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 دهیچك
تر درگیری کامل ادراکات حسی انسان با فضا و وجود عناصر معنابخش در آن، بس

های آینده خواهد شد و آگاهی جمعی از کیفیت  در زمانمحیط ایجاد کیفیت 
ادراک  تأثیرهدف کلیدی این تحقیق، تحلیل شود.  مدنظر را موجب میکالبدی 

شهر  های روستایی پیراشهری کالن ریزی کالبدی سکونتگاه محیطی در  برنامه
هدف،  زلحاظاتحلیلی و -مشهد است. این پژوهش از حیث ماهیت، توصیفی

ای و میدانی بوده که  آوری اطالعات به دو روش کتابخانه کاربردی است. جمع
روش میدانی مبتنی بر توزیع پرسشنامه است. واحد تحلیل در این پژوهش 

 191خانوارهای روستایی است که در تحقیق حاضر با توجه به فرمول کوکران 
شهر  وستای پیرامون کالنر 15خانوار روستایی ساکن در  0044خانوار از کل 

بر پایه نتایج . اند قرارگرفتهی بررس موردمشهد در بخش مرکزی این شهرستان 
های روستایی در  ریزی کالبدی سکونتگاه تحقیق، ازنظر روستاییان سطح برنامه

( بوده است؛ 1تر از میانه نظری تحقیق )یعنی  پایین -T 66/7مقدار آماره کل با 
روستاهای  ،(WASPASمدل ارزیابی تولید وزنی تجمعی ) با توجه به نتایج که

ریزی کالبدی روستایی  لقمانی، امرغان طوس و اروند دارای باالترین سطح برنامه
، روستاهای اروند و لقمانی و GRAبندی مدل  بر اساس نتایج رتبه باشند. می

بطه معنادار و اند. نتایج نشان داد که را امرغان طوس در رتبه اول تا سوم قرارگرفته
و سطح معناداری  190/7برابر با  Tمستقیم بین دو متغیر برقرار است )با مقدار 

 007/4قبول(؛ و ادراک یک فرد از محیط کالبدی با ضریب تأثیر برابر  قابل
ریزی کالبدی روستایی تأثیر نسبتاً زیادی داشته است.  صورت مستقیم بر برنامه به

ها از  ان درک افراد از محیط اطراف با تصویر ذهنی آناین بیانگر رابطه مستقیم می
ریزی کالبدی تأثیر  محیط است. همچنین از سویی، درک انسان از محیط بر برنامه

ریزی محیطی، ادراک فرد را متأثر از خود  گذارد و از سوی دیگر، قابلیت برنامه می
کند و  تعیین می، عوامل واکنش فرد را به محیط کالبدی محیطاز ادراک سازد.  می

ریزی  و به دنبال آن اثربخشی برنامهسبب ترجیح محیط طبیعی توسط فرد 
  . شوند می

های پیراشهری، درک  کالبد، ادراک محیط، سکونتگاه :های کلیدیواژه

 کالبدی، مشهد. -بصری

    
 

Abstract 
The complete involvement of human sensory perceptions 
with space and the presence of meaningful elements in it, 
will be the basis for creating the quality of the 
environment in future times and will cause a collective 
awareness of the physical quality in question. The key 
purpose of this study is to analyze the effect of 
environmental perception on the physical planning of 
rural suburbs of Mashhad metropolis. . This research is 
descriptive-analytical in nature and applied in terms of 
purpose. Data collection was done by two methods: 
documentary and field. The field method is based on the 
distribution of questionnaires. The unit of analysis in this 
study is rural households. In the present study, according 
to Cochran's formula, 193 households out of a total of 
4800 rural households living in 12 villages around the 
metropolis of Mashhad in the central part of the township 
have been studied. Based on the results of the research, 
according to the villagers, the level of physical planning 
of rural settlements in general with a value of T-7.66 was 
lower than the theoretical average of the research (ie 3). 
According to the results of Cumulative Weight Production 
Evaluation Model (WASPAS), Loghmani, Amrghan Toos 
and Arvand villages have the highest level of rural 
physical planning. According to the GRA model ranking 
results, Arvand, Loghmani and Amrghan Toos villages 
are ranked first to third. The results showed that there is a 
significant and direct relationship between the two 
variables (with a value of T equal to 7.394 and an 
acceptable level of significance); and a person's 
perception of the physical environment with an impact 
factor of 0.487 has a direct effect on rural physical 
planning. This indicates a direct relationship between 
people's perception of the environment and their mental 
image of the environment. Also, on the one hand, human 
perception of the environment affects physical planning, 
and on the other hand, the ability of environmental 
planning affects the individual's perceptions. Perception of 
the physical environment determines the factors of a 
person's reaction to the environment and causes the 
individual to prefer the natural environment, followed by 
the effectiveness of planning. 
Keywords: Physical environment, Perception of 

environment, Suburban settlements, Visual-physical 

perception, Mashhad. 
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 مقدمه
یط یکی از مباحث و مفااهیم کلیادی در حاوزه    نحوه ادراک مح

هاای کاالن و خارد     محیط در مقیااس -مطالعات متقابل انسان
برقاراری ارتباا     مساوول که نظام عصبی انسان  آنجا است. از

هاای   زیست اوست و امکاناات و محادودیت   بین انسان و محیط
تاوان بادون توجاه و اشاراف کاافی باه       خاصی دارد، لاذا نمای  

کارهاای   و و فهم محیط از سوی مردم و سااز  فرایندهای درک
هاا، مباادرت باه مداخلاه در محایط کارد )بااطنی         مرتبط با آن

(. واژه ادراک باه معناای   1: 1190خسروشاهی و بلبالن اصال،  
دریافتن اشیاء غیرمحسوس، فهم، تعقل، فهمیادن، بررسایدن و   

. در فرهنگ لغات دهخدا آمده است. در تعااری   .درک کردن و.
دار  ونی که از ادراک ارائه شده است، خلاق معنای و معنای   گوناگ

فرآیناد ادراکای نقاش     بودن یذهنهای حسی و نیز  شدن یافته
(. در ایاان میااان 76:1195محااوری دارد )کاااومی و بهزادفاار، 

های روستایی، فضاهای محادود جغرافیاایی هساتند کاه      عرصه
ضاایی  تواند خاستگاه ادراک، بازشناسی، اثرگذاری و رفتاار ف  می

کننده از این فضا دارای نیازها و های مختل  استفاده باشد. گروه
ها معطاوف  الگوهای رفتاری مختلفی هستند. بخشی از این نیاز

به نیازهای مختل  و متعدد انسانی اسات و بخشای دیگار باه     
در روساتا   اساتفاده  ماورد های کالبادی و نقاش فضاای     ویژگی

ریزی  این اساس برنامه (. بر120:1190شود )حاتمی، مربو  می
های کالبدی و فراهم سااختن   در نواحی روستایی و اجرای طرح

های روستایی یکای   های مختل  سکونتگاهامکانات و زیرساخت
( رابطاه  110:1190فار و حضارتی،    ی مهام )ربیعای  ها مؤلفهاز 

هاا   هاا باا فضااها اسات. انساان      ها و از راه مکان انسان با مکان
هاای  فضاا در برخاورد باا محایط، رفتاار     مظاروف در   عنوان به

دهند؛ بر این اسااس در ناوو و نحاوه انجاام      مختلفی نشان می
رفتار، دو عامل بسیار مهم تأثیرگذار هستند: محایط )اطالعااتی   

های خود(. در  ایم( و فرد )با تمام ویژگی که از آن به دست آورده
هاای محایط و خصوصایات    عمل پایه و اساس رفتار ما، ویژگی

صورت توأم است. بنابراین رفتار ما برآینادی از نیازهاا،    ردی بهف
ها، قابلیت محیط، ادراک، تصویر ذهنی و درنهایت معنای  انگیزه

ساجادزاده،   ایام )لطیفای و  است که از محیط برای خود سااخته 
(. حضور در فضای مصنوو و وجود عناصر معناا بخاش   0:1190

را در میاان ماردم   به آن، بستر ایجاد خاطرات فاردی و جمعای   
باودگی، آراماش، راحتای و     کناد. احسااس در مکاان   فراهم می

ترتیب، نقاش   کند. بدینمندی را هر چه بیشتر تقویت می هویت
بستن فضای کالبدی مصنوو در ذهن مخاطب و ذهنیاات او در  
خلق فضای جدید، کنشای متقابال و ایجاابی اسات )اکباری و      

در  ژهیا و بهحیط کالبدی ، طراحی مرو نیازا(. 10:1192فالمکی، 
گزینی مستلزم توجه سه وجه عماده  حوزه سکونتگاهی و سکنی

فضایی، مؤلفاه  -است. این سه وجه )مؤلفه ادراکی، مؤلفه جمعی
کننده بر تعامل ساه   های داللت فضایی( هر یک مؤلفه-فیزیکی

حوزه اصلی محیط یعنی انسان، محیط طبیعی و محیط کالبدی 
(. اگر افاراد درک  11: 1109شگرمقدم ، دهند )دانرا تشکیل می

خود از محیط و معیار قضاوت در آن را از دست بدهند، معماری 
هیج دستاوردی نخواهد داشت. دلیل ایان امار ایان اسات کاه      
معماری پاسخی مستقیم به انتظاراتی است که به دلیل از دست 

است.  افتهی کاهشدادن درک فضا تغییر کرده و به سطح پایینی 
ی فرآیند اجتماعی شدن، انسان در مورد چگونگی اساتفاده  در ط

های محیطای،  برخی از فضاها و پاسخ به معانی نمادین محرک
. بنابراین انساان باه برخای    آموزد یمالگوهای رفتاری خاصی را 

هاای فرهنگای    ها و رویدادها در ارتبا  باا ارزش فضاها، محرک
بخشاااد و باار اسااااس آن رفتاااار  معنااا مااای  خاااودمحاایط  

رو معماااری  . از ایاان(Mahmoud, 2018: 32)کنااد ماای
ها بیش از هر چیزی باه فرهناگ، نحاوه زنادگی،      محیط انسان

های جغرافیایی محل سکونتشان و نیز ادراک و برداشات   ویژگی
طورکلی، معماری محایط کالبادی، تبلاور     ها بستگی دارد. به آن

زی ریا  ادراک و باور انسان است که در هنگام طراحای و برناماه  
دراک (. ا1و 0:1197باید در نظر گرفتاه شاود )رحیاق اغصاان،     

تصااویری در مرحلااه اول، ثباات اطالعااات الزم کااه از اشاایاء  
در اطاراف میادان    شاده  ساختهمختلفی اعم از طبیعی یا انسانی 

آوری اولیاه ایان   ، پس از جماع اًیثانشود و  ها تهیه می دید انسان
رای سااخت اطالعاات   هاا را با   های بصری، مغز انساان آن داده
و  هاا  یریگ میتصمکند. این اطالعات برای  دار پردازش می معنی
گیاری خاود در فضاا    جهت جمله ازی مختل  انسانی ها تیفعال
همچناین احساساات الزم را بار     .گیارد  قارار مای   استفاده مورد

اساس درک بصری مانند احساس بهزیستی، لذت، دلهره و غیره 
رو،  درک بصری از فضا برای انساان از   از این کند. فراخوانی می

 ,Basu  & Ghosh) اهمیاات باااالیی برخااوردار اساات

های کالبدی محیط، از طریق عبور از  ازآنجاکه جنبه (2017:1
گاذارد،   فیلتر ادراک و ارزیابی، بار رضاایت سااکنان تاأثیر مای     

بایستی این نحوه ادراک از محیط کالبدی بررسی شود. بنابراین 
و تبیین رفتار انسان به درک رابطاه محایط و    شناخت، توصی 
تارین ابعاادی    ترین و ضاروری  کند. یکی از مهم رفتار کمک می

که در طراحی محیط باید به آن دقات شاود، فرایناد احسااس،     
ادراک و شناخت محیطی است که تجربه مکان را برای انساان  
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های ساازگار و متناساب باا    سازد. برای ساختن محیط هموار می
رفتاری افراد باید شاناخت دقیاق و صاحیح از    -های ادراکینیاز

ناژاد،   رابطه بین انسان و محیط به دست آورد )براتی و سالیمان 
(. برای تحقیق ایان پاژوهش، روساتاهای دهساتان     54: 1194

انتخاب و مورد سانجش قارار    طوس واقع در شهرستان مشهد،
بدی را گرفتند. این روستاها در پیرامون شهر مشهد تحوالت کال

کنند. مسوله اصلی که باید در اینجاا در نظار گرفتاه    سپری می
هاای ادراک ایان   ریزی به جنبه شود این است که اگر در برنامه

عنوان مکان زندگی و خاستگاه تعامل ساکنین با  ها که بهمحیط
هاای   تواناد مؤلفاه  دقت توجاه نشاود، مای    باشند، بهیکدیگر می

نفی متأثر سازد. بر همین اسااس  کالبدی را در جهتی مثبت یا م
این پژوهش سعی دارد تا از طریاق ارتباا  باا سااکنین، ادراک     

تغییرات کالبدی محل سکونتشان جویا شده  در خصوصآنان را 
دهناده باه    هاای ادراک شاکل  ها و شاخص و به شناسایی مؤلفه

فضای کالبدی بپردازد. فرایند هر تحقیق بر پرسش کلیادی آن  
کننده مسیر تحقیق است. در حقیقات  هدایت منطبق است و آن

پرسش این تحقیق، مسوله اصلی که همانا تأثیر ادراک از محیط 
دهد. آیاا    کاو قرار میو ریزی کالبدی است را مورد کند  بر برنامه

هاا  ریزی کالبدی این ساکونتگاه  تواند بر برنامه مؤلفه ادراک می
 تأثیر بگذارد؟

هااایی بااه جهاات وهشپااژ 1974و  1964هااای  در دهااه
علاوم اکاو   » عناوان بررسی تأثیر متقابل انسان و محیط تحات  

شدند )مرتضوی، منتشر می« روانشناسی اکولوژیک»یا « رفتاری
(. توجه به مطالعه رفتار انسان و مکاان و محیطای کاه    1:1104

-روانشناسای باوم  »گیارد، ابتادا باا واژه    رفتار در آن شکل مای 

های  روانشناسان سنتی که پژوهش برخالفارائه شد. « شناختی
آنان توجهی به ارتباا  باین رفتاار انساان و محایط       شده انجام

ی مفهاوم ارتباا    شاناخت  باوم کالبدی او نداشت، در روانشناسی 
قرار گرفت. همچناین   توجه موردانسان با محیط یا بوم خویش 

گیری علم روانشناسای  های دوره معماری مدرن در شکلجنبش
(. 50:1191ی داشااته اساات )امااامقلی،  محاایط نقااش اساساا 

روانشناسان چهار بعاد گونااگون ادراک شاامل ابعااد شاناختی،      
عمل  زمان همصورت  گذاری را که به احساسی، تفسیری و ارزش

بنادی   دهند. بر همین اساس دساته  قرار می تأکیدکنند مورد  می
توان باه ساه ناوو     ادراک انسان را در ارتبا  با محیط می منشأ
 گوناه  نیا اعاطفی و استنباطی تعیاین کارد.   -تی، واکنشیعملیا
یی یاک فرایناد بیولوژیاک    تنهاا  بهتوان بیان کرد که ادراک  می

شود.  اجتماعی آموخته می-نیست، بلکه از طریق روابط فرهنگ
هماه افاراد دارای حاواس مشاابهی هساتند، اماا نحاوه         اگرچه

-یگذاری و واکنش به آنچه حس ما انتخاب، ساماندهی، ارزش
تواند های ادراک محیطی می ها متفاوت است. تفاوت شود در آن

نتیجه عواملی نظیر سن، جنس، قومیت، شایوه زنادگی، مادت    
زنادگی در یاک محال و اثاارات محایط فیزیکای، اجتماااعی و      
فرهنگی باشد که شاخص در آن حضاور ماداوم داشاته اسات      

های مهام  عنوان یکی از شخصیت (. لینچ به20:1197)رضایی ، 
ای رفتارگرا در حوزه طراحای و   ه طراحی محیط و چهرهنیزم رد

ریزی در تحقیق خود پیرامون سیمای شهر، تأکید بر کالبد  برنامه
عناوان متغیاری مسااتقل دارد. او در    محایط زنادگی انساان باه    

جستجوی صفاتی کالبدی است که به ایجاد تصویری از عالئام  
فی و مشخصااه و بافاات محاایط در ذهاان ماارتبط اساات )یوساا

( در کتااب قرارگااه   1960) 1(. راجر بارکر20:1196نژاد،  صادقی
هاا تحات تاأثیر     دهد که چگونه رفتار انسانرفتاری، توضیح می

شاود.  گیرد و حتی تحات تاأثیر آن محادود مای    مکان قرار می
مفهوم قرارگاه رفتاری اولین بار توسط راجر بارکر ارائه شد. وی 

انساان و محایط فیزیکای و    معتقد است که اگار میاان اعماال    
رسند )دالکه ساختی میها به هم اجتماعی سازگاری باشد مکان

(. در دیدگاه طراحی شهری رفتار فضاایی  96:1196و همکاران، 
شاده و   انسان مفهومی اسات کاه رابطاه میاان محایط سااخته      

کناد. رفتاار فضاایی     هاای سااکن در آن را توصای  مای     انسان
کاه رفتاار فضاایی     درحاالی  شامل طراحی موفق است،« خوب»
 یتینارضاا تواند شاخص ضاایع شادن مناابع و دلیال     می« بد»

ها، قابلیت محایط،  ، انگیزهازهایاز نباشد. رفتار برآیندی  ساکنان
ایام.  ادراک و تصویر ذهنی است که از محیط برای خود سااخته 

)محیطای و فاردی(   ایان عوامال    ریتحات تاأث  های ماا  فعالیت
باه   559:1191لفی به خود بگیرد )پااکزاد،  تواند اشکال مخت می

محصول محایط  رفتار  (.51:1197پور و همکاران،  نقل از رسول
و تعامل این دو باا یکادیگر اسات. عوامال فیزیکای گونااگون       

طور مداوم، به محصورشدهو فضاهای  وهوا آب، سروصدا؛ ازجمله
، پور و همکااران  گذارد )رسولدر انسان  و حرکات وی تأثیر می

در کتاااب خااود روانشناساای محیطاای را   5(. گیفااورد51:1197
تعریا   « بررسی متقابال میاان فارد و قرارگااه کالبادی وی     »

وی معتقد است در چناین تاأثیر    (Gifford, 1997).کند می
، رفتاار و  زماان  هام کناد و  متقابلی، فرد محیط را دگرگون مای 

 رو رفتاار و  شاود. از ایان  تجارب وی توسط محیط دگرگون مای 
ی از شرایط و عوامل توجه قابلعملکرد افراد در محیط به میزان 
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1. Barker 
2. Gifford 
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پاذیرد )نصایر ساالمی و    معماری آن محیط تأثیر مای -کالبدی
حااداقل هفاات رویکاارد نظااری عمااده،  (. 0:1195سااوهانگیر، 

کارهای روانشناسان محیطی را در دامنه عالیق خود، از محایط  
حیطای،  شده گرفته تاا محایط طبیعای و رفتاار پایش م       ساخته

 (Gifford, 2007).  اندهدایت کرده
های تحریک؛ کاه محایط   این موارد شامل: ال ( نظریه

عناوان منبااع حیااتی اطالعاات حسای تصااور      فیزیکای را باه  
های کنترل؛ که بر اهمیت کنترل واقعای،  کنند. )ب( نظریه می

یااا بار انگیاازش مطلاوب فاارد تأکیاد دارنااد؛ ) (     شاده  ادراک
ی؛ که بر رویکرد سیستم پویا به روابط محیط روانشناسی زیست

زیست تأکید دارد. د( رویکردهای یکپارچه؛ مانند تعامل،  محیط
گرایی و نظریه ارگانیزم که سعی در توصای  رواباط   معامالت

پیچیده و کامل بین افراد و تنظیمات دارناد. )ه( رویکردهاای   
 گیرناد و عملیاتی؛ که رویکرد مستقیم حل مسوله را به کار می

هاای  کنند. )و( نظریاه  های اصالح رفتار استفاده میاز تکنیک
، که بر شناختی روانابزاری و -محیط محور؛ مانند مدل معنوی

هاایی کاه شاامل    . )ز( نظریاه دارناد  دیا تأکرفاه خود محایط  
هاا  ها و نگرشعناصری مانند اهداف، هنجارها، اهداف، ارزش

طرفادار   1ددونالاد اپیلیاار  (. Gifford, 2014:26)هساتند  
رویکرد کنش متقابل ادراک بود. نظریه کنش متقابل به نقش 

ای پویا میان فرد و محیط را تجربی ادراک تأکید دارد و رابطه
دهاد. در ایان نظریاه ادراک، بخشای      مبنای تحلیل قرار مای 

و  گار  مشااهده آمده است که در آن محایط،   حساب بهمتقابل 
رد در این اساس، ادراک را ادراک وابستگی متقابل دارند. اپیلیا

به سه دسته ادراک عملی، ادراک استنباطی و ادراک پاسخگو 
اسکوئی و  به نقل از باللی 70:1106تقسیم کرده است )لنگ، 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Epiliard  

 (. 00:1197مهدی،  زاده
و اجتمااو، الگاوی   از رویکردهای رایج باه رابطاه محایط    

انگیزشی است، هدف این موضوو بررسای ایان   -شناختی-ادراکی
کناد،  بیناد، درک مای  وله است که انسان چگونه محیط را میمس

دهد. به عبارتی حاالت کند و به آن واکنش نشان میاحساس می
-عاطفی و انگیزشی )احساسات مثبت و منفی( نسبت به محارک 

، ایان الگاو انساان را موجاودی     جاه یدرنتهای محیطی چیسات.  
بیشاتر باه   داند که دارای پردازشاگر درونای اسات و    می گرا درون

ذهنی انساان در محایط توجاه دارد تاا     -تحلیل فرآیندهای درونی
(. 595:1196های رفتاری آشاکار و عینای آن )سالیمانی،    واکنش

ادراک شناختی فرد از فضا رابطه مستقیمی با تصویر ذهنی کاه از  
تار، ذهنیات   گیرد دارد. به بیان واضحمحیط در ذهن او شکل می

طور عمده بر اسااس تصاویر ذهنای    ها بهافراد در خصوص مکان
گیرد. این تصویر ذهنای شاامل جزئیاات مکاان و     آنان شکل می

از آن اسات کاه بخشای از ایان      شاده  پاردازش های کلیه ویژگی
 (.541:1191تصویر ذهنی نقشه شناختی است )پاکزاد، 

های ذهنی ابزار مهمای بارای درک   که شاخص در حالی 
انسان، مقایسه، کمیات و   هستند، ذهنی بودن آگاهی شده تجربه

 & Edelsteinکنااد  توجیااه ایاان تااأثیر را دشااوار ماای 

Macagno, 2012; Bower & et al, 2019) .) 
های گوناگونی در ارتبا  با تأثیر محایط بار رفتاار     نظریه

انسان و چگونگی ارتبا  و تعامل بین محیط کالبادی و تجرباه   
( ساه نظریاه   1977) 5انسان از آن وجود دارد. آموس راپااپورت 

متداول در حوزه نحوۀ تعامل در میاان محایط کالبادی و رفتاار     
اسات   شده  اشارهها کند که در جدول زیر بدانانسان را بیان می

 .(1)جدول 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
2. Ropoport  

 های تأثیر محیط کالبدی و رفتار انساننظریه. 2جدول 
 محیط -گرایش رفتار ویژگی اصلی طرفداران اولیه

معماران و شهرسازان 
 دوره مدرن

در رفتار  ژهیوبهتغییر در منظر و عناصر معماری محیط، به تغییراتی در رفتار و 
 شود.اجتماعی منجر می

 ی محیطیجبرگرای

جامعه شناسان و 
دانشمندان جغرافیای 

 شهری

ای برای وقوو رفتار است و شود. بلکه زمینهباعث بروز رفتار نمی معموالًمحیط 
 نمایند.افراد بر اساس معیارهای فرهنگی دست به انتخاب زده و رفتار می

اختیارگرایی محیطی 
 گرایی()امکان

ی هایژگیو برحسببر رفتار، یک تأثیر احتمالی است و تأثیر محیط کالبدی  روانشناسان محیط
ها نسبت به برخی دیگر محیط احتمال وقوو رفتاری خاص در برخی از محیط

 بیشتر یا کمتر است.

 ییگرااحتمال

 (2: 1190)منبع: عابدی و جودی، 
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های اخیر، مطالعاات فراوانای در ماورد محایط     در سال
که هر یک از دانشمندان علوم مختلا    شده انجامشده  ساخته

 اند. ه این موضوو پرداختهی متفاوت بها جنبهاز 

 از اساتفاده  ( باا 1196تحقیق پوردیهیمی و همکاران )

 و فاصله که شد استخرا  عامل اکتشافی هشت عامل تحلیل
اشراف،  و مسکونی واحدهای درون از دید ها،ساختمان ارتفاو

 دهاد نشاان مای   آیناد. نتاایج  می حساب به ها ترین آن مهم از

ی کربناد یپ باه  وابساته  سکونیم هایمحیط در تراکم ادراک
 و اجازا  انتظاام  شایوۀ  و مساکن  گونا   انتخاب فضا، و توده

مساتقیمی و   .هاسات مجموعاه  در مشاترک  بااز  فضااهای 
تأثیر سااختار کالبادی را بار رفتاار فضاایی       (1190) همکاران

بران بررسی کردند و به این نتیجه رسایدند کاه سااختار    بهره
برای بروز رفتار فضایی های متعددی را کالبدی محیط فرصت

عناوان محایط ایاده آل و     کند. مکان پایدار باه افراد ایجاد می
، نشانگر میزان کیفیت محیط باوده و باه نسابتی کاه     ده پاسخ

در محیط بیشتر باشد، افراد بار اسااس    شده عرضههای قابلیت
هااای دروناای ارتبااا  شااناخت و انگیاازش-فرایناادهای ادراک

( 1190کنند. لطیفی و سجادزاده )یمؤثرتری با محیط برقرار م
های کیفیت محیطای بار الگوهاای     پس از ارزیابی تأثیر مؤلفه

رفتاری بیان کردند که از سویی نیازهای انسان نتیجاه تاأثیر   
انجاام   سااز  نهیزمرفتار بر فضا و محیط است و قابلیت محیط 

رفتارهاست و از سوی دیگر ارتقای کیفیات محیطای و تاأثیر    
مفهاومی   صارفاً ن بر قلمروها و الگوهای رفتاری های آ مؤلفه

کمی و تکنیکی نبوده، بلکه با مفااهیم کیفای نیاز در ارتباا      
کند که با توجه به بافت فیزیکای ناوو   است. حاتمی تأکید می

هاای ارزیاابی ادراکای از    های مسکونی شهری شااخص محله
توانند بر کیفیت ادراک شهروندان از جذابیت کالبد فیزیکی می

منظر شهری و طبیعای، مبلماان شاهری، نظافات و تمیازی،      
ای و دسترساای بااه دسترساای بااه خاادمات شااهری و محلااه 

( در 1191شالمانی و حنااچی )   باشد. کامور عمومی  ونقل حمل
بررسی تأثیر عوامل بصاری فضااهای شاهری بار الگوهاای      

دهناد کاه عوامال بصاری بار      رفتاری شهروندان نشاان مای  
ان تأثیرگاذار اسات. رشاد جمعیات     الگوهای رفتاری شاهروند 

نامتناسب با توسعه شهری باعث شده است که مدیران شهری 
کالبدی شهرها بیشتر توجه نموده -های فیزیکیبیشتر به جنبه
روانی و ذهنی کالبد شهر بر شهروندان  راتیتأثو تا حدودی از 
 غفلت ورزند. 

 مااورد( ادراک از کاااربری اراضاای را 2009) 1گیلااک
رار داده و به ایان نتیجاه رسایده اسات کاه؛ اول،      ای قررساب

ری مقاااوم هسااتند و اد شهااار رشاااردم در براباااعمااوم ماا
از « سانتی »انادازهای  ی پراکنده و عمیقی باه چشام  بستگ دل

عناوان   دوم، کشااورزان، باه   کاربری اراضی روساتایی دارناد.  
م اساتفاده از  امدیران اصلی کاربری اراضای، در برابار مفاهیا   

اناد. ساوم، باین عملکارد     مقااوم باوده   ندمنظورهچهای زمین
عنوان تمرینای مضار بارای اساتفاده از      د مواد غذایی بهاولیات

هاای تولیاد   در مورد واقعیات  کننده مصرفاآگاهی ااراضی و ن
ادراکی وجاود دارد.     فاصل کر مواد اولیه، یامواد غذایی و سای

اساتفاده   از ایده کشاورزان برای دگاناکنن مصرف، حال  نیا با
پشاتیبانی   سات یز  طایمح ااب اراسازگاز زمین خود به روشی 

چهارم، بین درک مردم نسابت باه آسایب کااربری      .کنندمی
هاا باه تغییار     دهناد و عادم تمایال آن   اراضی که انجاام مای  

بنوجیات و   .رفتارهای خاود، شاکاف ارزش عمال وجاود دارد    
بنادی  قه( در مقاله خود با عنوان ادراک و طب5440همکاران )

انسان: شبکه ادراکای، یاک مادل کاامپیوتری بارای درک و      
است که در اطراف دو شبکه عصبی  شده ارائهبندی فضا طبقه

این مدل اولین کااربرد   .شده است ساخته (ANN) مصنوعی
در معماری است، جایی کاه از یاک نقشاه خاود      شده شناخته
ضاا  دی فابنه طبقهااد نقشابرای ایج (SOM) یافتهسازمان

این مدل باا   .شودبر اساس معیارهای درک انسان استفاده می
ی ام طراحان فضا )معماران، طراح داخلا اه هاک بادف کماه

کننادگان از فضاا   م طراحان شهری( و همچنین اساتفاده او ه
طاورکلی محیطای کاه در آن     هابرای درک بهتر از فضاا و با  

( 1989) 5گارلینگ و گاالج  .شده است د ساختهایابتکامل می
زیسات بیاان    در تحقیق خود با عنوان ادراک و شناخت محیط

کنند که در مطالعات ادراک و شاناخت محیطای، معماوالً    می
هاای عملای   ها، اهداف و نگرش نسبت به گزینهوجود انگیزه

شااناختی یااا  هااای روانگیاارد و پاسااخقاارار ماای توجااه مااورد
قارار  ای بین محیط و اقدامات ماورد توجاه   فرآیندهای واسطه

آوری اطالعاات از محایط،   گیرد. این فرایندها شامل جماع می
هاا،   بازنمایی درونی، ادراکی و شناختی از اطالعاات، قضااوت  

هاای اتخاااذ شااده بار اساااس اطالعااات   تصامیمات و گزینااه 
آماده در ماورد فرآینادهای     دسات  شده اسات. داناش باه    ارائه

از های انساانی را   شناختی ممکن است کیفیت محیط-ادراکی
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1. Gilg 
2. Gärling & Golledge 
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د، اراحی بهباود بخشا  اریزی و ط گذاری، برنامهطریق سیاست
ریزی و  هایی را برنامهتوان محیطگوید چگونه میمیتا حدی 

طراحی کرد کاه در عملکارد صاحیح ایان فرآینادها تاداخل       
  .نداشته باشند

ریزی کالبدی  ادراک محیطی در برنامه مرتبط با مطالعات
اناد.  د بررسای قارار داده  این موضوو را از زوایای مختلا  ماور  

تاأثیر سااختار   برخی از تحقیقاات )مساتقیمی و همکااران( باه     
شالمانی و   کاامور اناد. برخای )  پرداختاه کالبدی بر رفتار فضایی 

حناچی( تأثیر عوامال بصاری فضااهای شاهری بار الگوهاای       
اناد. مطالعاه دیگار    رفتاری شهروندان را مورد بررسی قارار داده 

ها، اهداف و نگارش نسابت باه    انگیزه وجود)گارلینگ و گالج( 
های عملی ادراک و )گیلک( فاصله ادراکی بین استفاده از گزینه

را مورد توجه قرار داده  کننده مصرفاراضی کشاورزی و ناآگاهی 
کیلاومتری از   2در فاصاله   مطالعه مورداز آنجا که منطقه است. 
و روابااط اجتماااعی، اقتصااادی،  شااده واقااعمشااهد  شااهر کااالن

 شاهر  کاالن رهنگی و کالبدی تنگاتنگی بین ایان منااطق باا    ف
ریزی کالبدی با توجه باه   ی که برنامها گونه بهمشهد وجود دارد، 

تواند به بافت فیزیکی و کیفیت ادراک ساکنین از محیطشان می
عنوان مکانی برای زندگی کمک شایانی نماید، این  محیط آن به

ریازی در   ی از برنامهطیحادراک متحقیق به دنبال تحلیل تأثیر 

 است.  روستاهای مطالعه حاضر

 

 کار ها و روش داده
دهساتان )تبادکاان،    6بخش مرکزی شهرستان مشهد دارای 
والیات( باا مرکزیات    درزاب، توس، کارده، کنویسات و میاان  

شاهر مشاهد اسات. ایان بخاش باه دلیال قرارگیاری          کالن
ی پیرامون های روستای شهر مشهد در آن برای سکونتگاه کالن

موقعیت خاصی را ایجاد کارده اسات. تعاداد روساتاهای ایان      
روستا با جمعیتای برابار باا     510برابر با  1192بخش در سال 

شده است )مرکز  خانوار گزارش 79076نفر  در قالب  579100
روستاهای مورد مطالعه تحقیق حاضر واقع (. 1192آمار ایران، 
-و باه روش نموناه   شهر مشاهد  کیلومتری کالن 2در فاصله 

گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرماول کاوکران انتخااب    
موقعیات روساتاهای نموناه را در تقسایمات      1شاکل  شدند. 

 15دهد. جامعه آماری در این پژوهش شامل سیاسی نشان می
روستا در دهستان طوس در مجاورت شاهر مشاهد اسات. در    

 0044امعاه ) ادامه باا توجاه باه تعاداد خانوارهاای کال در ج      
خااانواری در  191(، بااا فرمااول کااوکران تعااداد  =Nخااانوار

هاا در باین هار یاک از     روستاهای نمونه تعیین و تعداد نمونه
 ها توزیع شد. روستاهای نمونه با توجه به تعداد خانوار آن

 
 مطالعه و حجم تعداد نمونه در هر روستا مشخصات روستاهای مورد .1جدول 

 نمونه در هر روستا ها اضافه درصد خانوار از کل وارخان آبادی دهستان بخش
 
 
 
 
 

 مرکزی

 
 
 
 
 
 طوس

 51 11 26/12 707 برفیکالته

 15 5 06/5 110 لقمانی

 51 11 01/10 715 باغون آباد

 11 1 17/1 26 احمدآباد مقبل

 12 52 72/11 1654 زرکش

 15 5 25/5 151 ناورآباد

 10 0 24/11 225 خین عرب

 11 1 96/4 06 کالته نوری

 11 1 44/1 00 اروند

 11 1 20/1 70 مقیم آباد

 10 0 24/11 225 صیدآباد

 15 5 51/1 120 امرغان طوس

 191 71 144 0044 جمع کل

 1199های نگارندگان،  حاسبهو م 1192منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن           
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  مطالعه در تقسیمات سیاسی موقعیت روستاهای مورد. 2شکل 

 

 لحااظ  ازتحلیلای و  -این پژوهش از حیث ماهیت توصیفی
آوری اطالعااات بااه دو روش هاادف، کاااربردی اساات. جمااع 

ای و میدانی است که روش میادانی مبتنای بار توزیاع      کتابخانه
ایاان پااژوهش خانوارهااای  پرسشاانامه اساات. واحااد تحلیاال در

؛ کااه باارای بررساای سااطح ادراک و اثاارات   روسااتایی اساات
در قالاب  ای  پرسشنامهریزی کالبدی در روستاهای نمونه،  برنامه
در بااین خانوارهااای  ای لیکاارت تهیااه و هاج گزینااا  پناااطیاا

بارای روایای آن از نظارات     شده است. روستایی توزیع و تکمیل
الحات الزم انجام شد. پس او اصد ااستادان دانشگاه استفاده ش

ه و بارای سانجش پایاایی آن از روش    اآوری پرسشناما  از جمع
میازان آلفاا در دو متغیار     شاده اسات.   آلفای کرونباا  اساتفاده   

است، پایایی آنها  دهاش  دادهان ار نشاهای زیپژوهش در جدول
کاه در کال پرسشانامه    شاود   قبول و مناسب ارزیابی می  لاقاب

وب پرسشانامه  اایی خاۀ پایدادهن انانشت آمد و به دس 766/4
ق ابعاااد اای تحقیااارهاااه متغیاکاا آنجااا از .ید آن اسااتاو تأیا 
هاای   ر باه ابعااد و شااخص   اهاای زیا  دولای دارد در جامختلف

 است )جادول  دهاش  ارهااشریزی کالبدی  ادراک محیط و برنامه
 (.0و 1

 

 

 



 ... های  کونتگاهریزی کالبدی س ادراک محیطی در برنامه ردرویک تأثیرتحلیل   :و همکارعنابستانی             21
 

 فای کرونبا های ادراک محیط به همراه ضریب آل شاخص. 1جدول

 ابعاد شاخص متغیر آلفا

 ذهنی عوامل فردی تداخل فواصل روانی، پرورش توانایی افراد، انگیزه زنده بودن 214/4

 عوامل محیطی میزان روشنایی، سر و صدا، شکل فضا 641/4

 عینی
709/4 

آوردن امکان نمایش فرهنگ روستایی توسط شکل فضای  فراهم

 عمومی

ی ها محرکمیزان 

 ورودی

 موقعیت قرارگیری عدم وجود موانع در توسعه فضای کالبدی 795/4
 ادراک کیفی

 نظم انسجام، وحدت، هارمونی و هماهنگی 206/4

 فعالیتی-عملکردی تنوو، نفوذپذیری 074/4
 ادراک عملیاتی

 محیطیزیست آسایش اقلیمی، آرامش، توجه و استفاده از بستر محیط 177/4

 ادراک استنباطی معنایی، ادراکی ، خواناییخاطر قتعلهویت، حس  051/4

 عاطفی-ادراک واکنشی شناسی، فرمیزیبایی مقیاس و تناسبات، تراکم، محصوریت 001/4

.  10:1192یزدی، براتی و زارعی،  . کریمی140:1196. شکیبامنش و حکیمی،0:1100نیا و معماریان،  . صالحی152:1192نبع: اقبالی و صارمی، م
 .90:1196گوهره،  . بختیار نصرآبادی و غالمی112:1190ی، علیزاده و اصالنی، طهماسب

 

 ریزی کالبدی به همراه ضریب آلفای کرونبا  های برنامه شاخص. 1جدول
 مؤلفه شاخص متغیر آلفا

065/4 
 دسترسی ها، ساماندهی به ترددها، تناسب عرض معابر، فضاهای بازی بچه

 عمومیونقل  حمل به
 فضاهای عمومی ارتباطات و

کیفیت 
 محیط

005/4 
ها و عناصر شاخص، هماهنگی بازشوها، خوانایی و  توالی بصری، نشانه

 ی میراث فرهنگیها ارزشارتقاء تعامالت، تقویت 
 یشناخت ییبایز

 تنوو فضاها و بستر کالبدی ها سازگاری فضاها و  فعالیت 165/4

 
بافت 
 فیزیکی

167/4 
راکم و فشردگی، مساحت مسکن، فرم و شکل وضعیت دسترسی به معابر، ت

 ریختن خط آسمان به همساختمان، عدم 
 فرم و کالبد

279/4 
زیربنایی مناسب، وجود تنوو عملکردی، اقدامات عمرانی  ساتیتأسوجود 

سازی  وری از زمین، فشرده ها، افزایش بهره دهیاری، توزیع متوازن کاربری
 ها یی کاربریکار آو افزایش میزان 

 
 کاربری

017/4 
، سطح اشغال ها یکاربرزمین، سطح زیربنا، سرانه  تفکیک مقررات

 ساختمان
 ضوابط استانداردهای ساختمان مسکونی

؛ ملکی و 9:1197جهان،  زاد و اسدی ملک؛ عسکری69:1192وند،  نور و شجاعی ؛ کرمی، راه00:1197منبع: منتظرالحجه و همکاران، 
 .0:1196؛ و روستا و همکاران، 10:1191دوست،  غالمی و دانش؛ دویران، 15:1196همکاران،

 
ها، از روش آماار توصایفی و   بندی دادهآوری و دستهپس از جمع

( در ای تک نموناه  Tهای همبستگی پیرسون و آزموناستنباطی )
و همچنین بارای اساتخرا  مادل معاادالت      SPSSافزار محیط نرم

 ریازی  برناماه  در محیطی ادراک درویکر تأثیرساختاری و تعیین میزان 
 Smartافازار   از نارم  پیراشاهری  روساتایی  هاای  سکونتگاه کالبدی

PLS  گیااری  د. همچنااین از تکنیااک ترکیباای تصاامیمشاااسااتفاده
WASPAS

جهاات تحلیاال   (GRAو تحلیاال خاکسااتری )  1
 بندی روستاهای نمونه استفاده گردید. فضایی و رتبه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Weighted Aggregated Sum Product Assessment 



 21            1041بهار ، 52)سری جدید(، پیاپی  1، شماره هفتمریزی توسعه کالبدی، سال نشریه علمی برنامه
 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق.  1شکل 

 

 و تفسیر نتایج شرح
هااا و بررساای مشخصااات فااردی     آوری داده پااس از جمااع 

 05دهناد.   درصد آناان ماردان تشاکیل مای     1/61پاسخگویان 
ساال و کمتارین    24تاا   04درصد پاسخگویان در گاروه سانی  

 1/02درصد قرار دارناد.   6/5سال به باال  64درصد نیزدر گروه 
دناد. باا   بو متأهال کنندگان در نظرسانجی نیاز   درصد از شرکت

درصااد در  9/79بررساای بعااد خااانوار افااراد مشاااهده شااد کااه 
هاا ازنظار   کنند. بررسی پاسخنفره زندگی می 2تا  5خانوارهای 

تعداد افراد ساکن در خاانوار  نشاان داد کاه بیشاترین افاراد در      
درصد هستند.  5/50و  1/56نفره به ترتیب با  2و  0خانوارهای 

درصاد و ساپس    0/59ه باا  تحصیالت اکثر پاسخگویان متوسط
باشد. بیشتر پاسخگویان از نظر شاغل،   درصد می 7/51دیپلم با 

درصد قارار   7/50و  7/04با  دار خانهدر رده شغلی آزاد و سپس 
درصااد  1/10دارنااد. متوسااط درآمااد سرپرساات خااانوار در    

 15 ازآن  پاس میلیون تومان اسات و   2/1تا  1پاسخگویان بین 
میلیون دارند. پاساخگویان ازنظار    5 تا 2/1درصد درآمدی بین 

 9/02مدت سکونت در روستا، بیشتر شامل افراد بومی روستا باا  

 درصد هستند.  
های  پیش از انجام آمار استنباطی، الزم است تا نرمال بودن داده

میاازان »تحقیااق مااورد بررساای قاارار گیاارد. غیاار از دو متغیاار 
تنهاا   که هریاک  «موقعیت قرارگیری»و « های ورودیمحرک

است و بنابراین دارای مقیاس ترتیبای اسات،    سؤالشامل یک 
آمده و  دست گیری از سؤاالت مرتبط به سایر متغیرها با میانگین

ای هستند و بررسی توزیع نرماال در ماورد    دارای مقیاس فاصله
و  یچاولگ  یهاا شااخص  این امر توسط پذیر است.ها امکان آن
قدر مطلاق   یبرا 1تر از  کم ریمقاد  .انجام خواهد شد یدگیکش
 بیضارا  یبارا  14تار از   قدر مطلق کم ریو مقاد یچولگ بیضر
قباول هساتند    قابال  رهاا یبه لحااظ نرماال باودن متغ    یدگیکش
 چولگی و کشیدگی آزمون نتایج بر اساس . (61 :5411 ،1نی)کل

 لاذا  و برخوردار است کافی نرمالیتی از تحقیق های شاخص تمام
 .است شده  استفاده پارامتریک های زمونآ از حاضر تحقیق در

 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Kline 



 ... های  کونتگاهریزی کالبدی س ادراک محیطی در برنامه ردرویک تأثیرتحلیل   :و همکارعنابستانی             12
 

 های روستایی  ریزی کالبدی در سکونتگاه شناخت برنامه

هاای   ریازی کالبادی ساکونتگاه    برای سانجش وضاعیت برناماه   
گویاه( در   50شااخص)با   6روستایی در منطقه ماورد مطالعاه، از   

ای لیکرت استفاده شاد. بار پایاه نتاایج تحقیاق،       طی  پنج گزینه
هاای   ریازی کالبادی ساکونتگاه    تاییان ساطح برناماه  ازنظر روسا 

تر از میانه نظاری تحقیاق    پایین 07/5روستایی در کل با میانگین 
ریزی کالبدی روساتایی، تنهاا    ( بوده است؛ و سطح برنامه1)یعنی 

« کاربری»و « استانداردهای ساختمان مسکونی»های  در شاخص
( 1انه نظاری )عادد   باالتر از می 56/1و  7/1به ترتیب با میانگین 

ای باا   تاک نموناه   Tآمده با استفاده از آزمون  دست است. نتایج به
هاا،   ، ضامن اطمیناان از نرماال باودن توزیاع داده     1میانه نظری 

ریازی کالبادی    هاای برناماه   نظرات روستاییان پیراماون شااخص  
، Tروستایی مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس، مقدار آماره 

)با مقدار « استانداردهای ساختمان مسکونی»های  تنها در شاخص
72/12T= باا مقادار   « کاربری»( و(96/6T=   بااالتر از مقادار )

ریازی   ( است و بیشترین سهم را در سطح برناماه 1متوسط )یعنی 
که باا توجاه مقادار     طوریه اند؛ ب کالبدی روستاهای نمونه داشته

 42/4که از ها  در این شاخص 444/4داری  و سطح معنی Tآماره 
اسات، باا    1کمتر است و با توجه به میانگین مربو  که بیشتر از 

تاوان گفات کاه روساتاییان تاأثیر ایان        درصاد مای   92اطمینان 
اناد.   تار دانساته   ریزی کالبدی روستایی مهم ها را در برنامه شاخص

ها در روستاهای باال بودن این دو شاخص نسبت به سایر شاخص
که از نگاه روستاییان تأسیسات عمرانای،  تحقیق بیانگر این است 

قادامات  سازها و اوسازی، ساخت، فشردهوری از زمین افزایش بهره
ارتباطات و فضااهای  های بیشتر و شاخصعمرانی دارای اهمیت 

فارم و  و  ، تناوو فضااها و بساتر کالبادی    شناختیزیبایی عمومی،
عاد فیزیکای   اند. یعنی ب اهمیت کمتری داشته ریزی کالبد در برنامه

بیشتر مد نظر بوده است. الزم به ذکر است که با توجه باه مقادار   
هااای تحقیاق ازنظاار روسااتاییان دارای   ، سااایر شااخص Tآمااره  

 (.2است )جدول  1تر از  میانگین پایین
  

 (1ریزی کالبدی ازنظر روستاییان )استاندارد آزمون= های برنامه ارزیابی میزان اهمیت شاخص .1جدول 

 نتیجه p-value درجه آزادی آماره تی انحراف معیار میانگین ها شاخص

 کمتر از متوسط 444/4 191 -19/14 09/4 60/5 ارتباطات و فضاهای عمومی

 کمتر از متوسط 444/4 191 -44/16 00/4 02/5 زیبایی شناختی

 کمتر از متوسط 444/4 191 -05/7 64/4 66/5 تنوو فضاها و بستر کالبدی

 کمتر از متوسط 444/4 191 -77/11 61/4 07/5 بدفرم و کال

 بیشتر از متوسط 444/4 191 96/6 21/4 56/1 کاربری

 بیشتر از متوسط 444/4 191 72/12 65/4 74/1 استانداردهای ساختمان مسکونی

 کمتر از متوسط 444/4 191 -66/7 50/4 07/5 ریزی کالبدی برنامه

1199، های تحقیقمنبع: یافته            

ریازی کالبادی در    هاای برناماه   میزان اهمیت شااخص 
آمده بیاانگر معناادار    دست قابل مشاهده است؛ نتایج به 1شکل 

ها در جامعه نمونه است و قابلیت تعمایم باه   بودن این شاخص
 کل جامعه را دارد.

 

 
 ریزی کالبدی های برنامه میانگین شاخص .1شکل 
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ریزی کالبدی  رنامهبرای تحلیل فضایی و تعیین سطح ب
روسااتاهای نمونااه از ماادل ارزیااابی تولیااد وزناای تجمعاای    

(WASPAS  استفاده شد و پس از تشکیل ماتریس وضاع )
ریازی کالبادی در ساطح     های برنامه موجود )میانگین شاخص

ها با تکنیک آنتروپی  روستاهای نمونه(، ابتدا وزن دهی شاخص
ندارد کردن ماتریس منظور استا شانون انجام شد. در گام بعد به

ها )مثبات یاا منفای( از     وضع موجود، با توجه به جهت شاخص

شده اسات. در اداماه نیاز      سازی نورم استفادهمقیاسروش بی
گیارد. بار    برآورد واریانس مقادیر نرمالیزه شده اولیه صورت می

نتاایج نشاان    Qiوبر اساس شاخص  λاساس مقادیر مختل  
لقماانی، امرغاان طاوس و اروناد دارای      دهاد روساتاهای   مای 

ریازی کالبادی روساتایی و روساتاهای      باالترین سطح برناماه 
ریازی   تارین ساطح برناماه    آباد و صایدآباد دارای پاایین  باغون

 (.6کالبدی هستند )جدول 

 
 λو  Qشده  ها برای روستاهای نمونه و مقادیر محاسبه شده واریانس مقادیر محاسبه. 1جدول 
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ادارک روستتتاییان از محتتیط کالبتتدی روستتتای محتتل  

 سکونت 

 کالبادی  محایط  از روساتاییان  ادارک برای سانجش وضاعیت  
العااه، از در منطقااه مااورد مط خااود سااکونت محاال روسااتای
 عملیاتیو  استنباطیهایی در ابعاد ذهنی، عینی، کیفی،  شاخص

ای لیکارت   گویه( در قالب طیا  پانج گزیناه    51شاخص و  9)
استفاده شد. بر پایه نتایج تحقیق، ازنظار روساتاییان، وضاعیت    

و  72/1برابار باا میاانگین    « کالبدی محیط از فرد یک ادراک»
اک محاایط کالباادی در دهناادۀ سااطح نساابتاً باااالی ادر نشااان

و « عوامل محیطی»های  روستاهای موردمطالعه است. شاخص
 90/1و  11/0باه ترتیاب باا میاانگین     « ی ورودیها محرک»

 00/1باا میاانگین   « فعاالیتی -عملکاردی »بیشترین و شاخص 
کمترین مقدار را در سطح روستاهای نمونه داشته است )جدول 

ایان موضاوو را    فعاالیتی -(. پایین بودن شااخص عملکاردی  7
ریازی فعاالیتی فضااهای     دهد که گوناگونی در برنامهنشان می

های مختلا    ساز حضور افراد و گروهتواند زمینهعمومی که می
در مکان شود در این روستاها مورد توجه قرار نگرفته اسات. از  

هااا و آنجااا کااه بعااد فعااالیتی فضاااهای عمااومی بااا کاااربری 
ا  مساتقیم دارد و هار چاه    عملکردهای پیرامون محایط ارتبا  

میزان عملکردهای متناوو در فضاای روساتایی بیشاتر باشاد،      
ها نیز بیشتر خواهد بود، بنابراین  میزان تنوو و گوناگونی فعالیت

در روستاهای مورد مطالعه باید به این مساوله توجاه شاود. باا     
ضمن اطمیناان از   1ای با میانه  تک نمونه Tاستفاده از آزمون 

چااولگی و هااا بااا اسااتفاده از آزمااون  نرمااال بااودن توزیااع داده
هاای   ، نظارات روساتاییان پیراماون ابعااد و شااخص     کشیدگی

 مورد بررسی قرار گرفت.« کالبدی محیط از فرد یک ادراک»
 

 رتبه Q2Q1 Q2Q2 λ Qi نگینمیا روستا

 6 592/4 760/4 444406/4 444410/4 90/5 کالته برفی

 1 114/4 720/4 444424/4 444416/4 42/1 لقمانی

 5 147/4 726/4 444424/4 444416/4 40/1 امرغان طوس

 2 596/4 771/4 444406/4 444411/4 45/1 مقیم آباد

 15 509/4 041/4 444415/4 444440/4 64/5 صیدآباد

 11 521/4 049/4 444411/4 444440/4 67/5 باغون آباد

 14 575/4 790/4 444419/4 444414/4 05/5 احمد آباد مقبل

 7 591/4 761/4 444402/4 444410/4 00/5 زرکش

 0 141/4 707/4 444400/4 444416/4 90/5 ناورآباد

 0 500/4 779/4 444405/4 444415/4 00/5 خین عرب

 9 579/4 705/4 444401/4 444411/4 01/5 ریکالته نو

 1 141/4 761/4 444400/4 444412/4 41/1 اروند
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 1راک فرد از محیط کالبدی با عدد های اد ای مقایسه میانگین شاخصنتایج آزمون تی تک نمونه .1 جدول

 نتیجه p-value درجه آزادی آماره تی انحراف معیار میانگین ها شاخص

 بیشتر از متوسط 444/4 191 11/10 60/4 74/1 عوامل فردی

 بیشتر از متوسط 444/4 191 49/55 71/4 11/0 عوامل محیطی

 از متوسطبیشتر  444/4 191 55/10 75/4 90/1 میزان محرک های ورودی

 بیشتر از متوسط 444/4 191 00/16 76/4 95/1 موقعیت قرارگیری

 بیشتر از متوسط 444/4 191 05/16 64/4 71/1 نظم

 بیشتر از متوسط 444/4 191 00/9 67/4 00/1 فعالیتی-عملکردی

 بیشتر از متوسط 444/4 191 42/11 25/4 09/1 محیطی زیست

 بیشتر از متوسط 444/4 195 22/51 07/4 71/1 معنایی، ادراکی

 بیشتر از متوسط 444/4 191 97/11 60/4 62/1 زیبایی شناسی، فرمی

 بیشتر از متوسط 222/2 211 11/11 11/2 11/1 ادراک یک فرد از محیط کالبدی
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با آماره « عوامل محیطی»دهد که شاخص نتایج نشان می
T  باالترین مقدار را به خود اختصاص داده است و  49/55برابر

نیز باالتر از « ادراک محیط کالبدی»برای متغیر  Tمقدار آماره 
است. همچنین بار اسااس نتاایج     01/57میانه نظری و معادل 
، «ادراکای ، معناایی »هاای   در شااخص  Tآزمون، مقادار آمااره   

باه ترتیاب باا    « قرارگیاری  موقعیت»و « ورودی هایمحرک»
هاا  باالتر از ساایر شااخص   00/16و  55/10، 22/51های  آماره

کالباادی در ایاان  محاایط از بااوده و از نظاار روسااتاییان ادراک
(. در رابطه باا بااال   7ها بیشتر اتفاق افتاده است )جدول  شاخص

توان گفت که می ادراکی از بعد استنباطی-معناییبودن شاخص 
ط خاود اساتنبا  یاا    در وهله اول، اطالعاتی کاه افاراد از محای   

حاس تعلاق خااطر، هویات و      کنند در روشن شدنبرداشت می

خوانایی محیط مرتبط با آن مؤثر است. در ارتبا  با بااال باودن   
عوامال محیطای و میازان    »های بعاد عینای از جملاه    شاخص
در روساتاهای ماورد مطالعاه بایاد گفات      « های ورودیمحرک

قابال مشااهده و    هاا مارتبط باا واقعیاات    ازآنجاکه این شاخص
دهد کاه ادراک  ملموس زندگی هستند، این واقعیت را نشان می

ریزی کالبادی عاالوه بار بعاد اساتنباطی، از       یک فرد از برنامه
شود. یعنای آن چیازی را کاه    طریق شرایط عینی نیز تعیین می

ریازی   کند، تاأثیر بسایاری در برناماه   بیند و استنبا  میفرد می
افاات فیزیکاای و ضااوابط )رعایاات کالباادی )کیفیاات محاایط، ب

های ادراک مقایسه میانگین شاخص، 0استانداردها( دارد. شکل 
ای را نشان تک نمونه Tفرد از محیط کالبدی در نتیجه آزمون 

 دهد.می

  
 های ادراک فرد از محیط کالبدی با حد وسط با آزمون تی مقایسه میانگین شاخص .1شکل  
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در « ادراک از محیط کالبدی»بررسی توزیع فضایی متغیر 
دهاد کاه روساتاهای اروناد،      سطح روستاهای نمونه نشان مای 

 95/1و  91/1، 11/0آبااد باه ترتیاب باا     امرغان طوس و مقیم
 باشاند.  بیشترین و روستای صیدآباد کمترین میانگین را دارا مای 

ر این روستاها بیانگر کیفیات محیطای   باال بودن سطح ادراک د
است که توانسته به دریافت اطالعات از سوی محیط همچناین  
درک آن توسط ساکنین روستا کمک کند. این روساتاها کاه در   

شاهر   مسیری پر رفت و آمد و در فاصله بسیار نزدیک از کاالن 
های تازه متاأثر  طور مدام در معرض دیدگاه مشهد قرار دارند، به

رو ساکنین محلای درک و نگااهی    قرار می گیرند، ازاین از شهر
اناد. ایان درک   متفاوت نسبت به محل زندگی خود پیادا کارده  

ریزی کالبادی روساتاها مانعکس شاده و آن را      جدید در برنامه
تحت تأثیر قرار داده اسات از ساویی دیگار، سااکنین روساتای      

بار   صیدآباد شناخت کمتری از محیط زندگیشان در ذهن دارند،
ها کمتر ارتباطی مستقیم مبتنی بر  های ساکنین، آناساس گفته

ها با محیط زندگی  درک با محیط فیزیکی خود دارند. ارتبا  آن

درک شاده   خود بیشتر بر اساس یک رابطه فیزیکی فاقد تجربه
است. ابعاد مختلا  ادراک در ایان روساتا نتوانساته باا محایط       

رو کیفیات و بافات    کند. ازایان کالبدی آن ارتبا  مؤثری برقرار 
طور منفک از ابعااد ادراک، در روساتا    فیزیکی محیط کالبدی به

 شکل گرفته است.  
بندی روستای نمونه ازنظر وضعیت ادراک افراد برای رتبه

گیاری چناد معیااره و    هاای تصامیم  از محیط کالبدی، از مادل 
( اساتفاده شاد.   GRAای خاکساتری ) رابطاه  تکنیک تحلیال 

با کد نویسای   ور که عنوان شد تحلیل روابط خاکستریط همان
هاای ماورد اساتفاده     گرفته است. شاخص در محیط اکسل انجام

 رابطاه  برای ساطح بنادی روساتاهای نموناه باه هماراه رتباه       
روستاها در جدول زیر آمده است. بارای تعیاین وزن    خاکستری

های مورداستفاده از تکنیک آنتروپای شاانون    هر یک از شاخص
( و بر اساس روابط موجاود و اوزان  0شده است )جدول  تفاده اس

گیاری، امتیااز ماوزون هریاک از     هاای تصامیم   شاخص نهایی
 .شده است ارائه  0روستاها در جدول 

 
 GRAتحلیل فضایی ادراک محیط کالبدی در روستاهای موردمطالعه با استفاده از تکنیک . 1جدول 

شاخص 

 آماری

عوامل 

 فردی

عوامل 

 محیطی

محرک 

 ورودی

موقعیت 

 قرارگیری
 نظم

-عملکردی

 فعالیتی

  زیست

 محیطی

معنایی، 

 ادراکی

زیبایی 

 شناسی

 امتیاز

 خاکستری
 رتبه

کالته 
 برفی

472/4 429/4 415/4 401/4 466/4 469/4 419/4 412/4 150/4 267/4 6 

 5 751/4 160/4 451/4 410/4 175/4 472/4 476/4 456/4 479/4 409/4 لقمانی

غان امر
 طوس

405/4 400/4 420/4 141/4 474/4 474/4 419/4 404/4 112/4 661/4 1 

 0 621/4 112/4 402/4 411/4 151/4 406/4 472/4 456/4 405/4 407/4 آبادمقیم

 15 109/4 465/4 457/4 454/4 409/4 451/4 471/4 410/4 419/4 419/4 صیدآباد

-باغون

 آباد
464/4 462/4 455/4 461/4 412/4 400/4 410/4 456/4 472/4 000/4 14 

 2 659/4 401/4 422/4 412/4 475/4 406/4 105/4 456/4 141/4 407/4 آباد احمد

 9 070/4 477/4 459/4 412/4 475/4 401/4 474/4 411/4 461/4 405/4 زرکش

 7 219/4 400/4 461/4 451/4 405/4 474/4 476/4 459/4 427/4 420/4 ناورآباد

-خین

 عرب
477/4 470/4 454/4 400/4 401/4 140/4 410/4 454/4 464/4 245/4 0 

کالته 
 نوری

472/4 461/4 459/4 401/4 450/4 425/4 410/4 417/4 407/4 161/4 11 

 1 070/4 100/4 422/4 409/4 145/4 409/4 105/4 460/4 117/4 116/4 اروند

وزن 
 شاخص

1161/4 1171/4 4619/4 1051/4 4724/4 1755/4 4094/4 4611/4 1612/4  
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، روساتاهای  GRAبندی مادل   با توجه به نتایج رتبه
ارونااد و لقمااانی و امرغااان طااوس در رتبااه اول تااا سااوم    

گاناه متغیار    9هاای  اند یعنی با توجاه باه شااخص    قرارگرفته
توان گفته این روستاها از شرایط می« ادراک محیط کالبدی»
و روستای صیدآباد از این نظر  باشندتری برخوردار میلوبمط

 گرفته است. در رتبه آخر قرار

 
تحلیل اثرگذاری میزان ادراک روستتاییان از محتیط بتر    

 ریزی کالبدی  برنامه

های حاصل از مدلسازی دو رویکرد برای آزمودن مدل
توجه قرار گرفته است. رویکرد مبتنی  معادالت ساختاری مورد

نمایی طراحی شده واریانس که بر اساس حداکثر درستبر ک
لیزرل و آموس بر اساس این رویکرد  فزارهایاست و نرم

-اند و رویکرد حداقل مربعات جزئی که نرمشده  ساخته

بر اساس آن توسعه داده  مانند اسمارت پی.ال.اس افزارهایی
یکی از  انتخاب رویکرد حل معادالت ساختاری، .اندشده

های مهم در مورد تجزیه و تحلیل معادالت گیریتصمیم
رویکرد  برای استفاده از البته دالیل دیگر. ساختاری است

نمونه زه اکتشافی؛ اندا عهمطال ،تواندحداقل مربعات جزئی می
توزیع  فاقدها پژوهش خیلی پیچیده؛ داده کوچک و مدل

ترکیبی  هاینرمال چندمتغیره؛ و یا مدل پژوهش دارای سازه
 07تایی برای پرسشنامه  190با توجه به حجم نمونه  .باشد

رویکرد حداقل  سوالی، به دلیل عدم امکان نمونه باالتر، از
سازی مدل ها ومربعات جزئی برای تجزیه و تحلیل داده

 Smart PLSافزار معادالت ساختاری انتخاب و از نرم
 .استفاده شد

ری بااا ادالت ساااختاااعتبارساانجی ماادل معاادر ادامااه 
به منظاور اعتبارسانجی مادل     ات جزئیارویکرد حداقل مربع

های ارسنجی مدلاایی برای اعتباارهامعادالت ساختاری، معی
ه ارائاه  اداگاناورت جاص هااری باساخت دلاری و ماگیدازهاان

  .شد

هاای   هاا باا گویاه    نخست برای سنجش رواباط مؤلفاه  
 . مدل بیرونیها از مدل بیرونی استفاده شده است ش آناسنج

 ها مورد با سازهرا ا همان سؤاالت پرسشنامه ای ااه گویهارتبا  
در واقااع تااا ثاباات نشااود سااؤاالت دهااد.  ررسی قاارار ماایاباا

اناد،   گیری کرده پرسشنامه، متغیرهای پنهان را به خوبی اندازه
برای آنکه نشان داده ورد آزمون قرار داد. اتوان روابط را م نمی
از مدل  ،اند گیری شدهاندازه ان به درستیاود متغیرهای پنهاش

ور بررسی این امر اعتبار اشده است. به منظاده ااستفی ابیرون
رد که بارای سانجش   اگیررسی قرار میاورد بادل مام 1سازه

شود. استفاده می 1ار افتراقیاو اعتب 5آن از دو اعتبار همگرایی
سیونی( در اعتبار همگرا هریک از بارهای عاملی )ضرایب رگر

تر یا مساوی باشد. در غیر این زرگاب 0/4باید معنادار و از می
 0قباول روایای مرکاب     وب و قابال اد مطلا اد حا اورت بایاص
(CRو میااانگین واریااانس اسااتخرا  شااده ) (AVE مااورد )

ا باه  اها هارخی گویا اررسی، بان بارد. در ایابررسی قرار بگی
ب ساازه از  امطلواهاای نا  عاملی کم و یا شااخص  ارال بادلی

ر است، همچنین اادامه تحلیل کنار گذاشته شد که به شرح زی
دار نبودن در  یاارتباطات و فضاهای عمومی، به دلیل معنبعد 

از  7و  2پرساش   ریزی کالبدی، کنار گذاشته شد. متغیر برنامه
 11ش ارسا ااختی حذف شدند، همچنین پاایی شناؤلفه زیبام

-د، پرسشاه شاکنار گذاشت ا و بستر کالبدیااهاوو فضااز تن

و  17هاای  از متغیر فرم و کالبد، پرساش  16و  12و  11های 
محیطای،  از مؤلفاه زیسات   01از متغیر کااربری، پرساش    10

از مؤلفاه   06ادراکای و پرساش   -از متغیر معناایی  00پرسش 
هاا و  هاشناسی فرمی حاذف شاد. پاس از حاذف گویا     زیبایی

 CR , AVEهاای صنظر شاخ ها ازررسی مطلوبیت سازهاب
شده اسات    ر ارائهادول زیاده در جاهای باقی مانایج گویهانت

 (.9)جدول

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1. Construct Validity 

2. Convergent Validity 

3. Discriminant Validity 

4. Composite Reliability 

 CR> 6/0و حبد ااببق البو      CR> 7/0حد مطلوب برای روایی مرکب   

 .(Byrne, 2010است )
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 مرتبه اول تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پنهان .1جدول 

 بار عاملی هاگویه مؤلفه
انحراف 

 استاندارد
 t p-value AVE CRآماره 

استانداردهای ساختمان 

 مسکونی

a23 041/4 411/4 129/50 4 

211/4 017/4 
a24 719/4 406/4 497/16 4 

a25 041/4 41/4 11/57 4 

a26 22/4 49/4 400/6 4 

 شناختیزیبایی
a6 056/4 161/4 576/5 451/4 

660/4 790/4 
a8 040/4 101/4 126/5 419/4 

 شناسی، فرمیزیبایی
a45 701/4 117/4 741/6 4 

261/4 75/4 
a47 716/4 152/4 710/2 4 

 محیطیزیست
a39 009/4 421/4 21/16 4 

600/4 706/4 
a40 729/4 401/4 110/9 4 

 عملکردی فعالیتی
a38 011/4 401/4 162/54 4 

620/4 791/4 
a37 706/4 471/4 792/14 4 

 عوامل فردی

a27 019/4 412/4 515/50 4 

215/4 722/4 a28 690/4 145/4 070/6 4 

a29 206/4 155/4 052/0 4 

 عوامل محیطی
a30 79/4 460/4 140/15 4 

215/4 722/4 
a31 090/4 451/4 617/01 4 

 فرم و کالبد
a12 200/4 119/4 510/0 4 

600/4 771/4 
a14 97/4 41/4 979/11 4 

 کاربری

a19 040/4 411/4 405/56 4 

611/4 065/4 
a20 011/4 459/4 571/50 4 

a21 702/4 400/4 221/12 4 

a22 720/4 419/4 227/19 4 

 معنایی، ادراکی
a42 006/4 467/4 671/15 4 

615/4 720/4 
a43 711/4 490/4 507/7 4 

 نظم

a34 755/4 422/4 409/11 4 

256/4 760/4 a35 662/4 47/4 020/9 4 

a36 700/4 407/4 200/16 4 

 . 1199های تحقیق، منبع: یافته

 
هاای  ، که نتایج تحلیل عااملی گویاه  9جه به جدول با تو

هاا  کاه گویاه  شاود   مالحظاه مای  دهاد،  پرسشنامه را نشان می
های  سازه CRو  AVEبارعاملی مناسبی داشته و دو شاخص 

بارهاای   2شاکل  باشد، کاه در اداماه،    مورد بررسی مطلوب می
ضارایب   6 عاملی و ضارایب مسایر مادل سااختاری و شاکل      

 . دهدایش میمعناداری را نم
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 بارهای عاملی و ضرایب مسیر مدل معادالت ساختاری. 1 شکل

 
شود، بارهای عاملی مشاهده می 2طور که در شکل همان

 بارای  بااالیی  روایای  و اعتبار از باشند ومی 0/4تماما باالتر از 
 باین  قباولی  قابل همبستگی و هستند برخوردار متغیرها سنجش

کاه در   tهاای  چنین با توجه به آمااره دارد. هم وجود ها شاخص
 شده است، همگی معنادار هستند. ارائه  6شکل 

 
 معناداری مدل معادالت ساختاری : ضرایب6شکل 
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 مدل معادالت ساختاری ها در مسیر و معناداری آنضرایب . 22جدول

 ضریب مسیر مسیر
انحراف 

 استاندارد
 tآماره 

سطح 

 معناداری
 تفسیر

ریزی  برنامه <- یط کالبدیادراک فرد از مح

 کالبدی
 معنادار 444/4 190/7 466/4 007/4

.1199های تحقیق، منبع: یافته

شود که ، مشاهده می14با توجه به نتایج مندر  در جدول 
ریزی کالبدی  اثار   فرضیه ادراک فرد از محیط کالبدی بر برنامه

ازش بار اسات(.   96/1بیشاتر از   tدارد، مورد تأیید است )آمااره  
مدل ساختاری بر اساس ضرایب مسایر و همچناین معیارهاای    

ضرایب مسیر و ضرایب  مربو  به آن بررسی شده است. جدول
دهد. هماانطور کاه مشااهده    معناداری برای مدل را نمایش می

توان ها معنادار است و می مسیر برای تمام سازه شود، ضریبمی

 بارازش  ار نیکاویی ساختاری را تأیید کرد. معی روایی این روابط

شود و برابار باا مجاذور    برای اعتبارسنجی کل مدل استفاده می
اشتراکی و میانگین مقاادیر ضاریب    حاصلضرب میانگین مقادیر

 14/4مقاادیر کمتاراز    GOFت. در خصوص شاخص تعیین اس
بارازش متوساط و بااالتر از     52/4دهنده برازش ضاعی ،  نشان
ز طریاق فرماول زیار    برازش مطلوب است. ایان معیاار ا   16/4

 شود: محاسبه می

2RiesCommunalitGOF       (   1رابطه   

 
 ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری هایشاخص. 22جدول 

Q² (=1-SSE/SSO) Communality R شاخص
2

 GOF
1

 

 10/4 517/4 651/4 672/4 مقدار

 .1199ای تحقیق، همنبع: یافته                         

 

، 10/4به میزان  GOFآمده برای  دست  با توجه به مقدار به
شود و بیانگر این است کاه   برازش بسیار مناسب مدل کلی تأیید می

هاا داللات بار     ها به مدل برقرار است و هماه شااخص   برازش داده
ضاریب تعیاین    (.11مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند )جادول  

درصد  7/51دهد  است که نشان می 517/4بدی ریزی کال برنامه
ریزی کالبادی باا ادراک فارد از محایط      از تغییرات متغیر برنامه
شود و مابقی عواملی است که در مادل  کالبدی توضیح داده می

 در نظر گرفته نشده است. 
ریااازی کالبااادی  از نظااار روساااتاییان، ساااطح برناماااه

تار از   پاایین  07/5های روستایی در کل باا میاانگین    سکونتگاه
ریازی   ( بوده است؛ و سطح برناماه 1میانه نظری تحقیق )یعنی 

استانداردهای ساختمان »های  کالبدی روستایی، تنها در شاخص
باالتر  56/1و  7/1به ترتیب با میانگین « کاربری»و « مسکونی

آمده باا اساتفاده از    دست ( است.  نتایج به1از میانه نظری )عدد 
، نیز ماورد تأییاد قارار    1ای با میانه نظری  تک نمونه Tآزمون 

هاای   ، تنهاا در شااخص  Tگرفت و بر این اساس، مقدار آمااره  
( و =72/12T)باا مقادار   « استانداردهای ساختمان مساکونی »
( 1( باالتر از مقدار متوسط )یعنی =96/6T)با مقدار « کاربری»

ریاازی کالباادی  اساات و بیشااترین سااهم را در سااطح برنامااه 

تعیاین ساطح   اند. برای تحلیل فضایی و  ی نمونه داشتهروستاها
ریزی کالبدی روستاهای نمونه از مدل ارزیابی تولیاد وزنای    برنامه

( اسااتفاده شااد و روسااتاهای لقمااانی،  WASPASتجمعاای )
امرغان طوس و اروند دارای باالترین و روستاهای بااغون آبااد و   

دی روساتایی  ریازی کالبا   ترین سطح برناماه  صیدآباد دارای پایین
 هستند.

ادراک یاک فارد از   »همچنین ازنظر روستاییان، وضعیت 
دهنادۀ ساطح    و نشاان  72/1برابر با میاانگین  « محیط کالبدی

نسبتاً باالی ادراک محیط کالبدی در روساتاهای ماورد مطالعاه    
ای با میانه نظری  تک نمونه Tنتایج آزمون  بر اساساست. که 

نیاز  « ادراک محیط کالبادی »غیر برای مت T، نیز مقدار آماره 1
عوامال  »است و شاخص  01/57باالتر از میانه نظری و معادل 

بااالترین مقادار را باه خاود      49/55برابر  Tبا آماره « محیطی
ادراک از »اختصاص داده است. بررسای توزیاع فضاایی متغیار     

دهاد کاه   در سطح روستاهای نمونه نشان مای « محیط کالبدی
، 11/0آباد به ترتیاب باا   غان طوس و مقیمروستاهای اروند، امر

بیشترین و روستای صیدآباد کمترین میاانگین را   95/1و  91/1
، باا توجاه باه    GRAبندی مادل   بر اساس نتایج رتبهدارند اما 
روساتاهای  « ادراک محیط کالبادی »گانه متغیر  9های شاخص



 ... های  کونتگاهریزی کالبدی س ادراک محیطی در برنامه ردرویک تأثیرتحلیل   :و همکارعنابستانی             11
 

ارونااد و لقمااانی و امرغااان طااوس در رتبااه اول تااا سااوم     
 ند.ا قرارگرفته

در ادامه برای آزمودن مدل مفهومی پاژوهش و بررسای   
ریازی کالبادی،    تأثیر ادراک یک فرد از محیط کالبدی بر برنامه

داری ایان دو متغیار باا     ضمن تأیید همبساتگی مثبات و معنای   
سازی معادالت ساختاری  آزمون همبستگی پیرسون، از فن مدل

ده شاده  ( اساتفا PLSبا رویکرد تکنیک حداقل مربعات جزئی )
نیاز ضامن    Smart PLSافزار آمده از نرم دست است. نتایج به

تأیید آزمون بیرونی مدل )مقدار روایی واگارا و همگارا، آلفاای    
بین دو ساازۀ   tکرونبا  و پایایی ترکیبی( نشان داد که ضرایب 

بوده و رابطه معنادار و مستقیم بین  20/5اصلی پژوهش، باالی 
یه تحقیاق مبنای بار، تأثیرگاذاری     دو متغیر برقرار است و فرض

 Tریزی کالبدی )با مقدار  ادراک فرد از محیط کالبدی بر برنامه
مورد تأیید اسات؛ و  قبول(  و سطح معناداری قابل 190/7برابر با 

 007/4ادراک یک فرد از محیط کالبدی با ضاریب تاأثیر برابار    
اً ریزی کالبدی روستایی تاأثیر نسابت   صورت مستقیم بر برنامه به

 زیادی داشته است.
Rعیین )مقدار تضریب 

ریزی کالبدی برابر  متغیر برنامه (2
درصاد از تغییارات متغیار     7/51دهد  است که نشان می 517/4
ریزی کالبدی با ادراک فرد از محیط کالبدی توضایح داده   برنامه
 شود. می
 

 گیری  بحث و نتیجه
ناد.  کنمردم به محیط اطراف خود از طریاق حاواس نگااه مای    

تماس با محیط از طریق حواس ما و باه دنباال آن شاناختی و    
شود که باعث ایجاد ادراک سپس دوباره به حواس انسان باز می

درک فرد تحات تاأثیر تجرباه گذشاته      .شودیا پاسخ ذهنی می
های فرهنگی، از است، جایی که این تجربه با هنجارها و ارزش

تأثیر ادت انسان نیز تحتشود. عجمله رفتار روزانه نیز تعیین می
 :Indriyati, 2018) عوامل سن، ماذهب و قومیات اسات   

هااا در  رو ادراکااات و راهکارهااای بکااارگیری آن از ایاان. (513
ای برخاوردار اسات. در واقاع    ریزی از اهمیت ویژه فرآیند برنامه

های حسای او، همچناین   ها و دریافتحضور آدمی در فضا، داده
هاایی    فراهم آوردن فرصات ، روانی رعایت سازوکارهای فواصل
واساطه محایط بافات فیزیکای      هبرای پرورش توانایی افراد با 

ایجاد انگیزه زنده بودن بواساطه بافات کالبادی موجاود     ، روستا
 همگی در ایجاد و خلق یک کالبد اصیل موثر است.  روستا

تحقیق حاضر با این هدف به بررسای میازان اثرگاذاری    
 ریاازی کالباادی از محاایط باار برنامااه میاازان ادراک روسااتاییان

روستای نموناه در بخاش مرکازی شهرساتان      15روستایی در 
بر پایه نتایج تحقیق مشخص شد که تأثیر  مشهد پرداخته است.

ریزی کالبدی روستاها دارای اهمیات   بعد عینی ادراک در برنامه
ای توان گفت هر یک از مردم رابطهرو می بیشتری است. از این

یکی و مشارکتی با محیط خود دارند که تبلور عینای  خاص، فیز
یابد و از محیط فیزیکی جدا نیست. رابطه نماادین و رابطاه   می

گذارند تا محیطی خلق شود کاه  فیزیکی روی یکدیگر تأثیر می
از سویی امکان نمایش فرهنگ روستایی در آن میسر باشاد، از  
 طرفی دیگر، شکل فضا و روشانایی محایط، عوامال محیطای    

ای کاه سابب   کناد، انگیازه   هستند که در افراد انگیزه ایجاد می
حضور بیشتر فرد در فضا خواهد شد. در نگاه روستاییان پاس از  
بعد عینی، بعد کیفی یعنی موقعیات قرارگیاری باا عادم وجاود      
موانعی در توسعه فضای روستا حائز اهمیت است. این خصیصاه  

ا باا ساایر منااطق    تواند امکان برقاراری ارتباا  سااکنین ر   می
تواناد ابازاری   تسهیل بخشد، که در اینصورت محیط روستا مای 

باشد. این موضوو  پرورش توانایی افراد، انگیزه زنده بودنجهت 
رو  ها مؤثر است. از ایان  در تقویت حس تعلق خاطر و هویت آن

هاای   جهت دستیابی به این گونه فضاها باید به عوامل و مؤلفاه 
ای اسات  جه شود. فضای روساتایی پدیاده  کالبدی محیط نیز تو

نمایاناد.   صورت عینیتی قابل ادراک به ساکنین می که خود را به
کناد، ولای ایان    این فضا اطالعااتی را باه بینناده منتقال مای     

بصری نیستند، بلکه اطالعاتی -اطالعات فقط اطالعات کالبدی
شاوند. درک درسات از   هستند که توسط کلیه حواس ادراک می

عامل بین فرد با محیط را بهبود بخشیده و به پشتیبانی محیط، ت
انجامد. آنچاه کاه   و حفاوت روستاییان از محیط زندگیشان می

حائز اهمیت است توجه به باال باودن ساطح ادراک روساتاییان    
نسبت به محیط زندگی خویش است. ایان موضاوو باه معناای     

رک شاده  ریزی در روستا متناسب با نیازهای د مؤثر بودن برنامه
ریزی در محیط  از سوی جامعه روستایی است. به عبارتی برنامه

 روستا و درک آن از سوی فرد با یکدیگر رابطه متقابل دارند. 

نتایج مطالعات مرتبط در ایان زمیناه نیاز در بسایاری از     
مساتقیمی و  هاای ایان مطالعاه همساو اسات.      موارد باا یافتاه  

د بارای باروز رفتاار    های متعدبه ایجاد فرصت (1190)همکاران
فضایی افراد توسط ساختار کالبدی محیط اشاره کارده و اینکاه   

های عرضه شاده در محایط و تاأثیر آن بار     بیشتر بودن قابلیت
-ارتبا  موثرتر افاراد باا محایط بار اسااس فراینادهای ادراک      

های درونی، طبق پاژوهش حاضار هار چاه     شناخت و انگیزش
اشد درک افراد از محیط در کیفیت محیط و بافت فیزیکی بهتر ب

آوردن امکاان نماایش   رابطه با شاکل فضاا، روشانایی، فاراهم    
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 فرهنگ روستایی و غیره بیشتر خواهد بود، همسو است.
( به بیان نیازهای انسان نتیجه 1190لطیفی و سجادزاده )

سااز  تأثیر رفتار بر فضا و محیط و اینکه قابلیات محایط زمیناه   
دیگار ارتقاای کیفیات محیطای و      انجام رفتارهاست و از سوی

های آن بر الگوهای رفتاری به عنوان مفهومی کیفی  تأثیر مؤلفه
اشاره کردند، که با تحقیق حاضار در رابطاه ارتقاای کیفیات و     

استانداردهای سااختمان مساکونی و   بافت کالبدی محیط مانند 
( 1190حااتمی ) کاربری و رابطه آن با ادراک عینای، همچناین   

های مسکونی با توجه به شااخص فت فیزیکی محلهتأکید به با
های ارزیابی ادراکی از کالباد فیزیکای و تاأثیر آن بار کیفیات      
ادراک شهروندان پرداخته، تحقیاق حاضار باه افازایش میازان      
ادراک عینی روستاییان در زمینه میزان روشنایی و شکل فضا و 

 تأثیر آن بر کیفیت محیط و بافت فیزیکی پرداخته است.
( در تحقیااق خااود بااه دانااش بااه 1909رلین و گااالج)گااا

شناختی که ممکن است  -آمده در مورد فرآیندهای ادراکی دست 
گااذاری، هااای انسااانی را از طریااق سیاساات کیفیاات محاایط

اند که با تحقیاق  ریزی و طراحی بهبود بخشد اشاره کرده برنامه
هویات، حاس   فرآیندهای ادراکی مانناد   حاضر در زمینه تقویت

ریاازی از طریااق  و تااأثیر آن در برنامااه ق خاااطر، خواناااییتعلاا
زمین، ساطح   تفکیک مقرراتاستانداردهای ساختمان مسکونی)

و کاربری شامل  ها، سطح اشغال ساختمانزیربنا، سرانه کاربری
وجااود تأسیسااات زیربنااایی مناسااب، وجااود تنااوو عملکااردی، 

ایش هاا، افاز   اقدامات عمرانی دهیاری، توزیاع متاوازن کااربری   
سااازی و افاازایش میاازان کااارآیی  وری از زمااین، فشاارده بهااره

 ها همسویی دارد.  کاربری
-ریزی کالبدی ساکونتگاه  نهایتاً اینکه در ارتبا  با برنامه

 ادراک یااک فاارد از محاایط کالباادیهااای روسااتایی و ارتقاااء 
 شود که به پیشنهادهای زیر توجه شود:روستاییان توصیه می

 های  ی پیرامون شهر، در طرحتوجه جدی به روستاها
ای و همچنین در نظار گارفتن مناسابات و تعامال ایان       توسعه

های روستایی، با توجه باه تأثیرگاذاری    روستاها با شهر در طرح
توجه سطح آگاهی و درک ساکنین این روستاها بار حیاات    قابل

 شهر و به دنبال آن حیات روستا؛

  اتی هاا ارتبااطی و خادم   افزایش و بهبود زیرسااخت
ها و وضاعیت کالبادی معاابر(، تناوو فضااها و      )بهبود دسترسی

هاا باا   استفاده از بستر محیط کالبدی، سازگاری فضاها و فعالیت
 یکدیگر، آسایش اقلیمی؛ 

 های آموزشی در ساطح روساتاها در    برگزاری کارگاه
جهت افزایش سطح آگاهی جمعی مردم، افزایش مشارکت آنان 

ای در روستا، افزایش سطح  و توسعه های عمرانی در انجام طرح
همکاااری و همفکااری آنااان بااا ماادیران محلاای، تقویاات      

 های فرهنگی بومی؛ خصیصه

  گسترشIT  وICT های جمعای   و ارتباطات رسانه
ریزی کالبدی مناطق روستایی بارای افازایش درک و    در برنامه

آگاهی روستاییان نسبت به تحاوالت صاورت گرفتاه در ساطح     
ارتقاای ساطح درک و آگااهی از تقاضااهای       کشور و جهان و

کننده و بازاریابی برای محصوالت تولید شاده در ساطح    مصرف
 روستا. 
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