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The environment appearance as part of the rural landscape defining the functional personality of the 
spaces plays an effective role in people's visual perception of the rural environment. Just as in the pro-
cess of landscape formation, the interior environment of human life must have the necessary quality; its 
external environment must also have the necessary visual criteria. The present research employs a mixed 
(quantitative-qualitative) method which is fundamental in terms of goal, exploratory in terms of nature, 
and a descriptive survey in terms of data collection. The population under study consisted of 21 experts 
in the field of architecture, urbanization, and rural planning, interviewed using a questionnaire resulted 
from document content analysis and Delphi survey non-randomly targeted. The extraction indices of the 
third round of the Delphi were analyzed using SPSS software and through Q Factor Analysis and calculat-
ing the weight mean and standard deviation. The results showed that the four dominant subjective 
patterns for the experts in order of priority include: landscape beauty, readability, clarity, and reading 
environment, and the highest percentage of explained variance is related to the landscape beauty fac-
tor with 35.556%, indicating the importance and priority of this factor. Among the indicators proposed 
in these subjective patterns, sign (7.619), landscape (7.476) and form (7.381) also had respectively the 
highest weight mean and the highest impact from the point of view of the community of experts on 
people's visual perception of the image of the village environment.
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Extended Abstract

1. Introduction

he architecture of the village is such 
that it easily adapts itself to environmen-
tal conditions. Flexibility is not only in 

form and shape, but it is also visible in how space, size, 
and geometry are combined. Finding an answer for ev-
eryday needs at all levels and stages, from providing ma-
terials and preparing them to designing and constructing T
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buildings, all represent the high ratio of creativity of the 
villagers in the field of beautiful rural architecture. The 
reason the rural appearance is devoid of quality and does 
not induce relaxation and the exploitation of the space is 
the lack of attention of rural planners and managers who 
have not prepared a comprehensive plan for it yet, and 
also by the irregular expansion of many villages and the 
increasing population, this important point has been less 
and less considered, and this has caused visual distur-
bance and rural disorder. In this respect, the necessity of 
proper organizing of the environment, especially the im-
age of the village, becomes more evident.

2. Methodology

This research has a mixed (quantitative-qualitative) 
method which is fundamental in terms of goal, explor-
atory in terms of nature, and a descriptive-survey in terms 
of data collection. The population under study is the ex-
perts in the field of architecture, urbanization, and rural 
planning, who were questioned using a questionnaire re-
sulted from document content analysis and Delphi survey 
as non-randomly targeted  and through Q factor analysis 
and calculating weight mean and standard deviation, each 
one of the extraction indices of the third round of Delphi 
was analyzed using the SPSS software. 

3. Results

Results of Q factor analysis performed on data extracted 
from the Delphi third-round questionnaire have shown 
that  from a total of 21 individuals, 6 factors have been 
identified. The cumulative percentage of these 6 factors 
is 73.421%, and among these factors, the interpretation 
of the given matrix shows that four factors are definable. 
The first to fourth factors (subjective patterns), which are 
the largest and most comprehensible factors, include the 
meanings of landscape beauty, readability, clarity, and 
reading environment.

The sum of the scores and the mean data of Delphi 
Third-Round Questionnaire have shown that among the 
mentioned indicators in these four factors, the indicators 
of the sign with a weight mean of (7.619) and the stan-
dard deviation of (1.627), landscape index with a weight 
mean of (7.476) and the standard deviation of (1.401) and 
the index of form with a weight mean of (7.381) and the 
standard deviation of (0.499) have been recognized by the 
experts as important. In the last row of importance, re-
spectively, the indices of the node with a weight mean of 
(2.905) and the standard deviation of (2.773), the exten-
sions index with a weight mean of (3.810) and the stan-
dard deviation of (2.228) and the complexity and conflict 

index with a weight mean of (4.048) and the standard 
deviation of (2.037) are located in the last row of impor-
tance.

4. Discussion

According to what was obtained from the Q Factor Anal-
ysis of the experts' questionnaire, four subjective patterns 
were respectively specified; among them are landscape 
beauty, reading environment, clarity, and spatial structure, 
and the landscape beauty as the greatest subjective pattern 
influences people's visual perception. Experts consider 
landscape beauty as the result of a particular combination 
of physical phenomena and features including skyline, 
sign, node, landscape, form, density, details, decorations, 
and geometry. These criteria show that experts believe 
that in visual perception of the appearance of a village, 
those images that are clear and easily understandable are 
more attractive and more desirable than a state in which 
a kind of disorder governs or has been formed suddenly 
and incidentally. 

5. Conclusion

As mentioned earlier, among the indicators categorized 
in the identified subjective patterns, the index of sign has 
the highest importance coefficient and effectiveness on 
people's visual perception of the appearance of the vil-
lage. Therefore, in rural environments, identifying the 
sign requires that rural elements evoke a common mean-
ing in the minds of the majority of the residents of that 
village. Any element that has the highest number of rep-
etition in the perceptual maps may have a more social as-
pect than the other elements. Each one of these elements 
is converted to a sign provided that it has both the highest 
readability limit in terms of form and is also positioned 
in a spatial organization in terms of location so that the 
morphological and natural features of that environment 
are homogeneous and coherent and it has a desirable 
landscape.
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سیمای محیط به عنوان بخشی از منظر روستایی، تعریف کننده شخصیت عملکردی فضاها است که در ادراک بصری افراد از محیط 
روستایی نقش موثری دارد. همانطور که در فرآیند شکل گیری منظر، محیط داخلی زندگی انسان بایستی از کیفیت الزم برخوردار باشد 
محیط بیرونی آن نیز می بایست معیارهای الزم بصری را داشته باشد. لذا به منظور بهبود سیمای روستایی، شناسایی معیارهای مؤثر بر 
ادارک بصری مردم از محیط روستایی هدف انجام این پژوهش است. این پژوهش دارای روش آمیخته )کمی-کیفی( است که بر حسب 
هدف بنیادی، به لحاظ ماهیت پژوهش اکتشافی و از حیث گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه 21 متخصص در 
حوزه معماری، شهرسازی و روستایی است که از طریق پرسشنامه حاصل از تحلیل محتوای اسنادی و پیمایش دلفی به صورت غیرتصادفی 
شبکه ای مورد پرسشگری قرار گرفتند. شاخص های استخراجی مراحل دلفی، با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق تحلیل عامل کیو و 
محاسبه میانگین وزنی و انحراف معیار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد چهار الگوی ذهنی غالب برای متخصصین به 
ترتیب اولویت شامل: زیبایی منظره، انسجام ساختاری، وضوح پذیری و خوانش محیط است که بیشترین درصد واریانس تبیین شده، مربوط 
به عامل زیبایی منظره با 35/568 % بوده که حاکی از اهمیت و ارجعیت این عامل دارد. از میان شاخص های مطرح شده در این الگوهای 
ذهنی نیز، به ترتیب شاخص های نشانه )7/619(، چشم انداز )7/476( و فرم )7/381( بیشترین میانگین وزنی و بیشترین تأثیر را از دیدگاه 

جامعه متخصصین در ادراک بصری مردم از سیمای محیط روستا دارد.

کلیدواژه ها: 
ادراک بصری، منظر روستا، 

سیمای محیط، روستا، 
Q تحلیل عامل
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تاریخ پذیرش: 09 مرداد 1399

مقدمه

را می توان  روستا(  و  و چشم اندازهاي جغرافیایی )شهر  فضا 
مکان  با  تفکر  و  اندیشه  پیوند  از  ناشی  پدیده هاي  عینی ترین 
قلمداد کرد (Momeni, 2002). عرصه هاي شهري و روستایی و 
به عبارتی چشم اندازهاي جغرافیایی ظروف مکانی فضایی هستند 
که ظرفیت هاي فکري را متناسب با شرایط زمانی در ساختار و 
کارکرد خود متبلور ساخته و انسان نیز همواره با آن در ارتباط 
است. ایجاد ارتباط و درک فضاهایی عمومی در وهله نخست از 
طریق حس بینایی و مجموع های مصور از ابعاد بصری و فضایی 
محیط پیرامون امکان پذیر است. بیش از 80 درصد ارتباط انسان 
با محیط نیز از طریق دیدن ایجاد می شود (Golchin et al., 2012)؛ 
بنابراین، مشاهده منظر و ادراک آن توسط انسان نقش مهمی 
در ادراک و شناخت وی از محیط و تعیین رضایتمندی و عدم 

رضایتمندی آن دارد. در واقع مردم با عبور از این فضاها، ادراکات 
حسی مختلفی را در اثر دریافت پیام های متنوع، به خصوص از 
طریق دیدن، کسب می نمایند. ادراکات حاصل از این پیام ها در 
مجموع، در ذهن ناظر نقش می بندند و چگونگی رابطه وی را 
 (Modiri & Nollahioskouei, با محیط پیرامونش شکل می دهند

.2014)

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. توجه 
به این مشخصه چه به صورت طبیعی و چه به صورت مصنوعی 
می تواند تأثیر مثبت و منفی بر جذابیت روستایی بر جای گذارد و 
در تقویت ارزش هایی چون هویت کالبدی، زیبایی شناسی فرمی 
بصری و بسیاری از ویژگی های شکلی بافت روستایی مؤثر باشد. 
پس سیمای روستا نه تنها برای ساکنین بلکه برای گردشگران 

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

واکاوی شاخص ها و الگوهای ذهنی غالب متخصصان در ادراک بصری مردم از سیمای محیط 
روستایی
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و فرد غیر روستایی ای که از نقاط مختلف کشور به این مناطق 
بکر و زیبا می آیند نیز حائز اهمیت است. با این حال، همواره 
مشاهده می شود که؛ سیما و ساختار کالبدي روستاهاي ایران 
هم زمان  و  شهري  سیماي  و  فرهنگ  فناوري،  هجوم  و  بانفوذ 
روستا،  ساکنان  نزد  بومی  و  فرهنگی  ارزش هاي  تنزل  آن  با 
از هویت و  روزبه روز و بیش ازپیش مخدوش شده اند و هر روز 
سیماي اصیل خود دور می شوند. هرچند بخشی از این بافت ها 
به سبب توانمندي و ارزش هاي معماري همچنان به حیات خود 
ادامه داده اند (Jamkasra, 2010). بر این اساس سیمای روستایی 
نقش بی واسطه ای در توسعه روستایی و بهبود زندگی و نگرش 
روستاییان به محیط روستایی دارد پس 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؛ 
زیرا این درک است که درنهایت تعبیر و تفسیر آنان را از محیط 
نیز به شکل رفتار  و جهان پیرامونشان شکل می دهد و اغلب 
 .(Barati & Soleimannejad, 2012) در محیط ظهور پیدا می کند
علت اینکه سیمای روستایی عاری از کیفیت و القا کننده آرامش 
و مدیران  برنامه ریزان  توجه  نیست، عدم  از فضا  بهره برداری  و 
برای آن تهیه نکرده اند  برنامه جامعی  بوده که هنوز  روستایی 
و همچنین با گسترش بی ضابطه بسیاری از روستاها و افزایش 
امر  و همین  توجه شده  این مهم کمتر  به  رفته رفته  جمعیت 
موجب اغتشاش بصری و نابسامانی روستایی شده است. از این 
حیث، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر جنبه های طراحانه سیمای 
کالبدی روستا جهت بهبود کیفیت سیمای فرسوده و ناخوشایند 
روستاهای امروزی امری ضروری است. با توجه به موارد ذکرشده، 

سؤاالت زیر برای انجام پژوهش مطرح می گردد:

1- شاخص های مؤثر بر ادراک بصری مردم در محیط روستایی 
چیست؟

2- الگوهای ذهنی غالب متخصصان در ادراک بصری مردم از 
سیمای محیط روستایی چیست؟

3- از نظر متخصصان، هر یک از شاخص های متأثر از سیمای 
محیط روستا به چه میزان در ادراک بصری مردم حائز اهمیت 

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 
از طریق تعامل همه این حس ها و به شکل مرتبط با هم به صورت 
انواع حواس،  میان  از   .(Carmona, 2015) ادراک می شوند  واحد 
است  بصری  ما  حسی  ورودی های  از  درصد  هشتاد  از  بیش 
(Douglas Porteous, 2004) که از طریق دیدن در اختیار انسان 

می شود  درک  حس  این  طریق  از  که  محیطی  می گیرد.  قرار 

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

ویژگی های  نظر  از  که  جاهایی  دوباره  تجربه  از  و  می بینند  را 
بصری، پرکشش هستند و جاهایی که همواره به نظر می رسد 
 (Pakzak, می برند  لذت  دارند،  تازه ای  فضایی  تأثیرات  و  روابط 
از  (2010. خصوصیات بصری سهم مهمی در لذت بردن مردم 

محیط طبیعی و مصنوع اطراف دارد و باعث جذب سرمایه گذاری 
می گردد  نیز  منطقه  اقتصادی  و  اجتماعی  پیشرفت های  و 
 (Mirkarimi et al., 2014 quoted by Sedaghati & Dortemi, 2017;

(Modiri & Noorullahi 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 
اجتماعی باالتری روی آن باشد، آسایش بصری در محیط وجود 

.(Daviran et al., 2013) دارد

نظریه پردازان  دیدگاه های  نظری،  مبانی  روند  به  توجه  با 
ارزیابی  نگارندگان،  قصد  بصری  ادراک  پشتیبان  نظریه های 
معیارهای عینی بصری در یک فضا )ویژگی های کالبدی و فرمی( 
در ارتباط با معیارهای ذهنی بصری )معانی ادراکی( و پل زدن 
لحظه  در  از سوی ساکنان  درنهایت  آنچه  با  آن ها  نتایج  میان 
برقراری ارتباط بصری ادراک می شود، است که در تصویر شماره 

1 چهارچوب مفهومی پژوهش مشاهده می شود. 

ادراک بصری هم جنبه عینی دارد و هم جنبه ذهنی، سیمای 
کالبدی محیط که توسط انسان ساخته می شود و ویژگی های 
طبیعی که در یک محیط وجود دارد واقعیتی عینی است که 
تصویری  از جنبه  است، جدای  قابل رؤیت  فرد  در مشاهده هر 
یک محیط ویژگی های سیمای کالبدی به واسطه تجربیات فرد 
مشاهده کننده در ذهن او نقش می بندد؛ از این  رو در ادراک بصری 
سیمای یک محیط سه بعد: انسان ساخت، طبیعی و انسانی دخیل 

است )تصویر شماره 2(.

صداقتی و درتومی )2017( 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 و 
مصنوع اطراف کمک می کند. از نظر حسینی و همکاران )2011(، 
متفاوتی  بصری  کیفیت  از  متفاوت  کالبدی  فرم  با  مسیرهایی 
برخوردارند و در طراحی های شهری توجه به ابعاد و شاخص های 
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. چهارچوب مفهومی پژوهش. منبع: یافته های پژوهش، 1398

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. ابعاد سازنده ادراک بصری. منبع: یافته های پژوهش، 1398

بصری به خلق محیط مطلوب می انجامد همان طور که مدیری 
و نوراللهی 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. 

آذرنیوش و روانجو )2015( معتقدند با گذر زمان ناهماهنگی 
در عناصر شهری شامل: نماها و جداره خیابان ها موجب اغتشاش 
بصری شهرها می شود. در حالی که به اعتقاد حناچی و آرامکی 
عناصر  به کارگیری  و  معماری سنتی  به سبک  توجه   )2013(
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(، ساالکوا3 )2012( معتقدند معماری زیبای 

1. Feriancovб
2. Jančovičová & Štěpánková
3. Salacova

سکونتگاه های روستایی نشان دهنده هویت و منحصر بودن این 
مناطق است که دارای مناظر جذابی است و به اعتقاد فرای انکوا4 
بارزی  نقش  مناظر  این  زیبایی   )2012( و سارافین5   )2013(
و  احمدی  اعتقاد  به  ایفا می کند.  روستا  توسعه  و  بازسازی  در 
کالبدی  و چشم انداز  منظر  تغییرات  عمده   )2018( همکاران 
در اغلب روستاها، تغییر کاربری اراضی روستایی است. لوکوزا6 
مناظر  نیز معتقدند در محیط روستایی،   )2013( همکاران  و 
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. 

4. Feriancova
5. Sarafin
6. Lokocza
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روش شناسی تحقیق

روش  از حیث  و  اکتشافی  ماهیت،  لحاظ  از  حاضر  پژوهش 
گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی است و به طور کل دارای 
روش پژوهش آمیخته )کمی کیفی( است که در سه گام مطابق 

تصویر شماره 3 انجام شده است.

در گام اول با مطالعات کتابخانه ای و از طریق ابزارهایی مانند 
فیش، جدول و فرم، به سازماندهی و طبقه بندی دانش موجود 
پیرامون »عوامل مؤثر بر ادراک بصری مردم از سیمای محیط 

روستایی« به روش تحلیل محتوا، پرداخته شد. در گام دوم با 
توجه به ماهیت اکتشافی موضوع و پیشینه پژوهشی ناکافی در 
حوزه روستایی در بستر فرهنگی و اجتماعی ایران، از روش تحقیق 
دلفی استفاده شده است. بنابراین طرح پژوهش در بخش توسعه 
ابزار و آماده سازی داده ها در 2 مرحله 1( تحلیل محتوای اسناد 
2( پیمایش دلفی تعریف می گردد. نتایج حاصل از این دو مرحله 
به توسعه ابزار جهت بررسی پیمایش الگوی ذهنی متخصصین در 

گام سوم می انجامد )تصاویر شماره 3 و 4(.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3. مراحل طرح پژوهش. منبع: یافته های پژوهش، 1398

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 4. فرآیند انجام پژوهش. منبع: یافته های پژوهش، 1398
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تا  استفاده می شود  کیو  عامل  تحلیل  روش  از  گام سوم  در 
شاخص های سیمای محیط روستا و الگوهای ذهنی متخصصین 
روستایی  سیمای  از  مردم  بصری  ادراک  چگونگی  زمینه  در 
استخراج گردد. از نظر استیلمن و مکوئر7 )1999( روش کیو 
که تحلیل عامل کیو به عنوان بخشی از آن مورداستفاده قرار 
می گیرد، ابزاری توانا جهت درک ارزش ها، سلیقه ها، نگرانی ها و 
گونه شناسی دیدگاه های فردی است که در این پژوهش از روش 
تحقیق دلفی برای جمع آوری داده ها و در بخش تحلیل داده ها از 
تحلیل عامل کیو )مطابق پژوهش عظمتی و همکاران )2017(، 
جم و همکاران )2019(، شمس دولت آبادی و همکاران )2019( 
عمل شده است( و محاسبه میانگین وزنی و انحراف معیار مطابق 

تصاویر شماره 4 و 5 استفاده شده است.

جامعه آماری و حجم نمونه

جامعه آماری در بخش تحلیل محتوای اسنادی شامل مقاالت، 
کتب و پژوهش های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش 
است و نمونه ها از میان منابع در دسترس استخراج شد. در تحلیل 
پیمایشی جامعه آماری را متخصصین حوزه معماری و شهرسازی 

7. Steelman & Maguire

شهید  تهران،  دانشگاه  هیئت علمی  اعضای  شامل:  روستایی  و 
بهشتی، علم و صنعت، شهید رجایی و خوارزمی تشکیل می دهند 
که به روش غیرتصادفی شبکه ای، نمونه گیری گلوله برفی و بر 
مبنای غنای نظری در بخش پیمایش دلفی )مطابق نظر ویندل8 
)2004( در گروه های همگن تعداد 15-10 نفر کفایت می کند( 
پیمایش پرسشنامه ای جهت  نفر و در بخش  نمونه 10  حجم 

تحلیل عامل کیو 21 نفر شرکت داشته اند.

روند انجام پژوهش به این صورت است که در بخش تحلیل 
محتوای اسنادی مرتبط با موضوع پژوهش شاخص های مرتبط با 

ادراک بصری مطابق تصویر شماره 6 استخراج شد.

در گام دوم به منظور تکمیل شاخص های مؤثر بر ادراک بصری 
از پیمایش دلفی بر اساس آرای متخصصین در دو دور استفاده 
شد. در دور اول دلفی شاخص های تحلیل محتوای اسنادی، در 
اختیار 10 متخصص قرار گرفت و این گونه در قالب مصاحبه ای 
عمیق و ساختار نایافته شاخص ها مورد بازبینی قرار گرفت که در 
دور دوم پرسشنامه ای با دو طیف موافق و مخالف تهیه شد و در 
بین همان متخصصین جهت تأیید و تثبیت نهایی شاخص های 

مؤثر بر ادراک بصری توزیع شد )جدول شماره 1(.

8. Windle

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 5. مراحل انجام تحلیل عامل کیو. منبع: یافته های پژوهش، 1398
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 6. فراوانی شاخص های استخراج شده از تحلیل محتوای اسنادی در ارتباط با ادراک بصری. منبع: یافته های پژوهش، 1398

جدول 1. مفاهیم استخراج شده از تحلیل محتوای اسنادی و دور اول و دوم دلفی.

شاخصکد شاخصشاخصکد شاخصشاخصکد شاخص

V1نورV19دیدهای متوالیV37توپوگرافی

V2مصالحV20وسعت دیدV38شیب

V3رنگV21هارمونیV39جزئیات

V4ریتمV22وحدتV40تزئینات

V5موقعیت قرارگیریV23ترکیبV41گشایش فضایی

V6خط آسمانV24انعطاف پذیریV42سایه اندازی

V7قانونمندی در بدنهV25تعادلV43سبک معماری

V8گوناگونی ساختارV26انسجامV44هندسه

V9پیچیدگی و تضادV27تقارنV45فاصله ساختمان ها

V10مقیاس انسانیV28تباین فضاییV46همجواری

V11درجه محصوریتV29سلسله مراتبV47کف سازی

V12تناسبV30شفافیتV48الحاقات

V13نشانهV31حرکت در فضا

V14نمادینV32فرم

V15گرهV33تراکم

V16جهت یابیV34اندازه

V17هماهنگی در بافتV35ارتفاع

V18چشم اندازV36ارتباط توده و فضا
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1398                                                                                                   
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در گام سوم سؤاالتی در قالب گزاره هایی در پرسشنامه  با طیف 
لیکرت 0 تا 9 )0 کاماًل مخالف با گزاره موردنظر و 9 کاماًل موافق( 
تنظیم شد که در بین 21 متخصص توزیع شد که حجم نمونه نیز 
از طریق آزمون کی ام او و کرویت بارتلت در نرم افزار موردبررسی 
قرار گرفت و به تأیید رسید. در این گام تحلیل عامل Q )تحلیل 
عامل روی متخصصان و استخراج شاخص های حاصل از مصاحبه، 
همکاران،  و  2017؛ جم  همکاران،  و  تحقیق عظمتی  مطابق 
2019( بر روی داده ها صورت می گیرد تا بدین صورت الگوهای 
ذهنی متخصصین که شامل شاخص های مؤثر بر ادراک بصری 
بوده، آشکار گردد. پس از آن به منظور دستیابی به پاسخ سؤال 
سوم پژوهش، مبنی بر میزان موافقت متخصصان و شناسایی 
تأثیرگذارترین شاخص بر میزان ادراک بصری مردم از سیمای 
محیط روستایی، از طریق حاصل جمع نمرات و میانگین، وزن و 

انحراف معیار هر یک از شاخص ها موردبررسی قرار گرفت.

یافته ها

ابتدا بر روی داده های استخراجی از پرسشنامه ، تحلیل عامل 
Q صورت گرفت و نتایج مستخرج شد. پس از چرخش داده ها، 

بارتلت  کرویت  و   KMO آزمون  طریق  از  نمونه گیری  کفایت 
سنجیده شده است. نتیجه آزمون KMO مطابق جدول شماره 
نمونه  حجم  می دهد  نشان  که  است   0/7 از  باالتر   0/787 ،4
کافی است. در آزمون کرویت بارتلت فرض صفر بیان می کند 
که ماتریس همبستگی، یک ماتریس واحد و همسان است. اگر 
معنی داری آزمون بارتلت کوچک تر از 0/05 باشد )رد فرض صفر( 
تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار )مدل عاملی( مناسب است. 
همان طور که در جدول شماره 2 مشاهده می شود. Sig آزمون 
بارتلت کوچک تر 0/05 است و این بدان معناست که می توان 

مقدار همبستگی را حساب نمود.

مطابق جدول شماره 3 تحلیل داده ها پس از چرخش نشان 
می دهد که از مجموع 21 نفر، 6 عامل شناسایی شده است. درصد 
تجمعی کل این 6 عامل 73/421 درصد است که نشان می دهد 
در حدود 73 درصد تفکر پاسخ دهندگان مشترک بوده و حدوداً 
27 درصد تفکرات فردی، ممکن است از آگاهی های اختصاصی، 
گرایش ها و رغبت های فردی باشد، بدان معنا که واقعیت بیرونی ای 
وجود داشته که توانسته 73 درصد از تفکر پاسخ دهندگان را به 

خود جلب کند و نظریات مشترک آنان را شکل دهد.

جدول 2. آزمون KMO و کرویت بارتلت برای کفایت حجم نمونه.

0/787 میزان اندازه کی ام او  

611/201 خی دو

210آزمون کرویت بارتلت درجه آزادی

0/000 سطح معنی داری
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1398                                                                                                   

جدول 3. واریانس داده ها از چرخش تحلیل عاملی.

پس از چرخش قبل از چرخش مقادیر ویژه
درصد تجمعی عامل

% واریانس % کل درصد تجمعی 
% واریانس % کل درصد تجمعی 

% واریانس % کل

35/563 35/568 7/468 36/959 36/959 7/761 36/959 36/959 7/761 1
44/129 8/566 1/799 48/254 11/295 2/372 48/254 11/295 2/372 2
52/625 8/496 1/784 56/325 8/072 1/695 56/325 8/072 1/695 3
60/906 8/281 1/739 63/036 6/710 1/409 63/036 6/710 1/409 4
67/469 6/564 1/378 68/619 5/583 1/172 68/619 5/583 1/172 5
73/421 5/951 1/250 73/421 4/802 1/008 73/421 4/802 1/008 6

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1398                                                                                                   
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فرضی  خط   ،)7 شماره  )تصویر  اسکری  نمودار  به  توجه  با 
نمودار از عامل ششم به بعد شکسته شده و شروع به مسطح 
کردن می شود. لذا عامل اول بسیار بزرگ و معنی دار و همچنین 
قابلیت  و  بوده  معانی  دارای  نیز  عامل های دوم، سوم و چهارم 

تعریف کردن دارد.

جدول شماره 4 که به کمک نمودار اسکری به دست می آید، 
ماتریس داده های چرخش داده و بار عاملی هرکدام از افراد بعد از 
چرخش را نشان می دهد. به کمک این آمار می توان به شناسایی 
عامل هایی که قابل تعریف هستند مبادرت ورزید. هر فردی که 
بار عاملی بزرگ تر از 0/3 ± داشته باشد، معنادار تلقی شده و 
در دسته آن عامل قرار می گیرد. بار عاملی 0/3 نشانگر این است 
که 9 درصد از واریانس متغیر به وسیله آن عامل تبیین می شود. 
این مقدار واریانس تبیین شده، به اندازه ای هست که بتوان بار 
عاملی را چشمگیر دانست. با توجه به موارد فوق و جدول بار 
عاملی، عامل اول که همان طبقه اول پاسخ دهندگان است از 11 
متخصص، عامل دوم از 2 متخصص، عامل سوم از 4 متخصص، 
عامل چهارم از 2 متخصص، عامل پنجم و ششم از 1 متخصص 
تشکیل شده است که از این بین، تفسیر ماتریس داده شده نشان 
می دهد که چهار عامل قابل تعریف هستند. عامل )الگوهای ذهنی( 
اول تا چهارم که بزرگ ترین و قابل درک ترین عوامل بوده، شامل 
معانی شاخصی بوده که با توجه به پرسشنامه در جداول شماره 

4 و 5 آمده است.

عامل،  هر  در  متخصصین  مشترک  فکری  یافتن خط  برای 
با نمره 0 یا 9، 1یا 8، از هریک از متخصصین در  پاسخ هایی 
آن عامل که دارای تکرارهای نصف یا بیشتر در افراد سازنده آن 
عامل هستند انتخاب می گردد که هر کدام از مفاهیم چند بار 
به طور مشترک توسط متخصصین عنوان گردیده است. در جدول 
شماره 5 مهم ترین عوامل مؤثر بر ادراک بصری مردم از سیمای 

روستا از نظر متخصصین قرار گرفته است.

پس از جمع آوری اطالعات و مشخص شدن الگوهای ذهنی 
با هر  موافقت متخصصان  میزان  یافتن  منظور  به  متخصصان، 
استفاده شد.  آن ها  میانگین  و  نمرات  از حاصل جمع  شاخص 
جدول شماره 6 حاصل جمع و میانگین نمرات و انحراف معیار 
را نشان می دهد. همان گونه که در جدول شماره  هر شاخص 
6 مشخص است، به ترتیب شاخص های نشانه با میانگین وزنی 
7/619 و انحراف معیار 1/627، شاخص چشم انداز با میانگین 
وزنی 7/476 و انحراف معیار 1/401 و شاخص فرم با میانگین 
وزنی 7/381 و انحراف معیار 499/ 0 از سوی متخصصان حائز 
اهمیت شناخته شده اند. در آخرین ردیف اهمیت نیز، به ترتیب 
شاخص های گره با میانگین وزنی 2/905 و انحراف معیار2/773، 
شاخص الحاقات با میانگین وزنی 3/810 و انحراف معیار 2/228 
و شاخص پیچیدگی و تضاد با میانگین وزنی 4/048 و انحراف 

معیار 2/037 قرار دارد.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 7. نمودار اسکری برای تعیین عامل های تحلیل عامل. منبع: یافته های پژوهش، 1398
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جدول 5. الگوهای ذهنی متخصصین در راستای عوامل مؤثر بر ادراک بصری مردم از سیمای محیط روستایی.

الگوی ذهنی مهم ترین مفاهیم شماره افراد عامل / دیدگاه

زیبایی منظر خط آسمان، نشانه، گره، چشم انداز، فرم، تراکم، جزئیات، تزئینات، 
هندسه

-9-8-10-5-12-14-6
2-3-11-13 دیدگاه اول

انسجام ساختاری هماهنگی در بافت، هارمونی، سلسله مراتب، تراکم، سبک معماری، 
مصالح، مقیاس انسانی، نشانه 20-18 دیدگاه دوم

وضوح پذیری نور، مصالح، رنگ، ریتم، مقیاس انسانی، تناسب، هماهنگی در بافت، 
چشم انداز، توپوگرافی، گشایش فضایی 19-17-21-15 دیدگاه سوم

خوانش محیط خط آسمان، مقیاس انسانی، تناسب، نشانه، نمادین، هاهنگی در بافت، 
چشم انداز، دیدهای متوالی، هارمونی، فرم، ارتفاع، همجواری 14-4 دیدگاه چهارم

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1398                                                                                                   

جدول 4. ماتریس داده های چرخش داده شده و بار عاملی هریک.

عامل
شماره متخصصین

654321

0/0820/1100/037-0/129-0/1700/9146
0/079-0/1360/0930/144-0/0380/90514
-0/136-0/0590/1850/0040/0300/89212
0/0390/0550/140-0/204-0/1140/8885
-0/0270/033-0/0970/1190/2310/86010
-0/1330/1010/062-0/0760/1060/8168
0/0040/2610/225-0/1380/0810/7709
0/0560/0320/1670/2940/0530/74313
-0/0260/1960/120-0/0310/1780/73811
-0/177-0/268-0/037-0/338-0/4890/5353
-0/158-0/1080/4650/213-0/3050/4672
-0/1940/115-0/120-0/0370/7310/06418
0/233-0/1010/200-0/0400/6820/08020
0/132-0/1170/1790/791-0/0550/09415
0/037-0/4280/383-0/5560/1280/23621
-0/096-0/302-0/480-0/497-0/1440/40217
-0/430-0/2650/1100/4500/4000/23119
-0/089-0/1550/7780/0870/0310/2194
0/0570/4500/4960/0480/3370/39016
-0/0410/727-0/142-0/0650/0250/3751
0/906-0/046-0/0690/1360/0550/0377
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بحث و نتیجه گیری

در این پژوهش عوامل مؤثر بر ادراک بصری مردم از سیمای 
روستا، دسته بندی ذهنیت متخصصین حوزه معماری و روستایی 
آن ها  دیدگاه  از  از شاخص ها  اهمیت هر یک  و  زمینه  این  در 
کیو  عامل  تحلیل  از  آنچه  اساس  بر  گرفت.  قرار  موردبررسی 
پرسشنامه متخصصین به دست آمد، چهار الگوی ذهنی به ترتیب 
شامل: زیبایی منظره، انسجام ساختاری، وضوح پذیری و خوانش 
محیط در میان آن ها مشخص گردید. که زیبایی منظره به عنوان 
بزرگ ترین الگوی ذهنی با بیشترین مشارکت کنندگان و درصد 

واریانس )35/568( در ادراک بصری مردم اثرگذار است.

نجفقلی پور کالنتری  پژوهش های  منظره:  زیبایی  عامل   )1
تزیینات،   )2018( غفوری فر  و  شمیلی  )2017(؛  همکاران  و 
مؤثر  بصری  زیبایی  ایجاد  و  ادراک  در  را  هندسه  و  جزئیات 
را  منظره  زیبایی  متخصصان  نیز  پژوهش  این  در  دانسته اند. 
نتیجه ترکیب خاصی از پدیده ها و ویژگی های فیزیکی شامل: 
خط آسمان، نشانه، گره، چشم انداز، فرم، تراکم، جزئیات، تزیینات 
و هندسه می دانند، این معیارها نشان می دهد که متخصصان 
معتقدند در درک بصری سیمای یک روستا، سیماهایی که واضح 
بوده و به آسانی قابل درک هستند، جذاب تر و مطلوب تر از حالتی 
است که نوعی بی نظمی در آن حاکم بوده و یا به صورت ناگهانی 
و اتفاقی شکل یافته اند. از آنجا که بکر بودن یک روستا جزئی از 

جدول 6. یافته های حاصل از پرسشنامه دور اول و دوم دلفی.

کد شاخص
نتایج دلفی 

کد شاخص
نتایج دلفی

میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

V25 4/952 1/884 V1 5/143 1/652

V26 5/190 1/940 V2 7/286 1/617

V27 4/857 2/104 V3 5/571 1/599

V28 4/286 2/125 V4 5/095 1/921

V29 5/905 1/841 V5 5/524 1/436

V30 6/190 1/123 V6 7/238 1/814

V31 6/524 1/662 V7 5/524 1/965

V32 7/381 1/499 V8 4/333 1/880

V33 7/238 1/758 V9 4/048 2/037

V34 5/476 1/632 V10 6/857 1/590

V35 6/143 2/128 V11 5/286 1/875

V36 5/857 1/957 V12 6/476 1/965

V37 6/238 1/921 V13 7/619 1/627

V38 5/286 1/901 V14 5/810 2/136

V39 7/190 1/750 V15 2/905 2/773

V40 7/238 2/211 V16 4/762 1/841

V41 4/381 2/459 V17 6/667 1/798

V42 5/333 1/713 V18 7/476 1/401

V43 5/762 2/300 V19 6/095 1/300

V44 7/238 1/338 V20 5/524 1/692

V45 6/000 1/414 V21 6/048 1/499

V46 5/238 1/921 V22 5/286 2/004

V47 5/048 2/247 V23 5/190 1/662

V48 3/810 2/228 V24 4/571 1/535
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ذات طبیعی آن است، زیبایی نیز در طبیعت بکر بر زشتی غلبه 
می کند، لذا قرار گرفتن روستاها در بستر طبیعی و برخورداری از 
چشم اندازهای طبیعی، مانند جنگل، دشت، کوهستان، رودخانه 
انسان در خصوص  افکار  تا  و عناصر طبیعی دیگر، باعث شده 
معیارهای زیبایی  منظره گسترش یابد و آن را از فرآیند ادراک 
بصری به تفکری جامع تری برساند. از آنجایی که پیام های بصری 
عموماً با عالئم مبادله می شود، نوع تزیینات به کار رفته در روستا، 
ماندگار  اثری  بیننده  ذهن  در  هندسه  مصالح،  رنگ،  لحاظ  از 
بر جای می گذارد، بنابراین سیمای محیط در صورتی از لحاظ 
زیبایی لذت بخش خواهد بود که با بهره گیری از کلیه  ابزارهای 
محیطی نام برده، تجربیات حسی لذت بخشی را برای افراد فراهم 
کند، ساختار ادراکی دلپذیری داشته و نمادهای لذت بخشی را 
برای فرد تداعی کند. 2( عامل انسجام ساختاری: پیوستگی اجزای 
سیمای روستا شامل سبک معماری، مصالح و مقیاس انسانی 
منجر به شکل گیری یک استخوان بندی واحد در محیط روستا 
شده و بخش های مختلف روستا را به صورتی منظم حول خود 
سازماندهی کرده و ارتباط بین بخش های گوناگون و یکپارچگی 
و هماهنگی را در کل بافت روستا ایجاد می کند و شاخص تراکم 
و سلسله مراتب فضایی نیز که ارتباط قلمروهای مختلف محیط 
ارتباط  زندگی روستائیان را تعریف و به تبیین مراتب و نحوه 
را  یک  هر  ارتباطی  عناصر  و  فضاها  حریم  و  می پردازد  آن ها 
تعیین می نماید، موجب انسجام ساختار بناها می شود. 3( عامل 
معمارانه  )2012(؛ جزئیات  اعتقاد ساسیانی9  به  وضوح پذیری: 
در نماها زمانی از وضوح بیشتری برخوردار است که به ارتباط 
آن ها با مصالح و موقعیت ابزار روشنایی توجه شود. سهرابیان و 
حبیب )2015( و ویتچ و نیوشام10 )1998( معتقدند استفاده 
از رنگ مصالح مناسب موجب هماهنگی و تعادل عملکرد فضا 
می شود و رنگی که توسط نور ایجاد می گردد تجربیات احساسی 
و ذهنی متفاوتی را در طی روز برای افراد به عینیت می بخشد. 
بنابراین ادراک انسان بر اساس آنچه در محدوده دیدش باشد، 
بر  مصالح  و  رنگ  روشنایی،  و  نور  شاخص های  است،  متفاوت 
رفتارها، روحیات، بازدهي و کارایی فرد در محیط اثرگذار است 
که با گشایش فضایی از طریق کاهش توده برای افزایش فضا این 
عوامل مؤثرتر خواهد بود. 4( عامل خوانش محیط: پژوهش های 
 )2018( همکاران  و  و حمه جانی   )2015( فالمکی  و  غفاری 
بسیار  آن  و خوانش  معانی محیط  ادراک  را در  نشانه  شاخص 
 )2018( توکلی کازرونی  و  نوذری  اعتقاد  به  دانسته اند.  مؤثر 
اغلب چیزهایی که توسط حس بصری دریافت می شوند به مدد 
خوانایی است. این پژوهش نیز نشان داده است، سیماهایی که 
دارای هارمونی و تناسب هستند موجب تقویت ادراک بصری و 
شکل گیری تصویر ذهنی واضح و مطلوب در ذهن ناظران می شود. 
زمینه و افق روستا در ترکیب کل عناصر و بافت های درشت دانه 

9. Casciani
10. Veitch & Newsham

روستا در خط آسمان نمود می یابد، پس خط آسمان زیبا در 
نظم دهی به مناظر روستایی و خوانایی آن مؤثر است. پژوهش 
عقلمند و بختیاری )2015( نیز خط آسمان را عاملی مهم در 
نظم دهی عناصر سازنده محیط دانسته  است. تنوع در ارتفاع و 
عدم پیروی در واحدهای همسایگی و هم جواری ها موجب ایجاد 
سیمایی بی قاعده و اتفاقی در اکثر ساختمان های روستایی شده 
و خوانش محیط را تهدید می کند بنابراین لحاظ شاخص های 
خوانش محیط در طراحی ها جهت ادراک بصری مردم از سیما 

حائز اهمیت است.

در  دسته بندی شده  شاخص های  میان  از  پژوهش  این  در 
الگوهای ذهنی به ترتیب 3 شاخص نشانه، چشم انداز و فرم با 
میانگین وزنی 7/619، 7/476 و 7/381 از سوی متخصصان بر 
ادراک بصری مردم از سیمای روستا حائز اهمیت شناخته شده اند. 
نشانه هایی که با توجه به عناصر بصري شکل مي گیرند از یک 
سو به خاطر سرعت انتقال پیام و از سوي دیگر به دلیل وسعت 
و قدرت تأثیرگذاري بر مخاطب موردتوجه است. در این نوع از 
بیاني ساده و روان  با  با فرم خاص خود و  نشانه ها، یک شکل 
موضوع را تجسم مي بخشد. نشانه هاي تصویري یا از نظر مفاهیم 
سمبولیک با موضوع موردنظر مرتبط است و یا به عنوان نمادي 
مستقل، با گذشت زمان معرف موضوع مي شوند. در بسیاري از 
موارد این گونه از نشانه ها براي بیننده در حکم کشف و پی بردن 
عملکرد برجسته اي است که از دوران کودکي با او همراه بوده 
است. در محیط روستایی، اولین ادراک ذهنی فرد ساکن، درک 
وي از سیما و منظر روستایی است که ذهنیات و روحیات او را  
تحت تأثیر قرار می دهد، تصویري که از این محیط در ذهن مردم 
به وجود می آید حاصل رابطه دوجانبه بین او و محیط است، مطابق 
پژوهش مهدی نژاد و همکاران )2019( در محیط روستایی این 
زمانی به بهترین وجه درک می شود که فرد ساکن در روستا، 
سیماي روستایی مطلوبی را مشاهده کند و با بی نظمی و اغتشاش 
سیماي روستایی روبه رو نگردد و ساختار مصنوع محیط روستایی 
از لحاظ فرمی، هماهنگ و هم راستا بوده و ساختار چشم انداز های 

طبیعی آن به مخاطره نیفتد. 

این است  نشانه مستلزم  در محیط های روستایی، شناسایی 
که عناصر روستایی معنایی مشترک را در ذهن اکثر ساکنان 
آن روستا تداعی نماید )این مالک یکی از شروط اساسی نشانه 
ترکاشوند  پژوهش  است(.  اجتماعی  نشانه شناسان  عقیده  به 
دارای  که  عنصری  هر  است؛  داده  نشان   )2013( مجیدی  و 
بیشترین تعداد تکرار در نقشه های ادراکی باشد ممکن است بیش 
از سایر عناصر توانسته باشد جنبه اجتماعی بیابد. این امر در رابطه 
با کاربری های عمومی )گره ها، بناهای فرهنگی، مذهبی، فضای 
سبز و ...( مصداق دارد و از آنجا که با طیف گسترده تری از ساکنان 
سروکار دارند، پتانسیل بیشتری برای نشانه شدن در ذهن آنان 
خواهد داشت به عالوه اینکه هر قدر زمان حضور یک عنصر در 
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فضای روستایی طوالنی تر باشد، امکان بیشتری برای تبدیل شدن 
به یکی از عناصر ثابت و قابل اتکا در نقشه های ادراکی نسل های 
گوناگون روستا وجود دارد. لذا در محیط روستایی باید به این نکته 
توجه شود که هر کدام از این عناصر در صورتی تبدیل به نشانه 
می شود که هم به لحاظ فرمی بیشترین حد خوانایی را داشته 
باشد، هم به لحاظ موقعیت قرارگیری در سازمان فضایی به نحوی 
باشد که ویژگي هاي ریخت شناختي و طبیعي آن محیط، همگون 

و منسجم بوده و دارای چشم اندازی مطلوب باشد.

تشکر و قدردانی

این مقاله در راستای رساله دکتری معماری نگارنده سوم به 
راهنمایی نگارندگان اول و دوم در دانشکده معماری و شهرسازی 

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران انجام شده است. 

»جمال الدین مهدی نژاد و همکاران. واکاوی شاخص ها و الگوهای ذهنی غالب متخصصان در ادراک بصری مردم از سیمای محیط روستایی«
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