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کالبدی بر رفتار عابران پیاده در میادین  بررسی تـأثیر رؤیت پذیری فضای 
کمک تحلیل های مبتنی بر آیزویست سه بعدی شهری با 

مطالعه موردی: سبزه میدان تهران1

گروه شهرسازی دانشگاه هنر تهران. امیر شکیبامنش2 - استادیار 
کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر تهران، ایران. یاسمن حکیمی - 
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چکیده:
که در سال های اخیر، به ویژه  یکی از مباحث مهم در تحلیل  بصری فضاهای شهری، موضوع رؤیت پذیری آنها می باشد 
که  گسترش نرم افزارهای رایانه ای، جایگاه ویژه ای در مطالعات شهری یافته است. این در حالی است  با توسعه فناوری و 
رفتارهای  کالبدی و  تنگاتنگ میان رؤیت پذیری  ارتباطی  بیانگر وجود  از پژوهش ها و مطالعات اخیر  یافته های بسیاری 
احتمالی در فضاهای شهری است. از سوی دیگر زمینه های فضایی مختلف نیز می توانند شرایط رؤیت پذیری متفاوتی را 
ک افراد را دستخوش تغییر قرار دهند. ازاین  رو در این پژوهش برای بررسی تخصصی  و دستیابی  پدید آورده و متعاقب آن ادرا
کید و تمرکز  به یافته های علمی، از میان انواع مختلف بسترهای فضایی قابل  بررسی، صرفًا بر موضوع میادین شهری، تأ
گردیده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر رؤیت پذیری فضای شهری بر برخی گونه های رفتاری استفاده کنندگان می باشد.
نمونه مورد پژوهی در مطالعه حاضر، سبزه میدان واقع در محدوده مرکزی شهر تهران می باشد که به دلیل دارا بودن بسیاری 
گردیده است. در این مقاله، با به  کارگیری مفهوم آیزوویست  از ویژگی های یک میدان شهری در مفهوم حقیقی آن انتخاب 
از  برخی  و  این متغیر  ارتباط میان  و  پذیرفته  رؤیت پذیری فضای مورد مطالعه صورت  به  سه بعدی، تحلیل های مربوط 
کنار  متغیر "جنسیت"_  گونه های رفتاری مردم _ شامل "مکث و حرکت"، "رفتارهای فردی و اجتماعی" و "سرعت حرکت" در 
گرفته است. بدین منظور، نقشه رؤیت پذیری میدان مورد بررسی در محیط نرم افزار GIS تولید  مورد مطالعه و بررسی قرار 
گردیده و ارتباط میان متغیرهای هدف پژوهش با یکدیگر با استفاده از آزمون های آماری و بررسی ضرایب همبستگی در 
گونه های رفتاری  کالبدی با  که بین رؤیت پذیری  گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد  نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار 
که رؤیت پذیری در حد متوسطی است،  مشخص شده در این پژوهش، ارتباط معناداری وجود دارد. زنان در فضاهایی 
که رؤیت پذیری از شدت بیشتری برخوردار است، مکث بیشتری صورت می گیرد.  حضور پررنگ تری دارند. در فضاهایی 
با شدت رؤیت پذیری  انجام می شود و سرعت حرکت  که بیشتردر معرض دید قرار دارنــد،  رفتارهای اجتماعی در نقاطی 

رابطه ای معکوس را نشان می دهد. 

گان کلیدی: رؤیت پذیری، آیزوویست سه بعدی، الگوی رفتاری، خطوط دید، سبزه میدان. واژ
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کالن 9)1962( نیز بر نقش حرکت   .)Koltsova et al, 2013(  می کند
"دیدهای  مفهوم  تعریف  با  محیط  ک  ادرا در  افــراد  جابه جایی  و 
متوالی" و این که فضا چگونه به  وسیله استفاده کنندگان از فضاهای 
گیبسون )1979( نیز  بر اهمیت  شهری درک می شود، می پردازد. 
کید می کند و به این موضوع می پردازد  ک بصری تأ حرکت در ادرا
ک کننده در محیط ، زمینه بصری قابل  رؤیت  که با هر حرکتی از ادرا
وی نیز تغییر می یابد و در میان این تغییرات شاهد اثرات متقابل 

.)Bada & Farhi, 2009( بین انسداد و باز شدن دید خواهیم بود
رویــکــرد عــمــده ای که در ســال هــای اخیر مــورد توجه تحلیل گران 
شهری قرار گرفته، تحلیل رؤیت پذیری است. در این حالت این  که 
یک عنصر شهری در دید شهروندان قرار می گیرد یا نه، مورد بررسی 
ک  قرار می گیرد )Karimi,2014(. رؤیت پذیری عامل مهمی در ادرا
ک بصری  از بافت شهری است )Marina et al, 2012(. ادرا انسان 
و رؤیت پذیری اهمیت زیادی در چگونگی رفتار ، تحسین و تجربه 
محیط دارد و می تواند عامل تعیین کننده ای در طراحی فضاهای 

  .)Bada & Ince Guney, 2009( شهری باشد
رؤیــت پــذیــری در طراحی  بــررســی  ــزارهــای  اب و  از روش هـــا  بسیاری 
شهری  مهم  کــانــون  و  نقاط  از  رؤیــت پــذیــری  تحلیل  بــه  شــهــری ، 
کز بزرگ حمل ونقلی، فضاهای عمومی واجد اهمیت و  )مانند مرا
المان ها،  بلندمرتبه،  ساختمان های  )مانند  مشرف  نقاط  به   )...
به  می توانند  خــود  که  دیدهایی  مــی پــردازنــد؛   )... و  مجسمه ها 
کمک نمایند. نمونه دیگر حفظ  جهت یابی عابران پیاده در شهر 
دید های استراتژیک به عناصر منظر طبیعی مانند یک رودخانه یا 

 . )Koltsova et al, 2013( یک پارک می باشد
این  اهمیت رؤیــت پــذیــری ساختمان ها بــه  در رابــطــه بــا  اپــلــیــارد 
می پردازد که بناهای واقع در تقاطع های پر عبورو مرور،  موضوع 
مجاور فضاهای قرار گرفته در حاشیه بزرگراه ها بهتر دیده  شده و به 
خاطر سپرده می شوند. در این حالت نزدیکی یا مجاورت بنایی با 
یک نقطه ایستگاهی می تواند موجب رؤیت پذیری بیشتر یک بنا 
و در نهایت شناخت بهتر آن گردد. مواردی همچون تعداد عناصر 
قابل  رؤیت  منظر، دوره زمانی که این عناصر در دید هستند، تعداد 
که از  افرادی که می توانند این عناصر را مشاهده کنند و فاصله ای 
مــواردی  جمله  از  طریق آن عناصر منظر دیــده می شوند، همگی 
قــرار  توجه  رؤیــت پــذیــری مـــورد  کــه می توانند در تحلیل  هستند 
میادین، تقاطع ها و خیابان های  می توان  اســاس  این  بر  گیرند. 
شهری در  حــوزه هــای  حساس ترین  و  مهم ترین  زمــره  در  را  اصلی 
ه10 پیشنهاد می کند در  اُ آورد.  شمار  رؤیت پذیری به  تحلیل های 
ارزیابی رؤیت پذیری دو نکته به صورت همزمان مورد بررسی قرار 
گیرند: نخست »مقدار منابع منظر که در دید قرار می گیرند" )منظور 
میزان ابعاد فیزیکی آن است که در میدان دید ناظر قرار می گیرد( و 
دوم " اهمیت این منابع » ) منظور میزان ارزشی است که یک عنصر 
در منظر می تواند داشته باشد(. درواقع، روش رؤیت پذیری روشی 
دقیق برای ارزیابی عناصر شهری است. این روش در مواردی کاربرد 
بیشتری دارد که عناصر شهری یا بناهایی باید به  صورت دقیق به 

9 Cullen
10 Oh

1. مقدمه
کارکردی در نقش شهر به عنوان  کالبدی، معنایی و  عوامل مختلف 
بستری برای پاسخگویی به نیازها و ظرفی برای فعالیت و رفتارهای 
آنها شاخص های بصری نقش مهمی در  بین  از  که  مؤثرند  مــردم 
 .)Hoseini & Alalhesabi 2010( کیفیت فضای شهری ایفا می کنند
اهمیت بعد بصری چه به لحاظ فیزیولوژی و روان شناختی و چه 
امری  شهری  فضاهای  در  کالبدی  و  زیبایی شناختی  لحاظ  به 
مشهود است. چشم ها نخستین نقطه ورود برای دریافت اطالعات 
خواهد  انسان  کنش  وا بر  مهمی  تأثیر  اطــالعــات  ایــن  و  می باشد 

داشت. 
ک بصری اهمیت زیادی بر نحوه رفتار، تحسین  رؤیت پذیری و ادرا
کننده ای بر طراحی  کتور تعیین  و تجربه محیط دارد و می تواند فا
فضاهای شهری باشد )Bada & Ince Guney, 2009(. در حقیقت 
که  رفتار می کند  باشد،  آنچه در محدوده دیدش  براساس  انسان 
این امر در فضاهای شهری قابل مشاهده است. طراحان شهری با 
ک بصری مردم و در نتیجه بروز  کالبدی برادرا گاهی از تأثیر عوامل  آ
کیفیت بخشی  رفتارهای مختلف در فضاهای شهری می توانند در 

به فضاها مؤثر واقع شوند.
این تحقیق سعی برآن دارد تا با بررسی تأثیر رؤیت پذیری بر رفتار 
استفاده کنندگان از فضا در یکی از میادین مهم شهر تهران )سبزه 
ارتباط  در  شهری  طراحان  گاهی  آ و  شناخت  افزایش  به  میدان( 
کمک نماید و به  کیفیت فضا  با یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتار و 

تدوین چارچوبی برای انجام تحقیقات بعدی دست یابد. 

2. چارچوب نظری
2.1. رؤیت پذیری فضا و اهمیت آن در طراحی شهری

گونی را برای کمی سازی ابعاد بصری فضا بسط  محققان مفاهیم گونا
گیبسون1)1979(،  ک بصری محیط  و توسعه داده اند. مفهوم ادرا
طبقه بندی گونه های معماری گایدون2)1971(، مفهوم آیزوویست3 
و گراف های رؤیت پذیری4 مورد استفاده در تحلیل فضاهای شهری 
توسعه  شده  ساخته  محیط  بصری  ویژگی های  ارزیابی  هدف  با 

 .)Kubat et al, 2012( یافته اند
همچنین بسیاری از پژوهشگران فعال در حوزه معماری و طراحی 
کیفیت  و  شــهــری  فــضــای  ریخت شناسی  مــیــان  ــبــاط  ارت شــهــری، 
که از میان  کاربران فضا را مورد مطالعه قرار داده اند  کی  تجربه ادرا
 ،)  1960(6 لینچ   ، )1964( اپلیارد5  چــون  افـــرادی  به  مــی تــوان  آنها 
به  لینچ  برای مثال  اشاره نمود.   )1961(8 تیل  و  بندیکت7 )1979( 
مانند  تحلیل های دید  و  رؤیت پذیری  به  مربوط  اهمیت مفاهیم 
اشاره  بصری«  »نفوذپذیری  یا   بصری«  ،«کریدور  بصری«  »جاذبه 

1 Gibson
2 Giedion
3 Isovist 
4 Visibility graph
5 Appleyard
6 Lynch
7 Benedikt
8 Thiel
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میان  ارتــبــاط  بررسی  به  شهری"  میادین  در  فضایی  استفاده  و 
استفاده فضایی و ساختار آیزوویستی میادین شهری پرداختند. در 
این مطالعه ابتدا در چهار میدان شهری در مرکز شهر آلگریا  ارتباط 
با ویژگی های  بین تعداد مردم ایستا در حالت نشسته و ایستاده 
دالیل  به  سپس  گرفت.  قــرار  بررسی  مــورد  میدان  هر  آیزوویستی 
میادین  قسمت های  از  برخی  در  مــردم  حضور  و  ازدحـــام  متعدِد 
کالبدی  ویژگی های  براساس  میدان  راستا  این  در  شد.  پرداخته 
گردید. در هر زیرفضا رابطه بین  کوچکتر تقسیم بندی  به فضاهای 
گرفت. درنهایت آنها  رؤیت پذیری و استفاده از فضا مورد بررسی قرار 
به این نتیجه رسیدند که استفاده از فضا به  طور قطع با ویژگی های 

.)Bada & Ince Guney, 2009( بصری محیط در ارتباط است
کشف  کمپوس )2005( نیز با استفاده از روش اسپیس سینتکس به 
در  ایستا  فعالیت های  الگوی  و  بصری  زمینه های  میان  ارتــبــاط 
چندین میدان شهر لندن  پرداخته و نشان داد مردم از حضور در 
فضاهایی که در معرض دید قرار دارند، اجتناب می کنند و نواحی ای 
از حریم  برخوردارند و در عین حــال  درجــه ای  از دید مناسبی  که 
ترجیح  را  دارنــد  نشده  برنامه ریزی  فعالیت های  برای  را  خصوصی 

  .)Bada & farhi, 2009( می دهند
پاپارگیروپولو 2)2006( در یک مطالعه مقایسه ای بین دو پارک )پارک 
که  رسید  نتیجه  ایــن  به  آتــن،  در  ــوس3(  آرئـ پدیون  ــارک  پ و  لندن 
بیشترین  آمیخته اند ،  بافت شهری در هم  با  بیشتر  که  فضاهایی 
گروه های بزرگ  که توسط  استفاده را در فعالیت های سازمان یافته 
انجام می شوند، دارنــد. دیگر فعالیت ها مانند خــوردن، مطالعه و 
که از نظر بصری  استراحت )فعالیت های ایستا( بیشتر در فضاهایی 

.)Bada & farhi, 2009(پنهان هستند، صورت می پذیرند
که رؤیت پذیری اجزای برجسته  مطالعات تجربی نشان می دهند 
در محیط می تواند بر عملکرد مسیریابی و الگوهای جست وجوی 
به  کمی   محاسبات  از   )1980( کوک  و  کسما  برا بگذارد.  تـأثیر  آزاد 
فرودگاهی  ترمینال های  در  مسیریابی  سهولت  ــابــی  ارزی منظور 
استفاده نمودند. این محاسبه بر پایه ماتریسی از دسترسی بصری 
بین مکان ها صورت پذیرفت. شاخص رؤیت پذیری یک محاسبه 
کل  که نسبت تعداد خطوط دید در دسترس و تعداد  جهانی است 
شاخص  بین  رابطه  یک  می دهد.  نشان  را  احتمالی  دید  خطوط 
شد.  کشف  فرودگاه   10 در  مسیریابی  در  ــواری  دش و  رؤیت پذیری 
با  مکان های  از  سخت تر  را  کم  رؤیت پذیری  با  مکان های  مــردم 

.)Lu, 2011( رؤیت پذیری باال پیدا می کردند
حرکتی  مسیرهای  مطالعه  از  استفاده  با  5نیز  زیمرینگ  و  گ4   ها
که در طول  128 نفر در سه بیمارستان بزرگ به این یافته رسیدند 
گره های تصمیم گیری  یک حرکت آزاد، مردم تا حد زیادی بر تعداد 
گره از یک  رؤیت پذیر تکیه می کنند )این که چه تعداد کریدوردر یک 

.)Lu, 2011( )تقاطع می تواند دیده شود
به  طورکلی عوامل مؤثر بر رؤیت پذیری فضاهای شهری را می توان به 

2 Papargyropoulo
3 Pedion Areos
4 Haq
5 Zimring

لحاظ تـأثیرگذاری بر دیدهای شهری مورد بررسی قرار گیرند. ازجمله 
این موارد می توان به بناهای بلند یا بناهایی در مناطق حساس 

.)Karimi,2014( شهری اشاره نمود
رفتار فضایی انسان در شهرها به  وسیله ویژگی های رؤیت پذیری 
 .)Natapov et al., 2014( محیط و اطالعات بصری هدایت می شود
فرم و ساختار فضای معماری بر تجربه و رفتار تـأثیر می گذارد. برای 
که  مردم به داخل یک رستوران خالی وارد می شوند،  مثال زمانی 
با  بلکه  نمی کنند؛  انتخاب  نشستن  ــرای  ب را  مکانی  دلیل  بــدون 
بر  با عناصر معماری اطرافشان  ارتباط  را در  دقت محل نشستنی 
خاص  مکان های  بــرای  جست وجو  هنگام  همچنین  می گزینند. 
در محیط های ناآشنا، تصمیم حرکتی در طول جست وجو شامل 
شکل  تـأثیر  تحت  احتمااًل  که  اســت  سازمان یافته ای  الگوهای 
نقطه  بصری_فضایی  ویــژگــی هــای  به وسیله  محیط  ســاخــتــار  و 

.)Franz & Wiener, 2005(  تصمیم گیری می باشد
تحلیل رؤیت پذیری روش منحصر به فردی است برای کشف ارتباط 
فرم های شهری با تجارب بصری انسان. این تحلیل همچنین به 
و  رفتارهای فردی  بین  روابط متقابل  که  را می دهد  اجازه  این  ما 

 .)Jung Kwon,2007( جمعی و فرم های فیزیکی شهری را دریابیم
شکل  اساس  این  بر  دید  قابلیت  اعمال  با  پیاده ،  عابر  رفتار  مدل 
که  که انسان به  طور غریزی به سمتی حرکت می کند  گرفته است 
بتواند در یک  زمان مشخص امکان حرکت بیشتری را در دسترس 
گیبسون این تعامل بین فرد و محیط را دید بصری  داشته باشد. 
در  الزامی  هیچ  »وقتی  می کند:  عنوان  چنین  و  می خواند  طبیعی 
سیستم بصری وجود ندارد ، به اطراف نگاه می کنیم ، به سمت یک  
تمام  از  را  آن  تا  آن می گردیم  اطــراف  چیز جذاب حرکت می کنیم، 
جهات ببینیم و از یک دورنما و منظر به سمت دیگری می رویم. 

.)Tabibian & Sholeh,2009( » ...این دید بصری طبیعی است

2.2. رؤیت پذیری و رفتارهای انسانی
الگوهای  بر  رؤیت پذیری  تـأثیر  درباره  اخیر مطالعات  در سال های 
در  نیز  فناوری  پیشرفت های  و  یافته  قابل توجهی  افزایش  رفتاری 
این امر تـأثیر بسزایی داشته است. در ادامه به برخی از مهمترین 
الگوهای  بر  رؤیت پذیری  تـأثیر  با  ارتباط  در  شده  انجام  تحقیقات 

رفتاری پرداخته شده است.
چند  فضاهای  بصری  بعد  معتقدند   )2006( همکاران  1و  پاروین 
سطحی تـأثیر زیادی بر طریقه حرکت مردم در محیط های پیچیده 
ساخته شده دارد. این مطالعه به  طور عمده به بررسی ویژگی های 
بصری محیط می پردازد و بر این مسئله تکیه می کند که تا چه اندازه 
رؤیت پذیری این مجموعه فضاهای چند سطحی بر رفتار حرکتی 
محلی  شهری  طراحی  پارامترهای  شدید  تـأثیر  به  توجه  با  مــردم 
که در مجموعه های شهری چند  تأثیرگذار است. فرض بر این است 
کم ، تصمیم مردم برای حرکت از یک نقطه به نقطه  سطحی پرترا
دیگر به شدت تحت تـأثیر تجربه بصری فضاهای اطراف آن نقطه 

 .)Parvin & Min Ye & Jia , 2007( می باشد
"رؤیت پذیری  عنوان  با  خــود  پژوهش  در  نیز   )2009( گونی  و  بــادا 

1 Parvin
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3. روش 
ــدف در گــروه  پــژوهــش حــاضــر بــراســاس طبقه بندی بــر مبنای ه
نظری این  مبانی  تــدویــن  در  تحقیقات کــاربــردی قــرار می گیرد. 
هدف  با  توصیفی و تحلیلی  کتشافی،  از روش تحقیق ا مطالعه 
گاهی از یک پدیده و همچنین پیدا کردن علل  افزایش شناخت و آ
از روش مطالعات  وقوع آن پدیده استفاده شده است. همچنین 
کتابخانه ای ، به  صورت مطالعه و جمع آوری اطالعات و شناخت و 

تحلیل محتوایی منابع استفاده گردید.
و  میدانی  مشاهدات  کمک  بــا  رفــتــاری  الگوهای  شناخت  ــرای  ب
عکس برداری در روزهای غیرتعطیل ماه های آبان،آذر، دی و بهمن 
اطالعات  عصر،  تا 16  صبح   10 زمانی  بــازه  در  تصادفی،  صــورت  به  
گونه های رفتاری در فضا در نقشه های شطرنجی ثبت  مربوط به 
آیزویست  تکنیک  از  نیز  رؤیت پذیری  میزان  برای سنجش  گردید. 
گردید و در  استفاده شد. بدین منظور از نرم افزار GIS 10 استفاده 
آن نقشه های رؤیت پذیری و رفتاری تولید شدند. داده های مورد 
 3790 شــده،  تولید  شطرنجی  نقشه  خانه های  تعداد  به  بررسی 
و  رفتاری  نقشه های  بین  ارتباط  بررسی  به  منظور  عدد می باشد. 

کلی عوامل فردی و محیطی تقسیم بندی نمود )جدول  دو دسته 
شماره1(. عوامل فردی غالبًا متأثر از ویژگی های فیزیولوژیکی و روانی 

افراد می باشند. 
محیط  اطالعات  از  اساسی  و  مهم  بخش  رؤیت پذیری  کمک  به 
ــزان و چــگــونــگــی آن بر  ــی ــد م ــی رس ــه نــظــر م دریـــافـــت مـــی گـــردد و ب
و  محیطی  عناصر  با  ارتباط  در  استفاده کنندگان  رفتاری  الگوهای 
بدانیم  که  است  مهم  این  می باشد.  تأثیرگذار  شهری  فضاهای  یا 
رفتاری  شاخص های  و  ابــعــاد  کــدام  بــر  غالبًا  رؤیــت پــذیــری  عامل 
استفاده کنندگان تـأثیر می گذارد. برای مثال آیا عامل رؤیت پذیری در 
نوع نشستن، مکان های ایستادن ، زمان مکث و ... تأثیرگذار است؟
کالبدی  تـأثیر محیط  پیرامون  یان گل  و  ویلیام وایت  در مطالعات 
بر رفتار، به  طور مستقیم و یا غیرمستقیم به الگوهای رفتاری متأثر 
گردیده است. همچنین در سال های اخیر با  از رؤیت پذیری اشاره 
کمی سازی رؤیت پذیری ،  کامپیوتری با امکان  توسعه نرم افزار های 
گونه های مختلف رفتارهای متأثر از رؤیت پذیری اشاره  محققان به 
نموده اند. برخی از مهمترین این رفتارها در تصویر شماره1 نشان 

داده شده است. 

 عوامل محیطی عوامل فردی

ک نحوه ادرا

- فرهنگ 
-  پیشینه و تجربه

-  سن
-  جنس

-  موقعیت اجتماعی_ اقتصادی 
-  نوع تملک مسکن 

-  شیوه زندگی 
-  طول مدت سکونت در یک منطقه 

- روش جابه جایی در شهر 
- شغل
- حرفه

- انگیزه ها 
- خصوصیات شخصی 

- سرعت حرکت
- حواس پنج گانه: بینایی، شنوایی، چشایی، المسه ، 

بویایی
- نیازها: زیستی، اجتماعی، روانی، فرهنگی

کنجکاوی: شناخت محیط و پیش بینی تغییرات آن  -
فرهنگی،  زمینه  سلیقه،  و  ذوق  زیبایی شناسی:   -

تجارب عاطفی و ...
گذشته در مورد فضا - اطالعات 

کالبد

دیــدن  بــا  آن  تشخیص  قابلیت  و  شکل   -
اشکال  بــه  ــودن  بـ نــزدیــک  و  کلی  خــطــوط 

هندسی 
- رنگ

- تسلسل
که برای رسیدن به فضای  - نوع فضاهایی 

مورد نظر، از آنها عبور می شود
نظر  مــورد  از فضای  که  - فضاهای دیگری 

می توان دید
- نحوه سازماندهی محیط

با  مقایسه  در  فضا  انــدازه   ( فضا  مقیاس   -
اندازه زمینه و در مقایسه با بیننده(

- نفوذپذیری بصری
- محصوریت

- فاصله )فاصله شی از فرد یا از نقاط معین(

- آب وهوا

- زمان

- نورپردازی

- میزان محرک های محیطی
- آلودگی صوتی و بصری

- عالئم و نشانه ها
- تنوع عناصر محیطی

- موقعیت قرارگیری

- ارتفاع 
- مجاورت با نقاط خاص

- قرارگیری در وسط یا لبه فضا
- عدم وجود موانع

تعداد عناصر قابل رؤیت منظر

مدت زمان در معرض رؤیت بودن

جدول شماره1: عوامل مؤثر بر شرایط رؤیت پذیری فضاهای شهری
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رفتاری شامل سرعت حرکت، حرکت و مکث و رفتارهای فردی و 
گرفته اند؛ که در  اجتماعی در ارتباط با رؤیت پذیری مورد بررسی قرار 
این راستا از مشاهده الگوهای رفتاری در زمان های مختلف و ثبت 
گرفته شده است. این  موقعیت آنها در نقشه های شطرنجی بهره 
که  نقشه شطرنجی شامل خانه های یک متر در یک متر می باشد 
هر خانه با توجه به متغیر مورد بررسی ارزش گذاری می شود )تصویر 
کدام  خانه  این  در  که  است  آن  بیانگر  خانه  هر  ارزش  شــمــاره2(. 
الگوی رفتاری بیشتر اتفاق می افتد؛ هرچند این بدان معنا نیست 
که همیشه و در همه زمان ها فقط یک نوع الگوی رفتاری در آن 

خانه وجود دارد. 

3.2.1. مکث و حرکت
اتفاق  فضا  در  که  است  رفتاری  الگوی  ساده ترین  حرکت  و  مکث 
می افتد. شاید در وهله نخست به نظر برسد وقوع مکث ها اتفاقی 
مکث ها  ایــن  کــه  مــی دهــد  نشان  بررسی ها  امــا  می پذیرد  ــورت  ص
پیروی می کنند. مکان هایی  الگوهای خاصی  از  و  نبوده  تصادفی 
بیشتری  ایستایی  از  می گیرد،  صــورت  آنها  در  بیشتری  مکث  که 
برخوردارند و جمعیت بیشتری را می توان در آنها مشاهده نمود. 
جدیدی  فعالیت  انجام  بــرای  فرد  که  است  رفتاری  مکث  درواقــع 
گفت وگو،  به  صورت ایستا از خود بروز می دهد. مانند مکث برای 
خوردن، دیدن، مطالعه و ... تصویر شماره3 الگوی مکث و حرکت 

مردم در فضا را نشان می دهد. 

کدگذاری وارد نرم افزار  رؤیت پذیری اطالعات به دست آمده بعد از 
گردید و با استفاده از جداول تقاطعی و آزمون های آماری   SPSS 

گرفت. گاما مورد تحلیل قرار  خی دو، ضریب فی، 

کلی حوزه مورد پژوهی 3.1. معرفی 
که  سبزه میدان یکی از پر رفت وآمدترین  میدان های تهران است 
کاشت سبزی برای مردم تهران بوده  از دوران صفویه و زندیه محل 
و به همین دلیل به این نام شهرت داشته است. این میدان در 
بــازار تهران و جای دادن ورودی  با  حال حاضر به دلیل مجاورت 
اصلی بازار در خود، بسیار شلوغ و پر هیاهو است . این میدان در 
منطقه 12 شهرداری تهران واقع شده و عالوه بر اهمیت تاریخی، 
جای  خود  پیرامون  را  اهمیتی  واجد  تــجــاری_اداری  عملکردهای 
داده است. بازار بزرگ تهران در امتداد و جنوب آن قلب اقتصادی 
تهران است و در جنبه شمالی میدان ساختمان های دادگستری و 
بانک واقع گردیده اند. این میدان از شمال به محور پیاده 15 خرداد 
محسوب  محور  این  در  مهمی  بسیار  عطف  نقطه  و  شده  متصل 

می شود.

GIS 3.2. تولید نقشه های رفتاری در
که در تصویر شماره1 نیز نشان داده شد، برخی الگوهای  همان گونه 
دلیل  بــه  باشند.  فضا  رؤیــت پــذیــری  از  متأثر  می توانند  رفــتــاری 
محدودیت های زمانی و تجهیزات، در این پژوهش تنها سه الگوی 

تصویر شماره1: رفتارهای متأثر از رؤیت پذیری
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فردی اغلب در لبه ها صورت می پذیرند و طیف وسیعی از رفتارهای 
اجتماعی در میانه فضا اتفاق می افتند. در این تحقیق آن دسته 
که در مکث صورت می گیرد، مورد  از رفتارهای فردی یا اجتماعی 
گرفتند. در تصویر شماره4 الگوی رفتارهای اجتماعی و  بررسی قرار 

فردی مردم در فضا نشان داده شده است. 

3.2.2. رفتارهای فردی و اجتماعی
بــه  صــورت  کــه  هستند  رفتارهایی  از  دسته  آن  ــردی  ف رفــتــارهــای 
انفرادی و در خلوت و یا جمع انجام می شوند اما رفتارهای اجتماعی 
انجام  بیشتر  و  نفره  دو  گروه های  قالب  در  که  هستند  رفتارهایی 
رفتارهای  می شود،  مشاهده  نقشه  در  که  طور  همان   می شوند. 

تصویر شماره2: صفحه شطرنجی تولید شده بر روی فضای میدان

تصویر شماره3: الگوی مکث و حرکت در فضا

  تصویر شماره4: الگوی رفتارهای فردی و اجتماعی در فضا
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3.2.5. مکان های نشستن
به طــور کلی مکان های نشستن را می تــوان به دو دسته اولیه و 
ثانویه تقسی  بندی نمود. دسته نخست شامل نیمکت هایی است 
که مستقیمًا برای نشستن در نظر گرفته شده است و دسته دوم را 
لبه ها و سکوهای جداره ها و لبه ها تشکیل می دهند .هر دو دسته 
گرچه اغلب این مکان ها  را می توان در سرتاسر فضا مشاهده کرد. ا
فاقد مطلوبیت و استانداردهای مورد انتظار می  باشند اما میزان 
استفاده از آنها به گونه ای اســت که تقریبًا در هیچ زمانی بدون 
استفاده باقی نمی مانند.اغلب نیمکت ها از پشت محافظت نمی 
شوند و در میانه فضا قرار گرفته اند .نکته مثبت مکان های نشستن 
فراهم آوردن دید خوب به فعالیت ها برای استفاده کنندگان می 
همچنین تعدد آنها حق انتخاب بیشتری را به افــراد می  باشد. 

دهد. )تصویر شماره7(.

تصویر شماره7: مکان های نشستن اولیه و ثانویه

GIS 3.3. روش تولید نقشه رؤیت پذیری در
میان  از  رؤپــت پــذیــری  تحلیل  نهایی  روش  انــتــخــاب  بــه  منظور 
روش های مطرح ، معیارهایی برای ارزیابی آنها به وسیله نگارندگان 
شناسایی شده و هر روش با توجه به این معیارها مورد سنجش قرار 
گرفته است. این معیارها با توجه به محدودیت ها و پتانسیل های 
که  موجود و همچنین خروجی مورد انتظار شناسایی شده است 
محیط  در  رؤیت پذیری  محاسبه  تحلیل،  انجام  سهولت  شامل 
کارایی در محیط های  کوچک،  کارایی در مقیاس های  سه بعدی، 

شهری و قابلیت تحلیل های پیچیده تر بر روی خروجی می باشد. 
همان  طور که در جدول شماره2 نیز مشاهده می شود، ابزار خطوط 

3.2.3. سرعت حرکت
که متأثر از  سرعت حرکت از جمله ویژگی های رفتاری در فضاست 
نشان  فضا  در  مشاهدات  می باشد.  بصری  و  کالبدی  ویژگی های 
بعضی  در  و  زیاد  بعضی قسمت ها سرعت حرکت  در  که  می دهند 
کم است. تصویر شماره5  قسمت ها متوسط و در قسمت های دیگر 

الگوی سرعت حرکت مردم در فضا را نشان می دهد. 

تصویر شماره5: الگوی سرعت حرکت در فضا

3.2.4. توزیع سنی و جنسی افراد در فضا
ــراد بــهــره بــردار از فــضــا در  ــ کــلــی تــنــوع ســنــی و جنسی اف ــه  طـــور  ب
سبزه میدان قابل مشاهده است. اما یکی از نقاط ضعف این میدان 
تک جنسیتی شدن برخی از بخش های فضایی میدان است؛ به 
که زنان از این فضاها دوری جسته و غالبًا بیشتر برای  این صورت 
کز خرید از آنها استفاده می نمایند. غلبه مردان بر  عبور به سمت مرا
کاماًل مشهود است و این دلیلی است بر عدم مکث زنان در  میدان 
داخل میدان و ترجیح آنها به مکث بیشتر در حاشیه فضا. در تصویر 

کاربران در فضا نمایش داده شده است. شماره6 توزیع جنسی 

تصویر شماره6: حضور پذیری مردان و زنان در فضا

 جدول شماره2: ارزیابی روش های تحلیل رؤیت پذیری

Depthmap Grasshopper Line of Sight ViewShed
روش

معیار
1 0 1 1 سهولت
0 1 1 1 قابلیت سه بعدی
1 1 1 0 کوچک مقیاس
1 1 1 0 محیط شهری
1 0 1 1 قابلیت تحلیل های پیچیده تر بر روی خروجی
4 3 5 3 امتیاز
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نقاط توده ها و عناصر محیطی نیز می باید در ارتفاع تعریف شوند. 
کل توده تبدیل به شبکه ای از نقاط به فواصل یک  به این صورت، 
و  نقاط 23 هزار  این  تعداد  به  صورت سه بعدی می شوند.  متری 
784 نقطه می باشد. بنابراین تعداد نقاط ناظر ایجاد شده در فضا 
کدام از این نقاط می باید  که رؤیت پذیری هر  404 نقطه می باشد 
گیرد. مدلی  نسبت به 23 هزار و 784 نقطه دیگر مورد بررسی قرار 
شود،  تعریف  است  الزم  نقطه  هر  رؤیت پذیری  سنجش  بــرای  که 
ابزار ساخت مدل در  به  صورت زیر می باشد. این مدل به وسیله 
که ابتدا ابزار ساخت خطوط  GIS تعریف شده و بدان معنی است 
دید،  نقطه تعریف شده در فضا را به عنوان مبدأ و همچنین نقاط 
تعریف شده سه بعدی توده ها را به عنوان مقصد از سیستم دریافت 
نقاط  به  مبدأ  نقطه  از  دیــد  خطوط  شامل  آن  خروجی  و  می کند 
گرفتن موانع دید می باشد. در مرحله بعد ، به   مقصد بدون در نظر 
منظور مشخص ساختن رؤیت پذیر بودن و یا نبودن این خطوط 
که خروجی به دست آمده در  دید از ابزار رؤیت پذیری استفاده شد 
که موانع دید هستند،  مرحله قبل را به همراه توده های سه بعدی 
خطوط  آن   خروجی  درنهایت  می کند.  دریافت  ورودی  عنوان  به  
کهَ رؤیت پذیر بودن و یا نبودن آنها با  دیدی است از مبدأ به مقصد 

توجه به موانع دید مشخص شده است )تصویر شماره10(.
تعداد  این  از میان  که  بعدی الزم است مشخص شود  در مرحله 
این  رؤیــت می باشد.  قابل   تعداد  نقطه چه  بــرای هر  خطوط دید 
تعداد بیانگر شدت رؤیت پذیر بودن هر نقطه نسبت به سایر نقاط 

ابزارهای مطرح  با دیگر  مقایسه  در   GIS کاربردی  نرم افزار  در  دید 
دارد.  بیشتری  مزایای  سه بعدی  رؤیت پذیری  محاسبه  در  شده 
به این  ترتیب به  منظور تحلیل رؤیت پذیری محدوده مورد مطالعه 
از ابزار خطوط دید استفاده می شود. در این روش ابتدا می باید مبدأ 
که  و مقصد خطوط مشخص شوند. مبدأ این خطوط نقاطی است 
می خواهیم میزان دید آنها را نسبت به عناصر محیطی بسنجیم. 
که در فضا قرار می گیرند و انتظار  درواقع این نقاط افرادی هستند 
داریم رفتار آنها متناسب با میزان دیدشان شکل گیرد. نقاط مقصد 
که می خواهیم دید به آنها  نیز  عناصر و  توده های محیطی هستند 
مورد بررسی قرار بگیرد. در تصویرهای 8 و 9 نقاط تعریف شده در 

فضا و توده ها قابل مشاهده است. 

GIS تصویر شماره8: نقاط تولید شده در فضا در

GIS تصویر شماره10: مدل تولید شده محاسبه رؤیت پذیری در

GIS تصویر شماره9: نقاط تولید شده بر روی توده ها به وسیله
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با مربع های یک متر در یک متر )مطابق با شبکه شطرنجی مورد 
مربع  رؤیت پذیری هر  و شدت  رفتاری( شود  نقشه ها  در  استفاده 
مشخص شود تا بتوان ارتباط الگوهای رفتاری هر مربع را با شدت 

کرد )تصویر شماره12(. رؤیت پذیری آن بررسی 

رؤیت پذیری  شدت  و  نقاط  این  دادن  قــرار  هم  کنار  با  می باشد. 
دست  به  طبقه   10 در  طبقه بندی  شــده  رستری  نقشه  هــرکــدام، 
که شدت رؤیت پذیری هر نقطه در آن مشخص شده است  می آید 
. در مرحله بعدی الزم است این نقشه تبدیل به شبکه شطرنجی 

تصویر شماره11: تصویر سمت راست:  خطوط دید تولید شده از یک نقطه در فضا به سمت نقاط روی توده؛ تصویر سمت چپ: خطوط دید تولید 
گرفتن موانع دید  شده از یک نقطه در فضا به سمت نقاط روی توده ها با در نظر 

تصویر شماره12: شدت رؤیت پذیری فضای میدان نسبت به عناصر محیطی

یا رتبه ای بودن مورد بررسی قرار دهیم. متغیر شدت رؤیت پذیری 
که بیانگر شدت یک ویژگی است و در نرم افزار جی آی اس با توجه 
کندگی داده هــا با استفاده از روش جنکس1 در   10  به مقادیر و پرا
طبقه دسته بندی  شده است ، متغیر ترتیبی می باشد. این ویژگی 
در مورد متغیر سرعت حرکت نیز صدق می کند. این متغیر در سه 
که هر طبقه شدت سرعت را نشان  طبقه دسته بندی  شده است 
نیز  اجتماعی  و  فردی  رفتارهای  و  حرکت  و  مکث  متغیر  می دهد. 
کیفی هستند. برای  که صرفًا شامل اطالعاتی  متغیر اسمی هستند 
نوع  به  توجه  با  تحقیق،  متغیرهای  بین  معناداری  رابطه  بررسی 
بررسی  برای  گردید.  اتخاذ  آماری مناسبی  متغیر ها، روش تحلیل 
کرامر  متغیرهای اسمی_ترتیبی از آزمون خی دو و ضرایب فی و وی 
استفاده شد و برای بررسی متغیرهای ترتیبی_ترتیبی از آزمون خی 

گردید.  گاما استفاده  کندال سی و ضریب  دو و ضرایب 

4. بحث و یافته ها
وابسته  متغیر  سه  شامل  تحقیق  این  در  بررسی  مورد  متغیرهای 
الگوهای رفتاری شامل مکث و حرکت، رفتارهای اجتماعی و فردی 
و سرعت حرکت، متغیرجنسیت و یک متغیر مستقل با عنوان شدت 
با  وابسته  متغیر  سه  ارتباط  بررسی  هدف  می باشد.  رؤیت پذیری 
کمی سازی  متغیر مستقل و شدت ارتباط آنها می باشد.  به منظور 
ارتباط متغیرها با شدت رؤیت پذیری، از اطالعات وارد شده در جی 
که  تعداد خانه های اشغال  ای اس استفاده شد؛ به این صورت 
با  شطرنجی،  شده  تولید  نقشه های  در  متغیر  هر  وسیله  به  شده 
توجه به متغیر شدت رؤیت پذیری شمرده می شود. برای مثال در 
بررسی متغیر مکث 25 خانه در نقشه شطرنجی شدت رؤیت پذیری 

ضعیف دارند.
همچنین به  منظور انتخاب روش تحلیل مناسب بررسی معناداری 
ارتباط متغیرها الزم است آنها را از نظر اسمی، ترتیبی ، فاصله ای و 
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جدول متقاطع این دو متغیر به همراه نمودار به  صورت زیر است: 4.1. بررسی رابطه متغیر  مکث و حرکت با شدت رؤیت پذیری

جدول شماره3: جدول متقاطع مکث و حرکت با شدت رؤیت پذیری

رؤیت پذیری

جمع عالی خیلی خوب خوب  
ً
نسبتا
خوب متوسط متوسط رو به 

پایین  کم
ً
نسبتا کم خیلی کم ضعیف

1323 14 15 308 334 153 188 107 84 95 25
مکث

ت
ث و حرک

مک

%34.9 %35.9 %28.8 %53.9 %47.4 %27.9 %29.7 %29.8 %27.5 %23.1 %15

2467 25 37 263 370 365 445 252 222 316 142
حرکت

%65.1 %64.1 %71.2 %46.1 %52.6 %66.6 %70.3 %70.2 %72.5 %76.9 %85

3790 39 52 571 704 548 633 359 306 411 167
جمع

%100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100

نمودار شماره1: ارتباط رفتارهای مکث و حرکت با شدت رؤیت پذیری

رابطه  معنادار بین این دو متغیر وجود دارد. همچنین با توجه به 
که درجه آزادی برابر با 9 است و سطح اطمینان 99.9 درصد  این 
و همچنین میزان خی _ دو بیشتر از مقدار مجاز )13.61( است پس 
که مقدار  رابطه معنادار تأیید می شود. از جهت دیگر با توجه به آن 
شدت  پس  است   0.244 آن  مقدار  و  می باشد  مثبت  کرامر   _ وی 

رابطه ضعیف است. 

به  منظور بررسی رابطه معناداری متغیر شدت رؤیت پذیری با متغیر 
مکث و حرکت ، از آزمون خی دو استفاده شد. برای مشخص شدن 
گرفته شده  کرامر بهره  شدت رابطه معناداری نیز از ضرایب فی و وی 

که نتایج آن در جدول شماره4 نمایش داده شده است: است 
با  که  گرفت  نتیجه  مــی تــوان  شــمــاره4  جــدول  مقادیر  به  توجه  با 
که sig برابر صفر می باشد، پس با اطمینان .999 درصد  توجه به آن 

جدول شماره4: نتایج آزمون معناداری و ضرایب همبستگی متغیر مکث و حرکت با شدت رؤیت پذیری

SigDFValue

خی دو0.0009225.882

کرامر0.000-0.244

فی0.000-0.244

رابطه معنادار بین این دو متغیر وجود دارد. همچنین با توجه به 
که درجه آزادی برابر با 9 است و سطح اطمینان 99.9 درصد و  این 
همچنین میزان خیـ  دو بیشتر از مقدار مجاز)4.7( است پس رابطه 
که مقدار وی  معنادار تأیید می شود. از جهت دیگر با توجه به آن 
کرامر مثبت می باشد و مقدار آن 0.336 است پس شدت رابطه   _

متوسط است.

شدت  بــا  اجتماعی  و  فـــردی  رفــتــار  متغیر  رابــطــه  بــررســی   .4.2
رؤیت پذیری

شدت  متغیر  بــا  اجتماعی  و  ــردی  ف رفــتــار  متغیر  متقاطع  ــدول  ج
رؤیت پذیری به همراه نمودار به  صورت جدول شماره 5 و نمودار2 

است:
با  که  گرفت  نتیجه  می توان   6 شماره  جــدول  مقادیر  به  توجه  با 
که sig برابر صفر می باشد پس با اطمینان 99.9 درصد  توجه به آن 
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جدول شماره5: جدول متقاطع رفتارهای فردی و اجتماعی با شدت رؤیت پذیری

شدت رؤیت پذیری

جمع عالی خیلی 
خوب خوب نسبتًا 

خوب متوسط متوسط رو 
به پایین نسبتًا کم کم خیلی کم ضعیف

446 0 0 50 81 61 89 58 41 58 8
فردی

رفتارهای 
فردی و 

اجتماعی

%33.7 %0 %0 %16.2 %24.3 %39.9 %47.3 %54.2 %48.8 %61.1 %32

877 14 15 258 253 92 99 49 43 37 17
اجتماعی

%66.3 %100 %100 %83.8 %75.7 %60.1 %52.7 %45.8 %51.2 %38.9 %68

1323 14 15 308 334 153 188 107 84 95 25
جمع

%100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100

نمودار شماره2: ارتباط رفتارهای اجتماعی و فردی با شدت رؤیت پذیری

جدول شماره6: نتایج آزمون معناداری و ضرایب همبستگی متغیر رفتارهای اجتماعی و فردی با شدت رؤیت پذیری

SigDFValue

خی دو0.0009148.940

کرامر0.000-0.336

فی0.000-0.336

گانه  این رفتارها با شدت رؤیت پذیری در این مکان ها به  طور جدا
شطرنجی  صفحه  در  خانه   790 و  هــزار  سه  بین  از  شوند.  بررسی 
فضای میدان ، 382 خانه مربوط به مکان های نشستن می باشد. 
جدول تقاطعی متغیر رفتارهای فردی و اجتماعی با متغیر شدت 
به  صورت  نمودار  همراه  به  نشستن  مکان های  در  رؤیت پذیری 

)جدول شماره 7 و نمودار3( است:

شدت  بــا  اجتماعی  و  فـــردی  رفــتــار  متغیر  رابــطــه  بــررســی   .4.3
رؤیت پذیری در مکان های نشستن

رفتارهای  بــروز  در  مهم  مکان های  جمله  از  نشستن  مکان های 
که در دو دسته اولیه  فردی و یا اجتماعی می باشد. این مکان ها 
و ثانویه در بخش های قبل بررسی شدند، دارای درجات مختلفی 
رفتارهای فردی و اجتماعی  که  آنجا  از  از رؤیت پذیری می باشند. 
ارتباط  است  الزم  هستند،  مشاهده  قابل  بیشتر  مکان ها  این  در 

جدول شماره7: جدول متقاطع رفتارهای فردی و اجتماعی با رؤیت پذیری در مکان های نشستن

رؤیت پذیری

جمع عالی خیلی 
خوب خوب نسبتًا 

خوب متوسط متوسط رو 
به پایین نسبتًا کم کم خیلی کم ضعیف

263 0 0 44 64 40 46 24 12 29 4
فردی رفتارهای 

فردی و 
اجتماعی

در 
مکان های 

نشستن

%68.8 %0 %0 %83 %81 %75.5 %63.9 %75 %42.9 %74.4 %33.3

119 8 6 9 15 13 26 8 16 10 8
اجتماعی

%31.2 %100 %100 %17 %19 %24.5 %36.1 %25 %57.1 %25.6 %66.7

382 8 6 53 79 53 72 32 28 39 12
جمع

%100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
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میزان خی _ دو بیشتر از مقدار مجاز)1.87( است پس رابطه معنادار 
کرامر  که مقدار وی _  تأیید می شود. از جهت دیگر با توجه به آن 
مثبت می باشد و مقدار آن 0.397 است پس شدت رابطه متوسط 

است:

که با توجه به آن  گرفت  با توجه به مقادیر جدول 8 می توان نتیجه 
که sig برابر صفر می باشد پس با اطمینان 99.9 درصد رابطه معنادار 
که درجه  بین این دو متغیر وجود دارد. همچنین با توجه به این 
همچنین  و  درصــد  اطمینان 99.9  سطح  و  است  با 9  برابر  آزادی 

نمودار شماره3: ارتباط رفتارهای اجتماعی و فردی با شدت رؤیت پذیری در مکان های نشستن

جدول شماره8: نتایج آزمون معناداری و ضرایب همبستگی متغیر رفتارهای اجتماعی و فردی  با شدت رؤیت پذیری در مکان های نشستن

SigDFValue

خی دو0.000960.257

کرامر0.000-0.397

فی0.000-0.397

که  کد 2 مشخص شده است. همچنین متغیر رؤیت پذیری  زن  با 
متغیری است ترتیبی در 10 حالت ارزش گذاری شده است. جدول 
متقاطع این دو متغیر به همراه نمودار به  صورت )جدول شماره 9 

و نمودار4( است:

4.4. بررسی رابطه متغیر جنسیت با شدت رؤیت پذیری در نقاط 
مکث

که در دو حالت مرد یا زن   متغیر جنسیت ، متغیری است اسمی 
کد 1 و جنس  ارزش گذاری می شود. در نرم افزار SPSS جنس مرد با 

0

50

100

150

200

250

300

350

 ƒ Îæ± ŸŒ ùwÎ¶z ŸŒ ŸŒ wÑ{¶fi „z ‡ù ¥•∙Ñ⁄ 
› ÎÍw~

¥•∙Ñ⁄ x ∙ó wÑ{¶fi  x ∙ó x ∙ó È◊Îó È÷wΩ

ôû⁄ ‹ ü

جدول شماره9: جدول متقاطع متغیر جنسیت با شدت رؤیت پذیری در نقاط مکث

رؤیت پذیری

جمع عالی خیلی 
خوب خوب نسبتًا 

خوب متوسط متوسط رو 
به پایین نسبتًا کم کم خیلی کم ضعیف

1170 14 15 302 307 124 147 72 78 89 22
مرد

جنسیت
%88.4 %100 %100 %98.1 %91.9 %81 %78.2 %67.3 %92.9 %93.7 %88

153 0 0 6 27 29 41 35 6 6 3
زن

%11.6 %0 %0 %1.9 %8.1 %19 %21.8 %32.7 %7.1 %6.3 %12
1323 14 15 308 334 153 188 107 84 95 25

جمع
%100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100

نمودار 4. رابطه متغیر جنسیت با شدت رؤیت پذیری در نقاط مکث
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کد 3 مشخص شده است.  کد 2 و سرعت زیاد با  سرعت متوسط با 
که متغیری است ترتیبی در 10 حالت  همچنین متغیر رؤیت پذیری 
ارزش گــذاری شده است. جدول متقاطع این دو متغیر به همراه 

نمودار به صورت زیر است:
که با توجه به آن  گرفت  با توجه به مقادیر جدول 12 می توان نتیجه 
که sig برابر صفر می باشد پس با اطمینان 99.9 درصد رابطه معنادار 
که درجه  بین این دو متغیر وجود دارد. همچنین با توجه به این 
آزادی برابر با 18 است و سطح اطمینان 99.9 درصد و همچنین 
رابطه  پس  اســت   )8.86( مجاز  مقدار  از  بیشتر  دو   _ خی  میزان 
گاما رابطه ضعیف  کندال سی و  معنادار تأیید می شود. همچنین 

و معکوس را بیان می کنند.

با توجه به مقادیر جدول 10 می توان نتیجه گرفت که با توجه به آنکه 
sig برابر صفر می باشد پس با اطمینان 99.9 درصد رابطه معنادار 
اینکه درجه  به  توجه  با  دارد. همچنین  متغیر وجود  این دو  بین 
همچنین  و  درصــد  اطمینان 99.9  سطح  و  است  با 9  برابر  آزادی 
میزان خی ـ دو بیشتر از مقدار مجاز)1.62( است پس رابطه معنادار 
تأیید می شود. از جهت دیگر با توجه به آنکه مقدار ویـ  کرامر مثبت 

می باشد و مقدار آن 0.294 است پس شدت رابطه ضعیف است.

4.5. بررسی رابطه متغیر  سرعت حرکت با شدت رؤیت پذیری
سه  در  کــه  ترتیبی  ــوع  ن از  اســت  متغیری  حــرکــت ،  سرعت  متغیر 
کد 1،  کم با  طبقه ارزش گــذاری می شود. در نرم افزار SPSS سرعت 

جدول شماره10: نتایج آزمون معناداری و ضرایب همبستگی متغیر جنسیت  با شدت رؤیت پذیری در نقاط مکث

SigDFValue

خی دو0.0009114.009

کرامر0.000-0.294

فی0.000-0.294

جدول شماره11: جدول متقاطع سرعت حرکت  با رؤیت پذیری در مکان های نشستن

رؤیت پذیری

جمع عالی خیلی خوب خوب نسبتًا 
خوب متوسط متوسط رو 

به پایین نسبتًا کم کم خیلی کم ضعیف

1693 39 37 326 367 168 260 152 125 153 66 کم

ت
ت حرک

سرع

%44.7 %100 %71.2 %57.1 %52.1 %30.7 %41.1 %42.3 %40.8 %37.2 %39.5

861 0 12 106 203 158 171 76 59 64 12
متوسط

%22.7 %0 %23.1 %18.6 %28.8 %28.8 %27 %21.2 %19.3 %15.6 %7.2

1236 0 3 139 134 222 202 131 122 194 89
زیاد

%32.6 %0 %5.8 %24.3 %19 %40.5 %31.9 %36.5 %39.9 %47.2 %53.3

3790 39 52 571 704 548 633 359 306 411 167
جمع

%100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
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نمودار شماره5: رابطه متغیر جنسیت با شدت رؤیت پذیری در نقاط مکث

در 
ده 

پیا
ن 

برا
 عا

تار
 رف

 بر
ی

بد
کال

ی 
ضا

ی ف
ذیر

ت پ
رؤی

یر 
تـأث

ی 
رس

بر
ی

عد
ه ب

ت س
یس

یزو
بر آ

ی 
بتن

ی م
ها

ل 
حلی

ک ت
کم

 با 
ی

هر
ن ش

دی
میا



114
1396 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره بیست وپنجم

شدت رؤیت پذیری کاسته شود، رفتارهای فردی بیشتر از رفتارهای 
اجتماعی نمود پیدا می کنند. بدین ترتیب الزم است در فضاهای 
شهری که با هدف مکث بیشتر طراحی می شوند، رؤیت پذیری فضا 
کلی هر چقدر دید به  گردد. اما در حالت  در حد متوسطی لحاظ 
فضای اطراف بهتر باشد و در عین حال بتوان از دیدها مخفی ماند، 

فضاها مورد استفاده بیشتری قرار می گیرند. 
در این مطالعه ارتباط بین رفتارهای اجتماعی و فردی در مکان های 
گرفت.  یافته ها  نشستن نیز با شدت رؤیت پذیری مورد بررسی قرار 
قابل  مکان های  در  متغیر  دو  ایــن  بین  ارتــبــاط  که  دادنـــد  نشان 
نشستن دارای معناداری شدیدتری نسبت به حالت قبل می باشد. 
مکان های نشستن عمدتًا به وسیله رفتارهای فردی اشغال شده 
که رؤیت پذیری نسبتًا  بودند و این مکان ها اغلب در قسمت هایی 
مکان ها  ایــن  که  کسانی  بنابراین  شــده انــد.   واقــع  دارنـــد،  خوبی 
در  اما  دارنــد.  فعالیت ها  به  خوبی  دید  عمدتًا  می کنند  انتخاب  را 
که شدت رؤیت پذیری نسبت به مکان های دیگر به  قسمت هایی 
بیشترین مقدار می رسد، خالی از رفتارهای فردی می باشد و شاهد 
که در معرض دید بیشتری قرار  گروه های دو نفره و بیشتر هستیم 
که قرار است رفتارهای اجتماعی تقویت شود  دارند.  در فضاهایی 
بهتر است میانه فضا  گروهی باشیم،  رفتارهای جمعی و  و شاهد 
که دارای رؤیت پذیری قابل توجهی است را در نظر داشته باشیم. 
فضاهایی که با اختالف سطح، نورپردازی مناسب، نبود موانع برای 

کید واقع شوند.  دید و ... می توانند مورد تأ
نتیجه بررسی رابطه سرعت حرکت با شدت رؤیت پذیری نیز ، رابطه 
معنادار را نشان داد که شدت آن ضعیف و معکوس می باشد؛ بدین 
کند، از سرعت حرکت  که هر چه رؤیت پذیری افزایش پیدا  معنی 
کاسته می شود. درواقع این نتیجه در راستای نتیجه حاصل شده 
که  رؤیت پذیری است. چرا با شدت  بین مکث و حرکت  ارتباط  از 
که  کاهش سرعت حرکت همراه بوده و نتایج نشان دادند  مکث با 
با افزایش رؤیت پذیری فضا مکث بیشتری اتفاق می افتد. براساس 
محیط  به  کمتری  دیــد  که  فضاهایی  در  نیز  میدانی  مشاهدات 
در  می کنند.  عبور  بیشتری  سرعت  با  مــردم  دارد،  وجــود  اطــراف 
کند، بهتر  کاهش پیدا  که قرار است سرعت مردم  فضاهای شهری 
کند. فضایی  است رؤیت پذیری به دیگر عناصر شهری افزایش پیدا 
که دیدهای متنوعی را برای استفاده کنندگانش فراهم بیاورد، بیشتر 
ذهن مردم را درگیر می کند؛ بدین ترتیب افراد زمان بیشتری را برای 

تحلیل فضا صرف خواهند نمود.

Refrence:
•	 Alalhesabi,	 Mehran	 &	 Hoseini	 ,	 Bagher	 &	

Nasabi,	Fatemeh	(2012).	“Housing	visual	quality	

5. نتیجه گیری
تأثیرگذار  عوامل  اساسی ترین  و  مهم ترین  از  یکی  بصری  ک  ادرا
پیاده  عــابــران  رفــتــاری  الگوهای  و  شهری  محیط های  کیفیت  بر 
دیدن  توانایی  بصری ،  ک  ادرا ابعاد  مهم ترین  از  یکی  می باشد. 
گفته  رؤیت پذیری  آن  به  اصطالح  در  که  می باشد  اطــراف  محیط 
می شود. پژوهش حاضر نیز تـأثیر رؤیت پذیری کالبدی را بر الگوهای 
رفتاری استفاده کنندگان از فضا در یکی از میادین مهم و غنی شهر 

تهران به نام سبزه میدان، مورد مطالعه قرار داده است. 
که رؤیت پذیری ارتباط زیادی با  این پژوهش به وضوح نشان داد 
الگوهای رفتاری دارد و گروه های استفاده کننده از فضا را تحت تاثیر 

قرار می دهد.
کی از آن بود که زنان ترجیح می دهند در نقاطی مکث کنند  نتایج حا
که رؤیت پذیری در حد متوسطی داشته باشد. درواقع آنها ترجیح 
می دهند مکانی که در آن مکث دارند نه آنقدر رؤیت پذیری ضعیفی 
داشته باشد و نه شدت رؤیت پذیری در آن زیاد باشد. اما یافته ها 
نشان دادند که مردان بیشتر در نقاطی مکث دارند که رؤیت پذیری 
گفت  می توان  کلی  طور  به   می باشد.  دیگر  قسمت های  از  زیادتر 
به  آن  در  رؤیت پذیری  که  میدان  میانه  فضای  در  مکث  تمایل 

کمتر از قسمت های دیگر می باشد.  باالترین مقدار می رسد، 
با  حرکت  و  مکث  رفتاری  الگوی  بین  که  می دهد  نشان  یافته ها 
میزان رؤیت پذیری رابطه معناداری وجود دارد که شدت آن ضعیف 
رفتارهای مکث  نشان می دهند،  آمارها  که  می باشد. همان  طور 
که رؤیت پذیری بیشتری دارند و  اتفاق می افتند  بیشتر در جایی 
که رؤیت پذیری  که حرکت بیشتر در مکان هایی  این در حالی است 
کرد،  کمتری دارند، انجام می شود. به این  ترتیب می توان مشاهده 
کمتری به عناصر محیطی  که از نظر بصری دسترسی  در فضاهایی 
که دید  اطراف دارند، حرکت بیشتری انجام می شود تا فضاهایی 
بهتری به اطراف دارند. مردم ترجیح می دهند در نقاطی بایستند و 
که قابلیت بیشتری برای دیدن محیط اطراف  مکثی داشته باشند 
کمتری  تمایل  همچنان  که  داشــت  توجه  باید  اما  نماید.  فراهم 
که رؤیت پذیری به بیشترین مقدار خود  برای مکث در میانه فضا 

می رسد، وجود دارد. 
و  فــردی  رفــتــارهــای  بین  معنادار  ارتــبــاط  پــژوهــش  نتایج  دیگر  از 
در  ارتــبــاط  ایــن  شــدت  که  اســت  رؤیت پذیری  میزان  با  اجتماعی 
مقایسه با دیگر روابط بیشتر می باشد. آنچه آمار ها نشان می دهند 
انجام  مکان هایی  در  اجتماعی  رفتارهای  که  است  معنی  بدین 
که رؤیت پذیری بهتری نسبت به مکان های دیگر داشته  می شوند 
از  که  فضا  میانه  در  ــد  دادن نشان  نیز  میدانی  مشاهدات  باشند. 
محسوس  به  طــور  اســت،  بــرخــوردار  رؤیت پذیری  میزان  باالترین 
شاهد رفتارهای اجتماعی هستیم تا رفتارهای فردی و هر چقدر از 

جدول شماره12: نتایج آزمون معناداری و ضرایب همبستگی متغیر سرعت با شدت رؤیت پذیری

SigDFValue

خی دو0.00018306.623

کندال سی0.174--0.000

گاما0.208--0.000
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