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  1شناسی منظر شهري ها در زیبایی نگرش

   ***، حسن سجادزاده **مشاور  ، مهرداد کریمی *طالب  محمد مهذب
  1/7/1399/ :تاریخ پذیرش     4/12/1398 :تاریخ دریافت

  
 چکیده

هاي  باشد که عقاید و دیدگاه زیبایی منظر شهري داراي ابعاد مختلف و معیارهاي متعددي می
شناسی  ها در زیبایی این پژوهش در پی شناسایی این نگرش. ا وجود داردمتفاوتی نیز درباره آنه

در این راستا نخست با مطالعات . باشد ویژه در مقیاس خرد یعنی فضاي شهري می منظر شهري به
 Qمعیار ارزیابی زیبایی منظر شهري تدوین گردید و سپس در قالب روش  61اسنادي و میدانی 

پس از گردآوري . بندي کیو پرداختند زي این معیارها در جدول رتبهسا کنندگان به مرتب مشارکت
. با روش تحلیل عاملی کیو، همبستگی بین افراد بررسی گردید SPSSافزار  اطالعات و به کمک نرم

تفسیر . عامل استخراج شدند 10هاي اصلی و چرخش واریماکس  سپس با استفاده از روش مؤلفه
  گرا،  جزءنگر و طبیعت - 2کارانه و سنتی،  محافظه - 1هاي  نگرش ها منجر به شناسایی این عامل

معمارانه و  - 6گرا و محیط محور،  عمل - 5نگر،  شهرت گرا و کل -4فرد محور و نوگرا،  - 3
  گرا و  کاربردي و جامعه - 9گرا،  اجتماعی و تجربه - 8محور و معناگرا،  طبیعت - 7تخصصی، 

وه وجود نگاهی چندبعدي و توجه همزمان به ابعاد عال به. مدنی و فرهنگ محور گردید - 10
برخالف تصور رایج، غالب شهروندان که ها نشان داد  مختلف زیبایی منظر شهري در بیشتر دیدگاه

از سوي دیگر تمایز جنسیتی . لزوماً تمرکز خاصی بر ابعاد عمدتاً ذهنی، ادراکی و معنایی ندارند
ان با نوع و سطح حضور، تجربه و مشارکت مردان و زنان تو ها را می شده در میان نگرش مشاهده

هاي متباین در میان  هاي متفاوت و در نتیجه دیدگاه در شهر مرتبط دانست که باعث بروز دغدغه
  .آنها شده است

شناختی منظر شهري، زیباشناسی شهري، تجربه زیباشناختی  معیارهاي زیبایی: هاي کلیدي واژه
  .فضاي شهري
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  مقدمه
: 1381لنگ، (ها و در زمره نیازهاي متعالی بشر بوده  ترین دغدغه یکی از کهن زیبایی

همواره تالش نموده تا مصنوعات و محیط خود را به زیباترین صورت  و بشر، )257
در این رهگذر . ها یافته است اي در تمام فرهنگ درآورد و هنر جایگاه ویژه

با متقدمین فلسفه آغاز گردیده  ،اییشناسی یعنی تالش براي درك و تبیین زیب زیبایی
همه به  بااین. کرده است و همپاي تمدن بشري تکامل پیدا) 15: 1389سوانه، (

رغم سابقه طوالنی  شناسی منظر شهري به ویژه زیبایی شناسی محیطی و به زیبایی
و حاال که عمده مردم جهان در ) 5: 1389پورتیوس، (دیرتر توجه شده  ،شهرنشینی
طبق اعالم مرکز  95عنوان نمونه جمعیت شهري ایران در سال  کنند، به دگی میشهرها زن

  .شود رسیده، ضرورت این امر بسیار بیشتر حس می% 74آمار ایران به 
ترین  از سوي دیگر امروزه طراحی محیط بر مشارکت مردمی تأکید دارد چون مهم

اما متأسفانه تاکنون . )114: 1390رجبی، (آید  شمار میه ها ب عامل در موفقیت طرح
توجهی قرار گرفته و سنجش مشارکت شهروندان در زیباسازي شهري وضعیت  مورد کم

آنکه   ، حال)318: 1393پوراحمد، حاتمی نژاد، احمدي، (دهد  نامطلوبی را نشان می
زوال ) کارشناسان(شناسی تجریدي و رویکرد تزیینی به محیط بصري شهر  دوره زیبایی

) ترجیحات مردمی(شناسی بوم سازگار و ظهور رویکرد پایدار  بایییافته و با زی
  ).110: 1387گلکار، (جایگزین شده است 

هاي زیادي در جهت شناسایی معیارهاي ارزیابی زیبایی منظر  در این راستا پژوهش
که مثال تحقیقی از دیدگاه مردم و متخصصان نشان داده  عنوان شهري صورت گرفته، به

سبات، تمیزي، تعادل و نظم در بعد عینی و دلبستگی به مکان، بامعنا هاي تنا شاخص
بودن، آرامش، خوانایی و جذابیت در بعد ذهنی در اولویت ارزشیابی زیبایی نما قرار 

، یا پژوهشی در آلمان چهار )23: 1393زند، محمدي، جم، آقابزرگی،  خاك(گیرند  می
عنوان معیارهاي  مقیاس و تقارن را بهمشخصه پوشش گیاهی، یکسانی سبک، همگنی در 
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، اما ضروري به نظر )Weber, Schnier, Jacobsen, 2008: 145(بنیادي شناسایی نموده 
این پژوهش . بررسی قرار گیرند هاي مردم نیز مورد تر نگرش رسد که با نگاهی وسیع می

ویژه در  ي بهشناسی منظر شهر ها در زیبایی نگرش: ها است به دنبال پاسخ به این پرسش
هاي متفاوت چگونه ابعاد و معیارهاي  اند؟ دیدگاه مقیاس خرد یعنی فضاي شهري کدم

گیري  کنند؟ و چه عواملی در شکل بندي می مختلف زیبایی منظر شهري را اولویت
ها تأثیرگذار  ها و میدان هاي متمایز در میان شهروندان درباره زیبایی خیابان نگرش

  باشند؟ می
 

  ريمبانی نظ
توان  را می) در حوزه روانشناسی(بنا به تعریف فرهنگستان زبان فارسی نگرش : نگرش

هاي عاطفی یا شناختی یا رفتاري به یک شخص یا شیئ یا  الگوي نسبتاً ثابت پاسخ«
دهی بلندمدت فرایندهاي انگیزشی،  نگرش عبارت است از سازمان. دانست» موضوع

هاي محیطی که فرد در آن قرار  به برخی جنبهاحساساتی، اخالقی، شناختی با توجه 
هایی  بر همین اساس نگرش یک فرد بیانگر شیوه تفکر، احساس و دانش. گرفته است

زاده، پورشیخعلی، سیدي، به نقل  بیگ(است که وي نسبت به محیط اطراف خود دارد 
یا  نگرش گرایش ذهنی براي عمل در جهت موافق). 2: 1393از هاوکینزدل و دیگران، 

. ترین تعاریف را ارائه داده است ترستون یکی از مهم. مخالف یک موضوع خاص است
ها بعد، آلپرت  سال. از دیدگاه او نگرش، عواطفی شخصی در مورد یک شیئ است

نگرش را حالت آمادگی ذهنی و روانی براي واکنش تعریف کرد که از طریق تجربه 
نظران، مدل  امروزه عمده صاحب. تار داردگیرد و تأثیر مستقیم و پویا بر رف شکل می

زاده، پورشیخعلی،  بیگ(اند  را پذیرفته) شناختی، عاطفی و رفتاري(جزئی نگرش  سه
  ).2: 1393سیدي، به نقل از رنجبریان و دیگران، 

فالسفه از قرن هجده به بعد، به بررسی توان انسان در  :شناسی زیبایی و زیبایی
اما در دوران باستان مسائل ). 15: 1392پرتجان، (اند  پرداختهزیبا ] مفهوم[لذت بردن از 
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شناسی با ظهور سوفسطاییان، سقراط و افالطون وضعیت روشن و ارزیابی  زیبایی
در نظر افالطون نظمی مابعدالطبیعی و اخالقی ). 14: 1374آژند، (منظمی پیدا کرد 

اندازه، نظم و  بایی را بهارسطو زی). 3: 1393گات، مک آیورلوپس، (برجهان حاکم است 
تناسب، به هماهنگی و تقارن از سویی و کارکرد، درخور بودن، فایده، کارسازي از 

ذات  بعدتر سنت آگوستین نظریه درون). 322: 1383کلی، (سوي دیگر، محدود کرد 
آکویناس زیبایی را ). 34- 30: 1374آژند، (زیبایی و هنر را در آثارش بازتاب داد 

   و تناسب یا هماهنگی. 2؛ )یکپارچگی(تمامیت . 1: داند سه شرط می مستلزم تحقق
نویسد ما به سبب  در دوران جدید هاچیسون می). 48: 1392کریمی مشاور، (وضوح . 3

وحدت «موجب  بریم و اشیاي زیبا به از اشیاي زیبا لذت می» حسی درونی«مندي از  بهره
هیوم لذت زیبایی را ناشی ). 48- 47: 1394ها،  جعفري(کنند  ایجاد لذت می» در کثرت

کانت ). 35: 1393گات، مک آیورلوپس، (داند  از مداخله توأم احساس و تعقل می
دانسته و تنها » تحلیل امر زیبا«کیفیت، کمیت، نسبت و جهت، را چهار گام اصلی در 

لوي از دیدگاه مو). 101: 1375گروتر، (داند  سلیقه را عامل تشخیص زیبا از نازیبا می
یک واقعیت . رسد وجود معیارهاي عام و مشترك ادراك زیبایی بدیهی به نظر می

گذارد و قضاوت آن نیز تابع معیارهاي مشترك  خارجی تاثیري مشترك در اذهان می
در جستجوي این معیارهاي مشترك است که به وادي فلسفه هنر و . خواهد بود

  ).30: 1384مولوي، (رسیم  شناسی می هاي زیبایی نظریه
همانی او  توان درك انسان از زمین بر اساس دانش و این منظر را می: منظر شهري

لیزه منظر را، جلوگاه ارتباط انسان با . )Cowan, 2005: 212(با مکان تعریف کرد 
داراي که ) 20: 1397منصوري، فروغی، (داند  طبیعت پیرامون از گذشته تا حال می

آل (چندوجهی است  و) 34: 1396ماهان، منصوري، (یک تفک اي پیچیده، غیرقابل رابطه
شکور، (کنیم  واسطه ادراکاتمان آن را درك می و به) 33: 1396هاشمی، منصوري، 

ها و الگوهاي موجود در منظر، حسی  ویژگی پس) 326: 1396فرد، محمدي،  زاده عبداله
هاي  از الیه، از طرفی شهر متشکل )Lawenthal, 1975: 3(کند  قوي در ما خلق می
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هاي گوناگونی است که همپوشانی آنها فرم نهایی شهر را تشکیل  مختلف و نظام
اي با فرم  هاي مهم به منظر شهري اختصاص دارد که ارتباط پیچیده یکی از الیه. دهد می

ها تأثیر  گیرد و بر تمام آن هاي شهري تأثیر می منظر شهر از تمام دیگر الیه. شهر دارد
، حتی منظر )102- 101: 1398ازجانی، خراسانی زاده، نوروزیان ملکی، بر(گذارد  می

کریمی مشاور، سجادزاده، وحدت، (توان فهم شهروندان از شهر دانست  شهري را می
هاي  توان گفت برخورداري شهر از مناظر زیبا ازجمله ویژگی و در نهایت می) 5: 1394

از سوي دیگر ). 38: 1396صرافی، محمدي، (شود  محیط مطلوب شهري محسوب می
هاي مختلف  فضاي شهري یکی از عناصر ساخت فضایی شهر است که فعالیت

توسلی، . (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي یا سیاسی همواره در آن جریان داشته است
و در حیات اجتماعی و تأمین ارتباطات انسانی آحاد جامعه نقش ) 9: 1371بنیادي، 

خیابان و میدان، نیز دو عنصر اساسی فضاي ) 64: 1390ده، زا نقی. (کند اساسی ایفا می
مهاجر، . (شهري هستند، خیابان فضایی است که بارزترین ویژگی آن حرکت است

باشد که  ترین ویژگی میدان، مکث و سکون می در مقابل مهم) 134: 1393الدینی،  تاج
را به وجود  در تعامل با جریان حرکت ذاتی خیابان، تعادل الزم در فضاي شهري

ترین فضاهاي شهري را در مقیاس خرد براي شهروندان  آورد و بدین ترتیب ملموس می
  .آورند پدید می

شناسی منظر در نیمه دوم قرن  زیبایی :معیارهاي ارزیابی زیبایی منظر شهري
). 66: 1396حبیبی، (شد  عنوان حوزه مجزایی از مطالعه در نظر گرفته می بیستم، به

وسیله فاکتورهاي متعدد درونی و بیرونی شکل  شناسی به ند تجربه زیباییبعضی معتقد
شناختی از ارضاي مجموعه مقاصد  و لذت زیبایی) Jorgensen, 2011: 353(گیرد  می

نول ). 13: 1393پاکزاد، ساکی، (شود، نه صرفاً تظاهر بیرونی شهر  طراحی حاصل می
هاي ارزیابی  مدل). Nohl, 2001: 223(داند  شناخت زیبایی را فرایندي ادراکی می

 ,Chen, Ochieng, Bao(اند  بندي شده هاي گوناگونی تقسیم زیبایی منظر به روش

هاي ترجیحات مردمی  هاي توصیفی و مدل در پژوهشی آنها به لیست). 78 :2009
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هاي مستقیم  همچنین روش). Arthur, Daniel, Boster, 1977: 109(اند  تقسیم گردیده
 & Briggs(اند  شده  هاي ترجیحات مردمی استفاده بندي مدل تقیم براي طبقهو غیرمس

France, 1980: 263(هایی، از طریق  ، و در ارزیابی کیفیت بصري منظر نیز روش
-Arriaza, Cañas(اند  شده  گذاري منظر، ارائه هاي مستقیم و غیرمستقیم ارزش تکنیک

Ortega, Cañas-Madueño, Ruiz-Aviles, 2004: 115 .( ،از در پژوهش دیگري
هاي عینی و ذهنی است استفاده شده است  ی که ترکیبی از مدلنگر کم تکنیک کل

)Daniel & Vining, 1983: 39 .(  
زاده معیارهاي معنوي و آرمانی، کیفی و ذهنی، بصري و شکلی را براي شهر  نقی

کتب مطرح در نحوه مولوي به دو م). 342- 283: 1393 زاده، نقی(شمارد  زیبا برمی
گرایان مشهور است از  کند؛ مکتب نخست که به مکتب تلفیق ادراك زیبایی اشاره می

کند و اعتقاد دارد که کیفیات حسی  حضور دانش و آگاهی در درك زیبایی طرفداري می
طور همزمان،  شوند و به با عوامل فرهنگی و زمینه علمی و شرایط شخصیتی تلفیق می

دهند؛ و مکتب دوم بر این عقیده است که  چه از زیبایی به دست میدرك کلی و یکپار
شود تنها کیفیت آن  آنچه به هنگام ادراك منظره یا شیئی، موجب ایجاد لذت می

گرایان معتقدند که قضاوت زیباشناختی تنها به این  ها با رد نظرات تلفیق باشد، آن می
رسد، چه صدایی دارد و چه  بستگی دارد که آن منظره یا شیئ چگونه به نظر می

   .)6: 1383مولوي، (انگیزاند؟  احساسی را برمی
محیطی، پارادایم  شناسی رسمی، پارادایم زیست اي، زیبایی ها پارادایم حرفه جعفري

، پارادایم تجربی را )شناختی(شناختی  فیزیکی، مدل روان- شناختی رفتاري، مدل روان
نسر دالیل تشابه ). 93- 91: 1396ها،  عفريج(شناسی منظر معرفی کرد  براي زیبایی

دسته متغیرهاي محیطی یعنی طبیعی  5ارزیابی ساکنان و گردشگران در هر شهر را به 
: 1393نسر، (بندي کرد  باز بودن، اهمیت تاریخی و نظم طبقه بودن، نحوه نگهداري، دل

خصیصه نظم، کند که رویکرد عینی، زیبایی را واجد چهار  امین زاده اشاره می). 78
داند و رویکرد ذهنی بر باورها، خاطرات فردي و جمعی،  وحدت، تنوع و هماهنگی می
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). 77: 1394امین زاده، (هاي اجتماعی و فرهنگی و ترجیحات فردي متکی است  ارزش
فرمی - ابعاد بصري. 1شناختی محیطی فرم شهر را به دو گروه  تحقیقی ابعاد زیبایی

ها و بناها و عناصر آنها،  ین و عناصر آن، کیفیت منظر تودهشامل کیفیت منظر طبیعی زم
ها، کیفیت دیدها و  کیفیت منظر فضاهاي عمومی و عناصر آنها، تداوم، تنوع فرم

معنایی شامل هویت، خوانایی، - ابعاد ادراکی. 2اندازها و هماهنگی با زمینه و  چشم
ها،  اجتماعی، غناي فعالیتمعنی، قابلیت ادراك، تصویر ذهنی منسجم، محیط فرهنگی و 

  ). 98: 1393 صادقی، ؛آزاد فالح ؛تقوایی ؛پورجعفر(بندي کرده است  تقسیم
هاي عینی خلق نماي زیباي خیابانی را به  خلوصی و همکاران از دید مردم شاخص

ترتیب خط نما، نظم، تعادل، تناسبات، سطوح پر و خالی، عرض قطعات، خط اتصال 
گرایی، خوانایی،  هاي ذهنی را جذابیت، زمینه اع نما و شاخصبه زمین، تقارن و ارتف

). 39: 1393خلوصی، بهزادفر، محمدي، (اند  بامعنا بودن، خالقیت و وحدت شناخته
مقیاس، زمان، : کند معیار را معرفی می 9شناسی توریسم  پژوهشی درباره زیبایی

 ,Kirillova, Fu(، تعادل، گوناگونی، تازگی، فرم و یگانگی )صدا(وضعیت، صوت 

Lehto, Cai, 2014: 290 ( و تحقیقی که توأمان در انگلستان و چین صورت گرفته
هاي  هاي منفرد، سقف ترجیحات مشابه در ارتباط با درختان با رشد طبیعی، خانه

شیروانی و طراحی ترکیبی و متنوع فضاي سبز و ترجیحات متفاوت درباره ارتفاع 
 ,Chen, Xu(نوع ارتفاعی درختان را شناسایی نموده است درختان، ابعاد فضاي سبز و ت

Devereux, 2016: 19.(  
 

 روش پژوهش
هاي مختلف درباره زیبایی منظر  با توجه به هدف پژوهش که شناسایی عقاید و نگرش

ترین روش براي آشکار ساختن الگوهاي مختلف  مناسب Qشناسی  شهري است، روش
روش کیو ترکیب . باشد قابل انجام می SPSSفزار ا تفکر است که با استفاده از نرم

مند  هاي پژوهش کمی و کیفی است که ضمن مطالعه نظام فردي از تکنیک منحصربه
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رفتار،  نیک(ها و عقاید افراد است  بندي و فهم نگرش ذهنیت، هدف آن شناسایی، طبقه
  :فرایند این پژوهش داراي شش مرحله زیر است). 48: 1390

صورت خالصه مورداشاره  که در بخش مبانی نظري به چنان :ناديمطالعات اس) 1
شناسی، منظر شهري و معیارهاي ارزیابی زیبایی  قرار گرفت بررسی مفاهیم زیبایی، زیبایی

شناسی منظر شهري عالوه  هاي زیبایی ویژه مرور ادبیات و پیشینه پژوهش منظر شهري به
بت به موضوع، باعث شناسایی و تدوین بر معرفی مبانی و رویکردهاي نظري متفاوت نس

هاي نظري مختلف گردید تا  ابعاد و معیارهاي زیبایی منظر شهري بر اساس چارچوب
گیري فضاي گفتمان پژوهش کیو  بندي آنها گام اصلی در شکل بدین ترتیب ضمن جمع

  .معیار ارزیابی زیبایی منظر شهري استخراج گردد 50برداشته شود و 
ها و  شده درباره زیباترین خیابان  هاي انجام طی مصاحبه :نیمطالعات میدا) 2
ها و دالیل زیبایی آنها به کمک دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد معماري  میدان

هاي آزاد اسالمی واحدهاي همدان، مشهد، کاشمر، نیشابور و دانشگاه خیام  دانشگاه
روندان شهرهایی با نفر از شه 500با بیش از  1397تا  1394هاي  مشهد طی سال

شهرهایی همچون تهران، مشهد و همدان گرفته تا شهرهاي  هاي متفاوت از کالن اندازه
حیدریه و حتی شهرهاي  بزرگ و متوسطی مانند سنندج، مالیر، نیشابور و تربت

برداري از فضاهاي شهري یادشده  تري مثل قروه، کاشمر و گلبهار و نیز عکس کوچک
آمده، معیارهاي موردنظر آنها استنتاج  1اي در شکل  اد، که نمونهتوسط برخی از این افر

 11شدند تا برخی از معیارهاي حاصل از مطالعات اسنادي موردبازنگري قرار گرفته و 
هاي شخصی افراد به آنها اضافه شود و  ها و برداشت معیار جدید نیز بر اساس تلقی

  .بدین ترتیب فضاي گفتمان تکمیل گردد
شناسی  معیار، که ابعاد مختلف زیبایی 61بدین ترتیب  :بندي کیو رتبهطراحی ) 3

محیطی، کالبدي، فرمی، بصري، عملکردي، فعالیتی،  منظر شهري شامل وجوه زیست
دهند،  اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، احساسی، ادراکی، معنایی و هویتی را پوشش می

  کارت  61یل مجموعه گزینه کیوها، با تشک. اند شده  ارائه 1تدقیق گردیدند که در جدول 
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 )نگارندگان: منبع(برداري مردم  نمونه موارد مصاحبه و عکس -1شکل 
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کیو تهیه و بر روي هرکدام، یکی از معیارها همراه با توضیحاتی جهت درك بهتر معیار 
شـده و    ارائـه  2کنندگان نوشته شد، که یک نمونه در شکل  وسیله مشارکت موردنظر به

بندي کیـو نیـز بـا     جدول رتبه. اند طور کامل در پیوست آمده هاي کیو به کارت مجموعه
که امتیاز باالتر بیانگر اهمیت بیشتر در ارزیابی زیبایی بود، طراحی شد  9تا  1امتیازهاي 

  .شود دیده می 3که در شکل 
  

 )مجموعه گزینه کیوها(معیارهاي ارزیابی زیبایی منظر شهري  -1جدول 

م و شیب و عوارض شکل و فر -1
 زمین

  ها ارزش - 42  تکرار و ریتم - 21

جنس و بافت زمین و  -2
 سازي کف

  کارآیی و کیفیت زندگی - 43  تنوع و گوناگونی و تغییر - 22

 هاي اقلیمی هوا و ویژگی -3
نظم و هماهنگی و وحدت و  - 23

  کثرت
هاي فعال و  تداوم جداره - 44

  پیوستگی فضایی

  ابهام و پیچیدگی و تضاد - 24 نور طبیعی و سایه -4
فرد  شهرت و منحصربه - 45

  بودن
  ها نشانه - 46  مراتب سلسله - 25 صداها و آواها -5

 ها بوها و رایحه -6
محصوریت و گشایش  - 26

  فضایی
  ها تفکیک فضایی و حوزه - 47

  ادراك و منظر ذهنی - 48  تأکید و تمرکز و تراکم - 27 درختان و پوشش گیاهی -7

 جریان آب نما و آب -8
هماهنگی و همنشینی با  - 28

  زمینه
  معنی محیط و فضا - 49

یادمان و تزئینات و عناصر  -9
 ساختمانی ویژه

اندازهاي مناسب  دید و چشم - 29
  و متنوع

عالقه و دلبستگی به  - 50
  مکان

  احساس ایمنی و امنیت - 51  دسترسی - 30 مبلمان شهري - 10

 هاي با قابلیت جابجایی سازه - 11
اصالت و قدمت و پیوستگی  - 31

  تاریخی
  حس کمال و معنویت - 52

  حیات و سرزندگی - 53  منظر بام - 32مصالح و کیفیت ساخت  - 12
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و عدم ) مهندسی ساز بودن(
 فرسودگی کالبدي

  اجتماعی -محیط فرهنگی - 33
جذابیت و نو بودن و  - 54

  تازگی

 منظر شبانه - 13
میراث فرهنگی و خاطرات  - 34

  جمعی
  گیزش تداعی و خاطرهان - 55

  اجتماعات محلی - 35 تمیزي و نگهداري - 14
آرامش و تراکم جمعیتی  - 56

  و ساختمانی کم

  تعامالت اجتماعی و پاطوق - 36 بندي هنر شهري و آذین - 15
احساس غرور مدنی و  - 57

  کرامت شهروندان

 فرم و هندسه و سبک - 16
کنندگی و حضور  دعوت - 37

  پذیري
  کارخالقیت و ابت - 58

  ها و مراسم رویدادها و جشن - 38 رنگ و بافت - 17
پذیري و حق  انعطاف - 59

  انتخاب
وضوح و خوانایی و  - 18

 نفوذپذیري بصري
  هویت و حس مکان - 60  مداري پیاده - 39

  کلیت فضاي شهري - 61  هاي فعالیتی و کالبدي گره - 40 مقیاس و تناسبات بصري - 19

 تقارن و تعادل - 20
ها و  اربرياختالط ک - 41

  سازگاري فعالیتی
  

  )1394-1397مطالعات اسنادي و میدانی نگارندگان، : منبع(
  
که در مطالعه به روش کیو بحث  با توجه به این: کنندگان مشارکت) 4
ها در جامعه پرداخته  پذیري مطرح نیست و به وجود یا عدم وجود نسبت تعمیم

گیري نیز در روش کیو  د و نمونهشود، حجم نمونه الزم نیست خیلی زیاد باش نمی
صورت در  صورت غیرتصادفی و تا حد زیادي هدفمند و تا حد کمی به معموالً به

کنندگان از طریق  انتخاب مشارکت) 406: 1395میرزایی، . (دسترس خواهد بود
طور هدفمند  گیرد بلکه نمونه افراد معموالً به گیري احتمالی صورت نمی هاي نمونه روش

براي دستیابی به  .)25: 1386خوشگویان فرد، (شوند  ازه کوچک انتخاب میو با اند
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هاي گوناگون، افرادي با سطح اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و مشاغل متنوع،  نگرش
هاي متفاوت شامل تهران، مشهد  تحصیالت و سنین مختلف، ساکن شهرهایی با مقیاس

آمده  2که مشخصات آنها در جدول  حیدریه از میان مردان و زنان انتخاب شدند و تربت
اي صورت گرفت تا ضمن ایجاد آمادگی براي  سپس با هریک مصاحبه. است
بتواند در تفسیر نهایی بکار ) معیارهاي زیبایی منظر شهري(هاي کیو  سازي کارت مرتب

ها و نحوه  رود، و پس از ارائه توضیحات کافی به آنها در مورد محتواي هریک از کارت
  .سازي صورت گرفت دي، مرتببن رتبه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ها در جدول کیو توسط  سازي کارت با مرتب: تحلیل عاملی کیو) 5

افزار  ها به نرم با ورود داده. کنندگان، اطالعات مورد نیاز روش کیو بدست آمد مشارکت
SPSS هاي کیو و با استفاده از تحلیل عاملی، همبستگی بین افراد  و تشکیل ماتریس داده

شده، به کمک روش   ها استخراج هاي اصلی عامل سپس با روش مؤلفه. بررسی گردید
عامل شناسایی  10و نهایتاً ) 68: 1386خوشگویان فرد، (واریماکس چرخش یافتند 

  .شود شدند که روند آن در ادامه توضیح داده می

 ترین اهمیت کم ترین مهم

 ویک يبند جدول رتبه -3شکل 
 )نگارندگان: ترسیم(

نمونه کارت کیو  -2شکل 
 )نگارندگان: منبع(
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داد ماهیت کیفی روش کیو در منابع مربوطه چنانکه ذکر شد تع دلیلازآنجاکه به 
هاي مورد شناسایی ذکر نگردیده و  کنندگان یا حدي براي عامل مشخصی براي مشارکت

مرور اضافه  گردد، در این پژوهش تعداد افراد به این موارد بسته به هر پژوهش تعیین می
ها استخراج گردیدند تا بتوان به نتیجه مناسبی  شدند و با افزایش هر سه نفر عامل

 5نفر  12عامل،  3نفر  9عامل،  2نفر  6عامل،  1نفر  3براي بدین ترتیب . یافت دست
 9نفر  27عامل،  8نفر  24عامل،  7نفر  21عامل،  6نفر  18عامل،  6نفر  15عامل، 
از . عامل شناسایی شدند 10نفر هم  36عامل و نهایتاً  10نفر  33عامل،  9نفر  30عامل، 

هاي  سوي دیگر افزایش شباهت عاملها و از  سو به دلیل تثبیت نسبی تعداد عامل یک
  .وسیله آنها اکتفا گردید شده به عامل معرفی 10کننده و  مشارکت 36شده، به  شناسایی
  

 کنندگان مشخصات مشارکت -2جدول 

  شغل  تحصیالت  )سال(سن   جنسیت
  نفر 7: دانشجو  نفر 11: تا دیپلم  نفر 7: 30تا   نفر 21: مرد

: لیسانسدیپلم تا  فوق  نفر 8: 40تا  31
  نفر 18

  نفر 12: کارمند
  نفر 8: دار خانه  نفر 7: 50تا  41  نفر 15: زن

: لیسانس تا دکتري فوق  نفر 8: 60تا  51
  نفر 7

  نفر 5: آزاد
  نفر 7: بازنشسته  نفر 7: 60باالي 

  )1397- 1398مطالعات میدانی نگارندگان، : منبع(
  
ی، افرادي که بارهاي عاملی بزرگی با تعیین بارهاي عامل :گیري تفسیر و نتیجه) 6

ها  هاي عاملی مربوط به عامل شوند و سپس آرایه روي هر عامل دارند مشخص می
حال نوبت به تفسیر دقیق ) 38: 1392ها،  شیخ ؛حسینی ؛فرد دانایی. (گردند تشکیل می

این مرحله به خالقیت پژوهشگر . رسد ها، یعنی تعیین معنی و تعریف آنها می عامل
هایی که افراد گروه با آنها بیشترین موافقت و یا  گی دارد و باید با توجه به گزارهبست

سپس با ) 484: 1395خنیفر، مسلمی، . (بندي کند ها را عنوان مخالفت را دارند، گروه



  
  
  
  
 1397، پاییز 6اي، سال سوم، شماره  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه     94 

توجه به معیارهاي با امتیاز باال، پایین و حتی متوسط در هر عامل و ابعاد مربوط به آنها، 
هاي حاصل  گذاري قرار گرفتند تا نگرش آمده مورد تفسیر و نام دست هاي به عامل

توانند موردبازنگري  البته الزم به ذکر است که این اسامی در آینده می. معرفی گردند
  .قرار گیرند

  
 هاي پژوهش بحث و یافته

اشاره قرار گرفت  تفصیل مورد هاي این پژوهش چنانچه در بخش روش تحقیق به یافته
باشند که با ایجاد فضاي گفتمان، به کمک مطالعات  اي می ندي چندمرحلهماحصل فرای

ازآنجاکه بنا بر منابع . اسنادي و میدانی، آغاز گردید و با تحلیل عاملی به سرانجام رسید
هاي فضاي گفتمان حد عددي مشخصی ندارند، سعی شد با بیشترین  روش کیو مصاحبه

ترین فضاي گفتمان بدست  م گیرند تا کاملپراکندگی و در حداکثر تعداد ممکن انجا
برداري هم نمودند و  حتی برخی افراد از فضاهاي شهري موردنظر خود عکس. آید

شده، معیارهاي موردنظر آنها استنتاج   هاي تهیه ها و عکس سپس طی بررسی مصاحبه
بدین ترتیب ضمن بازنگري برخی از معیارهاي حاصل از مطالعات اسنادي، . شدند

در ادامه و پس از . رهاي جدیدي نیز اضافه و فضاي گفتمان تکمیل گردیدمعیا
در نتیجه  1تر از  کنندگان، ده عامل با مقدار ویژه بزرگ وسیله مشارکت سازي به مرتب

واریانس کل را تبیین % 70تحلیل عاملی کیو شناسایی شدند که مجموعاً قریب 
با . آمده است 3واریانس کل در جدول  مقدار ویژه و سهم هر عامل در تبیین. کردند می

 ارائه 4هاي عاملی که در جدول  تعیین افراد داراي بارهاي عاملی بزرگ و تشکیل آرایه
شناسی منظر شهري شناسایی شدند  گانه در زیبایی هاي ده ها، نگرش شده و تفسیر یافته 

  .گردند که در ادامه به ترتیب معرفی می
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  ها یانس عاملمقدار ویژه و وار -3جدول 
Component 

Rotation Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative% 

A 3.919 10.887 10.887 
B 3.056 8.489 19.376 
C  2.953 8.202 27.579 
D 2.756 7.655 35.234 
E 2.371 6.586 41.820 
F 2.308 6.410  48.230 
G 2.215 6.153 54.382 
H 1.798 4.995 59.378 
I 1.759 4.887 64.265 
J 1.678 4.660 68.925 

  )SPSSافزار  خروجی نرمنگارندگان، : منبع(
  

 هاي عاملی آرایه -4جدول 
  Component  

 

 A B  C  D  E  F  G  H  I  J  
  A B  C  D  E  F  G  H  I  J  31 9 1 3 3 9 4 3 5 7 2 
1  1 7 5 5 6 4 8 6 2 1 32 2 4 6 5 8 1 5 5 1 3 
2  6 5 4 7 7 6 2 7 2 3 33 5 4 2 8 1 6 4 7 8 2 
3  6 5 9 6 5 5 6 7 6 3 34 9 4 2 5 6 3 6 3 4 8 
4  2 6 7 4 6 5 8 8 8 4 35 5 5 4 3 2 6 8 8 5 6 
5  5 8 5 7 4 6 8 5 5 4 36 6 8 4 1 5 3 2 7 7 5 
6  5 9 7 5 3 2 4 5 3 5 37 8 7 6 1 3 8 4 3 3 6 
7  8 8 6 7 6 4 8 6 4 4 38 6 5 7 2 5 3 3 4 6 8 
8  7 9 4 5 8 7 7 6 5 6 39 5 8 5 5 8 6 6 4 4 7 
9  5 6 4 6 6 2 1 4 9 7 40 3 6 5 3 4 6 3 5 5 4 
10  5 7 7 6 7 5 4 1 4 6 41 3 6 4 4 7 5 5 6 2 9 
11  1 3 8 5 4 5 7 5 8 8 42 7 2 5 8 5 8 5 5 1 9 
12  4 3 9 5 6 9 2 5 5 5 43 4 5 3 7 9 8 6 4 9 5 
13  6 6 8 7 6 5 4 5 5 1 44 3 4 5 2 7 2 1 6 4 5 
14  7 7 7 8 5 7 6 5 7 5 45 4 5 3 9 1 1 5 5 5 6 
15  5 8 6 8 5 3 5 3 6 4 46 7 6 1 5 7 4 6 4 8 6 
16  8 3 2 4 5 5 5 7 6 2 47 4 3 6 2 4 4 2 4 7 3 
17  5 5 4 6 8 6 3 4 6 5 48 4 4  6 4 3 9 7 5 4 3 
18  4 6 4 6 4 8 5 2 5 5 49 2 4 4 3 2 7 6 6 6 5 
19  4 4 4 6 3 6 4 7 4 4 50 8 2 6 3 3 3 6 9 3 5 
20  6 2 1 6 5 4 5 4 6 4 51 6 5 6 9 4 7 6 6 6 8 
21  6 3 5 6 4 4 3 3 2 4 52 7 1 8 4 7 3 9 2 5 2 
22  4 2 2 5 6 4 7 6 4 6 53 6 7 3 6 6 7 5 9 2 6 
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23  5 4 5 7 4 7 4 3 4 4 54 3 4 8 8 5 3 3 8 6 5 
24  3 5 3 4 4 2 6 2 3 7 55 8 6 7 2 2 4 4 8 3 6 
25  3 3 6 4 5 8 5 3 3 3 56 5 5 5 2 7 2 9 6 8 7 
26  2 5 5 5 5 5 3 8 5 6 57 7 4 8 4 2 5 5 2 5 7 
27  3 5 2 3 5 4 7 4 4 5 58 6 7 5 5 3 5 5 3 7 7 
28  4 5 5 3 6 7 7 5 5 4 59 2 6 5 4 3 5 4 4 7 7 
29  5 6 6 6 4 6 2 6 5 2 60 7 7 3 4 2 6 7 1 3 3 
30  5 3 7 5 8 5 5 7 6 8 61 4 2 3 7 5 5 4 2 7 5 

  )SPSSافزار  بر اساس خروجی نرمنگارندگان، : منبع( 
  

و  92/3این عامل داراي مقدار ویژه  ):Aعامل (کارانه و سنتی  نگرش محافظه
سال، با  58تا  26چهار مرد و یک زن از . هاي مشترك است نگرش% 11نماینده 

حیدریه  تحصیالت سیکل تا دکتري، مشاغل متنوع، ساکن مشهد، تهران و تربت
اصالت و قدمت و  - 31این افراد به . صورت معنادار با این عامل همبستگی دارند هب

عالقه و  - 50و به  9میراث فرهنگی و خاطرات جمعی، امتیاز  - 34پیوستگی تاریخی و 
کنندگی و  دعوت - 37انگیزش تداعی و خاطره و  - 55دلبستگی به مکان، 
عاد تاریخی، فرهنگی، احساسی و اند تا اهمیت زیاد اب داده 8حضورپذیري، امتیاز 
 - 1هاي با قابلیت جابجایی و  سازه - 11به  1در مقابل امتیاز . اجتماعی را بیان کنند

محصوریت و گشایش فضایی،  - 26به  2شکل و فرم و شیب و عوارض زمین و امتیاز 
هاي  نور طبیعی و سایه نشانه اهمیت کم ویژگی - 4انتخاب و  پذیري و حق انعطاف - 59
اي  معیارهاي بااهمیت متوسط نیز مجموعه. لبدي، محیطی، بصري و عملکردي استکا

هاي مختلف هستند تا تناظر این نگاه چندبعدي با تنوع مشخصات  از ویژگی
توان این نگرش عمدتاً مردانه را  درمجموع می. کنندگان را نشان دهند مشارکت
  .کارانه و سنتی دانست محافظه

نماینده  06/3این عامل با مقدار ویژه  ):Bعامل (را گ نگرش جزءنگر و طبیعت
صورت معناداري  باز هم چهار مرد و یک زن به. باشد هاي پژوهش می از دیدگاه% 5/8

ساله، چهار کارمند و  61و یک نفر  40چهار نفر حدود . با این عامل همبستگی دارند
از . اکن مشهد هستنددیپلم یا لیسانس و همگی س یک نفر شغل آزاد، با تحصیالت فوق
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درختان و پوشش  - 7و  9ها، امتیاز  بوها و رایحه - 6نما و جریان آب و  آب - 8نظر آنها 
مبلمان شهري، امتیاز  - 10بندي و  هنر شهري و آذین - 15صداها و آواها و  - 5گیاهی، 

ویژه در جزئیات مشخص  محیطی، بصري و فرمی به هاي زیست دارند تا اهمیت جنبه 8
اصالت و قدمت و پیوستگی  - 31حس کمال و معنویت و  - 52به  1ا امتیاز ام. شود

کلیت  - 61عالقه و دلبستگی به مکان و  - 50ها،  ارزش - 42به  2تاریخی و امتیاز 
حضور . دهد فضاي شهري اولویت پایین ابعاد معنایی، بصري و ادراکی را نشان می

عدي این دیدگاه استمعیارهاي مختلف در میانه جدول مبین عدم نگاه تک ب .
گرا دانست که با مجموع  توان این نگرش مردانه را جزءنگر و طبیعت طورکلی می به

  .هاي افراد تناسب دارد ویژگی
دارد و نماینده  95/2این عامل مقدار ویژه ): Cعامل (نگرش فردمحور و نوگرا 

معنادار دارند چهار زن و یک مرد با این عامل همبستگی . از عقاید مشترك است% 2/8
سال، شغل آنها  30یا نزدیک  50سن افراد باالي . که همبستگی یک نفر منفی است

باشند، که یک نفر  لیسانس می دار و دانشجو و کارمند، با تحصیالت دیپلم تا فوق خانه
مصالح و کیفیت ساخت  - 12به  9امتیاز . کنند ساکن تهران و بقیه مشهد زندگی می

احساس غرور مدنی و  - 57به  8و عدم فرسودگی کالبدي و امتیاز ) مهندسی ساز بودن(
به  7منظر شبانه و امتیاز  - 13جذابیت و نو بودن و تازگی و  - 54کرامت شهروندان، 

هاي کالبدي، فرمی و ادراکی را مشخص  تمیزي و نگهداري، تأکید بر ویژگی - 14
میراث فرهنگی و  - 34به  2ها و امتیاز  نشانه - 46به  1در مقابل امتیاز . نماید می

دهنده اهمیت کم وجه  اجتماعی نشان - محیط فرهنگی - 33خاطرات جمعی و 
 - در میان معیارهاي متوسط نیز ابعاد بصري و عملکردي. فرهنگی است - اجتماعی

درمجموع این نگرش زنانه که متمرکز بر معیارهاي عینی . فعالیتی حضور پررنگی دارند
  .محور و قدري نوگرا بشمار آورداست را باید عمدتاً فرد
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و  76/2این عامل داراي مقدار ویژه  ):Dعامل (نگر  گرا و کل نگرش شهرت
سال،  69تا  31یک زن و سه مرد، با سن . باشد هاي پژوهش می از نگرش% 7/7نماینده 

دار و آزاد و بازنشسته، و ساکن مشهد و  تحصیالت سیکل تا لیسانس، مشاغل خانه
فرد  شهرت و منحصربه - 45در نظر آنها . عامل همبستگی معنادار دارند تهران با این
اجتماعی،  - محیط فرهنگی - 33جذابیت و نو بودن و تازگی،  - 54و  9بودن، امتیاز 

کلیت فضاي شهري  - 61و  8ها، امتیاز  ارزش - 42بندي و  هنر شهري و آذین - 15
هاي بصري و  توجه به ویژگیادراکی با  - دارند که بیانگر رویکرد هویتی 7امتیاز 

و به  1کنندگی و حضورپذیري، امتیاز  دعوت - 37در مقابل این افراد به . محیطی است
 2آرامش و تراکم جمعیتی و ساختمانی کم، امتیاز  - 56انگیزش تداعی و خاطره و  - 55

اند تا مشخص شود که ابعاد اجتماعی، کالبدي و احساسی اولویت کمتري برایشان  داده
... محیطی، فعالیتی، فرهنگی و  توان معیارهاي متنوع زیست در بخش میانی نیز می. نددار

تر دانسته و ضمن شهرت  در نتیجه این نگرش مردانه معیارهاي ذهنی را مهم. را یافت
  .نگري اهمیت داده است به کلی) بِرَند بودن(گرایی 

است و  37/2 مقدار ویژه این عامل): Eعامل (محور  گرا و محیط نگرش عمل
سال، با  61تا  19چهار مرد و یک زن از . کند از افراد را نمایندگی می% 6/6هاي  دیدگاه

حیدریه  تحصیالت دیپلم تا دکتري، با مشاغل متفاوت و ساکن تهران، مشهد و تربت
کارایی و کیفیت  - 43آنان معتقدند . صورت معنادار با این عامل همبستگی دارند به

  دسترسی و  - 30نما و جریان آب،  آب -8مداري،  پیاده - 39و  9زندگی، امتیاز 
دارند و این توجه به وجوه عملکردي، کالبدي، محیطی و بصري  8منظر بام، امتیاز  - 32

شهرت و  - 45در مقابل به . باشد هاي ملموس می نشانگر حساسیت به ویژگی
هویت و حس  - 60به و  1اجتماعی، امتیاز  - محیط فرهنگی - 33فرد بودن و  منحصربه

احساس غرور مدنی و کرامت شهروندان و  - 57انگیزش تداعی و خاطره،  - 55مکان، 
اند تا اولویت پایین ابعاد هویتی، اجتماعی و  داده 2معنی محیط و فضا، امتیاز  - 49
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در میانه جدول نیز ابعاد عملکردي، کالبدي، بصري و . ادراکی معلوم گردد
هاي هویتی، اجتماعی، ادراکی و معنایی در نیمه  تر و ویژگی محیطی در نیمه مهم زیست

گرا را باید  بدین ترتیب این نگرش مردانه با نگاه عمل. باشند تر می اهمیت کم
  .محور هم دانست محیط

نماینده  31/2این عامل با مقدار ویژه ): Fعامل (نگرش تخصصی و معمارانه 
ساله، دانشجوي معماري و  22و نفرشان سه زن که د. هاي مشترك است از دیدگاه% 4/6

دار و ساکن مشهد است،  ساله با مدرك سیکل، خانه 46حیدریه و نفر سوم  ساکن تربت
مصالح و  - 12این افراد به . صورت معناداري با این عامل کامالً زنانه همبستگی دارند به

منظر ادراك و  - 48و عدم فرسودگی کالبدي و ) مهندسی ساز بودن(کیفیت ساخت 
وضوح و خوانایی و نفوذپذیري بصري،  - 18مراتب و  سلسله - 25و به  9ذهنی، امتیاز 

. اند تا جایگاه برخی وجوه کالبدي، بصري و ادراکی مشخص شود داده 8امتیاز 
یادمان و تزئینات و عناصر  - 9به  2منظر بام و امتیاز  - 32به  1حال امتیاز  درعین

هاي فعال و  تداوم جداره - 44چیدگی و تضاد و ابهام و پی - 24ساختمانی ویژه، 
هاي  جنبه. پیوستگی فضایی یعنی برخی ابعاد بصري و کالبدي اولویت پایین دارند

زمانی اهمیت زیاد،  هم. کالبدي، بصري و ادراکی در میان معیارهاي متوسط نیز هستند
نگرش  متوسط و کم براي ابعاد کالبدي و بصري به خاطر تخصص معماري است، این

  .آید حساب می بیشتر تخصصی و معمارانه به
و  22/2این عامل داراي مقدار ویژه ): Gعامل (محور و معناگرا  نگرش طبیعت

ساله، با  65تا  51یک زن و دو مرد . هاي تحقیق است از نگرش% 2/6نماینده 
دار، کارمند و ساکن مشهد با آن  لیسانس، مشاغل خانه تحصیالت سیکل تا فوق

نور  - 4به  8حس کمال و معنویت و امتیاز  - 52به  9امتیاز . تگی معنادار دارندهمبس
شکل و فرم و شیب و عوارض زمین  - 1درختان و پوشش گیاهی و - 7طبیعی و سایه، 

هویت و حس مکان نشان از جایگاه ویژه  - 60نما و جریان آب و  آب - 8به  7و امتیاز 
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یادمان و تزئینات و عناصر ساختمانی  - 9به  1ز امتیا. محیطی و معنایی دارد ابعاد زیست
تعامالت  -36به  2هاي فعال و پیوستگی فضایی و امتیاز  تداوم جداره - 44ویژه و 

و عدم ) مهندسی ساز بودن(مصالح و کیفیت ساخت  - 12اجتماعی و پاطوق و 
هاي  گیویژ. باشد فرسودگی کالبدي نیز بیانگر اهمیت پایین ابعاد کالبدي و اجتماعی می

کمتر . ادراکی هم در میانه جدول هستند - فعالیتی، بصري و احساسی - عملکردي
بندي کرده که متأثر از سن و باورهاي  نگرشی اینچنین واضح ابعاد مختلف را درجه

محور، معناگرا و مذهبی است که به دنبال رجعت  کنندگان این نگرش طبیعت مشارکت
  .باشند به طبیعت و معنویت می

دارد و نماینده  8/1این عامل مقدار ویژه ): Hعامل (گرا  اجتماعی و تجربهنگرش 
دار و ساکن مشهد  ساله، لیسانسه، خانه 39تنها یک زن . هاي پژوهش است از نگرش% 5

حیات و  - 53از منظر این نگرش . به صورتی معنادار با این عامل همبستگی دارد
  اجتماعات محلی،  - 35و  9متیاز عالقه و دلبستگی به مکان، ا - 50سرزندگی و 

داشتند که  8انگیزش تداعی و خاطره، امتیاز - 55جذابیت و نو بودن و تازگی و  - 54
هویت و حس مکان،  - 60اما . نشانه اهمیت ابعاد اجتماعی، ادراکی و کالبدي است

ابهام و پیچیدگی و تضاد  - 24احساس غرور مدنی و کرامت شهروندان،  -57و  1امتیاز 
اند که بیانگر اولویت پایین ابعاد هویتی،  گرفته 2حس کمال و معنویت، امتیاز  - 52و 

حضور بیشتر معیارهاي اجتماعی، ادراکی و کالبدي در نیمه . احساسی و بصري است
دهد این  هاي بصري، هویتی و عملکردي در نیمه دیگر نشان می مهم و اکثر ویژگی

  .اجتماعی است گرا و نگرش انحصاري زنانه بیشتر تجربه
است و  76/1مقدار ویژه این عامل ): Iعامل (گرا  نگرش کاربردي و جامعه

ساله، با  52تا  41یک زن و دو مرد . کند از افراد را نمایندگی می% 9/4نظرات 
حیدریه  دار و کارمند، ساکن مشهد و تربت لیسانس، مشاغل خانه تحصیالت دیپلم تا فوق

یادمان و تزئینات و - 9آنان معتقدند . ار همبستگی دارندصورت معناد با این عامل به
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 - محیط فرهنگی - 33و  9کارایی و کیفیت زندگی، امتیاز  - 43عناصر ساختمانی ویژه و 
دهنده توجه به  دارند که نشان 8هاي با قابلیت جابجایی، امتیاز  سازه - 11اجتماعی و 

ها  ارزش - 44منظر بام و - 32به  1اما امتیاز . ابعاد کالبدي، عملکردي و اجتماعی است
شکل و فرم - 1تکرار و ریتم و  - 21سازي،  جنس و بافت زمین و کف - 2به  2و امتیاز 

دهد که وجوه بصري، فرهنگی و محیطی جایگاه  و شیب و عوارض زمین نشان می
در میانه جدول نیز معیارهاي متنوع معنایی، احساسی، هویتی، ادراکی . شاخصی ندارند

این نگرش تقریباً مردانه واجد . باشند انگر توجه همزمان به ابعاد مختلف میبی... و
شمارد، که با شرایط سنی  رویکردي کاربردي است که معیارهاي اجتماعی را نیز مهم می

  .باشد هاي میانسالی افراد متناسب می و ویژگی
نده نمای 68/1این عامل با مقدار ویژه  ):Jعامل (محور  نگرش مدنی و فرهنگ

دیپلم و بازنشسته  ساله ساکن مشهد، فوق 66یک زن . هاي تحقیق است از دیدگاه% 7/4
ساله مشهدي با تحصیالت ابتدایی و  82با این عامل همبستگی معنادار دارد اما یک مرد 

  و  9ها، امتیاز  ارزش -42در این دیدگاه . شغل آزاد همبستگی معکوس دارد
  میراث فرهنگی و خاطرات جمعی و  - 34، ها و مراسم رویدادها و جشن - 38
احساس غرور مدنی و کرامت شهروندان،  - 57و  8احساس ایمنی و امنیت، امتیاز  - 51

در سوي . دارند تا تأکید بر ابعاد فرهنگی، عملکردي و ادراکی مشخص گردد 7امتیاز 
و  منظر شبانه - 13شکل و فرم و شیب و عوارض زمین و  - 1به  1مقابل نیز امتیاز 

اندازهاي مناسب و متنوع و  دید و چشم - 29فرم و هندسه و سبک،  - 16به  2امتیاز 
هاي فرمی، بصري و معنایی  تر ویژگی حس کمال و معنویت نشانه اولویت پایین- 52
  هاي دیگر اهمیت متوسط به معیارهاي متنوعی اختصاص مشابه برخی نگرش. باشد می

باشد، هرچند رویکرد مدنی  در این دیدگاه زنانه مییافته که باز نشانگر نگاه چندبعدي 
  .و محوریت فرهنگ بارز است
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  گیري نتیجه
فردمحور و نوگرا،  - 3گرا،  جزءنگر و طبیعت - 2کارانه و سنتی،  محافظه - 1هاي  نگرش

 - 7تخصصی و معمارانه،  - 6محور،  گرا و محیط عمل - 5نگر،  گرا و کل شهرت - 4
 - 10گرا و  کاربردي و جامعه - 9گرا،  اجتماعی و تجربه - 8محور و معناگرا،  طبیعت

هاي عاملی شناسایی شدند تا درك بهتري از  محور، به کمک تفسیر آرایه مدنی و فرهنگ
ویژه در مقیاس خرد یعنی فضاي  شناسی منظر شهري به هاي مختلف در زیبایی دیدگاه
  .بوجود آید) ها ها و میدان شامل خیابان(شهري 

گانه حاصل از تحلیل عاملی کیو، نگاه  هاي ده ژگی مشترك میان نگرشبارزترین وی
ها، همزمان به ابعاد مختلف ارزیابی زیبایی منظر شهري  غالب نگرش. چندبعدي است

محیطی، عملکردي، فعالیتی، اجتماعی، تاریخی،  اعم از فرمی، بصري، کالبدي، زیست
شته، اما اهمیت تمامی معیارهاي فرهنگی، احساسی، ادراکی، معنایی و هویتی توجه دا

 بیان هاي متفاوت یا به ها به ویژگی توجه بیشتر نگرش .اند هیچ بعدي را برابر ندانسته
هاي تئوریک در  بندي معیارهاي یک بعد، به معنی نبود مرزبندي دیگر پراکندگی رتبه 

که دهد  باشد و نشان می شناختی می نظر مردم و توجه صرف آنها به تجربه زیبایی
برخالف تصور رایج، غالب شهروندان لزوماً تمرکز خاصی بر وجوه ذهنی، ادراکی و 

شوند را  معنایی ندارند و ابعاد محیطی، کالبدي، بصري و عملکردي که عینی تلقی می
نیز مدنظر دارند و بر اساس دیدگاه خود معیارهاي متنوع عینی و ذهنی را مشخص 

  .سازند می
تنها ) جز تخصص در هنر و معماري به(کنندگان  رکتدر میان مشخصات مشا

 Iو  A ،B ،D ،E ،Gهاي  توان بر نگرش افراد مؤثر دانست چرا که عامل جنسیت را می
غالباً زنانه هستند، و همبستگی معکوس مرد در  Jو  C ،F ،Hهاي  عمدتاً مردانه و عامل

در تبیین تمایز . کند هاي قبل را به تضاد بدل می نیز تمایز جنسیتی نگرش Jعامل 
هاي زنانه و مردانه باید نوع و سطح حضور، تجربه و مشارکت آنان در شهر و  نگرش
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هاي متفاوت و  هاي موجود براي هرکدام را مؤثر دانست که باعث بروز دغدغه فرصت
  .هاي متباین شده است در نتیجه نگرش

توانست  ا میکنندگان از تمام شهره گرچه انتخاب مشارکت: محدودیت پژوهش
تري گردد، اما با توجه به محدودیت توان هزینه و  هاي متنوع منجر به شناسایی نگرش

سعی شد انتخاب شهرها با گستردگی جغرافیایی قابل قبولی صورت  ،زمان پژوهش
  .ها براي نمایندگی کل تا حد ممکن به وجود آید گیرد تا گوناگونی و تفاوت مقیاس
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