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چكیده

توان مقیاسی فراتر از تک بناها قلمداد کهرد، امها نبایهد آن را صهرفاً در طراحهی       اشت از مفهوم منظر شهری را میترین برد اگرچه ساده
کالبدی )و بصری  خالصه کرد. در پژوهش حاضر نیز تالش شده است کیفیت منظر یک ف ای عمومی بهر مبنهای عوامهل تشهکیل     

ای مهوردی )میهدان امهام شههر      و از طریق پیمهایش میهدانی در نمونهه    تحلیلی بوده-دهندة آن سنجیده شود. روش پژوهش، توصیفی
همدان  صورت پذیرفته است. در گام نیست، معیارهای ارزیابی کیفیهت منظهر ف هاهای عمهومی از منهابع معتبهر داخلهی و خهارجی         

عدد در نظر گرفته شده اسهت   200ها  استیراج شده است و با استفاده از پرسشنامه، نظرهای مردم برداشت شده است. تعداد پرسشنامه
وارد شده است که براسهاس تکنیهک تحلیهل     SPSSافزار  ها در نرم های پرسشنامه برابر تعداد متغیرها است. در ادامه داده 6که بیش از 

منظهر  »، «منظر شهبانه »، «تسهیالت عابر پیاده»، «فرم ف ا»، «منظر الحاقی»، «منظر رفتاری»عامل  9عاملی اکتشافی،  متغیرها در 
اند. پس از آن با استفاده از تکنیک تحلیهل رگرسهیون    بندی شده دسته« منظر معنایی»و « بهداشت محیط»، «ارزش محیط»، «طبیعی

بهه ترتیهب   « بهداشهت محهیط  »و « منظهر شهبانه  »، «تسهیالت عابر پیهاده »، «منظر رفتاری»عامل  4چندمتغیره خطی مشیص شد 
 اند. میدان امام داشته بیشترین تأثیر را بر کیفیت منظر

 واژهکلید

 آسایش بصری، سیما و منظر شهری، ف ای عمومی، میدان شهری، همدان.

 

 . سرآغاز1

فضاهای  مومی در  هرها ی   نوان كانونی یررای حضرور   

ای یر روردار هسرتند و     امة مرد ب هموار  ا  اهمیت ويژ 

رو آينرد. ا  اير    یستری یرای  ندگی مدنی ی  حسراب مری  

هرای  توانرد محررک فعالیرت    رتقاء كیفیت اي  فضراها مری  ا

یخشی را در ییررون ا   انر  یر      همعی یا د و تجری  لذ 

فضرای  مرومی يکری ا     « منظرر »دتت دهد. در اي  میران  

 رود كر    تري  نمايانگرهای كیفیت محی،ی تلقی مری  اصلی

ینردد و حرواس   طور مسرتقیم در ذهر  افرراد نقرا مری      ی 

تا د. ینایراي  ارتقاء منظر فضای  ر میمختلف مرد  را درگی

 تواند گامی در ههت یهبود كیفیت محیط یا د.  مومی می

دند یُعدی یودنب ا  ماهیت تب   منظر فضای  مومی ی 

ای یر رروردار اتررت و درک افررراد ا  آن متفرراو   پیچیررد 

یردا رت ا  مفهرو  منظرر     ترري   تراد   واهد یود. اگردر   

اتر ا  معماری تك ینرا قلمرداد   توان مقیاتی فر  هری را می

را صرفا  در طراحری كالبردی )و یصرری(     كردب اما نبايد آن

 الص  كرد. در دنی   راي،ی هرر آنچر  توترط حرواس     

 ودب یر كیفیت منظر دريافتی مرؤثر  واهرد    انسان درک می

 Email: Mr.Haghi@yahoo.com سئو :م نويسند  *

mailto:Mr.Haghi@yahoo.com


 
 1396پاییز     3شمارة     43دورة  

530 

یود. ا  توی ديگرب در يك فضای  هری  رالو  یرر محریطب    

رتریم منظرر نقرا دا رت  و     ها نیز در تهای آنمرد  و فعالیت

روب م،الع  در حو    تر ندگی محیط را ی  دنبا  دارند. ا  اي 

منظر فضای  هری مستلز  نگر ری هرامع نسربت یر  ایعراد      

مختلف موضوع دارد. در اير  نگررش هرامعب نخسرت یايرد      

 وامل مؤثر یر كیفیت منظر  هری  ناتايی و پ  ا  ار يایی 

 ها تالش  ود.ای آنروایط میان  واملب در ههت ارتق

در اي  پژوها نیز منظر میردان امرا   رهر همردان یر       

 نوان يك فضای  مومی  هری ار يایی  د  اتت. در اي  

ار يایی تعی  د  اتت منظر میدان اما  ا  طريق ترنجا  

های( اصلی مرتبط یا كیفیت منظر یررتری   وامل ) ا ص

نظرر آن  تري  راهکارها یرای ارتقای كیفیت م  ود و منات 

 پیشنهاد  ود.

 

 . اهمیت و ضرورت2

 نروان   توان میرام فرهنگی یشر دانست كر  یر    منظر را می

 ,Antrop رود )  یخشی ا  ترماية ذهنی و فکری تلقی مری 

(. ا  آنجا ك  تیمای هر  هری نخست ا  طريق 189 :2006

 رودب لرذا توهر  یر   وامرل       تیمای مركز آن معرفری مری  

هررای اصررلی   ر ا  دغدغرر  ناترری در مركررز  رره   يبررايی

آيد. معموي  تصور ما ا  يك  ريزان  هری ی   مار می یرنام 

 هر یر پاية تصاويری اتت ك  ا  مركز  هر در ذه   رود  

هررا ا   (. میرردانGoodwin & Batty, 2001: 253داريررم )

اثرگذارتري  فضاهای  هری در ذهنیت  رهروندان هسرتند   

نراطق مختلرف   تا حدی كر  معمروي  تراكنان يرك  رهرب م     

 ناترند و   های  آن ا  هم یرا  مری    هر ان را توتط میدان

تري  را  دادن نشانی ی  يك غريب  را راهنمرايی وی ا    تاد 

داننرد. ا     نوان نقاط  ا ص  هری مری  ها  ی  طريق میدان

هرا   اي  رو اتت ك  در تصوير ذهنی  هروندان انواع میدان

هرا   . اير  میردان  های پررنگری را دارنرد   در  هرب حکم گر 

توانند  هری يا محلی یا ند و يا نقا تشريفاتی دا رت    می

(. میردان امرا  در  رهر همردان یر       85: 1391یا ند )پاكزادب 

ینردی  رهر داردب    ای كر  در اترتخوان   تب  موقعیرت ويرژ   

ییشتري  مخاطر  را ا  اقشرار مختلرف مررد  پذيراترت. ا       

ومی  رهر دانسرت   تري  فضای  م توان آن را مهم روب می اي 

های رو مر  مرد  فراهم كرد  اترت.   ك  یستری یرای فعالیت

كند اما  اگرد  اي  میدان نقا اتاتی در تا تار  هر ايفا می

هرای طراحری    كیفیت محی،ی مناتبی ندارد و یا وهود هدار 

 د ب حضور  یل  ظیم مرد  و وقوع رويدادهای تاريخی و 

 ان رضايت ندارند.فرهنگیب مرد   هر ا  كیفیت آن دند

ا  توی ديگرب یا وهود اينک  میدان اما   هر همدان در 

اما یر  نظرر    1ی  ثبت رتید  اتتب« میرام فرهنگی»تا مان 

و اثرر  « میررام »را یر   نروان يرك     رتد مرد   هر آن نمی

ی  حساب آورند. در حقیقتب منظر فعلی میردان  « فرهنگی»

ن ترنخیتی نردارد. ا    رود دنردا  اما  یا آنچ  ا  آن انتظار می

روب ضرور  دارد منظر آن تنجید  و متنات  یا هايگا   اي 

 ويژ   ود تاماندهی  ود.

 

 . پیشینة تحقیق3

هرای متعرددی در   در دند دهة ا یرر م،العرا  و پرژوها   

حو   منظر  هری صور  گرفت  اترتب لریک  یسریاری ا     

انرد. در   اي  م،العا ب منظرر را ا  يرك یُعرد یررتری كررد      

ی  یر ی ا  اي  م،العا  ی  صور  مختصر ا ار   1دو  ه

  د  اتت.

 

 . روش تحقیق4

تحلیلری و مبتنری یرر    -پژوها حاضرر یرا روش توصریفی   

م،العا  اتنادی و نیز مشاهد  میدانی انجرا   رد  اترت.    

دتت  ای ی  مبانی نظری پژوها ا  طريق م،العا  كتایخان 

صور  های تنجا موضوع در هدولی ی   آمد  و  ا ص

هرای  مستند اتتخراج  د  اتت. در مرحلرة یعرد  را ص   

 د  یردا رت و یرا اترتفاد  ا      اتتخراهی در نمونة م،الع 

روش تحلیل  املیب اهمیت  وامل اصلی مؤثر در منظر اي  

روش تحلیل  املی رو ی اترت   فضا مشخص  د  اتت.

ترا ی  یرای تحلیل مسائل  هری ك  در آن هد ب  الصر  

ها ی   وامل اصلی اتتب ی   ررطی كر    يل آنها و تبدداد 

هرای   ك  ديردگا  یا توه  ی  اي های اصلی ا  یی  نرود.  داد 

كنندگان دریرار  منظرر فضراهای  مرومیب در  مرر        اتتفاد 
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ترنجیب  تري   وامل اصلی در  ملکرد یهینر ب اولويرت   مهم

-يایی اي  فضاها اتت )كیانی و ترايری نیا تنجی و مکان

(؛ ینرایراي  در اير  پرژوهاب ایتردا یرر      26: 1390تردریب 

هررای اتررتخراهیب اقرردا  یرر  طراحرری    مبنررای  ررا ص 

گانة لیکر   د  اتت كر  ا   5ای یر مبنای طیف  پرتشنام 

كننرردگان یرر  میرردان پرتررا  ررد  اتررت. تعررداد  مراهعرر 

افرزار   ها در راتتای معتبر یودن یرای تحلیرل نرر   پرتشنام 

SPSS  ردد   200ری نیم ب تعرداد  گییر اتاس آ مون نمون 

هرا و وارد  در نظر گرفت   د  اترت. یرا تکمیرل پرتشرنام     

اقدا  یر  اترتخراج  وامرل     SPSSافزار  ها در نر نمودن آن

اصلی تأثیرگذار یر منظرر میردان امرا  یرا اترتفاد  ا  روش      

تحلیل  املی اكتشافی  د  اتت. در ادامر ب یرا اترتفاد  ا     

ر   ،ریب روایرط  وامرل    روش تحلیل رگرتیون دنردمتغی 

اتتخراهی یا كیفیت كلی منظر میدان تنجید   رد  اترت.   

در نهايت ا  تلفیق ضراي  ی  دتت آمرد  یررای  وامرل و    

های متغیرها یا میانگی  نارضايتی مرد  ا  هر متغیرب اولويت

 1ارتقاء كیفیت منظر میدان اما  مشخص  د  اتت.  رکل  

 دهد. فرايند تحقیق را نمايا می

هایپیشینهاوعواملاستفادهشدهدربرخیپژوهش.بررسیمدل1دولج

 ها و  ا ص معیارها اتتفاد  مد  مورد نمون  م،الع  پژوهشگر

Ja’afar et al., 

2012 
 -  یایان

 ياییب مقیاس انسانیب نمادب راحتیب ههت آبب گیا ب توپوگرافیب

 اتویوسب مسیر مبلمان  یایانب كفسا یب  تروي  یهدا تیب ايستگا 

كشی  ایر پیاد ب كیفیت ديدب رو نايیب  پاركینگب نوع   طدودر  ب 

 تنگفرشب نیمکتب كاریری

Zhang & Lin 
2011 

 تحلیل  املی محل 

هاب وضعیت فضاهای پو ا كفب مبلمان  یایانب وضعیت تا تمان

هاب  ،وط تأتیسا ب تصاوير ديواریب یا ب هنر  مومیب نشان 

 ون مجو ب گیاهانب در تانهای یدتا تمان

Gao & Asami, 

2007 
 tآ مون   هر

ها و مصالدب تا گاری تبك هاب م،ایقت رنگپیوتتگی هدار 

معماری اینی ب  ط آتمانب مقیاسب  يبايی یصریب فضای تبزب 

 رویب فضای دوتتان ب مبلمان  یایاندر تانب م،لوییت فضاهای پیاد 
Chen & Jim, 

2003 
 كاریری  می ب در تانب وندالیسمب ترافیكب حفاظت پو ا كفب -  هر

 تحلیل مسیر  هر ضرغامی و امینیان
ب نورپردا یب هنر رو  هریب مبلمانب هدار ب پیاد  فضای تبزب فضاهای

  مومیب تبلیغا 

 مرتب  رگرتیون دند محل  رفیعیان و همکاران
ياییب رو نی و وضو ب نشان ب  يبايیب هذاییتب آلودگیب  ههت

 وذپذيریب آ فتگیب ايمنیب تر ندگینف

 تایلوهاب  الئمب مبلمانب نماهاب هنرهای ديواریب نورپردا یب المان ای فرايند تحلیل  بک  پارکب  یایانب یا ار و تايری كیانی

 ماتري  ار يایی مسیر متولی
 ناصر طبیعیب اینی ب مبلمانب كفسا یب  محصوريتب میدان ديدب

  ملکردب نظا  حركتی

 فضاهای  هری مديری و یهبوديان
تحلیل دندمتغیر  و 

 رگرتیون لجستیك

و اهتما یب   ناتیب تنوع فضايیب  وانايیب امنیت كالبدی  يبايی

ب یهدا تب فعالیت طح  تعلقب مشاركت دادن مرد ب آتايا و نشا

 رو ی  بان 

 آ مون  ی دو محل  دويران و همکاران
تنات ب محصوريتب رو نايیب رنگب یدن ب كیفیت محی،یب 

 روريزدانگیب تجهیزا   هریب مبلمانب پیاد 

 )منبع: نگارندگان(
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.فرایندتحقیق)منبع:نگارندگان(1شکل

 

 . مبانی نظری5

 . مفهوم منظر شهری5-1

اتت ك  نظرر در فرهنرگ دهخردا یر      « نظر»منظر ا  ريش  

نگريست ب نگريسرت  در دیرزی یر  تأمرلب مترقر       »معنای 

معرانی  «. ی  دنب ییناب فکر و رأی آمد  اتتحضور دیز

مترترر  یررر منظررر نیررز در ايرر  فرهنررگ  بارتنررد ا : هررای 

: 1382 اد ب نگريست ب نظرگا ب های نظرب ديدگا  و ... )نقی

توترط   1948(.  بار  منظر  هری اولی  یرار در ترا    65

اش دریار  آكسفورد ی  كار گرفتر    توماس  ار  در م،الع 

د یصرری یر  مسرئل  منظرر  رهری در كرار        دب اما یر ور

نا در ایتدای قررن نرو دهم و در كرار كامیلو يتر  در      هان

انتهای قرن ديد   د. فلسرفة تئروری مردرن منظرر  رهری      

كامال  ی  نظري  گوردن كال  وایست  اتت. یحد كال  اتاتا  

تواند در رای،   یح ی محتوايی اتت. یدي  معنا ك  هر ینا می

ای  نام  زرگتر ديد   ود. وی همچنی  لغتیا يك مجمو ة ی

هرای مختلرف منظرر  رهری پیشرنهاد      را یرای تشريد هنب 

توانرد تنهرا یر     كند. ی   قید  كال ب منظرر  رهری نمری    می

ای تکنیکی درک  ود یلک  نیا مند وهرود حساتریتی     یو 

 (.298: 1388 يبا نا تی اتت )كارموناب 

صصری در اوا رر   ای تخ  نوان واژ  واژ  منظر  هری ی 

قرن نو دهم یا طراحی و اقداما  فردريك ي اولمستدب پدر 

معماری منظرب در رای،  یا  هرهای امريکرايی م،رر   رد.    

مفاهیم منظر  هری نیز اولی  یار توتط گوردن كال   نوان 

منتشرر   1961 د و در كتاب گزيد  منظر  رهری در ترا    

 (.84: 1387اصلب  د )حسینی و ر اقی

نامررة تخصصرری   ا  معمرراری منظررر در واژ   تعريفرری

 هرتا یب اثر كوان ارائ   د  اتت. م،ایق اي  تعريرف ا   

ريرزی و طراحری     نوان هنر و  لرم یرنامر    معماری منظر ی 

فضای ییرونی یرای كاریرد و ترگرمی انسان ياد  د  اتت 

(Cowan, 2005: 212 فرهنگ واژ .)     نامرة مفراهیم طراحری

دهند  منظر  هری را در ت  یخرا   هریب اهزای تشکیل 

هرای انسرانی یررتری     وامل كالبدیب غیركالبدی و فعالیت

 (.94: 1391كرد  اتت ) زيزی و متوتلیب 

ر ت   هرتا ی منظر در ایتدا ا  د  معماری منظرر یر    

منظور  د  یخشیدن ی  تأكیدش یر فراينردهای ا  هرن    

یعری یر    فرهنگی و تاريخی  الو  یر ایعاد اكولوژيکی و طب

(. در حقیقت منظر  رهری  Pollak, 2006: 127وهود آمد )

حاصل ت،د تماس انسران و  رهر اترت. در اير  راترتاب      

اندا  یصرری  رهر ا  طريرق    انسان ن  تنها در تا تار دشم

گذاردب یلک  رفتار های  ود یر منظر  هری تأثیر میفعالیت

 و درک ذهنی  هروندان نیز ا  طريق تماس یا منظر  رهری 

 (.Crow et al., 2006: 282پذيرد ) تأثیر می

های  هری منظر  هری ن   لم  نا ت نمادها و تمبل

های تاريخی ی  كالبرد  اتتب ن  حرفة تحمیل  الئم و نشان 

ها یر  هرای صراحبان     هرب ن  دانا آرايا نمای تا تمان

هرای   ها و ن  ذوق تزريرق فضرای تربز و آب یر  یافرت     آن

ا  ررنا ت مفهررو   ررهر نررزد  ررهری. منظررر  ررهری دانرر

انرد    هروندانی اتت ك  در طو  تاريخ در آن محیط  يست 
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و یا كالبدهای طبیعی و مصنوع محریط ارتبراطی معنراداری    

ها نقا اتاتی  اند ك  در تداو  حیا  معقو  آنتولید كرد 

هرای   (. درک منظر  هری ی  داد 33: 1389دارد )منصوریب 

وترت  در ارتبراط یرا     رودب یلکر  پی   محسوس  الص  نمری 

كندب ذهنیتی ك  ییا ا  حر  یینرايی    ذهنیت ناظر ر د می

های محسوس و ثبت آنها كند. پ  ا  دريافت داد   مل می

تواند كیفیتی را  ناتايی كند كر  حاصرل   در ذه   ودب می

نامند )نگارترتان    ملی ارادی اتت و آن را منظر  هری می

 (.67-66: 1389و همکارانب 

 

 ر فضاهای عمومی. منظ5.2

منظر در یرگیرند  تما  محیط  ارهی اطرا  ماترت و در  

های  راطفیب   ای اتت ك  واكنا  مینة  هری مانند گنجین 

ههد و ی  كیفیت  نردگی   فرهنگی و معنوی ا  آن ییرون می

(. كیفیرت فضرای   9: 1385یخشرد )طبیبیرانب     هری غنا می

ن و كالبرد   هری ی   نوان محصو  فرايند تعامل میان انسرا 

های یصرری آن وایسرت      هرب تا حد یاييی ی  كیفیت مؤلف 

های یصری فضاهای  رهری یر  دلیرل ماهیرت      اتت. مؤلف 

 ینی و ملموس  ود توتط حواس انسان قایل ادراک اتت 

و  مین  ادراکب  رنا ت و ار يرایی محی،ری  رهروندان را     

 (.29: 1390تردریب آورد )كیانی و تايری فراهم می

مقیاس  رد و فضای  هرب منظر هر يك ا  اینی  یر   در 

تنهايی قایل مشاهد  اتت؛ لذا ادراک ا  فضا در نزديکتري  

مقیاس نزديك ی   هر وهود دارد. هزئیا  معماری  هری 

هاب   ناتی  ط آتمان و ريتم ی  لحاظ تبك معماریب گون 

هراب تزئینرا ب رنرگب مصرالد و نظراير آن در ايجراد        پنجر 

ی گونراگون كیفیرت یصرری فضرا كر  طیفری ا        هرا  حالت

روحی را  اغتشا ا  یصری فضا ا  تعاد  تا يکنوا تی و یی

تراهیب   مشراور و نگری   گیردب د یل اتت )كريمیدر یر می

(. اهزای مقیاس  رد  بارتند ا : تربك و طرر    10: 1389

معماری اینی ب وضعیت  می ب وضرعیت مصرالدب وضرعیت    

مبلمان  هریب پو ا گیراهی   الحاقا  هانبیب تأتیسا  و

 (.60: 1385و هزئیا  تا تمانی )محمودیب 

منظر  هری یرا كمرك گررفت  ا  اتفاقرا ب  راطرا ب      

ها  هر را یر  تروی    حافظة همعی و ايجاد وحد  یی  آن

(. 53: 1388یرارب  كند )آتشری  مندتر  دن هدايت می هويت

یخشری   در اي  میانب  نقا منظر فضاهای  هری در هويت

هاب فضراهای    هر انکارناپذير اتت.  ناصری دون المانی  

ترربزب تجهیررزا   یایررانیب نماهرراب هريرران آبب هزئیررا   

ترراريخیب ترررگرمیب موترریقی و هنرهررای  یایررانی ا  آن  

 (.Southworth, 2005: 157اند ) همل 

 

 ها . استخراج شاخص5.3

 ودب یر  منظرر  رهر و     یراتاس آنچ  ییان  دب مشاهد  می

ومی آن ا  ایعرراد و  وايررای مختلفرری توهرر  فضرراهای  مرر

 ود. ینایراي  یرای هل  رضايت طیف وتیع مخاطبانی  می

يایندب ضررور  دارد هرر    ك  در فضاهای  هری حضور می

 رودب یر  درترتی    آنچ  ك  توتط حرواس افرراد درک مری   

روب  ها تالش  رود. ا  اير    ناتايی  د  و یرای ارتقای آن

هرای اصرلی منظرر      را ص  در گا  نخستب ي   اتت ترا 

هرا در نمونرة مرورد    مشخص  وند و تس  ی  ار يرایی آن 

م،الع  پردا ت   ود. در اي  میران اترتخراج و اترتفاد  ا     

هايی كر  توترط صراحبنظران اير  حرو   م،رر         ا ص

 اندب یسیار ار  مند  واهد یود.  د 

هايی ك  توتط  توان  ا ص یندی كلی می در يك دتت 

تنجا منظر فضراهای  مرومی یررتری     صاحبنظران یرای

ب « ملکرردی »ب «كالبردی »انرد را در قالر  دهرار یُعرد        د 

 الص  كررد.  « احساتی -ادراكی -معنايی»و «  يبا نا تی»

تروان   در حقیقتب  اكل  منظر فضای  مومی  هری را مری 

منت  ا   رايط آن در اي  ایعاد دهارگان  دانست. در هدو  

كردن صراحبنظرانی كر     یا مشخصها  اي  ایعاد و  ا ص 2

 اندب مشخص  د  اتت. ها دا ت  یر آنتأكید ییشتری 
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بندیمتغیرهایمؤثربرمنظرفضاهایعمومیشهری.مستندسازیوجمع2جدول

 صاحبنظران متغيرها ابعاد

 کالبدی

o مبلمان  هری 
o تأتیسا   هری 
o ایعاد و مقیاس انسانی 
o محصوريت 
o يکساردگی فضايی 
o كفسا ی 
o هار هدا 

o المان مركزی 
o  مسیر پیاد 
o اینیة  ا ص و یاار ش 
o  هزئیا 
o الئم راهنما  

 (1391(ب )پاكزادب 1387)یهزادفرب 
 (1385(ب )ذكاو ب 1384)ترنرب 
 (1387(ب )گلکارب 1390)كال ب 
 (1392پورب (ب )مدنی1390)لین ب 

 عملکردی

o  كاریری و فعالیت هدار 
o  گرداندتتفرو ان و دور 
o  فعالیت  بان 
o ويدادهای فرهنگی و هنریر 
o  تردد وتايل نقلی 

o  تردد  ایران پیاد 

 (1387(ب )یهزادفرب 1392)ینتلی و همکارانب  
 (1384(ب )ترنرب 1391)پاكزادب 
 (1390(ب )لین ب 1387)گلکارب 

 (1387)منصوریب 

 زیباشناختی

o  پاكیزگی 

o نور و رو نايی 
o فضای تبز 
o آمیزیرنگ 
o تصاوير ديواری 
o تبلیغا   هری 
o و ترتی  نظم 
o  تزئینا 
o آینما 

 (1385(ب )ذكاو ب 1392)ینتلی و همکارانب  
 (1387(ب )گلکارب 1390)كال ب 

 (1392پورب (ب )مدنی1385)محمودیب 
 (1387)منصوریب 

-معنایی
 -ادراکی

 احساسی

o مندیهويت 
o احساس امنیت 
o تر ندگی 

o وضعیت  نیداری 

o وضعیت یويايی 

 (1391(ب )پاكزادب 1392)ینتلی و همکارانب 
 (1390(ب )لین ب 1385)ذكاو ب 
 (1385(ب )محمودیب 1387)گلکارب 
 (1387(ب )منصوریب 1392پورب )مدنی

 )منبع: نگارندگان(
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 . معرفی نمونة مطالعاتی6

 مسری   1312ترا   1309هرای  ینای اولیة میدان اما  ی  تا 

گردد ك  یرر اتراس طرر  پیشرنهادی كرار  فرريا        می یا 

های  ی اطرا  میدان  بی  تا تماناحدام  د  اتت. یناها

آیاد تهران و ی  تبك یاروک تا ت   د  اتت. میدان حس 

مترر دارد كر  ا  آن  را     150میدان اما  ق،ری در حدود 

 رود   دره  منشع  مری  60متری منظم یا  اوي   30 یایان 

 (.2) کل 

 


.نقشهوتصاویریازمیدانامامهمدان2شکل
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الو  یر ارتباط مواصرالتی مركرزی   تا تار میدان اما   

یخا یر   رهرب دارای ایعراد  اصری      نوان  نصر هويت ی 

اتت. قرارگیری در مركز هندتی  هرب مجراور  یرا یرا ار    

ها و آثار و اینیة تاريخیب قديم  هرب ارتباط  عا ی یا میدان

 اي  میدان را ی  نق،ة ثقل  هر تبديل كرد  اتت.

 

 های تحقیق . یافته7

ها و وارد كردن آنها  اتتخراج اطال ا  ا  پرتشنام ا   پ 

اقدا  ی  تشکیل ماتري  اولیة اطال را    SPSSافزار  در نر 

رديف )هر رديرف یر  ا ای يرك     200 د. اي  ماتري  ا  

ترتون )هرر ترتون یر  ا ای يرك متغیرر(        32پرتشنام ( و 

تشکیل  د  اتت. م،ایق یا انجرا  مرد  یدترت آمرد ب در     

و « هزئیررا »تی مقررادير  ررددی متغیرهررای نمونررة م،العررا

یر    4/0در هردو  ا رتراكا  كمترر ا     « تصاوير ديرواری »

دتت آمد و در نتیج  اير  دو متغیرر یررای انجرا  تحلیرل      

 املی منات  نبود  و ا  مجمو ر  متغیرهرا كنرار گذا رت      

كنندگی مد  و مقدار آمار   دندب ك  اي  مورد قدر  تبیی 

KMO در نهايرت و در اهررای یعردی    دهرد را افزايا می .

متغیر انجا  گرفت  اتت.  روهی یعدی تحلیل  30تحلیل یا 

هموار  ب KMO مقداراتت.  KMO املی مریوط ی  آ مون 

در صورتی ك  مقدار مرورد نظرر كمترر ا      .اتت 1 و 0یی  

 بیرای تحلیل  املی منات  نخواهند یودها  یا دب داد  0,50

یا دب یايستی یرا احتیراط    0,69تا  0,50و اگر مقدار آن یی  

ییشتر ی  تحلیل  املی پردا رت. امرا در صرورتی كر  اير       

هرا  یا دب همبسرتگی موهرود میران داد     0,7مقدار ییشتر ا  

ها منات   واهد یود. ا  توی ديگر یرای یرای تحلیل داد 

ها یرای تحلیل  راملی یايرد ا     اطمینان ا  منات  یودن داد 

فاد  كرد. آ مون یارتلت اي  فرضی  را ك  آ مون یارتلت اتت

ای یرا   های مشاهد   د ب متعلق ی  هامع  ماتري  همبستگی

آ مايد. ی  همی  دلیل اترت كر     متغیرهای نایست  اتتب می

قبل ا  تحلیل  املی یايد ی  تشکیل ماتري  همبستگی یی  

متغیرها اقدا  كرد. اگر ماتري  همبستگی واحد یا د یررای  

دار ملی نامنات  اتتب آ مون یارتلت هنگامی معناتحلیل  ا

. م،رایق  یا رد  05/0ی  آن كمتر ا    اتت ك  احتما  وایست

در اير  پرژوها    KMOمقدار  رددی آ مرون    3یا هدو  

یدترت آمرد كرر  یر  معنری آن اترت كرر        780/0یرایرر یرا   

 مناتر   هرا داد  تحلیل یرای هامیان داد  موهود همبستگی

 یعدی مریوط ی  آ مون یارتلت اتت.یود.  روهی   واهد

مقدار آ مون یارتلت در حد پذيرش قرار  3م،ایق یا هدو  

 (.=0,000Sigدارد )ت،د معناداریب 

 

درهایکایزرمییراوکینوبارتلتمقادیرآزمون.3جدول

شناساییکیفیتمنظرمیدانامامهمدان

 گیری كايزر مییرآ مون كفايت نمون  780/0

 كای اتکوئر 206/1892

 دره  آ ادی 456 آ مون كرويت یارتلت

 ت،د معناداری 000/0

 )منبع: نگارندگان(

 

 های داد  ك  آماریب هایآ مون مناتبت و كنتر  ا  یعد

 تنجا و آ مايا  املی تحلیل در كاریست یرای را  ا 

 ك   ودب می پردا ت  مقدماتی ماتري  محاتبة ی  كنندب می

 مشخص  امل هر یوتیلة  د تبیی  واريان  آن در

 قال  در ك  مریوط  ماتري  ديگر  بار  ی   ود. می

 رو نی ی   ودبمی داد  نشان  د  تبیی  واريان  هدو 

 و كاها در  املی تحلیل یرآيند ك  كندمی مشخص

  امل دند ی  كیفیت هایتنج  و ها ا ص تا ی الص 

 ا  يك هر مته اينک  ترمهم و اتت  د  منتهی نهايی

  اتت. یود  میزان د  ی  كیفیت تبیی  در مریوط   وامل

 كیفیت كنند تبیی   وامل تعداد نهايی تعیی  یا ارتباط در

 او   رط كرد. ر ايت را  رط ت  آماری لحاظ ی  یايد منظر

 تمامی ی  مریوط ويژ  مقادير ك  اتت نکت  اي  ی  توه 

 مقدار ر ايت  دو  رط یا د؛ 1 ا  یايتر یايد  وامل

  وامل تجمعی واريان  مجموع ك  اتت تجمعی واريان 

 اينک  تو   رط و یا د 60 ا  یايتر یايد نهايی  د  اتتخراج

 یا دب 10 ا  یايتر تنهايی ی  یايد  امل هر  د  تبیی  واريان 

  ود. نمی محقق تو   رط  هری م،العا  در معموي  ك 
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 نروان  وامرل     امل یر   9در نهايت  4م،ایق یا هدو  

كنند  كیفیت منظر میدان امرا  همردان مشرخص  رد.     تبیی 

اترت.   1مقدار ويژ  تمامی اي   وامل اتتخراهی ییشتر ا  

ب 93/12همچنی  درصد واريان  یرای  امرل او  یرایرر یرا    

و یررای  امرل ترو  یرایرر      83/11یرای  امل دو  یرایر یرا  

واريران  تجمعری   درصد اتت. در نهايتب مجموع  45/10

اترت؛ يعنری در    78/74 امل اترتخراهی یرایرر یرا     9اي  

درصد ا  كیفیت منظر میدان امرا  را    78/74مجموع حدود 

 كنند ك  آمار  قایل قبولی اتت.تبیی  می

 

کیفیتمنظرثربرؤعواملمةشدمجموعواریانستبیین.4جدول

میدانامامهمدان

  وامل
 داد   د  مجموع ضراي   املی در ا

 درصد ا  واريان  تجمعی درصد ا  واريان  مقدار ويژ 

1 85/3 93/12 93/12 

2 52/3 83/11 76/24 

3 11/3 45/10 21/35 

4 79/2 37/9 58/44 

5 46/2 26/8 84/52 

6 05/2 89/6 73/59 

7 83/1 15/6 88/65 

8 39/1 67/4 55/70 

9 26/1 23/4 78/74 

 )منبع: نگارندگان(

  وامل ا  يك هر واريان  تعیی  ا  یعد و مرحل  اي  در

هرر   تا داد  را دوران  املی ماتري  كنند  كیفیت منظربتبیی 

  وامرل  یرا  را ارتبراط  ییشرتري   مریوط  های ا ص ا  يك

  ناتايی و گذارییرای نا  را  رايط و آورند یدتت گان 9

 كنند. تسهیل  واملب

تة  وامل و یا اتتفاد  ا  یعد ا  ايجاد ماتري  دوران ياف

كننرد  كیفیرت منظرر در    گانة تبیی  30های هايگا   ا ص

گرذاری كررد. اير     گان ب یايد  وامل را تفسیر و نا 9 وامل 

تري  مرحلة تحلیل  املی اترتب  يررا   مرحل  ی  نو ی مهم

هی  مالک مشخصی در اي   مین  وهود نردارد و یرا يقری     

ای مررتبط یرا هرر يرك ا      توان گفت ك  متغیرهر  كامل نمی

دهنرد.    وامل د  دیز مشترک يا د  واقعیتی را نشران مری  

 اي  مرحل  ی   کل  ير انجا  گرفت  اتت:

درصد ا  كل واريران  را   93/12: اي   امل عامل اول

دهد. اي   امل ییشتري  نقا را در تبیی  كیفیت  توضید می

يافت  و یا كند. یا مالحظة ماتري   املی دوران  منظر ايفا می

های مریوط ی  اي   امرل مشراهد    توه  ی  یار  املی متغیر

كراریری و فعالیرت   » ود كر  اير   امرل یرا متغیرهرای      می

ب «تردد وترايل نقلیر   »ب «گرداندتتفرو ان و دور »ب «هدار 

و « احسراس امنیرت  »ب «نظم و ترتیر  »ب «تردد  ایران پیاد »

ترت. در نتیجر    ییشتري  ارتباط را دارا« وضعیت  نیداری»

تفسریر و  « منظر رفتاری»توان تحت  نروان  اي   امل را می

 گذاری كرد. نا 

درصد ا  كل واريران  را   83/11: اي   امل عامل دوم

تأتیسا  »دهد و یا توه  ی  نتاي ب یا متغیرهای  توضید می

« تزئینررا »و « تبلیغررا   ررهری»ب «آمیررزی رنررگ»ب « ررهری

منظرر  »تروان     امرل را مری  ییشتري  رای،  را داراتت. اير 

 نا  نهاد.« الحاقی

: تهم اي   امل در تبیی  و توضید واريان  عامل سوم

ایعاد و مقیراس  »درصد اتت. اي   امل یا متغیرهای  45/10

« هرا هردار  »و « يکساردگی فضايی»ب «محصوريت»ب «انسانی

« فرم فضا»توان ییشتري  ارتباط را داراتت. اي   امل را می

 ی كرد.گذارنا 

ب «مبلمران  رهری  »: اي   امل یا متغیرهای عامل چهارم

ارتبراط دارد و  «  الئرم راهنمرا  »و « مسیر پیاد »ب «كفسا ی»

دهد. اي   امرل  درصد ا  كل واريان  را توضید می  37/9

 گذاری كرد.نا « تسهيالت عابر پياده»توان را می

درصرد ا  واريران  را     26/8: اير   امرل   عامل پنجم

نرور و  »و « فعالیرت  ربان   »دهد و یا متغیرهرای   د میتوضی

ارتباط تنگاتنگی را داراتت. ینایراي  اي   امل را « رو نايی

 گذاری كرد.نا « منظر شبانه»توان  می
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 89/6: تهم اي   امرل در تبیری  واريران     عامل ششم

ارتبراط  « آینمرا »و « فضای تبز»درصد اتت و یا متغیرهای 

 نامید.« منظر طبيعی»توان امل را میمعناداری دارد. اي   

 15/6: تهم اي   امرل در تبیری  واريران     عامل هفتم

اینی   ا ص و »ب «المان مركزی»درصد اتت و یا متغیرهای 

ارتباط معنراداری  « رويدادهای فرهنگی و هنری»و « یاار ش

 نا  نهاد.« ارزش محيط»توان دارد. اي   امل را می

 67/4در تبیری  واريران     : تهم اي   امرل عامل هشتم

وضرعیت  »و « پاكیزگی»درصد اتت. اي   امل یا متغیرهای 

ترروان ارتبرراط معنرراداری دارد. ايرر   امررل را مرری « یويررايی

 نا  نهاد.« بهداشت محيط»

 23/4: ترهم اير   امرل در تبیری  واريران       عامل نهم

و « منردی هويرت »درصد اترت. اير   امرل یرا متغیرهرای      

تروان  ناداری دارد. اير   امرل را مری   ارتباط مع« تر ندگی»

 نا  نهاد.« منظر معنایی»

پ  ا  تعیی   وامل اصلی مؤثر یرر منظرر میردان امرا ب     

یايد ی  رای،ة میان اي   وامل و كیفیت منظر میدان پی یررد.  

ی  همی  منظور یا اتتفاد  ا  تحلیرل رگرتریون دنردمتغیر     

وامرل   ،ی )و یا روش گا  ی  گرا (ب ضرري  یِترا یررای      

 ود. یر اي  اتاس ییشتري  ضري  یِتا مریروط  مشخص می

ترتیر    ی   وامل او ب دهار ب پنجم و هشتم اترت كر  یر    

اترت. در ادامر     249/0و  276/0ب 309/0ب 427/0یرایرر یرا   

یِتای »ب «ضري  یار  املی متغیر»توان یا ضرب ت  مقدار  می

غیرهرا  ینردی مت ب یر  رتبر   «میزان نارضايتی متغیرر »و «  امل

های تاماندهی منظر میدان اما  دتت يافت  نوان اولويت ی 

)میزان نارضايتی ا  تفاضل میرانگی  رضرايتمندی متغیرر ا     

ب متغیرهرای دارای  5آيرد(. در هردو     دد  ا یدتت می

اولويت یرای ارتقاء كیفیت منظر میدان اما  همدان مشخص 

  د  اتت.

 

اءکیفیتمنظرمیدانامامهمدانبندیمتغیرهایارتقاولویت.5جدول

 متغیر اولويت
 ضري  یار  املی

(x) 

 ضري  یِتای  امل

(y) 

 میانگی  نارضايتی

(z) 

 امتیا  نهايی

(x×y×z) 

 980/0 87/3 427/0 593/0 وضعیت  نیداری 1

 865/0 69/3 427/0 549/0 تردد وتايل نقلی  2

 836/0 14/4 427/0 473/0 گرداندتتفرو ان و دور  3

 813/0 85/3 309/0 683/0 مبلمان  هری 4

 784/0 26/3 427/0 563/0 احساس امنیت 5

 689/0 67/3 309/0 608/0  الئم راهنما 6

 611/0 31/3 249/0 741/0 پاكیزگی 7

 575/0 07/3 276/0 679/0 نور و رو نايی 8

 562/0 79/3 427/0 347/0 تردد  ایران پیاد  9

 537/0 66/3 276/0 532/0 فعالیت  بان  10

 )منبع: نگارندگان(
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 ها گیری و پیشنهاد . نتیجه8

هرای كلیردی در ار يرایی     امرو   منظر  هری يکی ا  مؤلف 

 ود ك  تاير ایعاد كیفیت محیط را  كیفیت محی،ی تلقی می

دهد. در اي  میانب منظرر  رهری در    نیز تحت تأثیر قرار می

شرتري  نقرا را در   مقیاس میانی )فضاهای  مومی  هر( یی

كند و مشوقی یرای حضرور    لق تصوير ذهنی افراد ايفا می

روب ضررور  دارد كیفیرت     ود. ا  اير   مرد  در محیط می

منظررر فضرراهای  مررومی یرر  درتررتی تررنجید   ررود و    

یینانر  یررای آن ارائر   رود. در پرژوها      راهکارهايی واقع

 حاضر نیز تالش  د  اتت كیفیت منظر میدان اما  همردان 

  نوان فضای  ا ص  هری ار يایی  ود. ی 

تحلیلرری یررود  و ا  طريررق -روش پررژوهاب توصرریفی

ای مروردی )میردان امرا   رهر      پیمايا میردانی در  نمونر   

همدان( صور  پذيرفت  اتت. در گا  نخسرتب معیارهرای   

ار يایی كیفیت منظر فضاهای  مومی ا  منایع معتبر دا لی 

اترتفاد  ا  پرتشرنام ب   و  ارهی اتتخراج  د  اتت و یا 

 200هرا   نظرهای مرد  یردا ت  د  اتت. تعداد پرتشنام 

یرایرر تعرداد    6 دد در نظر گرفت   د  اترت كر  یریا ا     

افرزار   هرا در نرر   های پرتشنام متغیرها اتت. در ادام  داد 

SPSS     وارد  د  اتت ك  یراتاس تکنیرك تحلیرل  راملی

نند  كیفیت منظرب  امل ك امل تبیی  9اكتشافیب متغیرها در 

تسهیال   ایر »ب «فر  فضا»ب «منظر الحاقی»ب «منظر رفتاری»

ب «ار ش محرریط»ب «منظررر طبیعرری»ب «منظررر  رربان »ب «پیرراد 

اند. پر   یندی  د دتت « منظر معنايی»و « یهدا ت محیط»

ا  آن یا اترتفاد  ا  تکنیرك تحلیرل رگرتریون دنردمتغیر       

و كیفیرت منظرر میردان    گانر   9 ،یب رای،رة میران  وامرل    

ب «منظررر رفترراری» امررل  4تررنجید  و مشررخص  ررد كرر  

« یهدا رت محریط  »و « منظر  ربان  »ب «تسهیال   ایر پیاد »

اند. در نهايتب یا ضرب ت  ترتی  ییشتري  تأثیر را دا ت  ی 

و « ضرري  یِترای  امرل   »ب «ضري  یار  املی»مقدار  ددی 

رهای ارتقاء كیفیت یندی متغیی  اولويت« میانگی  نارضايتی»

منظر میدان اما  پردا ت   د  اتت. یر ی ا  نتاي  كلری و  

 راهکارهای پیشنهادی  بارتند ا :

تهم قایل توههی ا  كیفیت منظر فضا تحت ترأثیر   -

اتتب لرذا یايرد در طراحری    « منظر رفتاری» امل 

دویعدی  های فضاهای  مومی  الو  یر ارائة طر 

ی  ملکردی و ادراكی ها یعدیب ی  تاير هنب و ت 

فضا نیز توهر  دا رت. دنانکر  در نمونرة مرورد      

رغرم ترا تار و     رود  لری   م،الع  نیز مشاهد  می

هرای غیركالبردی    كالبد منات  میدانب تراير هنبر   

همچون وضعیت  نیداریب امنیتب پراكیزگی و ...  

 وضعیت م،لویی ندارند.

وضعیت تردد وتايل نقلی  در فضاهای  مرومی ا    -

 رد    اردی اتت ك  كیفیت منظرر را یر   همل  مو

دهرد. دنانکر  در میردان امرا      تحت تأثیر قرار می

همدان نیزب تراماندهی ترردد وترايل نقلیر  هرزو      

های نخست اتت؛ ضم  اينک  اي  متغیرر  اولويت

طور مستقیم یر تاير متغیرهرا همچرون آلرودگی     ی 

 گذارد. صوتی و احساس امنیت تأثیر می

كلیرردی در ار يررایی منظررر هررای يکرری ا  مؤلفرر   -

های  مرانی   ها در یا  اهای  مومیب  رايط آنفض

پرذيری اترت. در مرورد    مختلف و قایلیت انع،ا 

میدان اما  همدان نیزب هر دو متغیر مریوط ی   امل 

هرای تراماندهی منظرر     هزو اولويت« منظر  بان »

 اند. میدان قرار گرفت 

ری یا توه  ی  اينک  منظرر فضراهای  مرومی  ره     -

 ودب طور مشخص ا  نگا   ایران پیاد  درک می ی 

لذا تسهیالتی ك  یرای ناظر ) ایر( در نظرر گرفتر    

 ود ا  اهمیرت یسرزايی یر روردار اترت. در      می

مورد میردان امرا  همردان نیرز متغیرهرای مبلمران       

 نوان تسهیال   رایر    هری و  الئم راهنما ك  ی 

ی تاماندهی ها اندب هزو اولويت پیاد   نا ت   د 

 منظر میدان هستند.

ترروان راهکارهررا و پیشررنهادهای دارای  در نهايررت مرری

 اولويت را ی   ر   ير ییان كرد:

 تعديل و تاماندهی ترافیك توار  در میدان .1
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 ممانعت ا  توقف  ودروها در محدود  میدان .2

 گرداننظار  یر فعالیت دتتفرو ان و دور  .3

ایلوهرا و  هراب ت طراحی و هانمايی مناتر  مبلمران   .4

  الئم راهنما

 تاماندهی وضعیت رو نايی و نورپردا ی .5

 های ت،حیها و دفع آبآوری  یال همع .6

 تاماندهی مسیرهای حركتی  ایران پیاد  .7
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