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چكيده
با وجود اهمیت تاثیر افزایش خوانایی فضا و تسهیل راهیابی در فضای بینابینی مجتمع های مسکونی بر کیفیت زندگی 
ایران،  شهرهای  سایر  و  کرمان  در  مسکونی  ساخت وساز های  رایج  سیاست گذاری های  در  همچنان  ساکنان،  اجتماعی 
عموماً توجه و تاکید بر چیدمان شکلی بلوک های مجتمع های مسکونی است و این باعث مغفول ماندن کیفیت فضایی 
مسیرهای عبور برای ساکنان و مخاطبین در مرحله پس از بهره برداری شده است. بنابراین، هدف این تحقیق، با توجه به 
جنبه های روان شناسانه، یافتن عناصر و ویژگی های فضایی تسهیل کننده فرایند مسیریابی در فضای بینابین بلوک ها است. 
سوال اصلی این است: چگونه می توان در مرحله پیش از بهره برداری که طراح به مخاطب دسترسی ندارد، باعث افزایش 
عوامل موثر بر مسیریابی در فضای بینابینی مسکونی شد؟ در این تحقیق، با استفاده از روش های راستی آزمایی ادراک 
با نرم افزارهای تخصصی سنجش فاکتورهای بصری در فضای بینابینی  بصری مخاطب در سه نمونه موردی، در تلفیق 
مانند Depthmap به صورت هم آمیخته، ابزار سنجش ادراک بصری در مرحله پیش از بهره برداری قرار گرفت. هم چنین 
با استفاده از پرسش نامه و تحلیل در نرم افزار SPSS، با حجم جامعه آماری90 نفر، نتایج بررسی شد. نتیجه نشان داد، 
زیر مجموعه های مولفه های محیطی، انسانی و بصری، نشانه، لبه، راه، رنگ، نور، پیاده مداری، سرزندگی اجتماعی و غیره 
می باشد که هر کدام در سطوح مختلف فضای بینابینی و در حوزه خوانایی مسیر موثر بوده و می توانند در مقطعی که 

طراح به مخاطب دسترسی ندارد، فاکتورهای مرحله پس از بهره برداری را ارتقا دهند.

واژگان كليدی: مسیریابی، ادراک بصری، مجتمع های مسکونی، پیش از بهره برداری، فضای بینابینی.
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۱. مقدمه
با توسعه جوامع، طراحان به کیفیت فضاها توجه بیش تری 
بر  تاثیر فضا  نشان داده اند و تحقیقات گسترده ای درباره 
ادراک انسان، انجام گردیده است )توسلی 1376، 68(. فضای 
مورد مطالعه در این بررسی فضای بینابینی مجتمع های 

مسکونی است.
خوانایی فضا و راهیابی دارای اهمیت زیادی است. مسیریابی 
از طریق فضای خوانا، جداسازی و تاکید بر محدوده ها و 
بررسی  می پردازد.  نقش  ایفای  به  فضایی،  سیرکالسیون 
به  مسکونی  مجتمع های  بینابین  فضاهای  در  مسیریابی 

عنوان نقش اتصال دهنده میان دنیای بیرون و درون خانه، 
تاثیر گذار  ساکنان  محیطی  و  ذهنی  کیفیت  بر  می تواند 

باشد )خواجه و همکاران 1391(.
این پژوهش قصد دارد تا ارتباط بین مسیریابی در فضاهای 
ساکنان  و  مخاطبین  گرفتن  نظر  در  با  در  را  بینابینی 
مجتمع ها بررسی نماید و بتواند نشان دهد که تا چه میزان 
می توان با بررسی متغیرها در مرحله پیش از بهره برداری 
مجتمع های مسکونی، کیفیت ساخت و طراحی فضاهای 
بینابینی را در مرحله پس از بهره برداری باالتر برد )شکل 

.)1

شكل ۱: مدل ارتباطی مراحل پيش و پس از بهره برداری در فضای بينابينی مجتمع های مسكونی

۱-۱- اهميت و ضرورت پژوهش 
در  موجود  سیاست گذاری های  در  ناکافی  توجه 
فضاهای  در  مسیریابی  مساله  و  مسکن  ساخت وساز های 
بینابینی در مرحله پس از بهره برداری، عدم توجه به ادراک 
و  ناخوانایی  ایجاد  و  بینابینی  فضای  الگوهای  در  بصری 
این  بهره برداران، پژوهشگران  یا  برای ساکنان  سردرگمی 
فضای  قابلیت های سطوح  به  تا  داشت  آن  بر  را  پژوهش 
مجتمع های  میانه  مقیاس  تا  کالن  مقیاس  از  بینابینی 

مسکونی در ارتقا کیفیت مسیریابی توجه نمایند.

۱-2- جنبه جديد و نوآورانه پژوهش
در بررسی هایی که صورت پذیرفت به مساله ادراک بصری 
در مرحله پس از بهره برداری کم تر اشاره شده که به ضعف 
اطالعاتی برای تحلیل موارد مرتبط با فضاهای بینابینی از 

دیدگاه ادراک بصری منجر گردید. 
فضاهای  مسیریابی  کیفیت  ارتقا  برای  راهکارها  ارائه 
از  پیش  مرحله  در  مسکونی  محیط های  بینابینی 

چندگانه  مولفه های  راستی آزمایی  طریق  از  بهره برداری 
در مرحله پس از بهره برداری به منظور بهبود طراحی، از 

جنبه های جدید و نوآورانه این پژوهش می باشد.

۱-۳- اهداف پژوهش
اهداف این پژوهش به شرح ذیل می باشد:

- ارائه راهکار در جهت ارتقا کیفیت مسیریابی در مرحله 
پس از بهره برداری با توجه به فرایند مسیریابی مبتنی بر 

ادراک بصری مخاطبان. 
- دستیابی به ابزاری برای سنجش کیفیت مسیریابی بعد 
از بهره برداری، فضای بینابینی در محیط های مسکونی به 
منظور راستی آزمایی مولفه ها و چگونگی برهم کنش آن ها. 

۱-4- سوال تحقيق
بهره برداری که طراح  از  پیش  در مرحله  چگونه می توان 
به مخاطب دسترسی ندارد، باعث افزایش عوامل موثر بر 

مسیریابی در فضای بینابینی مسکونی شد ؟
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۱-5- فرضيه پژوهش
واسطه  به  بینابینی  فضاهای  طراحی  کیفیت  افزایش  با 
برآیند میزان توجه طراحان به توقعات موضوعی  افزایش 
پیش  مرحله  در  مخاطبان،  بصری  ادراک  از  برگرفته 
از  پس  مرحله  در  فضاها  این  کیفیت  بهره برداری،  از 

بهره برداری افزایش پیدا می کند.

2. مبانی نظری
پیشینه مسیریابی در فضاهای بینابینی با مباحث مرتبط 
با روان شناسی محیط ارتباط نزدیکی دارد، هرچند در این 

خصوص پژوهش های  اندکی صورت پذیرفته است. 
بعد از شکست پروژه های مسکونی، در سال های 50 و 60 
میالدی، مباحثی هم چون "ارزیابی پس از سکونت" مطرح 

شد. کوپرمارکس تحقیقاتی در مورد شیوه ارتباط مسکن 
با محیط پیرامونی و مباحثی هم چون قرارگاه های رفتاری 

.)Hua 1981( و غیره را مطرح نمود
در ادامه به بسط و شرح کلمات کلیدی پژوهش پرداخته 
فضای  واژگان  تبیین  به  حاضر  پژوهش  در  است.  شده 
و  شده  پرداخته  بصری  ادراک  و  مسیریابی  بینابینی، 
به دست آوردن متغیرها  برای  این راستا  نظریاتی که در 
استخراج  است،  شده  گرفته  بهره  پژوهش  مولفه های  و 
و  معنایی  محیطی،  حوزه  سه  در  مولفه ها  این  گردید. 
بصری تقسیم بندی شده اند. در شکل 2، رابطه مسیریابی با 
متغیرهای پژوهش در ساختار فضای بینابینی مجتمع های 

مسکونی نشان داده شده است.

شكل 2: مدل مسيريابی كالبدی و معنايی و بصری

2-۱- واژگان كاربردی پژوهش
)فضای  بینابینی  فضای  کلیدی،  واژگان  پژوهش  این  در 
مورد  بصری  ادراک  و  مسیریابی  برون(،  و  میان  درون 
بتوان روند پیشینه ای واژگان  تا  بررسی قرار گرفته است 

را دنبال نمود.

2-۱-۱- فضای ميان درون و بيرون
نه  که  فضایی  بیرون،  و  درون  میان  فضای  با  رابطه  در 
اتصال دهنده  نقش  اصل  در  و  است  بیرونی  نه  و  داخلی 
این دو عرصه را بر عهده دارد، تعابیر مختلفی ارائه شده 
است. پژوهشگرانی چون، اسکیولند و گارلینگ1 )1997(، 
و  هیجر   ،)1984( هانسن3  و  هیلیر   ،)1991(  اندرسون2 
ارتباط  درباره   ،)2007( استیونس5   ،)2001( ریجندرپ4 
به  را  دو  این  که  فضایی  و  درونی  و  بیرونی  فضای  میان 

هم پیوند می دهد، دیدگاه های گوناگونی را مطرح کرده اند. 
آن ها عبارتی مثل فضای آستانه ای، فضای میانی، لبه نرم، 
فضای حایل، مرز میان عمومی خصوصی، آستانه و زون 
واسطه، در ارتباط با این موضوع استفاده کردند )ساسانی 

و همکاران 1395(.

2-۱-2- مسيريابی
در مورد مسیریابی می توان تقسیم بندی زیر را داشت:

- بخش نخست، پژوهش های کوین لینچ6 در سال 1960 
به  مربوط  امور  خصوص  در  بار  اولین  برای  که  می باشد 
قرار  بهره برداری  مورد  خیابان ها  تابلوهای  در  مسیریابی 
گرفت. پنج مولفه نشانه، مسیر، حوزه، گره و لبه را با توجه 
به شناخت فضایی افراد از محیط های شهری تبیین نمود 
که برخی محققین آن را جهت یابی مکانی هم دانسته اند 
عموماً   .)Arthur and Passini 1992; Lynch 1960(
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معماری"  رویکرد  با  "مسیریابی  عنوان  با  او  یافته های 
.)Rooke et al. 2009( توصیف می شود

داونز  و  کاپالن7  مثل  محققانی  یافته های  دوم،  بخش 
)استیا(8 که مسئله راهیابی را در حوزه مطالعات شناختی 
به  منجر  آن ها  یافته های  و  داده اند  قرار  تحلیل  مورد 
مخاطبان  با  تصمیم گیری  فرایند  در حیطه  پژوهش هایی 
 Downs and Stea 1973; Kaplan and Kaplan( گردید 

.)1982; Rooke et al. 2009
بخش سوم تحقیقات پاسنی9 است که راهیابی را با مسئله 
معماری ادغام و خروجی پژوهش های او برای حل موارد 
همکاری  با  او  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  مکان  با  مرتبط 
مرتبط  راهیابی  دانش  حیطه  در  محیطی  منبع  آرتور10، 
 Arthur and Passini 1992;( داد  انتشار  زبان طراحی  با 

.)Passini 1984; Rooke et al. 2009
داونز و استیا )Downs and Stea 1977( دیدگاهی نو برای 
که  داده اند  نقشه های شناختی شکل  و  مسیریابی  فرایند 
ادراک و شناخت را در مسیریابی هدفمند مورد توجه قرار 
داده اند. در کنار داون و استیا، کاپالن )Kaplan 1976( و 
ارائه  را  دیدگاه جدید خود  نیز   )Passini 1977( پاسینی 

دادند.
حیطه  در  گوناگونی  نظریه پردازان  حاضر،  نوشتار  در 
که  شده اند  بررسی  محیطی  رفتار  و  بصری  دیدگاه های 
و  مسیریابی  و  فضایی  خوانایی  با  مرتبط  مفاهیم  اغلب 
خوانایی فضایی را تحلیل نموده اند )خامه و همکاران 1395(. 

می پیوندد:  وقوع  به  عملیات  سه  مسیریابی  فرایند  در 
و  اطالعات  آن  مورد  در  تصمیم گیری  اطالعات،  تحلیل 

.)Abu-Ghazzeh 1996( اجرای تصمیم

2-۱-۳- ادراك بصری
ادراک  مبحث  در  مهم ترین حس  عنوان  به  بینایی  حس 
بصری، منجر به دریافت تجربه هایی نو می شود. این ادراک 
رابطه مستقیمی با انسان و رفتار وی دارد. امروزه با نادیده 
و  اغتشاش  بصری،  ادراک  پیامدهای  از  برخی  گرفتن 
تاثیر  انسان  پیرامون  بر  قبل  از  بیش تر  بصری  ناهنجاری 
می گذارد )پورجعفر و علوی باالمعنی 1391(. ادراک بصری 
توسط حواس دریافت و فرآوری اطالعات از اطراف به ذهن 

مد نظر پژوهشگران واقع شده است )نقی زاده 1386(. 
فضایی،  ادراک  فرایند  و  مسیریابی  رابطه   3 شکل  در 
آمده  پژوهش  بر  مبتنی  فضایی  رفتار  و  فضایی  شناخت 
محیطی،  مولفه های  با  رابطه  در  مرتبه  سه  این  است. 
انسانی )معنایی(، بصری تقسیم بندی شده و با بهره گیری 
از نظریات مطرح شده در قسمت بعدی، متغیرهای متناظر 
با آن استخراج گردیده است. این فرایند در رده واقعیت، 
به  توجه  با  فرد  که  است  شده  بررسی  عینیت  و  ذهنیت 
محیط و فرایند ادراکی خود اقدام به مسیریابی می نماید. 
بینابین  فضای  در  عوامل  این  بررسی  به  پژوهش  این 

مجتمع های مسکونی پرداخته است. 

شكل ۳: رابطه مسيريابی و مولفه های دخيل در فرايند مسيريابی
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نظريه های استفاده شده در طراحی مدل   -2-2
موثر بر مسيريابی 

نقش  مولفه ها  استخراج  در  نظریه هایی که  این بخش  در 
اساسی داشته اند ذکر می گردد. این نظریه ها اغلب، مبتنی 
و  ادراک  حیطه  در  و  بوده  محیط  روان شناسی  دانش  بر 

رفتار حاصل از شناخت محیط می باشند.

2-2-۱- نظريه قابليت محيط گيبسون
روان شناسی  بر  مبتنی   ،)1979 )گیبسون  قابلیت  نظریه 
محیط است. گیبسون این جریان ادراکی را از ثابت هایی 
این  وی  می داند؛  محرک  پروسه  یک  از  مستخرج یافته 
نظریه  مبنای  بر  است.  کرده  نام گذاری  قابلیت  را  ثابت ها 
جدا  یکدیگر  از  وی  پیرامون  محیط  و  کاربر  گیبسون 
نهاده  نام  محیطی  فیزیک  را  مکمل  اصل  این  و  ناپذیرند 

است.

2-2-2- نظريه كيفيت دعوت كنندگی گيبسون
بیان  لوین  کورت  از  را  دعوت کنندگی  مفهوم  گیبسون 
ارزش هایی  به وسیله  را  لین کیفیت یک وسیله  می کند، 
که افراد به آن می دهد بیان می کند. بنابراین کیفیت اشیا 
می دهد،  آن  به  افراد  که  ارزش هایی  با  مطابق  که  زمانی 
تأثیر آن  و میزان  یا فرق می کند.  و  پایین می آید  نباشد 
گیبسون،  اساس  بر  می یابد.  تغییر  نیاز ها  اساس  بر  شی 
که  می دهد  نشان  را  چیزی  موجودیت خودش  با  محیط 
و  باشد  داشته  بهینه  استفاده  می تواند  مناسب  زمان  در 
با فرصت ها و محدودیت های خود کیفیت  قابلیت محیط 
دعوت کنندگی متفاوتی را بر جای می گذارد )شاهچراغی و 

بندآباد 1395، 116(.

2-2-۳- نظريه ادراك اكولوژيک
محیطی  حقایق  از  استفاده  با  می دارد  بیان  نظریه  این 
پیرامون، می توان اطالعاتی مبتنی بر حواس انسانی را در 
دنیای واقعی برای کاربر ایجاد کرد حواسی که منطبق بر 
محیط پیرامونی است؛ مثل جاذبه زمین، روز و شب که در 

همه تاریخ یکسان بوده است )شاهچراغی و بندآباد 1395، 
.)136

2-2-4- نظريه لينچ
راه، گره، محله، نشانه، لبه، عنصری است که لینک برای 
عناصر  این  است.  نموده  بیان  شهری  فضاهای  خوانایی 
بیش تر در زمره مولفه های محیطی و بصری تقسیم بندی 
شده اند و می تواند بر فرایند مسیریابی افراد تأثیر بگذارند 

)خامه 1395، 72(.

و  فضا  )نحو  هيلير  پيكره بندی  نظريه   -5-2-2
قابليت ديداری(

هانسون و هیلیر در سال 1984 میالدی نظریه پیکره بندی 
را مطرح کرده اند. پایه های این نظریه مبتنی بر پژوهش در 
شیوه ارتباط میان فرم های فضایی است. طبق این نظریه 
فضا هسته ابتدایی در رخدادهای اجتماعی می باشد. نحوه 
را  مردم  و  فضا  بین  روابط  آنالیز  که  است  اصولی  فضا 
توصیف می نماید. این شیوه مبتنی بر روش هایی است که 
بر اساس گراف ترسیم و فرمول بندی می گردد و الگوهای 
فضایی در ساختار شهر و یا مکان مورد نظر را توصیف و 
 Hillier, Hanson, آنالیز می نماید )ریسمانچیان 1389، 50؛

.)and Peponis 1984; Hillier 2005
نحو فضا یک سری از فن های تحلیلی می باشد که روابط 
 Hillier, Hanson,( بین فضا و جامعه را توصیف می کند

.)and Peponis 1984
در ادامه پژوهش زیر شاخه های کالبدی شامل نشانه، راه، 
تباین،  رنگ،  فرم،  فضایی،  توالی  نور،  محرک  گره،  لبه، 
و  امنیت  دسترسی پذیری،  شامل:  محیطی  مولفه های 
اجتماعی؛  سرزندگی  خوانایی،  پیاده مداری،  نظارت، 
بسته شدگی،  محیط،  مساحت،  شامل:  بصری  مولفه های 
قرار  بررسی  مورد  فشردگی  و  جمع شدگی  مدوریت، 
گرفته اند. این مولفه ها بر مبنای شناخت و ادراک مخاطب 

و بر اساس تصمیم مخاطبین دسته بندی می گردد.
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شكل 4: مدل نهايی نظريه های استفاده شده برای به دست آوردن شاخص های مورد نياز مبتنی بر ادراك بصری در 
بستر فضای بينابينی مجتمع های مسكونی

۳. محدوده مورد مطالعه پژوهش
به  توجه  با  می باشد.  کرمان  شهر  مطالعاتی  محدوده 
موضوع مورد بررسی، سه مجتمع مسکونی از بین چندین 
انتخاب گردیده  مجتمع مبتنی بر چک لیست مشاهده ای 
است. مجتمع مسکونی فجر شامل 239 واحد می باشد و 
شده  واقع   2 صادقیه  خیابان  جمهوری،  بلوار  خیابان  در 

است. مجتمع مسکونی نون و القلم واقع در بلوار امام علی، 
حدود  که  است  کرمان  شهرستان  دانش  پل  به  نرسیده 
حسن  امام  مسکونی  مجتمع  دارد.  مسکونی  واحد   414
)ع( در بزرگراه یادگار امام، بلوار دانش، دانش 4 می باشد و 

حدود 200 واحد می باشد )شکل 5(.

شكل 5: محدوده مورد مطالعه پژوهش

4. روش پژوهش
در پروسه تحقیق از شیوه تحقیق آمیخته )کمی و کیفی( 
بهره گرفته شده است . در این روش پژوهش، پژوهشگر داده 
کمی و کیفی را گردآوری و آن ها را به صورت مجزا تجزیه 

و تحلیل می کند. سپس با مقایسه این نتایج در مورد تأیید 
یا تکذیب یافته های یک رویکرد از طریق دیگری قضاوت 
این روش آن است که داده کمی و  می کند. فرض اصلی 

کیفی اطالعات متفاوتی برای پژوهشگر فراهم می کنند.
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شكل 6: پروسه روش تحقيق آميخته در روند پژوهش

باید  ابتدا  پژوهش،  نظر  مورد  فرضیه های  بررسی  از  قبل 
مطالعه  مورد  متغیرهای  توزیع  بودن  نرمال  بررسی  به 
پرداخته شود تا معلوم گردد که از چه روشی )پارامتری یا 
ناپارامتری( باید برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده 
کرد. توزیع نرمال بدین معناست که توزیع متغیرها در دو 
توزیع  نمودار  که  طوری  به  باشد  یکسان  میانگین  طرف 
نرمال  متغیرها  توزیع  اگر  باشد،  داشته  زنگوله ای  شکل 
به  و  شد  خواهد  خارج  زنگوله ای  حالت  از  توزیع  نباشد، 
جهت  می شود.  متمایل  میانگین  راست  یا  و  چپ  سمت 
اسمیرنوف  کولموگروف  آزمون  از  بودن  نرمال  بررسي 
استفاده مي شود. در شکل 6 روند پروسه پژوهش توضیح 
داده شده است. هم چنین داده های کیفی که شامل تجزیه 
می باشد  نرم افزار  در  متغیرها  بررسی  و  پالن ها  تحلیل  و 
از دو روش صورت  نهایت  در  و  قرار گرفت  بررسی  مورد 

پذیرفته نتایج حاصل گردید )شکل 6(.
پیمایشی،  تحقیق  روش  از  استفاده  با  پژوهش،  این  در 
ارزیابی ساکنین مجموعه های مسکونی از میزان پاسخ دهی 
سه نمونه، یکی در سطح کیفیت بصری باال، دیگری ضعیف 
و دیگری در سطح میانی، در راستای تحقیق مورد تحلیل 

قرار می گیرند. این بررسی های صورت پذیرفته در نظریات 
پژوهشگران، مولفه های کالبدی و معنایی موثر در پژوهش 
را استخراج و آن ها را از حیث تاثیرگذاری در سه مجتمع 
مسکونی مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم. در ابتدا به تعیین 
حوزه پژوهش و سپس جامعه آماری پرداخته شد. محدوده 
محیط های  در  محیط  روان شناسی  حوزه  در  پژوهش 
مسکونی می باشد. با تعیین متغیرهای مداخله گر بر روند 
و با بهره گیری از جدول مورگان انجام پژوهش 90 نفر با 
و  گرفتند.  قرار  سنجش  مورد  سواله   30 پرسش نامه های 
داده ها در نرم افزار SPSS مورد سنجش قرار گرفتند. در این 
اعتماد  قابلیت  و  پرسش نامه  پایایي  تعیین  براي  پژوهش 
آن از روش آلفاي کرونباخ استفاده  شده است. این ضریب 
پرسش نامه  سؤاالت  همسویي  و  هم پوشانی  میزان  بیانگر 
است. میزان این ضریب بیان مي کند که آیا پاسخ دهندگان 
با دقت و آگاهي به سؤاالت پرسش نامه پاسخ داده اند؟ از 
این ضریب هم چنین براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار 
تحقیق  این  در  مي شود.  استفاده  پرسش نامه   اندازه گیري 
همان طور که در بخش آمار استنباطی گزارش  شده است 

پایایی ابزار تحقیق به شرح زیر می باشد )جدول 1(.

جدول ۱: آزمون آلفای كرونباخ برای بررسی پايايی ابزار پژوهش

مقدار آلفامتغیر مورد بررسی
0.71متغیر محیطی
0.74متغیر انسانی
0.73متغیر بصری
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با توجه به مقدار آلفا در متغیرهای فوق چون این مقدار 
از سطح 0.70 باالتر می باشد، نشان می دهد که گویه های 
باالیی  درونی  از همبستگی  )پرسش نامه(  ما  تحقیق  ابزار 
پژوهش  این  ابزار  که:  است  این  بیانگر  و  برخوردارند 
است.  بوده  برخوردار  مناسبی  پایایی  از  )پرسش نامه( 

هم چنین در شکل 7 شماره قالب پرسش نامه آورده شده 
مولفه های  سنجش  بخش  سه  در  پرسش نامه  این  است. 
مرتبط  سواالت  و  تدوین شده  بصری  و  کالبدی  معنایی، 
با هر قسمت، برای سنجش بهتر مورد ارزیابی قرار گرفت.

شكل 7: پرسش نامه پژوهش

5. تحليل داده ها 
تحلیل داده ها هم به صورت کمی و هم به صورت کیفی 
داده ها  تحلیل  نخست  بخش  در  است.  پذیرفته  صورت 
بخش  در  و  می باشد  پارامتریک  آزمون های  بر  مبتنی 
تحلیل کیفی در نرم افزار Depthmap تحلیل ها به صورت 

گراف مورد بررسی قرار گرفته اند.

5-۱- بخش اول: تحليل كمی 
در این بخش پس از بررسی داده ها از حیث پایایی و نرمال 
بودن متغیرها آزمون های پارامتریک فریدمن، توکی و تی 
تک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفت، هم چنین در بحث 
رتبه بندی متغیرها از مدل عاملی تأییدی مرتبه اول بهره 

گرفته شده است.

5-۱-۱- بررسی نرمال بودن متغيرها 
و  شاخص ها  وضعیت  بایستی  داده ها  تحلیل  از  قبل 
متغیرها از حیث نرمال بودن سنجیده شود که از آزمون 

کولموگروف استفاده شده است. این آزمون به مقایسه تابع 
نظری  تجمعی  توزیع  تابع  با  مشاهده شده  تجمعی  توزیع 
)مورد انتظار( در یک متغیر رتبه ای می پردازد. به عبارت 
با  نمونه  یک  در  صفت  یک  توزیع  آزمون،  این  در  دیگر 
مقایسه  است  مفروض  جامعه  در  آن  برای  که  توزیعی 
می شود. چنان چه سطح معناداری در این آزمون از 0.05 
بزرگ تر باشد می توان استنباط نمود که توزیع نرمال است 
و می توان در این پژوهش از آزمون های پارامتریک استفاده 
شود و بالعکس. با توجه به آزمون فوق و سطح معناداري 
نتیجه  می توان  است،  از 0.05  بزرگ تر  که  متغیرها  همه 
پیروي می کنند  نرمال  توزیع  از  متغیرها  کلیه  که  گرفت 

)جدول 2(.
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جدول 2: بررسی نرمال بودن توزيع متغيرها

سطح معناداری آزمون کولموگروفمقدار آزمونمتغیرها
0.190.09مؤلفه محیطی
0.260.17مؤلفه انسانی
0.310.20مؤلفه بصری

5-۱-2- مدل عاملی تأييدی مرتبه اول
عاملی  بارهای  اول  مرتبه  تأییدی  عاملی  مدل  در 
فضای  در  مسیریابی  تبیین  مؤلفه  هر  رتبه  تعیین کننده 
بینابینی می باشند که هرچه بار عاملی بیش تر باشد بیانگر 
آن است که آن مؤلفه  دارای قو ت بیش تر و بهتری می باشد 

و  است  نموده  موفق تر عمل  مؤلفه   آن  به  عبارت  دیگر  و 
هرچه میزان بار عاملی هر مؤلفه کم تر باشد نشان دهنده 
ضعف بوده و از این حیث باید تقویت شود تا مسیریابی در 

فضای بینابینی به لحاظ کیفی ارتقاء یابد.

شكل 8: مدل عاملی تأييدی مرتبه اول برای رتبه بندی و تبيين مسيريابی در فضای بينابينی

مدل عاملی تأییدی فوق نشان می دهد که مؤلفه های ذیل 
به ترتیب بیش ترین تا کم ترین اهمیت را در مسیریابی در 

فضای بینابینی دارند، که عبارت اند از:
1. متغیر انسانی با میزان بار عاملی 0.90 و ضریب تعیین 

)R2( 81 درصدی.

2. متغیر محیطی با میزان بار عاملی 0.89 و ضریب تعیین 
)R2( 79 درصدی.

3. متغیر بصری با میزان بار عاملی 0.55 و ضریب تعیین 
)R2( 30 درصدی.

جدول ۳: رتبه بندی مؤلفه های مسيريابی در فضای بينابينی

رتبهمؤلفه ها
1متغیر انسانی
2متغیر محیطی
3متغیر بصری

پس از این که متوجه شدیم متغیر بصری، دارای کم ترین 
طریق  از   )3 )جدول  می باشد  متغیرها  بین  در  امتیاز 
آزمون های دیگر نیز این متغیر مورد سنجش قرار گرفت. 
نتایج نشان داد که با توجه به این که متغیر بصری در هر 

سه مجتمع وضعیت مطلوبی ندارد ولی در مجتمع نون و 
القلم دارای رتبه بندی باالتر و وضعیت مطلوب تری در هر 

سه آزمون شده است )شکل 9(.
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شكل 9: مقايسه نتايج آماری كمی در سه مجتمع

5-2- بخش دوم: تحليل كيفی
در این بخش تحلیل کیفی در نرم افزار دپس مپ آمده است 
مسکونی  مجتمع های  در  بصری  پیوستگی  ادامه  در  که 

بررسی می گردد. 

)VGA۱۱ 5-2-۱- نحو فضا )آناليز
مجموعه  در  بصری  پیوستگی  نشان دهنده   VGA آنالیز 
دو  از  ناشی  دپس مپ  نظریه  اصلی  کانسپت  می باشد. 
بیان فکری است. که یکی از آن ها آنالیز های ایزوویست12 
دیگری نقشه محوری13 است. از ترکیب این دو متودولوژی 
معنای  به  بصری  یکپارچگی  می شود.  ایجاد   VGA آنالیز 
به  نقطه  یک  از  رفتن  برای  الزم  بصری  گام های  تعداد 
آنالیز  بنابراین  و  است.  سیستم  یک  در  دیگر  نقطه ای 
نشان  را  فضا  با  افراد  تعامل  میزان  بصری  یکپارچگی 
توانایی توصیف   VGA آنالیز های  می دهد. در حالت کلی 
روابط فضایی پیچیده را دارد، اما به دو بعد محدود است 
و ایده اولیه برای ماهیت دو بعدی دپس مپ این است که 
یک  واقع  در   VGA آنالیز  نمی کند.  پرواز  فضا  در  انسان 

مجموعه ای  اول  مرحله  در  که  است  مرحله ای  دو  فرایند 
از نقاط مناسب روی پالن مشخص می شود که هسته های 
گراف را تشکیل می دهد و در مرحله دوم لبه ها یا خطوط 
گراف بین نقاطی که به صورت مستقیم در ارتباط بصری 
با یکدیگر هستند ایجاد می شود. آنالیز VGA عمق تمامی 
می دهد  نشان  و  می کند  بررسی  کلی  صورت  به  را  نقاط 
که عمق هر ناحیه نسبت به سایر نواحی بیش تر یا کم تر 
است. در این آنالیز نقاطی که به بهترین شکل در ارتباط 
با سایر فضا ها قرار دارند به رنگ قرمز ظاهر می شود، در 
واقع می توان گفت این فضا ها دارای عمق کم تری هستند. 
فضا  در  نواحی  سایر  با  کم تری  ارتباط  دارای  که  نقاطی 
هستند، در طیف رنگ های سرد -سبز تا آبی تیره- ظاهر 

می شوند. 
به طور کلی می توان گفت نقاطی که بیش تر در دید قرار 
نواحی هستند، در طیف  با سایر  بهتر  ارتباط  دارند و در 
رنگهای گرم، و نقاطی که کم تر در دید هستند و ارتباط 
آن ها با سایر نواحی کم تر است در طیف رنگ های سرد تر 

قرار می گیرند )جدول 4(.
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جدول 4: تحليل مقايسه ای آناليز VGA در هر سه مجتمع

فرایند تحلیل و آنالیز مقایسه ای مجتمع مسکونی فجر، نون والقلم و امام حسن با استفاده از تکنیک چیدمان فضا
مجتمع امام حسنمجتمع فجرمجتمع نون و القلم

V
G

A آنالیز 

با توجه به آنالیز انجام شده، می توان گفت قسمت ورودی 
نواحی  همه  از  بیش تر  آن  با  مرتبط  فضاهای  و  مجموعه 
دلیل  به  به مجموعه،  ورود  دارند. در هنگام  قرار  دید  در 
استفاده از فضاهای باز، کاربران دیدهای طوالنی تری دارند 
می کنند.  ایجاد  نواحی  سایر  با  بهتری  ارتباط  بنابراین  و 
میزان  بیش ترین  حسن،  امام  مسکونی  مجتمع  مورد  در 
دید و دسترسی در اطراف ورودی های مجموعه می باشد. 
در فضاهای میانی دید و دسترسی به شکل قابل توجهی 
وجود  مجموعه  مرکزی  قسمت  در  است،  یافته  کاهش 
فضاهای سبز باعث محدودتر شدن دید و دسترسی شده 
و این فضاهای به رنگ آبی تیره در آنالیز دپس مپ ظاهر 

شده اند.
شکل کلی مجتمع مسکونی فجر باعث شده است که دو 
فضای میانی دارای بیش ترین میزان دید و دسترسی باشند، 
کیفیت دید و دسترسی این فضاها از ورودی مجموعه نیز 
کناری که در طراحی  راهروهای  در  اما  بیش تر می باشد. 
مجموعه ایجاد شده اند میزان دید و دسترسی بسیار کم تر 
عامل  عنوان  به  کماکان  میانی  سبز  فضاهای  می باشند. 

محدود کننده دید و دسترسی قابل توجه است.
در مورد مجتمع مسکونی نون و القلم می توان نتیجه گیری 
کرد که دو محور در این مجموعه دارای بیش ترین دید و 
میانی مجموعه  فضاهای  به  اول  دسترسی هستند. محور 
منتهی می شود و با این که ورودی مجموعه در این راستا 
دارا  را  دسترسی  و  دید  بیش ترین  محور  این  ندارد،  قرار 
می باشد. محور دوم در راستای ورودی مجموعه قرار دارند 
سایر  از  بهتر  تا حدی  آن  در  دسترسی  و  دید  کیفیت  و 
نواحی است. با توجه به این آنالیز می توان گفت موقعیت 
بهتر برای ورودی این مجموعه می توانست محور مرکزی 
به  توجه  با  اما  باشد.  مجموعه  میانی  فضاهای  به  منتهی 
متعادل بلوک ها در این مجتمع و  اندازه  پخشایش نسبتاً 
مساوی بلوک ها، دید و دسترسی در همه نقاط مجموعه 
تقریبا یکسان است. رنگ آبی تیره در آنالیز این مجموعه 
کم تر به چشم می خورد که به معنای باالتر بودن کیفیت 
دید و دسترسی در این مجموعه نسبت به مجتمع فجر و 

امام حسن می باشد.

6. يافته ها و بحث
در پروسه انجام تحقیق به جهت تبیین رابطه تئوری های 
مورد  مولفه های  ابتدا  ساکنین،  مسیریابی  و  مطرح شده 
مطالعه استخراج گردید. در این پژوهش نمونه های موردی 
ابتدا  می باشند  قوی  و  متوسط  ضعیف،  رده  سه  در  که 
توسط چک لیست مشاهده ای رده بندی و از بین آن ها سه 
مجتمع امام حسن )ع( با طیف مولفه ای ضعیف، مجتمع 
نون و القلم با طیف متوسط و مجتمع فجر با طیف قوی 

در شهر کرمان انتخاب شد. 
لب،  راه،  گره،  نشانه،  محیطی:  متغیرهای  شامل  مولفه ها 
تباین؛ متغیرهای  و  فرم، رنگ  توالی فضایی،  نور،  محرک 
نظارت،  و  امنیت  بودن،  دسترسی پذیر  هم چنین  معنایی: 
متغیرهای  و  اجتماعی  سرزندگی  و  خوانایی  پیاده مداری، 
بصری: مساحت، محیط، بسته شدگی، مدوریت، جمع شدگی 

و فشردگی می باشد. 
این مولفه ها در دو حوزه، یک: فضای سردرب مسکونی و 
دو: فضای بینابین محیط مسکونی و آستانه ورودی بلوک 
مورد  حوزه  دو  این  در  مولفه ها  که  می باشد  ساختمانی 
تاییدی مرتبه  از طریق تحلیل عامل  قرار گرفت.  بررسی 
رتبه  کم ترین  دارای  بصری  متغیر  که  شدیم  متوجه  اول 
می باشد، لذا در این بررسی مولفه بصری که در خوانایی و 
مسیریابی نقش عمده دارد، در آزمون های فریدمن، توکی، 
تی تک مورد ارزیابی قرار گرفت و در هر سه مورد متوجه 
شدیم که باالترین امتیاز برای مجتمع نون و القلم می باشد.

به  مسیریابی  بر  مولفه ها  تاثیر  میزان  نخست  حوزه  در 
ویژه در سردر اصلی مجتمع ها بررسی گردید. همان گونه 
و  نشانه ها  میزان  از درصد ها مشاهده می شود، هرچه  که 
نیز  مخاطبین  جهت یابی  باشد  بیش تر  بصری  متغیرهای 
بیش تر خواهد بود در این حوزه مولفه های دیگری هم چون 
در  می باشند.  موثر  نیز  غیره  و  در شب  نورپردازی  رنگ، 
حوزه بعد به فضای بین سردر اصلی و بلوک های ساختمانی 
بر  بسیاری  عوامل  است.  گردیده  توجه  بلوک ها  خود  و 
فرآیند مسیریابی در فضای بینابینی مجتمع های مسکونی 
تاثیر می گذارند. برای تحلیل مبانی یافت شده از دو شیوه 
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تحقیقی کمی و کیفی بهره گرفته شد. 
مقایسه  و  مطابقت  به  توجه  با  صورت گرفته،  ارزیابی  در 
یعنی  پژوهش،  روش  دو  هر  در  نتیجه گیری  جدول های 
جداول )نتایج آزمون کمی و کیفی(، شاخص های بصری 
و  ارزیابی  اثرگذارند.  مخاطبان  تصمیم گیری  فرایند  در 

تحلیل های صورت گرفته در این نوشتار، برای مجتمع هایی 
بوده است که ساخته شده و مخاطبین در آن ها بهره برداری 
ارزیابی ها  این  بهره برداری(.  از  پس  )ارزیابی  داشته اند 
بهره برداری  از  پیش  طراحی  برای  را  طراحان  می توانند 

یاری رسانند )ارزیابی پیش از بهره برداری( )شکل 10(.

شكل ۱0: مقايسه نتايج حاصل از پژوهش كيفی و كمی در مجتمع های مسكونی

ازپژوهش کمی  نتایج حاصل  دادن  قرار  با  در شکل 10، 
و کیفی متوجه شدیم که عالوه بر نتایج کمی در تحلیل 
نرم افزاری نیز نتایج تقریبا مشابه شد و مجتمع نون و القلم 
دارای امتیاز باالتر به لحاظ متغیرهای بصری می باشد. در 
تحلیل کیفی آنالیز وی جی  ای نشان می دهد که به طور 
کلی فضاهای مرکزی دو مجتمع مسکونی نون و القلم و 
فجر از وضعیت دید و دسترسی بهتری برخوردار است. این 
امر رابطه مستقیمی با الگوی طراحی این مجموعه ها دارد. 
مجتمع نون و القلم دارای فضاهای باز بیش تر و بلوک های 
است  شده  باعث  که  می باشد  پراکنده  و  یکسان  سایز  با 
دید و دسترسی در بیش تر نقاط مجموعه به یک میزان و 
باشد. درباره مجتمع  باالتر  در فضاهای مرکزی و ورودی 
عامل  عنوان  به  میانی  سبز  فضاهای  گفت  می توان  فجر 
محدود کننده دید و دسترسی عمل می کند. طراحی بهتر 
یا استفاده از پوشش گیاهی با ارتفاع کم که محدود کننده 
دید نباشد باعث افزایش دید در این نواحی خواهد شد اما 

دسترسی را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

امام حسن  کیفیت دید و دسترسی در مجتمع مسکونی 
نواحی  از سایر  باالتر  از فضاهای میانی  نیز در یک حلقه 
این  در  دید  موانع  دلیل عدم وجود  به  این مسئله  است. 
از  پیش  طراحی  در  می توان  بنابراین  می باشد.  محور ها 
نتایج  به  ندارد  دسترسی  مخاطب  به  طراح  که  سکونت 

تحلیلی نرم افزاری استناد نمود )شکل 11(.
نتایج موجود در بررسی مولفه های محیطی،  از  هم چنین 
بلوک ها،  قرار گیری  فرم  که  شدیم  امر  این  متوجه 
در  مهم  عناصر  جز  رنگ  و  شب  در  نوری  محرک های 
تنظیم  حیث  این  از  می باشند  بینابینی  فضاهای  طراحی 
فاصله بین بلوک های ساختمان می تواند در مولفه دیگری 
مثل مولفه های بصری تاثیر بگذارد و هم چنین در مولفه 
بیش تر  نظارتی  و  امنیتی  فضای  ایجاد  واسطه  به  انسانی 

مورد توجه است.
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شكل ۱۱: تشريح يافته های كمی از طريق يافته های كيفی و كمی برای مرحله پيش از بهره برداری از طريق 
راستی آزمايی نتايج پس از بهره برداری

پی نوشت
1. Skjaeveland and Garling
2. Anderson
3. Hanson and Hillier
4. Hajer and Reijndrop
5. Stevens
6. Kevin Lynch
7. Kaplan
8. Downs & Stea
9. Passini
10. Arthur
11. visibility graph analysis
12. Isovist analysis
13. Axial maps
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