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سنجش شاخص های کالبدی مؤثر بر مؤلفه زیبایی شناسی در توسعه های 
شهری معاصر

مطالعه موردی: نواحی آماده سازی شده در شهر یزد
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چکیده
کاربری  کید بر برنامه ریزی  در طرح های آماده سازی زمین به عنوان مهم ترین الگوی توسعه شهری دهه های اخیر باوجود تأ
گردیده تا این بافت های  کیفیت های محیطی شده است. همین امر سبب  کمتری به  زمین، جمعیت و حمل ونقل، توجه 
کیفی محیط و سیما و منظر شهری دارا باشند و در نتیجه نتوانند برای  شهری شرایط بسیار سطح پایینی از جنبه های 
کالبدی مؤثر  کنند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و سنجش شاخص های  کنان خود، محیطی جذاب و آرام ایجاد  سا
که در دهه های اخیر و در نتیجه طرح های آماده سازی  کن در سه محدوده  بر مؤلفه زیبایی شناسی از دیدگاه شهروندان سا
کاربردی و با روش پیمایشی و همبستگی و به  زمین شکل  گرفته اند، انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های 
در  خانوار   100 معادل  کوکران  فرمول  از  استفاده  با  نمونه  حجم  است.  شده  انجام  اسنادی  مطالعات  و  پرسشنامه  کمک 
نیز برای تکمیل پرسشنامه ها استفاده شده  از شیوه نمونه گیری تصادفی  برآورد شده و  از مناطق مورد مطالعه  کدام  هر 
گردید. به  کرونباخ تأیید  کمک اساتید دانشگاه یزد و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای  است. روایی ظاهری پرسشنامه به 
 منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری رگرسیون خطی چندگانه و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده و از 
کولموگراف_اسمیرنوف برای تشخیص نرمال بودن توزیع  آزمون های دوربین واتسون جهت بررسی هم خطی متغیرها و 
داده های پژوهش و همچنین برای تبیین معنی داری مدل رگرسیونی چندگانه از روش تحلیل واریانس ANOVA استفاده 
کدام از محدوده ها تمامی  که از شاخص های بیست گانه مطالعه شده، در هر  کی از آن است  شده است. نتایج پژوهش حا
شاخص ها دارای اثر مستقیم و معنی  دار بر مؤلفه زیبایی شناسی هستند. به  صورت کلی شاخص های عدم تکرار و یکنواختی 
بدنه ها، تناسب عرض معابر شهری و پیوستگی جداره مهم ترین شاخص های مشترک مؤثر بر مؤلفه زیبایی شناسی بوده و 

دارای رابطه مستقیم و معنی دار از دیدگاه شهروندان هستند.

کالبدی، آماده سازی، شهر یزد. گان کلیدی: کیفیت محیطی، زیبایی شناسی، شاخص  واژ
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1.مقدمه
که روندی  توسعه معاصر شهری در ایران بالغ  بر چهار دهه است 
کاربری زمین، جمعیت  کید بر برنامه ریزی  برنامه ریزی محور و با تأ
این مداخالت  برآیند  که  آن   و حمل ونقل صورت می پذیرد. حال 
را  مردمی  ک  ادرا و  می دهد  تشکیل  را  شهری  محیط  کیفیت  که 
که باید مورد توجه قرار نگرفته است.  هدف قرار می دهد، آن چنان  
آماده سازی  طرح های  در  به ویژه  توسعه ها  از  گونه  این   فرآیند  در 
توجه  مورد  شهری  محیط های  کیفی  ابعاد  هیچ گاه  ما،  کشور  در 
عنایت  بدون  و  کمی  بر عوامل  کید  تأ با  برنامه ریزی  و  نگرفته  قرار 
کیفیت فضای  کــی تصمیمات خود بر  به مالحظات و تأثیرات ادرا
کنترل فضا را در راستای اهداف مطلوب  شهری نتوانسته هدایت و 

آنها مدیریت کند.
گرفته از این روند، فضاهای  بر همین اساس محدوده های شکل  
کالبد این فضاها فاقد تناسب،  شهری مطلوب و زیبایی ندارند و 
فضاهای  و  محیط ها  زیبایی  بین  ایــن  در  اســت.  ــوازن  ت و  تعادل 
و  کاربران  نظر  که همواره مورد  از جمله مقوله هایی است  شهری 
کنان این مناطق شهری بوده است. گرچه در برخی از طرح های  سا
آن  نقش  و  زیبایی شناسی  مؤلفه  به  اشــاراتــی  شاهد  این چنینی 
مواجه  آن  با  عمل  در  آنچه  امــا  هستیم،  شهری  محیط های  در 
گرفته و در نتیجه  هستیم، اختالف زیاد بین بناها و فضاهای شکل  
که  نازیبایی آنهاست. حال آن  که محیط بصری در نواحی شهری 
و  کالبدی  شاخص های  از  پیچیده ای  ساختارهای  طریق  از  خود 
غیرکالبدی به منصه ظهور می رسد، به  مثابه فصل مشترک انسان 
ک،  کی بینشان است و می تواند زمینه ادرا و محیط در فرآیند ادرا
شناخت و ارزیابی مطلوب تر شهروندان از محیط سکونت خود را 

فراهم آورده و محیطی به  مراتب خواناتر در اختیارشان قرار دهد.
بخشی از ایــن مسئله بــه دلــیــل عــدم تــوجــه بــه شــرایــط بــومــی و 
زمینه های فرهنگی در طراحی این نواحی است و بخش دیگر آن 
گرفتن نقش و جایگاه شاخص های مؤثر بر زیبایی  به علت نادیده 
کالبدی است. ضرورت توجه به این  محیط به ویژه شاخص های 
موضوع به  مانند اصلی پایه ای در طراحی محیط های شهری است 
از  بسیاری  اصالت  و  اعتبار  عــدم  به  منجر  آن  به  نکردن  توجه  که 

طرح های آماده سازی شهری شده است. 
گونه  بنابراین اصلی ترین سئواالت پژوهش پیِش رو را می توان این  

مطرح نمود: 
کالبدی_فضایی مؤثر بر 	  شاخص های معطوف به وجه 

مؤلفه زیبایی شناسی در طرح های آماده سازی کدامند؟
مــیــان شــاخــص هــای معطوف 	  تــفــاوت  مــیــزان  و  نقش 

نواحی  در  زیبایی شناسی  مؤلفه  بر  مؤثر  کالبدی_فضایی  وجه  به 
کوثر صفائیه در  و  آزادشهر  امام شهر،  آماده سازی شده منطقه 10 

شهر یزد چیست؟

2.چارچوب نظری
2.1.آماده سازی زمین و کیفیت محیط 

دیگر،  کاربری  به  کاربری  یک  از  زمین  تغییر  جهانی،  ادبیات  در 
کاربری  تغییر  بر  منحصراً  که  است  زمین  آمــاده ســازی  عام  تعریف 

زمین های واقع در درون جوامع زیستی از پیش ساخته شده و یا 
 Dewberry and Rauenzahn,( گرفته داللت دارد مورد بازسازی قرار 
ایجاد  و  راهــکــارهــا  یافتن  دنــبــال  بــه  امـــروز  کــه  فــرآیــنــدی   .)2008
زمینه های  تمام  در  زمین  کاربری  برتر  کارایی  بــرای  سناریوهایی 
مرتبط است، روندی سیستمی و در اصول و عمل، همسان است. 
کاربری  رهیافت سیستمی برنامه ریزی، تجزیه وتحلیل و مهندسی 
گروهی  زمین، طرح آماده سازی زمین نامیده می شود. این فرآیند، 
منطقه بندی،  اعمال  امکان سنجی،  مطالعات  شامل  وظایف  از 
برای  ــروری  ض مرحله  صدها  و  محیط زیست  مجوزهای  دریــافــت 
شناخت، طراحی، اجرا و مستندسازی یک پروژه آماده سازی را در 

بر می گیرد.
کشور ما طرح های آماده سازی زمین با هدف هدایت و تسهیل  در 
قانونمند توسعه شهری از سیاست های جدید نظام برنامه ریزی و 
طرح ریزی شهری به  حساب می آید. طرح های آماده سازی زمین 
در   13۶0 سال  قوانین  تصویب  دنبال  به  و  انقالب  پیروزی  از  پس 
که مالکیت دولت را بر اراضی وسیعی در داخل  زمینه اراضی شهری 
قانون  )مــاده 11  گردید  و حومه شهرها میسر می ساختند، مطرح 
زمین شهری(. این طرح از سال 13۶3به بعد اجرا شد و ماده ۴2 
نمود  قانونی  را  آن   13۶۶ مصوب  شهری  زمین  قانون  آیین نامه 
در  اجرایی  شهرسازی  به عنوان  زمین  آماده سازی   .)Azizi, 2001(
عمل  تفصیلی  و  هــادی  جامع،  فرادست  طرح های  با  هماهنگی 
و  اندیشه  تفصیلی  و  جامع  طــرح هــای  در  آنچه  یعنی  می نماید؛ 
تدوین شده باید در آماده سازی به مرحله اجرا درآید اما این طرح، 
تنها اجرای صرف طرح های تفصیلی نیست؛ بلکه آمیزه ای است از 
که از لحاظ توسعه  قواعد اندیشیده شده پیشین، و دیگر عواملی 
 Saeednia,( کیفیت محیط الزم است شهری برای بهبود و ارتقای 
طرح های  پرتعدادترین  جمله  از  آمــاده ســازی  طرح های   .)2004
مصوب کشور از دهه های ۶0 و 70 هستند و تجربه اجرای این طرح ها 
که در قالب برنامه طرح های  در ایــران چه در بافت های موجود 
جامع صورت پذیرفته و چه در بافت ها و توسعه های جدید که در 
قالب برنامه هایی مانند شهرهای جدید و پروژه های آماده سازی 
صورت گرفته، نشان داده است که برنامه های بیان شده در خلق 
کیفیت توفیق چندانی نداشته اند. به بیان  محیط های شهری با
دیگر مسئله و یا به عبارت دقیق تر "بحران کیفیت” در شرایط کنونی 
یکی از چالش های عمده شهرهای ما و بالطبع یکی از دغدغه های 
اساسی تصمیم سازان، تصمیم گیران، مجریان و استفاده کنندگان 

.)Golkar, 2001( محیط های شهری است
کزاد، مفهوم کیفیت را عبارت از چگونگی یک شئ که تأثیر عاطفی  پا
کمیت را عبارت از اندازه،  و عقالنی بر مخاطب می گذارد و مفهوم 
کم یک شئ می داند )Pakzad, 2002(. زمانی که  میزان و مقدار ترا
پدیده خود را در معرض محیط قرار می دهد، یا محیط خود را در 
که برجسته تر است و  معرض ادراك قرار می دهد، نمودهایی از آن  
 Rafieian et al.,( دارای تأثیرات بیشتر، کیفیت نامیده می شود 
کیفیت محیطی برآیند بخشه ای ترکیبی و به هم پیوسته در   .)2012
یك ناحیه موردنظر است که بیش از هر بخشی، به طورکلی به عنوان 
بخش ترسیمی و به هم پیوسته  ک محیطی مطرح اســت.  ادرا
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ســاخــتــه شــده،  )طبیعت فــضــاهــای بـــاز، زیــرســاخــت هــا، محیط 
هر کــدام ویژگی ها و  تسهیالت محیط فیزیکی و منابع طبیعی( 
کیفیت   .)Van Kamp et al., 2003(کیفیت نسبی خــود را دارنـــد
محیط یکی از مفاهیم اساسی در مطالعات شهری و از پایه ای ترین 
 Cengiz et( وجوه شهرهای قابل سکونت و پایدار به حساب می آید

.)al., 2012
چند  دارای  و  می یابد  ارجــاع  فرد  پیرامون  محیط  به  مفهوم  این 
ک و احساس رضایت فردی درآمیخته است،  ویژگی است: با ادرا
ابعاد مختلف محیط را با ویژگی های مختلف خود در بر می گیرد، 
هر  نیست،   یکسان  فـــردی  ک  ادرا در  ابــعــاد  ایــن  از  یــک  هــر  وزن 
در  و  گرفته می شود  نظر  در  کلیت  به صورت یک  ابعاد  این  از  یک 
 Garousi and( کیفیت محیطی را تشکیل می دهد کلیت  مجموع 
Shamsaldini, 2014(. به گفته لینچ، یکی از مهم ترین دالیل اولیه 
کیفیت فضاهای  آمــدن رشــد طراحی شهری، توجه به  در پدید 
که این علل از دغدغه های  شهری است. او این  طور بیان می کند 
گون، در خصوص ارتقای کیفیت زندگی انسان و نقشی  جوامع گونا
که طراحی شهری می تواند از طریق "ارتقای کیفیت محیط کالبد 

.)Golkar, 1999( همگانی" در آن داشته باشد، نشأت گرفته اند
بیشتر  کــه  آمــاده ســازی  طــرح  قبیل  از  شهری  توسعه  طــرح هــای 
شهری  فضای  مولد  می دهند،  قــرار  مدنظر  را  اجرایی  جنبه های 
ایــن فــضــای شــهــری دارای  بــیــان شــد،  کــه  هستند. هــمــان گــونــه 
که در این بین دانش طراحی شهری  کیفی است  کمی و  مؤلفه های 
تنها  طرح ها،  از  گونه  این   می کند.  توجه  آن  کیفی  جنبه های  به 
بلکه  نیستند؛  شهرها  تفصیلی  و  جامع  طرح های  صــرف  اجــرای 
کیفیت محیط   که برای ارتقای  آمیزه ای از قواعد اندیشیده شده اند 
الزم است. از همین رو شناسایی مؤلفه های سازنده کیفیت محیط 
گونه  کاربست آنها در طرح های آماده سازی از الزامات این   شهری و 
کمتر به  که متأسفانه در تجربه این طرح ها در کشور ما  طرح هاست 

آن پرداخته شده است.
 

2.2.شاخص های زیبایی شناسی محیط های شهری
اشاره  غیرمستقیم  طور  به   زیبایی شناسی  به  که  کسی  نخستین 
و اخالقی  مابعدالطبیعی  نظر وی نظمی  از  افالطون است.  کــرده، 
که فیلسوف باید آن را از طریق تفکر عقالنی  کم است  بر جهان حا
در   )Aesthetics( زیبایی شناسی  واژه   .)Kelly, 1998( کند  کشف 
ک است و در علم به بررسی و روش های احساس  اصل به معنی ادرا

محیط و موقعیت فرد در داخل آن می پردازد.
در رابطه با حدود و موضوع علم زیبایی شناسی "جان لنگ" معتقد 
کرد:  که وظیفه این علم را می توان به دو بخش اصلی تقسیم  است 
ک یک شیء یا یک فرآیند  که در ادرا 1- تشخیص و درک عواملی 
تجربی زیبا یا حداقل خوشایند نقش دارند و 2- درک توانایی انسان 
که از نظر زیبایی شناسی خوشایند به   برای ابداع جلوه هایی است 

.)Karimi Moshaver, 2013( حساب می آیند
آن  دهنده  تشکیل   شاخص های  و  زیبایی شناسی  مؤلفه  امــروزه 
سالمت  و  رضــایــت  مــیــزان  در  جایگاهشان  و  اهمیت  بــه  توجه  بــا 
بررسی  مؤلفه های  اصلی ترین  و  مهم ترین  از  جامعه،  احساسی 

 Moshaver and Asari, 2014,( اســت  محیط  کیفیت  ارزیــابــی  و 
تعیین  بــا  تــا  اســت  ــزامــی  ال رو  همین  از   .)Quercia et al., 2014
بررسی  را  شهری  محیط های  زیبایی  میزان  بتوانیم  ک هایی  مال
ک ها در شهر با توجه به مؤلفه های مختلفی بررسی  نماییم. این مال
می شود؛ یعنی ما قواعدی را در رابطه با ابعاد، فرم، رنگ، طراحی و 
مکانیابی عناصر شهری وضع نموده و زیبایی شهر را بر این اساس 
بسنجیم )Sohrabian and Habib, 2016(. در همین رابطه، زمانی 
که همه عناصر به نحوی متنوع و متعادل و بدون هیچ اغتشاشی 
گرفته و مرتب شوند، مردم چشم اندازی زیبا از  کنار یکدیگر قرار  در 

.)Crawford et al., 2015( شهر خواهند دید
به طورکلی دو رویکرد در زمینه ارزیابی زیبایی محیط شهری وجود 
که زیبایی را در  دارد؛ رویکرد نخست، رویکرد صوری )عینی( است 
ذات منظر می داند. این رویکرد عمدتًا به وسیله متخصصان معمار 
و شهرساز براساس قواعد خاص و تعیین شده ای مورداستفاده قرار 
می گیرد و اعتقاد بر این است که مناظری که براساس قواعد عمومی 
به عنوان مناظری  نیز  ازنظر مردم  زیبایی شناسی خلق می شوند، 
ک خواهند شد )Rorty and Rorty, 1991(. رویکرد دوم در  زیبا ادرا
ک زیبایی  ارزیابی زیبایی، بر پایه ذهنیت ناظر استوار است و ادرا
یک منظر را به ذهن فرد و عوامل وابسته به ویژگی های فرد نسبت 
می دهد )Holm, 2006(. زیبایی شناسی شهری نیز متأثر از همین 
دو رویکرد متفاوت است.از اواسط قرن بیستم میالدی و با مطرح 
شدن مسائل روان شناسی محیط، رویکرد ذهنی گرایی مورد توجه 
مطالعات زیــادی در این ارتباط انجام شد  بیشتری قــرار گرفت و 
)Aminzadeh et al., 2014(. در این راستا در پژوهش حاضر سعی 
کالبدی  کی و بر اساس شاخص های  شده با استفاده از رویکرد ادرا
توسعه های  در  شهروندان  نگاه  از  زیبایی شناسی  کیفیت  بر  مؤثر 

گردد. جدید شهر یزد سنجش و ارزیابی 
به  منظور دستیابی به شاخص های مؤثر بر مؤلفه زیبایی شناسی 
محیط های شهری در مطالعه پیِش رو، شاخص های پیشنهادی 
در پژوهش های مشابه داخلی و خارجی به شرح جدول شماره 1 

گرفته است. مورد بررسی قرار 

3.مواد و روش ها
3.1.روش تحقیق

کاربردی است. به  این پژوهش از حیث هدف، جزو پژوهش های 
کالبدی مؤثر بر مؤلفه زیبایی شناسی در   منظور ارزیابی کیفیت های 
طرح های آماده سازی زمین در شهر یزد از روش پژوهش پیمایشی 
آزمون های  از  دلیل  همین  به  است.  شده  استفاده  همبستگی  و 
آماری رگرسیون خطی چندگانه و آزمون همبستگی پیرسون برای 
تعیین رابطه و شدت و جهت آن بین متغیرهای مستقل و وابسته 
شده  یــاد  روش هـــای  از  استفاده  منظور  به  اســت.  شــده  استفاده 
الزم است تا وضعیت هم خطی یا به عبارتی خودهمبستگی بین 
توزیع  بودن  نرمال  از طرف دیگر وضعیت  و  از یک طرف  متغیرها 
گردد. در این صورت چنانچه عدم خودهمبستگی  داده ها بررسی 
باشد،  نرمال  نیز  داده هــا  توزیع  و  تأیید  مستقل  متغیرهای  بین 
از  راستا  این  در  نمود.  استفاده  آزمون های همبستگی  از  می توان 
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آزمون دوربین واتسون برای بررسی هم خطی متغیرها و از آزمون 
توزیع  بودن  نرمال  تشخیص  برای  کولموگراف_اسمیرنوف  آمــاری 
مدل  مــعــنــی داری  تبیین  بـــرای  همچنین  و  پــژوهــش  داده هــــای 
استفاده    ANOVA واریانس  تحلیل  روش  از  چندگانه  رگرسیونی 

شده است.
ابزار  کتابخانه ای و  از مطالعات اسنادی و  گــردآوری داده هــا   برای 
پرسشنامه استفاده شده است. روایی ظاهری پرسشنامه به کمک 
اساتید دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد و پایایی پرسشنامه به 
وسیله آزمون آلفای کرونباخ که با ضریب آلفای کل0/8۶8 محاسبه 

گردید. شده، تأیید 

3.2.تعیین شاخص های کالبدی مؤثر بر زیبایی شناسی 
و  ابعاد  بین  پیچیده  روابــط  مدل سازی  و  ارزیابی  در  شاخص ها 
ایفا می نمایند،  کلیدی  و  اساسی  نقشی  آنها  مؤلفه های سازنده 
به  طوری  که هرگونه ارزیابی بدون تدوین شاخص ها  فاقد اعتبار 
براساس  و  ضــرورت  ایــن  مبنای  بر  بنابراین  بــود.  خواهد  علمی 
مجموعه شاخص های بررسی شده در مطالعات نظری پژوهش 
مــورد  نــمــونــه هــای  گــی هــای  ویــژ ــراســاس  ب همچنین  و  رو  پــیــِش 
تدوین   2 شماره  جدول  ح  شر به  پژوهش  تحلیلی  مدل  مطالعه 

شده است.

جدول شماره1: شاخص های پیشنهادی زیبایی شناسی شهری در پژوهش های مشابه

شاخص های پیشنهادیموضوع پژوهشپژوهشگر)ان(

)Golkar, 2001(مؤلفه های سازنده کیفیت طراحی شهری
همگانی،  هنرهای  آســمــان،  خط  برجسته،  عناصر  هویت،  مقیاس،  محلی،  سبک 
جزئیات، حس محصوریت، نشانه های شهری، دیدها، ورودی ها، عالئم و نشانه ها و...

)Motevalli, 2010(
سنجش کیفیت زیبایی در منظر شهری براساس 

مفهوم دیدهای متوالی
توالی فضایی، پیچیدگی، شگفتی

 Daneshpour and(
)Parivar, 2013

کولوژیکی و زیبایی شناختی  کیفیت عملکرد ا ارتقای 
منظر رود دره های شهری 

کشش، تعادل، وحدت، تنوع روح مکان، 

).RAZZAGHI et al(
بررسی مؤلفه های سنجش زیبایی در پیاده راه های 

شهری 
خوانایی،  امنیت،  رفــت وآمــد،  و  دسترسی  هــوا،  آلودگی  صوتی،  آلودگی  سبز،  فضای 

آسایش، وضعیت اقتصادی، حضور آب

 Sohrabian and Habib,(
)2016

عناصر مصنوع، عناصر طبیعی، فعالیت های انسانیتبیین مؤلفه های زیبایی شناختی منظر شبانه شهر

)Abbasi, 2017(
معیارهای زیبایی شناسانه نما و بدنه های مطلوب 

کید بر هویت بومی شهری با تأ
حضور طبیعت، همجواری مناسب، مصالح مناسب، خط آسمان و زمین، رنگ، سبک

)Nasar, 1994(
Urban Design Aesthetics: The Evaluative 
Qualities of Building Exteriors

شکل، تناسبات، ریتم، مقیاس، پیچیدگی، رنگ، روشنایی، سایه، نظم، سلسله مراتب، 
تزئینات، تنوع،  ارتباط فضایی، اتصال، وضوح، خوانایی، محصوریت، غنای بصری، 

وحدت، نظم، وضوح، سازگاری و ...

)Bell, 2013(Elements of Visual Design in the Landscape
کم، رنگ، زمان، نور، نظم دهی،  ترکیب عناصر، تعداد، جهت، اندازه، شکل، فاصله، ترا
نشانه های فضایی، سازمان دهی، استفاده از الگوی مشخص، مجاورت، محصوریت، 

تداوم، تشابه، ریتم، مقیاس، تناسبات، تقارن و ...

)Tveit et al., 2006(
Key concepts in a framework for analysing 
visual landscape character

حس انتظام، ارتباط، تناسب، وحدت، پیچیدگی در عین وجود الگوهای فضایی، غنا و 
تنوع، توجه به مقیاس بصری، محصوریت، وسعت و وجود عناصر طبیعی و ...

)Sadeghi et al., 2014(
Explanation of Environmental Aesthetic Factors 
of Urban Design

عمومی،  فضاهای  کیفیت  ساختمان ها،  کیفیت  آن،  عناصر  و  طبیعی  منظر  کیفیت 
ک پذیری، تصویر ذهنی،  کیفیت دید و منظر، هویت، ادرا پیوستگی، قلمرو، تنوع فرم، 

محیط اجتماعی و فرهنگی و...

 Sardari & Rashidi,
2017

Investigation of the Architectural Aesthetics
ریتم، تقارن، عالئم و نشانه ها، تناسبات، همبستگی، قلمرو، نفوذپذیری، پیوستگی، 

تزئینات.

جدول شماره2: مدل تحلیلی پژوهش براساس مدل مفهوم_شاخص

شاخصوجهمؤلفهبعدمفهوم

کیفیتمحیط
مؤلفه تجربی 

-زیبایی شناسی
محیط کالبدی- 

فضایی

توالی بصری، هماهنگی بازشوها با جداره فضای شهری، رنگ، نشانه ها و عناصر 
شاخص، سبک های معماری، مقیاس انسانی، تناسبات هندسی، نقش جداره و 
کنج های خیابان، تناسب عرض معابر شهری، چیدمان بلوک ها  کف، نحوه طراحی 
گونه شناسی  و ساختمان ها، عدم تکرار و یکنواختی بدنه ها، تعادل و تقارن بصری، 
فضای  انــواع  و  گیاهی  پوشش  چیدمان  بصری،  آلودگی های  انــواع  توده ها،  انــواع 
و  متوالی  دیدهای  بررسی  مصالح،  و  رنگ  لحاظ  به  شهری  مبلمان  بررسی  سبز، 

سکانس های بصری
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3.3.تعیین جامعه آماری
یکی از مشکالت این تحقیق در تعیین حجم نمونه، عدم وجود آمار 
کن در محدوده های  و اطالعات دقیق در مورد تعداد خانوارهای سا
کوکران  مورد مطالعه است. از این  رو در تعیین حجم نمونه، از روش 
گردیده است. بر این اساس با تکیه بر احتمال توزیع نرمال  استفاده 
  =p=q( در سطح 95درصد و خطای نمونه گیری در سطح 0/05 و
0/5( حجم نمونه آماری برای هر یک از محدوده ها برابر با 9۶ عدد 
که جمعًا 288 خانوار از محدوده های مورد مطالعه  به دست آمد 
ریــزش در  احتمال  به علت  و  راستا  را تشکیل می دهد. در همین 
بین پرسشنامه ها، برای هر محدوده 100 خانوار و در مجموع 300 
گردیدند. همچنین از روش  خانوار به عنوان نمونه آماری انتخاب 

نمونه گیری تصادفی برای انتخاب نمونه ها استفاده شده است. 

3.4.نمونه های موردمطالعه
نقشه شهر یزد در سال های قبل از انقالب به خوبی وسعت ناچیز 
این شهر را در مقایسه با بعد از آن نشان می دهد. بخش عمده ای از 
که با شروع طرح های تفکیک و  توسعه این شهر در چهار دهه اخیر 
گذاری زمین هایی بر مبنای توسعه های برنامه ریزی  شده همراه  وا
الگوی  اولــی  اســت.  داده  خ  ر بــارز  الگوی  دو  قالب  در  عمدتًا  بــود، 
توسعه شهری در یزد به دهه50  مربوط می شود که بافت حومه  ای و 
ناپیوسته شکل می گیرد. در این الگوی توسعه کمتر یکدستی دیده 
می شود. شهرك هایی که در قالب این الگوی توسعه شکل گرفته اند، 

آزادشهر و صفائیه هستند. 
الگوی بعدی، الگوی توسعه دولتی شهر است. این الگو از سال های 
گـــذاری زمین از طــرف دولــت به تدریج شکل  پس از انقالب با وا
مانندامام شهر که در آغــاز این طرح ایجاد  شهرك هایی   می گیرد. 
گذاری زمین به  کاربری زمین و وا شدند، به دلیل نداشتن برنامه 
شده  برنامه ریزی    صــورت آمــاده ســازی نشده بودند و ساختاری 

نداشتند.

گردیده  بر همین اساس و با توجه به اهداف پژوهش حاضر سعی 
است تا با انتخاب محدوده های آماده سازی شده طی دوران یاد 
قرار  ارزیــابــی  مــورد  محدوده ها  ایــن  زیبایی شناسی  شرایط  شــده، 
گرفته شده به  منظور  بگیرد. از جمله مهم ترین معیارهای در نظر 
انتخاب سایت های مورد مطالعه عبارت از زمان طراحی و اجرای 
بوده  آنها  قرارگیری  و مکان  انــدازه مساحت محدوده طرح  طرح، 
از نواحی آمــاده ســازی شده  اســت. بر همین اســاس سه محدوده 
شهر یزد شامل منطقه 10 امام شهر )دهه 13۶0 شمسی(، طرح 92 
)اوایــل دهه 1370 شمسی( و طرح 93 هکتاری  آزادشهر  هکتاری 
که از این به بعد به  کوثر_صفائیه )اواخر دهه 1370 شمسی( هستند 
ترتیب تحت عناوین محدوده امام شهر، آزادشهر و صفائیه نام برده 
می شوند. در تصویر شماره 1 موقعیت مکانی هر یک از محدوده ها 

.)Kelvan, 2015( در شهر یزد مشخص شده است

4.بحث و یافته ها
4.1.هم خطی بودن متغیرها

یک  طول  در  متغیرها  که  زمانی  خصوص  به  رگرسیون  تحلیل  در 
فاصله زمانی مورد مطالعه قرار می گیرند، ممکن است تغییر داده ها 
این  تشخیص  بــرای  کند.  پیروی  خاصی  الگوی  از  زمــان  طول  در 
بودن  مستقل  می شود.  استفاده  واتسون  دوربین  آزمــون  از  الگو 
نتیجه  در  تأثیری  مشاهده  یــک  نتیجه  کــه  اســت  معنی  ایــن  بــه 
که  مشاهدات دیگر نداشته باشد. در رگرسیون، بیشتر در مواقعی 
می گیرد،  قرار  مطالعه  مورد  زمانی  بازه  یک  در  وابسته  متغیر  رفتار 
کنیم؛ به این  ممکن است با مشکل مستقل نبودن خطاها برخورد 
نوع ارتباط در داده ها خود همبستگی می گویند. در صورت وجود 
استفاده  خطی  رگرسیون  از  نمی توان  خطاها  در  خودهمبستگی 
متغیرهای  که  هنگامی   چندگانه  رگرسیون  تجزیه وتحلیل  در  کرد. 
هستند،  همبسته  خودشان  بین  تشریحی(  )متغیرهای  مستقل 
می گوییم بین آنها همبستگی داخلی یا هم خطی چندگانه وجود 

جدول شماره3: اطالعات دموگرافیک پرسش شوندگان

مشخصات پرسش شوندگان آیتم های موردبررسی
صفائیهآزادشهرامام شهر

تعدادتعدادتعداد

جنسیت
3۶39۴۴مرد

۶۴۶15۶زن

گروه سنی

91115زیر 20 سال

203337۴8 تا 35 سال

35353021 تا 50 سال

5023221۶ سال به باال

درآمد

232۶18کمتر از 1 میلیون تومان

۶157۴5بین 1 تا 3 میلیون تومان

1۶1737بیشتر از 3 میلیون تومان

مدت زندگی در محدوده

۶1012کمتر از یک سال

1183329 تا 5 سال

528202۴ تا 10 سال

۴83735بیش از 10 سال
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که دو یا بیش از دو  دارد. هم خطی چندگانه زمانی اتفاق می افتد 
متغیر توضیح دهنده )مستقل( در یک رگرسیون چندمتغیره نسبت 
به یکدیگر از همبستگی باالیی برخوردار باشند. هم خطی کمابیش 
در همه مدل های رگرسیون موجود است. یا به زبان آمار چنانچه 
کوچکتر از 0/2 باشد یا عامل تورم واریانس   )Tolerance( تلورانس
نتایج  است.  محتمل  هم خطی  صورت  آن  در   ،10 از  بزرگتر   )VIF(
که  هم خطی در جدول شماره ۴ نشان داده شده است. همان گونه 
در نتایج ارائه  شده مالحظه می گردد، متغیرها و داده ها هم خطی 

ندارند  و مناسب آزمون  هستند. 

کندگی نمرات آزمودنی ها 4.2.نرمال بودن توزیع پرا
انجام  پیش فرض های  از  دیگر  یکی  مطالعه  مــورد  متغیرهای  در 
ــرای بــررســی این  ــت. بـ ــودن اسـ آزمـــون هـــای پــارامــتــریــک نــرمــال بـ
کولموگروف_اسمیرنوف  ــون  آزمـ از  پــژوهــش  ایــن  در  پیش فرض 
سطح  شــده،  انجام  محاسبات  به  توجه  با  اســت.  شــده  استفاده 
نمرات  توزیع  نتیجه  در  و  بــوده  از 0/05  بیشتر  آزمــون  معنی داری 
این  بر  و  بوده  نرمال  باالی 95درصــد  متغیرها در سطح اطمینان 
بررسی سئوال های  برای  پارامتریک  آزمون های  از  اساس می توان 

کرد. پژوهش استفاده 

بــا مؤلفه  بــررســی  شــده  رابــطــه بین شاخص های  ــی  ــررس 4.3.ب
زیبایی شناسی

بررسی  شده  بین شاخص های  رابطه موجود  کیفیت  بررسی  برای 
مؤلفه زیبایی شناسی در محدوده های مورد مطالعه در این پژوهش 
شدت  ضریب  این  گردید.  استفاده  پیرسون  همبستگی  ضریب  از 
نشان  را  متغیر  دو  بین  معکوس(  یا  )مستقیم  رابطه  نــوع  و  رابطه 
می دهد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون و مقادیر sig به  
دست  آمده نشان می دهد که بین 19 شاخص )متغیر مستقل( بررسی 
 شده در مطالعه حاضر، با متغیر وابسته )زیبایی( رابطه همبستگی 
که افزایش میزان  مستقیم و معنی داری وجود دارد. به این معنی 
کل  رضایت در هریک از شاخص ها همسو با افزایش میزان زیبایی 
خواهد بود. با توجه به ضرایب به دست آمده شاخص هایی همچون 
پیوستگی جداره، تناسب عرض معابر شهری، عدم تکرار و یکنواختی 
هندسی،  تناسبات  رعــایــت  انــســانــی،  مقیاس  بــه  تــوجــه  بــدنــه هــا، 
گیاهی و دیدهای متوالی  تعادل و تقارن بصری، چیدمان پوشش 
)ضرایب  معنی دار  رابطه  شــدت  بیشترین  بصری  سکانس های  و 
ک زیبایی در محدوده های  همبستگی باالی 0/5( را بر میزان ادرا
مورد مطالعه داشته اند. جدول شماره 5 شدت، جهت و معنی داری 

همبستگی بین شاخص های بررسی شده را نشان می دهد.

تصویر شماره1:  موقعیت محدوده های موردمطالعه در شهر یزد

تصویر شماره2: منطقه آماده سازی شده امام شهر )سمت راست(، صفائیه )تصویر وسط( و آزادشهر )سمت چپ(
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شماره بیست ونهم

4.4.بررسی میزان اثرگذاری هر یک از شاخص های بررسی  شده 
در تبیین میزان زیبایی شناسی

میزان  می گردد،  مشاهده  نیز   ۶ شماره  جــدول  در  که  طور  همان  
ضریب همبستگی بین شاخص های 19گانه مؤلفه زیبایی شناسی، 
و   0/98۶ با  برابر  آزادشــهــر   ،0/971 با  برابر  امام شهر  مــحــدوده  در 

که یک همبستگی مستقیم و نسبتًا  صفائیه معادل 0/837 است 
شدید را بین متغیرهای مستقل و وابسته نشان می دهد و به دلیل 
امکان پیش بینی متغیر وابسته به وسیله همین متغیرها، نیازی به 

کردن متغیر مستقل دیگری نیست. اضافه 
گفتـه  همبسـتگی  ضــریب  مجـذور  بـه  تعیین  ضـریب  یا   R Square

جدول شماره4: آزمون هم خطی شاخص ها

شاخص ها
هم خطی بودن

صفائیهآزادشهرامام شهر
ToleranceVIFToleranceVIFToleranceVIF

0/8301/2050/71۴1/۴000/7771/28۶توالی بصری
0/8971/1150/8331/2010/۶9۴1/۴۴1هماهنگی بازشوها با جداره فضای شهری

0/8531/1730/8221/2170/70۴1/۴19رنگ
0/87۶0/1۴10/7۴51/3۴20/87۶1/1۴1نشانه ها و عناصر شاخص 

0/8781/1380/8091/23۶0/8181/223سبک های معماری
0/8221/21۶0/7821/2790/8221/21۶مقیاس انسانی 

0/7901/2۶50/8۶51/15۶0/7۶51/307تناسبات هندسی
0/7251/3800/8111/2330/7351/3۶1پیوستگی جداره

0/7931/2۶10/8251/2120/۶701/۴93پیوستگی کف
0/7501/1130/81۴1/2280/7۶51/307نحوه طراحی کنج های خیابان

0/8351/1980/7۴۶1/3۴10/۶571/523تناسب عرض معابر شهری
0/7981/2530/7501/5210/۶971/۴35چیدمان بلوک ها و ساختمان ها

0/78۶1/2720/۶571/5210/77۴1/292عدم تکرار و یکنواختی بدنه ها
0/8351/1970/7921/2۶30/5331/87۶تعادل و تقارن بصری

0/8331/2000/7501/3330/7121/۴05گونه شناسی انواع توده ها )پر و خالی(
0/8281/2070/75۴1/32۶0/5891/۶98آلودگی های بصری

0/8871/1280/80۶1/2۴00/80۶1/2۴1چیدمان پوشش گیاهی
0/7521/2110/7381/3550/7511/332مبلمان شهری

0/92۴1/0820/8191/2210/7۶۴1/310دیدهای متوالی و سکانس های بصری

جدول شماره5: بررسی میزان همبستگی شاخص های مختلف مؤلفه زیبایی شناسی با زیبایی شناسی کل

شاخص های
صفائیهآزادشهرامام شهر

ضریب 
همبستگی

معنی داری
ضریب 

همبستگی
معنی داری

ضریب 
همبستگی

معنی داری

0/۴۶۴0/000/۴5۴0/000/۴۴۶0/00توالی بصری
0/۴510/000/۴870/000/5۴۶0/00هماهنگی بازشوها با جداره فضای شهری

0/۴9۶0/000/۴۶70/000/۴۴30/00رنگ
0/۴۴20/000/5۴50/000/57۶0/00نشانه ها و عناصر شاخص

0/۴990/000/5۴70/000/57۶0/00سبک های معماری
0/50۴0/000/۴320/000/۴020/03مقیاس انسانی

0/5500/000/۴720/000/۴550/00تناسبات هندسی
0/۶790/000/5870/000/5۶30/00پیوستگی جداره

0/۴200/010/۴120/000/۴0۶0/00پیوستگی کف
0/۴020/0۴0/۴190/010/۴970/00نحوه طراحی کنج های خیابان

0/۶۶80/000/۶930/000/۶۴70/00تناسب عرض معابر شهری
0/۴۶50/000/۴090/030/۴200/00چیدمان بلوک ها و ساختمان ها

0/۶790/000/5710/000/5130/00عدم تکرار و یکنواختی بدنه ها
0/5۶۶0/000/5870/000/5550/00تعادل و تقارن بصری

0/۴080/000/3800/000/37۴0/00گونه شناسی انواع توده ها
0/۴۴90/0030/۴5۶0/000/۴980/00آلودگی های بصری

0/5۴00/000/5500/000/۴۴20/00چیدمان پوشش گیاهی
0/۴000/020/۴770/000/۴۶90/00مبلمان شهری

0/5330/000/5520/000/5530/00دیدهای متوالی و سکانس های بصری
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می شود کـه میزان تبیین واریانس و تغییرات متغیر وابسـته به وسیله 
 R  مجموعـه متغیرهای مستقل را نشان می دهد. ضریب تعیین یا
Square محاسبه  شده برای سایت امام شهر 0/9۴3، برای سایت 
کی  آزادشهر 0/973 و برای سایت صفائیه 0/701 به دست آمده و حا
که مدل تحلیلی پژوهش به همراه شاخص های تدوین   از آنست 
شده با ضریب نفوذ بسیار باالیی قادر به تبیین تغییرات )واریانس( 
برازش  از  )زیبایی( هستند و مدل تحلیلی پژوهش  متغیر وابسته 
تعیین  ضــریب  یا    Adjusted R Square اســت.  برخوردار  مناسبی 
که 19 متغیر به دست آمده در این  تعــدیل  شــده نیز بیان می دارد 

مدل بـرای سـنجش زیبایی مناسـب هستند.
رابطه شاخص های  رابطه و شدت  به  منظور بررسی و تبیین نوع 
ضریب  از  مطالعاتی  سایت های  در  زیبایی شناسی  مؤلفه  بر  مؤثر 
رابطه  معنی داری  به  توجه  با  شد.  استفاده  پیرسون  همبستگی 
همبستگی شاخص های 19گانه در ادامه برای تعیین معنی داری 
 F آمـــاره  و   )ANOVA(واریـــانـــس آنالیز  از  پــژوهــش،  تحلیلی  مــدل 
که در جدول شماره 7 مالحظه  استفاده شده است. همان  طور 
می گردد، سطح معنی داری آنالیز واریانس کمتر از )0/05( بوده و در 
نتیجه مقدار F محاسبه شده برای هر سه مدل معنی دار است؛ در 
این صورت متغیرهای مستقل، ترکیب خطی و مستقلی به متغیر 

وابسته دارند.

بــا مؤلفه  بــررســی  شــده  رابــطــه بین شاخص های  ــی  ــررس 4.5.ب
زیبایی شناسی در سایت امام شهر

براساس نتایج ارائه  شده در جدول شماره 8، میزان خطای آلفای 
میزان  از  کمتر  بسیار  شاخص ها،  همه  برای  آمده  دست   به    )Sig(

این  کــه  معناست  ــدان  ب ایــن  و  اســت   )0/05( قابل قبول  خطای 
اطمینان  سطح  در  و  مستقیم  شاخص ها  همه  بــرای  همبستگی 

باالی 95درصد معنی دار و قابل اعتماد است. 
گردید، در پژوهش پیِش رو سعی شد تا با  که مشاهده  همان گونه 
شناسایی شاخص های کالبدی مؤثر بر مؤلفه زیبایی شناسی، نقش 
مطالعه  مورد  سه گانه  محدوده های  در  شاخص ها  این  از  یک  هر 
مشخص شود. براساس نتایج به  دست  آمده در بین شاخص های 
یکنواختی  و  تکرار  عدم  شاخص  شهر  امام  سایت  در  شده  بررسی  
بتای  با ضریب  بتای 0/5۶8 ، پیوستگی جــداره  با ضریب  بدنه ها 
 0/552 بــتــای  ضــریــب  بــا  شــهــری  معابر  ــرض  ع تناسب  و   0/557
شاخص های  بقیه  به  نسبت  بیشتری  تبیین  قــدرت  و  اثــرگــذاری 
بررسی  شده در پیش بینی میزان زیبایی شناسی دارند. به عبارت 
یکنواختی  و  تکرار  عدم  متغیر  در  واحــد  یک  ارتقای  ازای  به  دیگر 
کالبدی محدوده به میزان  از سطح  ک زیبایی  بدنه ها میزان ادرا
0/5۶8  واحد ارتقا می یابد. همچنین شاخص هایی از قبیل مبلمان 
کنج های خیابان با  شهری با ضریب بتای 0/28۶ و نحوه طراحی 
ک زیبایی  کمترین شدت تأثیر را بر میزان ادرا ضریب بتای 0/301 
در محدوده به وسیله شهروندان داشته اند. نبود مبلمان شهری 
مناسب در سطح محدوده سایت و کمبود مبلمان مناسب حتی در 
تنها پارک محدوده عمده ترین دالیل تأثیر کمتر این شاخص از نگاه 
شهروندان است. همچنین ساختار شطرنجی شبکه معابر در سطح 
گوشه ها در  کنج ها و  کمترین میزان  که  امام شهر به  گونه ای است 
کمتری  ساختار شبکه وجود دارد و از این نظر این شاخص نیز تأثیر 

در سطح محدوده داشته است. 

جدول شماره6: میزان تبیین تغییرات متغیر وابسته میزان رضایت از زیباسازی به وسیله شاخص های 19 گانه

ModelRR SquareAdjusted R Squareمحدوده
 Std. Error of the

Estimate

10/9710/9۴30/9۴00/0۶۶امام شهر

10/98۶0/9730/9720/0۴۶آزادشهر

10/8370/7010/۶870/187صفائیه

جدول شماره7: نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیونی  برای سایت های مطالعاتی

.ModelSum of SquaresdfMean SquareFSigمحدوده

1امام شهر

Regression27/۶31191/5353۴9/838.000

Residual1/۶723810/00۴

Total29/303399

1آزادشهر

Regression29/7۶۴191/5۶7725/713.000

Residual0/8203800/002

Total30/58۴399

1صفائیه

Regression31/227191/735۴9/573.000

Residual13/3333810/035

Total۴۴/5۶0399
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شماره بیست ونهم
بــا مؤلفه  بــررســی  شــده  رابــطــه بین شاخص های  4.6.بــررســی 

زیبایی شناسی در سایت آزادشهر
که شاخص ها به بهترین وجه  در سایت آزادشهر با توجه به این  
)حدود97 درصد( مؤلفه زیبایی شناسی را تبیین می کنند، تعداد 
شاخص هایی  که  به  نحوی   بــوده،  بیشتر  باال  امتیاز  با  عامل ها 
 ،0/58۶ بــتــای  ضــریــب  بــا  شــهــری  معابر  عــرض  تناسب  قبیل  از 
بصری  تقارن  و  تعادل   ،0/۴75 بتای  ضریب  با  جداره  پیوستگی 
ضریب  بــا  بدنه ها  یکنواختی  و  تــکــرار  عــدم  و   0  /۴72 ضریب  بــا 
سایر  به  نسبت  بیشتری  تبیین  قدرت  و  اثرگذاری    0/۴58 بتای 
دارند. همچنین  زیبایی شناسی  میزان  در پیش بینی  شاخص ها 
بتای  ضریب  با  توده ها  انواع  گونه شناسی  قبیل  از  شاخص هایی 
0/2۶5 ، چیدمان بلوک ها و ساختمان ها با ضریب بتای 0/301 ، 
کنج های خیابان با ضریب بتای 0/308 و پیوستگی  نحوه طراحی 
ک  کمترین شدت تأثیر را بر میزان ادرا کف با ضریب بتای 0/308 
این  در  داشــتــه انــد.  شــهــرونــدان  وسیله  بــه  مــحــدوده  در  زیبایی 
ساخت  و  ساختمانی  گونه های  در  تنوع  عدم  به  توجه  با  سایت 
اغلب توده ها به وسیله خود مردم به  صورت ویالیی سبب شده 
و  بلوک ها  چیدمان  و  تــوده هــا  ــواع  ان گونه شناسی  شاخص های 
کمتری داشته باشند. همچنین ساختار  ساختمان ها همبستگی 
سایت  همچون  نیز  آزادشــهــر  سطح  در  معابر  شبکه  شطرنجی 
گوشه ها  و  کنج ها  میزان  کمترین  که  است  به گونه ای  شهر  امام 
تأثیر  نیز  شاخص  این  نظر  این  از  و  دارد  وجود  شبکه  ساختار  در 

کمتری در سطح محدوده داشته است. 

بــا مؤلفه  بــررســی  شــده  رابــطــه بین شاخص های  ــی  ــررس 4.7.ب
زیبایی شناسی در سایت صفائیه

براساس نتایج به  دست  آمده از آزمون رگرسیون مطابق با جدول 
صفائیه  سایت  در  بررسی  شــده  شاخص های  بین  در   ،10 شماره 
بــتــای 0/53۶،  ضــریــب  بــا  شــهــری  معابر  عــرض  تناسب  شــاخــص 
عناصر  و  نشانه ها  و   0/۴۶۴ بتای  ضریب  با  معماری  سبک های 
شاخص با ضریب بتای 0/۴۶3 بیشترین شدت رابطه معنی دار را 
نسبت به سایر متغیرها در پیش بینی میزان زیبایی شناسی دارند 
بتای 0/2۶9 ،  با ضریب  توده ها  انواع  گونه شناسی  و شاخص های 
پیوستگی کف با ضریب بتای 0/301 و مقیاس انسانی با ضریب بتای 
ک زیبایی در محدوده به  کمترین شدت تأثیر را بر میزان ادرا  0/303

وسیله شهروندان داشته اند.
کمتری نسبت  به سایر نمونه های  که قدمت  در محدوده صفائیه 
مطالعاتی دارد و اغلب ساختمان ها نوساز هستند، عمدتًا به دلیل 
ارزش باالی قیمت اراضی )باالترین محدوده قیمت اراضی در شهر 
یزد( گرایش به بلندمرتبه سازی رواج فراوانی داشته و ساختمان های 
زیادی با معماری شاخص ایجاد شده اند، از این نظر سبک معماری 
تأثیر  گرفته اند،  شکل  ناپیوسته  و  منفرد  صــورت  به   گرچه  ا بناها 
که این  ک زیبایی به وسیله شهروندان داشته است  بسزایی بر ادرا
نکته در ضریب باالی بتای استاندارد شده نیز تأیید شده است. از 
کاربری های تجاری  طرف دیگر ارتفاع زیاد برخی از ساختمان ها و 
موجود در سطح محدوده )عمدتًا در قالب پاساژها( نیز نقش نشانه 
و عنصر شاخص را ایفا نموده و سبب شده تا این شاخص هم )و 

نشانه ها و عناصر شاخص( با ضریب باالی بتا تأیید گردد.

جدول شماره8: آماره های ضرایب مدل رگرسیونی متغیرهای مستقل پژوهش )امام شهر(

شاخص
Unstandardized Coefficients

 Standardized
CoefficientstSig

BStd. ErrorBeta
)Constant(0/3700/03۴-10/900/000

0/۴۶۴0/0030/35215/070/000توالی بصری
0/۴510/0030/3۴512/900/005هماهنگی بازشوها با جداره فضای شهری

0/۴9۶0/0030/38515/250/01۴رنگ
0/۴۴20/0030/33۶10/820/000نشانه ها و عناصر شاخص

0/۴990/0030/3781۶/۴۴0/000سبک های معماری
0/50۴0/00۴0/۴0311/180/000مقیاس انسانی

0/5500/0030/۴۴11۶/380/002تناسبات هندسی
0/۶790/0030/55713/۶30/005پیوستگی جداره

0/۴200/0030/31۶15/۶90/000پیوستگی کف
0/۴020/00۴0/30110/230/025نحوه طراحی کنج های خیابان

0/۶۶80/0030/55213/۴20/000تناسب عرض معابر شهری
0/۴۶50/00۴0/3۴510/770/035چیدمان بلوک ها و ساختمان ها

0/۶790/00۴0/5۶812/100/000عدم تکرار و یکنواختی بدنه ها
0/5۶۶0/0030/۴۴۶15/730/000تعادل و تقارن بصری

0/۴080/0030/28912/130/000گونه شناسی انواع توده ها
0/۴۴90/0030/33۶13/520/00۴آلودگی های بصری

0/5۴00/00۴0/۴2۶1۴/150/003چیدمان پوشش گیاهی
0/۴000/00۴0/28۶10/110/000مبلمان شهری

0/5330/0030/۴3۶15/070/019دیدهای متوالی و سکانس های بصری
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بیست ونهم شماره 

جدول شماره9: آماره های ضرایب مدل رگرسیونی متغیرهای مستقل پژوهش )آزادشهر(

شاخص
Unstandardized Coefficients

 Standardized
CoefficientstSig

BStd. ErrorBeta
)Constant(0/3520/027-8/5020/000

0/۴5۴0/0020/3۴121/890/000توالی بصری
0/۴870/0020/37223/۶30/000هماهنگی بازشوها با جداره فضای شهری

0/۴۶70/0020/3۶221/710/000رنگ
0/5۴50/0020/۴3۶18/870/000نشانه ها و عناصر شاخص

0/5۴70/0020/۴3۶2۴/۴۶0/000سبک های معماری
0/۴320/0020/3182۶/390/000مقیاس انسانی

0/۴720/0020/35۶1۶/810/000تناسبات هندسی
0/5870/0020/۴7520/930/000پیوستگی جداره

0/۴120/0020/30823/810/000پیوستگی کف
0/۴190/0020/30822/170/000نحوه طراحی کنج های خیابان

0/۶930/0020/58۶21/750/000تناسب عرض معابر شهری
0/۴090/00۴0/30110/770/000چیدمان بلوک ها و ساختمان ها

0/5710/0030/۴5818/۴۶0/000عدم تکرار و یکنواختی بدنه ها
0/5870/0020/۴722۶/8۴0/000تعادل و تقارن بصری

0/3800/0020/2۶521/590/000گونه شناسی انواع توده ها
0/۴5۶0/0020/3۴۶20/270/000آلودگی های بصری

0/5500/0030/۴۴119/۶00/000چیدمان پوشش گیاهی
0/۴770/0030/3۶319/990/000مبلمان شهری

0/5520/0020/۴۴128/250/000دیدهای متوالی و سکانس های بصری

جدول شماره10: آماره های ضرایب مدل رگرسیونی متغیرهای مستقل پژوهش )صفائیه(

شاخص
Unstandardized Coefficients

 Standardized
CoefficientstSig

BStd. ErrorBeta
)Constant(0/5۴80/089-۶/180/000

0/۴۴۶0/0090/33۴5/1۴0/003توالی بصری
0/5۴۶0/0120/۴353/030/000هماهنگی بازشوها با جداره فضای شهری

0/۴۴30/0100/33۶۴/800/000رنگ
0/57۶0/0030/۴۶310/820/000نشانه ها و عناصر شاخص

0/57۶0/0080/۴۶۴۶/1۶0/000سبک های معماری
0/۴020/00۴0/30311/180/000مقیاس انسانی

0/۴550/0130/3۴7۴/۴80/000تناسبات هندسی
0/5۶30/0100/۴53۶/300/000پیوستگی جداره

0/۴0۶0/0110/3011/9۶0/050پیوستگی کف
0/۴970/0110/38۶5/۶90/000نحوه طراحی کنج های خیابان

0/۶۴70/01۴0/53۶0/810/۴15تناسب عرض معابر شهری
0/۴200/0110/31۴2/2۶0/02۴چیدمان بلوک ها و ساختمان ها

0/5130/0090/۴07۴/۴50/000عدم تکرار و یکنواختی بدنه ها
0/5550/0130/۴393/080/002تعادل و تقارن بصری

0/37۴0/0100/2۶95/9۴0/000گونه شناسی انواع توده ها
0/۴980/0110/3872/2۴0/025آلودگی های بصری

0/۴۴20/0100/331۴/۶70/000چیدمان پوشش گیاهی
0/۴۶90/0110/3593/۶80/000مبلمان شهری

0/5530/0110/۴۴8۴/۴00/000دیدهای متوالی و سکانس های بصری
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شماره بیست ونهم

از مهم ترین دالیل تفاوت نتایج ضرایب محاسبه شده در نمونه های 
کالبد مبتنی بر شبکه معابر  بررسی شده، طراحی متفاوت ساخت 
در نمونه هاست. به عنوان  مثال در سایت صفائیه به دلیل طراحی 
سلسله  رعایت  به  مناسب  توجه  عدم  و  شبکه  شطرنجی  ساخت 
 مراتب عرصه بندی در فضاها و همچنین بلندمرتبه سازی و اعطای 
تناسبات  قبیل  از  شاخص هایی  عددی  نتایج  غیرمنطقی،  کم  ترا
هندسی، مقیاس انسانی و تناسب عرض معابر شهری نسبت به 
که استفاده  آمده است. در حالی   پایین به دست  دو نمونه دیگر 
واحــدهــای  و  بلوک ها  چینش  در  مــرکــزی  حیاط  بومی  الــگــوی  از 
همسایگی علی رغم ساختار شطرنجی آن در برخی از نقاط سایت 

گردیده است. امام شهر باعث ارتقای عددی شاخص های فوق 
کن در نمونه ها  اقتصادی متفاوت جمعیت سا ساخت اجتماعی 
نیز از جمله دالیل تفاوت در نتایج به دست آمده است. در سایت 
کن به نسبت دو سایت دیگر جوان تر و دارای  صفائیه جمعیت سا
ج در جدول شماره3 مراجعه  درآمد بیشتر هستند )به اطالعات مندر
کلی پایگاه اجتماعی باالتری دارند و این نکته سبب  گردد( و به  طور 
شده تا سطح توقع باالتری نیز به مفهوم زیبایی شناسی و عوامل 
مرتبط با آن داشته باشند. نتایج عددی پایین تر شاخص هایی از 
کف در این  قبیل رنگ، عدم تکرار و یکنواختی بدنه ها و پیوستگی 

محدوده می تواند منبعث از همین نکته باشد.

5.نتیجه گیری
کالبدی  با تدوین شاخص های  تا  گردید  در پژوهش حاضر تالش 
سازنده  مؤلفه های  از  یکی  به عنوان  زیبایی شناسی  مؤلفه  بر  مؤثر 
دیدگاه  ــزد،  ی شهر  جدید  توسعه های  در  شهری  محیط  کیفیت 
شهروندان از نظر نقش هر یک از شاخص ها بر زیبایی شناسی محل 
گردد. در این پژوهش بین همه شاخص های  زندگی شان مشخص 
محدوده های  در  زیبایی شناسی  متغیر  با  شــده  معرفی  کالبدی 
دارد.  وجــود  معنی  داری  و  مستقیم  رابطه  شــده  مطالعه  سه گانه 
با  شاخص ها  تــکــرار  مــیــزان  بــررســی  و  سایت  ســه  کلی  مقایسه  از 
کلی  ــورت  بــه  ص گــرفــت،  نتیجه  مــی تــوان  تبیین  مــیــزان  بیشترین 
شاخص های عدم تکرار و یکنواختی بدنه ها، تناسب عرض معابر 
شهری و پیوستگی جداره مهم ترین شاخص های مشترک مؤثر بر 
مؤلفه زیبایی شناسی از دیدگاه شهروندان هستند و شاخص های 
مشترک با کمترین میزان تأثیر نیز عبارتند از: نحوه طراحی کنج های 

گونه شناسی انواع توده ها و پیوستگی کف. خیابان، 

معابر  شبکه  بر  مبتنی  کالبدی  ساخت  حاضر  مطالعه  بــراســاس 
کالبدی  از مهم ترین عوامل مؤثر بر شکل گیری شاخص های  یکی 
طرح های  و  نوساز  شهرک های  شهرهاست.  در  زیبایی شناسی 
که با طرح و نقشه  آماده سازی از جمله محیط های شهری هستند 
قبلی تهیه شده اند. از این نظر در این مقاله سعی شد تا معیارهای 
زیرساخت های  تا  شود  بررسی  محیط ها  این  در  زیبایی شناسی 
ساخت  شوند.  شناسایی  طرح ها  ایــن  در  زیبایی شناسی  اصلی 
کالبدی عمده این طرح ها شطرنجی است. پژوهش حاضر نشان 
گر با الگوهای بومی )مانند حیاط مرکزی(  داد که ساخت شطرنجی ا
وسیله  به  زیبایی  ک  ادرا نحوه  بر  را  تأثیر  بهترین  شوند،  تلفیق 
شهروندان دارنــد. در غیر این صورت شکل گیری فضاها تکراری و 

ناخوانا خواهد شد.
صورت  به   و  اجتماعی  ساخت  یافته ها،  به  توجه  با  دیگر  طرف  از 
شهروندان  ک  ادرا نحوه  بر  نیز  کنان  سا اجتماعی  پایگاه  مشخص 
باید  آماده سازی  طرح های  تهیه  از  قبل  نظر  این  از  است.  اثرگذار 

جدول شماره11: بیشترین و کمترین شدت تأثیر شاخص های کالبدی اثرگذار بر مؤلفه زیبایی شناسی در هر یک از محدوده ها

صفائیهآزادشهرامامشهرشدتتأثیرشاخصها

بیشترین تأثیر
عدم تکرار و یکنواختی بدنه ها	 
پیوستگی جداره	 
تناسب عرض معابر شهری	 

تناسب عرض معابر شهری	 
پیوستگی جداره	 
تعادل و تقارن	 
عدم تکرار و یکنواختی بدنه ها	 

تناسب عرض معابر شهری	 
سبک های معماری	 
نشانه ها و عناصر شاخص	 

کمترین تأثیر
مبلمان شهری	 
نحوه طراحی کنج های خیابان	 

گونه شناسی انواع توده ها	 
چیدمان بلوک ها و ساختمان ها	 
نحوه طراحی کنج های خیابان	 
پیوستگی کف	 

گونه شناسی انواع توده ها	 
پیوستگی کف	 
مقیاس انسانی	 

کالبدی مؤثر بر زیبایی شناسی در نواحی آماده سازی شده نموار شماره1: سطوح تأثیر شاخص های 
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فرهنگی،  ساختار  و  بستر  بررسی  و  اجتماعی  مطالعات  انجام  با 
گرفت. از سوی دیگر  کن و پایگاه اجتماعی آنان را در نظر  جامعه سا
احداث  زمین  آمــاده ســازی  طرح های  در  که  داد  نشان  بررسی ها 
ساختمان های بلندمرتبه و پاساژهای تجاری باید با توجه بیشتر 
به جنبه های زیبایی شناسی در سبک معماری آنان به  خصوص در 
که عمدتًا نقش نشانه و عنصر شاخص را ایفا  نما انجام شود، چرا 

می نمایند.
از دیگر شاخص های مهم مؤثر بر مؤلفه زیبایی شناسی می توان به 
"سبک معماری" و "دیدهای متوالی و سکانس های بصری" اشاره 
نمود. بنابراین الزامیست که در تهیه و اجرای طرح های آماده سازی 
زمین طراحان توجه ویژه ای به سبک پیشنهادی خود برای ابنیه 
داشته و نیز به نحوه جهت گیری و امتداد فضاهای عمومی که منجر 
به تعریف نظام منسجمی از سکانس های بصری و دیدهای متوالی 
از  این  گونه  هدف  اصلی ترین  گرچه  دارنــد.  معطوف  شد،  خواهد 
طرح ها تأمین مسکن مناسب برای جمعیت شهری است، اما نگاه 
دوبعدی به این طرح ها از یک سو و عدم حضور متخصصان طراح 
که در نتیجه این طرح ها  شهری از سوی دیگر باعث شده تا نواحی 
به وجود آمده اند، شرایط سطح پایینی از جنبه های کیفی محیط و 

سیما و منظر شهری را دارا باشند.
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