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Background: The quality of the urban design as one of its significant purposes, developed from 
societal desires and according to the present conditions; it covers all the four factors of 
aesthetic-objective, functional, aesthetic-subjective, and environmental. Since studying the 
quality of urban design of a place requires the assessment of urban environment components 
and its different dimensions, the model of creative place can be used for describing quality 
factors of urban design. Golkar`s model entitles as “Sustainable place” extracted from “Place” 
model proposed by Canter, is one of the most comprehensive models for assessing the qualities 
of place. Sustainable place model imports to four dimensions of form, function, imaginations and 
ecosystem. In this study, the dimensions of function and imaginary that constitute the empirical-
aesthetic Factor are assessed in the case study area. The area of study, Jumhuri Street, is one of 
the oldest historical streets in the eighth district of Tabriz city. Jumhuri Street was considered as 
one of the worth seeing places of Tabriz. 
Objectives: This research, investigates the creative qualities of the empirical-aesthetic Factor 
from the viewpoint of the people living in the case study area, people living in the other regions 
of Tabriz city and tourists. 
Methodology: Content-analysis is used to investigate various ideas and views toward qualities 
of empirical-aesthetic Factor from different philosophies and select the most critical ones. Then, 
through using the surveying method, various items of empirical-aesthetic Factor were assessed. 
Results: Results indicate that legibility and visual character are the most critical qualities of 
empirical-aesthetic Factor. 
Conclusion: Different individuals from the whole Tabriz City, Eighth district and tourists have 
different ideas about the qualities of legibility and visual character. 

Highlights: 
The quality of legibility and visual character are the most critical quality criteria of empirical-aesthetic 
Factor. Because the legibility and visual character both focus on subjective and objective dimensions, 
respectively; and other criteria of this Factor would be emerging in line with these qualities. 
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کیفیت های طراحی  ها:کلید واژه
پایدار، مؤلفۀ  شهری، مدل مکان

زیبا شناختی، خیابان جمهوری -تجربی
 شهر تبریز

کیفیت طراحی شهری در اثر تحوالت حاصل از نیازهای جوامع تکامل یافته و در مسیر خود طبق شرایط کنونی مؤلفه بیان مسأله: 

ذهنی و زیست محیطی را در بر می گیرد. از آنجایی که در بررسی کیفیت  -عینی محیط، عملکردی، زیباشناسی-های زیباشناسی
ناگون محیط شهری ضرورت دارد می توان با استفاده از مدل مؤلفه های سازندۀ طراحی شهری یک مکان ارزیابی مؤلفه ها و ابعاد گو

مکان، مؤلفه های کیفیت طراحی شهری را تعریف نمود. مدل مکان پایدار یکی از کامل ترین مدل ارزیابی مؤلفه های سازندۀ مکان 
ابعاد فعالیت و تصورات که تشکیل دهندۀ مؤلفۀ  حاضر بعد کالبد، فعالیت، تصورات و اکوسیستم داللت دارد. پژوهش 4است که بر 

ند. محدودۀ مطالعاتی خیابان جمهوری یکی از قدیمی ترین خیابان ک میدر محدوده مطالعاتی ارزیابی  را زیباشناختی هستند-تجربی
  د.شهر تبریز است که به عنوان یکی از مهم ترین محورهای واجد ارزش دید و منظر حائز اهمیت می باش 1منطقۀ 

، سایر مناطق و 1زیباشناختی را از دید مردم ساکن در بافت منطقه -این پژوهش وضعیت کیفیت های سازندۀ مؤلفۀ تجربی هدف:

 گردشگران بررسی می کند.

زیباشناختی از نظریات اندیشمندان جمع بندی شده و -در بخش اول پژوهش با فن تحلیل محتوا کیفیت های مؤلفۀ تجربی روش:

به روش پیمایشی برای هر یک از کیفیت های اولویت دار گویه هایی تدوین شده و توسط سپس فراوانی هر یک به دست می آید. 
 ناطق و گردشگران مورد ارزیابی قرار می گیرد.، سایر م1گروه های مردم ساکن در بافت منطقه 

 ی باشند.م زیبا شناختی-کیفیت خوانایی و شخصیت بصری مهم ترین کیفیت های مؤلفۀ تجربی: هایافته

 ضعیت کیفیت خوانایی و شخصیت بصری از دید گروه های منتخب متفاوت است.و: گیرینتیجه

 نکات برجسته:
کیفیت خوانایی بر بعد ذهنی و کیفیت  زیرا؛ محسوب می شوندبرای این مولفه کیفیت خوانایی و شخصیت بصری فراوان ترین معیارهای کیفیتی 

 .و دیگر معیارهای این مولفه در راستای این دو کیفیت پدیدار خواهند شد ردشخصیت بصری بر بعد عینی توجه دا

 
 ااست که ب«  ی الگوی بازآفرینی شهری براساس کیفیت های سازنده ی مکان در بافت مرکزی شهر تبریزارائه»تحت عنوان  آیسان پورمقدم دکتریاین مقاله برگرفته از رساله  0 

 در حال انجام می باشد. واحد تبریز یزاده طرف در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالممهسا فرامرزی اصلی و دکتر میر سعید موسوی و مشاوره دکتر اکبر عبداهلل کتر راهنمایی د

 زیباشناختی در طراحی شهری-ارزیابی کیفیت های مؤلفۀ تجربی(. 0955. )اکبر ،عبداهلل زاده طرف و میر سعید ،موسوی ،مهسا ،فرامرزی اصلی ،آیسان ،پورمقدم ارجاع به این مقاله:

  doi: 10.22124/UPK.2020.15499.1381 .67-95 ،(2)4 ،شهرسازی دانش. خیابان جمهوری شهر تبریز( )نمونه موردی
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 بیان مسأله
طراحی شهری به عنوان یک مبحث میان رشته ای، اهمیت ویژه ای در کاهش ابعاد مختلف مسائل شهری و ارتقای کیفیت زندگی 
شهروندان دارد؛ بطوریکه دامنۀ رویکرد طراحی شهری از توجه صرف به زیبایی شناختی محیط فراتر رفته و مباحثی همچون توسعۀ 

تماعی، جذب طبقات خالق و... را در بر می گیرد. در این راستا کیفیت محیطی یکی از اهداف و کارکرد های پایدار، ارتقای سرمایۀ اج
رمایه سرونق جذب گردشگران، در ارتقای توان رقابتی و تحول پایه های اقتصادی شهرها به طریق شهری است که  متعارف طراحی

 .(4، 2، 3131 ،)گلکار ا نقش بسزایی داردنیروی کار در شهرهتوسعه و داخلی 
یدایش های ارزیابی کیفیت طراحی شهری از بدو پترین و اساسی ترین مؤلفهزیباشناختی به عنوان یکی از ابتدایی-مؤلفۀ تجربی

 ،)گلکار ادراکی مد نظر قرار گرفته شده است-زیبایی شناختی ذهنی 3396طراحی شهری در قالب زیبایی شناختی عینی و از دهۀ 
فضای شهری و تصویر ذهنی مردم در فضاهای شهری معاصر و  ر ساختاراز سوی دیگر این مؤلفه ارتباط بین عناص. (22-10، 3131

بنابراین برای ارزیابی  ؛(2630، 3)نیا و آتون دهداینکه این عناصر چگونه در حواس انسان ها تأثیر می گذارند را مورد بررسی قرار می
را در نظر گرفت که هم عناصر فضای شهری و هم تصویر ذهنی مردم را پوشش دهد؛ چراکه با  متغیرهای کیفیتیاین مؤلفه باید 

شناخت و ادراک مردم نسبت به عناصر و محیط شهری کیفیت محیط شهری مطلوب پدیدار می شود؛ از سوی دیگر ارزش های 
ندی و اصالت بخشی مکان نقش بسزایی ؛ که در هویت م(2639، 2مقیمی نیا) بصری نیز مهم ترین بخش کیفیت محیطی هستند

رای تمامی بها باید و این کیفیت اشندبمی های پرتردد روزانه پذیرای گروه های مختلفی مراکز شهری به عنوان مکان ایفا می کنند.
ری موجود بص هایکاربران از وضعیت مناسبی برخوردار باشند؛ این گروه ها چه با جهت یابی آسان، چه حس زیبایی حاصل از کیفیت

و عناصر شهری، باید تمایل داشته باشند وقت زیاد خود را در آنجا بگذرانند. این فضاها باید هم برای شهروندان هم برای  در فضا
گردشگران قابل دسترس باشد، بتوانند به راحتی مسیر خود را پیدا کرده و تمامی عناصر محیط شهری را درک کنند. خیابان جمهوری 

به عنوان فضای عمومی شهر، مرز مشترک بسیاری از بناهای تبریز است. این خیابان شهر  2بان های مرکزی منطقه یکی از خیا
، 2جمعیت منطقه  3131س و مسکن سال تاریخی، هستۀ تاریخی و مرکزی شهر تلقی می شود. براساس سرشماری عمومی نفو

، 3139 ،پور میابراه ،یرانیا ،ی)عزت اطق شهر تبریز محسوب می شوددرصد کم جمعیت ترین من 2نفر بوده است که با حدود  23124
ت توجه به کیفی، می توان نتیجه گرفت به مرور زمان تمایل مردم به اسکان در بخش مرکزی کمتر شده بر طبق آمار موجود. (20

دف پژوهش ه ر می کند. بنابراینرا چندین براباین فضاها حفاظت و ارتقای کیفیتی محیطی در این فضاها کاهش یافته و ضرورت 
س هدف اصلی زیباشناختی بوده و سپ-تجربی مؤلفۀتنوع معیارهای کیفیتی، استخراج فراوان ترین معیارهای کیفیت ابتدا به دلیل 

 و گردشگران است. ، دیگر مناطق2مردم ساکن در بافت منطقه  شناخت و تصور ۀها بر پایبررسی وضعیت این کیفیت

  نظری مبانی

 3فهوم کیفیتم
این اصطالح در جایگاه های مختلف، معانی مختلفی را در بر می گیرد؛ بطوریکه هر گسترده است؛ ت در دنیای علم واژه ای کیفی

یک از اندیشمندان واژه هایی همچون برتری، ارزش، هم خوانی با مشخصه ها، همخوانی با الزامات، صالحیت استفاده را به عنوان 
چگونگی، چـونی، صـفت و  کیفیت در فرهنگ زبان فارسی عمید به معنای واژه (.2632، 4)ابراهیمد یان کرده انشماری از معانی ب

 است.حالـت چیـزی بیان شده 

خوبی و ارزش چیزها، خوبی و کمال به مفهوم عام، صفات و خصوصیات، جنبۀ درجۀ ه واژ 4در فرهنگ انگلیسی آکسفورد نیز در
یا درجۀ کمال  برتری ۀدر دو معنای درجکیفیت  1کوانتخصصی  ۀدر لغت نام .(33، 3131 ،گلکارت )شده اس ویژه و عالئم ممیزه معنا

کمیته طراحی  .ندککه این صفات برتریت بر میزانی که یک شی از دیگری برتر هستند اشاره میبکار رفته شده است؛  عالیکیفیت  و

                                                           
1 Nia & Atun, 2016 
2 Moghimi nia, 2017 
3 Quality 
4 Ibrahim, 2012 
5 Cowan 
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 و همکاران ورمقدمپ.../ زیباشناختی-ارزیابی کیفیت های مؤلفۀ تجربی

 
ها و اطراف آن بکار برده بلکه آن را در ارتباط با عملکرد زیست رونی ساختماننه تنها برای بازگو کردن ظاهر بی کیفیت را 1والز

کیفیت . (1393، 2662 ،)کوان محیطی، پایداری اقتصادی، اجتماعی، هم راستا با نیازهای کاربر و آرزوهای جامعه محلی و ملی می داند
رد هایی هستند که در درون فی عرصۀ ذهنی کیفیتاست. کیفیت هایک شی خود از طریق دو منبع ذهنی و عینی قابل برداشت 

حضور دارد و منحصر به فرد می باشند همانند زیبایی؛ اما کیفیت های عرصۀ عینی کیفیت هایی هستند که وجود خارجی دارند و در 
 ،)گلکار فاع استارتارتباط ذهن و حقایق جهان خارج پدیدار می شوند؛ این عرصه در برگیرندۀ سنجه هایی مانند وزن، سرعت و 

3131 ،31-34) 

 محیط شهریکیفیت 
می  شهری نیز در بر گیرندۀ تعاریف با جنبه های مختلف معنایی محیطمختلفی است؛ کیفیت همان طور که کیفیت دارای معانی 

ای دستیابی راستباشد. در بسیاری موارد کیفیت محیط با کیفیت مکان، ادراک و رضایتمندی شهروندان به عنوان معنای مشابه و در 
به بعد کمی  صرفاًمیالدی  3306 ۀتا دهکمی و کیفی توجه دارد بطوریکه  بعد دو محیط شهری بربه کیفیت زندگی بکار می رود. 

به عمومی  ۀقلمرو توسع رفاه اجتماعی، کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی در همچون یمفاهیم 3306 ۀاز اواخر ده توجه می شد اما
معیارهای مختلفی برای ارزیابی کیفیت محیطی  اندیشمندان. (3131 ،این یزنگنه، خدابنده لو، درود ،یآقبالغ یشاه) دآن اضافه شدن

 جمع بندی شده است. 3ها در جدول از آن را ارائه کرده اند. که برخی

 3جدول
 معیارهای کیفیتی ارائه شده از اندیشمندان 

 نام اثر اندیشمندان
سال 

 انتشار
 یتی ارائه شده از سوی اندیشمندانمعیارهای کیف

 2لینچکوین 
The Quality of 

Traditional 

Streets in 

Indonesia 

2630 

 -معیارهای کیفیت طراحی شهری را شامل سرزندگی« تئوری شکل شهر»وی در قالب 
 دسترسی و کنترل تعریف کرده است. -سازگاری -معنی)حس(

 1اپلیارد
 -هویت مندی و کنترل -معیار، سرزندگی 9« یه ی طراحی شهریبه سوی یک بیان»وی در مقالۀ 

خود  -زندگی اجتماعی و عمومی -اصالت و معنا -تصورات و شادی ها  -دسترسی به فرصت ها
 اتکایی شهری و عدالت )محیطی برای همه( را ارائه کرده است.

پروژۀ فضاهای 
 عمومی

What is 

Placemaking? 
2669 

را شامل کاربری ها و فعالیت ها، دسترسی و پیوند قوی با دیگر مکان ها، معیارهای کیفیت مکانی 
آسایش و تصویر ذهنی، جذب مردم برای مشارکت در فعالیت ها و معاشرت پذیری تعریف کرده 

 است

مدل مدیریت خلق  4کرمونا
های  مکان و مؤلفه

سازنده کیفیت در 
 عرصه عمومی

3131 

 مانچهار عنصر کلیدی ساختتباط عناصر فضاهای عمومی شامل وی معیارهای کیفیتی را بر پایۀ ار
 دانسته است.ها  و کاربری ها سازی سخت و نرم، زیرساخت ها، محوطه

وی کیفیت های فضاهای عمومی را در ارتباط با پراکنش فعالیت های عرصه ی عمومی می داند؛  1یان گل
ی )روزمره(، فعالیت های اختیاری و فعالیت بطوریکه این فعالیت ها در سه دستۀ فعالیت های اجبار

 های اجتماعی تقسیم بندی کرده است.

 (3131)ذکاوت و سادات دهقان،  ،(2630، 9هشلیها) ،(2669، 0فضاهای عمومی ۀپروژ): برگرفته از

یدن به کیفیت ( در راستای رسQOP) با توجه به گستردگی معیارهای ارائه شده از سوی اندیشمندان، هدف کلی کیفیت محیطی
 (.2663 ،3آندره) می باشد که با احساس تندرستی از محیط و رضایتمندی ساکنان و گردشگران از آن همراه است 2(QOLزندگی )

                                                           
1 Cowan, 2008, 317 
2 Kevin Lynch 
3 Appleyard 
4 Carmona 
5 Jan Gehl 
6 Project for Public Spaces (2007) 
7 Sholihah, 2016 
8 Quality of Life 
9 Andrews, 2001 
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ط شهری شامل ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی محیط است که نشان دهندۀ میزان رضایتمندی مردم از محی کیفیت

در حقیقت برای دستیابی به کیفیت طراحی شهری باید تک تک ابعاد محیطی مورد  .(3131 ،آلهاشم ی)فالح محیط شهری می باشد
، 320، 324، 3131 ،)گلکار ها و ابعاد سازندۀ مکان تعریف نمودطراحی شهری را باید راستای مؤلفه کیفیتارزیابی قرار گیرند؛ بنابراین 

ت کیفی ۀهای سازند مؤلفهها برای تبیین  یکی از کامل ترین مدل، 3کانتر« مکان» گلکار، برگرفته از مدل «مکان پایدار»مدل  .(329
 زیباشناختی،-تجربی مؤلفه، کالبد و اکوسیستم و سه ها  شامل تصورات، فعالیت یترکیب چهار وجه محیطکه از  طراحی شهری است

شامل ابعاد فعالیت و تصورات  زیبا شناختی -تجربی مؤلفۀدر این پژوهش ؛ (3)شکل و زیست محیطی تشکیل شده است عملکردی
 د.قرار می گیر بررسیمورد  محیط
 

 
 مدل مکان پایدار. 3شکل 

 (11، 3193 ،)گلکار :برگرفته از

 2زیباشناختی -تجربی مؤلفۀ
وبیت، تناسب، ژگان مطلزیبایی موضوعی است که انسان از دیرباز به آن عالقه داشته است. زیبایی را بیشتر می توان در ارتباط با وا

در فرهنگ شهرسازی کوان نیز این واژه به . (3131 ،یآقابزرگ، جم ،یمحمد، خاک زند) لذت، خوشنودی و خیر و سودمند دانست

این ایده . (1، 2662 ،)کوان ؛ زیبایی واژه ای است که توسط حواس پنج گانه قابل دریافت استباشدمی «حس زیبایی»معنای مالک 
واژه در اثر بام  برای اولین بار این به طوری کهتوسط فیلسوفان هنر برای بیان زیبایی اشیا در نظر گرفته شده است؛ بار  برای اولین

)نیا و آتون،  د( مطرح شده است؛ که از وی به عنوان پدر علم زیبایی شناسی مدرن یاد می شو3396)در سال  به نام زیبایی 1گارتن
ای هشهری بر پایۀ مقیاس انسانی می باشد. این طراحی فرصت هایی را برای افزایش ارزشفضاهای  طراحی زیبایی شناختی(. 2630

نیز این مؤلفه یکی از مهم ترین مؤلفه های کیفیتی است؛ به طوری  خوشی در ساخت محیط شهری ایجاد می کند. در طراحی شهری
)نیا  یفیت زیباشناختی در ساختار فضای شهر معاصر می داندفضاهای گمشده ی بافت شهری معاصر را نتیجۀ نبود ک 4که ترانسیک

بین برانگیختن احساسات عاطفی محیط شهری و ادراک زیبایی توسط بیننده ارتباط وجود دارد. پیچیدگی، تنوع، تازگی، . (2630آتون، 
خوشی،  ها، ارزشننده با ادراک این ویژگیمتحیر کننده، ابهام، ناسازگاری، سازگاری از ویژگی هایی هستند که در محیط رخ داده و بی

بنابراین این مؤلفه با دریافت های ادراک، شناخت . (2630)نیا و آتون،  لذت، واکنش مثبت، جذابیت، انگیزۀ مثبت در او ایجاد می شود
ا زیب -مؤلفۀ تجربی دیدگاه های اندیشمندان در ارتباط با کیفیت های 2و ترجیحات در قبال فضای شهری سروکار دارد. در جدول 

 شناختی جمع بندی شده است تا در نهایت فراوانی هر یک از کیفیت ها به دست آید.

                                                           
1 Canter 
2 Aesthetic 
3 Baum Garten 
4 Trancik 
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 2جدول 

 زیباشناختی از سوی اندیشمندان شهری -های مطرح شده مؤلفۀ تجربیبندی کیفیتجمع 
 مکان ۀکیفیت سازند

 نظریات و منابع استفاده شده
 زیبا شناختی -مؤلفۀ تجربی

 غنای حسی -خوانایی (3193 ،لکارگ) لینچ

 آموزندگی-غنای حسی -حس زمان-شخصیت بصری -خوانایی (3193 ،گلکار) ویولیچ

 زنگ تعلق -غنای حسی -شخصیت بصری -خوانایی (2630، شلیهاه) اپلیارد

 رنگ تعلق -شخصیت بصری -خوانایی (3132 یی،و چنگلوا ی)محمد راپاپورت

انجمن فضاهای 
 (PPSعمومی)

 شخصیت بصری -خوانایی (2630، یهاهشل)

 فرانسیس تیبالدز
 ،سدلیتنراک، ت ت،ی)کرمونا، ه

 (361، 3131 ،)گلکار، (2661
 آموزندگی-حس زمان-شخصیت بصری -خوانایی

 رنگ تعلق -غنای حسی-شخصیت بصری (3132 پرتوی، و تاجیک) یان گل

 بنتلی
 (،2661 همکاران، و کرمونا)

 (3193 ،)گلکار
 رنگ تعلق -شخصیت بصری -خوانایی

کنگره شهر سازی 
 3(CNUنوین)

 غنای حسی -شخصیت بصری-خوانایی (2661 همکاران، و کرمونا)

 رنگ تعلق-حس زمان -شخصیت بصری-خوانایی (211، 2633 ی،)شوا لوکوربوزیه

 شخصیت بصری-خوانایی (3193 ،)گلکار یــکسراجــر تران

 آموزندگی-غنای حسی -زمانحس  -شخصیت بصری (3193 ،)گلکار کولمن

کمیتـه مـشورتی برنامـه 
 2(LPAC)ریـزی لنـدن

 رنگ تعلق -غنای حسی-شخصیت بصری -خوانایی (3193 ،)گلکار

 شخصیت بصری-خوانایی (2661 همکاران، و کرمونا) ماتیو کرمونا

 رنگ تعلق -خوانایی (3132 ی،و پرتو کی)تاج راب کریر

 کالتورپ
 (2664 ی،تلیو ب لری)و

 
 خوانایی

 آموزندگی -رنگ تعلق -غنای حسی -حس زمان -شخصیت بصری-خوانایی (316، 3131 ،)گلکار گلکار

 (3132 سادات دهقان، و ذکاوت) ذکاوت

تبدیل پذیری کالبدی، زمینه و  های کالبدی شامل تناسبات بصری، مؤلفه
کالبدی،  لفۀمؤ 1معنایی برایند  مؤلفهشفافیت، غنا و تنوع کالبدی.  تشخص سیما،

سرزندگی، قابلیت زیست، ، و شامل: خوانایی، غنای حسی عملکردی، اجتماعی
 ، تجسم پذیری، حس مکانهویتتشخص و حس تعلق، حس زمان، 

این پژوهش مورد ارزیابی قرار  پس از محاسبۀ فراوانی و میانگین هر یک از کیفیت های به دست آمده، فراوان ترین آن ها در
صیت و شخ خوانایی متغیرهای زیباشناختی شامل -فراوان ترین کیفیت های مؤلفۀ تجربینشان می دهد  2جدولیج نتاگیرند. می

 می باشند. بصری

 کیفیت خوانایی
خوانایی  شهر سیمایوی در کتاب وارد ادبیات طراحی شهری شده است.  06-3316در دهۀ  نخستین بار توسط کوین لینچ 1خوانایی

به  ها را در ذهن، در قالبیخوانایی این است که به آسانی اجزاء شهری را بتوان شناخت و بتوان آنمنظور از » :را چنین بیان می کند
 .(32، 3391، نچی)ل «هم پیوسته به یکدیگر ارتباط داد

                                                           
1 Congress New Urbanism 
2 London Planning Advisory Committee 
3 Legibility 
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که بتوان  تسا ط به راحتی خوانده شده و گیج کننده نباشد؛ در حقیقت زمانی محیط خوانایخوانایی محیط بدین معنا است که مح

در فرهنگ شهرسازی کوان نیز خوانایی به عنوان کیفیت مکان در نظر گرفته شده است. ادراک به آسانی آن محیط را تشخیص داد. 
آسان توسط استفاده کنندگان، جهت یابی آسان برای بازدید کنندگان از مکان مورد نظر و داشتن تصویر ذهنی واضح از ویژگی های 

از سوی دیگر بنتلی نیز خوانایی را در دو سطح فرم کالبدی و الگوی فعالیتی حائز اهمیت . (239-230، 2662 ،)کوان آن می باشد
می داند؛ به نظر وی مکان ها می توانند در یکی از دو سطوح قابل درک باشند. در صورت خوانا بودن فرم کالبدی یک مکان، احساسی 

 خشید و الگوی فعالیتی کاربری ها نیز بر تصور ذهنی از آن تأثیر گذار خواهد بودهمچون لذت بردن از زیبایی در یک سطح سامان ب

عبارتی است که در ذهن هر یک از افراد می تواند تعریف  محیط شهریخوانایی . (3321 ،تیاسم ،نیمک گل ،نیمور ،الکک ،یبنتل)
ا ش های شناختی در چهارچوب ذهنی افراد دارد. خوانمتفاوتی داشته باشد چرا که میزان خوانا بودن محیط بستگی به شکل گیری نق

ی است که ناظر را قادر می سازد تا محتوی یک صحنه را درک کند. در کل محیط خوانا محیطی قابل تشخیص، ساده، متغیربودن 
خوانایی نقش  اًعموم .(3132 ی،بدیزاده م نی)حس نمودیکپارچه می باشد که توسط آن می توان دانش فضایی را به آسانی کسب 

مهمی را در منظر شهری بازی می کند؛ چرا که خوانایی نقش اجتماعی از یک صحنه واضح دارد که می تواند خاطرات مشترکی را 
ضرورت دارد سؤاالت پرسشنامه در ارتباط با شناخت، در بخش کاربردی پژوهش  .(2639مقیمی نیا، ) سازد بین شهروندان برقرار

ای هها در قالب سنجه های ارائه شده، برای ارزیابی وضعیت کیفیت خوانایی در محدودۀ مطالعاتی از دید گروهادراک و ارزیابی گروه 
 (.1)جدول  نمونه ارائه گردد

 
 1جدول 

 سنجه های کیفیت خوانایی شهری 
 سنجه های منتخب برای ارزیابی کیفیت محدوده مطالعاتی زیبا شناختی -کیفیت مؤلفۀ تجربی

 خوانایی

 شهری)تاریخی، قراردادی، اقتصادی( ینشانه هات شناخ
 یشهر یبودن گره ها واضح

 سریال ویژن
 نبش یساختمان هاشناخت 

 شهر یمیقد شناخت دروازه های
 فعالیت های مرتبط با مکان به لحاظ ذهنی

 ها ابانیبودن نام خ واضح
 یبودن عالئم شهر واضح

 (193، 101، 112، 3131 ،گلکار) :برگرفته از

 کیفیت شخصیت بصری
ترین کریدورهای دید محیط شهری، چشم اندازها و تناسبات ساختمانی و محیط طبیعی می مهم ۀدر برگیرند 3شخصیت بصری

نماها، پارک های عمومی، ساختارهای تاریخی یا حتی عوامل طبیعی همچون فضای  باشد. این منابع دید می تواند چشم اندازی از آب
شخصیت بصری (. 2)دولت شهر نیویورک، بی تاریخ شود وگرافی، ساختار زمین شناسی، رودها و دیگر منابع آبی را شاملسبز، توپ

، یت استؤفضای شهری به معنای ویژگی هایی که در هر یک از کاربری های آن فضا وجود داشته و براساس حضور مردم قابل ر
ساماندهی  ،رفاه عمومی بصری، کاهش ناهمگونی بصریاز بعد بصری همچون تی کیفیت بر ارتقای کیفیهمچنین این  .گفته می شود

گرایش شهروندان به فضاهای شهری درگرو کیفیت فضای شهری، تعامل و توجه دارد. از آنجا که  گرافیک شهری و هنر بصری
سطح  یشهری جذاب و زیبا به ارتقا ایفضاه باید در طراحی بنابراین ؛ثیرات زیباشناختی استأروانی ناشی از ت -اجتماعی ارتباطات

بخصـوص  سـاز یا طبیعی شـاخص انسان های(. المان3131 موسوی،و  )طبیبیان کرد توجه مقیاس انسانیکیفی سیما و منظر آن در 
 می قرار شهریهای خـاص  ای برخوردارنـد در زمـره نشـانه کـه از خصوصیـات فیزیکـی، ابعـاد و تناسـبات ویـژه هاییالمان

فضای ه از کـ های رنگـی و نوری شـاخص، موضع قرارگیـری ناظر و همچنین احسـاس کلی گیرنـد. بافـت غالـب، مصالـح، کیفیت

                                                           
1 Visual Character 
2 NYC.gov, n.d. 
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 واهد شد.خدر ذهن بیننده  آن منظـرهشـخصیت سبب تشکیل های اصلی اسـت که شـده اسـت نیز از جملـه جنبهدریافـت  شهری

 در تقویت یا تضعیفهـای محیطی محسـوب کرد کـه  تریـن بخـش از کیفیت ری را مهمهـای بصـ تـوان ارزش بنابرایـن می
ه نیز می باشند بای  در مـواردی سـمبل هویت ملـی و منطقه همچنینهـای بصـری  کیفیتثر می باشند. ؤممـکان  یک حـس

شهری  در طراحی (.3131 راد،مطهری ) محسوب می شودطوری که تقویت هویت خود معیار مهمی برای تقویت شخصیت بصری 
ا استفاده ب بنابراین؛ اشاره کردنقطه، خط، فرم، جهت، رنگ، ابعاد، مقیاس، بافت و حرکت  می توان براز عناصر اولیه ارتباطات بصری 

 دایستا را طراحی نمویا نامنظم، فعال یا  مآگاهانه یا ناآگاهانه، متقارن یا نامتقارن، منظ هماهنگ یا پیچیده، فناز این عناصر می توان 
 سیستم بصری محیط را شامل محوریت، تقارن نیز 3چینگکه هریک نقش بسزایی در شخصیت بصری آن مکان خواهد داشت. 

 جزئیات تکرار در سایز، در فرم، در شامل سایز، شکل، موقعیت مکانی، ریتم شامل تقارن دو طرفه، تقارن شعاعی، سلسله مراتب شامل
( 3321) 1دانیل و ونینگ. از سوی دیگر (26392)کشتکاران، حبیبی و شریفی،  ط، سطح و حجم بیان می کندفرضیاتی همچون خ و

زیبا شناختی »شاخص  به عنوانها همچون تنوع، هارمونی، وحدت و تضاد را فرم ها، خط ها، رنگ ها و بافت ها و ارتباط بین آن
ها نبه نظر آ .تأکید دارنددهندگی محیط  معیار تناسبات بصری برای پاسخت بر اهمیو همکارانش  4بنتلیبیان می کنند.  «قراردادی
شود که ارتباط متقابلی بین تصورات مردم از یک مکان و پاسخ دهندگی محیط به این تصورات  تواند مناسبت بصری ایجادزمانی می

 ود.شهایی برای ارزیابی این کیفیت ارائه میه سنجهنیز طبق مطالعات انجام یافت 4جدول  در(. 3321)بنتلی و همکاران،  برقرار باشد

 4جدول 
 سنجه های کیفیت شخصیت بصری 

 سنجه های منتخب برای ارزیابی کیفیت محدوده مطالعاتی اختیزیبا شن -کیفیت مؤلفۀ تجربی

 شخصیت بصری

 آرامش مندی حاصل از المان های تاریخی هویت
 مصالح بناها رنگ مصالح بناهای تاریخی

 بناها مقیاس محصوریت فضا
بر پایۀ رنگ،  جذابیت ورودی ساختمان های عمومی کسالت

 شکل خاص
 صمیمیت زیبایی

 (3131ی، زارعی، برات ،یزدی یمی)کر(، 3132، )طالب پور و عابد، (193، 112، 3131 ،)گلکار: برگرفته از

 نایی و شخصیت بصری به عنوان متغیرهای اولیۀ این مؤلفهبا بررسی نظریات اندیشمندان می توان نتیجه گرفت متغیرهای خوا
با  ات بصریمقیاس، تناسب زیباشناختی شده هویت، -می باشند؛ چرا که شخصیت بصری با نمود عینی سبب ارتقای مؤلفۀ تجربی

خت، ادراک االگوی خاص مکانی یکی از مهم ترین سنجه های کیفیت شخصیت بصری می باشند. خوانایی نیز با نمود ذهنی شن
مردم از فضای شهری سبب ارتقای آن می شود که با یکدیگر ارتباط دو طرفه دارند. مقیاس، اندازه، زمان و پیچیدگی صفات شهری 

همچنین با بررسی کیفیت  .(31، 3391 ،نچیل) محسوب می شوند که در تصور، وضوح و خوانایی مردم نقش مهمی ایجاد می کنند
)بررسی وضعیت ا )حاالت ادراک انسانی(، مدل کرمون )نیازهای انسانی(، مدل اپلیارد همچون مدل جان لنگهای مدنظر در مدل هایی 

دیگر کیفیت های موجود  .(322، 3131 ،)گلکار طراحی شهری به روش سوات( می توان مشترک بودن این دو کیفیت را بیان نمود
)خوانایی و شخصیت بصری(، دانست چراکه با ارتقای تصویر عینی  اولیه زیباشناختی را می توان نتیجۀ کیفیت های-در مؤلفۀ تجربی

و ذهنی مردم از مکان، کیفیت حس تعلق به مکان یا دیگر کیفیت های حس زمان، همچون حفاظت از بناهای تاریخی، در مردم 
 ارائه شده است. 2افزایش می یابد. چهارچوب نظری پژوهش در شکل

 
 

                                                           
1 Ching 
2 Keshtkaran, Habibi & Sharif, 2017 
3 Daniel and Vining 
4 Bentley 
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 ری پژوهش. چهارچوب نظ2شکل

 شپیشینه پژوه
های طراحی بندی کیفیتهای مطرح شده برای دستهمدلۀ در بخشی از کتاب به ارائ (3131)گلکار،  آفرینش مکان پایدارکتاب 

را ارائه کرده است. با استفاده از این مدل  "مکان پایدار"کانتر، گلکار مدل  "مکان"شهری پرداخته است و در راستای تکمیل مدل 
)طبق جدول  عمده اندیشمندان از جمله کوین لینچ، راپاپورت، بنتلیت زیباشناختی مورد بررسی قرار می گیرد. نظریا -تجربی مولفۀ

 ها بررسی شده است.( جمع بندی و فراوان ترین آن2630، شلیهاه) از جمله پایان نامۀ( با استفاده از منابع مختلف 2
ایجاد در پی  هایی از جمله خوانایی، تناسبات بصریکیفیت با تعریف( 3321ران، بنتلی و همکاهای پاسخده )کتاب محیطدر 
ر های به کار گرفته شده دها را محیط های پاسخده نامیده است؛ با استفاده از سنجههای دموکراتیک بوده که این گونه مکانمحیط

عاتی ها در نظر گرفته شده است؛ همچنین منبع مطالین کیفیتاین کتاب و دیگر منابع مطرح شده سنجه هایی برای ارزیابی فراوان تر
 است.  پرداختهتاریخی شهر تبریز  به بررسی ویژگی و هویت بافت( 2663، 3)مجمع تاریخی جهانی یونسکو یونسکو

 پژوهش روش
 از طریق مطالعات و روش گردآوری داده محتوااز فن تحلیل  این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است در بخش اول با استفاده

ی ی برا. در مرحلۀ بعدی با روش پیمایششودزیباشناختی جمع بندی می -تجربی مؤلفۀهای کیفیت متغیرفراوان ترین  ایکتابخانه
، 2منتخب مردم ساکن در بافت منطقه گروه  1ها به روش پرسشنامه از آوری دادهارائه و گرد هاییارزیابی هر یک از متغیرها سنجه

های ادهها طراحی شده است. داین سنجهانجام می گیرد. سؤاالت پرسشنامه به صورت بسته بوده و در قالب  مناطق و گردشگراندیگر 
 تعیین حجم نمونهتحلیل می شوند. با توجه به حجم باالی جامعۀ آماری، برای  26نسخۀ  2SPSSخام به دست آمده توسط نرم افزار

 16جدول مورگان به ترتیب شامل  اساس بر مطالعه مورد منطقه در نمونه حجم است. ابتدا شده هاستفاد 1از جدول کرجسی و مورگان
 نفر گردشگر در نظر گرفته شده است. 21نفر ساکنین دیگر مناطق و 231،  2منطقه نفر ساکنین 

صری، در وانایی و شخصیت بهای خای برای کیفیتبه منظور تعیین مسائل احتمالی و حصول اطمینان از روایی محتوی پرسشنامه
آن  گیرد و پیش نویسقالب شناخت، ادراک و ارزیابی محدوده مطالعاتی طراحی و براساس نظریات متخصصان مورد بررسی قرار می

. است شده استفاده 4کرونباخ آلفای روش از پرسشنامه پایاییمورد آزمون قرار گرفته تا روایی پرسشنامه تأیید شود. همچنین برای 
 که شده محاسبه 963/6 و 912/6 با برابر ترتیب به بصری شخصیت و خوانایی هایگویه برای آمده دست به کرونباخ آلفای یبضر

 .باشد می قبولی قابل سطح در پایایی ضرایب نشاندۀ

                                                           
1 UNESCO World Heritage Convention, 2009 
2 Statistical Package for the Social Sciences 
3 Krejcie and Morgan 
4 Cronbach's alpha 
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 و همکاران ورمقدمپ.../ زیباشناختی-ارزیابی کیفیت های مؤلفۀ تجربی

 

 مورد مطالعه محدوده
آن بر می گردد؛ اما شکوفایی آن در دوران اسالمی و در شهر تبریز شهری قدیمی است که بنای آن به حکومت مادها یا حتی قبل از 

زرگ ترین بازار بزرگ تبریز ب نیل تا آسیای مرکزی شناخته شده است. ۀگسترد ۀکه به عنوان پایتخت محدود می باشدزمان ایلخانان 
بازار در دورۀ قاجاریه ساخته  بازار به هم پیوسته و مسقف می باشد که بنای اولیۀ آن دارای قدمت طوالنی بوده و مجموعۀ کنونی

مربوط به دوران دارای قدمت طوالنی  کهاحاطه می شده است  مهم شهر ۀهشت دروازشده است. در گذشته مرکز شهر تبریز توسط 
ۀ این اسناد حاکی از قدمت طوالنی شهر و توسعۀ آن از مرکز شهر می باشد که اهمیت توجه به بافت مرکزی شهر زندیه هستند. هم

دو چندان می کند. همان طور که در مبانی نظری ذکر شد توجه به الگوی بکار رفته در مصالح، بافت و رنگ مورد استفاده در را 
بناهای بافت مرکزی در تعیین شخصیت این مکان شهری حائز اهمیت است. الگوی مصالح به کار رفته در بازارهای قدیمی، جنس 

ز مایل به قهوه ای در نمای بناها خط آسمان منظم در بافت مرکزی همه از الگوهای مطرح شده دیوارها از آجر و استفاده از رنگ قرم
هکتار و جمعیت  22399با مساحت  3131شهر تبریز در سال  (.2663مجمع تاریخی جهانی یونسکو، ) در این بافت می باشند

هکتار مساحت با جمعیت  129زی شهر تبریز دارای به عنوان هستۀ مرک 2نفر می باشد که منطقۀ مورد بررسی، منطقه  3112031
 جزو کم جمعیت ترین مناطق شهری محسوب می شود. به طوری که عمده بناهای تاریخی در این منطقه قرار گرفته اند 23124

الگوی  ،فرم شهر تبریز از یک الگوی ثابتی پیروی نمی کند؛ بطوریکه شکل درون گرا در بافت مرکزی (.3139ی و همکاران، )عزت
شعاعی در بافت داخلی، الگوی حلقوی میان بافت داخلی و حاشیه ای، الگوی شطرنجی در بافت نو و بافت آشفته در بافت حاشیه 

 ۀمطالعاتی یکی از خیابان های قدیمی دور. خیابان جمهوری، محدودۀ (210، 3123، )بهمنش راد نشینی می توان مالحظه نمود
از سوی دیگر به عنوان یکی از مهم ترین محورهای واجد ارزش دید  و بازارهای تاریخی ایجاد کردهکه شکافی را بین  استپهلوی 

 کیلومتر می باشد. 3این خیابان به طول حدود . (46، 3120 ،پارس -مشاور نقش جهان نی)مهندس گرفته شده است و منظر در نظر
از جنوب به خیابان های خاقانی، ارتش شمالی، خیابان فردوسی، خیابان از شمال به خیابان های ثقه االسالم، دارایی، راسته کوچه و 

 باشند. می تولیدی -آن تجاری ۀعمده کاربری های موجود در بدن و شریعتی متصل شده است

 
 

 

 و بحث هایافته

 هابررسی و تحلیل داده
ها و آمار توصیفی هر یک از ابتدا شرح مختصری از ویژگی هاتحلیل اطالعات به دست آمده از پرسشنامه و به منظور تجزیه

 زیبا شناختی شامل خوانایی، شخصیت بصری برحسب دیدگاه گروه نمونه پرداخته می شود. -تجربی مؤلفۀهای یفیتک

 

 2موقعیت خیابان جمهوری در منطقه  .1شکل 
(3132 ،زیتبر یشهردار یو شهرساز ی)معاونت معماربرگرفته از:   

 ریز. محدوده مطالعاتی خیابان جمهوری شهر تب4شکل

 (دی ماه24، 3132گوگل ارث، )  :برگرفته از
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 های توصیفی گروه نمونهویژگی

 را نشان می دهد. ویژگی های توصیفی گروه نمونه 4جدول 

 . 4جدول 
 مشخصات توصیفی گروه نمونه

 فراوانی درصدی فراوانی عددی متغیر

 گروه نمونه
 4/9 16 2ساکنین داخل منطقه 
 2/93 231 ساکنین دیگر مناطق

 2/26 21 گردشگر

 جنسیت
 1/40 323 مرد
 9/11 233 زن

 دامنه سنی

 3/29 334 سال 21تا  32
 0/26 24 سال 11تا  21
 0/39 92 سال 41تا  11
 0/33 26 سال 11تا  41
 2/34 12 سال و باالتر 11

جموعم  462 366 

 توصیفی گروه نمونه آمار
 و 1در جدول  منتخب ۀاز دید گروه نمونزیبا شناختی  -تجربی مؤلفۀکیفیت های هر یک از پس از استخراج مشخصات گروه نمونه، وضعیت 

با گویه مطرح شده است. الزم به ذکر است این کیفیت  22کیفیت خوانایی: در بررسی این کیفیت زیباشناسی،  .الف جمع بندی شده است. 0
مکان سنجی  فناصل در چهارچوب پرسش های  1این های منتخب نیز در راستای سنجه و ادراک، شناخت و ترجیحات مردمی سروکار دارد

های  ساختمانشناخت  سریال ویژن،های شهری، شناخت های شهری، شناخت گرهها به میزان شناخت نشانهشده اند. این گویهارائه  گلکار
های غالب محدوده و نظرسنجی در ارتباط با نام خیابان ی این محدوده، ادراک عمده فعالیتها، شناخت دروازه های قدیمننبش خیابا موجود در

 است. گردیدهارائه  1در جدول  هر یکمیزان فراوانی  پرداخته است وو عالئم شهری 

 1جدول 
 توزیع فراوانی سنجه های کیفیت خوانایی در محدوده مطالعاتی 

 گویه ها
سنجه های 

 ارزیابی
 فراوانی برحسب درصد فراوانی برحسب تعداد

3 
 شهری ۀشناخت نشان

 )بازار امیر(
113 %22،6 

2 

ۀ شناخت نشان
 اقتصادی شهر

)بانک ملی شعبه 
 مرکزی(

112 %23،4 

1 
 شهری ۀشناخت نشان

 )بازار شیشه گر خانه(
134 %99،6 

4 
 شهری ۀشناخت نشان

 )بازار کره نی خانه(
229 %96،1 

1 

 ۀشناخت نشان
 قراردادی شهر )دست

فروشان خیابان 
 جمهوری(

124 %93،4 
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 گویه ها
سنجه های 

 ارزیابی
 فراوانی برحسب درصد فراوانی برحسب تعداد

0 

 

 شناخت گره شهری
 ) میدان دانشسرا(

261 %43،2 

9 

 

 شناخت گره شهری
 ) میدان شهدا(

293 %00،4 

2 

 

 شناخت گره شهری
 ) میدان نماز(

304 %46،2 

3 
شناخت ترتیب نشانه 
 ها در کریدورهای دید

226 %11،3 

36 
شناخت ترتیب نشانه 
 ها در کریدورهای دید

234 %12،1 

33 
شناخت دروازه های 

به  قدیمی متصل
 محدوده مطالعاتی

324 
 
 
 
 

%1604 

32 
نبش میدان  4شناخت 

 1نماز
 

6 3 2 1 4 6 3 2 1 4 

12 332 96 29 91 %3،1 %42،1 %39،2 %0،0 %32،4 

31 
شناخت نبش های 

 خیابان فردوسی
01 212 31 - - %3104 %0302 %2202 - - 

34 
شناخت نبش های 

 خیابان دارایی
26 233 399 - - %403 %1309 %4104 - - 

31 
شناخت نبش های 
 خیابان ارتش شمالی

23 239 362 - - %2302 %1102 %2106   

30 
نبش میدان  4شناخت 

 نماز
43 332 91 24 96 %36 %42،1 %32،4 %1،3 %39،2 

39 
ادراک فعالیت های 

 2لب میدان دانشسراغا

کاربری 
 تجاری

 دیگر کاربری ها کاربری تجاری دیگر کاربری ها

391 211 %42،3 %19،3 

32 
ادراک فعالیت های 

 غالب خیابان جمهوری
323 293 %02،4 %13،0 

33 
ادراک فعالیت های 

 غالب میدان نماز
323 229 %11،0 %44،4 

26 
ارزیابی نام ساختمان 

 ها و خیابان ها

 یخیل
 کم

 زیاد متوسط کم
خیلی 
 زیاد

خیلی 
 کم

 زیاد متوسط کم
خیلی 
 زیاد

11 23 302 23 23 %31،1 %23،2 %13،9 %3303 %1،3 

23 
ارزیابی عالئم 

راهنمایی و تابلوهای 
19 34 394 31 2 %3،3 %21،6 %42،0 %21،1 %2،6 

                                                           
 ، با توجه به تصاویر، گروه نمونه چند نبش از تصاویر خیابان ها و میدان ها محدوده مطالعاتی را به خاطر داشتند.30-32از سؤال 3 

بری مدنظر، پاسخ از طریق بازدید محلی فعالیت های عمده ی محدوده مشخص و از پاسخ دهندگان در قالب چند کاربری سؤال شده است. برحسب میزان پاسخ دهی کار2 
 درست و برحسب میزان عدم پاسخ دهی کاربری مدنظر پاسخ نادرست درج شده است.
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 گویه ها
سنجه های 

 ارزیابی
 فراوانی برحسب درصد فراوانی برحسب تعداد

شهری در میدان 
 دانشسرا

22 
ارزیابی عالئم 

راهنمایی و تابلوهای 
 ر میدان نمازشهری د

26 21 231 24 0 %4،3 %26،2 %12،2 %26،0 %3،1 

 366% 462 مجموع

 

. متغیرهای این کیفیت در ارتباط با شناخت و شده استطراحی گویه  34کیفیت زیباشناسی  در بررسی :شخصیت بصریکیفیت  .ب
 ویت مندی از بعد خاطرات گذشته، مفهوم هنرهاینظرسنجی مردم از تناسبات بصری محیط شامل مصالح به کار رفته، ارتفاع بناها، ه

سنجه های مطرح شده برای ارزیابی کیفیت  همگانی، ارزیابی ارزش زیبایی، کسالت، آرامش و صمیمیت، محصوریت فضا از دیگر
 جمع بندی شده است. 0شخصیت بصری از دید گروه نمونه می باشند که در جدول 

 0جدول 
 ت شخصیت بصری در محدوده مطالعاتیتوزیع فراوانی سنجه های کیفی 

 گویه ها
های سنجه

 ارزیابی
 فراوانی برحسب درصد فراوانی برحسب تعداد

3 

 

شناخت المان 
 های تاریخی

3213 %16،0 

2 
رنگ شناسی 

بازارهای 
 تاریخی

33 %22،1 

1 

موانع حرکتی 
موجود در 
محدوده 
 مطالعاتی

نرده 
 کشی

دست 
 فروش

نرده 
کشی و 
دست 
 فروش

 سایر
)درخت 
کاری، 
تغییر 
سطح، 
 آب(

عدم 
وجود 
 موانع

نرده 
 کشی

دست 
 فروش

نرده 
کشی و 
دست 
 فروش

 سایر
)درخت 
کاری، 
تغییر 
سطح، 
 آب(

عدم 
وجود 
 موانع

303 363 06 02 32 %43،1 %21،3 %31،4 %39،4 %4،43 

4 
کسالت آور 

بودن محدوده 
 2یمطالعات

خیلی 
 کم

 زیاد متوسط کم
خیلی 
 زیاد

خیلی 
 کم

 زیاد متوسط کم
خیلی 
 زیاد

21 04 312 366 21 %1،0 %31،9 %11،2 %24،1 26،1 

1 
ایی بزی

محدوده 
 مطالعاتی

43 32 319 362 16 %36،6 %22،1 %11،0 %20،1 %9،4 

0 
ت مییمص

محدوده 
 مطالعاتی

19 13 344 332 04 %3،3 %32،1 %11،1 %29،1 %31،9 

9 

سکوت و 
آرامش 
محدوده 
 مطالعاتی

324 361 02 21 20 %41،3 %21،9 %30،9 %0،3 %0،9 

2 
میزان خاطره 

 انگیزی
313 04 93 91 13 %19،6 %31،9 %33،4 %32،4 %3،0 

                                                           
 دادند.نفر به این سؤال پاسخ درست  462نفر از  3321 
 انجام گرفته شده است.  2-4بر پایۀ تصاویر موجود از نشانه های محدوده مطالعاتی نظرسنجی گویه های 2 
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 گویه ها
های سنجه

 ارزیابی
 فراوانی برحسب درصد فراوانی برحسب تعداد

3 

استفاده از 
هنرهای 
 همگانی

40 363 310 91 22 %33،1 %20،9 %12،2 %32،4 %1،4 

36 

 وضعیت دل
باز بودن 
محدوده 
 مطالعاتی

 

42 92 343 321 34 %36،1 %33،3 %10،1 %16،0 %1،4 

33 
وضعیت موانع 

حرکتی و 
 دسترسی

02 314 362 22 22 %31،2 %12،2 %21،6 %23،0 %1،4 

32 
شباهت 
مصالح 
 ساختمانی

12 26 312 326 24 %9،2 %33،0 %19،1 %23،4 %1،3 

31 
شباهت ارتفاع 
 ساختمان ها

24 22 303 302 11 %1،3 %0،3 %13،1 %13،9 %2،3 

34 
جذابیت 
ورودی 

 ساختمان ها
90 331 311 12 16 %32،0 %22،2 %11،3 %32،9 %9،4 

 366% 462 مجموع

 
آمده  ه دستب توصیفی نتایج طبق« ؟زیبا شناختی از دید مردم چگونه است -تجربی مؤلفۀوضعیت کیفیت های »در جواب سوال 

وضعیت  از اندک تفاوتبا  در وضعیت مناسبی قرار گرفته ولی کیفیت شخصیت بصری 3خوانایی نسبت به حد وسطمیانگین کیفیت 
تفاوت یز بیانگر زیباشناختی ن -تجربی مؤلفۀآمده برای  به دستنتایج  ،برخوردار نیست. پس از بررسی هر یک از کیفیت ها قابل قبول

 جزئی از حد وسط بر اثر نارضایتی گروه نمونه از کیفیت شخصیت بصری می باشد.
 

 

 باشناختی از دید مردمزی-وضعیت کیفیت های مؤلفۀ تجربی .1شکل

 استنباطیتحلیل 
تک  tهای نمونه از آزمون آماری آمده از پرسشنامه برای ارزیابی وضعیت کیفیت گروه به دستدر گام بعدی پس از تحلیل نتایج 

وان از تز میحد مرکزی در آمار با ۀدلیل بزرگ بودن حجم نمونه با استناد به قضیه استفاده شده است. در این پژوهش ب 2اینمونه

                                                           
1 Median 
2 One simple T test 
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ندی بزیبا شناختی جمع -تجربی مؤلفۀوضعیت کیفیت خوانایی، شخصیت بصری و  3و  2، 9در جداول  این آزمون استفاده کرد.

 است.شده

 9جدول
 اینمونهتک  tبررسی شاخص کیفیت خوانایی بر اساس آزمون  

 سطح معناداری آزادیدرجه  tآماره  انحراف معیار 9مقدار آزمون میانگین تعداد گروه نمونه

 29/20 16 2ساکنین منطقه 
21 

43/4 33/1 23 666/6 
 666/6 232 62/3 13/1 26/21 231 ساکنین مناطق دیگر

 666/6 24 -23/31 19/1 01/39 21 گردشگران
 

مناطق شهر تبریز،  دیگر و 2که میزان خوانایی محدوده مطالعاتی از نظر ساکنین منطقه براساس جدول فوق می توان نتیجه گرفت 
 tی و مقدار آماره 61/6( کمتر از 666/6سطح معناداری ) این استدالل با توجه بهبه طور معناداری از کیفیت مطلوبی برخوردار است. 

فیت از نظر گردشگران، به طور معناداری از کی تاریخی و فرهنگی شهر تبریزمیزان خوانایی منطقه  به دست آمده است. همچنینمثبت 
 .مطلوبی برخوردار نیست

 2جدول 
 اینمونهتک  tبررسی وضعیت شاخص شخصیت بصری بر اساس آزمون 

 سطح معناداری درجه آزادی tآماره  انحراف معیار مقدار آزمون میانگین تعداد گروه نمونه

 16/23 16 2ساکنین منطقه 
1/11 

0 00/1- 23 666/6 
 666/6 232 -36/2 32/1 13/12 231 ساکنین مناطق دیگر

 666/6 24 12/3 33/1 13/10 21 گردشگران

 
دهد که میزان شخصیت بصری نشان می« شخصیت بصری» برای کیفیتای نمونه تک tنتایج حاصل از آزمون  فوقطبق جدول 

ظر ار نیست. ولی از نو دیگر مناطق شهر تبریز، به طور معناداری از کیفیت مطلوبی برخورد 2محدوده مطالعاتی از نظر ساکنین منطقه 
 برخوردار است. متوسطیگردشگران، به طور معناداری از کیفیت 

 3جدول 
 اینمونهتک  tزیباشناختی بر اساس آزمون -بررسی وضعیت مؤلفۀ تجربی

 سطح معناداری درجه آزادی tآماره  انحراف معیار مقدار آزمون میانگین تعداد گروه نمونه

 19/11 16 2ساکنین منطقه 
1/12 

46/2 33/3- 23 600/6 
 143/6 232 -/06 3 32/12 231 ساکنین مناطق دیگر

 666/6 24 -20/4 40/2 64/14 21 گردشگران

 
دهد که میزان زیباشناختی محدوده مطالعاتی از نظر ساکنین این منطقه و مناطق دیگر شهر تبریز، از نتایج جدول فوق نشان می

. ولی میزان زیباشناختی منطقه است 61/6تر از  ( بزرگ143/6و  600/6را سطح معناداری آنها )زیکیفیت متوسطی برخوردار است. 
( 666/6ن )زیرا سطح معناداری آ از نظر گردشگران، به طور معناداری از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست. تاریخی و فرهنگی شهر تبریز

ساکنین و  2ساکنین منطقه توضیح است که میانگین متغیر زیباشناختی از نظر . الزم به آن منفی است tی و مقدار آماره 61/6کمتر از 
 می باشد.( 1/12کمتر از مقدار آزمون یا حد وسط نمرات این متغیر )دیگر مناطق 

 

 

                                                           
1 Test Value 
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 تحلیل آماری
های های گروهانسهمگن بودن واریو  3ها، از آزمون کولموگروف اسمیرنوفقبل از آزمون آماری، جهت تعیین نرمال بودن توزیع داده

فرض صفر در این آزمون نرمال بودن توزیع داده ها و  کولموگروف اسمیرنوف. در آزمون استفاده شده است 2از آزمون لون نمونه
داری ( چون مقدار سطح معنیK-Sاسمیرنوف ) -از آزمون کولموگوروففرض مقابل نرمال نبودن داده ها می باشد. طبق نتایج حاصل 

(Sig)  است؛ لذا نرمال بودن  61/6تر از  ، ساکنین مناطق دیگر و گردشگران بزرگ2 هبه تمامی متغیرها برای ساکنین منطقمربوط
بعدی  ۀدر مرحل شود.پذیرفته می 61/6داری ها در سطح معنیمتغیرهای خوانایی، شخصیت بصری و زیباشناختی برای تمامی گروه

 61/6تر از  بوده که این مقادیر بزرگ 323/6و  004/6، 341/6ه و به ترتیب برابر با محاسب Sigمقدار با استفاده از آزمون لون، 
وق پس انجام آزمون های ف شود.های مورد بررسی پذیرفته میهمگنی واریانس متغیرهای پژوهش در گروه ۀمفروض بنابراین .هستند

بررسی می  «گروه منتخب 1 دید مکان از ۀسازند مؤلفهتفاوت وضعیت کیفیت های »پژوهش مبنی بر  ۀو معنادار بودن آن ها فرضی
و مقدار  03/32برابر  F ۀمقدار آمار ؛ شاخص خوانایی بااستفاده می شود 1طرفه در این بخش از روش تحلیل واریانس یک .شود

 -و مؤلفۀ تجربی 61/6تر از  و مقدار احتمال کوچک 62/22برابر  F ۀمقدار آمار، شخصیت بصری با  61/6تر از  احتمال کوچک
، خوانایی برای هر یک از شاخص ها درصد، 31باشد؛ لذا با اطمینان می 61/6تر از  و مقدار احتمال کوچک 91/9برابر زیباشناختی 

 خارج بافت، داخل مردم دید از مکان دۀسازن وضعیت کیفیتمی توان تفاوت  زیباشناختی -تجربی ۀمؤلفخصیت بصری و در کل ش

 را نتیجه گیری نمود. نگردشگرا و بافت

 گیرینتیجه

مختلف زندگی انسان و نشاط شهروندی دارد و توسط کیفیت محیطی مهمی در ارتقای ابعاد نقش عمومی  ۀعرص به عنوانخیابان 
کان متوان به کیفیت زندگی رسید. از آنجایی که مبحث کیفیتی بسیار گسترده و متنوع می باشد؛ با تکیه بر مدل کیفیتی، میاست که 

مورد ارزیابی  شهریمحیط  زیباشناختی و دو بعد تشکیل دهندۀ آن، فعالیتی و تصوری -پایدار یکی از مؤلفه های آن، مؤلفۀ تجربی
کان حائز ماولیه در ارتقای کیفیت سازنده های  مؤلفهیکی از  به عنوانزیبا شناختی -تجربی مؤلفۀقرار گرفته می شود. توجه به 

کیفیتی  عیارهایمخوانایی و شخصیت بصری، فراوان ترین  کیفیت می توان نتیجه گرفت ها تحلیل ز بررسیاهمیت می باشد. پس ا
 لذا از محیط شهری است «تصورات»و « فعالیت»دو بعد  ۀدر برگیرند مؤلفهاز آنجا که این  می باشند؛ مؤلفهمطرح شده برای این 

 (.2)شکل  در نظر گرفته شود)بعد عینی(  محیط شواهد بصریو  (بعد ذهنی)موجود باید نظریات مردم تحلیل وضع برای 
 ؛نتایج بررسی تحلیلی نشان می دهد کیفیت خوانایی در مقایسه با کیفیت شخصیت بصری در وضعیت مطلوب تری قرار دارد

از ساکنان دیگر  بهتر 2ساکنان منطقه  دربه ترتیب اولویت وضعیت کیفیت خوانایی  نمونه،همچنین در بررسی تک تک گروه های 
ران واضح برای تمامی کاربتحلیل می توان نتیجه گرفت محدوده مطالعاتی به طور  این مناطق و گردشگران می باشد. با توجه به

در بدنه های  ترتیب قرار گیری این نشانه هانشانه های شهری موجود در محدوده، تعدادی از چرا که گردشگران بر  یستن خوانا
این ضی از . بعنارضایتی می کردندابراز مطالعاتی  ۀتابلو های شهری، نام خیابان ها در محدود ضعف استفاده ازو از ه آشنا نبود شهری

 شناخت میزاناز کمترین  مشخصاتیاستفاده از تابلوی  عدم و واضح نبودن مسیر دید دلیله بنشانه ها همچون بازار کره نی خانه 
ضح نبودن تابلوهای مسیریابی هر یک از بازارها که بخشی از بازار بزرگ تبریز را تشکیل می برخوردار بوده است. از سوی دیگر وا

یفیت از وضعیت این ک گردشگران محسوب می شود. با توجه به متفاوت بودن برایویژه ه دهند نیز یکی دیگر از موارد نارضایتی ب
ن، چه ساکنین آن بافت و چه گردشگرانی که از این محدودۀ سوی گروه های منتخب باید اقداماتی صورت گیرد که تمامی کاربرا

کنند، تصویر ذهنی مشترکی از عناصر و فضاهای با ارزش آن داشته باشند. همچنین با توجه به نتایج مرکزی شهر که از آن گذر می
می  2اکنان منطقه س ناطق ومساکنان دیگر بهتر از گردشگران این کیفیت از دید به ترتیب اولویت وضعیت کیفیت شخصیت بصری، 

ودن به دلیل زیبا ب ۀمطالعاتی، نظر کاربران به دو دست. نتایج حاصل از پرسشنامه نشان می دهد در ارتباط با زیبا بودن محدوده باشد
بافت  ینویژه ساکنه اکثر کاربران ب همچنین است؛ وجود عناصر تاریخی در محدوده مطالعاتی و عدم وجود زیبایی تقسیم بندی شده

                                                           
1 Kolmogorov. Smirnov Test 
2 Levene’s Test 
3 ANOVA 
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ترک مطالعاتی از هویت مندی مش ۀابراز نارضایتی می کردند. از سوی دیگر محدود محدوده مطالعاتیمنطقه از شلوغ بودن و بی نظمی 

اکثر  ،امهآمده از پرسشن به دستطبق نتایج  ،می توان به آن اشاره نمود در این راستا بین کاربران برخوردار نمی باشد؛ از عواملی که
طح س که باید از طریق تابلوهای مشخصاتی ؛مطالعاتی نداشتند ۀمجسمه های تاریخی در محدودمعنای العاتی در مورد کاربران اط

اختمانی مصالح سعدم تشابه آگاه سازی مردم نسبت به انعکاس گذشته در هنرهای همگانی افزایش یابد. همچنین اکثر کاربران بر 
یی که مصالح و مقیاس بناها از سنجه های مهم در ارزیابی کیفیت شخصیت بصری مکان اتفاق نظر داشتند؛ از آنجااین محدوده در 

ویژه در بافت مرکزی توجه شود. در حقیقت می توان نتیجه گرفت در ه ضرورت دارد بر هماهنگی و نظم این عناصر ب؛ می باشند
از جمله حس تعلق  زیباشناختی -تجربی مؤلفۀ کیفیتی راستای بهبود دو کیفیت خوانایی و شخصیت بصری است که دیگر معیارهای

 به مکان در مردم ارتقا خواهد یافت.

 منابع

 ی. ترجمه مصطفطراحان ییپاسخده کتاب راهنما یها طیمح (.3321گراهام. ) ،تیو اسم ،سو ،نیمک گل ،پال ،نیمور ،آلن ،الکک ،نی یا ی،بنتل
 .رانیفر. تهران: دانشگاه علم و صنعت ا بهزاد
 .یو معمار یشهرساز یقاتیو تحق ی. تهران: مرکز مطالعاتزیتبر یشهر تیهو یدر جستجو (.3123جواد. ) ،ادبهمنش ر

فاز چهار  ؛یمطالعه مورد ینوشهرساز کردیبر رو  دیبا تأک یمدار ادهیپ یلیو چهارچوب تحل یمدل مفهوم (.3132. )نیپرو ی،پرتو ،آرزو ،کیتاج
 . 30-23 ،(3)1 ،یمطالعات شهرمهرشهر کرج. 

 یاررفت یو مطالعه الگوها یطیمح یبا استفاده از طراح یشهر یدر فضاها ییخوانا شیو افزا یابیراه لیتسه. (3132. )دایو ی،بدیزاده م نیحس
 و هنر. یمعمار یدانشکده  هنر،دانشگاه  ،ارشد یمنتشر شده کارشناس ینامه  انی. پاشهر تهران کیدر منطقه 

بر ابعاد  دیبا تأک یشهر یبدنه ها یعوامل مؤثر بر طراح یی(. شناسا3131وروش. )ی، کو آقابزرگ ،فاطمه، جم ،میمری، محمد ،یمهد ،زند خاک
 . 20-31 ،(36)1 ،یمطالعات شهرشهر قشم.  -( عج)عصریول ابانی: خیمطالعه مورد یطیمح ستیو ز یشناس ییبایز

)مطالعات یشهر طیمح تیفیک ی(. سنجش شاخص ها3131عباس. ) ،این یو درود ،حسن ،خدابنده لو ،قوبعی ،زنگنه ،عارف ی،آقبالغ یشاه
 . 92-14 ،(20)9 ،مناطق خشک ییایمطالعات جغراف .: مسکن مهر شهر سبزوار(یمورد

 . تهران: دانشگاه تهران.یبی. ترجمه محسن حباتیو واقع التیتخ یشهرساز(. 2633فرانسواز. ) ی،شوا

 ]جزوۀ درسی[. مشهد: دانشگاه پیام نور مشهد. خالصه کتاب گزیدۀ منظر شهری(. 3132عابد، نرگس. ) ،ور، ملیحهطالب پ

 ینمونه موردی: باغ شهر تاریخ، بررسی نقش زیباسازی و ارتقاء کیفیت محیط بر سرزندگی شهری(. 3131موسوی، میرجالل. ) ،طبیبیان، منوچهر 
 .202-243(، 39)3، شهرمعماری و شهرسازی آرمان . مراغه

 : اختر.زی. تبرزیاطلس کالنشهر تبر (.3139احد. ) ،پور میو ابراه ،غالمرضا ی،رانیا ،محمدی، عزت 

 یچا یخلیرودخانه بال ی هی: حاشی)مطالعه مورد یشهر یعموم یفضاها یطیمح تیفیک یابیسنجش و ارز(. 3131معصومه. ) ،آلهاشم یفالح
 یزیو برنامه ر ایفجغرا یگروه آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، لیدانشگاه محقق اردب ،ارشد یشده کارشناسنامه منتشر  انیپا .(لیاردب

 .یشهر

ترجمه فاطمه  ی.شهر یابعاد گوناگون طراح یشهر یفضاها یعموم یمکان ها (.2661. )ونیاست ،سدلیو ت ،تنراک ،میت ،تیه ،ویمت، کرمونا
 . تهران: دانشگاه هنر.یصالح لیو اسماع یاهر زهرا ،یشکوه دیمهش ،یقرائ

 یعرصه شهر نیو متخصص نیاز نظرگاه مخاطب یشهر یادراک فضا یقیتطب یابی(. ارز3131. )دیمج ی،و زارع ،ناصر ی،برات ،اعظمی، زدی یمیکر
 . 31-20 ،(41)31 ،باغ نظر علمی نشریۀ .تهران( شیامامزاده صالح تجر یمجموعه شهر ی)مطالعه مورد

 . 01-12 ،(12)33 ،صفه. یشهر یطراح تیفیسازنده ک ی(. مؤلفه ها3193کوروش. ) ،گلکار
 .یبهشت دی. تهران: انتشارات دانشگاه شهیشهر یطراح ی هیدر باب نظر یتأمالت داریمکان پا نشیآفر(. 3131کوروش. ) ،گلکار

 . تهران: دانشگاه تهران.ینی. ترجمه منوچهر مزشهر یمایس(. 3391. )نیکو ،نچیل

د )مور یگردشگر ادهیپ یرهایمس تیمطلوب زانیبر م یشهر یفضا تیفیک یمؤلفه ها یابیارز (.3132. )ونسی یی،چنگلوا ،محمود ی،محمد
 ،(1)4 ،رانیا یو شهرساز یمعمار یانجمن علم یپژوهش -یعلم هینشر(. ندر شهر اصفها ادهیپ یگردشگر یرهایمس یبند تیاولو یپژوه
31-12 . 

 ،هفت شهر یو معمار یشهرساز هینشر. یخـیتار یدر منظر شهر یمؤثر بر ادراک و ارتباط بصـر ی(. مؤلـفه ها3131. )یمهر، رادی مطهر
 . 02-11 ،(10و  11)4
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 و همکاران ورمقدمپ.../ زیباشناختی-ارزیابی کیفیت های مؤلفۀ تجربی

 
 یابی. بازیلیابط و مقررات طرح تفصاهم ضو زیتبر یمناطق دهگانه شهردار یبند میتقس (.3132. )زیتبر یشهردار یو شهرساز یمعاونت معمار
 http://azarsharghi.mrud.ir › Portals › FilesUp › tarhe Tabriz از، 3132بهمن  32شده در 

اسناد  مرحله چهارم:گزارش  (یشهردار 0)منطقه  زیتبر یفرهنگ -یخیمنطقه تار یلیطرح تفص (.3120پارس. ) -مشاور نقش جهان نیمهندس
 .زیتبر یشهردار ی: معاونت شهرساززیتبر .منطقه ۀتوسع هیپا

 یقاتیو تحق ی. تهران: مرکز مطالعاتیقیذاکرحق انوشی. ترجمه کداریپا یدرباره توسعه شهر یینوشتارها(. 2664. )موتییت ی،تلیب ،استیون ،لریو
 ی.و معمار یشهرساز
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