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Abstract 

Researchers believe that population density is defined as the estimation of the amount of 

population and their activities. Put it differently, it is equivalent of spatial congestion. This 

concept is measured based on some environmental indexes. Also, it is closely related to the 

environment`s design style and culture and environmental indexes. Thus, the environment has a 

substantial influence on the perception of density which is assessed as spatial configuration. As a 

result, the environment has a great impact on density perception, which we consider as a spatial 

configuration. Configuration, in other words, is a set of relationships between spaces that exist in 

a particular situation in time and affect the perception of density by citizens and environmental 

quality. In this regard, the present study was conducted with the aim of using condensation tools 

in urban planning and trying to create a favorable environment for the residents of Shahid 

Beheshti residential town of Hamadan. The type of research is applied and its method is 

descriptive. The information is collected through observation and questionnaire adjusted with 

the Likert spectrum. The statistical population of the study in Beheshti town of Hamedan is 7652 

people, and the sample size is 366 people using Cochran formula. Data analysis was also 

performed through Spatial Distance Index (SOI) calculations and one-way ANOVA and 

multiple regression (HMR) tests. Finally, it was found that the lower the spatial distance index 

(SOI), the more enclosed and compact space, the lower the environmental quality, and the 

higher the SOI, the higher the openness and extent, and ultimately the higher the environmental 

quality. As a result, the present study has presented a conceptual framework for planning and 

designing standard and appropriate spatial configuration of urban space with respect to the level 

of citizens' perception to improve the quality of the urban environment. 
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های  محیطی در شهرکو کیفیت  تراکم ادراک ،بندی فضایی هپیکر

 موردی: شهرک بهشتی شهر همدان( ۀ)مطالع مسکونی
  2کیانوش ذاکرحقیقی ،1یاسر حاتمی

 ایران  همدان، اسالمی، آزاد دانشگاه همدان، واحد شهری، ریزی برنامه ارشد کارشناسی .1

  هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسالمی، همدان، ایران ۀدانشکدر دانشیا .2

 (01/20/0931 تاریخ پذیرش: -02/20/0931)تاریخ دریافت:  

 چکیده

 شود کهه  می تعریف فضا در مردم حضور شدت یعنی هایشان، فعالیت و مردم تعداد تخمین صورت بهتراکم ادراکی طبق نظر پژوهشگران 

درنتیجهه محهیط    .است مرتبط محیطی های نشانه فرهنگ و محیط، طراحی نوع با و دشو می قضاوت محیط، در نشانه دادیتع مبنای بر
 روابط از ای مجموعه بندی، کنیم. به عبارتی پیکره بندی فضایی بررسی می صورت پیکره که آن را به گذارد میثیر زیادی بر ادراک تراکم أت

. در نهد ثیرگذارأکم توسط شهروندان و کیفیت محیطهی ت ادارند و بر ادراک تر وجود زمان در ویژه عیتموق یک در که است فضاهایی بین
سهاکنان   مطلهو  بهرای   محیطهی  ایجهاد  برای تالش و شهری ریزی برنامه در تراکم ابزار از همین راستا پژوهش حاضر با هدف استفاده

گردآوری اطالعات از طریق . است توصیفی آن روش و کاربردی قیقتح نوعشهرک مسکونی شهیدبهشتی شهر همدان انجام شده است. 
کهه   اسهت نفهر   2560آماری تحقیق در شهرک بهشتی شهر همدان برابر با  ۀجامع. استشده با طیف لیکرت  تنظیم ۀنام پرسش مشاهده و

 ۀات نیز از طریق محاسبات شاخص فاصلتحلیل اطالع و تجزیه نفر انتخا  شده است. 955حجم نمونه از طریق فرمول کوکران و برابر با 
د ش( صورت گرفته است. درنهایت مشخص HMRگانه )دطرفه و تحلیل رگرسیون چن های تحلیل واریانس یک ( و آزمونSOI) فضایی

 ،عکسرتهر و به   کیفیت محیطی پایین ،تر باشد یعنی هرچه فضا محصورتر و فشرده ،تر باشد ( پایینSOIفضایی ) ۀکه هرچه شاخص فاصل
. درنتیجهه  دارد یعنی میزان گشودگی و گستردگی باالتر و درنهایت کیفیت محیطی بهاالتری نیهز   ،( باالتر باشدSOIهرچه این شاخص )
 توجهه  بها  شهری فضای مناسب و استاندارد فضایی بندی پیکره طراحی و ریزی برنامه چارچو  مفهومی درخصوص ۀپژوهش حاضر به ارائ

 شهری پرداخته است. محیط کیفیت بهبود راستای رد شهروندان ادراک میزان به

 کلیدی واژگان

 .(، کیفیت محیطیSOIفضایی ) ۀفاصلتراکم ادراکی، ، تأثیرات ادراک تراکمبندی فضایی،  پیکره
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 مقدمه
 طرح مسئله

 هلا   محلی   درخصلص   تلراک   معیلار  بلا  و نگلر  کل   دیدگاهی با اغلب طراحان و ریزان برنامه که حالی در

 متفلاو   معنلادار   طلصر  به شان، زندگی محی  از غیرمتخصص افراد ارزیابی کنند، گیر  می صمی ت مسکصنی

 تلثییر  سلاکنان  رضلایتمند   بلر  ارزیلابی،  و ادراک فیلتلر  از عبلصر  طریل   محلی ، از  کالبد  ها  جنبه است.

 را هلرروز   زنلدگی  تجربل   و کلرد   زندگی مسکصنی ها  در محی  غیرمتخصص افراد که آنجا از گذارند. می

 ابعلاد  و (Hur, Nasar & Chun, 2009: 1کلرد     را بررسی ساکنان دیدگا  متخصص افراد که است مه  دارند،

 و ملرد   تعلداد  تخملی   صلصر   بله  معملص ا  ادراکلی  تلراک   .دهند قرار مصرد مطالعه ها آن در را تراک  ذهنی

محلی ،   در نشلانه  تعلداد   مبنلا   بلر  شلصد کله   می تعریف فضا در مرد  حضصر شد  یعنی هایشان، فعالیت

 محلی   یل   نمادی  ادراک کالبد ، ابعاد شام  تراک ، ادراک در فعال عصام  رسد می به نظر .دشص می قضاو 

   .(Rapoport, 1977: 97; Churchman, 1999: 390  است آن اجتماعی فرهنگی ها  ویژگی و

محی  مصنصع و  با مرتب  و کیفی کمی مصضصعی ادراکی تراک  گیر ، انداز  قاب  تراک  برخالف

 فیزیکلی  مصلنصع جلز     محی  .دارد قرار کنندگان استفاد  و ساکنان ادراک مبنا  بر و است کالبد 

 همل   اساسلاا  ها  مصنصع محی  دارد. تنگاتنگ ارتباطی نیز اجتماعی محی  با که است شهر  محی 

 در گیرنلد.  ملی  بلر  در کند، می نگهدار  و نظی ت دهد و می تغییر کند، می ایجاد انسان که را چیزهایی

 شلصد  ملی  اطلال   مصلنصع  هلا   محلی   محی ، در انسانی خل  فرایندها  و به محصص   مجمصع،

 Choud hary, 2012: 3) . فراگیلر،  بسلیار  حال عی  در و جدید نسبتاا مفهصمی عنصان به مصنصع محی 

 محلی   فهل  . شلصد  می بررسی و مطالعه... و شهر  ریز  و برنامه طراحی معمار ، ها  انتظا  تحت

همچنلی  درک رابطله    است. همرا  بسیار ها  و تفاو  گستردگی با فراگیر مفهصمی عنصان به مصنصع

ییرگلذار   ثت ۀا  را از نحص بی  محی  مصنصع و انسان همصار  مصضصعا  و مباحث مه  و ناشناخته

 انگیزد.   ها برمی و تعاملی بی  آنها  مشارکتی  متقاب  محی  مصنصع بر انسان و شاخص

 در که است اساسی و مه  ها  زمینه از «محی   اجزا بی  رواب » و «محی  و انسان» بی  متقاب  رواب 

 از اع  فضاها سازماندهی اساساا مصنصع ها  د که محی کرشصند. باید تصجه  می واقع سؤال مصرد راستا ای 

 بلا  ارتبلا   در کله  فضلاهایی  گیرنلد   می بر در را  باز( نشد  ختهسا فضاها  و  بسته( شد  ساخته فضاها 
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نلد و فلر  و شلک     دارفضاهایی کله بلا یکلدیگر ارتبلا       دهند. می فضایی سیست  نصعی تشکی  یکدیگر

 شناخت» که کرد بیان طصر ای  تصان می شصند. می ناشی محی  «فضایی بند  پیکر » ا  به نا  از شیص  ،اند یافته

 متقابل   روابل   اساس عنصان به فضایی بند  پیکر  محی  وو   انسان متقاب  رابط  محصصل نصانع به «فضایی

 .هسلتند  مصلنصع  ها  محی  در فضا به مقصل  سیستمی نگا  مبنا  بر سکّه، ی  رو  دو ،محی  اجزا  بی 

 ۀو نحلص  بند  فضایی نصع پیکر ال اصلی پژوهش حاضر ای  است که ؤدرنهایت در راستا  ای  ارتبا  س

ن و درنهایت بر کیفیلت محیطلی منلاط     اشد  تصس  ساکن میزان تراک  ادراک ، برشک  و چیدمان فضایی

اولی  رشد شهرنشینی شهر همدان از ای  است که ییرگذار است یا خیر؟ آنچه مشخص است ثمسکصنی ت

صن نیز درحال رشلد  اکن بصد  و ه  زیادبسیار  (5331 تا به امروز  5331سال سرشمار  عمصمی کشصر در 

. طبیعی است که ای  رشد شهرنشینی بر تراک  شهر  افزود  و درنهایت بر کیفیت محیطی استصعصد  

  واسلط  که شهرک بهشتی شهر همدان بله  کردباید تصجه  .استییرگذار ثت آنها  مسکصنی  شهر و مجتمع

در جهت بهبصد کیفیلت محیطلی   یازمند تصجه زیاد  ن ،که دارد زیاد داشت  تراک  جمعیتی و ساختمانی 

و نارضایتی ساکنان ای  شهرک از شرای   اصلی افت کیفیت محیطی شهرک بهشتی  . در واقع مسئلاست

  است.در ای  منطقه  و جمعیت تراک  افزایشبا تصجه به  ،محیطی مصجصد

 راهکارهایی  یکی ارائ است: دو هدف اصلی را پیش گرفته ،در واقع ای  پژوهش در ی  مسیر

بنلد    بهبصد کیفیت محیطی شهرک بهشتی و دیگر  تحلی  رابطه بی  ادراک تراک  و پیکر  منظصر به

 فضلایی،  بنلد   فضایی و کیفیت محیطی. درنتیجه ضرور  انجا  ای  پلژوهش درخصلص  پیکلر    

هلا    تلری  بخلش   همدان که یکی از متلراک   شهر بهشتی شهرک در محیطی کیفیت و تراک  ادراک

 جهلت  در طراحلی  و ریلز   در راستا  رسیدن به هلدف ایل  پلژوهش  برنامله     تاسشهر همدان 

 راسلتا   در شهروندان ادراک میزان به تصجه با شهر  فضا  مناسب و استاندارد فضایی بند  پیکر 

 د.شص شهر ( مشخص می محی  کیفیت بهبصد

 ها و مبانی نظری مفاهیم و دیدگاه
 بندی فضایی پیکره

بنلد    پیکر  دارند. وجصد زمان در ا  ویژ  مصقعیت در که است فضاهایی بی  رواب  از ا  مجمصعه بند ، پیکر 

 هلا  انسان که حالی در کند  فراه  فیزیکی و بصر  پیصندها  محدودیت یا تسهی  برا  شرایطی است ممک 
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 بله   ز  .نلد دار هلا  آن پلذیرکردن  کنترل و پیصندها ای  به ساختاردادن در سعی مصنصع، محی  از ضم  استفاد 

 محیطلی  در که چیز  دربارۀ رفتار، حصزۀ در گیر  تصمی  فرایند، ای  تعریف براساس که است و تصجه اشار 

 فضلایی  شلناخت  شلصد،  ملی  متفلاو   آنجلا  از اینجا چطصر و وقت چه کجا، اینکه و است انجا  شد  مصنصع

 رفتلار  بلر  مستقیماا فضایی بند  پیکر  که کرد بیان چنی  تصان می پس .(Rapaport, 1977: 246شصد   می نامید 

اسلت.   گلص  پاسخ رفتار بر فضایی شناخت مبنا  بر فضایی بند  پیکر  ذهنی ساختاردادن لیک  نیست  گص پاسخ

 بلرا   فضلایی  بند  پیکر . است برقرار دوسصیه ا  رابطه بند  فضایی، پیکر  و فضایی شناخت بی  عبارتی، به

 بله  که هستند شناختی ها  ساخت ای  زمانی، دورۀ ی  بیش از برا  و است ارتثییرگذ شناخت به دادن شک 

 مصلنصع  هلا   محی  در انسان فعالیت برا  محرکه نیرو  تنها نه بند  پیکر  .دهند می شک  فضایی بند  پیکر 

 یافتله  شلک   فضاها در حرکت با که را ها انسان فضایی شناخت که چیز  است تری   دمق بلکه است، شهر 

 (.  Jiang, 1998: 158 کند  یمتعیی   و دهد می قرار تثییر تحت است،

 کیفی( -کمّی )بعد شده ادراک تراکم

 حلال  هلر  در کله  تصجه کرد باید و است محی  آن تراک  میزان ۀدربار قضاو  نصعی ،محی  از تراکمی ادراک

 تناسلبا   میلزان  آن طلی  که است ا  ارزیابی مرحله نیست. محی  تراک  ارزیابیِ خصد خصد  به قضاوتی چنی 

 بلرا   و کلرد  بررسی را ازدحا  احساس تصان می ارزیابی از طری . شصد می تعیی  و بررسی تراک  از سطح ای 

 ادراکلی معملص ا   تلراک   .(Forsyth, 2005: 116کلرد    اسلتفاد   افلراد  ذهنی قضاو  از تراک  ادراکی واکاو 

 مبنلا   بر که شصد می تعریف فضا در مرد  شد  حضصر یعنی ان،هایش فعالیت و مرد  تعداد تخمی  صصر  هب

 بلا  مرتب  مصضصعی ادراکی گیر ، تراک  قاب  انداز  تراک  برخالف .دشص می قضاو  در محی  نشانه تعداد 

 و هلا  در زمینه متفاو ، افراد  وسیل به یکسان ها  تراک  که کند می اشار  مصضصع ای  هب و است کالبد  محی 

 اصللی  مفهص  سه (.Forsyth, 2005: 171  شصند میادراک  یکدیگر از متمایز  صصر  به مختلف ها  فرهنگ

تلراک    تعیلی   و سلنجش  معیارهلا   دارد: وجلصد  ملرد   زنلدگی  در تلثییر آن  چگصنگی و تراک  درخصص 

 هلا   شیص  و راداستفادۀ اف نصع بر شد  ادراک تراک  (.Alexander, 1993: 198ازدحا    و ادراکی تراک  مطلصب،

 تحریل   میلزان  یلا  اطالعا  میزان بر را شد  ادراک اولی  تراک  تعریف راپاپصر  گذارد. می تثییر آنان رفتار 

 زیلاد  تعلداد  ماشلی ،  بیشتر مانند تعداد بصر  ها  محرک با محی  ی  دیگر، عبار  به .گذارد می ادراکی بنا

 :Churchman, 1999: 403; Rapoport, 1975 شلصد   ادراک تر یشل ب تصاند با تلراک   می افراد، و نصرها ها، نشانه
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 قلصانی ،  و قلمروهلا  مرز نبصد و اجتماعی فرهنگی و تجانس نبصد ،زیاد اجتماعی تعام  سطح طصر (. همی 144

 نظلر  در مفهلص  تلراک    در را اجتملاعی  فاصلل   نقلش  درحقیقلت  راپاپصر  شصد. می زیادتراک   ادراک سبب

 :Bassand, 2009  اشلیا  و اشلیا  بلی   فاصلل   و اشلیا  ملرد  و  بی  فاصل  افراد، سایر و فرد یانم فاصل : گیرد می

 و علدد   مفهلص   یل   از بلیش  را آن تراک ، با مرتب  جامع مطالعا  مرور با ا  مقاله در کصپر و (. بصیکص312

 تصجله  درخلصر   نکتل  تدرحقیقل  .داننلد  ملی  محی  کمی و کیفی ها  جنبه و انسان ادراکا  و با نیازها مرتب 

 ادراکلی معملص ا   تلراک   (.15 :5331 آباد ، جمال و است  عزیز  آن کمّی- کیفی تراک ، ماهیت  مقصل ۀباردر

 مبنلا   بر که شصد می تعریف فضا در مرد  شد  حضصر یعنی هایشان، فعالیت و مرد  تعداد تخمی  صصر  هب

 بلا  مرتب  مصضصعی، ادراکی گیر ، تراک  قاب  انداز  تراک  برخالف د.شص می قضاو  در محی  نشانه تعداد 

 و هلا  در زمینله  متفلاو ،  افراد  وسیل به یکسان ها  تراک  که کند می اشار  مسئله ای  هب و است کالبد  محی 

 5 جلدول  در (.Forsyth, 2005: 171شلصند    ادراک ملی  یکلدیگر  از متمایز  صصر  به مختلف ها  فرهنگ

 و ادراکلی  تلراک   اسلت.  شلد   ارائله  تلراک   انلصاع  درخصلص   تصس  راپاپصر  شد  ارائه مفاهی  از بخشی

 شلصد،  می مصاجه آن با محدود فضا  در فرد هر که پردازش اطالعاتی با و شخص هر نیازها  با ،شد  احساس

 د للت  بشلر  آگلاهی  از ا    ویلژ  جنبل   بله  احساسی ادراکی و تراک  جنب  دو هر دیگر، سص  از است. مرتب 

 هلا   نشلانه  وجصد با و واسطه  بی ها  حسی اندا  از دریافت طری  از دیگر ، حضصر از آگاهی آن و کنند یم

 (.Rapoport, 1975: 145  است فیزیکی(

 و شلناختی  فلرد   فاکتصرهلا   فیزیکلی و  تلراک   ایلر  حاصل   را ادراکی تراک  الکساندر ارنست

 .نیست مساو  گیر  قاب  انداز  تراک  با همصار  فیزیکی تراک  (.5 تصصیر  داند فرهنگی می اجتماعی

 ,Fouchierکنلد    ملی  د لت محی  کیفی معیارها  و گیر  تراک  قاب  انداز  بر تصأمان فیزیکی تراک 

1997: 152; Alexander, Reed & Murphy, 1988: 4.) 

 راپاپورت ازنظر تراکم ارزیابی .1 جدول

گیریاندازه قابل تراکم
Density 

ادراکی تراکم
Perceived density

عاطفی تراکمبا یتطابقبی یا تطابق در
Affective density

 کمّی و عدد 
 پایی 

 متصس 

 با 

 استانداردها

 هنجارها

 مطلصب تعام  درجا 

 انزوا

 مناسب و مطلصب شرای 

 انبصهی بیش ازدحا ،
 ذهنی ارزیابی - ذهنی عینی ارزیابی عینی ارزیابی
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 (Alexander, Reed and Murphy 1988: 4شده ) ادراک تراکم بر مؤثر املعو .1 تصویر

 ها معرفی متغیرها و شاخص

 متغیرها بندی دسته و تحلیل اساس بر شده ادراک تراکم سنجش نحوۀ. 2 جدول

نوعمتغیرعملیاتی تعریف با مرتبط متغیرهایمفهوم

 تراکم

 شدهادراک

Perceived 
density 

 ها ساختمان میان فاصل  ازنظر شان محله زا ناساکن ادراک
Residents’ perception of their neighborhood in terms 

of space between buildings (measuring crowding 
of)buildings) 

 وابسته

Dave 2011 
Stamps and Zacharias 2004 

 از ناشی  ازدحا  افراد تعداد ازنظر شان محله از ساکنان ادراک

 حضصر ن،اعابر تردد ازجمله ها، ها  آن نشانه و مرد  حضصر

 ها و دیصارنصشته ها، پارکینگ سازماندهی شیصۀ ماشی ،

 (.و.. ها بگر یخرت

Residents’ perception of their neighborhood in terms 
of number of people (measuring crowding of people) 

Dave 2011 

 شان خانه اندازۀ از ساکنان ادراک
Residents’ perception of their size of home 

(measuring crowding within dwelling) 

Dave 2011 
Altman 1975 

Moche, Bordas, and Hermand 
1995 

  اشراف( مسکصنی واحدها  سایر از دید
View of other dwelling units (visual exposure) 

Kearney2006 

 مسکصنی واحد داخ  زا دید
View 

Kearney 2006 
Day 2000 

 جمعی خدما  مناسب جانمایی و منابع
Resources 

 کنترل

Gifford 2007 
Jain 1987 

 اجتماع اندازۀ
Community size 

Gifford 2007 
Bonnes, Bonaiuto, and 

Ercolani1991 
 ها کاربر  اختال 

Mixed land use 
Schmidt 1979 

 ها ک بلص ۀانداز
Block size 

 مستق 

Flachsbart 1977 
Chuang 1998 

 مسک  گصن 
Housing type 

Mc Carthy and Saegert 1978 
Raman 2010 

 دید میدان بنادر تعداد و ها ن ساختما چیدمان
Number of buildings in visual domain 

Fouchier 1997 
Kearney 2006 
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 (SOI) فضایی ۀشاخص فاصل ۀمحاسب

 کیفلی  و کمّلی  بعلد  دو هلر  پیشی  در مطالعا  محی ، ادراک بر شد  ساخته ها  فر  ایر فه  دنبال به

 در نلد. دار اعتبلار  مختللف  هلا   حلصز   در مطالعه برا  ابعاد، ای  هردو  .اند گرفته قرار تصجه مصرد

 محلی   اصلر عن پلذیر   رؤیلت  زملان  مد  و همچصن میزان مصارد  کالبدمحصر، و کمّی رویکردها 

 اصطالحاا یا ی  عنصر بصدن دید معرض در زمانِ مد  و میزان هرچه رویکردها در ای  است. مطرح

 (.1: 5333 مشاور، بصد  کریمی خصاهد بیشتر آن نیز بصر  تثییرا  باشد، بیشتر آن پذیر  رؤیت

 از کالبلد  محلی ،   هلا   ویژگلی  مطالعل   درخصلص   کمّلی  ها  دیدگا  برتر  ترنر، اعتقاد به 

 یقلی   طلصر  بله  (.Turner, 2003: 658  شلصد  ملی  ناشلی  محاسلباتی  اطمینلان  از حاصل   رضلایت 

 وجلصد دارد.  انسلان  بصر  ادراکا  بحث در ویژ  به کمّی، ها  درخصص  دیدگا  هایی محدودیت

-Fisher  شلصند  فه  استاندارد تحلی  کمّی تصس  که ندهست آن از تر   پیچید بسیار مصنصع ها  محی 

Gewirtzman& Wagner, 2003.) و  تحلیللی  ابزارها  کارگیر  هب باها  آن پیچیدگی خصد، خصد  هب اما

 ها  بند  پیکر  و ها مصقعیت در .(Putra, 2006: 45ندارد   منافاتی فضا ادراک با ارتبا  در شان مطالعه

 از پیشلی  اغللب   تحقیقا  در دلی  همی  به .کند می تغییر باز یت فضاها مک و دید متفاو ، فضایی

 .است شد  استفاد  فضایی ها  بند  پیکر  انتظا  و مقایس  و مطالعه منظصر به بصر  تحلی  ها  روش

شلصند   ملی  را شلام   سه بعد بر مبتنی ها  شیص  و دوبعد  ها  شیص  از ا  طیف گسترد  ها روش ای 

 Lin et al., 2017: 3.)  

 بسلیار  از  در (بصلر   تحلیل   نملصدار  و یزوویستا مانند  دوبعد  ها  بصر  تحلی  اینکه با

 را بعلد   سله  محلی   شرای  تمامی تصانند نمی ها ای  روش که گفت باید اند،  شد استفاد  ها پژوهش

 هلا   تحلیل   در(. Yang et al., 2007: 974نیسلتند    نزدی  چندان انسانی ادراک و به کنند منعکس

اسلت   ملدنظر  ،پلالن  در پلذیر  یلت ؤر در محلدودۀ  تغییر صرفاا و نشد  گرفته نظر در ارتفاع دوبعد ،

 Fisher-Gewirtzman et al., 2005: 24،) تلثییر   تحلت  قصیلاا  دید، و ها گذار  فاصله شیصۀ که  حالی در

 اخیلر  هلا   سلال  در بعلد،  دو مبتنی بلر  ها  روش ها  به ضعف تصجه با دارد. قرار بعد  سه شرای 

 دیلدگا   دو به خصد بعد ، سه ها  روش اند. داد  تغییر جهت بعد سه بهبعد  دو از بصر  ها  تحلی 

 میلان  فضلا   مبنلا، بلر  -فضلا  دیلدگا   (.Putra, 2006: 45  شلصند  ملی  تقسی  مبنا -فضا و مبنا-آسمان
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 حجل   میان نسبت صصر  هب محاسبه، ازنظر و کند کید میثت اطرافش شدۀ ساخته محی  و کنند  ادراک

 شصد. می گیر  انداز   مجاز ( دید کرۀ حج  به پذیر تؤیر

 ایل   است. (SOI)  فضایی فاصل  شاخص مبنا،-فضا ها  دیدگا  در معیارها  پیشنهاد  از یکی 

 .(1  تصصیر شد پیشنهاد فضایی بند  پیکر  ایر شد  و ادراک تراک  مطالع  برا  فیشر، تصس  شاخص

 وجلصد  واسلط   هشد  بل  پنهان حج  کردن ک  اساس بر ،( (SOIفضایی فاصل  محاسب  شاخص طریق 

 (.Fisher-Gewirtzman et al., 2005: 30  است شد  بنا دید کرۀ حج  از ها، ساختمان و مصانع

 
 Fisher-Gewirtzman et) شود می تعریف نقطه یک از پذیر یتؤفضای ر حجم صورت هب فضایی فاصلۀ شاخص چپ: .2 تصویر

al., 2005: 25):کرۀ دید روش در بصری تحلیل . راست (Yang et al., 2007: 980) 

بله   B حجل   نسلبت  صصر  هب دید کرۀ شاخص تعریف با همکارانش یانگ و دیگر ، تحقی  در

 :Yang et al, 2007  نشلان دادنلد   را شلد   ادراک تراک  با آن بستگی ه  ،4 تصصیر در B و A مجمصع

میلان   محصلصر  حج  میان که است فیشر فضایی فاصل  همان شاخص درحقیقت شاخص ای  (.974

 فضلایی  بند  پیکر  مطالع  برا  نیز تحقی  ای  شصد. در می  ئقا تمایز آسمان سه  و معمار  احجا 

 مبنلا،  نقطل   مسلکصنی،  هر واحد برا  که ترتیب ای  به است. شد  استفاد  فضایی شاخص فاصل  از

  شد  است. گرفته ظرن در احجا ، میان باز فضا  یا وس  خیابان در و اصلی جدارۀ مقاب 

 کیفیت محیطی

. دانند می زندگی کیفیت ها  لفهؤم از را یکی شهر  محی  کیفیت شهر ، علص  دانشمندان از بسیار 

 فاکتصرهلایی  شلام  تملا    و است زندگی کیفیت از قسمت ی  محی  کیفیت تصان گفت می بنابرای 

 واقلع  در (.Rafieian et al., 2007: 2 دهنلد   می را تشکی  ها انسان رضایتمند  از بخشی که شصد می

 بله  شلصند.  ملی  شلناخته  فلرد  زندگی به کیفیت مربص  کلید  عناصر عنصان به محی  خا  ها  جنبه

اگر  یعنی  است آنمحی   کیفیت با مستقی  ارتبا  در شهر زندگی گفت کیفیت تصان می دیگر عبار 
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 محلی   کیفیت است. شهر محی  خصب یتکیف خاطر به امر ای  باشد، مناسب شهر در زندگی کیفیت

عمل    فضلایی  متفلاو   ها  مقیاس در که طبیعی و انسانی عصام  که از است مبه  مفهص  ی  شهر 

 پیچیلد   و فضلایی  متغیلر  پلارامتر  نصعی شهر  محی  کیفیت دیگر، عبار  به شصد. می منتج کنند می

تلراک    سبز، فضا  تصزیع شهر، رماییگ ۀجزیر ازجمله ،ه  پیصسته به فاکتصرها  کردلعم از که است

 (.Nichol, 2005: 49است   شد  تشکی  هصا کیفیت و ها آن طرح و شک  ها، ساختمان

شلد    بررسلی  و مطالعله  تحقیقلا  جغرافیلایی   و ها نصشته در که هاست مد  شهر  محی  کیفیت 

 محلی   ها  ویژگی و شمندانهها  اندی تبیی  کیفی، تصصیفا  کمی، ها  داد  از با استفاد  امر ای . است

 فهل   و و درک بلصد   دشصار عم  در شهر  محی  کیفیت کارگیر  به است. اما شد  تشریح و تصصیف

 ابعلاد  شلام   و بصد  بعد  چند مفهص  ی  اساساا محی  شهر  کیفیت نیست. دسترس در هنصز آن کام 

 هلا   جنبله  از تصانلد  ملی  ص . ای  مفهاست شهر  محی  زیست اجتماعی و اقتصاد  فیزیکی، فضایی،

حکصملت،   هلا   مشی خ  اقتصاد ، را ییتث ،ها زیرساخت فیزیکی شهر ، ریز  طرح ازجمله متفاوتی

 (.Liang & Weng, 2011: 43  شصد سنجید  اجتماعی ها  واقعیت و عصام  و عمصمی اعتقادا 

 تحقیق ۀپیشین

 بلر  کله  گرفتله  صلصر   شلهر   ه  و معمار  مقیاس دره   زمینه، ای  در مختلفی تجربی مطالعا 

 بی  بنیاد  یتفاوت که کرد ( استد ل5311هیلیر  . است شد  استخراج گصناگصنی هدف، نتایج اساس

 از معملص ا  که قدی  شهرها  ساختارها  تحلی  با او دارد. وجصد جدید و مسکصنی قدی  ها  محی 

 واضلح  را شهرها ای  ،برخصردارند خصانایی از زمی  رو  در ولیک  ،آیند می نظر به نظ  بی پرند  دید

 کللی  روابل   تصانلد  ملی  شخص و است شدنی فه  ها شهر  آن سیست  که معنی ای  به .داد تشخیص

 رفتلارِ دربارۀ (، 5311پِ    و چانگ .آورد به دست محلی اطالعا  یا ساختار براساس را بند  پیکر 

 . کردند قی تح لندن در چندسطحی شهر   مجمصع دو در پیاد  حرکت

 بند ، پیکر  بی  رابط  فه  برا  لندن شمالی حصم  در هامپستید باغ رو  ا  ( مطالعه1005کی   

 تکنی  و پرداز  کروکی نامه، پرسش با تصأ   مصاحب مشاهد ، ها  تکنی  .داد انجا  رفتار و شناخت

 (، روابل  1001  همکاران و یل . گرفت قرار وا ۀاستفاد مصرد ،فضایی بند    پیکر آنالیز برا  چیدمان

 بر. کردند بررسی نمایانی، و خصانایی رو  را شناخت فضایی و فضایی رفتار فضایی، بند  پیکر  بی 
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 بلا  تصانلد  می فضایی بند  پیکر  تصصیف چیدمانیِ که کردند گیر  نتیجه محققان ،ها آن ها  یافته پای 

 بنلد   پیکر  مشارکت شصد و ترکیب انسان فضایی تجرب  تحقی  برا  فضایی شناخت نظر  مصاضع

   .کند می فراه  محیطی رفتار و شناخت در بند  پیکر  نقش فه  در را ویژ  اساس نصعی فضایی

جیانلگ   و (، اُم لر 1001(، ت رنلر   1002بَلرنن    و (،  نلگ 1004پِ    و (، کی 1003بَنفا   و دالتصن

 با زمینه، ای  در را مشابهی ها  تحقی  ( نیز1053همکاران   و چَدر  ( و1051(، عبدالباصر  1001 

هلا    تفاو  ای  پژوهش با پلژوهش  ،تصجه در ای  بخش درخصر  نکت ند.انجا  داد مختلف اهداف

بت بله سلایر   به نلصعی ایل  پلژوهش را نسل    گفت تصان  که می استها  قب   گرفته در سال صصر 

که در ای  پژوهش وجلصد دارد در گلا     روزتر کرد  است. تفاو  اصلی ها رو به جلص و به پژوهش

زدن ای  مه  با ادراک تلراک  و کیفیلت محیطلی     بند  فضایی و گر  نصع نگا  به مصضصع پیکر  ،اول

بررسلی   ،هلا  گذشلته   گرفتله در سلال   یل  از مطالعلا  صلصر     د که در هیچکر. باید تصجه است

شلد    بند  شناسلایی  نصع پیکر شد  تصس  شهروندان در  بند  فضایی و سنجش تراک  ادراک پیکر 

کار معملار  و در حلدود    ۀصصر  نگرفته است و یا حداق  در ای  مقیاس نبصد  و بیشتر در حصز

شصد. همچنی  بایلد تصجله    ای  مصضصع در شهرساز  گامی مثبت تلقی می .شد  است انجا بنا  ت 

شلد  تصسل     ادراک د که در ای  پژوهش در جهت سنجش ادراک تراک  و تحلی  میلزان تلراک   کر

 SOI) فضلایی    شلاخص فاصلل    مبنلا و بلا محاسلب   -بعد  در دیدگا  فضا از روش سه ،شهروندان

هلا  گذشلته در    هلا  سلال   ی  از مطالعلا  و پلژوهش   ( استفاد  شد  است که در هیچ1 تصصیر 

ا ه تری  تفاو  کار  ای  پژوهش با سایر پژوهش تصاند بزرگ میو مقیاس شهر  دید  نشد  است 

   در ای  زمینه باشد.

 موردی پژوهش ۀمطالع

هلا  مسلکصنی،    و کیفیت محیطلی در شلهرک   تراک  ادراک و بند  فضایی  با تصجه به بررسی پیکر

دلیل  ایل  انتخلاب نیلز      شد.انتخاب  مصرد  پژوهش  برا  مطالعشهرک شهیدبهشتی شهر همدان 

و مشلکال  و مسلائ  محیطلی و... ایل       فراوان، تراک  جمعیتی زیاد وجصد تراک  ساختمانی نسبتاا

هلا  در   . ای  شهرک در قسمت جنصب غربی شهر همدان قرار دارد و یکی از شلهرک استشهرک 

 .استحال تصسعه و افزایش تراک  در شهر همدان 
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 موقعیت شهرک بهشتی در شهر همدان .1 ۀنقش

 روش تحقیق

 ،گلردآور  اطالعلا   . اسلت  حلیللی ت -تصصیفی آن روش و کاربرد  تحقی  نصع پژوهش، ای  در

 بلرا  همچنلی  . اسلت ا   نامه پرسش میدانی و مشاهدا  و ا  کتابخانه مطالعا  طری  از نخست

کیفیلت   و تلراک   ادراک مصضلصع  به مطالعا  مربص  تحلی  و بند  دسته اساس بر نامه، پرسش تنظی 

 فعلال درزمینل    خصصلان مت و نظلران  صاحب مشصر  با و شد  تنظی  محتصا -هدف جداول محیطی،

 و گلزار   34 بلا  ا  نامه پرسش وسیل  هب درنهایت گرفت. شک  نامه پرسش ها  گصیه و محتصا تحقی ،

 گردآور  شدند. مصافق (  کامالا 1 تا مخالف (  کامالا 5 از ا  درجه 1 مقیاس در ها داد  لیکر ، طیف

 در پلایلص   عنلصان  بله  نامه پرسش 10 دنمصنه، تعدا حج  تعیی  نیز و نامه پرسش پایایی بررسی برا 

 ابلزار  پایلایی  ، spssافزار نر  از استفاد  با ابتدا د.شو بررسی تکمی   انتخابی(  نقط 1  شهرک بهشتی

 عدد حاص  است، درصد 331 عدد کرونباخ آلفا  نصاب حد اینکه به تصجه با .محاسبه شد پژوهش

 زیلر  فرملصل  اسلاس  بلر  دارد. حاضلر  نام  تحقی  پرسش اعتبار بر د لت که است قبصلی قاب  ضریب

 .بصد خصاهد 322 برابر تقریباا نمصنه حج  درصد، 31 دقت با کصکران( 

 کصکران: 5فرمصل شمارۀ 

2

2

2

2

1
1 1

z pq

dn
z pq

N d


 

  
  



011  ،1931، بهار و تابستان 1 ، شمارة11دورة  آمایش سرزمین 

 مطالع  امکان مستق  و متغیر عنصان هب فضایی بند  پیکر  متغیر به تصجه بادر ای  پژوهش در ابتدا 

هلا  شلهر    یکلی از شلهرک   ،هلا  مسلکصنی   کیفیت محیطی در شهرک و شد  ادراک تراک  بر آن ایر

 نقلا  پراهمیلت بله لحلا       بعد تعداد هفت نقطله   . در مرحلشدهمدان  شهرک بهشتی( انتخاب 

از شلهرک بهشلتی    ن از نقا  و تراک  ساختمانی و جمعیتی در نقلا  انتخلابی(  اساکن ۀحج  استفاد

بلا   سپس. دیدشهرک انتخاب گر در محیطی کیفیت و تراک  ادراک فضایی، بند  برا  بررسی پیکر 

  نقط هفتدر (SOI)  فضایی فاصل  شاخص ،مبنا، برا  سنجش ادراک تراک -فضا دیدگا استفاد  از 

تحلیل  رگرسلیصن چندگانله    ها  پارامتریل    د. درنهایت با استفاد  از آزمصنشمحاسبه  شد  انتخاب

 HMR ) ه  طرف و تحلی  واریانس یOne-Sample Test نقطله و میلزان    1شلد  در   ( تلراک  ادراک

 بند  فضایی بر ادراک و کیفیت محیطی پرداخته خصاهد شد.   ییرگذار  پیکر ثت

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش2نمودار  تحقیق نظری مدل .1 نمودار
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 ها  تحلیل یافته و تجزیه

 محیطی کیفیت و تراک  ادراک فضایی، بند  پیکر  سیبه برر دقی  تحلی  و تجزیه از استفاد  با بخش ای  در

میلزان شلاخص    ،گلا   تری  در ابتدایی باید مه  ای  برا  .پرداخت خصاهی همدان  شهر بهشتی شهرک در

بند  فضایی بر ادراک تلراک  محاسلبه    ایرگذار  پیکر   بررسی و تجزی منظصر به( را SOIفضایی    فاصل

خلصاهی  پرداخلت تلا     مطالعه شهرک مصرد در شد  ادراک سنجش تراک  ی . در گا  بعد  به بررسی وکن

 بلی   میزان ای  ادراک تصس  شهروندان را خارج کنی . در گا  بعلد  ایل  پلژوهش بله بررسلی ارتبلا       

 شلهرک  در بررسلی  ملصرد  نقلا   در تلراک   ادراک و (SOI  فضایی  فاصل شاخص با فضایی بند  پیکر 

 ییرگلذار  ثت به بررسی میزان ،ای  تحلی  خت و درنهایت و در گا  آخرِهمدان خصاهی  پردا شهر بهشتی

 بهشلتی  شلهرک  در بررسلی  مصرد نقا  از هری  در محیطی کیفیت بر تراک  ادراک و فضایی بند  پیکر 

   همدان پرداخته خصاهد شد تا به نتایج مصرد نظر در راستا  هدف ای  پژوهش دست یابی . شهر

 نقطه از شهرک بهشتی شهر همدان در هفت( SOI) اییفض ۀشاخص فاصل ۀمحاسب

ایل  پلژوهش  شلهرک بهشلتی       مصرد مطالع محدودۀ از نقطه هفت محاسب  ، نحصۀ1 ۀجدول شمار

هلا    تحلی  و ها و تجزیه فضایی( در بررسی  . ای  مه   شاخص فاصلدهد می نشان را شهر همدان(

نهایت کیفیت محیطلی در شلهرک بهشلتی شلهر     بند  فضایی بر ادراک تراک  و در ایرگذار  پیکر 

 دید کرۀ شاخصفضایی مصرد محاسبه با استفاد  از   شاخص فاصل د.کرخصاهد   همدان بسیار کم 

 ،(1 تصلصیر  پلذیر   یلت ؤفضلا  ر  و آسلمان  به مجملصع  پذیر یتؤفضایی ر حج  نسبت صصر  هب

 شلیصۀ آرایلش   تلثییر  تحت تراک  کدهد و به نصعی ادرا نشان می را شد  ادراک تراک  با آن بستگی ه 

 بلا  ملرتب   تلصان  ملی  را تراک  ادراک بر یرؤعصام  م ترتیب بدی  .گیرد می قرار فضایی سازمان و فضا

 (احجلا   گذار  میان فاصله شیصۀ  فضایی بند  پیکر  و (مسکصنی واحدها   تصد  بند  پیکر  شیصۀ

  اسلت. طبل  نتلایج    شلد ررسلی  ب 3در جلدول   Soi. ملصرد  کله بلا اسلتفاد  از شلاخص      دانست

 Soiفضایی   شاخص فاصل 1و  5 ۀدر نقا  شمارد که شمشخص  1 ۀآمد  از جدول شمار دست هب

index  ۀبا تری  مقدار را دارند و ای  بدان معناست که نقلا  شلمار   1و  2تری  مقدار و نقا   پایی 

تری  تلراک    ک  1و  2 ۀمارنقا  ش، عکسرتری  تراک  و فعالیت و میزان محصصریت و بیشب 1 و 5

. به عبلارتی هرچله ایل     را دارندتری  میزان گشصدگی یشو فعالیت و کمتری  میزان محصصریت و ب
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تلر، محصلصرتر و دارا     تر، پیچیلد   فضا  مصرد بررسی متراک  ،تر باشد ( پایی Soi indexشاخص  

 .استعکس ریت بوضع ،و همچنی  هر چقدر ای  شاخص با تر باشد استفعالیت با تر  

( در هفت نقطه از شهرک بهشتی شلهر هملدان،   SOIفضایی    پس از محاسبا  شاخص فاصل

در ای  بخش به بررسی میزان ادراک تراک  در ای  هفت نقطه خصاهی  پرداخت تا مشخص شصد که 

 ارزیابی شد، چه تثییر  بلر ادراک تلراک    SOIبند  فضایی در ای  نقا  که با شاخص  نحصۀ پیکر 

 صلصر   به دید کرۀ شاخصگذارد. به عبارتی شاخص فاصل  فضایی مصرد محاسبه با استفاد  از  می

 بلا  آن بستگی ه  ،(1 تصصیرپذیر   فضا  رؤیت و آسمان به مجمصع پذیر فضایی رؤیت حج  نسبت

 سلازمان  و فضلا  شلیصۀ آرایلش   تثییر تحت تراک  دهد و به نصعی ادراک نشان می را شد  ادراک تراک 

 بنلد   پیکلر   شیصۀ با مرتب  تصان می را تراک  ادراک بر عصام  مؤیر ترتیب بدی  .گیرد می قرار ضاییف

. ملصرد   دانسلت  (احجلا   گذار  میان فاصله شیصۀ  فضایی بند  پیکر  و (مسکصنی واحدها  تصد  

  بررسی شد. حلال بلا اسلتفاد  از آزملصن تحلیل      3در جدول شمارۀ  SOIکه با استفاد  از شاخص 

شد  تصس  ساکنان را در ای  نقا  نیز بررسی خصاهی  کرد  ( تراک  ادراکHMRرگرسیصن چندگانه  

 چه ارتباطی دارد.   SOIتا مشخص شصد که هر نقطه در چه میزان ادراکی قرار گرفته و با شاخص

 نقطه در شهرک بهشتی شهر همدان 7برای  فضایی فاصلۀ شاخص محاسبۀ .3جدول 
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بلرا    .اسلت ای  هفت نقطه   مقایس ۀبررسی و نحص است،مرحله بسیار حائز اهمیت  آنچه در ای 

هلا    نامه و مشاهدا  و برداشت شد  تصس  پرسش آور  در ای  پژوهش اطالعا  جمع ،ای  مصضصع

ی . دآزملص  spssافلزار   ها را با استفاد  از نر  هایی  طیف لیکر ( درآورد  و آن صصر  داد  میدانی را به

مسلتق  و    در بررسلی متغیرهلا    سلیار  دقت بمیزان ها  پارامتری  بصد  و  آزمصن از نصع آزمصنای  

. در ابتدا بایلد تصجله   است HMR ،اختصار دارد که نا  آن تحلی  رگرسیصن چندگانه یا بهوجصد وابسته 

 یلر متغ و مسلتق   متغیرهلا   بی  رابطه سنجش برا  (HMR  د که آزمصن تحلی  رگرسیصن چندگانهکر

 .سلنجد  ملی  وابسلته  متغیلر  رو  را مسلتق   متغیرهلا   از ا  مجمصعله  را ییتثو  رود می کار به وابسته

 کله  وقتلی  یعنلی  .رود ملی  کلار  بله  شد  استاندارد رگرسیصن ها  وزن برا  سنجش روش ای  همچنی 

 اهل  وزن سنجش رود، می کاره ب تر پایی  سطح ها  شاخص نسبی کردن اهمیت مشخص برا  بتا ضریب

ک تلراک  در  اآوردن میلزان ادر  دسلت  هدر ای  پژوهش از ای  آزمصن بلرا  بل   .است اهمیت حائز بسیار

مصرد بررسی در ای  پژوهش استفاد  شد  اسلت. بلرا  ایل  مهل  متغیرهلا  وابسلته یلا          هفت نقط

در  .(SPSSافلزار    بله کمل  نلر     ندا عنصان متغیر کلی در نظر گرفته شد  به ،ییرگذار بر ادراک تراک ثت

بعلد متغیلر ادراک     ای  آزمصن جا  گرفتله و در مرحلل   ( (Dependentهوابستمتغیرها   ،قسمت کادر

 .در نظر گرفته شلد  اسلت   Independent داخ  کادر عنصان متغیر مستق  در ای  آزمصن در تراک  نیز به

ک تلراک  شلهروندان در   ی  از نقا  بلر ادرا  ییرگذار  متغیرها  ادراک تراک  در هرثدرنهایت میزان ت

 ۀدهنلد  آوری  که نشلان  دست میه ( بCoefficientsتری  جدول خروجی آن  جدول  هر نقطه را از مه 

 بعد تصضیح داد  شد  است.    در مرحل است ومیزان ادراک تراک  در هری  از نقا  

 مورد مطالعه در شهرک بهشتی شهر همدان ۀشده در هفت نقط بررسی تراکم ادراک

مصرد نظر در ایل  پلژوهش را بلا یکلدیگر مقایسله        شد  در هفت نقط   مرحله نیز تراک  ادراکدر ای

 SOIند و ای  مه  بلا شلاخص   را دارد که هری  از نقا  چه میزانی از ادراک شصکنی  تا مشخص  می

در ایلل  آزمللصن جللدول و در هریلل  از نقللا  خللارج گردیللد چلله ارتبللاطی دارد.  شللده بررسللی کلل

Coefficients،  ستصندر Standardized Coefficients شد  یا مقلدار   بیانگر ضریب رگرسیصنی استاندارد

( بلر وابسلته   ادراک تلراک  ییر متغیلر مسلتق     ثمیزان ت دهندۀ نشان Betaکه ای  ستصن و میزان  بتاست

و شلد   بررسلی   شهرک بهشلتی   گان نقا  هفتای  مه  در هری  از  ( است.ادراک تراک متغیرها   
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دهلد کله    ای  آزمصن نشان می صصر  گرفته است. (HMR آزمصن تحلی  رگرسیصن چندگانه   وسیل به

 ،عنصان متغیر مستق  بیشتر باشلد  به ،ییرگذار  متغیرها  ادراک تراک  بر ادراک تراک ثهرچقدر میزان ت

ز آزملصن  آملد  ا  دسلت  هدرنتیجه طبل  نتلایج بل    .است یشترن نقطه میزان ادراک تراک  شهروندان بآدر 

 محاسلب  هلا    که در بررسلی  1و  5 ۀد که نقا  شمارشتحلی  رگرسیصن چندگانه مشخص  5 ۀشمار

 ،تری  میلزان ادراک تلراک   یشل ب ،اند د شمشخص  soi2 و soi1 ها  به نا  (SOI فضایی  فاصل  شاخص

 2نیز در نقا   تری  میزان ای  ادراک همچنی  پایی  .ندرا دار B=0.318و  B= 0.438به ترتیب با میزان 

 نشان داد  شد  است.   soi7و  Soi6صصر   به 5 ۀشمار  که در نقشاست  1و 

 همدان شهر بهشتی شهرک در مطالعه مورد ۀنقط هفت در شده ادراک تراکم بررسی .1آزمون 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .997a .995 .995 .07876 
 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 314.581 7 44.940 7244.725 .000b 

Residual 1.594 257 .006   

Total 316.175 365    
 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .099 .019  5.167 .000 

1 .373 .041 .438 9.174 .000 

2 .278 .040 .318 6.910 .000 

3 .208 .032 .224 6.491 .000 

4 .113 .018 .133 6.447 .000 

5 .076 .017 .096 4.599 .000 

6 .082 .016 .084 5.196 .000 

7 -.246 .043 -.281 -5.677 .000 

a. Dependent Variable: moteghaer Adrak tarakom 

و ادراک تاراکم در هفات    (SOI)فضاایی   ۀبندی فضایی با شاخص فاصل بررسی ارتباط بین پیکره

 مورد بررسی در شهرک بهشتی شهر همدان ۀنقط

ایل   بند  فضلایی خلصاهی  پرداخلت. در     در ای  بخش به بررسی ارتبا  بی  ادراک تراک  و پیکر 

ملصرد بررسلی در ایل       شد  در هفت نقط محاسبه (SOI  فضایی  بخش باید ابتدا به شاخص فاصل
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 ایر شد  و ک ادرا تراک  مطالع  برا  شاخص فیشر ای   طب  گفت .(3 انداخت  جدولنگاهی شهرک 

 ،در واقلع هرچله ایل  شلاخص بلا تر باشلد       .(1  تصلصیر اسلت   شلد   پیشنهاد فضایی بند  پیکر 

 ،عکسربل  است.تر  ها پایی  حج  فشردگی و فعالیت است وبازتر  تر و   گسترد هافضا ۀدهند نشان

املا   .اسلت فشردگی و میزان فعالیت با  در آن نقطله   ۀدهند نشان ،تر باشد هرچه ای  شاخص پایی 

( HMRای  شاخص در هری  از نقا  با نتایج آزمصن تحلی  رگرسلیصن چندگانله      آنچه از مقایس

در  .آن است که ای  دو ارتبا  شدید  با یکلدیگر دارنلد   ۀدهند شصد نشان نقا  مشخص می در آن

ای  مه   .میزان ادراک تراک  با تر است ،تر است پایی  (SOI  فضایی  فاصلواقع هرچقدر شاخص 

 در ای  پژوهش دریافت کرد. SOIو محاسبا   HMRآزمصن   تصان از مقایس را می

میلزان ادراک   ،ملصرد بررسلی نشلان داد  شلد     HMRصر که در آزمصن ط همان ،طصر مشخص به 

تلری  ادراک   نیز پلایی   1و  2  و همچنی  دو نقط استبا تر از سایر نقا   1و  5  نقط 1تراک  در 

در هملان   (SOI شلد    فضلایی محاسلبه    با شاخص فاصل تراک  را نشان دادند و ای  مصضصع کامالا

 Soi7و  Soi6تری  مقدار را داشته و میلزان   پایی  Soi2و  Soi1ر نقا  در واقع د .کند نقا  صد  می

 ،تلر باشلد   طصر که گفته شد هرچه ای  شلاخص پلایی    دهند که همان نیز با تری  میزان را نشان می

دهلد کله    ایل  مصضلصع نشلان ملی     .عکسبرو  استمیزان با یی از فشردگی و فعالیت  ۀدهند نشان

ادراک تلراک    ،ها و محصصریت و پیچیدگی فضا با تر باشلد  ان فعالیتهرچه میزان فشردگی و میز

 ( (SOIفضایی  شاخص فاصل  رابط  وسیل هکه ای  مه  را در ای  پژوهش ب استدر آن نقا  بیشتر 

 فضلایی   آنچه در ای  بررسی نیز از نتلایج محاسلبا  شلاخص فاصلل     نشان دادی . HMRو آزمصن 

 SOI چندگانه  ( و آزمصن تحلی  رگرسیصنHMR ایل  مهل  اسلت کله      ۀدهنلد  د نشانش( مشخص

طلصر کللی    تلر و بله   و اختال  و میزان فعالیت با تر و پیچیلد  داشته هرچه فضا محصصریت بیشتر 

   .داردفضاها  دیگر  در مقایسه باادراک تراک  با تر   ،تر باشد متراک 

کله ایل  مهل      شصد حاص  می صیهیان اطالعا  و اشیا مشاهدۀ از طری  تراک  احساس به عبارتی

 بی  رواب  از ا  مجمصعه بند ، پیکر  به عبارتی .ستبند  و چیدمان فضا پیکر  ۀمرتب  با نحص دقیقاا

 بلرا   شلرایطی  است بند  ممک  پیکر . دارند وجصد زمان در ا  ویژ  مصقعیت در که است فضاهایی

 از ضلم  اسلتفاد    ها انسان که حالی در کند  فراه  فیزیکی و بصر  پیصندها  محدودیت یا تسهی 



011  ،1931، بهار و تابستان 1 ، شمارة11دورة  آمایش سرزمین 

درنتیجله طبل     دارنلد.  هلا  آن پلذیرکردن  کنترل و پیصندها ای  به ساختاردادن در سعی مصنصع، محی 

که  شدمشخص  (HMR  آزمصن تحلی  رگرسیصن چندگانهو ( SOIفضایی    بررسی شاخص فاصل

 ۀملرتب  بلا نحلص    صضلصع دقیقلاا  ها  متراک  بیشتر اسلت و ایل  م   در محی شد   میزان تراک  ادراک

. به عبارتی هرچه ایل  فضلا   ستها ارتبا  بی  آن ۀها و نحص بند  و چیدمان عناصر و فعالیت پیکر 

درنتیجله    تشاخصاهد د  ادراک تراک  بیشتر ،باشد تر و دارا  پیچیدگی و ناخصانایی بیشتر متراک 

مان فضلایی در جهلت بهبلصد ادراک    بنلد  و چیلد   ای  پیکلر   ۀتصان با اصالح و ساماندهی نحص می

 گا  برداشت.شد   تراک 

در هریک از نقاط  بر کیفیت محیطی ،بندی فضایی و ادراک تراکم ثیرگذاری پیکرهأتبررسی میزان 

 مورد بررسی در شهرک بهشتی شهر همدان

و ادراک تلراک  در   (SOI فضلایی    بند  فضایی با شاخص فاصلل  ارتبا  بی  پیکر  پس از بررسی

بنلد  و چیلدمان    د نلصع پیکلر   شمشخص  ،مصرد بررسی در شهرک بهشتی شهر همدان  فت نقطه

ای  مه  با استفاد  از  .ییرگذار استثکنندگان از محی  ت فضایی بر میزان ادراک تراک  تصس  استفاد 

فضایی و نتایج تحلی  رگرسلیصن چندگانله مشلخص      شاخص فاصل  آمد  از محاسب دست هنتایج ب

 بلر  تلراک   ادراک و فضلایی  بنلد   پیکلر   ییرگلذار  ثت هایت در ای  بخش به بررسی میزاند. درنش

 همدان خصاهی  پرداخت.  شهر بهشتی شهرک در بررسی مصرد نقا  از ی  هر در محیطی کیفیت

بنلد  فضلایی    د ایل  پیکلر   شلص حال باید مشلخص   ،قب   ها  مرحل پس از بررسی ،به عبارتی

طلصر کله در    هملان گلذارد.   ییر  ملی ثبر کیفیت محیطی چه ت ،ادراک تراک ییرگذار  بر ثعالو  بر ت

ها  متراک  و محصلصر و دارا  عملکلرد و    ادراک تراک  در محی  ،قب  نیز تصضیح داد  شد  مرحل

بنلد  و چیلدمان    با نصع پیکر  درنتیجه ای  مصضصع کامالا .عکسرها  متنصع بیشتر است و ب فعالیت

 ,Altman»تر از ای  پژوهش در مطالعا   مصضصعی که با مقیاس کصچ  .مرتب  استفضایی محی  

واحللدها   ۀدرخصللص  انللداز «Moche, Bordas and Hermand, 1995: 123» و «198 :1975

 بلارۀ در «Gifford, 2007: 444» مطالعلا   هلا و  شلد  از آن  ساختمانی و میزان ادراک تراک  دریافلت 

 ,Chuang  شلد   همسلایگی و میلزان تلراک  ادراک    و اجتماع اندازۀ ها  مسکصنی و مجمصعه ۀانداز

ییرگلذار  آن بلر ادراک   ثهلا و ت  بللصک  شش فر  کالبد  و انلدازۀ   ( درخصص  مقایس522 :1998
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 هلا   درخصلص  فلر    «Moche, Bordas and Hermand, 1995: 124» تراک  و همچنلی  مطالعلا   

شد  مصرد بررسی قرار  آن بر تراک  ادراک ییرگذار ثمسک  و ت متفاو  ها  گصنه و شهر  متفاو 

بند  فضایی و همچنلی    درخصص  عصام  مرتب  با پیکر  ،گرفته است و تما  مصارد مصرد مطالعه

 . استییرگذار بر کیفیت محیطی ثت

 بنلد   پیکر  ییرگذار ثت به بررسی میزان ،پژوهش نیز با استناد از ای  مطالعا بخش از در ای  

 شلهر  بهشلتی  شلهرک  در بررسی مصرد نقا  از هری  در محیطی کیفیت بر راک ت ادراک و فضایی

کله از سلاکنان و   هلا  کیفیلت محیطلی     لفله ؤتحلیل  م  و درنهایت پس از تجزیه پردازی . همدان می

 ۀد نقا  شمارشمشخص  ،دست آمد  هگانه در شهرک بهشتی ب هری  از نقا  هفت کنندگان استفاد 

با تری  کیفیت محیطی و میلزان رضلایت از    1و  2 شمارۀ حیطی و نقا تری  کیفیت م پایی  1 و 5

طرفله درخصلص     ای  مه  با استفاد  از آزمصن تحلی  واریانس ی تصس  ساکنان را دارند.  محی 

 و هلا  محتلصایی   هلا  کالبلد ، ویژگلی    چلصن ویژگلی  همییرگذار بر کیفیت محیطلی  ثها  ت لفهؤم

ت. آنچه از نتایج ای  بررسی در آزملصن تحلیل  واریلانس    ها  عملکرد  صصر  گرفته اس ویژگی

 T=34.949با میلزان   1و  5دهد که میزان کیفیت محیطی در نقا   طرفه مشخص است نشان می ی 

تلر از ایل    کممراتلب   به Mean Difference=2.40755 , 2.81132 و اختالف میانگی  T= 38.017 و 

تری  میزان کیفیت محیطی در ای  نقا  مربلص   یش  بهمچنی .است دیگر ۀشد میزان در نقا  بررسی

 Meanو  اخللتالف میللانگی   T=46.164   49.271 ,کلله بللا میللزان  اسللت 1 و 2بلله نقللا   

Difference=3.38868,  49.271  هلا    . ایل  مهل  بلا اسلتفاد  از بررسلی     قرار دارنلد در ای  شهرک

دست آمد  است و میلزان  ه ن نقا  بانها و ساک کنندگان از ای  فضا پاسخ استفاد رو  گرفته  صصر 

 دهد.   ها از کیفیت محیطی را نشان می رضایت آن

چیدمان فضلا   ۀبند  و نحص طصر استنبا  کرد که پیکر  تصان ای  آمد  می دست هبا تصجه به نتایج ب

ارد. بله عبلارتی ایل  نتلایج     گذ می بسیار ییر ثو نصع ارتبا  بی  عناصر در فضا بر کیفیت محیطی ت

ییر ثفضلایی و ادراک تلراک  و در کل  تل      شلاخص فاصلل    آملد  از محاسلب   دست هتب  با نتایج بمر

  نتلایج محاسلبا  شلاخص فاصلل     ۀ. ای  مهل  بلا مشلاهد   استبند  فضایی بر ادراک تراک   پیکر 

 هفلت  در شد  ادراک تراک  ( درخصص  بررسیHMR( و تحلی  رگرسیصن چندگانه  SOIفضایی  
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قبل  درخصلص      هلا  مرحلل   همدان و همچنی  تحلی  شهر بهشتی شهرک رد مطالعه مصرد  نقط

 هفلت  در تلراک   ادراک و (SOI  فضلایی   فاصلل  شاخص با فضایی بند  پیکر  بی  ارتبا  بررسی

به ای  صصر  که در ای  بخش  .دشص همدان مشخص می شهر بهشتی شهرک در بررسی مصرد  نقط

 فضلایی  بنلد   پیکر  ییرگذار ثت میزان رخصص  بررسیطرفه د و نتایج آزمصن تحلی  واریانس ی 

تلا   5  بهشتی نیز مشخص است کله از نقطل   شهرک در گانه تفه نقا  از هری  محیطی کیفیت بر

بلا مصضلصع    میزان رضایت و کیفیت محیطی رو بله افلزایش اسلت و ایل  مصضلصع دقیقلاا       1  نقط

 ،کنلد  رچه ادراک تراک  کاهش پیلدا ملی  یعنی ه  بند  فضایی و ادراک تراک  در ارتبا  است پیکر 

 کند.  میزان کیفیت محیطی افزایش پیدا می

باید مثالی را از ای  نقلا  مطلرح    ،ای  مصضصع را با جزئیا  بیشتر  تصضیح دهی بخصاهی  اگر 

ه  در میزان شاخص  ،متفاو   عنصان دو نقط را به 2 ۀشمار  و نقط 5 ۀشمار  نقط ،مثال را کنی : ب

( و تحلیل   HMR( و هل  در نتلایج دو آزملصن تحلیل  رگرسلیصن چندگانله        SOIایی  فضل   فاصل

باید گفت کله ایل  نقطله شلاخص      5 ۀشمار  کنی . درخصص  نقط طرفه انتخاب می واریانس ی 

همچنلی  در تحلیل  رگرسلیصن چندگانله      .(Soi index= 0.4569د  دارفضایی بسیار پلایینی    فاصل

 HMR نیز با میزان )BETA= .438 د کله بلا تری    شل شد  مشخص  درخصص  میزان تراک  ادراک

طرفه در ای  بخش نیز مشلخص   شد  را دارد و درنهایت در تحلی  واریانس ی  میزان تراک  ادراک

و اخلتالف   T=34.949تلری  حلد ازنظلر کیفیلت محیطلی بلا میلزان         د که ایل  نقطله در پلایی    ش

 ،دیگلر مثلال ملا     . اما ای  مصضصع درخصص  نقطل قرار دارد  Mean Difference=2.40755میانگی 

 Soiفضایی آن بلا میلزان     . به عبارتی میزان شاخص فاصلاستبرعکس  کامالا 2 ۀشمار  یعنی نقط

index= 0.6892 در تحلی  رگرسیصن چندگانه   .در با تری  حد خصد قرار داردHMR  نیز با میلزان )

BETA= .084 .به همی  صصر  است 

شلد  را دارد و   تری  میلزان تلراک  ادراک   د پایی ششد  مشخص  تراک  ادراک درخصص  میزان

د که ای  نقطه در با تری  حلد  شطرفه در ای  بخش نیز مشخص  درنهایت در تحلی  واریانس ی 

قلرار    Mean Difference=3.38868و اخلتالف میلانگی    T=46.164ازنظر کیفیت محیطی بلا میلزان   

بند  و چیدمان فضایی  پیکر  ۀصحشصد که ن طصر استنبا  می تحلی  ای  و زیهدارد. درنهایت از ای  تج
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بله ایل     .دشها ه  مشخص  چراکه ای  مه  در نتایج یافته  ییرگذار استثبر میزان کیفیت محیطی ت

درنتیجله  باشلد،  تر و محصصرتر و دارا  ناخصانایی و پیچیدگی بیشتر  صصر  که هرچه فضا متراک 

دیلد و  باشلد و   که هرچه فضا بلازتر  صصرتی در دارد. تر  تر و کیفیت محیطی پایی ادراک تراک  با 

 ،باشلد   وضلصح و خصانلایی بیشلتر   دارا   علالو     داشته باشد، بله تراک  کمتر و فضا  باز بیشتر

. مصضلصعی کله بلا تشلریح و     داردکیفیت محیطی بیشلتر    ،درنتیجه ادراک تراک  کمتر و درنهایت

 د.شمشخص  کامالا 2و  5 ۀمارش  دو نقط  مقایس

 گانه در شهرک بهشتی تفبندی فضایی بر کیفیت محیطی هریک از نقاط ه ثیرگذاری پیکرهأبررسی میزان ت .2آزمون 

One-Sample Test 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

1 34.949 365 .000 2.40755 2.2719 2.5432 

2 38.017 365 .000 2.81132 2.6657 2.9569 

3 39.587 365 .000 3.02264 2.8723 3.1730 

4 40.776 365 .000 3.44528 3.2789 3.6117 

5 44.837 365 .000 3.39623 3.2471 3.5454 

6 46.164 365 .000 3.38868 3.2441 3.5332 

7 49.271 365 .000 3.47547 3.3366 3.6144 

 

 گیری نتیجه

همیشه پیشلنهاد   ،کردن آن ها  ی  محی  و متراک  تراک  و میزان فعالیت افزایشد که کرباید تصجه 

شلد    و ای  مصضصع با شاخص میزان تراک  ادراک نیستمناسبی برا  رسیدن به پایدار  در محی  

است. در واقلع   ارتبا  بصد  و قاب  بررسین آن محی  نیز در اکنندگان از فضا و ساکن تصس  استفاد 

شلک  و چیلدمان فضلایی در میلزان تلراک        ۀبنلد  فضلایی و نحلص    د که نصع پیکلر  کرباید تصجه 

. داردشد  بلا کیفیلت محیطلی ارتبلا       ییرگذار است و ای  مصضصع بهثن تاشد  تصس  ساکن ادراک

 کند.  می تشریح ای  مه  را کامالا شد،مصضصعی که در ای  پژوهش بررسی 

 استفاد  .گرفت صصر  دارندبسیار  دقت  میزان که پارامتری  ها  آزمصن از استفاد  ارزیابی با ای 

تلراک    بررسلی  امکلان  (HMR) رگرسیصن چندگانله  تحلی  آزمصن خصص  به ،ها  پارامتری  آزمصن از

 بلا  تحقیل   ایل  . را فلراه  آورد  شهر همدان یمصرد مطالعه در شهرک بهشت  شد  در هفت نقط ادراک

 ،پلژوهش  هدف و سنجش ادراک تراک  شهروندان نصع و فضا  شهر  در مطالعه مقیاس درنظرگرفت 
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شلهر    ریلز   برنامله  در مسئله ای  .کند اضافه می شهر و طراحی  ریز  برنامه مباحث به بعد جدید 

از آن تصسل   شلد    بنلد  فضلایی و تلراک  ادراک    سلنجش نلصع پیکلر     که جایی .ددار بسزایی اهمیت

دهلد.   تلی را نشلان ملی   یکیف گذاشته و فضا  باکیفیت یا بی ییرثشهروندان، بر کیفیت محیطی آن فضا ت

 بلا  ابتدا کیفیت و استاندارد در محی  با ی  به دستیابی که نشان داد تحقی  ای  در ها تحلی  و تجزیه نتایج

تصجله   بلا  کهاست در فضا مصجصد که  بند  فضا و شناخت فضایی است پیکر  نصع تشخیص با و تصجه

 آن بلا  ملرتب   تلصان بله سلنجش ادراک تلراک  آن فضلا و      ملی  بند  پیکر  ای  تشخیص مه  و ای  به

 و بند  فضایی، ادراک تلراک   پیکر   لفؤارتبا  بی  سه م ،پرداخت. با تصجه به ای  مصضصع بند  پیکر 

 منظلصر  بله چارچصب مفهلصمی   نصعی و تدوی  ارائه به آن به تصجه با و کرد  کیفیت محیطی را شناسایی

ادراک  زانیل با تصجله بله م    شهر  استاندارد و مناسب فضا ییفضا  بند کر یپ یو طراح  زیر برنامه

  .کرد پیدا   دستشهر  یمح تیفیبهبصد ک  شهروندان در راستا

داختی  پر (SOI)فضایی   در ای  پژوهش ابتدا به بررسی شاخص فاصل ،با تصجه به ای  مصضصع

 و آسلمان  بله مجملصع   پلذیر  یتؤفضا  ر حج  نسبت صصر  هب ،دید کرۀ شاخصکه با استفاد  از 

 دهد و بله نلصعی ادراک   نشان می را شد  ادراک تراک  با آن بستگی ه  ،(1 تصصیر پذیر  یتؤفضا  ر

 ادراک بر یرؤعصام  م ترتیب بدی  .گیرد می قرار فضایی سازمان و فضا شیصۀ آرایش تثییر تحت تراک 

 شلیصۀ   فضلایی  بنلد   پیکر  و (مسکصنی واحدها   تصد  بند  پیکر  شیصۀ با مرتب  تصان می را تراک 

 3 ۀدر جلدول شلمار   SOI . ملصرد  کله بلا اسلتفاد  از شلاخص     دانست (احجا  گذار  میان فاصله

و  Soi6 تری  مقدار را داشته و میلزان  پایی  Soi2و  Soi1و مشخص گردید که در نقا   شدبررسی 

Soi7 تلر   هرچه ایل  شلاخص پلایی     ،طصر که گفته شد دهند که همان نیز با تری  میزان را نشان می

  .و بالعکس استمیزان با یی از فشردگی و فعالیت  ۀدهند باشد نشان

تر یشها و محصصریت و پیچیدگی فضا ب دهد هرچه میزان فشردگی و فعالیت ای  مصضصع نشان می

 ملصرد   نقطل  هفلت  در شلد   ادراک تراک  . همچنی  بررسیاست  در آن نقا  بیشتر ادراک تراک ،باشد

صلصر    (HMR آزمصن تحلیل  رگرسلیصن چندگانله      وسیل به ،همدان شهر بهشتی شهرک در مطالعه

ییرگذار  متغیرها  ادراک تراک  بلر ادراک  ثدهد که هرچقدر میزان ت گرفته است. ای  آزمصن نشان می

 .استبا تر در آن نقطه میزان ادراک تراک  شهروندان  ،تغیر مستق  بیشتر باشدعنصان م تراک  به
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 5 ۀد نقا  شلمار شآمد  از آزمصن تحلی  رگرسیصن چندگانه مشخص  دست هدرنتیجه طب  نتایج ب 

 ،انلد  د شمشخص  soi و   soi1ها  به نا  (SOI فضایی  فاصل  شاخص محاسب ها   که در بررسی 1و 

تلری    همچنلی  پلایی    .نلد دار B=0.318و  B= 0.438ترتیب با میزان  به را ن ادراک تراک با تری  میزا

نشلان   soi7و  Soi6صلصر    به 5 ۀشمار  که در نقششصد  دید  می 1و  2میزان ای  ادراک نیز در نقا  

 و (SOI  فضلایی   فاصل شاخص با فضایی بند  پیکر  بی  ارتبا  داد  شد  است. درنهایت به بررسی

همدان پرداخته شد که ای  مه  را در  شهر بهشتی شهرک در بررسی مصرد  نقط هفت در تراک  ادراک

 نشان دادی . HMRو آزمصن  (SOI فضایی   شاخص فاصل  رابط  وسیل های  پژوهش ب

( و آزملصن تحلیل    SOI  فضلایی   آنچه در ای  بررسی نیز از نتایج محاسبا  شلاخص فاصلل   

ای  مه  است کله هرچله فضلا محصلصریت      ۀدهند د نشانش( مشخص HMRرگرسیصن چندگانه  

ادراک  ،باشلد داشلته    تلر  طصر کلی متلراک   تر و به بیشتر و اختال  و میزان فعالیت با تر و پیچید 

 و اشلیا  مشلاهدۀ  از طری  تراک  احساس به عبارتی .داردفضاها  دیگر  در مقایسه باتراک  با تر  

بنلد  و چیلدمان    پیکلر   ۀبا نحص شصد که ای  مه  دقیقاا حاص  می یانصیه اطالعا  طری  از همچنی 

 بلر  تراک  ادراک و فضایی بند  پیکر  ییرگذار ثت آخر به بررسی میزان  ست. در مرحلمرتب  ا فضا

درنهایلت   .همدان پلرداختی   شهر بهشتی شهرک در بررسی مصرد نقا  از هری  در محیطی کیفیت

هریل  از نقلا     کننلدگان  که از سلاکنان و اسلتفاد   ها  کیفیت محیطی  لفهؤتحلی  م و پس از تجزیه

تلری  کیفیلت    پلایی   1 و 5 ۀد که نقا  شمارشمشخص  ،دست آمده در شهرک بهشتی ب هگان هفت

د. را دارنل ن ابا تری  کیفیت محیطی و میزان رضایت از محی  تصسل  سلاکن   1و  2محیطی و نقا  

 1 و 2 ۀنقا  شلمار  در مقایسه با 1 و 5 ۀفیت محیطی در نقا  شمارد که دلی  افت کیکرباید تصجه 

میلزان   1 و 5 ۀهلایی اسلت کله در نقلا  شلمار      لفله ؤم ،که با تری  میزان کیفیت محیطی را دارنلد 

ییر ثرضایت شهروندان از محی  را کاهش داد  و همچنلی  بلر ذهنیلت و ادراک شلهروندان نیلز تل      

 کند.   ت میگذاشته و آن را در جهت منفی هدای

ییرگلذار بلر   ثهلا  ت  لفله ؤطصر شرح داد که شرای  محیطی در ای  نقا  ازنظر م در واقع باید ای 

مساعد  ،ها  عملکرد  ویژگی و ها  محتصایی ها  کالبد ، ویژگی چصن ویژگیهم ،کیفیت محیطی

 هلا و اخلتال  کلاربر  و    میلزان فعالیلت   ،مثلال  را ن نشد  اسلت. بل  او باعث جلب رضایت ساکن
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 و 5در نقلا    ،کنندگان از آن فضا ارائه شصد تصاند از طری  محی  به استفاد  همچنی  خدماتی که می

ییر مستقی  بر میزان رضلایت  ث. ای  مه  تاست 1و  2 ۀنقا  شمار ازتر و محدودتر  بسیار ضعیف 1

بلر ادراک  د که ای  مه  کرگذارد. همچنی  باید تصجه  شهروندان و درنهایت کیفیت محیطی فضا می

ییرگذار بصد  و با سلنجش ادراک تلراک  شلهروندان نیلز     ثکنندگان از فضا نیز ت شهروندان و استفاد 

طلصر اسلتنبا  کلرد کله      تلصان ایل    آملد  ملی   دسلت  هرد. با تصجه به نتایج بل کرا بررسی  آنتصان  می

ییر زیلاد   ثتل چیدمان فضا و نصع ارتبا  بی  عناصر در فضا بر کیفیت محیطلی   ۀبند  و نحص پیکر 

عنصان شاخصلی از   ( بهSOIفضایی    شاخص فاصل  ارد. در ای  پژوهش با استفاد  از محاسبگذ می

( درخصلص  میلزان   HMRبند  فضایی و همچنی  نتایج آزمصن تحلی  رگرسیصن چندگانله    پیکر 

 فضلایی   بند پیکر  بی  ارتبا  کنندگان از محی  و همچنی  بررسی شد  تصس  استفاد  تراک  ادراک

 شلهر  بهشتی شهرک در بررسی مصرد  نقط هفت در تراک  ادراک و (SOI  فضایی  فاصل شاخص با

 محیطلی  کیفیلت  بر تراک  ادراک و فضایی بند  پیکر  ییرگذار ثت میزان همدان و درنهایت بررسی

د کله هرچله شلاخص    شطرفه مشخص  با استفاد  از آزمصن تحلی  واریانس ی  نقا  از هری  در

یعنی هرچه فضا محصصرتر و دارا  میزان با تر  از فشلردگی   ،تر باشد ( پایی SOIفضایی    لفاص

هرچله ایل     ،عکسرطلصر بل   تر و به کیفیت محیطی پایی  ،و ازدحا  و درصد با تر  از تراک  باشد

تلر  از   یعنی میزان با تر  از گشلصدگی و گسلتردگی و میلزان پلایی      ،( با تر باشدSOIشاخص  

 .داردو درنهایت کیفیت محیطی با تر  نیز داشته   ها و همچنی  وضصح و سادگی با تر لیتفعا

 هاپیشنهاد

ها بر کیفیت محیطلی   بند  و نصع ارتبا  فضا پیکر  ،دست آمده طصر که از نتایج ای  پژوهش ب همان

ی  مهل  اسلت   ا ۀدهند مصضصع بسیار مه  ادراک تراک  و سنجش آن نشان عالو  . بهاستییرگذار ثت

طلصر کللی    تلر و بله   که هرچه فضا محصصریت بیشتر و اختال  و میلزان فعالیلت بلا تر و پیچیلد     

 احسلاس  بله عبلارتی   .داردفضاها  دیگر  در مقایسه باادراک تراک  با تر   ،باشدداشته تر  متراک 

 یل  مهل  دقیقلاا   شصد که ا حاص  می یانصیه اطالعا  طری  از همچنی  و اشیا مشاهدۀ از طری  تراک 

و  شلد بررسلی   در شهرک بهشتی کامالا صضصعبند  و چیدمان فضاست. ای  م پیکر  ۀمرتب  با نحص

بلا تری  کیفیلت    1و  2تری  کیفیت محیطلی و نقلا     پایی  1 و 5 ۀکه نقا  شمارمشخص گردید 
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صع و مل  در ایل  مصضل   ثت  خلصر در  نکتل  .را دارند نامحیطی و میزان رضایت از محی  تصس  ساکن

وجلصد متغیرهلا و    ،1 و 5نقلا    در مقایسله بلا   1 و 2 ۀصدن کیفیت محیطلی در نقلا  شلمار   ب با تر

هلا  مناسلب،    ها و خدما  مناسب، اختال  کلاربر ، دسترسلی   چصن وجصد فعالیتهمهایی  لفهؤم

ن ایل   اییر زیاد  بر کیفیت محیطی و میزان جلب رضایت سلاکن ثاست که ت ...فضاها  باز و سبز و

ن ابند  فضا و ادراک شلهروندان و سلاکن   بهبصد پیکر  برا ی یاهدرنهایت پیشنهاد ارند.گذ میطقه من

 د:شص کیفیت محیطی شهرک بهشتی شهر همدان ارائه می  ای  منطقه و در راستا  ارتقا

 هلا  جدیلد     کیفیلت بلا اسلتفاد  از طراحلی کلاربر       ها در نقا  بلی  فعالیت میزان  ارتقا

  نگی، آمصزشیچصن تجار ، فرههم

 مح  سکصنت خصد با طراحی فضلاها    ۀدربارن ابهبصد کیفیت محیطی و ذهنیت مثبت ساکن

  تراک  به لحا  ادراکی باز و سبز در نقا  ک 

  ن و اادراک تراکملی سلاکن   افلزایش ساز  محیطی در جهت بهبصد کیفیت محیطی و  سرزند

در جهلت   زیلاد ندمان و ساعت کار  هایی با را فضا با استفاد  از اختال  کاربر  و کاربر 

  ها  شبانه فعالیت

 با متناسب و متنصع ها  کاربر  ایجاد تنصع و پصیایی در کالبد و عملکرد با استفاد  از تصزیع 

 هلا   جلاذب گلرو    که نحص  به ،مقیاس عملکرد  نقا  انتخابی در شهرک بهشتی و زمینه

  باشد جنسی و سنی مختلف

 و یصللب و طلص ن    هلا  بدنه ز ازیپره و بدنه  ریمس  یب    بصرمتقاب  رابط جادیامکان ا )

  ها  جدید در فضاها  بالاستفاد  و بدون عملکرد ریز  فعالیت طراحی و برنامه

 میلزان در نقا  بلا  افراد متفاو   و ها گرو   جاذب برا  ها  و کاربر ال یتسه  ریکارگ هب 

چصن صندلی، همباز و سبز و امکاناتی  چصن طراحی فضاها همخدماتی   کیفیت پایی . ارائ

  ... .فضا  باز  و

ریلزان و طراحلان شلهر  بله نلصع       ای  پژوهش تصجله بلیش از پلیش برنامله      درنهایت تصصی

 ،با تصجه بله ایل  مهل     .ها  شهر  است بند  فضاها و تصجه به انصاع چیدمان فضا در محی  پیکر 

 استمفهصمی درخصص  تصجه به ای  مصضصع پیشنهاد کلی ای  پژوهش ارائه و تدوی  چارچصب 
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ها   ریز  و طراحی شهرها و تصسعه یند در برنامهاریزان و طراحان شهر  به ای  فر که تصجه برنامه

 تصاند کمکی در بهبصد کیفیت محی  شهر  باشد. ها می آتی آن

 
 با شهری فضای مناسب و استاندارد فضایی بندی پیکره طراحی و ریزی برنامه منظور به تدوین چارچوب مفهومی .2نمودار 

 شهری محیط کیفیت بهبود راستای در شهروندان ادراک میزان به توجه
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