمتغ

 (. Abdullah et al., 2015) ردیگ یسرچشمه م یدار در نگه تیو احساس مسئول گرانیدفاع در برابر د ،یساز یفضا، شخص
. 3(؛ یساز ی)شخص تیهو بر یمبتن یگذار نشانه. 2شده؛  ادراک تیمالک. 2: شد یانجام م لیقلمرو براساس موارد ذ یریگ اندازه

 ,Brown & Zhuها ) به اشتراک یو دسترس ییقلمرو فضا. 4و اقدامات(؛  طیدر قبال افراد، شرا یریپذ تیکنترل )مسئول بر یعملکرد مبتن

2016.) 
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 شود یداده م حیفضا توض کیدر  ازحد شیتعداد افراد ب ای ییفضا تیفرد از محدود کیمنزلۀ ادراک  به ی: ازدحام داخللگریتعد ریمتغ
(Rollings & Evans, 2019در ا )از  تیرضا. 1استفاده شده است  لیشده از سه بعد ذ درک یازدحام داخل یریگ مطالعه، در اندازه نی

 (.Nagar & Paulus, 1997) ریناپذ کنترل یها مزاحمت. 3 ؛یخصوص یوجود فضا. 2 ار؛یدر اخت یمساحت فضا

 یدر روش حداقل مربعات جزئ ییو روا ییای. کنترل پا2-5

. رود یشمار م کرونباخ به ینسبت آلفا به یدرون یو سازگار ییایسنجش پا یبرا یمعیار بهتر یبیترک ییایپا ،یمعادالت ساختار یابی مدل در
خود است. براساس  یها شده بین هر سازه با شاخص به اشتراک گذاشته  انسیمیانگین وار ۀدهند شده نشان استخراج انسیمعیار میانگین وار

دهندۀ  نشان شده نییتب انسیوار نیانگیم یبرا 5/0 یباال ریو مقاد یبیترک ییایکرونباخ و پا یآلفا یبرا 7/0 یآمده باال دست به ری، مقاد1جدول 
 ابزار است. تیمطلوب

یب کرونباخ، آلفای: 1جدول یانس میانگین پایایی، ضر  شده استخراج وار

آلفایکرونباخ   شدهمیانگینواریانستبیین پایاییترکیبی

PD 892/0 921/0 699/0 

PIC 808/0 885/0 723/0 

SI 860/0 897/0 599/0 

TE 902/0 933/0 777/0 

 اتیو آزمون فرض یمدل ساختار  یابی. ارز 2-6

 ریمس یها در مدل 19/0و  33/0، 67/0برابر با  R2 ریاست. مقاد R2 نییتع بیزا،ضر مکنون درون رهايیمتغ یابیبراي ارز یاساس اریمع
زا را با تعداد  مکنون درون ریمتغ کیمشخص،  ی. اگر ساختارهاي مدلشوند یم فیتوص فیتوجه، متوسط و ضع قابل بیترت به  اس ال یپ

زا باشد،  برون ریبه چند متغ یزا متک درون ریاما اگر متغ شود؛ یم رفتهیمتوسط پذ R2زا شرح دهد،  مکنون برون رهايیتغدو( م ای کیمعدودي )
زا ناتوان  درون رهايیصورت، مدل در شرح متغ  نیا ری( قرار داشته باشد. در غ67/0از  شتری)ب یدر سطح درخور توجه دیحداقل با  R2مقدار

 ریمدل، متغ یرهایمتغ ن،یقرار دارد. بنابرا 405/0در سطح متوسط  یزاي تعامالت اجتماع درون ریبراي متغ نییتع بیاست. مقدار ضر
 .کنند یم نییتب یخوب را به یتعامالت اجتماع

  یلگر: مدل در حالت ضرایب مسیر ساختاری ـ بدون متغیر تعد3شکل
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 ضریب. است شده استفاده تکرار 5000با استرپ بوت از نیز آماري Tآوردن  دست هب برايو  مسیر ضرایب معناداري از، فرضیات آزمون براي

 96/1، حداقل باید 05/0 سطح در فرضیه یک ییدأت برايآماری T مقدار. است دیگر ای سازه روي بر سازه یک مستقیم اثرۀ دهند نشان مسیر
و معنادار است.  -267/0(، 3شده بر تعامالت اجتماعی بدون واردکردن متغیر تعدیلگر در مدل )شکل اثر غیرمستقیم تراکم ادراک. باشد

تراکم  غیرمستقیم اثر که دهد می نشان 2است. جدول   نشان داده شده 4 شکل در شده میانجی تعدیل مدل معناداري عدد و مسیر ضرایب
 .دشو می تر ، قویکند می تعدیل را مدل احساس ازدحام درون خانه که هنگامی ماعی،تعامالت اجت بر شده ادراک

 (5000استرپ )تعداد نمونه  : ضرایب مسیر با استفاده از روش بوت2 جدول

 Original sample(O) Sample Mean(M) 
Standard 

Deviation(STDEV) 
(T Statistics 

(IO/STEDEVI) 
P Values 

 PIC 104/0- 103/0- 039/0 685/2 008/0تعدیلگری 
PD > TE 420/0- 424/0- 051/0 255/8 000/0 
TE > SI 654/0 652/0 048/0 520/13 000/0 

 اثر غیرمستقیم
PD > SI 

275/0- 277/0- 043/0 367/6 000/0 

 

 : مدل در حالت ضرایب استاندارد با حضور متغیر تعدیلگر4شکل

 گیری بحث و نتیجه

ارتباط متقابل  یها یدگیچیپ ها، طی آنکه  تشریح کنند را یید تا سازوکارهانده یامکان را م نیبه محققان ا میانجیو  لیعدفرایندهای ت
 شیآزما یبرا اجتماعی علوم قاتیدر تحق یانجیم های تعدیل و مدل کاربرد ریاخ یها در سالگرچه . شود نشان داده می رهایاز متغ یا مجموعه

چندان  مطالعات محیط ـ رفتار، اتیدر ادب، اما افتهی یشتریب رواج متغیر وابسته(مستقل با  یریارتباط متغ یچگونگ ای ییچرادرمورد ) اتیفرض
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جداگانه صورت  بهرا  ی مدنظرشانها میزمکان ویژه در حیطۀ معماری( )به . درعوض محققاننشده است استفاده های ترکیبی از این مدل
 . کنند یشده اعتماد م منسوخ یها به روشون فرضیات آزم یبرا ای کردهوتحلیل  تجزیه

محور در ادبیات علمی معاصر،  های شهرنشینی مردم با توجه به ضرورت رویکرد انسان ـ محور در طراحی و ضرورت اجرای سیاست
های  ائل انسانی، متغیرهای متعدد و مدلمسائل مرتبط با ادراک و ارزیابی ساکنان اهمیت بیشتری یافته است؛ بنابراین با توجه به پیچیدگی مس

ای تشریح شد که تأثیرات اجتماعی تراکم مسکونی را به قضاوت و  شوند؛ مثاًل در این پژوهش، مطالعه ها مطرح می تری در پژوهش پیچیده
های متراکم مسکونی، اغلب  محیط داند. در مطالعات مرتبط با تأثیرات اجتماعی تراکم در شده وابسته می ادراک افراد و تأثیرات محیط ساخته

( 1هدف مثال پژوهشی عبارت است از:  گیرند. با توجه به این خأل، تراکم درونی و بیرونی در قالب موضوعات مجزا از هم مدنظر قرار می
کنندۀ  ( نقش تعدیل2شده و تعامالت اجتماعی )نقش میانجی قلمروپایی در مقیاس همسایگی(؛  ارزیابی ارتباط غیرمستقیم بین تراکم ادراک

نتایج نشان داد که تراکم درنهایت  توضیح داده شد. شده لیتعد میانجی گام مراحل پژوهش و آزمون مدل به ازدحام داخلی. در مثال مذکور، گام
 حام درونی خانهازد حساسبا درجات مختلف ا میمستقریاثر غ نیو اگذارد  قلمروپایی بر تعامالت اجتماعی اثر می میانجیگریبا شده  ادراک

 اهمیت فرایندهای ،یاجتماع تتعامال درشده  کادراتراکم  میرمستقیتأثیر غمعناداری با  شده تعدیلی انجیم  مدل جینتا متفاوت است.
درون ازدحام همچنین احساس . دهد را نشان می ناساکن یررسمیکنترل غ یاجتماع یهاو فرایند یطیمح یها ک نشانهادراشامل  یشناخت روان
های  این مثال پژوهشی یافتهبگذارد.  یمنف اثرساکنان  یکند و بر تعامالت اجتماع دیشده را تشد نامطلوب تراکم ادراک راتیتأث تواند یم خانه

 گذارند. تأثیر تراکم در های متمایزی هستند که در هم تأثیر می انبوهی ازدحام مکانیزم های کنترل و بیش دهد که مدل تجربی قوی ارائه می
انبوهی و ازدحام داخلی مکانیزمی  شود و بیش پیامدهای اجتماعی ازطریق شیوۀ تعریف قلمروها و مکانیزم کنترل ساکنان توضیح داده می

شده،  لیتعد میانجیوتحلیل  توان با استفاده از تجزیه یکه م ه شد، نشان دادمثال نیدر ا کند. اضافی است که در رابطۀ تراکم ـ رفتار مداخله می
را  میانجیوتحلیل  ، تجزیه(رگروهیوتحلیل ز با استفاده از تجزیه)از محققان  یبرخ کرد. یرا بررس گرلیتعد هایریمتغ ریبودن مقاد یتأثیر شرط

مل شا رگروهیوتحلیل ز ، تجزیهشده ارائهمثال  درکنند.  یم یابیارز (کننده لیتعد ریبراساس مقاد)مختلف نمونه  یها گروه یبطور جداگانه برا
هر  یطور جداگانه برا هب میرمستقیغ راتیبرآورد تأث، (اددر مقابل زی)کم  میزان احساس ازدحام درونی خانهبراساس  ییها رمجموعهیز تشکیل
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 شود. پیشنهاد می
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Abstract 

Like many other sciences, architecture researchers need to know the correct meaning of mediating, 

moderating, and intervening variables and their related procedures and analysis. Although moderation 

and mediation are individually beneficial, integrating both into a single model enables researchers to 

examine more complex relationships between variables. However, in Iranian environmental research 

articles in the field of architecture, less attention has been paid to the application of moderated 

mediation models. The purpose of this study was to review the basics of a combined model of 

moderated mediation which is a valuable technique for assessing whether an indirect effect is 

conditional on the values of a moderating variable; an example is provided in the context of an 

environment-behavior research question. In this research example, the relationship between the four 

variables, including perceived density, perceived interior crowding, territoriality, and social 

interactions, are considered, and all the steps, from the presentation of the conceptual model to the 

fitted model in the SmartPLS software, are explained. This study clearly shows the necessity of paying 

attention to the simultaneity effects of various variables in environment-behavior research. 

Considering the importance of applying a human-oriented approach and designing based on 

understanding how people perceive and evaluate their environment, this analytical approach will 

require special attention from researchers in contemporary scientific literature. 
Keywords: Moderator, Mediator, Moderated Mediation Model, Perceived Density, Social Interactions 
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