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Today, the nature of the design and monitoring the visual aspects affecting the enrichment and forma-
tion of the rural environment and the villagers’ experiences of its physical appearance face shortcomings. 
It is necessary to identify the factors of the visual organization and study its effect on the physical appear-
ance of the village to provide a more comprehensive description of this phenomenon. This research is 
exploratory in nature and descriptive survey in terms of the data collection method. The data required 
for the research were collected through documentary content analysis and the Delphi survey. The sta-
tistical population consists of 10 people in the Delphi section and 265 experts in the survey section who 
were interviewed after the validity and reliability of the questionnaire was confirmed by professors and 
Cronbach's alpha technique. To analyze the research data, one-sample t-test, Pearson correlation coef-
ficient and Regression Analysis were used, the results of which showed that out of 53 evaluated indica-
tors in four aspects of aesthetics-formal, activity-functional, cognitive-perceptual, and biological-natural, 
decorations and materials had the highest effect with an overall weight of 4.52, and the balance indicator 
with the score of 2.24 had the lowest impact on the visual organization of the village. Furthermore, the 
research findings showed a significant positive relationship between the stated factors and indicators. 
According to the regression analysis, 61% of the factors of the visual organization result in improving 
the physical appearance of the village. Among the four factors, the cognitive-perceptual factor with the 
impact factor of 0.378 had the most effect on the improvement of the physical appearance of the village. 
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Extended Abstract

1. Introduction

ural appearance and landscape as ele-
ments affecting people's visual percep-

tion of the environment are considered as one of the most 
important issues today that are currently considered by ru-
ral authorities and planners. Considering this feature, both 
naturally and artificially, can have a positive or negative 
effect on rural attractiveness and contribute to strengthen-
ing values such as physical identity, visual formal aesthet-R
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ics and many formal features of rural texture. The inad-
equate situation of physical renovation and improvement 
of villages, lack of integrated rules for new constructions 
in rural areas and lack of coherence and coordination of 
physical elements of new texture with the old one on the 
one hand and the existence of numerous visual potentials 
in rural areas, on the other hand, leads to considering the 
vital aspects of appearance and rural landscapes in the 
spatial and physical structure of the village and its impact 
on people's visual perception of the village and a place 
and theoretical formulation of visual organization param-
eters in the country's villages. Therefore, due to the nature 
of planning and monitoring the visual aspects effective 
in enriching the formation of the rural environment and 
the experience of the villagers of its physical appearance 
faces some shortcomings, and identifying the factors af-
fecting the design aspects of the physical appearance of 
the village is necessary to improve the quality of the worn 
and unpleasant appearance of today's villages. 

2. Methodology

The present research has a mixed-method (quantitative-
qualitative) and is a descriptive survey in terms of the ba-
sic purpose, the nature of exploratory research and data 
collection. The data required for the research were collect-
ed through documentary content analysis and the Delphi 
survey. To obtain an overview of the level of evaluation 
of experts of visual organization factors, one-sample t-test 
was used. Moreover, to explain the relationship between 
visual organization factors and physical appearance, the 
Pearson correlation coefficient was calculated for each 
pair of factors and indicators using SPSS software.

3. Results

In the first stage, 53 indicators in 4 dimensions of aes-
thetics-formal, activity-functional, cognitive-perceptual, 
and biological-natural were identified for visual organi-
zation using the content analysis method and the Delphi 
method. In the second stage, the status of each indicator 
was evaluated using the one-sample t-test method, indi-
cating that indices of decorations and materials with a 
total weight score of 4.52 have the most impact and the 
balance index with a score of 2.24 has the least impact on 
the visual organization of the village. In the third stage, 
the results of correlation showed that among the factors 
of visual organization, the highest correlation was related 
to perceptual-cognitive and functional-activity factors 
with a correlation coefficient of 0.535. In the fourth stage, 
the results indicated a significant positive relationship be-
tween these factors and indicators, and 61% of the visual 
organizing factors improved the physical appearance of 

the village based on regression analysis. Among these 
factors, the perceptual-cognitive factor with an impact 
factor of 0.378 had the greatest effect on improving the 
physical appearance of the village. 

4. Discussion

The regression results have indicated that among the 
four factors, the perceptual-cognitive factor has the great-
est effect on improving the physical appearance of the 
village. This means that perception, which is the basis 
for the interpretation and evaluation of physical appear-
ance, stimulates the sense of sight and, as a result, better 
perception of people. Therefore, the designer can con-
sciously use visual elements appropriate to the nature of 
each space and choose spatial, structural and coordinating 
relations between the floor, body and elements located in 
it with each other and with the surrounding environment, 
as well as awareness of people's visual preferences and 
extract common meanings among different types of space 
users to create an environment suitable for observers and 
the desired image.

5. Conclusion

The reason that rural appearance is devoid of quality and 
does not induce peace and use of space in contemporary 
villages today is the lack of attention of rural planners and 
managers who have not yet prepared a comprehensive 
plan to tackle this issue. If the visual symbolic features 
used in the village image, which has a direct role in rural 
development and improving the life and attitude of vil-
lagers to the rural environment, are not designed in ac-
cordance with the space and perceptual capacity of the 
public, it will lead to the poor reading of the village, dis-
torted mental image and as a result, the mutually unfa-
vorable communication. Accordingly, it is not possible to 
intervene in the environment without sufficient attention 
to the processes of understanding the environment by the 
people and their mechanisms. Therefore, the face of the 
village can be improved by considering the results of this 
research and a desirable image can be created based on 
environmental conditions and human needs in a logical 
and proportionate manner.
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سیما و منظر روستایی به عنوان عناصر مؤثر بر درک بصری مردم از محیط، یکی از مسائل مهم امروزی بوده که در حال حاضر برای متولیان 
و برنامه ریزان روستایی قابل تأمل است. از آنجایی که ماهیت طراحی و نظارت بر جنبه های بصری مؤثر در غنی سازی و شکل گیری محیط 
روستایی و تجربه روستاییان از سیمای کالبدی آن، با کاستی هایی رو به رو است، جهت تشریح بیشتر، شناسایی عوامل ساماندهی بصری 
و بررسی میزان اثرگذاری آن بر سیمای کالبدی روستا ضرورت دارد. این پژوهش از لحاظ ماهیت، اکتشافی و از حیث روش گردآوری 
داده ها، توصیفی - پیمایشی است. داده هاي موردنیاز تحقیق از طریق تحلیل محتوای اسنادی و پیمایش دلفی گردآوری شد. جامعه 
آماری در بخش دلفی، 21 نفر و در بخش پیمایشی، 265 نفر متخصص است که پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه توسط اساتید 
و تکنیک آلفای کرونباخ، مورد پرسشگری قرار گرفتند. در این پژوهش جهت تحلیل داده ها از آزمون T تک نمونه اي، ضریب همبستگی 
پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج نشان داده است؛ از 53 شاخص ارزیابی شده در ابعاد چهارگانه شامل: زیبایی شناختی 
- فرمی، کارکردی - فعالیتی، ادراکی - شناختی و طبیعی - زیستی، شاخص های تزیینات و مواد و مصالح با امتیاز وزنی کل )4/52( 
بیشترین اثرگذاری و شاخص تعادل با امتیاز )2/24( کمترین اثرگذاری را بر ساماندهی بصری روستا دارند. همچنین نتایج حاصل از 
تحلیل رگرسیون نشان داده است؛ 61 درصد از عوامل ساماندهی بصری، موجب بهبود سیمای کالبدی روستا می شود، که از میان عوامل 

چهارگانه، عامل ادراکی-شناختی با ضریب تأثیر 0/378 بیشترین اثر را بر بهبود سیمای کالبدی روستا دارد.

کلیدواژه ها: 
سیمای کالبدی، منظر 

روستا، ساماندهی بصری

تاریخ دریافت: 16 خرداد 1400
تاریخ پذیرش: 19 مرداد 1400

مقدمه

بودن  دارا  با  محلي  مقیاس  در  مکان هایي  به عنوان  روستاها 
هویت، فرهنگ، شیوه معیشت و فضاهاي زندگي مربوط به خود، 
شدید  تغییرات  معرض  در  جهان  سراسر  در  روزافزون،  به طور 
شکل گیري   .(Sajadi Gheydari & Sadeghloo, 2015) هستند 
با  مرتبط  مسائل  از  تأثیرپذیری  با  روستا  کالبدي  خصوصیات 
شرایط  فرهنگي،  اجتماعي،  اقتصادي،  مسائل  همانند:  انسان 
زیست محیطي و طبیعي (Khakpour & Eshghi Sanati, 2015) بافت 
کالبدي - فیزیکي روستاها را، در گذر زمان و با تغییر در ساختارها 
و کارکردها و پدید آمدن نیازمندی های نوین ایجاد نموده است. 
اگر این تغییرات و دگرگوني ها در عرصه هاي روستایي در کنار 
تغییرات دروني، که غالباً منشأ برون زا دارد و به واسطه رخدادهاي 
بیروني در سطح محلي، منطقه اي و ملي پدیدار می شوند، نتواند 

با شرایط زمان و مکان آن جامعه سکونتگاهي وفق داده شود، به 
مرور بر الگوهاي معماري بومي و هویتي روستاها تأثیرات منفي بر 
جاي گذاشته و توسعه نیافتگی و آشفتگي کالبدي را در پي خواهد 
داشت (Darvishi et al., 2012; Sartipipour, 2006). از آنجایی که 
 (Daripour & عنصر دوم سازنده چشم انداز یا منظر، هویت است
(Maleki, 2015، عدم شناخت کافي نسبت به تغییرات منظر بومی 

و سیمای ارزشمند موجود و در نتیجه جهل به الگوهاي منظرین 
در طی گذر زمان، موجب تخریب منظر و گسست خاطرات و 
بی هویتی روستا خواهد شد (Ramezani & Livani, 2014). با این 
کالبدي  ساختار  و  سیما  که؛  می شود  مشاهده  همواره  حال، 
روستاهاي ایران با نفوذ و هجوم فناوري، فرهنگ و سیماي شهري 
و هم زمان با آن تنزل ارزش هاي فرهنگی و بومی نزد ساکنان 
به طوری که  از پیش مخدوش شده اند  بیش  و  روزبه روز  روستا، 
منجر به تغییر فرم و تغییرات ساختار کالبدی منظر گشته و هر 

1- دانشجوی دکتری، گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
2- استاد، گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

3- دانشیار، گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
4- دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

شناسایی و ارزیابی عوامل ساماندهی بصری موثر بر بهبود سیمای کالبدی روستاهای ایران
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 (Mahdi Nejad et روز از هویت و سیماي اصیل خود دور می شوند
.al., 2020; Mahdi Nejad & Asadpour, 2020)

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت کشور در روستاها 
ساکن هستند، اما وضعیت نامناسب نوسازی و بهسازی کالبدی 
روستاها و فقدان قوانین یکپارچه نماسازی برای ساخت و سازهای 
عناصر  هماهنگی  و  پیوستگی  عدم  و  روستا  بافت  در  جدید 
سازنده سیمای کالبدی بافت جدید با قدیم از یک طرف و وجود 
پتانسیل های متعدد بصری در بافت های روستایی از طرف دیگر، 
لزوم توجه به جنبه های حیاتی سیما و چشم اندازهای روستایی 
در ساختار فضایی و کالبدی روستا و تأثیرگذاری آن در درک 
پارامترهای  نظری  تدوین  و  بودن محل  روستا  از  مردم  بصری 
ساماندهی بصری در روستاهای کشور را در پی داشته است. از 
آنجایی که ماهیت برنامه ریزی و نظارت بر جنبه های بصری مؤثر 
در غنی سازی در شکل گیری محیط روستایی و تجربه روستاییان 
از سیمای کالبدی آن، با کاستی هایی رو به رو است، لذا شناسایی 
تأثیرگذار بر جنبه های طراحانه سیمای کالبدی روستا  عوامل 
روستاهای  ناخوشایند  و  فرسوده  کیفیت سیمای  بهبود  جهت 
امروزی امری ضروری است. با توجه به موارد ذکرشده، سؤاالت 

زیر برای انجام تحقیق مطرح می گردد.

روستا  در  بصری  ساماندهی  مؤلفه های  و  ابعاد   -1 سؤاالت: 
چیست؟

چه  روستا  در  بصری  ساماندهی  شاخص های  مهم ترین   -2
است؟

3-هر یک از عوامل ساماندهی بصری به چه میزان بر بهبود 
سیمای کالبدی روستاهای امروزی اثرگذار است؟

مروری بر ادبیات موضوع

بینایی،  از طرق حس  اشیاء  یا درک  ادراک حسی اطالعات 
شنوایی، المسه، بویایی و چشایی از دغدغه های دیرینه فیلسوفان 
بوده است (Krin & Benjour, 2013). به طوری که تحریکات محیطی 
و  هم  با  مرتبط  به شکل  و  این حس ها  همه  تعامل  طریق  از 
به صورت واحد، ادراک می شوند (Carmona, 2015). از میان انواع 
بصری  ما  ورودی های حسی  از  درصد  از هشتاد  بیش  حواس، 
 (Douglas است که از طریق دیدن در اختیار انسان قرار می گیرد
(Porteous, 2003. محیطی که از طریق این حس درک می شود 

محیط بصری نام دارد که درک آن به یک وجه از شیء و حیطه 
تصاویر بصری ای که مبنای آن بوده محدود نمی شود. در مورد 
معماری نیز همین طور است و ذهن می تواند از تعدد منظرها، 
تصوری از صورت سه بعدی عینی مجسمه یا بنا را ترکیب کند 
(Arnheim, 2014). از دید گابستر بیشترین واکنش ها به محیط از 

 (Adelvand & طریق تجربه شخصی افراد از منظر تعیین می شود
(Ghashghaei, 2011. مردم، خیلی بیشتر از آن که تصور می شود، 

از نظر  از تجربه دوباره جاهایی که  پیرامون خود را می بیند و 
به  همواره  که  جاهایی  و  پرکشش هستند  بصری،  ویژگی های 
نظر می رسد روابط و تأثیرات فضایی تازه ای دارند، لذت می برند 
(Pakzad, 2009). خصوصیات بصری سهم مهمی در لذت بردن 

جذب  باعث  و  دارد  اطراف  مصنوع  و  طبیعی  محیط  از  مردم 
سرمایه گذاری و پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی منطقه نیز 
 (Mirkarimi et al., 2014; Sedaghati &Dartoomi, 2016; می گردد
(Modiri & Norollahi Oskoue, 2014. زمانی که مکان ها، با وجود 

کمیت و کیفیت های اطالعات موجود، به نحو سالم تر، ایمن تر 
و مطلوب تر مورداستفاده قرار گیرند و نظارت های رسمی و یا 
محیط  در  بصری  آسایش  باشد،  آن  روی  باالتری  اجتماعی 
به  و  واضح  که  سیماهایي   .(Daviran et al., 2013) دارد  وجود 
آساني قابل درک هستند، جذاب تر از آن هایی هستند که الگوي 
بي نظم و اتفاقي دارند (Chhetri & Arrowsmith, 2003) و همچنین 
مناطقي که فاقد ارتباط و همبستگي هستند به سختي درک 
مي شوند (Aminzadeh, 2003). بنابراین شناسایي سیماهاي دیدني 
و قابل درک باید از ابتدا بخشي از پروژه هاي توسعه اي باشند تا 
بتوانند زیبایي هاي سیماي محیط و مدیریت منابع بصري را در 

.(Willy, 2001) زمینه ي برنامه ریزي استراتژیک تقویت کنند

سیاسی،  و  اجتماعی  اقتصادی،  مکان  یک  به عنوان  روستا 
شهرهاست  محدوده  از  خارج  در  مردم  از  جماعتی  زیستگاه 
کارکردی  ماهیت  لحاظ  از  آن،  معماری  و   (Shahbazi, 2005)

هویت  با  همگن  مجموعه ای  انسانی  نیازهای  به  پاسخ گویی  و 
کالبدی خاص را تشکیل می دهد که نقش تعیین کننده ای در 
 (Zargar & Hatami Khanghahi, 2015; دارد  روستایی  چشم انداز 
به  و  انسانی  فرهنگی  عناصر  ورود  به طور ی که   ،Zargar, 2009)

با منظومه  نامرتبط  اثرات عناصر و جلوه های بصری  خصوص، 
روستا، ویژگی های منحصربه فرد منظر روستایی و توان بازسازی 
آن را مختل خواهد ساخت .(Taghvaei, 2013) برخورداری بافت و 
معماری روستایی از زیبایی اکولوژیکی، استفاده از مصالح بومی، 
ساخت وساز  و  بافت  استقرار  در  محیطی  شرایط  با  هماهنگی 
مسکن، قرار گرفتن روستاها در بستر طبیعی و برخورداری از 
مناظر و چشم اندازهای طبیعی از مهم ترین امتیازهای روستاها 
در  مستقیمی  تأثیر  که   (Sartipipour, 2009) می شود  محسوب 

منظر روستایی و هویت آن دارد.

صداقتی و درتومی )2016( معتقدند: مشاهده منظر و ادراک 
آن توسط انسان، نقش مهمی در ادراک و شناخت وی از محیط 
دارد و خصوصیات بصری، سهم مهمی در هویت ناحیه و حس 
مکان دارد به گونه ای که به لذت بردن مردم از محیط طبیعی 
همکاران  و  حسینی  نظر  از  می کند.  کمک  اطراف  مصنوع  و 
)2011(، مسیرهایی با فرم کالبدی متفاوت، از کیفیت بصری 
ابعاد و  متفاوتی برخوردارند و در طراحی های شهری توجه به 
شاخص های بصری به خلق محیط مطلوب می انجامد همان طور 
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که مدیری و نواللهی اسکویی )2014( نیز معتقدند، عدم برقراری 
ارتباط مناسب بین فرم و عملکرد فضایی منجر به شکل گیری 
طرح واره ها و تصویر ذهنی نامطلوب در ذهن شهروندان می گردد 
و  مهدی نژاد  و   )2015( ابراهیم زاده  و  فرجی  نظر  از  که  چرا 
همکاران )2019( در شرایط محیطی مختلف، ادراکات متفاوتی 
از یک فرم صورت می پذیرند به طوری که فرم معماری بسته به 
شرایط فرد، مانند ظرفیت و آمادگی ادراک، بستر فرهنگی که فرد 
در آن رشد یافته، می تواند متفاوت باشد. از نظر آفتاب و علی پور 
)2015( شاخص های سیمای بصری شهر بیشترین تأثیر را بر 
آرامش شهروندان و کمترین تأثیر را بر جهت یابی شهری داشته و 
آنچه شهروندان از سیمای بصری یک شهر انتظار دارند به ترتیب 
تأمین آرامش، امنیت، جلوگیری از بروز وندالیسم و کمک در 

جهت یابی است.

که  ناهماهنگی  معتقدند؛   )2014( روانجو  و  آذرنیوش 
جدار  و  نماها  شامل:  شهری  عناصر  در  مختلف  زمان های  در 
خیابان ها به وجود می آید موجب نوعی آلودگی بصری می شود 
که به اغتشاش بصری شهرها دامن می زند. در حالی که به اعتقاد 
و  به سبک معماری سنتی  توجه   )2012( آرامکی  و  حناچی 
به کارگیری عناصر سنتی دارای ارزش زیبایی شناختی می تواند 
حس مثبتی را نسبت به برخی بافت های کهنه محالت منفی، 
ایجاد نماید. در خصوص محیط روستایی فری آنکوا1 و همکاران 
)2012(؛ جانکویکاوا و استپانکوا2 )2012( و ساالکوا3 )2012( 
نشان دهنده  روستایی  سکونتگاه های  زیبای  معماری  معتقدند، 
هویت و منحصر بودن این مناطق است که دارای مناظر جذابی 
است و به اعتقاد فرای آنکوا )2013( و سارافین4 )2012(، زیبایی 
این مناظر نقش بارزی در بازسازی و توسعه روستا ایفا می کند. 
حسینی و همکاران )2011( معتقدند گشایش، تنوع دید، مقیاس 
انسانی و ارتباط بصری خوانایی، رمز و راز دید، انسجام، هماهنگی 
و غنای بصری، پیچیدگی و وضوح دید در فضاهای مورداستفاده 
عموم باعث افزایش کیفیت بصری و در نتیجه رضایت ساکنین 

می گردد. 

به اعتقاد احمدی و همکاران )2018( عمده تغییرات منظر 
اراضی  کاربری  تغییر  روستاها،  اغلب  در  کالبدی  چشم انداز  و 
معتقدند،  نیز   )2013( همکاران  و  لوکوزا5  است.  روستایی 
در محیط روستایی مناظر روستایی مطلوب انگیزه بیشتری را 
برای مشارکت ساکنان محلی جهت نظارت و حفظ زمین های 
کشاورزی و تالش برای حفظ روستاها و اقتصاد ایجاد می کند. 
فاگرهولم و کایکو6 )2012(، معتقدند ارزش های اجتماعی افراد 

1. Feriancova
2. Jancovicova & Stepankova
3. Salacova
4. Sarafin
5. Lokocza
6. Fagerholm & Kayhko

به طور ذهنی به منظر کالبدی محیطی که افراد در آن قرار دارند 
مرتبط است و بسته به زمینه جغرافیایی و فضایی که افراد در آن 
زندگی می کنند، می تواند بازخورد متفاوتی ایجاد نماید. بر اساس 
مطالعه مک گراناهان7 )2012(، علت اصلی مهاجرت روستاییان 
از مناطق روستایی در ایالت متحده، ویژگی های منظر بوده است 
و وی معتقد است؛ روستائیان بیشتر به مناطقی که دارای جنگل، 
زمین های گسترده و باز، توپوگرافی مناسب و آب هستند، تمایل 

بیشتری به زندگی و اسکان در آن نشان داده اند.

لذا با توجه به بررسی های صورت گرفته مشخص شد؛ مطالعاتی 
که تاکنون در زمینه مقایسه نحوه ارزیابی و برخورد با محیط 
بصری میان گروه های مختلف اجتماعی و به خصوص طراحان 
محیطی و مردم عادی صورت گرفته است، اکثراً در کشورهای 
غربی و البته در حوزه شهری انجام پذیرفته است، در ایران نیز 
چه  تحقیقی  اما  انجام شده،  زمینه  این  در  کمی  پژوهش های 
بسا عمیق در خصوص متغیرهای مستقل )ساماندهی بصری( 
ارزشمندی  ضمن  تحقیق،  کالبدی(  )سیمای  وابسته  متغیر  و 
دیرینه ساختار روستایی صورت نگرفته است که خأل وجود داشته 

ضرورتی بر انجام این تحقیق است.

روش شناسی تحقیق

با توجه به سؤاالت مطرح شده پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، 
اکتشافی و از حیث روش گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی 
است و به طور کل، دارای روش پژوهش آمیخته )کمی کیفی( 
است. که در 4 گام مطابق تصویر شماره 1 و به شرح زیر قابل 

انجام است. 

از  بهره گیری  و  موضوع  ابعاد  بر  تسلط  برای  اول،  گام  در 
تجربیات محققین پیشین، با مطالعات کتابخانه ای و از طریق 
ابزارهایی مانند فیش، جدول و فرم، به سازماندهی و طبقه بندی 
دانش موجود پیرامون »عوامل ساماندهی بصری« به روش تحلیل 
محتوا، پرداخته شد. حجم نمونه در این بخش شامل، مقاالت، 
کتب و پژوهش های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش 
است و نمونه ها از میان منابع در دسترس استخراج شد. که با 
تحلیل محتوای اسنادی شاخص های مرتبط با ساماندهی بصری 

مطابق تصویر شماره 2 استخراج شد.

7. McGranahan
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در گام دوم به منظور تکمیل شاخص های مؤثر بر ساماندهی 
دور  دو  در  آرا متخصصین  اساس  بر  دلفی  پیمایش  از  بصری، 
محتوای  تحلیل  شاخص های  دلفی،  اول  دور  در  شد.  استفاده 
اسنادی در اختیار 21 نفر از اساتید حوزه معماری و شهرسازی 
و روستایی قرار گرفت )در پیمایش دلفی مطابق نظر ویندل8 
)2004( از میان گروه های همگن، تعداد 15-10 نفر برای جامعه 
آماری کفایت می کند( و این گونه در قالب مصاحبه ای عمیق و 
ساختار نایافته شاخص ها مورد بازبینی قرار گرفت، به این صورت 
که؛ از تحلیل داده های کیفی پژوهش در مرحله  کدگذاری باز، 
کدهای مفهومی اولیه حاصل شدند، پس از بررسی و مطابقت این 
کدها با مرحله تحلیل محتوا و حذف کدهای تکراری و بی ارتباط 
با متغیر ساماندهی بصری، کدهای مشترک و هم طبقه مشخص 
گردید. بنابراین با نظر اساتید 53 شاخص ها شناسایی شد که در 4 
بعد زیبایی شناختی فرمی،کارکردی - فعالیتی، ادراکی - شناختی 
و طبیعی - زیستی به ترتیب شامل: 12، 20، 14 و 7 شاخص 

دسته بندی شدند )تصویر شماره 3(. 

برای اعتبارسنجی مقوله ها و تأیید شاخص های نهایی، در دور 
دوم دلفی، پرسشنامه ای با دو طیف موافق و مخالف تهیه شد و 
در بین همان متخصصین توزیع شد که مطابق تصویر شماره 
بصری،  ساماندهی  شاخص های  و  ابعاد   1 شماره  جدول  و   3

دسته بندی شدند.

در گام سوم تحقیق، از روش پیمایشی استفاده شد به این 
ارزیابی  سطح  از  کلی  تصویري  حصول  جهت  که؛  صورت 

8. Windle

از شاخص های عوامل ساماندهی بصری در سطح  متخصصان، 
روستاهای موردمطالعه از آزمون T تک نمونه اي استفاده شد و 
میانگین عددي پیش فرض این آزمون، برابر 3 در نظر گرفته شد. 
در بخش پیمایش جهت پاسخ دهی به سؤاالت، با توجه به نظر 
تحلیل رگرسیون  )1995( که معتقدند؛ در  یاماموتو9  و  هیرو 
متغیرهای  به  )مشاهدات(  نمونه  تعداد  نسبت  چندمتغیره، 
مستقل نباید از 5 کمتر باشد؛ در غیر این صورت نتایج حاصل از 
معادله رگرسیون چندان تعمیم پذیر نخواهد بود، 265 نفر شامل 
کارشناسان و اساتید، دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری، 
در نظر گرفته شد. برای روایی محتوایی پرسشنامه، از نظرات 
اساتید مربوطه و جهت برآورد پایایی سنجه ها، از تکنیک آلفای 
کرونباخ استفاده شد. از آنجایی که ضریب آلفای کرونباخ برای 
هریک از عوامل باالتر از 0/7 است، لذا پرسشنامه از پایایی قابل 

قبولی برخوردار است.

در گام چهارم، از روش همبستگی استفاده شد به این صورت 
که؛ جهت تبیین ارتباط متقابل هر یک از عامل ها با شاخص 
از  زوج  هر  براي  پیرسون  همبستگی  کالبدی، ضریب  سیمای 
عامل ها و شاخص مربوطه محاسبه گردید. پس از اطمینان از 
تأثیر عامل هاي ساماندهی  ارتباط میان آن ها میزان  معناداري 
بصری بر سیمای کالبدی با بهره گیري از روش تحلیل رگرسیون 
مشخص شد. بدین ترتیب که؛ شاخص سیمای کالبدی روستا 
به عنوان  بصری  عامل های ساماندهی  و  وابسته  متغیر  به عنوان 
متغیر مستقل در نظر گرفته شدند که در نهایت، با استفاده از 

تحلیل مسیر، رابطه بین این متغیرها تبیین شد.

9. Hiro & Yamamoto
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یافته ها 

عوامل  شاخص های  از  متخصصان  ارزیابی  سطح  تحلیل 
چهارگانه ساماندهی بصری

وضعیت هر یک از شاخص های کارکردی - فعالیتی، طبیعی-
زیستی، زیبایی شناختی - فرمی، ادراکی - شناختی با استفاده 
از آزمون تی تک نمونه ای )با ارزش آزمون 3(، موردبررسی قرار 
گرفته است. برای هر شاخص، اگر میانگین آن شاخص با ارزش 

آزمون )میانگین مورد انتظار( یعنی مقدار 3 در سطح خطای 5 
درصد کوچک تر باشد )P-value=sig > 0/05( مقایسه می شود. 
ازآنجایی که برای پاسخگویی به سؤاالت از طیف لیکرت استفاده 
است. در صورتی  آن عدد 3  بنابراین حد متوسط  است؛  شده 
که میانگین از 3 باالتر باشد، نشان دهنده تأثیر بیشتر است و 
اثرگذاری  نشان دهنده  باشد،  میانگین  از  پایین تر  درصورتی که 

کمتر در ساماندهی بصری روستا است )جدول شماره 2(.

جدول 1. مفاهیم استخراج شده از تحلیل محتوای اسنادی و دور اول و دوم دلفی مرتبط با ساماندهی بصری.

شاخصکد شاخصعامل/بعدشاخصکد شاخصعامل/بعد

تی
عالی

ی-ف
کرد

کار

V1شفافیت

می
-فر

تی
ناخ

یش
یبای

ز

V28تقارن
V2حرکتدرفضاV29هماهنگیدربدنه
V3انعطافپذیریV30مقیاس
V4درجهمحصوریتV31انسجام
V5الحاقاتV32هارمونیوموزونیت
V6تباینفضاییV33تزیینات
V7تغییرپذیریV34ریتم
V8دسترسیV35جزئیات
V9پیچیدگیوتضادV36هندسه

V10آشفتگیV37رنگ
V11موقعیتقرارگیریV38نور
V12گوناگونیساختارV39تعادل
V13مجاورت

تی
ناخ

-ش
کی

ادرا

V40جهتیابی
V14همجواریV41نشانه
V15گشایشفضاییV42گره
V16هماهنگیدربافتV43وحدت
V17قانونمندیدربدنهV44نظم
V18فاصلهساختمانهاV45ارتفاع
V19ارتباطتودهوفضاV46تراکم
V20سایهاندازیV47اندازه

تی
زیس

ی-
بیع
ط

V21وسعتدیدV48نمادین
V22دیدهایمتوالیV49شکل
V23خوشمنظرگیV50خطآسمان
V24سازگاریV51سبکمعماری
V25شیبV52موادومصالح
V26توپوگرافیV53کفسازی
V27سبزینگی
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جدول 2. خالصه آزمون T تک نمونه ای شاخص های ساماندهی بصری.

درجه مقدار آماره Tمیانگینکد شاخصعامل
آزادی

سطح معناداری 
)Sig(میانگینکد شاخصعاملT درجه مقدار آماره

آزادی
سطح معناداری 

)Sig(

تی
عالی

ی-ف
کرد

کار

V13/343/292640/000

می
-فر

تی
ناخ

یش
یبای

ز

V282/64-5/0102640/000
 V23/767/562640/000V293/7211/0932640/000
V33/706/932640/000V303/424/1662640/000
V43/373/442640/000V313/284/2362640/000
V53/444/142640/000V323/9617/7942640/000
V63/323/022640/000V334/5227/1342640/000
V73/302/862640/000V342/49-5/8962640/000
V84/3519/572640/000V353/4715/5902640/000
V92/50-5/112640/000V364/1518/4992640/000

V102/39-6/432640/000V374/2016/3522640/000
V114/2114/752640/000V383/577/8002640/000
V122/28-8/252640/000V392/24-8/7552640/000
V133/909/482640/000

تی
ناخ

-ش
کی

ادرا

V403/7312/9212640/000
V143/9610/222640/000V414/2619/9392640/000
V153/605/742640/000V423/8213/6932640/000
V163/858/642640/000V432/95-0/5562640/580
V173/363/482640/000V443/305/3292640/000
V184/0111/202640/000V453/294/0202640/000

 V193/555/292640/000V464/3222/1832640/000
V204/1213/002640/000V473/151/7632640/080

تی
زیس

ی-
بیع
ط

V213/060/7832640/435V483/4610/8062640/000
V222/83-0/5642640/574V493/141/5882640/115
V233/282/682640/000V503/313/142640/000
V243/446/0202640/000V514/1013/9092640/000
V253/8011/1502640/000V524/5228/3112640/000
V263/234/6242640/000V533/596/0962640/000
V273/8212/4292640/000

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های پژوهش، 1400                                                                                                  

نتایج   2 شماره  جدول  مطابق  فعالیتی:   - کارکردی  عامل 
 20 خصوص  در  تک نمونه ای   T آزمون  به کارگیري  از  حاصل 
می دهد؛  نشان  فعالیتی   - کارکردی  عامل  به  مربوط  شاخص 
گوناگونی  به جز شاخص های  میانگین همه شاخص های  مقدار 
ساختار )2/28(، آشفتگی )2/39( و پیچیدگی و تضاد )2/50( 
کمتر از مقدار تعیین شده اولیه  آزمون، یعنی مقدار 3 است. از 
آنجایی که سطح معناداری همه شاخص ها کمتر از0/05 است، 
لذا هر 12 شاخص، برای عامل کارکردی - فعالیتی قابل تعریف 

بوده و موردپذیرش قرار گرفت. ارزیابی نشان داده است؛ از میان 
به  متعلق  ترتیب  به  میانگین  مقدار  بیشترین  شاخص ها،  این 
شاخص های دسترسی )4/35( و موقعیت قرارگیری )4/21( است 
و کمترین مقدار میانگین، به ترتیب متعلق به شاخص گوناگونی 

ساختار )2/28( و آشفتگی )2/39( است )تصویر شماره 4(.  

از آنجایی  که در بعد کارکردی - فعالیتی، دسترسی به عنوان 
روستاها  کالبدی  سیمای  بهبود  بر  اثرگذار  شاخص  مهم ترین 
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شناخته شده است، لذا یکپارچگی شبکه دسترسی در روستاهای 
بافت بومی و معاصر، موجب برقرار کردن هم پیوندی مراکز  با 
تاریخی و قدیمی و کل روستا می شود و تداوم و پیوستگی فضایی 
طرح های جدید با مجموعه فضایی موجود در بافت تاریخی در 
روستاها را مهیا می سازد. خیابان ها و پیاده روها ضمن اینکه دارای 
براي رهگذران است، قابل درک  عینیت عملکردي و دسترسي 
نیز باید باشند. چرا که نمایانی فضاهایي روستایی از میان این 
مسیرهاي حرکتی و توجه به ارزش های بصری این مسیرها، نقش 
مهمی در میزان کیفیت ابنیه و ساختار کالبدی روستا و همچنین 
میزان استفاده ساکنان از محیط را دارند. ادراک بصری محیط، 
بسته به شیوه جابجایی انسان تغییر می کند و جابجایی از طریق 
پیاده روها، بیشترین نزدیکی به محیط را دارد و اجازه می دهد، 
واقع، وضوح  تثویت شود. در  آوردن  به خاطر  و  تفسیر  فرآیند 
نقاط مبدأ و مقصد مسیرهای دسترسی برای حرکت افراد پیاده 
و سواره، تأثیر مهمی در تصویر ذهنی روستاییان دارد. حتی در 
طول مسیر خیابان نیز، مقاصد مختلفی برای عابر تعریف می شود 
که افراد آن را به عنوان بخشی از خیابان می شناسند که بین نقاط 
حرکتی خود آن ها قرار گرفته است. برخی از این مقاصد که شامل، 
تجمع ایستگاه ها، مراکز فعالیت در بدنه ها، حضور عناصر نشانه ای 
و فضای مکث و نشستن در طی مسیر بوده، باعث می شود افراد در 
حین حرکت با تصاویر متنوع تر و جذابی که در ذهن آن ها ماندگار 

می شود، مواجه شوند.

عامل طبیعی - زیستی: مطابق جدول شماره 2 نتایج حاصل 
از به کارگیري آزمون T تک نمونه ای در خصوص 7 شاخص مربوط 
به عامل طبیعی - زیستی نشان می دهد؛ مقدار میانگین همه 
شاخص ها، به جز شاخص  دیدهای متوالی )2/83( کمتر از مقدار 
تعیین شده اولیه  آزمون، یعنی مقدار 3 است. از آنجایی که سطح 
معناداری دو شاخص وسعت دید و دیدهای متوالی بیشتر از 0/05 

است، لذا این دو شاخص برای عامل طبیعی - زیستی قابل تعریف 
نبوده و موردپذیرش قرار نمی گیرد. بنابراین از میان 7 شاخص 
زیستی - طبیعی، 5 شاخص مورد ارزیابی قرار می گیرد که نشان 
داده است؛ بیشترین مقدار میانگین متعلق به شاخص  سبزینگی 
) 3/82( و کمترین مقدار میانگین متعلق به شاخص توپوگرافی 

)3/23( است )تصویر شماره 5(. 

علت اینکه از دیدگاه متخصصین، شاخص سبزینگی اثرگذارترین 
شاخص بعد طبیعی - زیستی در بهبود سیمای کالبدی شناخته 
شده است، این است که؛ اغلب روستاهای بومی، توسط باغ ها 
یا مزارع احاطه مي شوند و یا در دیواره طبیعي جنگلي استقرار 
می یابند. در برخي از روستاها، خانه ها؛ محصور در باغ ها، نیزارها، 
در دل زمین و یا پستي و بلندي هاي آن و یا در میان زمین هاي 
کشاورزي بزرگ قرار دارند که، ضمن مهیاسازی زمینه حضور 
بیشتر مردم و فعالیت هاي اجتماعي و اقتصادي شان در آن مکان، 
نمایانگر جلوه هاي واقعي زندگي و تعامل پویاي انسان و محیط 

است و منظر ویژه ای را در آن محیط ایجاد می کند.

عامل زیبایی شناختی - فرمی: مطابق جدول شماره 2 نتایج 
 12 خصوص  در  تک نمونه ای   T آزمون  به کارگیري  از  حاصل 
شاخص مربوط به عامل زیبایی شناختی - فرمی نشان می دهد؛ 
مقدار میانگین همه شاخص ها، به جز شاخص  تعادل )2/24(، ریتم 
)2/49(، تقارن )2/64( کمتر از مقدار تعیین شده اولیه  آزمون، 
یعنی مقدار 3 است. از آنجایی که سطح معناداری همه شاخص ها 
کمتر از 0/05 است، لذا هر 12 شاخص، برای عامل زیبایی شناختی 
- فرمی قابل تعریف بوده و موردپذیرش قرار گرفت. ارزیابی نشان 
داده است، از میان این شاخص ها، بیشترین مقدار میانگین متعلق 
به شاخص تزیینات )4/52( و کمترین مقدار میانگین متعلق به 

شاخص تعادل )2/24( است )تصویر شماره 6(. 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 4. مقدار میانگین هر یک از شاخص های عامل کارکردی - فعالیتی. مأخذ: نگارندگان، 1400
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 5. مقدار میانگین هر یک از شاخص های عامل طبیعی - زیستی. مأخذ: نگارندگان، 1400

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 6. مقدار میانگین هر یک از شاخص های عامل زیبایی شناختی - فرمی. مأخذ: نگارندگان، 1400

اثرگذارترین  به عنوان  تزیینات  شاخص  متخصصین،  نظر  از 
است چرا  که  معرفی شده  کالبدی  بهبود سیمای  بر  شاخص، 
بومی  بافت های  کالبدی  ساختار  در  می شود،  مشاهده  همواره 
در  مختلف  با سبک های  و ساختاري  تزیینی  عناصر  روستاها، 
یکدیگر تلفیق شدند، حتی عناصر سازه اي به طریقی تغییر فرم 
می یابند که عالوه بر حفظ عملکرد فیزیکی خود، نقش عنصر 
تزیینی را نیز ایفا می کنند. از آنجایی که پیام های بصری عموماً 
با عالئم مبادله می شود، نوع تزیینات به کاررفته در این ساختار، 
از لحاظ رنگ، مصالح، هندسه و ... در ذهن بیننده اثری ماندگار 
بر جای می گذارد. فضاها و ابنیه باید مشخص نمایند که به کدام 
دوره تاریخی تعلق دارند؛ استفاده از الگوها و عناصر تزیینی در 
بافت روستایی موجب می شود، تصویر ذهنی  و  بناها  معماری 
روشنی از اطالعات تاریخی منطقه و عمر ساختمان و فضاها برای 

مخاطب ایجاد گردد.

عامل ادراکی - شناختی: مطابق جدول شماره 2 نتایج حاصل 
شاخص  در خصوص 14  تک نمونه ای   T آزمون  به کارگیري  از 
مربوط به عامل زیبایی شناختی - فرمی نشان می دهد؛ مقدار 
میانگین همه شاخص ها، به جز شاخص  وحدت )2/95(، کمتر از 
مقدار تعیین شده اولیه  آزمون، یعنی مقدار 3 است. از آنجایی 
که سطح معناداری شاخص  های وحدت، شکل و اندازه بیشتر از 
0/05 است لذا این 3 شاخص، برای ادراکی - شناختی قابل تعریف 
نبوده و موردپذیرش قرار نمی گیرد. بنابراین از میان 14 شاخص 
زیستی - طبیعی، 11 شاخص مورد ارزیابی قرار می گیرد که نتایج 
نشان داده است؛ بیشترین مقدار میانگین متعلق به شاخص  مواد و 
مصالح )4/52( و کمترین مقدار میانگین متعلق به شاخص ارتفاع 

است )تصویر شماره 7(. 
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 7. مقدار میانگین هر یک از شاخص های عامل ادراکی - شناختی. مأخذ: نگارندگان، 1400

ازآنجایی که در بعد کارکردی - فعالیتی، مواد و مصالح به عنوان 
روستاها  کالبدی  سیمای  بهبود  بر  اثرگذار  شاخص  مهم ترین 
موجب  مناسب،  مصالح  از  استفاده  لذا  است،  شده  شناخته 
هماهنگی و تعادل عملکرد فضا می شود. از آنجایی که ادراک 
انسان بر اساس آنچه در محدوده دیدش باشد، متفاوت است، 
رنگ، بافت، شکل و جنس مصالح، زمانی که در برابر نور طبیعی 
قرار می گیرد، تجربیات احساسی و ذهنی متفاوتی را در طی روز 
روستایی،  بناهای  طراحی  در  می بخشد.  عینیت  به  افراد  برای 
متفاوت بودن به تنهایی یک امتیاز نیست. بلکه هر ساختمان 
می بایست با محیط اطراف خود و ساختمان های مجاور، هماهنگی 
داشته باشد که تحقق این امر، از طریق استفاده از مصالح همگون 

میسر می گردد.

شاخص  و  بصری  ساماندهی  عامل های  متقابل  همبستگی 
سیمای کالبدی

بصری  ساماندهی  عامل هاي  متقابل  روابط  تعیین  به منظور 
شامل: کارکردی - فعالیتی، طبیعی - زیستی، زیبایی شناختی-

با  عامل ها  این  ارتباط  و همچنین  ادراکی - شناختی  و  فرمی 
شاخص سیمای کالبدی، همبستگی پیرسون و سطح معناداري 
مربوط به آن محاسبه گردید. نتایج این بررسی نشان می دهد، در 
تمامی موارد، بین عامل هاي ساماندهی بصری و همچنین بین 
این عامل ها و شاخص سیمای کالبدی، رابطه معناداري وجود 
دارد. در میان عامل هاي ساماندهی بصری، بیشترین همبستگی 
مربوط به عامل هاي ادراکی-شناختی و کارکردی - فعالیتی با 
ضریب همبستگی 0/535 است. بر اساس نتیجه محاسبه ضریب 
با شاخص  بصری  ساماندهی  عامل های  از  یک  هر  همبستگی 
ارتباط عامل  به  سیمای کالبدی، بیشترین ضریب همبستگی 

ادراکی - شناختی و شاخص سیمای کالبدی تعلق دارد که برابر 
0/677 است )جدول شماره 3(.

است؛  داده  نشان   3 شماره  جدول  از  به دست آمده  نتایج 
برای هماهنگی محیط رفتاری انسان با محیط بصری پیرامون 
آن، فضاهای ساخته شده در یک محیط، می بایست در راستای 
نیاز های  رفع  و  عمومی  تعامالت  و  کنش ها  به  پاسخ گویی 
انسان هماهنگ با متغیرهای سیما و منظر شکل گیرد. در این 
محدوده  همچون  فعالیتی ای   - کارکردی  شاخص های  راستا 
و موقعیت قرارگیری روستا و هر یک از بناها، محصوریت فضا، 
فاصله ساختمان ها، ارتباط توده و فضا و ... از طریق تأثیرگذاری 
بر فعالیت ها و ایجاد معانی خاص در شکل گیری خط آسمان، 
وحدت و خوانایی روستا مؤثر است و موجب ایجاد تصورات ذهنی 
و درک بصری افراد نسبت به محیط می گردد. در واقع هر یک 
از این شاخص ها با نمود کالبدی در سیمای روستا، سمبل ها، 
نمادهای فرهنگی و اجتماعی، خاطره ها و تصاویر ذهنی مردم 
از  استفاده کنندگان  ارتباط ذهنی  را شکل داده و در  از روستا 
سیمای محیط نقش ایفا می کنند و بر احساس و رفتار افراد تأثیر 
می گذارد. به همین علت نتایج، همبستگی باالیی بین عامل های 

ادراکی - شناختی و کارکردی - فعالیتی را نشان داده است.

تحلیل رگرسیون چند متغیره عامل هاي ساماندهی بصری  با 
شاخص سیمای کالبدی روستا

با توجه به وجود رابطه معنادار بین عامل هاي ساماندهی بصری 
با  عامل ها  این  رگرسیون  تحلیل  کالبدی،  سیمای  شاخص  و 
شاخص مربوطه انجام شد. در این تحلیل عامل های ساماندهی 
بصری به عنوان متغیر مستقل و شاخص سیمای کالبدی روستا 
به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمده از 
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جدول 3. همبستگی عامل هاي ساماندهی بصری و شاخص هاي سیمای کالبدی.

عامل/ بعدموضوعطبیعی - زیستیادراکی - شناختی کارکردی - فعالیتیزیبایی شناختی - فرمیسیمای کالبدی

0/556**
0/000
265

0/380**
0/000
265

0/463**
0/000
265

0/518**
0/000
265

1

265

همبستگی
سطحمعناداری)دوسویه(

تعداد
طبیعی-زیستی

0/677**
0/000
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0/426**
0/000
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0/535**
0/000
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1

265

0/518**
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همبستگی
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0/309**
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1
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0/535**
0/000
265

0/463**
0/000
265

همبستگی
سطحمعناداری)دوسویه(

تعداد
کارکردی-فعالیتی

0/605**
0/000
265

1

265

0/309**
0/000
265

0/426**
0/000
265

0/380**
0/000
265

همبستگی
سطحمعناداری)دوسویه(

تعداد
زیباییشناختی-فرمی

1

265

0/605**
0/000
265

0/492**
0/000
265

0/677**
0/000
265

0/556**
0/000
265

همبستگی
سطحمعناداری)دوسویه(

تعداد
سیمایکالبدی

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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عوامل  با  کالبدی  سیمای  شاخص  می دهد؛  نشان  تحلیل  این 
بر  به میزان 786/0 است.  ساماندهی بصری داراي همبستگی 
اساس ضریب تعیین تعدیل شده، 3/61 درصد از تغییرات سیمای 
کالبدی توسط ترکیب خطی تغییرات متغیرهای مستقل یعنی 
عامل های ساماندهی بصری تبیین شده است )جدول شماره 4(.

با توجه به سطح معناداري تحلیل در سطح اطمینان 99 درصد، 
می توان چنین استنباط نمود که متغیرهای مستقل قادر به تبیین 
و پیش بینی تغییرات متغیر وابسته یعنی شاخص سیمای کالبدی 

در روستا هستند )جدول شماره 5(.

تأثیر  استاندارد،  ضرایب  بررسی   6 شماره  جدول  مطابق 
متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته نشان می دهد که عامل هاي 
بر شاخص سیمای کالبدی  تأثیر معناداري  ساماندهی بصری، 
روستا دارند. در میان متغیرهاي مستقل، ادراکی - شناختی و 
زیبایی شناختی-فرمی به ترتیب با ضریب تأثیر 378/0 و 341/0 

بیشترین اثر را بر سیمای کالبدی روستا دارند.

جدول 4. خالصه رگرسیون عامل هاي ساماندهی بصری و شاخص سیمای کالبدی.

مدلضریب همبستگی چندگانه Rضریب تعیین Rضریب تعیین تعدیل شده Rخطای معیار

0/6990/6130/6170/7861
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جدول 5. سطح معناداري تحلیل رگرسیون عامل هاي ساماندهی بصری و شاخص سیمای کالبدی روستا.

مدلمجموع مربعاتدرجه آزادیمیانگین مربعاتFسطح معناداری

رگرسیون0/000152/420440/10441760/416
1

2/887378
382

1091/453
2851/869

باقیمانده
کل
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جدول 6. ضرایب تأثیر متغیرهاي مستقل عامل هاي ساماندهی بصری بر متغیر وابسته سیمای کالبدی.

Sig.
ضرایب استاندارد

مدل
T Beta Std. Error B

0/000 -4/210 0/539 -2/269 ثابت

1
0/000 4/720 0/184 0/011 0/054 طبیعی-زیستی
0/000 9/300 0/387 0/018 0/164 ادراکی-شناختی
0/016 2/410 0/094 0/013 0/032 کارکردی-فعالیتی
0/000 9/472 0/341 0/013 0/118 زیباییشناختی-فرمی
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در  است؛  داده  نشان   6 شماره  از جدول  به دست آمده  نتایج 
ادراکی-  شاخص های  به  توجه  روستا  کالبدی  سیمای  بهبود 
شناختی حائز اهمیت است. در واقع ادراکی که مبنای تفسیر 
و ارزیابی از سیمای کالبدی صورت قرار گیرد، موجب برانگیختن 
حس بینایی و در نتیجه ادراک بهتر مردم می شود. بنابراین طراح 
می تواند با به کارگیری آگاهانه عناصر بصری مناسب با ماهیت هر 
فضا و برگزیدن روابط فضایی، ساختاری و نظم دهنده هماهنگ 
میان کف، بدنه و عناصر مستقر در آن با یکدیگر و با زمینه و 
محیط اطرافشان و همچنین آگاهی از ترجیحات بصری مردم 
و استخراج معانی مشترک میان انواع استفاده کنندگان از فضا، 
محیطی درخور ناظران را ایجاد نموده و سیمایی مطلوب را ایجاد 

نماید.

بحث و نتیجه گیری 

سؤال  به  پاسخ  راستای  در  اول:  وهله  در  پژوهش  این  در 
اول: از طریق روش تحلیل محتوای اسنادی و روش دلفی 53 
توجه  با  و  گرفته شد  نظر  در  بصری  برای ساماندهی  شاخص 
زیبایی شناختی  بعد   4 در  شاخص ها،  این  متخصصان  نظر  به 
فرمی،کارکردی - فعالیتی، ادراکی - شناختی و طبیعی - زیستی 
برای هر کدام،  و 7 شاخص  تعداد 12، 20، 14  به  ترتیب  به 

دسته بندی شدند. 

در وهله دوم: در راستای پاسخ به سؤال دوم، با استفاده از روش 
آزمون T تک نمونه ای، اثرگذاری هر یک از این شاخص ها جهت 
ساماندهی بصری، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان 
داده است؛ از میان 53 شاخص ارزیابی شده، از آنجایی که سطح 
عامل  از  متوالی  و دیدهای  دید  معناداری شاخص های وسعت 
طبیعی - زیستی و همچنین شاخص های وحدت، شکل و اندازه 
از عامل ادراکی - شناختی بیشتر از 0/05 است، شاخص های 
نام برده برای این عوامل ساماندهی بصری روستا قابل تعریف نبوده 
و موردپذیرش قرار نمی گیرد، پس در نهایت از 53 شاخص تعداد 
48 شاخص مالک ارزیابی و بررسی در این بخش قرار گرفت. 
که بررسی ارزیابی شاخص های عوامل چهارگانه ساماندهی بصری 

به صورت زیر مطرح می گردد. 

عامل کارکردی - فعالیتی: ارزیابی نشان داده است از میان این 
شاخص ها، بیشترین مقدار میانگین متعلق به شاخص  دسترسی با 
مقدار میانگین )4/21( است. در واقع دسترسي به کلیه فضاهاي 
اطرافش شناخته  با  بصري  و  فیزیکي  ارتبـاط  از طریق  روستا 
مي شود و فضایی که رفتن به آن و برگشتن از آن به آساني صورت 
گیرد و یا دعوتگر بینندگان به درون فضاي داخلي باشد، امکان 
مراودت بیشتر مردم را مهیا می سازد. همان طور که کامور شلمانی 
و حناچی )2014( معتقدند؛ محل هایی با دسترسی فیزیکی و 
بصری مناسب موجب ایجاد برخوردها و کنش های متقابل میان 
افراد و در نتیجه شکل گیری الگوهای رفتاری متفاوت می شود. 
از  مردم  تصویر  غالب  عناصر  دسترسی  مسیرهای  روستاها  در 
روستاها هستند که با الگوهای متنوع خود، امکان ارتباط بصري 
بین چشم اندازهاي مطلوب روستایی با عناصر شاخص روستا را از 

طریق یک محور حرکتی یا کانال بصري برقرار می سازند. 

عامل طبیعی - زیستی: ارزیابی نشان داده است از میان این 
شاخص ها، بیشترین مقدار میانگین متعلق به شاخص  سبزینگی 
قرار گرفتن روستاها در بستر  با مقدار میانگین )3/23( است. 
مانند جنگل،  از چشم اندازهای طبیعی،  برخورداری  و  طبیعی 
دشت، کوهستان، رودخانه و عناصر طبیعی دیگر، جزئی از ذات 
طبیعی و بکر بودن روستا محسوب می شود. به اعتقاد تقوایی 
و  طاهباز  و   )2012( سرتیپی پور   ،)2009( زرگر   ،)2013(
جلیلیان )2011( این عوامل در روستاها نمود بیشتری داشته 
روستایی،  مناطق  بومی  معماری  ویژگی های  در شکل گیری  و 
مکان سازی، طراحی کالبدی بومی و توسعه بافت سکونتگاه ها 
نیز،  روستاها  طبیعي  سیماي  در  است.  اهمیت  حائز  همواره 
زمین ها و چشم اندازهاي کشاورزي، عمده ترین عامل سرسبزي 
و معرف چشم اندازهای روستایی هستند. در واقع در روستاها، 
فضای سبز و عناصر طبیعی چون درختان، نوارهای سبز حاشیه 
فضاها سهم بسزایی در ایجاد سیمایی غالب با جلوه های خاص 
بصری را دارد که افکار انسان را در خصوص معیارهای زیبایی  
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منظره گسترش داده و پاسخگوی نیازهای استفاده کنندگان در 
این رابطه می گردد. 

از  است  داده  نشان  ارزیابی  فرمی:   - زیبایی شناختی  عامل 
میان این شاخص ها، بیشترین مقدار میانگین متعلق به شاخص  
تزیینات با مقدار میانگین )4/52( است. به اعتقاد علی الحسابی 
و قربانی)2016( استفاده از تزیینات در یک محیط، سبب پیوند 
عناصر مختلف کالبدی شده و از بافتی ساده با عناصر معماری 
ساده، ترکیب بصری شگرفی را ایجاد کرده که از اغتشاش بصری 
جلوگیری می کند. در یک روستا، زمانی سیمای محیط ساختار 
ادراکی دلپذیر و زیبایی دارد که؛ با استفاده از تزیینات و بهره گیری 
از  عناصر تزیینی همچون: رنگ، مصالح، هندسه و...، نمادهای 
ویژ ه ای را برای فرد، تداعی کرده و تجربیات حسی لذت بخشی را 

برای افراد فراهم کند.

میان  از  است  داده  نشان  ارزیابی  شناختی:   - ادراکی  عامل 
این شاخص ها، بیشترین مقدار میانگین متعلق به شاخص  مواد 
و مصالح با مقدار میانگین )4/52( است. در یک فضا جزییات 
معمارانه، زمانی از وضوح بیشتری برخوردار می شود که، به ارتباط 
آن ها با مصالح توجه شود. استفاده از مصالح همگون در بافت 
روستا، ضمن اینکه سیمایی هماهنگ و همگون را در روستا ایجاد 
می  کند، تصویر ذهنی ای مجزا از آن منطقه را در ذهن مخاطب 
شکل داده و با نمایش عناصر ویژه ، معرف آن منطقه خواهد بود. 
در یک روستا، استفاده از مصالح بومی به دلیل در دسترس بودن، 
قیمت مناسب، سازگاری با بافت روستا، کیفیت و حال و هوای 
متفاوتی را با توجه به کاربرد آن در فضا به وجود می آورد. مطابق 
پژوهش کالمی و همکاران )2019( و ترابی )2018(، جداره ها و 
بناهایی که با مصالح خاص محلی و بومی ساخته می شوند به نوعی 
بیانگر معماری گذشته آن منطقه بوده که موجب حفظ فرهنگ 
بومی و محلی و ارزش های معماری می گردد. پس اگر مصالح در 
کف، بدنه  و جداره های محیط روستایی بر اساس سازگاری با اقلیم 
و بافت، ارزش ها و سنت و بوم منطقه شکل گیرد، در خوانایی و 
هویت بخشی روستا و به دنبال آن تقویت ارزش های بصری و 

زیباسازی سیمای روستایی مؤثر خواهد بود. 

ابتدا:  در  سوم،  سؤال  به  پاسخ  راستای  در  سوم  وهله  در 
به منظور تعیین روابط متقابل عامل هاي ساماندهی بصری شامل: 
کارکردی- فعالیتی، طبیعی - زیستی، زیبایی شناختی - فرمی 
و ادراکی - شناختی و همچنین ارتباط این عامل ها با شاخص 
آن  معناداري  سطح  و  پیرسون  همبستگی  کالبدی،  سیمای 
محاسبه گردید. نتایج این بررسی نشان می دهد؛ در تمامی موارد، 
بین عامل هاي ساماندهی بصری و همچنین بین این عامل ها و 
شاخص سیمای کالبدی رابطه مثبت معناداري وجود دارد. در 
میان عامل هاي ساماندهی بصری، بیشترین همبستگی مربوط 
به عامل هاي ادراکی - شناختی و کارکردی - فعالیتی با ضریب 
همبستگی 0/535 است. لذا در راستای ساماندهی بصری روستا، 

شاخص های عامل ادراکی - شناختی با شاخص  های کارکردی-
چندمتغیره   رگرسیون  تحلیل  دوم:  هستند.  منطبق  فعالیتی 
عامل هاي ساماندهی بصری با شاخص سیمای کالبدی روستا 
نشان داده است؛ شاخص سیمای کالبدی با عوامل ساماندهی 
بصری داراي همبستگی به میزان 0/786 است. بر اساس ضریب 
کالبدی  سیمای  تغییرات  از  درصد   61/3 تعدیل شده،  تعیین 
توسط ترکیب خطی تغییرات متغیرهای مستقل یعنی عامل های 
ساماندهی بصری تبیین شده است، که نشان دهنده تأثیر به سزای 
هر یک از عوامل چهارگانه در بهبود سیمای کالبدی روستا است. 
با سیمای  عامل هاي چهارگانه  رابطه  مسیر  تحلیل  نهایت،  در 
کالبدی روستا نشان داده است؛ عامل ادراکی - شناختی با ضریب 
تأثیر 0/378 بیشترین اثر را بر سیمای کالبدی روستا دارد. با 
تفاسیر گفته شده، اگر ویژگی های نمادین بصری استفاده شده در 
سیمای روستا که نقش بی واسطه ای در توسعه روستایی و بهبود 
زندگی و نگرش روستاییان به محیط روستایی دارد، متناسب با 
بستر فضا و ظرفیت ادراکی عموم مردم طراحی نشود، منجر به 
خوانش نامطلوب مردم از روستا، مخدوش شدن تصویر ذهنی 
آن ها و در نتیجه ارتباط دوسویه نامطلوب می شود. بر این اساس 
نمی توان بدون توجه و اشراف کافی به فرآیندهای درک و فهم 
محیط از سوی مردم و سازوکارهای مرتبط با آن ها، مبادرت به 
مداخله در محیط کرد، لذا با در نظر گرفتن نتایج این تحقیق، 
می توان چهره روستا را تقویت کرد و به صورت منطقی و متناسب، 
سیمایی مطلوب بر اساس شرایط محیطی و نیازهای انسان ایجاد 

نمود.

تشکر و قدردانی

این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول به راهنمایی 
نویسنده دوم و سوم و مشاور نویسنده چهارم در دانشگاه تربیت 

دبیر شهید رجایی تهران است.
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