
 

 

 

 

 

 پصيَشی-فصلىامٍ علمی

 ایریسی مىطقٍجغرافیا ي بروامٍ

 1399، زمستان 1سال یازدَم، شمارٌ 

 909-921صص: 

 
 فضایی َای گًوٍ گیری شکل بر ساکىان محیطی ادراک تاثیر یابی مدل

 1(شیراز شُر شرق در آباد حسیه محلٍ: مًردی مطالعٍ)مسکه
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 گطٍُ هعواضی، زاًطکسُ ٌّط ٍ هعواضی، ٍاحس ضیطاظ، زاًطگاُ آظاز اسالهی، ضیطاظ، ایطاى ،زاًطجَی زکتطی

2وصر طاَرٌ
  

    طٍُ هعواضی، زاًطکسُ ٌّط ٍ هعواضی، ٍاحس ضیطاظ، زاًطگاُ آظاز اسالهی، ضیطاظ، ایطاى؛ گضْطساظی زاًطیاض

  حامد مضطرزادٌ

 طاظ،یض ،یزاًطگاُ آظاز اساله طاظ،یٍاحس ض ،یزاًطکسُ ٌّط ٍ هعواض ،یگطٍُ هعواض اض،یاستاز ،یضْطساظ یترصص یزکتط

  طاىیا

 19/07/1399تبزیخ پریسؼ:   03/04/1399تبزیخ دزیبفت:

 چکیدٌ 

ٍ  است، ضٍش پیوایطی تحقیقباضس. ضٍش تحقیق حاظط اظ ًَع تحقیقات ّوبستگی ٍ بِ لحاظ ّسف، تحقیقی کاضبطزی هی

ّا پطسطٌاهِ هحقق ساذتِ ٍ با استفازُ اظ طیف لیکطت تْیِ گطزیس ّسف اظ پژٍّص حاظط چگًَگی تاثیط ابعاض گطزآٍضی زازُ

ّای هسکًَی هحلِ حسیي آباز ضْط ضیطاظ جْت پاسد بِ گیطی ذاًِساکي زض ضکل سالِ 66تا  30ازضاک هحیطی ساکٌاى 

حجن باضس. ّای هسکي اثط گصاض است( هیگیطی گًَِسَال اصلی پژٍّص)چگًَِ ازضاک ساکٌاى اظ هحیط بط ًَع ضکل

پاسد یکساًی بسٌّس، زض صس اظ جوعیت  50زضصس ٍ با ایي فطض کِ  5زض صس، احتوال ذطای  65اطویٌاى با سطح احتوال 

گَیِ تْیِ ٍ تَظیع  20گیطی تصازفی سازُ ٍ زض زستطس، پطسطٌاهِ با با ضیَُ  ًوًَِ باضس کِ ًفط تعییي گطزیس. 400بطابط 

تحلیل ضس.  ضٍش آظهَى ٍ بطضسی فطضیات تحقیق استفازُ اظ آهاض  24ًسرِ  spssگطزیس. پطسطٌاهِ با استفازُ اظ ًطم افعاض 

 0.605وبستگی پیطسَى ٍ ضگطسَى صَضت گطفت. اعتباض پایایی ایي پطسطٌاهِ با تَجِ بِ آلفای کطًٍباخ (، Tّاستیَزًت)

کَضس ضوي ضٌاسایی عَاهل هَثط بط ازضاک هحیطی، ضابطِ ّوبستگی بیي ایي هْن با هَضز تاییس قطاض گطفت. هقالِ حاضط هی

ًْایی بِ سَال اصلی پژٍّص تطسین کٌس. ًتایج ایي  ّای فضایی هسکي زض قالب یک هسل تحلیلی جْت پاسدعاهل گًَِ

پژٍّص بیاًگط آى است کِ عَاهل کیفی اظ قبیل: توایع ٍذَاًایی، زستطسی ٍ ًفَشپصیطی، تٌَع ٍ پَیایی عولکطزّا، ایوٌی ٍ 

 ٌس. کّای هسکي ایفاء هیگیطی گًًَِقص هَثطی ضا زض ضکل 612/0با هیعاى  آسایص اهٌیت، ذَاًایی، هحیط طبیعی،

 

 . گًوٍ شىاسی، مسکه، ادراک محیطی، محلٍ حسیه آبادکلیدياشگان:  
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 زإٞٙبیی ثٝ وٝ اغت «غبوٙبٖ زٚاٖ غالٔت ٔیصاٖ ثس آٖ ثبش فضبی تأحیس ٚ ٔػىٗ ویفیت ٔفْٟٛ تجییٗ» عٙٛاٖ ثب أیسی عجداِسغَٛ دوتسی زغبِٝ اش ثسٌسفتٝ ٔمبِٝ ایٗ . 
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 مقدمٍ
ٞبیی ٚالعیی  اش ٘سػیتیٗ ٔػیب ّی اغیت ویٝ ثؿیس ثیب آٖ دغیت ثیٝ ٌسیجیبٖ ثیٛدٜ ٚ ٕٞیٛازٜ دز تیالؼ              ٔػىٗ یىی اش پدیدٜ

ٝ عّییی ز ییٓ ایٙىییٝ ثییسای دٌسٌییٛ٘ی ٚ یییبفتٗ پبغییسی ٔٙبغییت  ٔعمییَٛ ٚ ا٘دیؿییٝ ثییسای آٖ اغییت. ایییٗ پدیییدٜ ٚ یییب ٔػییئّ 

وبِجیدی اغیت  ٕٞیؿیٝ اش ثعید ادزاویی ٔیٛزد ثسزغیی لیساز دازد ٚ         -فسٍٞٙیی ٚ التكیبدی   -دازای اثعبد ٌٛ٘یبٌٖٛ ارتٕیبعی  

ٝ           اش ایٗ غجت چٖٛ ٔعضّی الیٙحیُ زسػیبزٜ ٔیی    ای ٕ٘بیید  ثیب ثسسیٛزدی ٔیٙهٓ  ٕٞیٝ رب٘جیٝ ٚ ثیٝ ییه غیسٗ ٔییبٖ زؾیت

ُ ٔی (. أیسٚشٜ ثیٝ سیبطس رجیس ش٘یدٌی ٚ تٛریٝ ثیٝ ٘یٛ  ادزان         Ahari et al ,1988ٞیب دغیت یبفیت)   تٛاٖ ثٝ ٘سػتیٗ زاٜ حی

ٞییییبی ا٘ػییییب٘ی  ارتٕییییبعی  ثییییٛٔی ٚ فسٞٙییییً ٘بدیییییدٜ ٌسفتییییٝ ٔییییی  غییییبوٙبٖ اش ٔحیییییی  ثػیییییبزی اش ازشؼ

غییىٛ٘تی غییبوٙبٖ ٘مییؽ اغبغییی دازد    -(. احػییبظ ایٙىییٝ ٔحیییی ٔػییىٛ٘ی دز ش٘ییدٌی ارتٕییبعی Zarghami,2010ؾییٛد)

 ٝ ٓ زییصاٖ  ٔٛزد تٛرٝ ثس٘بٔی ٝ  ٚ تكیٕی اش اییٗ  زٚ ٘ییبش ثیٝ احػیبظ      (.Ahari et al ,1988:11ٞیبی ٔػیىٗ اغیت)   ٌییساٖ ثس٘بٔی

ثسسییٛزدازی اش ٔحیییی ٔػییىٛ٘ی ٔٙبغییت ٚ لسازٌییسفتٗ دز فضییبیی غییىٛ٘تی وییٝ ثییٝ أىب٘ییب   تػییٟیال   سییدٔب          

سٚز   ثٟداؾییتی  ٔساوییص آٔٛشؾییی  ٔساوییص سسییید ٚ فییسٚؼ  أییبوٗ فسٍٞٙییی ٚ ٔییرٞجی دغتسغییی داؾییتٝ ثبؾیید ٚ  یی       

غییبشی ٔحّییی  ٘مییؽ ٞییبی غییبستٕبٖٞییب  ٔكییبِش ٚ ؾیییٜٛدز٘هسٌیییسی عییٛأّی ٕٞ ییٖٛ:  تٛغییعٝ  تىیییٝ ثییٝ فٙییٖٛ  زٚؼ

ٞییبی ٔػییىٗ ٚ زغیییدٖ ثییٝ سٛدوفییبیی دز ایییٗ شٔیٙییٝ  ٕٞ ٙیییٗ ٔطبِعییب  عٕیییك ٚ ٟٕٔییی دز دغییتیبثی ثییٝ اٞییدا  ثس٘بٔییٝ

ٝ ٕٞییٝ رب٘جییٝ ػییىٗ ؾییٟسی اش إٞیییت ٚیییطٜ ای ثسسییٛزداز  ؾٙبغػییی ٔای اش اثعییبد ٔستّییک ٔػییىٗ یییب ثییٝ عجییبزتی ٌٛ٘یی

(.اش اییٗ زٚ اییٗ پیطٚٞؽ دز قیدد آٖ اغیت ویٝ ثیب ثسزغیی عٛأیُ تبحیسٌیراز ادزان غیبوٙبٖ اش            Ahari et al ,1988اغیت) 

  ُ ٝ  ٔحیی ٚ چٍٍٛ٘ی تبحیس آٖ ثیس ؾیى ٞیبی ٔػیىٗ دز ٔحّیٝ حػییٗ آثیبد دز ؾیٟس ؾییساش زا دز ٞؿیت ثسیؽ          ٌییسی ٌٛ٘ی

ٝ  ٔجیب٘ی ٘هیسی  اٞیدا   غیٛاَ  فس ییٝ پیطٚٞؽ  زٚؼ تحمییك  یبفتیٝ ٞیب  ثحیج ٚ ٘تیزیٝ            اش لجیُ: ٔحدٚدٜ ٔیٛزد ٔطبِعی  

 ٌیسی ٚ آشٖٔٛ فس یٝ ٞب ٕ٘بیبٖ غبشد.

 مدل تزسیمی پژيَص .1ومًدار 

 
 وظزیريیکزد 

  ادراک ي ضىاخت محیط

-ٞیبی ارتٕیبعی ٚ ٔحییی   ٞیبی ٔػیىٛ٘ی  تیبحیساتی اغیت ویٝ ٔحییی      یىی اش ٔجبحج ٟٔیٓ دز ٔٛ یٛعب  ٔػیىٗ ٚ ٔحییی    

ٌراز٘یید. دز ٚالییا طساحییی ٔػییىٗ   سّییك ٔحیطییی اغییت وییٝ اش  ٞییبی اؾییتساوی ثییس زفتبزٞییبی غییبوٙبٖ ٚ زٍٞییرزاٖ ٔییی 
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طسیك ٔطبِعیٝ ثیٝ ٔٙهیٛز ادزان ٔٛ یٛ    طیسئ ٔػیب ُ ٚ ازا یٝ زاٜ حیُ ثیسای آٟ٘یب  ثیٝ ٘یبشٞیبی وٕیی ٚ ویفیی ویبزثساٖ                

ٚرییٛد ٚیطٌییی ٞییبی ویفییی  . Yar Ahmadi,1998) (تییب ٔحیطییی وبزآٔیید  ٔتٙبغییت وییبزثساٖ ٚ شیجییب پدییید آییید  پبغییخ دادٜ

ٔػىٗ ٚ ٔحیی ٞبی ٔػىٛ٘ی ثیس آٌیبٞی غیبوٙبٖ تبحیسٌیراز سٛاٞید ثیٛد ویٝ ٔیی تٛا٘ید ییه غیسپٙبٜ زا ثیٝ ٔحییی أیٗ ٚ               

ب   ٔحییی ٞیبیی زا ثیٝ ٚریٛد ٔیی      ٌسْ ثٝ ٔخبثٝ وبؾیب٘ٝ تجیدیُ وٙید. دز ٔزٕٛعیٝ ٞیبی ٔػیىٛ٘ی تٛریٝ ثیٝ اییٗ ٔٛ یٛع          

آٚزد وییٝ غییبوٙبٖ زا لییبدز ٔییی غییبشد  ثییٝ طییٛز ٘بسٛدآٌییبٜ ثییس فضییبٞبی عٕییٛٔی ٔحیییی ٞییبی ٔػییىٛ٘ی سییٛد ٘هییبز  ٚ   

ٝ  شٔیب٘ی (. Purdiehimi,1391:110ٔدیسیت ویسدٜ ٚ ثیٝ آٖ دَ ثػیتٍی پییدا وٙٙید)      ٖ  ٔستّیک  اطالعیب   وی  ٔحبقیسٜ  زا ا٘ػیب

ٖ   پیری اٚ ٔٙفعال٘ٝ آٟ٘ب زا ٕ٘ی وٙد ٔی پیسداشد  شییسا ٔ یص ٌٙزیبیؽ تٕیبٔی اطالعیب  ٔحیطیی         ٞیب ٔیی  سد  ثّىیٝ ثیٝ ٌیصیٙؽ آ

ٝ  ثبیید  تٛا٘بیی ٚ ا٘یسضی الشْ ثیسای ا٘زیبْ چٙییٗ ویبزی زا ٘یدازد.       ٝ  داؾیت  تٛری ٖ  غیسی  ییه  ثساغیبظ  ٔحیطیی  ٞیس  وی ثٙییب

ُ  فسٍٞٙی اغتٛاز ٞبی ٝ  ؾیى ٟسغیبش ٚ ٔعٕیبز   تیٛاٖ اهٟیبز داؾیت ویٝ اش ٔحیطیی ویٝ دز ٘هیس ؾ       ثٙیبثسایٗ ٕ٘یی   .اغیت  ٌسفتی

ؾیٛد  غیبیس افیساد آٖ ربٔعیٝ ٘ییص تعجییس ٚ تفػییس ٔؿیبثٝ داؾیتٝ ثبؾیٙد شییسا ا٘ػیبٖ ثیسای              ٔطّٛة  شیجب ٚ وبزآٔد لّٕداد ٔی

 الشْ(. Mc Andrew,2008ٔعٙیب دادٖ ٚ تفػیییس اطالعییب  ٔحیطیی ثییٝ تزییبزة ٚ دا٘ییؽ لجّیی سییٛد ثػیییبز ٚاثػییتٝ اغیت)    

ٓ  اغیت  ٝ   ٔحییی  ادزان ثیدا٘ی ٖ  ٔكیٙٛ   ثی شییسا دا٘یؽ ٔحیطیی أیسی ٘ػیجی اغیت ٚ اٌیس اییٗ          اغیت   ٘ػیجی  شییبدی  ٔییصا

٘ػجیت اش چؿیٓ ٘یبهس دٚز ثٕب٘ید  چیٝ ثػیب تیبحیس عٙبقیس ٔحییی ٔٛریت ثسداؾیت  ٔعٙیب ٚ زفتیبزی ؾیٛد ویٝ ٔیٛزد ٘هیس                 

(. أیب اییٗ ٘ػیجیت ثیٝ چیٝ عیٛأّی ٚاثػیتٝ ٔیی ثبؾید           1385زییصاٖ ٚ طساحیبٖ ٔحیطیی ٘جیٛدٜ اغیت)ثساتی       ٔدیساٖ  ثس٘بٔٝ

ٝ  فؿیسدٜ  طیٛز  ثٝ ثسٛاٞیٓ ٌسا ٓ  ثی ٗ ٟٔی ُ  تیسی ٝ ( ٔحییی  ٘ػیجی  ادزان عٛأی ٖ  ٔحییی  ٚ )وّیی  طیٛز  ثی ٝ ( غیبست  ا٘ػیب  طیٛز  ثی

ٖ  وٙیٓ  اؾبزٜ (سبـ ٝ  اِٚٛییت  ثیدٚ ِیرا آ٘ یٝ ثیٝ ٚاغیطٝ دزن ا٘ػیبٖ اش ٔحییی حبقیُ         .(1)ریدَٚ  دآٔ سٛاٞید  دغیت  ثی

ٌیسدد. آ٘ یٝ پییؽ    زتجیب  ٔیٛحس ثیب آٖ ٔیی    ٔی ؾٛد  ٔٙزیس ثیٝ ؾیٙبست عٛأیُ ٌٛ٘یبٌٖٛ دز شٔیٙیٝ ٘یٛ  ٌٛ٘یٝ ٔػیىٗ ٚ  ا         

 زٚغت ثٝ زاثطٝ ٔفبٞیٓ ایٗ دٚ عبُٔ ٔی پسداشد.

 در ادراک گًوٍ َای سکًوت مًلفٍ َای کیفی، فزَىگی ي ريحی رياوی اثزگذار .1جديل
 ٔٙبثا تعبزیک ٞبِٔٛفٝ

 اؾسبـ غٗ

 وٝ ٘ٛرٛا٘بٖ ٚ ٛدوبٖو  .اغت ٔؤحس آٟ٘ب غٛی اش ٔحیی ادزان ٚ ؾٙبست ٘ػجیت دز وبٔالًایٗ ِٔٛفٝ 

 د.آٔٛش٘ ٔی ٚ ٌسفتٝ لساز ٔحیی تأحیس تحت دیٍساٖ اش ثیؿتس ثػیبز داز٘د  لساز یبدٌیسی سطیس دٚزاٖ دز

 ٕٞیٗ دز ؾٛ٘د ٔی تجدیُ ٔحیی ؾٙبست ٟٔٓ ثػیبز اثصازٞبی ثٝ ثعدٞب وٝ ذٞٙی  ٞبیاٍ٘بزٜ ٚ اٍِٛٞب

 طساحی ٚ زیصیثس٘بٔٝ ٔدیسیت  فسایٙدٞبی ا ّت دز ٔٛ ٛ  ایٗ ٔتأغفب٘ٝ أب .ٌیس٘دیٔ ؾىُ دٚزاٖ

 .ؾٛدٔی فسأٛؼ ا٘ػب٘ی شیػت فضبٞبی

Shateryan, 

Mohsen(2012), 

Rafiean, 

Mojtaba(2010), 

Barati, Nasser(2006) 

 رٙػیت

 ثٝ ش٘بٖ ٚ ٔسداٖ تٛغی ٔحیی ارصاء ٚ وّیت. دازد ا٘ىبزی  یسلبثُ ٘مؽ ٔحیی  ادزان دز ٘یصایٗ ٟٔٓ 

 دز ٘یص ٔسداٖ ٚ ش٘بٖ ٞبیاِٚٛیت وٝ اغت دادٜ ٘ؿبٖ رٟب٘ی تزسثیب  .ؾٛدٔی ندز ٔتفبٚ  اؾىبَ

 دز ش٘بٖ ٟٔٓ ثػیبز ٔعیبزٞبی اش أٙیت ٚرٛد ٔخالً .اغت ٔتفبٚ  شیػت ٔحیی دزن ٚ ؾٙبست ٔٛزد

 .دٞدیٔ لساز تأحیس تحت زا آ٘بٖ ؾٙبست ٚ ادزان فسایٙد ٚ اغت ٔحیی ازشیبثی

Chomsky, (2000); 

Barati,(2006) 

 طجیعی ٔحیی

 ٍ٘بٜ ا٘د وسدٜ ش٘دٌی ٌٛ٘بٌٖٛ طجیعی ٞبیٔحیی دز وٝ افسادی .دازد تأحیس ٔحیی دزن ثس ٘یصایٗ ِٔٛفٝ 

 ثیٗ ٔحیی  ادزان ٚ ؾٙبست فسایٙد دز ٔخبَ طٛز ثٝ .ا٘ددادٜ ازا ٝ ٚاحد ٞبیٔحیی اش ٔستّفی تعجیس ٚ

 ا٘د شیػتٝ آٟ٘ب أخبَ ٚ دزیب غٛاحُ بٖ وٛٞػت قحسا  ٌسْ  ثػیبز غسد  ثػیبز ٔٙبطك دز وٝ وػب٘ی

 .اغت ؾدٜ دیدٜ ٔعٙبدازی ٞبیتفبٚ 

Uzzell.(2000) 

 ٔیصاٖ ؾ ُ 

 ٚ تحكیال 

 تسكف

. اغت تأحیسٌراز ٔحیی اش آٟ٘ب دزن چٍٍٛ٘ی ثس ٘یص افساد تسكف ٚ تحكیال  ٔیصاٖ ؾ ُ  ٔػّٕبً

ٔحیی دز وٝ وػب٘ی ثٝ ٘ػجت ا٘د ٜوسد ش٘دٌی ثصزي ؾٟسٞبی دز وٝ وػب٘ی ٘صد ٔحیی ثٝ ٍ٘بٜ ٔخالً

 .اغت ٔتفبٚ  ا٘دٝشیػت وٛچه ٞبی

Tschen, 

Rolf.(1991:32) 
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 شثبٖ ٚ فسًٞٙ

 فسًٞٙ ٚ شثبٖ .اغت ٔحیی اش ا٘ػبٖ ؾٙبست ٚ ادزان فسایٙد ثس تأحیسٌراز عٛأُ تسیٟٗٔٓ اش ٘یص شثبٖ

 ٚ سبـ ایٌٛ٘ٝ ثٝ از ٔحیی ٔكٙٛ  ٚ طجیعی عٙبقس آٖ  اعضبی ٚ ٚزاٖ ٌٛیؽ وٝ ؾٛدٔی ثبعج

 شثبٖ دٚ ٚزاٖ ٌٛیؽ تٛغی طجیعی ٔٙهس یه وٝ اغت ثعید ثػیبز عّت ٕٞیٗ ثٝ .وٙٙد تعجیس ٔتفبٚ 

 .ؾٛدٔیتفػیس ٚ دزن ٘حٜٛ یه ثٝ چیٙی  ٚ فبزغی ٔخالً ٔستّک 

Chomsky, (2000); 

Barati, (2006) 

Pallasma,Juhani.(200 ایٕٙی فیصیىیأىبٖ ٘هبز  ٚ أٙیت ارتٕبعی ٚ فساٞٓ ثٛدٖ ؾسایی  ایٕٙی ٚ أٙیت

9) 
تٙٛ  ٚ پٛیبیی 

 عّٕىسدٞب

 وبزایی  تٙٛ  فضبیی ٚ آشادی ا٘تسبة دز لبثّیت ثٝ ارسا دز آٔدٖ طیفی اش فعبِیت ٞبی ٔستّک
Bartuska.(2007,33) 

غسش٘دٌی ٚ 

 ارتٕب  پریسی

عبِیت ارتٕبعی الؿبز لبثّیت فضب دز اغتفبدٜ ٞبی ٔتٙٛ  ٚ تعسیک غبستبزٞبی وبِجدی ٔٙبغت رٟت ف

 Barker.(1968) ٔستّک غبوٙبٖ

 تٕبیص ٚ سٛا٘بیی
 ویفیتی وٝ ٔحیی زا اش ٘هس فیصیىی  فعبِیتی ٚ ثكسی ٔتٕبیص ٚ أىبٖ ثبشؾٙبغی آ٘سا فساٞٓ ٔی آٚزد.

Kellert,( 2008) 

آغبیؽ ٚ 

 آزأؽ

Pallasma,Juhani.(200 آغبیؽ الّیٕی ٚ آزأؽ زٚا٘ی غبوٙبٖ

9) 

دغتسغی ٚ 

 ٛذپریسی٘ف

 لبثّیت دغتسغی ثب فضبٞبی ٔستّک ٚ أىبٖ ازتجب  ثكسی ثیٗ ٘مب  ٔستّک
Bartuska.(2007,30) 

Pallasma,Juhani.(200 أىبٖ ٘هبز  ٚ أٙیت ارتٕبعی ٚ فساٞٓ ثٛدٖ ؾسایی ایٕٙی فیصیىی غسش٘دٌی

9) 

 Pfeifer and یفی اش فعبِیت ٞبی ٔستّکوبزایی  تٙٛ  فضبیی ٚ آشادی ا٘تسبة دز لبثّیت ثٝ ارسا دز آٔدٖ ط ز بیتٕٙدی

Brauneck,( 2008:5) 

تعبٔال  

 ارتٕبعی

لبثّیت فضب دز اغتفبدٜ ٞبی ٔتٙٛ  ٚ تعسیک غبستبزٞبی وبِجدی ٔٙبغت رٟت فعبِیت ارتٕبعی الؿبز 

 ٔستّک غبوٙبٖ
Polyzoides&sherwoo

d&tice.(1998:32) 

 گًوٍ مسکهادراک محیط ي 

یی ؾیبُٔ عیٛأّی اغیت ویٝ دز ٘تیزیٝ فعبِییت ٞیبی ا٘ػیبٖ دز فضیب ٕ٘یٛد عیٙیی یبفتیٝ ٚ ؾیبُٔ تٕیبٔی               ثعد وبِجیدی ٔحی  

ٚ دز ثسٌیس٘یدٜ ٔفٟییْٛ  . (butter, 2000)ٔحییی ٞیبی غیبستٝ ؾیدٜ اغیت ویٝ دز آٖ افیساد ش٘یدٌی   ویبز ٚ ثیبشی ٔیی وٙٙید            

  ٚ عّٕىییسد ا٘ػییبٖ تییبحیس  وییٝ ثییس احػبغییب    ٞیزب٘ییب  . (etoood.com)طساحییی غییبستٕبٖ ٚ ٔعٕییبزی داسّییی آٖ اغییت 

ویفیییت ٚ طساحییی ایییٗ ثعیید وییٝ ؾییبُٔ غییطش اؾیی بَ ٚ  رٟییت ٌیییسی   .(Pfeifer and Brauneck, 2008:15ٔییی ٌییرازد)

            ٝ ٝ  ٚ ٔكبِش  ٔػب ُ ٔسثٛ  ثٝ ٔزیبٚز  ثٙبٞیب ٚ ٔییصاٖ ویفییت فضیبی ثیبش ٔییبٖ ثّیٛن ٞیب ٔیی ؾیٛد. ٌٛ٘ی  اش ؾٙبغیی ٌٛ٘ی

ٖ  یدؾیب  ت.اغی  ٔعبقیس  دٚزٜ دز ٔعٕبزی ٟٔٓ ٔجبحج ٗ  إٞییت  ِحیب   اش ثتیٛا ٓ  دٚ ٔٛ یٛ   وٙیبز  دز زا ٔٛ یٛ   ایی  دیٍیس  ٟٔی

ُ  ٚ فضیب  یعٙی ٔعٕبزی ٘هسی ٔجبحج ْ  ییب  ؾیى ٝ .داد لیساز  فیس ٝ  ٚ ٌٛ٘ی َ  دٚیػیت  حیدٚد  ؾٙبغیی ٘ییص   ٌٛ٘ی ٝ   غیب  دز اغیت وی

 ْ ٖ  عّیٛ ٝ  اش ٌٛ٘یبٌٛ َ  غیی  دز ٚ دازد ویبزثسد  ٔعٕیبزی  رّٕی ٝ  غیب ُ  تعیداد  ٌرؾیت ٗ  اش تیٛرٟی  لبثی ٝ  ٔعٕیبزی  ٔحممیی  آٖ ثی

ٓ   ا٘ید. پسداستٝ َ  اییٗ ٟٔی ٝ  ٞبغیت غیب ٖ  دز وی ٗ  دزثیبزٜ  ٚ دازد ویبزثسد  اییسا ٛ  ٔٛ یٛ   ایی ثٙیدز    أیب  ؾیٛد ٔیی  ثحیج  ٚ ٌفتٍی

ٝ         .(Architects,2014)اغیت  ؾیدٜ  دادٜ تٛ ییش  آٖ ٔستّیک  ٚرٜٛ ؾٙبغیی  ثػییبزی اش ٔحممیبٖ ثیس اییٗ ثبٚز٘ید ویٝ ویبز ٌٛ٘ی

(. Tavasoli,2010)ٌییسد ؾیٛد ٚ ٔیٛزد تٛریٝ لیساز ٔیی     تیسی ٔطیسئ ٔیی   ثٙیدی غیبدٜ اغیت ٚ دز آٖ عٙبقیس دلییك     یه طجمٝ

تییٛاٖ ثیییبٖ وییسد ایٍٙٛ٘ییٝ ٔییی(. Moghtadaei:2006:135ثٙییدی لییساز دازد)ؾٙبغییی دز غییطش ثییبالتسی اش طجمییٝثٙییبثسایٗ ٌٛ٘ییٝ

ٝ    ؾٙبغی ثیب ٔفٟیْٛ غیبشی ٘صدیىیی ثػییبز ٔیی      وٝ ٌٛ٘ٝ ٌییسد  ٔیٛزد   ؾٙبغیی ثیٝ دزغیتی قیٛز  ٔیی     یبثید. شٔیب٘ی ویٝ ٌٛ٘ی

ٝ   ٔحممبٖ ٚالا ٔی لجَٛ عبْ ؾیٛد ٚ ٔیٛزد اغیتفبدٜ ٍٕٞیبٖ لیساز      ٞیبی تعجییٝ ؾیدٜ ٚازد شثیبٖ دا٘یؽ ٔیی      ؾٛد چیسا ویٝ ٌٛ٘ی

ٗ  . ثیسای (Gharebiglu, 2014:3)ٌییسد ٔی ٝ  پیسداست ٝ  تعسییک  ٌٛ٘یٝ ؾٙبغیی    ٔٛ یٛ   ثی  دازد.  یسٚز   آٖ ٔعیبزٞیبی  ٚ ٌٛ٘ی

َ  پبیی   ثیس  ٞیب دادٜ طجمٝ ثٙدی ْ  ٔؿیتسن   ٞیبی ٚ ٚیطٌیی  اقیٛ  Pfeifer andاغیت)  ٞیب پدییدٜ  ؾیٙبست  زاغیتبی  دز ٟٕٔیی  ٌیب
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Brauneck, 2008:5).            ثبؾید ویٝ دز   ِرا ثب تٛرٝ ثیٝ پیطٚٞؽ حیبهس ؾیٙبست ٚ ثسزغیی ٘یٛ  ٌٛ٘یٝ اش ٘هیس فیسْ ؾیىّی ٔیی

اش ایییٗ زٚ پییع اش  ٌییرازد.ٌییسدد وییٝ چٍٛ٘ییٝ ادزان ٔحیطییی غییبوٙبٖ ثییس پیییدایؽ ایییٗ ٟٔییٓ احییس ٔییی ادأییٝ ٔؿییسف ٔییی

ٞییبی (  غیی ع ٌٛ٘یی1ٚ2ٝٞییبی غییىٛ٘ت ٔؿییسف ٌسدید)ؾییىُ اثتییدا ٔحییدٚدٜ ثٙییدی ٌٛ٘ییٝٔطبِعییب  ٔیییدا٘ی ٚ اغییٙبدی  

 ازایٝ ؾدٜ اغت. 3ٚ  2غىٛ٘ت دز ٔحّٝ حػیٗ آثبد دغتٝ ثٙدی  وٝ دز ردَٚ
 سًییت(-تزکیثی)يیالیی یمحديدٌ خاوٍ َای مسکًو .2ضکل         سًییت(-محديدٌ خاوٍ َای مسکًوی تزکیثی)يیالیی .1ضکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گًوٍ ضىاسی الگًَای فضایی سکًوت در محلٍ حسیه آتاد .2جديل 

اٍِٛی 

 فضبیی

 اٍِٛٞبی ٔٛرٛد تعبزیک اٍِٛی فضبیی ثسؼ ٚ ٕ٘ب پالٖ

 

ٌٛ٘ٝ ؾٕبزٜ 

 )ٚاحدیه

 ٔػىٛ٘ی(

  

تسویجی)غٛییت  

 ٚیالیی(

 وٝ ٔػتمُ فضبیی ٔزٕٛعٝ

 سب٘ٛاز یه غىٛ٘ت ثسای

 دازای ٚ ؾٛد ٔی احداث

 ٚ تأغیػب  اطبق یه حدالُ

 ٚ آؾ صسب٘ٝ حٕبْ ٚ ثٟداؾتی

ثبؾد)طسئ  دغتؿٛیی ٚ تٛاِت

 .(1390تفكیّی ؾٟس ؾیساش  

 

 

ٌٛ٘ٝ ؾٕبزٜ 

) دٚ

 ٔػىٛ٘ی

 ٚیالیی(

  

 ٚیالیی

 ٔػتمُ ٔػىٛ٘ی غبستٕبٖ یه

 وٝ ٔحكٛز استكبقی حیب  ثب

 ؾدٜ احداث شٔیٗ لطعٝ دزیه

 یه غىٛ٘ت فمی ثسای ٚ

 ثیٙی پیؽ ٚ طساحی سب٘ٛاز

اغت)طسئ تفكیّی ؾٟس  ؾدٜ

(1390ؾیساش   .. 
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ٌٛ٘ٝ ؾٕبزٜ 

غٝ 

 )ٔػىٛ٘ی

 چٙد

 سب٘ٛازی(

  

 آپبزتٕب٘ی -پیّٛتی

 اش وٕتس اشتعداد ای ٔزٕٛعٝ

 دز یه ٔػىٛ٘ی ٚاحد 11

 آٖ ٔحٛطٝ وٝ ٔبِىیت لطعٝ

 قٛز  ٘جٛدٜ ٚ ثٝ استكبقی

 تعّك ٞب ٚاحد وّیٝ ثٝ ٔؿب 

ٞبی  بِت ایٗ ٌٝٛ٘. دازد

ٞب  چیدٔبٖ ٔحیطی   ٔزتٕا

ثّٛوٟبی ٔٙفسد  ثّٛوٟبی زدیفی 

ٚ تسویت ٔستّطی اش غبیس 

ثّٛوٟب 

-Biddulph,2007:49)اغت

53.) 

  

 محديدٌ مًرد مطالعٍ

ٌییراز اش ٘هییس فسٍٞٙییی  ارتٕییبعی  التكییبدی ٚ غیبغییی دز ؾییٟس ٞییبی ؾییبسف ٚ تییبحیسٔحّییٝ حػیییٗ آثییبد یىییی اش ٔحّییٝ

ثبؾید. اییٗ ٔحّیٝ دز ؾیسق وال٘ؿیٟس ؾییساش لیساز دازد ویٝ ثیبزشتسیٗ ؾبسكیٝ آٖ لسازٌییسی ثیس زٚی ثسؿیی اش              یؾیساش ٔ

ثبؾیید ٚ أییسٚشٜ ثییٝ ٔحّییٝ ازتفبعییب  ٚ دز ٔٙطمییٝ ٞفییت ؾییٟسدازی ایییٗ ؾییٟس اغییت. ٘ییبْ لییدیٓ ایییٗ ؾییٟسن اثٛ٘كییس ٔییی 

ؾیٟس ؾییساش  دز اییٗ ٔٙطمیٝ     حػیٗ آثبد ٔؿیٟٛز اغیت. ٔػیتٙدا  وؿیک ؾیدٜ ٔٛریٛد اش شٔیبٖ ٌرؾیتٝ قیحت پییدایؽ           

وٙید. اییٗ لّعیٝ ثیٝ ٘یبْ      وٙد. ٔزٕٛعٝ تبزیسی)لّعیٝ ٔٛریٛد(  دز ٔزیبٚز  اییٗ ٔحّیٝ اییٗ ادعیب زا احجیب  ٔیی         زا تبیید ٔی

تسیت غیّیٕبٖ)ٔسد قیّش غیالٔت ٚ أٙییت(  ویٝ ٔتعّیك ثییٝ دٚزاٖ لجیُ اش اغیالْ دز عكیس ٞسبٔٙؿییبٖ اغیت ویٝ ثعییدٞب              

. ثیٝ طیٛز   (.Rafat,2014:23)اعیساة ثیٝ اییساٖ اییٗ ثٙیب ثیٝ ٘یبْ لكیس اثٛ٘كیس ٘یبْ ٌسفیت            دز دٚزاٖ ثعد اش اغالْ ٚ ثیب ٚزٚد 

ٞییبی ٔػییىٗ أییسٚشی ت ییساتییی زا دز ثبفییت اقییّی ایزییبد ٕ٘ییٛدٜ اغییت  أییب ؾییبوّٝ   وّییی ٌسچییٝ تىِٙٛییٛضی ٚ غیبغییت

سیٗ اقییّی ٚ ٔٙهٛٔییٝ فسٍٞٙییی  ارتٕییبعی ٔحّییٝ ٕٞ ٙییبٖ لبثییُ ٔؿییبٞدٜ اغییت. تعییداد سییب٘ٛاز ایییٗ ٔحّییٝ طجییك آسیی      

اطالعبتی وٝ تٛغیی ییبٚزاٖ ؾیٛزای اغیالٔی ٚ غیبشٔبٖ آٔیبز اغیتبٖ فیبزظ اییٗ ٔحّیٝ تٟییٝ ٌسدیید ثیٝ قیٛز  تمسیجیی                

 (.Rafat,2014:12-7)٘فس تسٕیٗ شدٜ ؾدٜ اغت 7000ثبؾد ٚ رٕعیت ایٗ ٔحّٝ سب٘ٛاز ٔی 1250

                                وقطٍ مصًب ضُز ضیزاس .4 ضکل                 وقطٍ محلٍ حسیه آتاد              .3ضکل                 

 

 

 

 

 

 

 

 
                13۳3مصًب،  یلیماخذ: طزح تفص                                                             13۳3مصًب،  یلیماخذ: طزح تفص                             

 طزح چیدمان، درصد گًوٍ َا، ضاتطٍ در محلٍ .3جديل 
ٔحُ لسازٌیسی  طسئ چیدٔبٖ ؾٕبزٜ ٌٛ٘ٝ

 تٛدٜ

دزقد ٌٛ٘ٝ 

 ٞبی ٔٛرٛد

ٔتٛغی ازتفب    بثطٝ فسْ ثّٛن

 غبستٕبٖ

فسْ غبستٕبٖ 

 ٞب

محله حسین آباد شیراز)تل حسین 
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ٔػىٛ٘ی  ٔػتطیُ-ٔسثا  %44 چٟبز رٟت پساوٙدٜ 1

 (R111دٚطجمٝ)

 ٔػتطیُ-ٔسثا  11

 ٘بٔٙهٓ 4 فبلد طسئ ٔكٛة ٘بٔٙهٓ %61 ٔیب٘ٝ ٔتٕسوص 2

ٔػىٛ٘ی ثب تساوٓ  زدیفی %22  سة ٘ٛازی 3

 (R121ٔتٛغی)

 یه طسفٝ 14.20

 اَداف، سًال ي فزضیٍ پژيَص

ُ    ٞد  ٔمبِٝ حبهس ثسزغی تیبحیس ادزان ٔحیطیی   ٝ  غیبوٙبٖ ثیس ؾیى ٞیبی فضیبیی ٔػیىٗ دز ٔحّیٝ حػییٗ آثیبد       ٌییسی ٌٛ٘ی

ٝ  ادزان ٔحیطیی غیبوٙبٖ(  ثبؾید ٚ ثیب وٙتیسَ ٔت یسٞیبی ٔػیتمُ)     یساش ٔیی ؾٟس ؾی  ٝ ٚ ٚاثػیت پیطٚٞؽ غیعی دز دغیتیبثی     ٞیبی ٔػیىٗ(  )ٌٛ٘ی

 ٞبی شیس ایٗ پطٚٞؽ زا ٞدایت ٔی وٙد:ثٝ ٞد  ٔروٛز زا دازیٓ. اش ایٗ زٚ فس یٝ

 ٞبی ٔػىٗ احس ٌراز اغت ٌیسی ٌٛ٘ٝچٍٛ٘ٝ ادزان غبوٙبٖ اش ٔحیی ثس ٘ٛ  ؾىُ -

ُ      ٔیثٝ ٘هس  - ٝ  زغد ادزان غبوٙبٖ اش ٔحیی)عٛأیُ زٚحیی ٚ زٚا٘یی(  ثیس ٘یٛ  ؾیى ٞیبی ٔػیىٗ احیس ٌیراز     ٌییسی ٌٛ٘ی

 اغت.   

 ٞبی ٔػىٗ احس ٌراز اغت.ٌیسی ٌٛ٘ٝزغد ادزان غبوٙبٖ اش ٔحیی)عٛأُ ویفی(  ثس ٘ٛ  ؾىُثٝ ٘هس ٔی  -

 ٞبی ٔػىٗ احس ٌراز اغت.ٌ٘ٝیسی ٌٛزغد ادزان غبوٙبٖ اش ٔحیی)عٛأُ فسٍٞٙی(  ثس ٘ٛ  ؾىُثٝ ٘هس ٔی -

 ريش تحقیق

  زٚؼ تحمیییكثبؾیید. زٚؼ تحمیییك حییبهس اش ٘ییٛ  تحمیمییب  ٕٞجػییتٍی ٚ ثییٝ ِحییب  ٞیید   تحمیمییی وییبزثسدی ٔییی     

ٞییب پسغؿییٙبٔٝ ٔحمییك غییبستٝ ٚ ثییب اغییتفبدٜ اش طیییک ِیىییس  تٟیییٝ ٌسدییید. ربٔعییٝ ٚ اثییصاز ٌییسدآٚزی دادٜ اغییتپیٕبیؿییی 

  ٗ ثبؾید. ثیب تٛریٝ ثیٝ آٔیبز رٕعییت ٔحّیٝ        غیبَ ٔحّیٝ حػییٗ آثیبد ؾییساش ٔیی       69تیب   30آٔبزی تحمیك ؾبُٔ وّییٝ غیبوٙی

٘فیس تؿیسیف دادٜ ؾید ویٝ حزیٓ       7000حػیٗ آثبد وٝ تٛغی یبٚزاٖ ؾیٛزای ٔحّیٝ تٟییٝ ؾیدٜ ثیٛد ثیٝ قیٛز  تمسیجیی         

 دزقید اش رٕعییت پبغیخ یىػیب٘ی     50دز قید ٚ ثیب اییٗ فیسل ویٝ       5دز قید  احتٕیبَ سطیبی     95ٕ٘ٛ٘ٝ غطش اطٕیٙیبٖ  

٘فیس ازتمیبء     400٘فیس تعیییٗ ٌسدیید ویٝ ثیسای اطٕیٙیبٖ ثیؿیتس ثیٝ تعیداد           364ثدٞٙد ثیب فسٔیَٛ ویٛوساٖ ٔحبغیجٝ ٚ ثساثیس      

ٌیییسی ثییٝ زٚؼ تكییبدفی غییبدٜ ٚ دز دغییتسظ قییٛز  ٌسفتییٝ اغییت. ٔت یییس ٔػییتمُ)ادزان ٔحیطییی   یبفییت. زٚؼ ٕ٘ٛ٘ییٝ

ٝ        ثبؾید. دز پیطٚٞؽ حیبهس   غبوٙبٖ( ٚ ٔت یس ٚاثػتٝ)ٌٛ٘ٝ ٞیبی ٔػیىٗ( ٔیی    -ثیٝ دغتسغیی ٚ عّیُ ٚ عٛأیُ ٔیٛحس ثیس ٌٛ٘ی

ٓ             20ٞبی ٔػىٗ اش پسغؿٙبٔٝ ثب   ٌٛییٝ دز لبِیت دزریٝ ثٙیدی طییک ِیىیس  ٚ ثیٝ قیٛز  پیٙذ دزریٝ ای )ثػییبز ٔیٛافم

ٝ  پبغیخ  غیبشی وٕیی  ثیسای  ؾد.  دادٜ پبغخ ٞبثػیبز ٔسبِفٓ( ثٝ ٌٛیٝ تب ٝ  ٞیب ثی قیفس تیب ٔٙفیی دٚ ٚ اش قیفس      اش ٞیب ثٙیدی  دزری

  ٚ ٝ  ؾیٛد. ثیسای  ٔیی  دادٜ سٜٕ٘ی  تیب  ٔخجیت د ُ  تزصیی ْ  اش اطالعیب   پیسداشؼ  ٚ ٚتحّیی اغیت.   ؾیدٜ  اغیتفبدٜ  SPSS24 افیصاز  ٘یس

  ثبؾد.ٔی زٌسغیٖٛ ٚ پیسغٖٛ (  ٕٞجػتٍیtاغتفبدٜ اش آٔبز اغتیٛد٘ت ) تحمیك فس یب  ثسزغی ٚ آشٖٔٛ زٚؼ

 یبفتٝ ٞبی پطٚٞؽ

ٝ  ایٗ زٚاغبشی ٔٙهٛز ثٝ ٝ  پبغیخ  ٚ پسغؿیٙبٔ ٗ  ثی َ  ایی ٝ   غیؤا ٝ  ٚالعیبً  ویٝ پسغؿیٙبٔ ٝ  زا آ٘ ی ٔیی  اغیت  ؾیدٜ  طیسئ  آٖ ثیسای  وی

 ؾیدٜ  اغیتفبدٜ  (construct - validity)غیبشٜ  زٚاییی  ٚ (content – validity)ٔحتیٛا  زٚاییی  زٚؼ دٚ اش ییب ٘یٝ    غیٙزد 

ٗ  ٚ ٘هیسی  ادثییب   ثساغبظ ٔحتٛا  اعتجبز دز .اغت ٝ  الشْ لیساز ٌسفیت.   اغیبتید  اش ٘فیس  پیٙذ  تأییید  ٕٞ ٙیی اش  اغیت  تٛ ییش  ثی

ٓ  لبثُ ِحب  ٖ  فٟی ٝ  وّییٝ غیؤاال     ثیٛد ٗ  اش ٘فیس  30 استییبز  دز پسغؿیٙبٔ  ت یییسا   ا٘یدن  ثیب  غی ع . ٌسفیت  لیساز  ٘ییص  غیبوٙی

ٖ  استییبز  دز ٟ٘یبیی  اثصاز ثبؾید ویٝ ٘ؿیبٖ دٞٙیدٜ پبییبیی      . ٔیی 905لیساز ٌسفیت. آِفیبی وس٘جیب  ثیٝ دغیت آٔیدٜ          پبغیسٍٛیب

 (.  4ثبالی پسغؿٙبٔٝ اغت)ردَٚ 
 



 9911، شماره اول، زمستان یازدهمای، سال  نطقهریسی م پژوهشی جغرافیا و برنامه –فصلنامه علمی  919

 ثاخآلفای کزيو .4جديل

Reliability Statistic 

Cronbach’s Alpha Based on Standardized 

Cronbach’s Alpha Items N of Items 

0.905 400 20 

              ٝ ثیسدازی  غ ع ثسای ثسزغی اییٗ ویٝ حزیٓ ٕ٘ٛ٘یٝ ا٘تسیبة ؾیدٜ ثیسای تحّییُ عیبّٔی ویبفی اغیت  آشٔیٖٛ وفبییت ٕ٘ٛ٘ی

ایٙىیٝ ٔؿیسف ؾیٛد ویٝ ٕٞجػیتٍی ثییٗ ٔیٛاد آشٔیٖٛ دز ربٔعیٝ           ( ا٘زبْ ؾید. ٕٞ ٙییٗ ثیسای   KMOاِىیٗ) -ٔی یس-ویصز

( اغییتفبدٜ ؾییدٜ اغییت. ٕٞییب٘طٛز وییٝ دز  Bartletts test of sphericityثساثییس قییفس ٘یػییت  اش آشٔییٖٛ وسٚیییت ثبزتّییت ) 

اغییت وییٝ ثییب  0/814ؾییٛد دز پییطٚٞؽ حییبهس ا٘ییداشٜ حزییٓ ٕ٘ٛ٘ییٝ ٌٛ٘ییٝ ٔػییىٗ  ثساثییس اغییت ثییب   ٔؿییبٞدٜ ٔییی5رییدَٚ 

ثبؾید. ٕٞ ٙییٗ آشٔیٖٛ وسٚییت ثبزتّیت دز غیطش       ٔیی ثبؾید ٔییصاٖ لبثیُ لجیِٛی ٔیی       0.6ٝ ایٗ عدد ثیبالتس اش  تٛرٝ ثٝ ایٙى

p<0,001  .ٔعٙی داز اغت 

 kmoآسمًن  .5جديل

 

 

 

 

 

 
 َاسًال ي آسمًن فزضیٍ

      ٝ ٞیبی ادزان ٔحیطیی غیبوٙبٖ)ویفی  فسٍٞٙیی ٚ زٚحیی زٚا٘یی(  ٞسوییداْ اش       پیع اش ٔعییٗ ؾیدٖ  یسیت ٕٞجػیتٍی ِٔٛفی

ت. دز ٞب أتیبشدٞی ؾید ٚ چٍیٍٛ٘ی تیبحیس ٞسییه ٔؿیسف ٌسدیید ویٝ دز اییٗ ثسیؽ ثیٝ آٖ پسداستیٝ ؾیدٜ اغی             شیس ِٔٛفٝ

          ٝ زییصی دز ازتمیبء ویفییت    ٟ٘بیت  ٕٗ ٔؿیسف ؾیدٖ چٍیٍٛ٘ی ادازن ٔحیطیی غیبوٙبٖ  ثیٝ قیٛز  ریصء رٟیت ثس٘بٔی

   ٝ ٝ           ٌٛ٘ٝ ٞبی غىٛ٘ت رٟیت تٛغیعٝ ٌٛ٘ی ٞیب دز  ٞیبی فضیبیی ٔػیىٗ دز ٔحّیٝ حػییٗ آثیبد  ثیسای ٞیس ییه اش شییس ِٔٛفی

 ( اش ٘هس دزرٝ إٞیت أتیبش دٞی ؾد.4  3  2لبِت ٕ٘ٛداز)

ُ ِییرا دز پبغییخ  ٞییبی ٔػییىٗ احییس ٌییراز ٌیییسی ٌٛ٘ییٝثییٝ غییٛاَ پییطٚٞؽ )چٍٛ٘ییٝ ادزان غییبوٙبٖ اش ٔحیییی ثییس ٘ییٛ  ؾییى

تٕیبیص   )ٚ ثیس اغیبظ ِٔٛفیٝ ٞیبی ادزان ٔحیطیی دز پیؿیٍفتٝ ٚا یش ٚ ٔجیسٞٗ اغیت ویٝ عٛأیُ ویفیی اش لجییُ:               اغت ( 

آغیبیؽ ٚ آزأیؽ(  ثیب أتیییبش     ایٕٙیی ٚ أٙییت  سٛا٘ییبیی    ٚسٛا٘یبیی  دغتسغیی ٚ ٘فٛذپیریسی  تٙیٛ  ٚ پٛیییبیی عّٕىسدٞیب      

912/0  ُ ٌییسی ٔػیىٗ  ٚ دزن غیبوٙبٖ اش ٔحییی احیس ٌیراز اغیت ویٝ دز ادأیٝ دز ثحیج پبغیخ ثیٝ فس ییب               ثس ٘ٛ  ؾیى

 ثٝ ایٗ عٛأُ ٟٔٓ پسداستٝ ؾدٜ اغت. 

ُ      ثٝ ٘هس ٔی :1فس یٝ  ٝ  زغد ادزان غیبوٙبٖ اش ٔحیی)عٛأیُ ویفیی(  ثیس ٘یٛ  ؾیى ٞیبی ٔػیىٗ احیس ٌیراز     ٌییسی ٌٛ٘ی

 عّٕىسدٞییب  پٛیییبیی ٚ تٙییٛ  ٘فٛذپییریسی  ٚ دغتسغییی ٚسٛا٘ییبیی  تٕییبیص:) اشلجیییُ  "ویفییی عٛأییُ" دز ٘تیزییٝ:  تاغیی

ُ  ٘یٛ   ثیس  912/0 أتییبش  ثیب   (آزأیؽ  ٚ آغیبیؽ  سٛا٘یبیی   أٙیت  ٚ ایٕٙی ٝ  ٌییسی ؾیى  ٌیراز  احیس  غیىٛ٘ت  ٞیبی ٌٛ٘ی

ٝ  ٚ حیداوخسی  ویفیت ِرا. اغت ٝ  ٚییطٜ  تٛری ٗ  ثی ُ  ایی ٝ  ٔٙزیس  تٛا٘ید  ٔیی  عٛأی ٖ  حیداوخسی  دزن ثی  ٚ ٔحییی  اش غیبوٙب

 .ثبؾد داؾتٝ غىٛ٘ت ٞبی ٌٛ٘ٝ ٌیسی ؾىُ ٘ٛ  ثس ٔػتمیٓ تبحیس

KMO and Bartlett’s Tests 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy 

0.814 

Bartlett's Test of 

Sphericity 
Approx. Chi-Square 4928.34 

 df 378 

 Sig 0.001 



 617... محیطی ادراک تاثیر یابی مدل

 َای کیفی گًوٍ فضایی ي سیز عامل  جديل ضزیة َمثستگی عامل .1ومًدار 

 
ُ       ٘هیس ٔیی   ثٝ :2فزضیٍ  ٝ  زغید ادزان غیبوٙبٖ اش ٔحیی)عٛأیُ فسٍٞٙیی(  ثیس ٘یٛ  ؾیى ٞیبی ٔػیىٗ احیس    ٌییسی ٌٛ٘ی

ُ " ٌراز اغیت  دز ٘تیزیٝ:   ُ  اش  " فسٍٞٙیی  عٛأی ٗ : لجیی ٖ  ؾی ُ   رٙػییت   اؾیسبـ   غی ً  تحكییال    ٔییصا  ٚ فسٞٙی

ٝ  ٌییسی -ؾىُ ٘ٛ  ثس 805/0 أتیبش ثب " (شثبٖ ٝ  ِیرا . اغیت  ٌیراز  احیس  غیىٛ٘ت  ٞیبی  ٌٛ٘ی ٝ  تٛری  شیسغیبست  ٘یسٚیذ  ثی

ٝ  ٚ فسٍٞٙیی  عٛأُ ٚ ٞب ٝ  ٚییطٜ  تٛری ٗ  ثی ُ  ایی ٝ  ٔٙزیس  تٛا٘ید  ٔیی  عٛأی ٖ  حیداوخسی  دزن ثی  بحیستی  ٚ ٔحییی  اش غیبوٙب

 .ثبؾد داؾتٝ غىٛ٘ت ٞبی ٌٛ٘ٝ ٌیسی ؾىُ ٘ٛ  ثس ٔػتمیٓ

 َای فزَىگی گًوٍ فضایی ي سیز عامل  جديل ضزیة َمثستگی عامل .2ومًدار 

 
 

ُ زغیید ادزان غییبوٙبٖ اش ٔثییٝ ٘هییس ٔییی :3فزضیییٍ  ٞییبی ٌیییسی ٌٛ٘ییٝحیی)عٛأییُ زٚحییی ٚ زٚا٘ییی(  ثییس ٘ییٛ  ؾییى

 تعییبٔال  ز ییبیتٕٙدی  غییسش٘دٌی : لجیییُ اش "زٚا٘ییی ٚ زٚحییی عٛأییُ" ٔػییىٗ احییس ٌییراز اغییت  دز ٘تیزییٝ:   

ُ  ٘یٛ   ثیس 718/0 أتیبش ثب( زفتبزی اٍِٛٞبی ارتٕبعی  ٝ  ٌییسی ؾیى  ٔؿیبزوت  ِیرا . اغیت  ٌیراز  احیس  غیىٛ٘ت  ٞیبی ٌٛ٘ی

ُ  ایٗ ثٝ ٚیطٜ تٛرٝ ٚ غبوٙیٗ ٝ  ٔٙزیس  تٛا٘ید ٔیی  عٛأی ٖ  حیداوخسی  ادزان ثی ٓ  تیبحیس  ٚ ٔحییی  اش غیبوٙب  ٘یٛ   ثیس  ٔػیتمی

 ..ثبؾد داؾتٝ غىٛ٘ت ٞبی ٌٛ٘ٝ ٌیسی ؾىُ

 َای ريحی ي رياوی گًوٍ فضایی ي سیز عامل  جديل ضزیة َمثستگی عامل .3ومًدار 
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  گیزیوتیجٍ

ُ  69تییب  30ٍٛ٘ی تییبحیس ادزان ٔحیطییی غییبوٙبٖ  چٍییپییطٚٞؽ حییبهس ٞیید  اش  ٞییبی ٌیییسی سب٘ییٝغییبِٝ غییبوٗ دز ؾییى

ثییب تٛرییٝ ثییٝ دغییتبٚزدٞبی ایییٗ پییطٚٞؽ غییعی ؾییید  ٟ٘بیتیییبًوییٝ ثییٛدٜ اغییت  ٔػییىٛ٘ی ٔحّییٝ حػیییٗ آثییبد ؾییٟس ؾیییساش 

ؾیییدٜ  یسئٞیییبی ٔطیی٘هسییییٝ ٚیز پیؿییٍفتٝ ٔعسفییی ٌیییسدد. ثیییدیٗ ٔٙهیییٛز  ٔطبِعیییبتی ثیییس  ءازتمییب عٛأیییُ ٔیییؤحس ثیییس

ُ  ٚ أىیبٖ ادزان ٔحیطیپیسأیٖٛ  ْ     ؾیى د  ؾیدٜ حیَٛ اییٗ ٔػیئّٝ ا٘زیبْ ؾی       ٌییسی زٚییدادٞب ٚ ٕٞیٙطیٛز تحمیمیب  ا٘زیب

ٞییبی رییبزی دز فضییب دز وٙییبز اثعییبد ؾییىّی ٚ شیجییبیی ثكییسی وییٝ تزسثییٝ عبِیییت ٚ  ٕٞ ٙیییٗ عٛأییُ ارتٕییبعی  فسٍٞٙییی

ٞییبی ٌیییسی سب٘ییٝؾییىُ عٛأیییُ ٔیییؤحس دز ٚ یٛدؾییٔیییا٘ػیییبٖ دز دزٖٚ فضیییب تٛغیییی ٚی ادزان   حسویییت تٛغیییی

ٝ   ٘ییص اغیتسساد ٌسدیید ٚ ٟ٘بیتیب      ٔػىٛ٘ی ْ   ثییب تٛرییٝ ثیی ی ویٝ ثیس   ٔجیب٘ی ٘هییسی تحمیییك عیٛأّ    ٚ ؾیدٜ   ٔطبِعیب  ا٘زیب

 :عجبزتٙییید اشٞییبی فضییبیی ٔػییىٗ وییٝ اش ادزان ٔحیطییی غییبوٙبٖ تبحیسپییریس اغییت ٔعیییٗ ٌسدییید وییٝ   ٌیییسی ٌٛ٘ییٝؾییىُ

یٕٙییی ٚ أٙیییت  سٛا٘ییبیی  دغتسغییی ٚ ٘فٛذپییریسی  آغییبیؽ  تٙییٛ   پٛیییبیی  تعییبٔال          غییسش٘دٌی  ز ییبیتٕٙدی  ا 

ٖ ارتٕییبعی  اٍِٛٞییبی زفتییبزی  عٛأییُ الّیٕییی . ِییرا   غییٗ اؾییسبـ  رٙػیییت  ؾیی ُ  ٔیییصاٖ تحكیییال   فسٞٙییً ٚ شثییب

ی اش دٞٙیییدٌبٖ  طیییک لبثییُ تییٛرٟ ٘هیییس پبغیییخ ٟٕٔتییسیٗ عٛأییُ اش  6ٜ حبقییُ اش رییدَٚ ؾییٕبز ثیییس اغیییبظ ٘تیییبیذ

ٔتسكیف دز اییٗ    ٘فییس اش اغییبتید   3ٔزٕٛعیٝ اییٗ عٛأیُ ثیب ٔؿیبٚزٜ ثییب        .داددغتٝ اقیّی تؿییىیُ ٔییی    3عٛأُ زا دز 

تٕییبیص ٚسٛا٘ییبیی  دغتسغییی ٚ     اشلجیییُ:)"عٛأییُ ویفییی ". ثییٝ ؾییسئ ذیییُ ٘بٍٔییرازی ؾیید٘د دز شٔیٙییٝ پییطٚٞؽ شٔیٙییٝ 

  اش لجیییُ: "عٛأییُ فسٍٞٙییی  "٘ییبیی  آغییبیؽ ٚ آزأییؽ(  ایٕٙییی ٚ أٙیییت  سٛا ٘فٛذپییریسی  تٙییٛ  ٚ پٛیییبیی عّٕىسدٞییب 

اش لجیییُ: غییسش٘دٌی   "عٛأییُ زٚحییی ٚ زٚا٘ییی   "غییٗ اؾییسبـ  رٙػیییت  ؾیی ُ  ٔیییصاٖ تحكیییال   فسٞٙییً ٚ شثییبٖ(  

 ٞییبی اقیییّی دز ٔسحّییٝ ثعید ثیب ٔحبغییجٝ ٕٞجػیتٍی ثییٗ ؾییبسف    ز یبیتٕٙدی  تعیبٔال  ارتٕییبعی  اٍِٛٞیبی زفتیبزی(.     

 عٛأُ ثٝ دغت آٔد.  زاثطیٝ ٕٞجػیتٍی ٞیس ییه اش 7َ ؾیٕبزٜ آٔدٜ دز ردٚ دغت ثٝ

 َای ادراک محیطی گًوٍ فضایی ي سیز عامل  جديل ضزیة َمثستگی عامل .6جديل 

عٛأُ زٚحی  ٌٛیٝ ٞب

 ٚ زٚا٘ی

 غٛاَ عٛأُ ویفی عٛأُ فسٍٞٙی

 799.   تبحیس ز بیتٕٙدی ثس ایٕٙی ٚ أٙیت
1 
 

 883.   تبحیس غسش٘دٌی ثس تٙٛ  ٚ پٛیبیی
2 

 916.   تبحیس تعبٔال  ارتٕبعی ثس دغتسغی ٚ ٘فٛذپریسی
3 

 987.   تبحیس اٍِٛٞبی زفتبزی ثس غتسغی ٚ ٘فٛذپریسی
4 

 702.   تبحیس تٕبیص ٚ سٛا٘بیی ثس ٔیصاٖ آزأؽ
5 

 732.   تبحیس عٛأُ ٔحیطی ثس ز بیتٕٙدی
6 

  780.  ثس غسش٘دٌی ٚ ارتٕب  پریسیتبحیس تٙٛ  ٚ پٛیبیی 
7 

  695.  تبحیس رٙػیت ثس تعبٔال  ارتٕبعی
8 

  815.  تبحیس غٗ اؾسبـ ثس اٍِٛٞبی زفتبزی
9 

  801.  تبحیس ؾ ُ ثس آغبیؽ ٚ آزأؽ
10 

  786.  تبحیس ٔیصاٖ تحكیال  ثس تعبٔال  ارتٕبعی
11 

  599.  تبحیس فسًٞٙ ٚ شثبٖ ثس اٍِٛٞبی زفتبزی
12 

  897.  تبحیس ایٕٙی ٚ أٙیت ثس فسًٞٙ ٚ شثبٖ
13 

   634. تبحیس ایٕٙی ٚ أٙیت ثس ٔیصاٖ آزأؽ
14 

   690. تبحیس تٕبیص ٚ سٛا٘بیی ثس ز بیتٕٙدی
15 
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 اغت آٖ ثییبٍ٘س ویٝ ؾید اغتسسادT Studentٚ  Pearson ٟبیآشٔٛ٘ ٚ spss افییصاز ٘ییسْ اش اغییتفبدٜ ثییب تحمیییك اش ٔییدِی ٟ٘بیتییبً

 زٚا٘ی ٚ زٚحی عٛأُ ٟ٘بیتب 0.805ٚ ثیب  فسٍٞٙی  عٛا0912ُٕٔٞجػیتٍی  یسیت ثیب آٖ فبوتٛزٞیبی شیس ٚ ویفی عٛأُ وٝ

 ٞس إٞیت ٘تبیذ ایٗ. اغت تبحیسٌراز ؾیساش آثبد حػیٗ ٔحّٝ دز غبوٙبٖ ادزان اش ٔػىٗ ٞبی ٌٛ٘ٝ ٌیسی ؾىُ دز  0.718 ثب

 ٘مؽ 0.912 ٔیصاٖ ثب ویفی عٛأُ وٝ دٞدٔی ٘ؿبٖ ٟٔٓ ایٗ ٌیسیؾىُ دز زا ؾدٜ لسازٌسفتٝ ثسزغیی ٔٛزد فبوتٛز غٝ اش یه

 .وٙدٔی ایفبء پیؿٍفتٝ پریسی تحمك دز زا ٔٛحستسی

 محیطی ادراک َای عامل سیز ي فضایی گًوٍ  عامل َمثستگی ضزیة جديل .7 جديل
عٛأُ  ٌٛ٘ٝ فضبیی 

 ویفی

عٛأُ 

 فسٍٞٙی

عٛأُ 

زٚحی 

 ٚ زٚا٘ی

912. 1  سیت ٕٞجػتٍی پیسغٖٛ ضبییٌٛ٘ٝ ف
**

 .805
**

 .718
**

 

  دازی غطش ٔعٙی
.000 .000 .000 

 400 400 400 400 تعداد

912.  سیت ٕٞجػتٍی پیسغٖٛ عٛأُ ویفی
**

 1 .505
**

 .693
**

 

 000. دازی غطش ٔعٙی
 

.000 .000 

 400 400 400 400 تعداد

805.  سیت ٕٞجػتٍی پیسغٖٛ عٛأُ فسٍٞٙی
**

 .505
**

 1 .513
**

 

 000. 000. دازی غطش ٔعٙی
 

.000 

 400 400 400 400 تعداد

عٛأُ زٚحی ٚ 

 زٚا٘ی

718.  سیت ٕٞجػتٍی پیسغٖٛ
**

 .693
**

 .513
**

 1 

 000. 000. 000. دازی غطش ٔعٙی
 

 400 400 400 400 تعداد

ؾیساش ثس ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔػىٗ دز ذیُ ٔدَ   ِرا  ٕٗ ٔؿسف ؾدٖ چٍٍٛ٘ی تبحیس ادزان ٔحیطی غبوٙبٖ ٔحّٝ حػیٗ آثبد

 تسغیٕی پطٚٞؽ آٚزدٜ ؾدٜ اغت.

 َای فضایی مسکهگیزی گًوٍتزسیمی پژيَص تاثیز ادراک محیطی ساکىان تز ضکل مدل .4ومًدار 

   587. تبحیس عٛأُ ٔحیطی ٚ فسٍٞٙی ثس تعبٔال  ارتٕبعی
16 

   721. تبحیس ٔحیی طجیعی ثس غسش٘دٌی ٚ ارتٕب  پریسی
17 

   778. آغبیؽ ثس اٍِٛٞبی زفتبزیتبحیس 
18 

   801. تبحیس دغتسغی ٚ ٘فٛذپریسی ثس آزأؽ
19 

 20   793. تبحیس تٙٛ  ٚ پٛیبیی ثس اٍِٛٞبی زفتبزی
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  پطٚٞؽ عجبز  ا٘د اش: بی پیؿٟٙبدٞ

 ٝ أىبٖ تحّیُ فضبٞبی دز آٖ ثٛرٛد آید.ازتمبء ٔدَ ثٝ قٛزتی و

ٞبی دیٍس ٘هیس دٔبی ٞٛا  دٔبی غطش ٚ ؾد  رصیسٜ ٌسٔبیی  ا٘زبْ پطٚٞؿی دز سكٛـ ازتجب  ایٗ ؾبسف ٚ ؾبسف

ثب اغتفبدٜ اش تىٙیه غٙزؽ اش دٚز ٚ ٕٞ ٙیٗ ثسداؾت ٔیدا٘ی ٔت یسٞبی ٞٛاؾٙبغی ٔخُ غسعت ثبد ٚ دٔبی ٔحیی 

 بحیسٌراز.ثٝ عٙٛاٖ غبیس ٔت یسٞبی ت

 ٔمبیػٝ ٔمبدیس ادزان ٔحیی دز غبیس ٔٙبطك ؾٟس ؾیساش  ٚ تعییٗ حد ثٟیٙٝ آٖ.

ٞبیی ٕٞ ٖٛ ٔحكٛزیت   تٛاٖ اش ایٗ ٔدَ دز ٔطبِعب  وٕی ٚ طساحی ؾٟسی ٘یص اغتفبدٜ وسد. ثٝ عجبز  ثٟتس ویفیت ٔی

تٛا٘د ثب ایٗ ؾبسف ثٝ قٛز  ٌیس٘د  ٔی تٍٙی ٚ ٌؿبدی فضب وٝ ٕٞٛازٜ دز طساحی ؾٟسی ٔٛزد اغتفبدٜ لساز ٔی

 وٕی ا٘داشٜ ٌیسی ؾٛد.

تٛاٖ ازتجب  ایٗ ؾبسف زا ثب  وٙد  ٔی ایٗ ٔدَ  ثدِیُ ایٙىٝ دز سكٛـ ویفیت ٌٛ٘ٝ ٔػىٗ لبثُ ٔؿبٞدٜ قحجت ٔی

 ٞبی فضبی ؾٟسی ٘یص غٙزید. ویفیت
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