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 11/30/1011تاریخ پذیرش:          03/5/1011تاریخ دریافت: 

 چکیده
ه مدله قصردشت در دوره معاصر، منجر به ساخت فضاهای مسکونی گسترده و تخریب چشم انداز رشدد ممعیتی شرر شیراز در مددود 

در مددوده مدله  یمسکون یچشم انداز فضاها یریو شکل گ یفرهنگ یارزشرا نیرابطه ب یبررسد  ،قیتدق نای مدله شدده اسدته هد   

استه  یبه صورت ساده تصادف یریه روش نمونه گباشدمی رازیمامعه آماری این پژوهش مدله قصردشت شمی باشده  رازیقصدردشت ش 

 یعامل لیلپرداخته استه مدل تد رهایمتغ انیبه رابطه م یهمبستگ قی( می باشد و روش تدقیابی نهی)زم در پژوهش پیمایشدی  قینوع تدق

اصر انسان )عن چشم انداز ،یفرهنگ یشامل؛ ارزشرا  یانجیمسدتقل، وابسته و م  رهایغارتباط مت ینیب شیمرت پ  زرلیدر نرم افزار ل ریمسد 

 و روایی و پایایی پرسشنامه بوسیله نظر اساتید و( و ادراک را مورد کنکاش قرار داده استه پرسشنامه مدقق ساخته استه یعیساخت و طب

 جینتا هودمی ش پر یاحتمال ریغ یریبه صورت خود پرسشگر به صورت نمونه گ الفا کرونباخ در نرم افزار اس پی اس بررسدی می شوده و 

 لیتدل مدل می گیرده درقرار  یمورد بررس ی رابطه(دار یسط  معنی )همبستگی و و استنباطی )مدت سکونت( فیدر دو سدط  آمار توص 

رابطه میان متغیرهای؛ مستقل )ارزشرای فرهنگی(، وابسته )چشم انداز؛ شامل انسان ساخت و طبیعی( و میانجی )ادراک( تایید  ریمس یعامل

 مرم نقش طبیعی عناصر که است این بیانگر موضوع این استه متغیر وابسته عناصر طبیعی ارتباط بیشتری با ارزشرای فرهنگی دارد و شده

اما ، دباش یدار م یو معن میرابطه مستق یفرهنگ یارزشدرا  یمولفه ها نیبی رابطه دار یسدط  معن و در  هانداز دارد چشدم  کیفیت تری بر

موضوع ارزشرای فرهنگی از مباحث مدید و  باشده یدار نم یو معن میرابطه مسدتق  یدارا یریپذ تیرسدوم و مسدول  آداب و  ،یمولفه ها

مرمی اسدت که باید بیشتر مورد تومه قرار گیرد و چشم انداز که تا کنون کمتر مورد تومه معماران و شررسازان می باشد، باید در برنامه  

 ریزی نراد های ذیربط دیده شوده

 ادراک،  محله قصردشت.چشم انداز،  ،یفرهنگ یها: ارزشیدیت کلکلما

                                                           
  :Khmovahed1@yahoo.comEmail مسئول( ده)نویسن-1
 هنمون)مسکونی فضاهای در انداز چشم گیری شکل بر فرهنگی ارزشرای تاثیر و نقش «عنوان با اول نویسنده دکتری رساله از بخشی از برگرفته مقاله این*

 دانشگاه معماری و هنر دانشکده معماری گروه در سوم نویسنده مشاوره و مسئول( )نویسنده نویسنده دوم یراهنمای با» (شیراز قصردشت مدله موردی،

 .باشد می شیراز واحد اسالمی آزاد
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 مقدمه

رو روبشده  یدیمد ساکنین یریگسترده که منجر به شکل گ یمرامرت هادر دهه های گذشدته مدله قصدردشت با   

ینی سکنا گز، بوده استه با تخریب چشم انداز مدله قصردشت و ساخت مجتمع های مسکونی زیادی پیرامون مدله 

سترده گ یها ینینوع سکنا گز نیا یدر پ هچشم انداز شده است رییتغ به رشد مدله ومنجر مدید اتفاق افتاده، که  ها

خود  رامونیپمدیط در تعامل با  مجتمع های مسدددکونیو تومه به چشدددم انداز  یفرهنگ یارزش ها یبدون بررسددد

ار شرر قر یخارج از هسته اصل ریر دهه اخاز چرا شیتا پ رازیمدله قصدردشدت شدرر ش   اسدته   بومود آمدهتغییراتی 

 فایرا ا چشددم انداز طبیعیو  یعمدتا سددنت یمسددکون یسدداختمانرا انیم یهارمون جادیدر ا ییداشددته و نقش عمده ا

، تخریب چشم انداز و تبدیل آنرا به فضاهای مسکونی و عدم تعامل با مدیط در کنار زیست گاهرای انسانی کردندیم

 شم اندازچچشم انداز؛ شامل داشته است، این پژوهش بدنبال ارتباط سنجی ارزشرای فرهنگی با  بر سداکنین تاثیراتی 

 و باورها ها، ارزش ارتباط به اعتقاد ( 5335ی بر سداکنین مدله استه راپاپورت ) عیطب چشدم انداز انسدان سداخت و   

 تدت پایدار فرهنگی و طبیعی روابط به عالقه  ،1برونه دارد انسانی منظر مدیط به دهی شکل در مشدترک  بینی مران

 بلکه هسددتند، امتماعی ارتباطات مورد در تنرا نه هویت و فرهنگ اندیشددد، می او دارد شددده حفاظت مناظر رویکرد

 یا دهد ییرتغ را فرهنگی معانی و مدلی متمایز هایویژگی تواند می نامناسب منظره توسعهه هسدتند  نیز فضدایی  عمیقا

 هگرو در کاربران مصددنوع، های مدیط طراحی در مدیط کنده ایجاد شددکا  آنرا گذشددته و وامعم بین و ببرد بین از

 طراحان فرهنگ از متفاوت کاربران فرهنگ اوقات اغلب در و باشند می کلیدی موضدوعات  از مختلف امتماعی های

طه گیرده این رابقرار میرابطه انسان و مدیط توسط ویژگی های فردی و مدیط تدت تاثیر  ه(1014 پوردیریمی،)است

عمدتا بایسدتی به صدورت رابطه متقابل در نظر گرفته شدود به طوری که مردم بر روی مدیط زیست خود به فعالیت    

می پردازند که امروزه، معموالً منجر به تخریب مدیط می شددوده از سددوی دیگر، وضددعیت بد مدیط زیسددت نیز بر   

 پیرامون تدقیق به ای رشددته میان ارتباط این (ه بنابر55: 1013، 5ویک )پلممعیت سدداکن خود تاثیر منفی می گذارد

 نیآنچه ضرورت ا هاست شده پرداخته مسکونی فضداهای  در انداز با چشدم  فرهنگی ارزشدرای  ارتباط مقاله موضدوع 

انجام شده  یدر مباحث امتماع یفرهنگ یانجام شدده در مبدث ارزشدرا   قاتیغالب تدق د،ینما یم دیپژوهش را تاک

 و هیآنرا با ابن ینیگز یو ما طیمد بیچشدددم انداز منجر به تخرمجتمع های مسدددکونی با  انیتعامل م عدم اسدددته

در خطر نابودی قرار دارد و با کم رنگ شدن و مای گزینی ارزشرای فرهنگی مدل، چشم انداز مدله  ،شدده  ابانرایخ

 برو هستند که خود می تواند در تعامل انسان و مدیط نقش مخرب ایجاد کندهنسل موان با خطر بی هویتی رو 

 مبانی نظری

های فرهنگی یکی از متغیر های کمتر مورد تومه قرار گرفته در دوره معاصددر اسددته بدون شددناخت به داشددته ارزش

موامع مختلف های فرهنگی مدله به سداخت و سداز پرداخته شدده اسدته هر چند ارزشرای فرهنگی در     های ارزش

متفاوت اسدته در مدله قصدردشدت احترام به عناصدر طبیعی و حفن و نگرداری از مدیط انسان ساخت در گذشته     

                                                           
1  Brown 

2 Paul Wake 
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های فرهنگی و دگرگونی چشم انداز مدله استه تومه به چشم انداز ومود داشدته است که در حال فراموشی ارزش 

 سازی و منظر استهای بین معماری، شررفضاهای مسکونی نگرشی تازه و میان رشته

 1های فرهنگیارزش

، زمانی حالت ذاتی و مرانی مدسدددوب می شدددد، ولی در حال حاضدددر به طور کلی به عنوان یک "ارزش"مفروم   

(ه برون، نشان می دهند 5333، 5)اورامی و همکاران ساختار امتماعی ناشی از شرایط فرهنگی یک زمان و مکان است

را بیان می کننده به این معنا، درک  "ارزش"می باشند، اما برای اشیاء خاص نیز  خاصدی  "ارزش های"که افراد دارای 

چگونگی ارزیابی، شدامل درک ماهیت شدیء ارزشمند و ماهیت ارزش بیان شده برای ان شی می شوده این ارزش ها   

رهنگی مینه فبرای خودشدان صددبت نمی کنند: آنرا تنرا زمانی شدناسدایی می شوند که توسط کسانی که بخشی از ز    

ارزشرای  (ه5332، 0استف سونهسدتند و یا کسدانی که در موقعیتی برای مشداهده و درک آن هسدتند بیان  می شود )    

فرهنگی به ارزشدرای گفته می شدود که توسدط یک گروه یا مامعه به اشتراک گذاشته میشوند یا از طریق یک روش    

(ه  فرهنگ و هویت نه تنرا در مورد 5334، 4شوند )پیرت امتماعی قابل قبول برای ارزش گذاری مشدروعیت داده می 

توسعه منظر نامناسب می تواند ویژگی های متمایز مدلی و  .ارتباطات امتماعی هسدتند بلکه عمیقا فضایی نیز هستند 

  (ه04 – 51: 5335، 5معانی فرهنگی را تغییر دهد یا از بین ببرد و بین موامع و گذشته آنرا شکا  ایجاد کند )انتروپ

در هر مکان در صددورت هماهنگی فرهنگی افراد، شددرایط ویژه ای را بر اسدداس ارزشددرا و سددالیق آنرا به ومود می 

ارزش هدای مورد نظر کداربران شدددامدل؛ ایده آل ها، تصددداویر ذهنی، طرحواره ها، معانی، هنجارها، قوانین،      .آورد

 می باشند، ارتباط پیدا می با موضوعاتی که مورد تومه افراداسدتانداردها توقعات، انتظارات و ههه می باشنده ارزش ها  

عقیده دارد که  ،6دورک(ه 125-120: 1014)پوردیریمی، کنند، لذا به طور مسددتقیم به روش زندگی وابسددته می گردند

 شدکل گیری فضاها در معماری از طریق ایجاد معنی، ارزش ها و الگوهای ذهنی صورت می گیرد، او ادامه می دهد، 

با شددروع کسددب تجربه از طریق رویدادهای ، های آینده داده می شددودمعانی و مفاهیمی که توسددط معماران به مدیط

)همان، زندگی، گنجینه ای از تجارب به ومود می آورند که پایه و اسدداس ارزشدددرا را در زندگی تشدددکیل می دهند 

می است و به مدل ارزشرای فرهنگی شامل (ه اسدکندر پور معتقد به مدول مدل ارزشدرای فرهنگی اسدال   543 -515

مسدولیت پذیری، ترمی  مصدال  ممعی بر منافع فردی، مشدارکت پذیری، دینمداری،  طبیعت دوسددتی، نشاط، سعه    

 0(ه به نظر وایت011-001: 1011)اسددکندرپور، صدددر، شددایسددته سدداالری، عدالت و تومه به اصددالتهههه می باشددد  

ان ما توانایی کاربرد نمادها را به دسدددت آوردند، یعنی توانسدددتند به یک چیز یا فرهندگ، زمانی آغاز گرفت که نیاک "

ه فرهنگ وابسته به نمادسازی است "طریق نماد خاصی درک و فرم کنند رویداد معنایی نسدبت دهند و این معنا را از 

می توان چنین  ن و نظایر آن استها آرایه، رسوم، هنرها، نمادها، باورها، مناسک، بازیرا، زمایی یو در برگیرنده ابزارها

                                                           
1 Cultural Values   

2 Avrami et al 

3 Stephenson 
4 Peart 

5 Antrop 

6 Dureck 
7   White 
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گفت که فرهنگ پدیده ای نمادین اسدت و اندیشدده ی نمادین ویژه انسددانراسددته برای انسددان یادگیری فرهنگ نقش  

 نرادینه دنبال به و شددود وارد مامعه در مدید ارزشددرای (ه هرگاه52: 1012همکاران ، فر، )برزاد تعیین کننده ای دارد

 مدید های ارزش که زمانی ترتیب، بدینه شد خواهد ایجاد قدیم و مدید های ارزش یانم تضادی باشد، خود کردن

 ت،نرای در و کرده  تدوالتی دسددتخوش را مامعه فرهنگ اسددت ممکن بپردازد، قدیمی ارزشددرای با مقابله به بتواند

 رانبد به آن بدیلت برای بستری چالش، این نشدن حل صورت در و سدازد  موامه چالش با را مامعه فرهنگی هویت

 (ه  52-11: 1021 هراتی، عیوضی،) شد خواهد فراهم تردید و

 تعلق اجتماعی

 ومود به قرابت و حدس همانندی یدک باشددد،  داشته ومود افراد در مامعه به تعلق حس وقتی دورکیم اعتقاد به بنا

 و افدزایش آن نتیجده کدده  میدهد یوندپ هم به را مشترک افراد منافع و مشغولیرا دل و عاطفی پیوندهای و آمد خواهد

 بده مربدوط امتمداعی (ه تعلدق1011است )دورکیم،  مامعه سط  در گسدترش ارتباطات و آندان تماسدرای تشدددید 

 بسیاری همیکندد عمل مامعه تغییرات برای کاتالیزور یک عنوان به و است افراد امتماعی و رواندی، فیزیکی سدالمت

 نجرم مامعه در مدنی و مشارکت ارتباطدات افددزایش  به مثبت، امتماعی تعلق احساس که ده انددا نشان مطالعات از

 بیش و کم احسدداسددات و مدیط از مردم ذهنی ادراک معنای به (ه حس تعلق514: 5331، 1)منرینی و دیگران میشددود

 احساسات و فرم که گونه ای به میدهد؛ قرار مدیط با درونی درارتباط را شخص که می باشدد  خود مدیط از آگاهانه

 اخصه هایش دارای که میشود یافت مدیطی در حس تعلقه یکپارچه میشود و خورده پیوند مدیط معنایی زمینه با فرد

بر شکل (ه نقش حس تعلق 13 -25: 5335، 5و مک الرن یلیبرضدایتمندی باشدد )   روان، سدالمت  همچون امتماعی

نداز در چشم ا یریبر شکل گرضایتمندی ساکنین و تغییرات سازنده  ی مومبمسکون یچشدم انداز در فضاها  یریگ

 ی مدل می باشده  مسکون یفضاها

 ارزش های اجتماعی

 هیافت سازمان امتماعی زندگی برای مطلوب کلی اهدا  که است فرهنگی استانداردهای نوع از امتماعی ارزش های 

 رفتارهاست و امتماعی انتظامات مشروعیت و ایینر مفروم گدددر تددددارک امتمددداعی هایارزشه میکند مشخص را

: اسددددت کرده تعریف گونه این را امتماعی ارزشرای امتماعی علوم تطبیقی (ه دایره المعار 510: 1012)مدسدنی،  

 مطلدوب و نظر مدورد آنچه سخن دیگر به است؛ مامعه نظر مورد و مطلوب مقاصد و اهدا  امتمدداعی  ارزشرددای 

 اسدت چیددزی  هر امتماعی (ه ارزش100: 1001شایانمرر، ) آن می کوشند به دستیابی برای راداف و است مامعه هددر 

(ه وقتی ارزش های 10-50: 1021بداند  )طالبان، بشیری و  مرر آیین،  سودمند و مطلوب خوب را آن مامعددده کددده

ازمان، یک امتماع یا یک مدیطی مبتنی بر خواسددته های عمومی را ترویج و پیوندهای مردم را در چرارچوب یک سدد

طراح به منزله "کلیدت مامعه تقویت کرده، با موهره زندگی امتماعی موامه می شدددوده در چنین شدددرایطی الگوی  

مایگاه خود را پیدا می کنده هد  گروت تغییر نقش معمار از کاردان فنی صر  یا هنرمند صر ، به "پرورش دهنده

بنابراین با در نظر (ه 12-15: 1011و وانگ،  گروتمطلوب احساس کند )هدفی است که باید معمار نسبت به زندگی 

                                                           
1 Mannarini & et al 
2 Bailey & McLaren 
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نقش مطلوب و رفتارهای مورد تایید مامعه می باشددده با تعاریف  گددددرفتن آنچه در تعریف ارزشددرای امتماعی آمد

 مجتمع های مسکونی مدید مشرود استهفوق نیاز به تومه به ارزشرای فرهنگی در 

  1چشم انداز

در دیکشدنری اکسدفورد انگلیسی به انگلیسی؛ چشم انداز به شکل اسم؛ آنچه می توانید ببینید از     دازتعریف چشدم ان 

یک مکان یا موقعیت خاص، مخصدوصدا مدوطه ای زیباه عکس یا تصدویری که صدنه یا مکان مالبی را نشان دهده    

 (ه لغت نامه عالمه1035: 5330، 5یب هورنچشدم انداز به شدکل فعل؛ نگاه کردن به چیزی، فکر کردن درباره چیزی )  

ترنر در کتاب شرر همچون چشم انداز، واژه  ؛ چشدم انداز را  متراد  چشم افکن، دورنما و نما آورده استه  دهخدا

بدا تومه به تاریخ علم صدددر  و ندو، معقوالنه اسدددت که واژه منظر به معنای دید   :منظر را  چنین تعریف می کندد 

چشدم انداز و حومه شدرر، کرانه های مناطق شدرری، صدر  دارایی های بصری      .شدود خاصدی از مران به کار برده  

 مدید اندازی چشم و حومه حفن: انداز چشم .هستند اما در معنای گسترده تر، پایه ای برای توسعه شرری می باشند

(ه فرهنگ و مدیط، 152، 23: 1011ه مومنیان و همکاران ترممه؛ دهد )رامر و همکاران ، ارائه را باز فضای تواند می

هویت سداز انسدان می باشدند، به ندوی که هر کدام نقش اسداسی در تشکیل هویت به عرده دارند، از دیگر سو می     

توان دید که فصدل مشدترک هویت انسدانی مدیط و هویت فرهنگی انسدان، هویت مدیط را تشددکیل میدهده فرهنگ     

، ترممه؛ 0)فریدمنط با مدیط و مدیط طبیعی هسدددتند هدای مختلف دارای نظدام هدای ارزشدددی متفداوتی در ارتبدا     

منبه روانشددناسددی را   .منبه کالبدی منظره را موقعیت مغرافیایی افراد تعیین می کنند(ه 1011و حجتی،  مضددطرزاده

در حقیقت منظره به این خاطر مفید  (ه 110: 1111، 4سداختارهای ذهنی، که از طریق آنرا حسی تفسیر می شود )ترنر 

مشاهدات بصری: یک تفاوت آشکاری احساس می گردد و بشر  اد می آوردهیخاطرات و تجربیات ما را به اسدت که  

ه با کنار گذاردن مناظر دل انگیز در کنار یکدیگر، شرر سرزنده تر می نماید قابل مشاهده می را تر یک احساس عمیق

که منظر سازی  به هر فعالیتی اشاره می کند که ویژگی های  (ه سدیف الدینی معتقد اسدت  13-0 :1014ه 5)کالنگردد 

عناصر   :مشدرود یک ناحیه از زمین را تغییر می دهده)سدیف الدینی( عناصر منظر سازی شامل چرار عامل زیر میشود  

د  ه زنده: شامل پوشش گیاهی زمین، حیوانات، یا آنچه که با ان باغدار گفته می شود یعنی هنر رشد دادن گیاهان با

عناصددر طبیعی: از قبیل فرمرای سددط  زمین، فرمرای ملگه ها، فرمرای   .ایجاد یک مدیط زیبا در درون منظر اسددت

ارتفاعات و آبه ناصدر انسانی: از قبیل ساختارها، ساختمان ها، نرده ها یا دیگر اشیا مادی که به وسیله انسان ها خلق  

 (ه 1 :1011نور )سیف الدینی، عناصر مطلق: مانند هوا و شرایط .و نصب شده اند

 6ادراک
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 درک حضوری باعلم را خود ذهنی واحکام اعمال و افکار و عواطف و ، امیالانگیزه ،ادراکات ،باطنی قوای همه انسان 

 و،د این ترکیب اینکه است واض  آنچه و میداند ذهنی(،-انسان )عینی ادراک ه فرآیند(155  :1015مالصدرا، ) کند می

 مه از تجزیه و پذیری تفکیک امکان ذهنی عینی و وموه که روست این از و است امکانپذیر انسان و ذهن چشدم  در

 ذهن در گرفته شکل ذهنی (ه تصویر52-10: 1011ی، منصدور و  ماهانمیدانند ) ذهنی -عینی امری را و منظر ندارد را

 را،ارزش توقعات، نیازها، بر گیرنده در گرفته شکل ذهنیات نای اما اسدت، مدیط از شده ک اطالعات ادرا حاصل افراد

تصویر (ه 1035: 5330ی، ب هورن)گذاردمی تأثیر مدیط در رفتار بر که میباشد مکان تجربیات از و خاطرات اعتقادات،

ای خداطراتی کده مردم از مدیط های زندگی امتماعی در ذهن دارندب بر قضددداوت های آنرا درباره مدیط ه   ؛1ذهنی

مدید و تمایل به اسدتفاده از فضداهای مدید و مومود موثر خواهد بوده ارزشرای فرهنگی و کیفیت های مدیطی در   

های فرهنگی که آموخته های ذهنی انسان مدیط و ارزشرا: ارزش(ه 1011)پوردیریمی،  این مقایسده نقش اصلی دارند 

  یمولفه هاه با برره گیری از تعار  فوق به سدداخت (110: 1014 ،یمیریپورد)اسددت، در ادراک مدیط دخالت دارند

 و ادراک پرداخته و مرت ساخت پرسشنامه استفاده شده استه چشم اندازارزشرای فرهنگی، 

 مطالعه حدوده موردم

مود بدلیل و دارده قرار شرر این غربی شمال در که است شیراز هایمدله ترینقدیمی از مدله قصدردشت شیراز یکی 

 مدله این شررت که گردیده دارد که باعث مصفا مدیطی و خوب هوای و آبی و نزدیکی به کوه دراک باغات قدیم

 الیاز اه بسیاری و شود انداز طنین نیز فارس خلیج حوزه کشدورهای  در بلکه ایران شدررهای  دیگر در تنرا نه شدیراز 

حال تغییرگسترده کاربری فضاهای سبز به اند و در نموده ویال و باغ خرید به اقدام قصدردشت  مدله در کشدورها  این

 همجتمع های مسکونی و تجاری هستند

با تومه به سدابقه تاریخی مدل قصدردشدت و دارا بودن هویت و فرهنگ و تعامل نزدیک آن با چشم انداز فضاهای     

و تبدیل آن به آپارتمان مددوده مدل در حوالی میدان قصردشت که مرکز مدله چشم انداز تخریب تغییر مسکونی و 

مدسدوب می شدود، انتخاب شدده و با تومه به ارزش مسجد در معماری ایرانی اسالمی و ارتباط مسامد در ساختار    

ررسی شرودی و دریافت اطالعات فرهنگی مدله و مددوده شدعاع سدیصد متری از میدان مرکزی مدله به تدقیق و ب  

 و از اهالی، پیرامون موضددوع چشددم انداز فضدداهای مسددکونی و ارزشددرای فرهنگی مدله پرداخته می شددود )خدائی 

(ه از ممله دالیل انتخاب مدله قصردشت؛ قدمت تاریخی، تغییر چشم انداز مدله از فضاهای مسکونی 1015 ،خزاعی

قرار گرفتن مدل در شدرر شدیراز و تغییر بافت امتماعی سدداکنین و ارزشرای   ویالیی به آپارتمانی در سدالرای اخیر،  

 فرهنگی آنرا می باشده

 پژوهش یهاافتهی

چشم ه )( بر متغیر وابستارزشدرای فرهنگی  ) مسدتقل  متغیر تاثیر بررسدی  دنبال به فرضدیات  در چون پژوهش این در

ل استنباطی به تدلیبوسدیله مقیاس لیکرت   از کیفی به کمی باشدیم، لذا در مرحله اول با تبدیل نمونه موردی ( میانداز

( به سداخت پرسشنامه  1-4، با بررسدی مبانی نظری اندیشدمندان مرتبط با چرار چوب تئوری در نمودار )  پردازیم می

                                                           
1 Image 



 721. ..و یفرهنگ یهاارزش نیرابطه ب یبررس

سوال( و  11سوال(، متغیر وابسته چشم انداز ) 11سوال در سه بخش متغیر مستقل ارزشرای فرهنگی ) 54مشدتمل بر  

نفر با نظر اسدداتید انتخاب شددده  414در مدول مورگان  نمونه حجمسددوال( پرداخته اسددته  5یر میانجی ادراک )متغ

انتخاب  نیسال سکونت دارند، انتخاب شده انده ا 5از  شتریو ب تیکه اهل یگروهاسدته مرت پر نمودن پرسدشنامه،   

از  قضاوت نادرست و بدون  یریگ و مرت ملو رازیشدناخت شدان نسدبت به مددوده مدله قصدردشدت ش      لیبه دل

   همی باشدشناخت 

 
 کیچوب تئورچار .1نمودار 

 1011یافته های پژوهش،  منبع:

 انتخاب جمعیت مشارک کننده

 مجاز اشتباه مقدار برابر با p=q=0.5 ، d مامعه،  حجم برابر با N آن در که: با است برابر حالت این در کوکران فرمول 

 هتندهس موردمطالعه صفت دارای که است افرادی نسبت یعنی مامعه در صفت توزیع درصد p استه آماره (خطا ارمقد)

 مقدار حداکثر از نباشد مشخص q و p میزان اگر ههستند مطالعه مورد صفت فاقد که است افرادی درصد نیز q آماره

 %5 خطای درسط ه ندارد ایرادی نیز کنید استفاده t از z مای به اگر و است z=t آماره هکنید استفاده 5ب3 یعنی آنرا

 تخمین میزان با مامعه در صفت واقعی نسبت تفاضل نیز d استه مقدار 2411ب0برابر  Z2 و و 11ب1 برابر z مقدار

 گیریهنمون بخواهید اگر و دارد بستگی عامل این به گیرینمونه دقته است مامعه در صفت آن ومود برای پژوهشگر

مداسبه حجم نمونه)اندازه نمونه(، حجم  یبرا هکنید استفاده 3/35 برابر d مقدار حداکثر از باشد دقت بیشترین ایدار

بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه نمودهه و درج،  ری( را در مدول زdقابل تدمل ) ی( و مقدار خطاN=8600مامعه )

عدد پرسشنامه پر گردیده  414و مرت افزایش دقت داده ها، تعداد  بدست آمددرصد  5 ینفر با سط  خطا 012 یآمار

به صورت خود پرسشگر و با توضی  مورد لزوم برای افراد پیر و کم سواد به صورت مصاحبه انجام شد و حضوری 

 هستند، توزیع و پر گردیدهکه حداقل پنچ سال ساکن بین اهالی مدل قصردشت 
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 : شارن کوکران()منبع فرمول کوکران .1 شکل

 خبرگان: تعداد براساس قبول قابل 1الوشه ییمحتوا ییروا میزان حداقل

 CVR مقدار حداقل اند، داده قرار ارزیابی مورد را سؤاالت )اساتید دانشگاه(که نفر متخصصینی 15 تعداد اساس بر 

 کمتر ها آن برای چنانچه امتیاز شده و مداسبه CVR مقدار سؤاالتیه باشد بایستی (-1-4) مدول اساس بر قبول قابل

 علت به وندش گذاشته کنار آزمون از بایستی باشد، سؤال کننده ارزیابی متخصصین تعداد به تومه با نظر مورد مقدار از

 قبول نمی باشده قابل مدتوایی، روایی شاخص اساس بر اینکه
 وشه(قابل قبول بر اساس تعداد خبرگان )منبع: ال CVRحداقل مقدار  .1 جدول

 CVRمقدار  تعداد خبرگان CVRمقدار  تعداد خبرگان

 51ب3 11 11ب3 5

 51ب3 15 11ب3 6

 54ب3 10 11ب3 7

 51ب3 14 05ب3 8

 45ب3 15 02ب3 9

 45ب3 53 15ب3 11

 1011یافته های پژوهش،  منبع:

بدست آمده است  5111ب3(، عدد -5-4بر اساس فرمول شکل ) ییمدتوا ییروا جهینت: الوشه ییمحتوا ییروانتیجه 

باشد که مقدار  41بCVR 3 =نفر می باشد که باید حداقل مقدار  15 نیتعداد کل متخصص( -1-4) مدولاس که بر اس

 Neه  نی: تعداد کل متخصصNفرمول:  نیدر ا(  بیشتر است بنا بر این روایی پرسشنامه تایید می شوده )5111ب3مواب )

 (اندهرا انتخاب کرده یضرور نهیکه گز ینی: تعداد متخصص

 
 پرسشنامه ییپایا

 فزارا نرم در کرونباخ الفا تدلیل بوسیله و شد تکمیل اولیه ها پرسشنامه از عدد 53 بررسی با پرسشنامه پایایی تایید

 (ه -5-4) مدول است، گرفته قرار تایید مورد 212ب3 عدد با   اس پی اس

 (1999 نویسندگان،: منبع) پایایی آمار .2 جدول
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 تعداد سوالرا الفا کرونباخ

 54 212ب3
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 1011یافته های پژوهش،  منبع:

 : توصیفی آمار

 داده ساسا بر را سکونت سابقه و تدصیالت میزان سن، منسیت،: شامل توصیفی های داده تدلیل به قسمت این در

 (ه-1 تا 0-4) مدول شود، می بررسی پرسشنامه از مستخرج های

 (1999 نویسندگان،: منبع) دهندگان پاسخ جنسیت فراوانی .9 جدول
 Frequency Percent منسیت

Valid 37.7 156 زن 

 62.3 258 مرد

Total 414 100.0 

 1011یافته های پژوهش،  منبع:

 شرکت بیشتر این بر بناه اند کرده شرکت تدقیق در مرد درصد %0ب15 و زن درصد %0ب00( -0-4) مدول اساس بر

 هاند بوده مرد کنندگان

 (1999 نویسندگان،: منبع) دهندگان پاسخ سن فراوانی .4 جدول
 Frequency Percent سن

Valid 

 11.6 48 سال 25- 20

30-26 90 21.7 
35-31 90 21.7 

 44.9 186 35 به باال

Total 414 100.0 

 1011یافته های پژوهش،  منبع:

 سال 05 -01 ،%0ب51 سال 03-51 ،1ب11 % سال 55- 53 تدقیق در کنندگان شرکت سن( -4-4) مدول اساس بر

 ه اند داشته سن باال به سال 05 کنندگان شرکت بیشتر نای بنابر باشند، می درصد  1ب44 % باال به 05 و  0ب51 % سن

  دهندگان پاسخ تحصیالت فراوانی. 5 جدول
 Frequency Percent التیتدص

Valid 78.3 324 دیپلم و پایین تر 

 13.0 54 فوق دیپلم

 7.2 30 لیسانس

 1.4 6 ارشد و باالتر

Total 414 100.0 

 1011یافته های پژوهش،  منبع:

 تر باال و ارشد کارشناسی و %03 لیسانس ،%10 دیپلم فوق ،%0ب02 دیپلم: تعداد تدصیالت،( -5-4) مدول ساسا بر

 هاست بوده دیپلم زیر و دیپلم سط  در کنندگان شرکت بیشتر تدصیالت این بنابر باشد می درصد 1%

  دهندگان پاسخ سکونت مدت فراوانی .6 جدول
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 Frequency Percent نتسکو

Valid 6 - 10 210 50.7 
11 - 15 42 10.1 

 39.1 162 15 و بیشتر

Total 414 100.0 

 1011یافته های پژوهش،  منبع:

 %1ب01 سکونت بیشتر و سال15 ،%1ب13 سال15-11 ،%0ب53 سال13-1: سکونت مدت( -1-4) مدول اساس بر

 شرکت بیشتر و نداشته سکونت مدل در سال 1 زیر شوندگان مصاحبه از کدام هیچ این بنابره باشد می درصد

 هاند داشته سکونت مدل در سال 1 از بیشتر کنندگان

 : استنباطی امار

-Chi) رابطه داری معنی سط  آزمون و های داده مسیر تدلیل مدل: شامل استنباطی های داده تدلیل به قسمت این در

Square Tests )ه شود می بررسی را  پرسشنامه از مستخرج های داده اساس بر 

 : مسیر تدلیل کاربرد

 تدلیل در گام نخستین در است، متغیر چندین بین روابط الگوی بررسی داد، انجام توان می روش این امرای با آنچه

 ساختاری مدله گیرد می بر در را پژوهش عالقه مورد متغیرهای همه کهه شود می ساخته ساختاری مدل یک مسیر،

 کند می توصیف را متغیرها بین ممکن علی روابط که است تدقیق مورد اریساخت معادله مجموعه یک شامل

 میانجی غیرمت مستقل، متغیر تدلیل؛ و بررسی شامل مسیر تدلیل حاضر تدقیق در(ه 10 ص ،1015 امانی، و عبدالملکی)

 هباشد می وابسته متغیرهای و

 :مسیر تدلیل اولیه مدل

 رتباطا تدلیل به کمک برای و( ها مولفه) ها متغیر اساس برزیر  شکل در نگارنده بوسیله مسیر تدلیل اولیه مدل

 دیگری تغیرم سوی به پیکانی متغیر هر از و نوشته را متغیرها اسامی مسیر، نمودار تریه برایه شود می رسم همبستگی

 هشود می رسم دارد تاثیر آن در باشد می معتقد که

 
  مسیر تحلیل اولیه مدل .1 شکل
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 1011یافته های پژوهش،  منبع:

 داده ابیارزشی نتیجهه است آمده بدست ها یافته لیکرت مقیاس از استفاده با مدقق پرسشگر خود صورت به ها داده

 آن بودن دار معنی تایید مرت و مسته برره مسیر عاملی تدلیل مدل صورت به  لیزرل افزار نرم مدل در نرایی های

 آمده بدست های داده بررسی مرت و(ه -4-4) شکل است، گرفته قرار تایید وردم و استفاده T-VALUES تست از

 (ه-5-4) شکل است، شده تایید ها ارتباط و بررسی و استفاده لیزرل افزار نرم در مسیر عاملی تدلیل مدل از

 هاست آمده لیزرل عاملی تدلیل مدل در زیر انگلیسی حر  صورت به ها متغیر

 (C.V.A)  فرهنگی ارزشرای: مستقل متغیر

 (VIEW) انداز چشم: وابسته متغیر

 (NATURAL) طبیعی انداز چشم: وابسته متغیر

 (HUMAN) ساخت انسان انداز چشم: وابسته متغیر

 (PERCEPTION) ادراک: میانجی متغیر

 
 لیزرل افزار نرم در مسیر عاملی تحلیل مدل T-VALUES تست .2 شکل

 1011یافته های پژوهش،  منبع:

 باشد، می 11ب1 عدد از بیشتر تی، مقدار مطلق قدر: که است دار معنی درصد 15 اطمینان با تست: T-VALUES تست

 (ه-4-4) شکل است، شده تایید متغیرها بین روابط تمامی این بر بنا
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 لیزرل افزار نرم در مسیر عاملی تحلیل مدل. 9 شکل

 1011یافته های پژوهش،  منبع:

 تهوابس های متغیر همبستگی این بنابر است، تایید مورد  p < 0.05 از کمتر عدد لیزرل افزار نرم در مسیر یعامل تدلیل

 اکادر میانجی متغیر با فرهنگی ارزشرای مستقل متغیر یعنی( -5-4) شکله است شده تایید مستقل متغیر با میانجی و

 انداز چشم اب انداز چشم متغیر و دارد همبستگی ادراک نجیمیا متغیر با هم انداز چشم وابسته متغیر و دارد همبستگی

 هدارد همبستگی ساخت انسان انداز چشم و طبیعی

 (:Chi-Square Tests) رابطه داری معنی سط  آزمون

 sig که چنانچه و گرفت قرار بررسی مورد زیر مداول در( Chi-Square Tests) آزمون بوسیله داری معنی سط  

 زیر دره شود نمی رد فرضیه باشد(  ≥p( 31ب3 از بزرگتر sig اگر و شود می رد صفر فرضیه باشد(( p≤0.05 کوچکتر

 رد،گی می انجام معماری انداز چشم کیفی سط  بر فرهنگی ارزشرای های مولفه بین رابطه داری معنی سط  آزمون

 آداب انتظارات، عملکرد، متماعی،ا روش امتماعی، تعلق: شامل فرهنگی ارزشرای های مولفه(ه )10 تا 0 -4) مداول

 نمداریدی پذیری، مشارکت ،(همدلی) فردی منافع بر ممعی مصال  ترمی  پذیری، مسئولیت زندگی، روش رسوم، و

 (ه-1-4: )شکل ،(باشد می دوستی طبیعت و

 (1999 نویسندگان،: منبع) فرهنگی ارزشهای های مولفه .4 شکل

 
 1011یافته های پژوهش،  منبع:
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 (1999 نویسندگان،: منبع) اجتماعی تعلق -معناداری رابطه .7 جدول
Chi-Square Tests Asymp. Sig. (2-sided) 

 لق امتماعیتع مولفه های ارزشرای فرهنگی

Pearson Chi-Square .000 
N of Valid Cases 414 

 1011یافته های پژوهش،  منبع:

 رابطه ومود نگربیا این بر بنا باشد، می( ≥p( 31ب3  از بزرگتر که آمد بدست sig  0.000 عدد( -0-4) مدول اساس بر

 هباشد می معناداری رابطه و هستیم معماری انداز چشم کیفی سط  بر امتماعی تعلق مستقیم،

 (1999 نویسندگان،: منبع) اجتماعی روش -معناداری رابطه .8 جدول
Chi-Square Tests Asymp. Sig. (2-sided) 

 یروش امتماع مولفه های ارزشرای فرهنگی

Pearson Chi-Square .000 
N of Valid Cases 414 

 1011یافته های پژوهش،  منبع:

 رابطه ومود بیانگر این بر بنا باشد، می( ≥p( 31ب3  از بزرگتر که آمد بدست sig  0.000 عدد( -2-4) مدول اساس بر

 هباشد می معناداری رابطه و هستیم معماری انداز چشم کیفی سط  بر امتماعی روش مستقیم،

 (1999 نویسندگان،: نبعم) عملکرد -معناداری رابطه .9 جدول
Chi-Square Tests Asymp. Sig. (2-sided) 

 عملکرد مولفه های ارزشرای فرهنگی
Pearson Chi-Square .001 

N of Valid Cases 414 

 1011یافته های پژوهش،  منبع:

ومود رابطه  انگریبمی باشد، بنا بر این  (≥p (0.06بدست آمد که بزرگتر از  sig  0.001( عدد -1-4بر اساس مدول )

 معناداری می باشده هستیم و رابطه یچشم انداز معمار یفیملکرد بر سط  کع، میمستق

 (1999 سندگان،یانتظارات )منبع: نو -یرابطه معنادار .11جدول
Chi-Square Tests Asymp. Sig. (2-sided) 

 انتظارات مولفه های ارزشرای فرهنگی

Pearson Chi-Square .000 
N of Valid Cases 414 

 1011یافته های پژوهش،  منبع:

ومود رابطه  انگریبمی باشد، بنا بر این  (≥p (0.06بدست آمد که بزرگتر از  sig  0.000( عدد -13-4ساس مدول )بر ا

 معناداری می باشده هستیم و رابطه یچشم انداز معمار یفیانتظارات بر سط  ک، میمستق

 (1999 سندگان،یآداب و رسوم )منبع: نو -یرابطه معنادار .11 جدول
Chi-Square Tests Asymp. Sig. (2-sided) 
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 آداب و رسوم مولفه های ارزشرای فرهنگی

Pearson Chi-Square .171 
N of Valid Cases 414 

 1011یافته های پژوهش،  منبع:

می شود، بنا صفر رد  هیباشد فرضمی  ((p≤0.05 کوچکتر sig بدست آمد که sig  0.171( عدد -11-4بر اساس مدول )

عناداری م هستیم و رابطه یچشم انداز معمار یفیآداب و رسوم بر سط  ک، میرابطه مستقنداشتن ومود  انگریببر این 

 نمی باشده

 (1999 سندگان،ی)منبع: نو یروش زندگ -یرابطه معنادار .12 جدول
Chi-Square Tests Asymp. Sig. (2-sided) 

 یروش زندگ مولفه های ارزشرای فرهنگی

Pearson Chi-Square .000 
N of Valid Cases 414 

 1011یافته های پژوهش،  منبع:

ومود رابطه  انگریبمی باشد، بنا بر این  (≥p (0.06بدست آمد که بزرگتر از  sig  0. 000( عدد -15-4بر اساس مدول )

 معناداری می باشده هستیم و رابطه یچشم انداز معمار یفیبر سط  ک یروش زندگ، میمستق

  یریپذ تیمسئول -یرابطه معنادار.19 جدول
Chi-Square Tests Asymp. Sig. (2-sided) 

 یریپذ تیمسئول مولفه های ارزشرای فرهنگی
Pearson Chi-Square .069 

N of Valid Cases 414 

 1011یافته های پژوهش،  منبع:

می شود، بنا صفر رد  هیباشد فرضمی  ((p≤0.05 کوچکتر sig بدست آمد که sig  0. 069( عدد -10-4بر اساس مدول )

معناداری  و رابطه هستیم یچشم انداز معمار یفیبر سط  ک یریپذ تیمسئول، میرابطه مستقن نداشتومود  انگریببر این 

 نمی باشده

 ( ی)همدل یبر منافع فرد یمصالح جمع حیترج -یرابطه معنادار .14 جدول
Chi-Square Tests Asymp. Sig. (2-sided) 

 (ی)همدل یبر منافع فرد یمصال  ممع  یترم مولفه های ارزشرای فرهنگی

Pearson Chi-Square .000 
N of Valid Cases 414 

 1011یافته های پژوهش،  منبع:

ومود رابطه  انگریبمی باشد، بنا بر این  (≥p (0.06بدست آمد که بزرگتر از  sig  0. 000( عدد -14-4بر اساس مدول )

عناداری م هستیم و رابطه یمعمار چشم انداز یفیبر سط  ک (ی)همدل یبر منافع فرد یمصال  ممع  یترم، میمستق

 می باشده

  یریمشارکت پذ -یرابطه معنادار .15 جدول
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Chi-Square Tests Asymp. Sig. (2-sided) 
 یریمشارکت پذ مولفه های ارزشرای فرهنگی

Pearson Chi-Square .000 
N of Valid Cases 414 

 1011یافته های پژوهش،  منبع:

ومود رابطه  انگریبمی باشد، بنا بر این  (≥p (0.06بدست آمد که بزرگتر از  sig  0. 000د ( عد-15-4بر اساس مدول )

 معناداری می باشده هستیم و رابطه یچشم انداز معمار یفیبر سط  ک یریمشارکت پذ، میمستق

  ینمدارید -یرابطه معنادار.16 جدول
Chi-Square Tests Asymp. Sig. (2-sided) 

 ینمدارید مولفه های ارزشرای فرهنگی
Pearson Chi-Square .006 

N of Valid Cases 414 

 1011یافته های پژوهش،  منبع:

ومود رابطه  انگریبمی باشد، بنا بر این  (≥p (0.06بدست آمد که بزرگتر از  sig  0. 006( عدد -11-4بر اساس مدول )

 معناداری می باشده رابطههستیم و  یچشم انداز معمار یفیبر سط  ک ینمدارید، میمستق

  یدوست عتیطب -یرابطه معنادار. 17 جدول
Chi-Square Tests Asymp. Sig. (2-sided) 

 یدوست عتیطب مولفه های ارزشرای فرهنگی

Pearson Chi-Square .000 
N of Valid Cases 414 

 1011یافته های پژوهش،  منبع:

ومود رابطه  انگریبمی باشد، بنا بر این  (≥p (0.06آمد که بزرگتر از  بدست sig  0. 000( عدد -10-4بر اساس مدول )

 معناداری می باشده هستیم و رابطه یچشم انداز معمار یفیبر سط  ک یدوست عتیطب، میمستق

 پژوهشی علمی دستاورد و گیری نتیجه

 بیشتره است شده پرداخته یقتدق فرایند از حاصله پیشنرادات و بندی ممع گیری، نتیجه تفسیر، بدث، به انترا در

 کنندگان شرکت بیشتر تدصیالت و بوده سال 05 از بیشتر کنندگان شرکت اکثر سن و اند بوده مرد کنندگان شرکت

 رابطه ررسیب تدقیق اصلی هد ه  است بوده سال پنچ از بیشتر کنندگان شرکت سکونت مدته باشد می دیپلم زیر

 کهه است بوده شیراز قصردشت مدله مددوده در مسکونی فضاهای انداز چشم گیری شکل و فرهنگی ارزشرای بین

 ها هیافت اساس بره است شده مدقق هد  و اشاره آنرا به مبسوط صورت به و رسیده تدقق اهدا  به قبل بخش در

 تاثیر لمد زا ساکنین برداشت در ادراک میان این دره است داشته تاثیراتی ساکنین بر مسکونی فضاهای در انداز چشم

 -4) های یافته اساس بر قسمت این دره باشد می قصردشت مدل اهالی شامل پژوهش اماری مامعهه است بوده گذار

 آماری های لتدلی و نظری مباحث به تومه با و شده پرداخته پژوهش فرضیات تبیین به تدقیق( پژوهش های یافته

 ارید معنی سط  آزمون و همبستگی مسیر تدلیل  های روش از پژوهش این دره است انجامیده ها فرضیه اثبات به
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 دلیلت مدل از مدله ساکنین بر مسکونی فضاهای انداز چشم با فرهنگی ارزشرای سنجی ارتباط مرته شده استفاده

 نگیفره ارزشرای های مولفه بین داری معنی سط  آزمون مرت وه شده استفاده لیزرل افزار نرم در همبستگی مسیر

 و روز به مباحث از مسکونی فضاهای انداز چشم و فرهنگی ارزشرای موضوعه شده استفاده اس پی اس ارافز نرم از

 انداز چشم در منظر معماری و شررسازی معماری، ای، رشته میان نگاهه  است گرفته قرار معماران تومه مورد کمتر

 نفیم تدول مشکله است داشته مودو باز دیر از قصردشت مدل بودن فرد به مندصر بدلیل مدل مسکونی فضاها

 ناسنامهش عنوان به که شیراز شرر کالن قلب در بکر و روستایی مدیط از قصردشت مدل مسکونی فضاهای انداز چشم

 تیخش های خانه مثل داشته متفاوتی نماهای وه است تاریخی دوران طول در شیراز گیری شکل نمایان وه است شرر

 مدله مددوده در مدید معماریه  استههه ای چینه های دیوار با پیرامون باغرای کوچه و طبقه یک( باغ خانه) ویالیی

 نقش یانسان و مسکونی تراکم افزایش و آسمان خط تغییر با و طبقه چند های آپارتمان ساخت و تخریب با قدیمی

ه است بوده ادینهنر قدیمی های سنت در فرهنگی ارزشرای روح و مدل بافته است کرده بازی مدل در ارزش ضد

 خریبت به منجر گسترده های سازی آپارتمان اما کنیم نگرداری و حفن را مدله تاریخی شناسنامه است این بر تالش

 وردم آپارتمانی مسکونی های ساختمانه شود می مسکونی فضاهای انداز چشم تغییر  فرهنگی های ارزش فراموشی و

 شده دلم فرهنگی ارزشرای تغییر باعث مدل به مرامرت ایجاد و کنینسا تراکم افزایش بر عالوه تدقیق در بررسی

 شیراز رشر حاشیه به و اند نیامده کنار مسکونی فضاهای انداز چشم در مدید تغییرات با مدل قدیمی ساکنینه است

 و ختشنا شده، مدل بافت در فرهنگی ارزشرای کاهش و مدل امتماعی بافت تغییر به منجر که اند نموده مرامرت

 و طبیعی انداز چشم توسعه و نگرداری در شده حاصل شکا  ترمیم به میتواند مدل فرهنگی ارزشرای به احترام

 موارد زا نمادی موردی نمونه یک عنوان به میتواند شیراز قصردشت مدله بررسی کلی طور به کند کمک ساخت انسان

 ررهایش گسترش نتیجه در کهه دانست پارتمانیآ های مجتمع گسترده ساخت و مسکونی فضاهای انداز چشم ضعف

 قابل بخش ترتیب بدین و شده واقع ای تومه کم مورد حفاظتی، قوانین و مامع برنامه عدم همچنین و مدور اتومبیل

 داده قرار نابودی نرایت در و کاهش خطر با را مدله پیرامون مدیط و مسکونی فضاهای در انداز چشم از تومری

ه شود یم مسکونی فضاهای در انداز چشم گیری شکل بر فرهنگی ارزشرای تاثیر و نقش کیفی هشکا باعث وه است

 اهایفض انداز چشم و گیرد قرار تومه مورد بیشتر باید که است مرمی و مدید مباحث از فرهنگی ارزشرای موضوع

ه ردگی قرار ذیربط های نراد تومه مورد باید است بوده شررسازان و معماران تومه مورد کمتر کنون تا که مسکونی

 باید دلم بافت تغییر در دخیل عوامل دیگر و شرری ریزان برنامه مدت بلند سیاسترای و امتماعی اقتصادی، عوامل،

 مانرایساخت به آنرا تبدیل و مدله مسکونی فضاهای در انداز چشم تخریب به منجر تاه شوند ریزی برنامه و کنترل

 ه نشوند( انآپارتم) مسکونی های مجتمع

 رهنگیف ارزشرای بین ای رابطه چه" اول سوال با رابطه در رسیدیم؛ فرضیه دو به که داشتیم سئوال دو پژوهش این در

 شود؛ می پرداخته ساخته مدقق فرضیه به سئوال اساس بر که "دارد؟ ومود معماری انداز چشم کیفی سط  ارتقاء و

 انتظارات، عملکرد، امتماعی، روش امتماعی، تعلق:  همچون هایی فهمول شامل فرهنگی های ارزش رسد می نظر به"
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 ،پذیری مشارکت ،(همدلی) فردی منافع بر ممعی مصال  ترمی  پذیری، مسئولیت زندگی، روش رسوم، و آداب

 "هباشد می  معماری انداز چشم کیفی سط  بر معناداری رابطه دارای دوستی طبیعت و دینمداری

 "ند؟هست کدام مدله انداز چشم بر موثر قصردشت مدله ساکنین فرهنگی ارزشرای " دوم سوال با رابطه در -5-1-5

 امتماعی، لقتع شامل فرهنگی ارزشرای  رسد می نظر به" شود؛ می پرداخته ساخته مدقق فرضیه به سئوال اساس بر که

 عمناف بر ممعی مصال  رمی ت پذیری، مسئولیت زندگی، روش رسوم، و آداب انتظارات، عملکرد، امتماعی، روش

 دازان چشم بر که هستند فرهنگی ارزشرای ممله از دوستی طبیعت و دینمداری پذیری، مشارکت ،(همدلی) فردی

  "هاست گذار تاثیر مدله

 اثبات به( پژوهش های یافته -4) های یافته تدلیل و بررسی با ادامه در و پرداخته ها فرضیه بررسی به قسمت این در

 تعلق:  همچون هایی مولفه شامل فرهنگی های ارزش رسد می نظر بهه شود می پرداخته تدقیق های فرضیه رد یا

 یممع مصال  ترمی  پذیری، مسئولیت زندگی، روش رسوم، و آداب انتظارات، عملکرد، امتماعی، روش امتماعی،

 چشم کیفی سط  بر  معناداری بطهرا دارای دوستی، طبیعت و دینمداری پذیری، مشارکت ،(همدلی) فردی منافع بر

 وزهح این اندیشمندان نظریات و امر متخصصین اساتید، مدل، اهالی با مصاحبه اساس بر "هباشد می  معماری انداز

 امتماعی، روشه5 امتماعی، تعلقه1: شامل مولفه یازده به و شناسایی قصردشت مدله مردمان فرهنگی ارزشرای

 پذیری، مشارکته1 همدلی،ه2 پذیری، مسولیته0 زندگی، روشه1 رسوم، و دابآه5 انتظارات،ه4 ها، عملکرده0

 یافته -4) در داری معنی سط  آزمون های یافته نتایج اساس بره است گردید تقسیم دوستی طبیعته11 و دینمداریه13

 روش تظارات،ان ها، عملکرد امتماعی، روش امتماعی، تعلق: شامل فرهنگی ارزشرای های مولفه بین(  پژوهش های

 ستقیمم رابطه دوستی، طبیعت و دینمداری پذیری، مشارکت ،(همدلی) فردی منافع بر ممعی مصال  ترمی  زندگی،

 ابطهر دارای پذیری مسولیت و رسوم و آداب های، مولفه اما شود می تایید فرضیه این بنابر و باشد می دار معنی و

 هباشد نمی دار معنی و مستقیم

 روش رسوم، و آداب انتظارات، عملکرد، امتماعی، روش امتماعی، تعلق شامل فرهنگی ارزشرای  رسد می نظر به

 دوستی عتطبی و دینمداری پذیری، مشارکت ،(همدلی) فردی منافع بر ممعی مصال  ترمی  پذیری، مسئولیت زندگی،

 های یافته -4) مسیر تدلیل مدل نآزمو در "هاست گذار تاثیر مدله انداز چشم بر که هستند فرهنگی ارزشرای ممله از

 مسیر لیلتد نتایج اساس بره گردید تایید مدله انداز چشم بر فرهنگی ارزشرای های مولفه میان همبستگی( پژوهش

 سکونی،م فضاهای انداز چشم)وابسته ،(مولفه یازده شامل: فرهنگی ارزشرای) مستقل متغیرهای؛ میان رابطه همبستگی

 و  و( مولفه چرار ساخت انسان انداز چشم و مولفه سه طبیعی انداز چشم مولفه، رارچ کلی انداز چشم: شامل

 هاست شده تایید( ادراک)میانجی

 بر فرهنگی ارزشرای تاثیر و نقش به شررسازان و معماران نگرش به نو ای دریچه تدقیق این از آمده بدست نظریه

 انداز مچش تخریب و نوسازی به اقدام گونه هر از قبل دبای وه باشد می مسکونی فضاهای در انداز چشم گیری شکل

 وامعم فرهنگ به تومه با و پرداخت مدل ساکنین فرهنگی ارزشرای عمیق شناخت به معماران مسکونی، فضاهای در
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 سکونیم فضاهای در انداز چشم گیری شکل در فرهنگی ارزشرای به وابسته آرمانرای و تاریخی پیشینه هویت، دارای

 و نقش فرهنگ، و هویت دارای های مدله دره شود پرداخته مدید ساز و ساخت و طراحی به سپس و فتهیا دست

 یکی، بر گذاری تاثیر با و دارند رابطه هم با مسکونی فضاهای در انداز چشم گیری شکل بر فرهنگی ارزشرای تاثیر

 هپذیرفت خواهد تاثیر دیگری

  منابع

 در فرهنگ نور، پیام دانشگاه در اسالمی فرهنگی ارزشرای دلم طراحی ،(1011) برروز اسکندرپور، ه1

 ه011-001 صفده ،1011 پاییز ،54 شماره ،0 دوره ، اسالمی دانشگاه

 هترران طدان، انتشاراته مدیط و انسان روانشناسی ،(1012) پور حسن فریده عطایی؛ الرام مدمد؛ فر، برزاد ه5

 آرزو ترممه؛) شرر، مسکونی مدیط کیفیت سنجش های روش و رویکردها ،(1013) وان ویک، پل ه0

 هترران آذرخش، انتشارات ،(مولودی رفیعیان؛

 هترران شرر، آرمان انتشارات ها، مجموعه و مسکن شرر ،(1011) شررام پوردیریمی، ه4

 هترران شرر، آرمان انتشارات مسکونی، مدیط در انسانی منظر ،(1014) شررام پوردیریمی، ه5

: ناشر الکترونیک، نشر ،1015 پائیز: چرارم ویرایشه SPSS افزارنرم کاربردی آموزش( 1015) آرش حبیبی، ه1

 همدیرپارس اینترنتی پایگاه

 هویتی ساختار تقویت راستای در مدلرای مسجد مکانگزینی ارزیابی( 1015) خزاعی مریم مواد؛ خدائی، ه0

 ه53 -5 ص شرری، مطالعاته سکونت برای مکانی عنوان به مدالت

 ،(مدمودی امیرسددعید ترممه؛) اطالعات، مدیریت: معماری دهددی برنامه ،(1021) پی دانددا دورک، ه2

 هترران دانشگاه انتشارات

 مگا: انتشاراته زاده اصالن مردی: ترممهه معنوی سوسیولوژیسم تا امتماعی فلسفه ،(1011) ژان دورکیم، ه1

 هترران نو،

 شلفین، انتشارات( ه نیا یوسف برزگر،: هترمم) طراحی، و معماری فرهنگ، ،(5335)آموس راپاپورت، ه13

 هساری ،1013چاپ؛

 مومنیان، ارزو ترممه؛) شرری، طراحی کیفیت با های مکان اراعه ،(1011) همکاران و ایوانز رامر، ه11

 هترران طدان، انتشارات ،(همکاران

 هترران آییژ، انتشارات ، شرری منظر ،(1011) فرانک الدینی، سیف ه15

 ه ترران کیران،: انتشارات ، دوم ملد  امتماعی، علوم تطبیقی المعار  دایره ،(1001) علیرضا شایانمرر، ه10

ه ایران در ارزشی دگرگونی روند بررسی ،(1021) آیین مرر مصطفی و بشیری مدمد رضا؛ مدمد طالبان، ه14

 ه10 -50ه 1021 ،برار 0 ،شمدارة 1 دورة امتمدداعی، علددوم دانشددنامددة

ه پژوهشی مطالعات در مسیر تدلیل کاربردی های تکنیک ،(1015) مانیا مرتضی ممال؛ عبدالملکی، ه15

 هترران ناظر،: انتشارات
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 هترران دانشگاه انتشارات کامل، دوره دهخدا نامهلغت ،(1000) دهخدا عالمه ه11

  ایران، اسالمی ممروری در فرهنگی هویت و توسعه ،(1021) هراتی مدمدمواد  رحیم؛ مدمد عیوضی، ه10

 ه52-11  صفدات ،51 شماره 1021 تابستان هفتم سال اسالمی، انقالب مطالعات ژوهشیپ -علمی فصلنامه

  ،(حجتی وحیده و مضطرزاده حامد ترممه؛) پایدار، مدالت در پایه مفاهیم ،(1011) آوی فریدمن، ه12

 هترران طدان، انتشارات

 هتررانه ترران دانشگاه انتشارات  ،(طبیبیان منوچرر ترممه؛) شرری، منظر گزیده ،(1014) گوردن کالن، ه11

 مؤسسه ،(فر عینی علیرضا: ترممه) معماری، در تدقیق روشرای ،(1011) دیوید وانگ، و لیندا گروت، ه53

 هنرم چاپ ترران، دانشگاه: انتشارات

 سال مختلف، های رشته نظران صاحب نظر بر تأکید با منظر مفروم ،(1011) منصوری سیدامیر امین؛ ماهان، ه51

 ه52-10 صفدات ،1011 اردیبرشت/ 40 شماره ،14 دوره/ چراردهم

 هترران طروری،: انتشاراته عمومی شناسی مامعه ،(1012) منوچرر مدسنی، ه55

 ملد ،(مدمدخواموی: ترممه) اربعه، عقلی اسفار ،(1015) شیرازی صدر ابراهیم بن مدمد مالصدرا، ه50

 ه قم  مولی، ،انتشارات1
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