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 چکیده:

منظر شهری واقعيتی عينی و ذهنی است که از مشاهده هر فرد از محيط بصری به دیده می آید به عبارت دیگر منظر شهری 

کمك شایانی در توصيفی از واقعيت موجود فضاهای شهری است. تحليل کالبدی و ادراکی در منظر در یك فضای شهری 

جهت شناخت ارزش های یك فضای بلندمرتبه می کند. خيابان ارگ مشهد نيز به عنوان یك محور تاریخی واجد شهرسازی 

و معماری سنتی ایران است. از مشكالتی اصلی این محور نبود ضابطه ای جهت ساخت و سازهای جدید در جهت هماهنگی با 

وه بر کاهش غنای حسی، حس تعلق و خوانایی این ساختمان ها می باشد. تاکيد کانون های شاخص هویتی می باشد که عال

این نوشتار بر وجوه معنایی و بصری منظر این بنا در ادراك شهروندان بوده و در بخش های متعدد شناختی، احساسی، 

 روش به که بوده جنيست(  دو هر نسبت برابر از نفر )به 011 شامل آماری تفسيری و ارزش گذاری ارزیابی شده است. جامعة

 )نسخه SPSS نرم افزار  در ه ها داد تحليل و آنان توزیع گردیده بين بسته سؤاالت شامل ای پرسشنامه و انتخاب تصادفی،

است و  گرفته قرار ارزیابی و استخراج مورد ادارکی های مؤلفه ميانپيرسن  همبستگی ضرایب ادامه، است. در شده ( انجام01

دهند. بعد ارزش گذاری شامل نوع مصالح به کار رفته ، ميزان ضرورت تمایز قرارگيری مناسب و ميزان جلب  می ننشا نتایج

( همچنين متغير % 86توجه این ساختمان ها بيشترین ميزان همبستگی با حس زیبایی و لذت از این ساختمان را دارد. )

يجه ميتوان ادعا کرد که این متغير روی تمایز و همخوانی ارزش گذاری همبستگی مناسبی با بعد تفسيری دارد. در نت

( همچنين احساس لذت و زیبایی از ساختمان های بلند با ميزان همخوانی % 68ساختمان ها با محيط اطراف نيز اثرگذارند. )

د ميزان خوانایی با آنها با محيط اطراف و ميزان متمایزسازی آنها نيز بستگی مناسبی داده و در ساخت این ساختمان ها بای

محيط اطراف مورد توجه قرار گيرد و ميزان هماهنگی بصری با بافت طبيعی و فيزیكی شهر به سبب عدم ارتباط با زمينه و 

 قلمرو های رفتاری و کالبدی یك فضای واسط دارای مرزهای مشترکی هستند که تداوم فضایی مطلوب را فراهم می آورد.

 

 مان بلند مرتبه،پيمایش اجتمایی،منظر شهریادراك ،ساخت:واژگان کلیدی
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High physical indicators of urban spaces from the perspective understanding the 

pedestrian. 

Case Study: Castle Street, Mashhad (building mallat Bank) 

 

 
Abstract 

Urban Landscape fact that the objective and subjective visual media to any person other 

words, there is a description of the reality of urban spaces to urban landscapes. Physical and 

perceptive analysis in perspective in an urban area would be helpful to understand the value 

of a high space. Mashhad Castle Street as an urban center possesses historical and traditional 

architecture Iran. This article focuses on the meanings and visual point of view, the building 

is in the perception of citizens in the several cognitive, emotional, interpretation and 

evaluation was conducted. Population consisted of 011 patients (equally from both gender), 

which is randomly selected and distributed the questionnaire included closed questions and 

data analysis software SPSS (version 01) was used. Then, Pearson correlation coefficient 

between cognitive components extracted and evaluated, and the results show. After 

evaluation, including the type of materials used, the need to differentiate and attract the 

attention of the appropriate placement of the buildings the highest correlation with the sense 

of beauty and enjoyment of the building. (86%) and variable value a good relationship with is 

the interpretation. As a result, it could be argued that these factors also influence the 

differentiation and consistency of the buildings with the environment. As a result, it can be 

claimed that these factors also influence the differentiation and consistency of the buildings 

with the environment.(66%) The sense of joy and beauty of tall buildings and between them 

and the environment they depend distinct appropriate and in the construction of the building 

should be considered the readability environment and The visual harmony with the natural 

and physical fabric of the city due to lack of communication with the field and scope of 

behavioral and physical space that borders the interface provides the continuation of a 

favorable space. 

 

Keywords: Perceived, high-rise building, social scrolling, Urban Landscape 
 

 

 
 

 پرسش پژوهش

 حيترج نیدر ا تبانك مل یبنا یكیزيف یها یژگیدارد و کدام و تیدر ادارك شهروندان اولو یطياز ابعاد ادراك مح كیکدام 

 موثر است؟

 

 

 مقدمه

یكى از پيامدهاى شهرنشينى سریع کشور در دهه هاى اخير، ظهور پدیدة بلند مرتبه سازى است که از الگوى غربى آن 

ا تقاضاى سرسام آور مسكن استفاده شده است.بررسی مسائل ساختمان های بلند مرتبه در منظر شهری دارای برای مقابله ب

ابعاد مثبت و منفی زیادی است. شناخت این ابعاد می تواند تصميم گيرندگان را در جهت تقویت ابعاد مثبت و همچنين 

 حذف ابعاد منفی کمك نماید. 
و بناهای بلند خوشه ای تجربه حذف دیدهای شهری را در پی دارد. ساختمان های  برج های منفرد دارای مفهوم منيت

بلند مرتبه در شهرهای امروزی، همواره یكی از موارد تأثيرگذار در مناظر شهری است و جنبه نشانه ای، زیباشناسانه، 

که بيشتر تصميمات کشوری ما  هویتی و خواناسازی محيط از جمله ابعاد قابل بررسی نقش آنها در منظر شهری در حالی

برای این نوع بناها بدون توجه به این اتخاذ می شود. به همين دليل، این پژوهش با توجه به خال نسبی علمی , تحقيقاتی 
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در صدد است با نگاهی دقيق تر ابعادچگونگی تأثير بلند مرتبه سازی را در منظر شهری روشن تر نماید.برج های بلند تأثير 

 خط آسمان دارند. زیادی بر

نا آگاهانه در طول راه،  ایروزمره ؛ شهروندان که هر روز به صورت آگاهانه  یزندگ یجز فضاها ستين یزيچ یشهر یفضاها

شهروندان است .  هيکل یفصل مشترك زندگ یشهر ی( و فضاها73، 0738شود. )پاکزاد  یاز منزل تا محل کار ، ادراك م

 ارتقاء.  یبرا یبه مثابه بستر یشهر یشهروندان است. فضاها هيکل یفصل مشترك زندگ یشهر یفضاها

در  ادهيناظر پ دیاز د یشهر یسبب توجه به کالبد فضاها نیدارد. بد ديتاک یشهر یشناس ییبایجامعه بر ز یهنر تيفيک

شكل  یراب یشهر یمعمار جادیا ،یهنر یمحصور ، متداوم، منسجم و هماهنگ با ارزش ها یها ابانيها و خ دانيم

. رديگ یدر دستور کار قرار م یفرهنگ یفضاها مثابهبه  یشهر یبر فضاها ديشهر مطلوب و تاک یمايبه س دنيبخش

 (. 00: 0761 ،یبي)حب

 ،یرو ادهيپ ح،یانسان ها، تفر انيکه امكان مراوده م ییشود. جا یمحسوب م یاز عناصر شهر یكیها به عنوان  ابانيخ

 ،یاجتماع یگاه زندگ یشهر و تجل یعنصر اصل ابانيخ نيلوسيم ی( . از نظر8: 0766،  یني.. )معگذارندن و اوقات فراقت و.

 ( .03: 0761 یبيشود) حب یشهر محسوب م یاتيح یو عملكردها

از دانش، عواطف  یرو بخش قابل توجه نیآورد منظر شهر است، از ا یشهر را بوجود م دهیاز سطح تماس انسان و پد آنچه

 .رديگ یآن شكل م ريشهروندان تحت تاث یطيو رفتار مح

سازد،  یرا فراهم م ی( شهری)پاتولوژ یشناس بيامكان انجام آس ،یمتن شهر "قرائت "شهر عالوه بر ممكن ساختن  منظر

ببرد، مشخص  یپ یو یبه امراض درون ماريقادر است از رنگ، عالئم و عوارض موجود در چهره ب بيهمان گونه که طب

، 0763)گلكار،  دیسود جو یشهر یشناس بيجهت آس یابزار وانبه عن زيبتواند از مطالعه منظر شهر ن زين یشهر یطراح

18 ،13 . ) 

ناموزون و  یها هیواسط، ال یدر جهت کشف فضاها یو ذهن ینيمنظر ع ليبه تحل یکار پژوهش نیموضوع در ا تياهم

)شامل مولفه  ینيبه دو صورت منظر ع ادهياز منظر عابر پ یشهر یگم شده و بدنه فضاها یکالبد یها هینامتعادل و ال

 .میپرداز یارگ شهر مشهد م یخیمحور تار دو( یی) خوانا یثابت و متحرك( و منظر ذهن مهيثابت، ن یها

 بخش شهر ها هستند.  تیاز ارکان ارزشمند و هو یآثار فرهنگ نیبه عنوان گران بهاتر یخیبافت تار

ارگ شامل عناصر و  یخیبه عنوان شالوده و اساس بافت تار زيارگ شهر مشهد ن یحیو تفر داریا – تجاری – یخیتار محور

در جهت  دیجد یجهت ساخت و سازها یمحور نبود ضابطه ا نیا یاست. از مشكالت اصل یخیارزشمند تار یفضاها

 یشهر یفضا نیا یفحه هارفتن تداوم ص نيبه ازب رموضوع منج نیباشد. ا یم یتیهو یشاخص یبا کانون ها یهماهنگ

مخدوش کرده  یانيم یآنها را در سكانس ها یشده است و منظر ذهن ادهيمنظر عابر پ یو بصر ییادراك وجوه معنا یبرا

 كیاز  ییپرده ها ای یقيقطعه موس كیاز  ییدر طول زمان همانند فرازها ییصحنه ها یو متوال یدر پ یاست. ادراك پ

که اگر  یکند به طور یتئاتر را ساخته و پرداخته م ای یقيقطعه موس تيگرفتن آنها، کل است که پشت سرهم قرار ترتئا

 آنها توسط شخص ادراك کننده حفظ نشود، احساس وحدت در فضا دشوار خواهد شد. نيارتباط ب

 

 انجام تحقیق: ضرورتاهمیت و 

 یعرصه  نیو حساس تر نیمهمتر اباني،خشود ینام برده م یشهر یمايس شیو نما یعامل طراح نیبعنوان مهمتر ابانيخ

 است. یشهر یدر فضا یعامل ارتباط نیاست و مهمتر یشهر یبروز طراح

 یطراح-ی)معمار یکالبد یظهور و بروز طراح یهستند.جنبه ها یبناها و ساختمانها و کالبدشهر یعرصه طراح ابانهايخ

و ادراك شهروندان  یرکن منظر شهر نیبعنوان مهمتر یشهر یابانهايخ نیشود.بنابرا یفضاها مشاهده م نی( در ایشهر

 برخوردار است. یشهر یاحدر طر یا ژهیو تيبلندمرتبه اهم ینسبت به ساختمانها 

و برخوردار از  یحیو تفر ی،تجار یشهر در قالب دوعملكرد ادار یو کارا یاتيح یاز محورها یكی زيارگ مشهد ن ابانيخ

 یكیمحور درگذشته  نیدر شهرمشهد برخوردار است.ا یا ژهیو گاهیرزشمند است.و از جاا یو تعدد ساختمانها یخیقدمت تار

و  وستهيپ یمدرن معمار یساختمان ها جادیا لياول بدل یپهلو هشهر بوده است.که در دور یمحورها نیاز لوکس تر

)مانند بانك  ابانيخ هيحاشباز  یمحوطه ها انيبصورت گسسته و درم ییکم کم به احداث بناها ابانهايخ هيهماهنگ حاش

مانند  یزيانگ اطرهو خ رياخ یبناها بیتخر زين رياخ یشده و در دهه ها لیعرض اندام داشتند تبد شتريکه ب ی( با احجامیمل

 ینامتناسب بيو ترک یمیقد یو رهاشدن بناها یمیمدرن قد یساختمانها نيدر ب دیجد یبرج ها جادیمتروپل و ا نمايس

فراهم نموده  ادهيعابر پ یرا برا یسردرگم یمحور نوع نیمختلف ا یعدم تداوم مناسب قلمروها نيمچنکرده است،ه جادیا

دارد.که منجر به شكل گرفتن  یمیقد ابانيخ نیا یکالبد یزیدر طرح ر هیپا قاتيتحق داز عدم وجو یمسائل حاک نیاست.ا
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مختلف محور و عدم ارتباط متناسب  یع در بخشهاگسست در انقطا جادیو ا نهيناهماهنگ با زم یساختمانها و سازه ها

 دهد. یرا شكل م قيمسائل ضرورت تحق نیمختلف شده است.ا یسكانس ها

 

  قی.روش تحق1

موضوع  اتيو شناخت ادب ینوشتار که به مباحث نظر نی. بخش نخست ابردیبهره م  یبيپژوهش از روش ترک نیا

شده است.  بخش دوم به مورد  سريم یدر بستر کتابخانه ا یفيک یاختصاص دارد، به واسطة استفاده از راهبردها

از جمله  «یاجتماع شیمايپ فيتوص»است.  هاستفاده شد یشیمايپ یاختصاص دارد و از راهبرد کمی در بستر یپژوهش

بسته  باز و یآن، پرسشنامه ها یاست و ابزار اصل ییگرا و استقرا تينيراهبرد ع یمنظر است که نوع فيتوص یراهبردها

ادراك  یبررس ی)بسته( برا یی(، لذا مجموعه پرسش ها37، 0713است )اسدپور  افتهیسازمان  مهين یو مصاحب هها

بخش توسط نرم افزار  نیحاصل از ا یشده اند. داده ها عیو توز ميبخش نخست تنظ یبر اساس مباحث نظر نشهروندا

SPSS  دهیارائه گرد یو اکتشاف یاستنتاج كردیبا رو جیانتها نتاقرار گرفته است. در  یآمار لي( مورد تحل01)نسخة 

 بیانتخاب شده اند ضر ینمونه مورد تیسا حدودهشده و در م نشیگز یپژوهش به صورت اتفاق نیا یاست. جامعه آمار

اعتبار سؤاالت پرسشنامه محاسبه شده است. هرچه  زانيکرونباخ( جهت سنجش م یپرسشنامه )آلفا یاتكا تيقابل

 لةيبه وس زيسؤاالت ن یهمبستگ زانيم یاست. بررس شتريتر باشد، اعتبار پرسشنامه ب كینزد كیشده به  ادی بیضر

 گليدارد ) س یکاربرد فراوان یپارامتر ريغ یآمار یاست که آزمون ها رفتهیصورت پذپيرسن  یستگهمب بیمحاسبه ضر

 یابیآن به جامعه را ارز مينمونه و تعم جیل از نتااعتبار حاص زانيم ،یهمبستگ بیضر یدار ی( معن 367و  01، 0767

دو  انيم یکامالً مثبت یباشد، همبستگ كی ابرعدد بر نیاست؛ و اگر ا ريمتغ 0و  0- انيشاخص م نیکند. مقدار ا یم

در  شیاگر افزا گر،ید انياست. به ب یکامالً منف یهمبستگ نیباشد، ا كی یوجود دارد و اگر برابر منف یمورد بررس ريمتغ

 یو مثبت است و بالعكس )ساع ميمستق ريدو متغ نيب یباشد،  همبستگ گرید ريدر متغ شیهمراه با افزا ريمتغ كی

0766.) 
 

 . سوابق پژوهش2

 یمناسب یینسبتا همگن ،روا یو فرهنگ یبا ساختار اجتماع یپژوهش به سبب جامعه امار نیحاصل از ا یاطالعات امار

 نیموضوع،ا نیخواهد کرد.عالوه برا ليمرتفع تسه یبناها ریسا یطراح یبه الگوها یابيان دست یها افتهیداشته و 

شهروندان درباره ان کمتر  اتیپرداخته شده است لذا نظر رکمت یداخل یاست که در نمونه ها یرمسكونيغ ییبنا قيتحق

 ديداشته باشد. س یتر یه عمودتواند جنب یاست و م یمسكون ستهیحاصل از عملكرد و تجربه ز یها یداور شيپ جهينت

 بابلندمرتبه  یدر ساختمان ها یطيمح یدانش روان شناس گاهیجا یبه بررس یدانشپور و همكاران در پژوهش یعبدالهاد

 یمعمار جیجهت ترو ییراهبردها یمازلو، به معرف یازهاياشاره دارند.انان با مبنا قراردادن هرم ن داریپا یمعمار كردیرو

 ه اند.پرداخت داریپا

مشاور مورد سنجش قرار گرفته  یمیتوسط مهرداد کر یدر پژوهش یبرج از نگاه شهروندان(( تهران ییبایمثال ))ز یبرا

 تيفيو ک یبصر راتي،تاث یطراح وهيدر خصوص فرم،مصالح،رنگ، ش ینفر از شهروندان تهران71 اتیمقاله نظر نیاست.درا

هستند که  تيارجح یشهروندان دارا دیاز د ییدادند،بناهانشان  جیشده است.نتا دهيپرس یساختمان مسكون00ساخت 

 برخوردار هستند ییو معنا ی،فرهنگ یخیتار یدر ساخت دارندو از نشانه ها ییباال تيفيقرارگرفته،ک دیدر محور د

اور و مش یمیشود)کر یم یمنته یشهر یها دهیبه حذف د یخوشه ا یبوده و بناها تيمفهوم من یمنفرد،دارا یها برج

 ی)نمونه موردیدر منظر شهر یمستخرج از رساله خود تحت عنوان نقش بلندمرتبه ساز جیدر نتا ی( و0761همكاران

دسته از شهروندان 0 ییکه در شهرتهران و براساس پاسخگو یمطالعه مور یکند ))در بررس یاشاره م نيشهرتهران( چن

که از  یعوامل دیمشخص گرد دياز کارشناسان( به انجام رس دسته كیدسته از ساکنان مناطق مختلف تهران و 7)شامل 

 یساخت و رنگ بناها تيفيعبارتند از: فرم، مصالح و ک بيرا دارند به ترت ريتاث نیشتريبلند که بر شهروندان ب یبناها

 یبناها یو بصر ییبای،ز ییاز کارشناسان به اثار معنا شتريکه شهروندان ب دیمشخص گرد یبررس نیدر ا نيهمچن بلند

 (0711مشاور  یمیبلند اعتقاد دارند(()کر

بلند   یساختمانها یبصر یدگيچيپ ريتاث یو همكاران به بررس تثي( هstamps0110. )یرانیرايغ یپژوهش ها انيم از

که لذت و  افتندیدر یروانشناس یدانشجو 81 یپاسخها یشهروندان پرداختند.انان با بررس حيدر خط اسمان شهر بر ترج

)هاله( شهر بوده و  لوئتيس یدگيچياز پ ینما ناش یبند هشبك ريدر مواجهه با هر خط اسمان تحت تاث جانياس هاحس

با نمونه انجام شده  قيتحق نی(. اHeath et al3111خط اسمان موثرند) یدگيچيپ یابیو نماها تنها در ارز یمفصل بند
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در  وثرعوامل م یجهت که به بررس نیکمك نوشتار حاضر از ا یبه اجماع نظر جینتا یتواند به توسعه  یدر شهر تهران،م

 و کمتر پرداخته شده است دیاختصاص دارد جد یمدرن شهر یبناها نیادراك شهروندان از منظر مرتفع تر

 

 

 .مبانی نظری ورویکرد پژوهش3

 

 محیطادراک منظرشهری وشناخت  .1-3

ت می پزیرد. حواس های مختلفی به مثابه گيرنده های فرایند ادراك محيط در انسان توسط حواس پنج گانه صور

« دروازه های دانش و دانایی» اطالعاتی به لحاظ اهميتی که در امر احساس ، ادراك، شناخت و ...امور دارند. در حقيقت 

 انسان تلقی می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نيز شناخته اند مثال درد یا  حواس اصلی شامل بينایی، شنوایی، بویایی، چشایی و المسه می باشند. امروز حواس دیگری

(. منظر شهری به جهت 0766جهت یابی ولی به هر حال تقسيم بندی کلی پنج تایی همچنان باقی مانده است )پاکزاد،

خود، بيشترین وابستگی را به حس بينایی از ميان حواس پنج گانه دارا می باشد. بدین ترتيب بخش « ماهيت عينی»

 این حس صورت می گيرد.اعظم ادراك منظر شهری توسط 

بررسی نظریه های مختلف ادراکی بيانگر برخی مفاهيم کلی است. ادراك چند بنيانی است و نقش حرکت در ادراك 

محيط مهم است. مردم می آموزند با تجربه بين جزئيات ریز و عناصر کلی تر پدیده های محيط تمایز قائل شوند. نحوه 

تجربيات قبلی است و  در نهایت این فرض که ادراك به طور کامل با ویژگی  نگرش ما به محيط مبتنی بر مقاصد و

انگيزش های خارجی تعيين می شود، قابل شك است. عالوه بر نظریاتی که در باب ادراك ارائه شده ابعاد گوناگون برای 

شناسایی کرده و معتقد (، چهار بعد گوناگون انسان را 0136ادراك تا کنون شناخته شده است؛ برای مثال ایتلسون )

بعد   -بعد تفسيری -( : بعد شناختی  Carmona ,3117است این چهار بعد به طور همزمان عمل می کنند. )

 بعد ارزش گذاری -احساسی
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 شهری منظر.2-3

 دارد حضهور  شههر  در پدیده ای .نگریست آن ظاهری ابعاد به تنها نمی توان دیگر زنده، موجودی عنوان به شهر قبول با

 شههر  آن مهردم  تصهورات  و تصميمات حاصل و ملت ها و اقوام جمعی روحيات و تمدن کيفيت درجه و نماد شاخص که

 توهمهات  یها  و شهاعرانه  عمهل  محصهول  انسان فهم، قواعد و قوانين از خارج یا و اتفاقی کيفی، محصول پدیده این .است

 الزم شههر  به بخشيدن زندگی برای "معنا حامل" عنصری عنوان به و است ساکنين شهر ارادی عمل حاصل بلكه نيست

 .است

 و انگيهزه هها   و نقش ها بر اساس مردم که است رموزی و معانی سمبل ها ، نمادها، شامل کالبدی ، عناصر بر عالوه شهر

 شهده  عجهين  طراتخا با محيط درك و فضا احساس شولتز، نگاه از  .ميكنند درك را آن درونی ، دیگر عوامل و ذهنيات

 فضهای  همان مكان ، او برای  .می نماید جستجو انسان روحی حاالت و تجربه ها در را معانی مكان از بخشی وی است ،

 شههر  بناهای مقابل در که هنگامی] 37: 0763شولتز، [ عام  معنای به هم خاص و معنای به هم بودن زنده  .است زنده

 غيرقطبهی  مهاهيتی  قالب در ميگيرد، صورت آن روی فضا در که متنوعی به هایتجر طریق از موجود کالبد می ایستيم،

 یها  انتزاعهی  نمهادی  شهر کالبد پس  .ارائه می دهد شهر در تحوالت فرایند چگونگی بر دال را توجيهی ذهنی( - )عينی

 کهه  می شود واقعی و موجودی می خورد پيوند ساکنين ذهن با روزمره زندگی در حضور با همواره بلكه نيست، نمایشی

  : می نویسد زادگاهش از بازدید در "کيسی ادوارد" از نقل به "تانكيس" .است درك قابل

 

 مكهان  به همان قدر خاطرات این .می دارد نگاه من برای را خاطراتی مطمئنی بيش و کم صورت به این مكان فهميدن"

 0766:011 کيسهی،  از نقهل  به تانكيس[ می یابند تشاران من حضور در و دارند تعلق من و جسم ذهن به که وابسته اند

 محصهولی  عنهوان  بهه  چهه  شههرها  .است وابسته مكان در حضور به که است شده  مجسم عمل یك خاطره دید، این با]

 آنهها،  فهردی  ادراك ورای آن آثار و دارند وجود که هستند "عينيتی" دارای فيزیكی، محصولی عنوان به چه و اجتماعی

لهذت   در را ذهنيت و عينيت مرز ميتواند شهر در تجربه بودن وجود، این با .است مشخص کلمه کامل معنای به و واقعی

 را اندیشهه  خطهوط  شههر  کالبهد  این دیدگاه، در ] .313 : همان[ باشد تار و مبهم طرق، هراس انگيزترین یا بخش ترین

 از "سَهك "شكل می گيرند.  خاطرات و ميشود پردهس خاك به سكون است، پنهان شهر در معانی ذخایر می کند، دنبال

 معهانی عينهی   را فضا رابطهای و مطلق دوجنبه هر فضا، مفاهيم درباره تحقيقاتش در - 0161 شهر، حوزه نظریه پردازان

 را کلهی  چارچوبی تا می کند اتكا تمایزات از مجموعه دو به او است.  متمایز آن به ذهنی رویكردهای از که می داند فضا

 ميهان  سهنتی  دوگانگی بردن بين از برای ،"لفور" مقابل، در .فضا و ماده ميان تمایز و ذهن و عين ميان تمایز :پدیدآورد

 و فيزیكهی  ذهنهی،  ابعهاد  کهه  اسهت  عقيهده  این بر وی .می کند مطرح را اجتماعی فضای ذهنی، مفهوم و واقعی فضای

 لفهور  .می کنهد  فضا "یكتاگرایانه" نظریه ارائه به شروع ترتيب دینب و داشت یكدیگر نگه از منفك نباید را فضا اجتماعی

 خهاص  فضهای  توليدکننهده  توليهدی،  شهيوه  و جامعهه  هر" : او مينویسد .می داند اجتماعی محصول را اجتماعی فضای

 پهور،  مهدنی [ "کهرد  برخهورد  واقعی و ذهنی ميان فضای دوگانگی با ميتوان که است درکی چنين با تنها .است خودش

 جهاری  آن در شهروندان زندگی می آورد که وجود به را شهر فرهنگ نام به بستری تاریخ، با شهر تعاملی . رابطه]0763

 در دارنهد  به شهرهایشان نسبت مردم که احساساتی .است بستر همين از برخاسته شهر در موجود کيفيت اساساً و است

 زیبها داشهته   فرم می تواند تنها و تنها تاریخ تجربه بدون کالبد وگرنه شود می پررنگ که است تجربه و تاریخ گذشت اثر

 .می کند مكان جاری و زمان بستر در را کيفی ماهيتی که است شهر در انسان اراده .باشد

 

 .معرفی نمونه مورد مطالعه4

تحوالت  ليدل گذشته به یهاشهر مشهد است که در دهه یمیقد یها( از محدودهیفعل ینيارگ مشهد )امام خم ابانيخ

 شهر دچار تنزل شده که افت ... دیجد یدر تقابل با نواح حيو نگاه صح یزیرشتابان شهر مشهد، عدم برنامه

 ليه گذشهته بهه دل   یهها شههر مشههد اسهت کهه در دههه      یمیقد یها( از محدودهیفعل ینيارگ مشهد )امام خم ابانيخ 

شههر دچهار تنهزل شهده کهه افهت        دیه جد یدر تقابل با نهواح  حيو نگاه صح یزیرتحوالت شتابان شهر مشهد، عدم برنامه

   یرانیمرکز شهر ا كیاساس مطالعه تحوالت ارگ به عنوان  نیمحور را به دنبال داشته است. بر ا نیا یو کارکرد یکالبد
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وب کمهك  مطله  یانهده یبه آ ليدر جهت ن نيتحول از گذشته تا به امروز و همچن نیا یهایبه استنتاج قانونمند تواندیم

 کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقه می باشد ونمای آن از وارقه های فلزی خاکستری وسنگ گرانيت   01ساختمان با نك ملت واقع در خيابان ارگ شامل 

 کار شده است. 

 وبه دليل امنيتی از دیگر اطالعات ساختمانی  در اختيار قرار نگرفته است.

 

 

 .محتوای پرسشنامه وتعیین قابلیت های اتکا به آن5

شهروندان شهر مشهد است که به صورت  انينفر ( از م 011)  یمورد بررس یجمعيت آماری شهر مشهد و  جامعه آمار

 یپرسشنامه عالوه بر سؤاالت یحضور داشتند. محتوا ینمونه مورد تیدر محدوده سا یانتخاب شده و همگ یتصادف

سؤال به ضرورت نياز مشهد به ساختمان های  كیپرسش )بسته( است  00شامل  الت،يتحص زانيو م تيمربوط به جنس

 حيو منظر بانك است. ترج یو ادراك شهروندان از معمار هاتيپرسش دیگر در خصوص سنجش ترج 01بلندمرتبه و 

کم، کم،  یليشامل: خ كرتيل اسيدر مق یمرحله ا 6 یارزش یبسته به صورت داور یشهروندان توسط پرسش ها

 شده اند.  یو جمع آور عیروز توز كیهمة پرسشنامه ها در  نيشده است. همچن ميظتن ادیز یليو خ ادیمتوسط، ز

 است: ميقابل تقس ریبه شرح ز تلسونیها بر اساس ابعاد چهارگانه ادراك ا پرسش

و  دیجد زانيم»و « شهر  یبناها انيساختمان در م یریپذ تیرؤ زانيم»در خصوص  ییشامل پرسش ها یبعد شناخت -

 «.ن فرم آن نوآورانه بود

 « .احساس لذت در مواجه با ساختمان»شامل پرسشی در خصوص  یبعد احساس -

اطراف  طيآن با مح زیتما زانيم»و  «رامونيپ طيبانك با مح یهمخوان زانيم»دربارة  ییشامل پرسش ها یريبعد تفس -

.» 

مصالح  تيمطلوب»و « ا بافت خيابان ارگفرم ساختمان ب زیبه تما ازين زانيم»دربارة  یشامل سؤاالت یبعد ارزش گذار -

 «.عالقة مردم به ابعاد و فرم ساختمان  زانيم»و « به کار برده در نما

 

 

 ابتدا با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی )که مقدار اعتبار پرسشنامه می باشد( پرسشنامه را مشخصی می کنيم. 

ان پاسخ داده شده است را وارد آزمون می کنيم. خروجی این آزمون به سوالی که توسط شرکت کنندگ 00برای این کار، 

 صورت زیر می باشد.
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 آزمون الفای کرونباخ

Cronbach's Alpha 

N of 

Items 

.608 11 

 

می  1,6سوال می باشد و مقدار آلفای بدست آمده برابر با  00همانطور که جدول هم نشان می دهد، تعداد موارد مورد آزمون 

 بيشتر شده است، پایایی پرسشنامه رضایت بخش می باشد. 1,3. از آنجایی که این عدد از باشد

 

 :پرسش های بخش ادراکی وشناختی پرسشنامه

 دارد؟ يازمرتفع ن یاز نظر شما شهر مشهد تا چه اندازه به ساختمانها-0

 دارد؟ یانآن همخو يطارگ تا چه حدبا مح یدخيابانجد یاز نظر شما ارتفاع ساختمان ها-3

 دهد؟ یبه شما م یاحساس لذت بخش یدجد یساختمان ها یندر کنار ا یستادنتاچه حدا -7

 است؟ یتشهر قابل رو یگرد یساختمانها ينتاچه حدازب يابانجداره از خ ینا یاز نظر شما ساختمانها-0

 کنند؟ یم یزف متمااطرا يطبه واسطه ارتفاع خودتاچه حد خود را از مح یدجد یاز نظر شماساختمان ها  -6

 است؟ يازتاچه حد ن یزتما ینارگ ا يطمح یكنواختیازنظر شمابا توجه به -8

 ارگ تا چه حد مناسب است؟ ابانيدر خ ییساختمان ها نيچن یريقرار گ-3

 است؟ دونوآورانهیساختمان ها تاچه حدجد نیاز نظر شما فرم ا -6

 ساختمان است؟ نیتاچه اندازه مناسب ا یمصالح نماسازبه عنوان  یفلز یشما استفاده از ورق ها دیاز د -1

 باست؟یشما تا چه حد ز دیساختمان بانك از د نیفرم ا-01

است تاچه اندازه توانسته است  تیاطراف قابل ررو یها ابانيجداره ازخ نیمسئله که ساختمان ا نیازنظر شما باتوجه با ا-00

 توجه شما رابه خود جلب کند؟

 

 

 

 

 پژوهش .یافته های8

(، تحصهيالت  Sexحال به بررسی مشخصات عمهومی شهرکت کننهدگان مهی پهردازیم. بها توجهه بهه فراوانهی جنسهيت )          

(Graduation( و سن )Age ، )11  08نفهر زن مهی باشهند.    00نفر آنها مرد و  66نفر این پرسشنامه را پر کرده اند که 

نفهردارای تحصهيالت بهاالتر از     03نفهر ليسهانس و     67لم، نفر دارای فهوق دیهپ   06نفر دارای تحصيالت دیپلم و زیر آن، 

 سال بوده اند. 61تا  00نفر  03سال و  01تا  70نفر ،  36سال،  71نفر زیر  60ليسانس بوده اند. همچنين 
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رت را بسيار زیاد، درصد این ضرو 06,3 در پاسخ به این سوال که شهر مشهد تا چه اندازه به ساختمان های مرتفع نياز دارد،

 درصد بسيار کم ارزیابی نموده اند. 6,0درصد کم و  08,3درصد متوسط،  70,7درصد زیاد،  37,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Sex * Graduation Crosstabulation 

Count      

  Graduation 

Total   0 3 7 0 

Sex 0 07 00 36 8 66 

3 7 3 36 8 00 

Total 08 06 67 03 11 

Sex * Age Crosstabulation 

Count     

  Age 

Total 
  0 3 7 

Sex 0 33 03 00 66 

3 33 00 7 00 

Total 60 36 03 11 

 ضرورت وجود ساختمان های مرتفع در مشهد

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 6 6,0 6,0 6,0 

3 08 08,3 08,3 30,3 

7 70 70,7 70.7 66,8 

0 37 37,3 37,3 60,6 

6 06 06,3 06,3 011,1 

Total 11 011,1 011,1  
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به چهار بعد شناختی، احساسی، تفسيری و ارزش گذاری ، ميزان همبستگی این متغيرها را با  00تا  3با دسته بندی سواالت 

 ررسی در جدول زیر مشخص شده اند.استفاده از ضریب همبستگی پيرسن بدست آوردیم. نتایج این ب

ميزان ضرورت تمایز ، قرارگيری مناسب و ميزان  با توجه به این جدول ، بعد ارزش گذاری که شامل نوع مصالح به کار رفته ،

درصد(. همچنين  86جلب توجه این ساختمان ها بيشترین ميزان هم بستگی با حس زیبایی و لذت از این ساختمان را دارد )

ارزش گذاری همبستگی مناسبی با بعد تفسيری دارد. در نتيجه می توان ادعا کرد که این متغير روی تمایز و هم  متغير

درصد(. همچنين احساس لذت و زیبایی از ساختمان های بلند با  68خوانی ساختمان ها با محيط اطراف نيز اثر گذارند )

به طور کلی بعد  درصد(. 63سازی آنها نيز همبستگی مناسبی دارد )ميزان هم خوانی آنها با محيط اطراف و ميزان متمایز 

شناختی که شامل جدید و نوآورانه بودن ساختمان ها و ميزان رویت آنها می باشد، نسبت به دیگر موارد مورد بررسی، 

 درصد(. 61همبستگی کمتری با دیگر ابعاد دارد )کمتر از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار هیستوگرام این چهار متغیر  را در شکل های زیر مشاهده می کنید.

 

 

 

 

 

 

 ( 10و  3)  بعد احساسی:

 نیدر کنار ا ستادنیتا چه حد ا

احساس لذت  دیجد یساختمان ها

 دهد؟ یبه شما م یخشب

شما تا چه  دیساختمان ها از د نیا فرم

 باست؟یحد ز

Correlations 

 ارزش گذاری تفسیری احساسی شناختی  

 .Pearson Correlation 1 **363. **444. **314 شناختی

Sig. (2-tailed) 
 

.000 .000 .002 

 Pearson Correlation احساسی
**363. 1 **520. **860. 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.000 .000 

 Pearson Correlation تفسیری
**444. **520. 1 **584. 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
 

.000 

 Pearson Correlation ارزش گذاری
**314. **860. **584. 1 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 
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 ( 6و  4)  بعد شناختی :

 است؟ ید و نوآورانهجد چه حد ساختمان ها تا یناز نظر شما فرم ا

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است؟ تیشهر قابل رو گرید یساختمان ها نیتاچه حد از ب ابانیجداره از خ نیا ینظر شما ساختمان هااز 

 

 (11و  9و  4و  8) ارزش گذاری:

 ارگ تا چه حد مناسب است؟ ياباندر خ ییساختمان ها ينچن يریقرار گ

 است؟ يازتاچه حد ن یزتما ینارگ ا يطمح یكنواختینظر شمابا توجه به  از

 ساختمان است؟ ینچه اندازه مناسب ا تا یبه عنوان مصالح نماساز یفلز یشما استفاده از ورق ها یداز د

است تاچه اندازه توانسته است  یتاطراف قابل رو یها يابانخ جداره از ینمسئله که ساختمان ا ینتوجه با ا ازنظر شما با

 به خود جلب کند؟ توجه شما را
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 ( 6و  3)  بعد تفسیری:

 دارد؟ یوانآن همخ يطبا مح ارگ تا چه حد یدخيابانجد یاز نظر شما ارتفاع ساختمان ها

 کنند؟ یم یزاطراف متما يطچه حد خود را از مح تا به واسطه ارتفاع خود یدجد یساختمان ها از نظر شما
 

الزم به ذکر است که بررسی ميزان همبستگی جنسيت ، سن و ميزان تحصيالت با ابعاد موجود در مطالعه نشان می دهد 

 ارد. که هيچ نوع همبستگی معنی داری ميان آن ها وجود ند

 

   نتیجه گیری

تاریخچه ارگ بيانگر این موضوع است که این محور نقش تفریحی مهمی در مشهد ایفا می کرده اسهت. وجهود سهينماها،    

باغ ملی به عنوان تنها پارك مشهد در آن زمان و مغازه های تجاری به همراه ساختمان ههای اداری پویهای خاصهی را بهه     

انقالب سينماهای این محهور تعطيهل و بهه بناههای متروکهه مبهدل گشهت. فرسهودگی          این محور بخشيده بود. اما بعد از

کالبدی بناها منجر به ایجاد ساخت و سازهای جدید و مدرن شد و بی توجهی به اصول طراحی شهری همهاهنگی صهحنه   

 ها را از بين برد.

يابهان تهاریخی و در مجهاورت بنهای     در مشهد بناهای مرتفع متعددی وجود دارد و این ساختمان از این حهيس کهه در خ  

درصد بعهد احساسهی ایهن سهاختمان کهه حهس        86تاریخی خانه ملك مكان یابی شده است و این ادراك در ميان مردم 

زیبایی و لذت از این ساختمان بيشترین ميزان همبستگی و همچنين از ظرفيت های کالبدی و مكهانی خهود در راسهتای    

تفاده کند و همچنين متغير ارزش گذاری همبستگی مناسبی با بعد تفسهيری دارد  خلق منظر شهری مطلوب و جذاب اس

درصدی در الویت دوم تمایز و همخوانی ساختمان با محيط اطراف دارد و یعهد لهذت و زیبهایی از     68در نتيجه این تمایز 

مبسهتگی مناسهبی دارد و   ساختمان های بلند با ميزان همخوانی آنها با محيط ههای اطهراف و ميهزان متمایزسهازی آن ه    

ميزان خوانایی در بافت اطراف خيابان ارگ و کمترین همبستگی در بعد شناختی که در حيطه جدیهد و نوآورانهه بهودن و    

 ميزان رویت پذیری آن می باشد و بيشتر تحت تاثير سوداگری اقتصادی و عملكرد گرایی افراطی است، که به  

 

و این احساسات در گذر زمان در ادراك عينی شهروندان کمرنگ تر شهده منتههی   الیه های ذهنی شهروندان غنا بخشيده 

 می گردد.

این تحليل در راستای شناخت صحيح سكانس ها در فضای شهری و چگونگی دستيابی به یك فضهای شههری منسهجم و    

یی مطلهوب را فهراهم   تأثير گذار انجام شد، اینكه سكانس ها و صحنه های هر سكانس به چه صورتی باشد که تهداوم فضها  

 آورند. در این راستا برای انجام پروژه های طراحی شهری پيشنهاداتی به صورت زیر ارائه می گردد:

      تقویت و تعریف فضای واسط از طریق ایجاد تباین فضایی بين سكانس ها برای تغيير تهدریجی حهاالت روحهی افهراد و در

 نتيجه ایجاد تداوم مطلوب

 یگر از طریق سلسله مراتب فضاییاتصال دو سكانس به یكد 

     انسجام صحنه های هر سكانس فضای شهری از طریق شناسایی الیه های نامتوازن و نامتعادل در جهداره هها و شناسهایی

 الیه های گم شده کالبدی در جهت تقویت خوانایی و انسجام بصری

 حفظ و تقویت کانون های شاخص هویتی 
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