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        ))))چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

در  نيدهد. بنابرا يم ليبزرگ را تشك يشهرها تياز هو يجذاب است كه قسمت يطيمح يجزء رسانه ها يشهر يتابلوها

 يمردم مردم بررس اهدگيمساله از د نيالزم است كه ا ،يشهر ياز تابلوها يريبا بهره گ يشهر يباشناسيز جاديا يراستا

توان  يپژوهش را م ني. ارديمتناسب تابلوها صورت گ ييجانما ممرد قهيو ابعاد مختلف سنجش و بر اساس سل رديقرار گ

اسنادي  قياست. جمع آوري اطالعات از طر يليتحل - يفيدانست. روش مطالعه توص اي توسعه – يكاربرد قينوع تحق كي

 يبرا t-testو آزمون  Spss ينرم افزارها ،يليتحل- يفيمنظور از روش توص نيده  است. بدبو يدانيكتابخانه اي، مطالعات م

مساله مورد نظر استفاده شده است. جامعه آماري مورد پژوهش در اين تحقيق شامل  يراه حل برا هيها و ارا هيفرض يبررس

كل منطقه در بردارنده شهر  يحدوده آمارباشد و م يم يروز مطالعات كي يط يشهر نيرانندگان و مسئول اده،يپ نيعابر

نفر كاركنان و متخصصان) در  200نفر شهروندان و  1800نفر شامل  2000برابر با ( ونهباشد. تعداد حجم نم يكرمانشاه م

 يآن بود كه جنبه ها انگريب جيشدند. نتا نيينفر بر اساس فرمول كوكران تع 400نظر گرفته شده اند. تعداد نمونه برابر 

، 04/0، 0,000 يمعنادار زانيبا م بيترت هب يمنيو عدالت و ا يمردم، هماهنگ نشيتوجه به ب ت،يختصار، تداوم و جامعا

قرار دارند.  يمناسب تيجنبه ها در وضع نيداشته است و ا يمعنادار ريتاث يشهر يباشناسيبر ز 04/0و  002/0، 03/0

 ريتاث يشهر يباشناسيبر ز 07/0و  07/0، 06/0 يمعنادار زانيبا م بيبه ترت تيو تنوع و هو يبسندگ ،ييخوانا يجنبه ها

 يفهم آن برا تيو قابل ييخوانا زانيگردد كه م يسع ديبا نيقرار ندارند. بنابرا يمناسب تيجنبه ها در وضع نياند و ا هنداشت

استفاده شود و  ير به خوبو از متخصصان ام رديقرار گ يو بررس يمورد بازنگر يمختلف شهر يعموم مردم در تابلوها

ضرور  ريو غ يتابلوها از موارد اضاف ديبا زين ي. از لحاظ بسندگرديقرار گ همورد استفاد يبه خوب نهيزم نينظرات مردم در ا

 يباشد. بحث بعد يم تياهم يدارا اريامر بس نيكه ا ندينما انيو كامل ب دهيرا به صورت گز يو مفهوم اصل ندينما زيپره

 يشهر كرمانشاه تابلوها يانبهاگر راثيو م يتنوع فرهنگ ،يبافت مختلف شهر يبر مبنا ديباشد كه با يم تيتنوع و هو

 نيجنبه اختصار در بهتر ي. به طور كلنديشهر را مخدوش ننما تيشوند تا چهره و هو يآن سامانده يبر مبنا زيمختلف ن

  – قرار گرفته اند. گاهيجا نيدر نامناسب تر تيو تنوع و هو يبسندگ يو جنبه ها تيموقع

  

  

        رسانه، شهر كرمانشاه.رسانه، شهر كرمانشاه.رسانه، شهر كرمانشاه.رسانه، شهر كرمانشاه.    ،،،،ييييباشناسباشناسباشناسباشناسييييتابلو، شهر، زتابلو، شهر، زتابلو، شهر، زتابلو، شهر، ز هاي كليدي:هاي كليدي:هاي كليدي:هاي كليدي:    واژهواژهواژهواژه
  

  

  

        مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه     ----1111

 هاي رفتارها، فعاليت ها، انسان شهر، فضاهاي و كالبد از اعم و مصنوع طبيعي عناصر از اي مجموعه عنوان به شهر منظر

 به كه است طبيعي شهر و اقتصادي فرهنگي، تاريخي، هاي ويژگي يتمام نما آينه شهر، از جلوه نخستين عنوان به آنها
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 شهروندان ذهن آمده در پديد تاريخ طول در كالبد با آن شدن همراه و هاي انساني فعاليت واسطه به كه ماهيتي عنوان

 عيني و واقعي شهرها، مطلوبيت و كيفيت در مطرح اي مقوله عنوان به شهري منظر ).50: 1388ميشود(آتشين بار،  تفسير

 مواجه هنگام بوها صداها، ها، فعاليت فضاها، بناها، از اعم شهر ملومس و گوناگون مظاهر درك و مشاهده حاصل و بوده

 مي ساخت انسان هاي محيط  حوزه مختلف موضوعات و مقوالت به شهري، توسعه هاي طرح. است شهر پديده با شهروند

 مسير در ها طرح اين كه رسد مي نظر به. نمايند مي مديريت و هدايت را آنها شهري، توسعه اسناد طريق از و پردازند

  ).36: 1390 ابيانه، محملي(اند زده رقم را اي انديشه تكامل سير تاكنون، نخستين سالهلي از خود تكاملي

در واقع تشكيل مي دهد.  رسانه هاي محيطي جذاب است كه قسمتي از هويت شهرهاي بزرگ را ءجز تابلوهاي شهري

 خود براي اما نيستند، ما معاصر تاريخ آلبوم تابلوها ايران در هرچند از نمادهاي يك شهر به حساب مي آيد. جزييتابلوها 

 شناسنامه اين اندركاران دست از بايد اينجا در. هستند شهر اهالي شخصيت معرف نوعي به و اند كرده پيدا مهمي شخصيت

 را جامعه مصرفي الگوي و هنري سليقه بكوشند، آن مردم و شهر بهتر هرچه عرفيم در كه بخواهيم شهري عظيم هاي

 و آيد مي شمار به فرهنگي كاري باشد، داشته مادي جنبه اينكه از قبل آنها كار كه نكنند فراموش و بخشند بهبود

 در مهمي نقش داراي يطيمح گرافيك از اي شاخه عنوان به شهري تابلوهاي .است گذاشته آنان عهده بر بزرگي مسئوليت

 سرعت اين اصلي محرك و رود مي پيش به زيادي بسيار شتاب با ما معاصر دنياي. است جامعه اقتصاد و فرهنگ ارتقاي

 به نياز ترتيب بدين كند، مي رهنمون آنها در تنوع و توليد و ساخت سمت به را انسان زندگي تكنولوژي،. است تكنولوژي

 عنوان به شهري تابلوهاي و است تبليغات روابطي چنين به دستيابي ابزار ترين مهم از و آيد مي جودو به تقاضا و عرضه بازار

 فرهنگي، آموزشي، هاي پيام توان مي آن كمك به و دارد برعهده را ها پيام انتقال وظيفه محيطي گرافيك مجموعه زير

 چگونه و بهترزيستن جهت در را آنها و داد قرار مردم ديد معرض در سهولت به را سياسي و تجاري اقتصادي، اجتماعي،

 تابلوهاي ديواري، تابلوهاي ،)بيلبورد( تبليغاتي بزرگ تابلوهاي شامل شهري تابلوهاي. كرد راهنمايي زيستن

 و ديجيتال هاي تابلو وجهي، شش تابلوهاي بعدي، سه گردان تابلوهاي) وجهي سه و چهاروجهي تبليغاتي جايگاه(آلومينيومي

 به همگي ديواري هاي پانل ،)اتوبوس داخل تبليغات(پوستر ترانزيت مترو، و اتوبوس هاي ايستگاه تبليغاتي پوسترهاي ها،بنر

كنند(سعيدي  ايفا شهر سطح در تبليغي نقش خوبي به توانند مي شهر محيطي گرافيك و بيروني محيط تبليغات عنوان

 و غيرمنتظره و توجه درخور غيرعادي، مكانهاي در كه است يغاتيتبل شامل محيطي، تبليغات واقع در ).1390رضواني، 

 ظاهر مخاطبان بر بار نخستين براي كه اجراهايي يعني تازه اجراهاي با همچنين و بديع و غيرمرسوم روشهايي با اغلب

 درآمدي صرف اهنگ تابلوها ، نصب در مند ضابطه و جامع طرح نداشتن ).35: 1390 حسيني،(ميشوند گرفته كار به ميشوند

 روي حتي و اي منطقه هر در كتاب و حساب بدون امروز تابلوها تا شده سبب بخش، اين در متخصص كارشناسان نبود و

 معابري و ها خيابان كنوني سيماي كه كنند مي تاكيد امر كارشناسان. شود نصب و طراحي ها ساختمان و برق چراغ تير

 بي هاي رنگ و نامناسب ابعاد در تبليغاتي تابلوي هزاران استقرار از ناشي هاي نظمي بي علت به اكنون كشور شهري

 بيشتر ها بانك و توليدي هاي شركت اگرچه. است كرده ايجاد عابران روان و روح بر نامطلوبي تاثير و شده زشت تناسب

 عمومي هاي مكان اين كه داشت توجه بايد ولي كنند مشتري جلب تا دهند مي اختصاص خود به را بخش اين تبليغات

 آگاهي ابزاري عنوان به تبليغات امروزه. شوند مند بهره همگان تا گيرد صورت بايد تبليغاتي و است مردم همه به متعلق

 به باشد، انبوه مخاطبان داراي كه ارتباطي ابزار هر زيرا است برخوردار ارتباطات دانش در توجه درخور اهميتي از بخش

 تبليغاتي استفاده بر عالوه بايد عمومي هاي مكان اين از كارشناسان تاكيد به.  گيرد مي قرار استفاده مورد رسانه يك مثابه

 جامعه تربيتي و بهداشتي هاي آموزش تر مهم و مردم عمومي فرهنگ ارتقاء و بخشي آگاهي زمينه در خدمات، و كاالها
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 حيات در تاثيرگذار و مهم عوامل از بخشي عنوان به بوردهايبيل و تابلوها اين .شوند مند بهره همگان تا شود گرفته بهره

  :دارد مختلفي هاي جنبه محيطي تابلوهاي ).67: 1388 پهلوان،(اند شده پذيرفته شهروندان اجتماعي و فرهنگي

 زيباسازي سازمان و نظارت سازمان و شهر شوراي مثل اداري سازمانهاي و شهرداري به كه است شهر سيماي جنبه يك-

  .ميشود ربوطم

  .شود مي اجرا آنها براي محيطي تبليغات واقع در كه هستند شهروندان و مخاطبان آن جنبه يك-

  ).58: 1390 الهيجي،(است آن نمايش و طراحي هاي شيوه و تبليغ خود ديگر جنبه يك-

بر ضرورت تدوين  شهرياي موجود بخش تابلوه در همين ارتباط شماري از كارشناسان با تاكيد بر بازنگري آيين نامه هاي

شهري بدون برنامه ريزي اكنون چينش تابلوهاي  .نده ادر كشور تاكيد كرد شهريتابلوهاي  برنامه جامع ملي آيين نامه

 يعني  مخاطب خود با را ترين ارتباط نزديك بيشترين و شهر منظر .، منظر و سيماي شهري را زشت كرده استمتناسب

  ).30: 1390مكاران، (قلعه نويي و ه دارد  مردم

بنابراين در راستاي ايجاد زيباشناسي شهري با بهره گيري از تابلوهاي شهري، الزم است كه اين مساله از ديدگاه مردم  

  مردم بررسي قرار گيرد و ابعاد مختلف سنجش و بر اساس سليقه مردم جانمايي متناسب تابلوها صورت گيرد.

  

        پژوهشپژوهشپژوهشپژوهش    نهنهنهنهييييششششييييپپپپ    ----2222

 تر باشد، پيچيده محيط هرچه كه است معتقد و داند مي هاي شهري محيط هاي مطبوع ويژگي از را يپيچيدگ  راپاپورت

  ).1388يابد(بحريني،  مي افزايش آن مفيد اطالعات ميزان

در  خيابانهايي كه از بسياري اگرچه كه ميدارد بيان و پنهان ميداند نظمي داراي را ها خيابان آشفته ظاهر )1388( جيكوبز

 به وضوح اعالم مي كنند جلويي قسمت جزئيات و فعاليت گيج كننده اي هستند، اغتشاش دچار مي گيرند، قرار ما مقابل

 عملكردي نظامهاي پيچيده نظم ديدن وي مي دهد. رخ گوناگوني امور بسيار آن تركيب اشكال در و است قوي زندگي كه

 به كه نشانه هايي مي داند را درك اين براي نياز تاكتيكهاي مورد فهم مي داند و و درك به نياز را آشفتگي و به مثابه نظم

  كنند. حس را آن و ايجاد را نظم ميبنيد، آنچه از به جاي آشفتگي خود خاطر به تا مي كنند كمك مردم

شهري پرداختند كه  محيط كيفيت ارتقاء در موثر قدمي شهري تابلوهاي ) به بررسي ساماندهي1385دانش پور و رحيمي(

 نيست، امكان پذير تفضيلي و جامع هاي طرح به اتكا با حاضر حال در شهري، تابلوهاي نتايج بيانگر آن بود كه ساماندهي

 ويژه (به ها كه شهرداري است الزم بنابراين گردد. نمي موردي چنين شامل ها طرح اين موجود خدمات شرح كه چرا

  .دهند قرار مدنظر اجرايي را -مطالعاتي هاي طرح انجام خصوص، اين در بزرگ) و متوسط شهرهاي هاي شهرداري

 مورد(شهري  منظر شكل تغيير فروشگاهها در تبليغاتي تابلوهاي ) در مقاله اي به بررسي نقش1390قلعه نويي و همكاران(

 تابلوهاي توصيفي به اين نتيجه دست يافتند كه- پرداختند و بر اساس روشي تحليلي )عباسي چهارباغ خيابان مطالعاتي:

 بي ها و رنگ از نامناسب علت استفاده به كالبدي، زمينه با چيدمان و جمله فرم هايي از هماهنگي داشتن باوجود تبليغاتي

 منظور انجام به بگيرد. صورت اصالحاتي زمينه اين در است الزم و ندارند را الزم مطلوبيت بصري فرهنگي زمينه توجهي به

 كمي عام ضوابط تدوين كه سوم رويكرد انتخاب با پژوهش اين در كه كرد اتخاذ مختلف يردتوان سه روك مي اصالحات اين

 ساماندهي تابلوهاي و طراحي براي پيشنهاداتي و چهارچوب ارائه به است، هاي مناسب نمونه و ارائه الگوها و كيفي و

  .است شده پرداخته چهارباغ تبليغاتي خيابان
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مشهد پرداختند  شهر سطح در بيلبوردها يابي مكان و طراحي پيشنهادي رسي  ضوابط) در پژوهشي به بر1390جمشيدي(

 زمينه در اين كنوني ومعضالت و يافته توسعه كشورهاي به مربوط ضوابط كشور، در موجود ضوابط زمينه و در آن در

 تا ارائه گرديده مشهد شهر سطح در بيلبوردها يابي مكان و طراحي جهت پيشنهادي ضوابطي آن از پس و گرفته صورت

  .گيرد قرار استفاده مورد مدون دستورالعملي عنوان به بيلبوردها خصوص در آينده هاي ريزي برنامه در

شهر به  در محيطي تبليغات ساماندهي تهديد درباره و ) در پژوهشي با عنوان فرصت1390سعيدي رضواني و شش پري(

 در شهروندان رواني و روحي نيازهاي به پاسخگويي جهت در است امري شهري زيبايي اين نتيجه دست يافتند كه مقوله

 الزم آن به پرداختن گذشته از بيش جديد، نيازهاي ظهور و زندگي شيوه هاي تغيير سبب به امروزه شهري كه محيطهاي

استفاده  اما ندتاثيرگذار شهري منظر زيبايي در ...و مصالح فرم، نور، رنگ، جمله از متعددي عناصر نظر مي رسد. به

 و جمله عناصر از كند. بصري آلودگي ايجاد مي تواند حتي و داشته شهري منظر در معكوس تاثيري عناصر اين از نادرست

 عناصر برد، نام شهر فيزيك و كالبد جدانشدني جزء عنوان به آنها از ميتوان كه شهري مناظر اجزاي

 به آشفتگي منجر مختلف داليل به گاهي باشند، داشته شهرها در ثبتيم نقش مي توانند كه حال عين در كه تبليغاتي اند

  مي شوند. شهرها سيماي در ناهماهنگي و شهرها در

 بزرگراه شهري منظر و محيط پايدار توسعه ارتقاء منظور به تجربي ) در مقاله اي به بررسي پژوهش1390مثنوي و فتحي(

 مي ها استفاده كنندگان پرداختند كه نتايج بيانگر آن بود كه سبزراه بصري ترجيحات مبناي بر و "سبزراه" رويكرد با

 ها آن باشند. شهري بستر در استقرار مورد منطقه مانند در بي و خاص شخصيت يك كننده حفاظت و ايجادكننده توانند

 توجهي قابل تأثير محيط شناختي زيبايي هاي و جنبه بصري كيفيت همچنين و شهر اكولوژيك كيفيت در مي توانند

 سبزراه همچنين دهند. افزايش يا كاهش شهروندان را در منظر از مراقبت و محيط به تعلق حس نتيجه در و باشند داشته

 امنيت و سالمت زيستي، محيط تفرجي، آموزشي، فرهنگي، اقتصادي، ابعاد از را شهروندان زندگي كيفيت ميتوانند ها

 در تواند مي شهرها در سبزراهي هاي شبكه در قالب خصوص به ها، سبزراه از استفاده گسترش نتيجه، در دهند. ارتقاء

 درازمدت در امر اين باشد. اثرگذار شد، اشاره ها به آن پيشتر كه مواردي از ديگر بسياري و شهروندان رضايتمندي افزايش

 سرمايه از مراقبت و حفظ براي ها آن احساس مسئوليت نتيجه در و شهروندان محيط به تعلق احساس روند بر تواند مي

 سبز فضاي گسترش چارچوب در كه دهد نشان مي پژوهش اين نتايج باشد. داشته مثبت تأثير اكولوژيك و طبيعي هاي

 و سودمند ابزار يك عنوان به ها سبزراه استفاده از كردن نهادينه زيستي، محيط پايدار توسعه و كشور شهرهاي در

 سبزراه، با ارتباط در )شهر( منطقه موجود هر وضع تصوير ارائه با توان مي كار اين براي بود. خواهد ضروري كاربردي،

 مرتبط بخشي هاي طرح منطقه، براي آن سبزراه راهبردي طرح ارائه ضمن ها، آل ايده و اهداف چشم انداز، تعيين سپس

 اقتصادي، اجتماعي، هاي عرصه ها در آورده و ها منفعت از وسيعي طيف سبزراه ها كاركردهاي نمود. تهيه نيز را اجزا با

 و بومي گياهان ويژگي راستا در اين گيرد. مي بر در را فراغت اوقات و زيستي تنوع شهري، مديريت كشاورزي، فرهنگي،

  .نمود خواهد ايفا شهر هر و محيطي بومي هويت ارتقا و خلق در اي كننده تعيين نقش ها آن از استفاده و محيط با سازگار

  

  پژوهشپژوهشپژوهشپژوهش    ييييهاهاهاها    ههههييييفرضفرضفرضفرض        ----3333

  تابلوهاي شهري به لحاظ خوانايي توانسته اند بر جنبه زيباشناسي شهري تاثير بگذارند.-1
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  تابلوهاي شهري به لحاظ اختصار توانسته اند بر جنبه زيباشناسي شهري تاثير بگذارند.-2

  ي تاثير بگذارند.جامعيت توانسته اند بر جنبه زيباشناسي شهر و تابلوهاي شهري به لحاظ تداوم-3

  تابلوهاي شهري به لحاظ بسندگي توانسته اند بر جنبه زيباشناسي شهري تاثير بگذارند.-4

  مردم توانسته اند بر جنبه زيباشناسي شهري تاثير بگذارند. بينش به تابلوهاي شهري به لحاظ توجه-5

  تاثير بگذارند. تابلوهاي شهري به لحاظ هماهنگي توانسته اند بر جنبه زيباشناسي شهري- 6

  هويت توانسته اند بر جنبه زيباشناسي شهري تاثير بگذارند. و تابلوهاي شهري به لحاظ تنوع-7

  ايمنيي توانسته اند بر جنبه زيباشناسي شهري تاثير بگذارند. و تابلوهاي شهري به لحاظ عدالت-8

  

        روش كارروش كارروش كارروش كار        ----4444

 آوري جمع. است يليتحل -يفيتوص مطالعه روش. دانست يا توسعه – يكاربرد قيتحق نوع كي توان يم را پژوهش نيا

تحليلي، نرم افزارهاي -است. بدين منظور از روش توصيفي  بوده يدانيم مطالعاتاي،  كتابخانه اسنادي قيطر از اطالعات

Spss  و آزمونt-test  به مجموعه براي بررسي فرضيه ها و ارايه راه حل براي مساله مورد نظر استفاده شده است. با توجه

 اطالعات به دست آمده، گزينه ها و سواالت مورد نياز به صورت مدون و در قالب پرسشنامه تهيه و تدوين شده است. بدين

 بر در را تبليغات و مخاطبين شهري، سيماي اي، شناسنامه بخش سه داراي كه اي پرسشنامه شامل اوليه نمونه يك منظور

(خوانايي، اختصار، تداوم و  ابعاد در مختلف بخش 8 در كرمانشاه شهر تبليغاتي ايتابلوه ساماندهي بررسي براي. دارد

 مي تهيه سوالي 32 پرسشنامه جامعيت، بسندگي، توجه به بينش مردم، هماهنگي، تنوع و هويت، عدالت و ايمنيي) ك

 به و ها پرسشنامه اين از آمده بدست هاي داده از استفاده با سپس گرديد تهيه  آزمون از پيش سئوال 32  بنابراين. شود

 بدست78/0 عدد پرسشنامه براي كه شده محاسبه كرونباخ آلفاي روش با اعتماد ضريب ميزان SPSS22 افزار نرم كمك

 آماري جامعه .است برخوردار الزم پايايي و اعتماد قابليت از استفاده مورد پرسشنامه كه است آن نماينگر عدد اين و آمد

 محدوده و باشد مي مطالعاتي روز يك طي شهري مسئولين و رانندگان پياده، عابرين شامل تحقيق اين در پژوهش مورد

 و شهروندان نفر 1800 شامل نفر 2000( با برابر نمونه حجم تعداد. باشد مي كرمانشاه شهر بردارنده در منطقه كل آماري

  .شدند تعيين كوكران فرمول اساس بر نفر 400 برابر نهنمو تعداد. اند شده گرفته نظر در) متخصصان و كاركنان نفر 200

  

  هاهاهاها    افتهافتهافتهافتهيييي    ----5555

نفر مرد و  241نفر پاسخ دهنده  400بر اساس آنچه مورد بررسي قرار گرفت در بخش توصيفي مشاهده گرديد كه از تعداد 

تا 26نفر مابين 77اد سال، تعد25تا  21نفر بين 99سال، تعداد 20نفر زير 44نفر زن بوده اند. به لحاظ سني تعداد 159

نفر 75نفر متاهل و تعداد 325سال سن داشتند. تعداد  36نفر بيش از 73سال و 35تا 31نفر مابين 107سال، تعداد 30

  مجرد بودند.

-tبراي بررسي نقش عوامل هشتگانه موثر بر زيباشناسي تابلوهاي شهري در شهر كرمانشاه و نيز بررسي فرضيه ها از آزمون 

test شده است كه نتايج در جداول زير ارائه شده است. استفاده  

  بررسي فرضيه ها

  تابلوهاي شهري به لحاظ خوانايي توانسته اند بر جنبه زيباشناسي شهري تاثير بگذارند.-1

        بررسي آزمون تي تست براي معناداري جنبه خواناييبررسي آزمون تي تست براي معناداري جنبه خواناييبررسي آزمون تي تست براي معناداري جنبه خواناييبررسي آزمون تي تست براي معناداري جنبه خوانايي----1111جدولجدولجدولجدول

    درصد 95در سطح اطمينان 

 95در سطح اطمينان   ح معناداريسط tمقدار آماره   درجه آزادي ميانگين
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  درصد

  حداكثر  حداقل

  62/3  43/3  0,06  74,866  58  3,53  خوانايي

بر  0,06بر اساس جدول فوق مشاهده مي گردد كه تابلوهاي شهري در شهر كرمانشاه از جنبه خوانايي در سطح معناداري 

سطح مناسبي قرار ندارد. بنابراين بر اين اساس فرضيه ما  زيباشناسي شهري تاثير نداشته است و بنابراين جنبه خوانايي در

  مورد تاييد نمي باشد.

  تابلوهاي شهري به لحاظ اختصار توانسته اند بر جنبه زيباشناسي شهري تاثير بگذارند.-2

        بررسي آزمون تي تست براي معناداري جنبه اختصاربررسي آزمون تي تست براي معناداري جنبه اختصاربررسي آزمون تي تست براي معناداري جنبه اختصاربررسي آزمون تي تست براي معناداري جنبه اختصار----2222جدولجدولجدولجدول

    درصد 95در سطح اطمينان 

 95در سطح اطمينان   معناداري سطح  t آماره رمقدا  درجه آزادي ميانگين

  درصد

  حداكثر  حداقل

  76/3  45/3  0,000  45,98  58  3,60  اختصار

بر  0,000بر اساس جدول فوق مشاهده مي گردد كه تابلوهاي شهري در شهر كرمانشاه از جنبه اختصار در سطح معناداري 

اختصار در سطح مناسبي قرار دارد. بنابراين بر اين اساس فرضيه دوم زيباشناسي شهري تاثير داشته است و بنابراين جنبه 

 مورد تاييد مي باشد.

  جامعيت توانسته اند بر جنبه زيباشناسي شهري تاثير بگذارند. و تابلوهاي شهري به لحاظ تداوم-3

        جامعيتجامعيتجامعيتجامعيت    وووو    بررسي آزمون تي تست براي معناداري جنبه تداومبررسي آزمون تي تست براي معناداري جنبه تداومبررسي آزمون تي تست براي معناداري جنبه تداومبررسي آزمون تي تست براي معناداري جنبه تداوم----3333جدولجدولجدولجدول

    درصد 95در سطح اطمينان 

 95در سطح اطمينان   معناداري سطح  t آماره مقدار  درجه آزادي ميانگين

  درصد

  حداكثر  حداقل

  59/3  32/3  0,04  50,31  58  3,45  جامعيت و تداوم

جامعيت در سطح معناداري  و بر اساس جدول فوق مشاهده مي گردد كه تابلوهاي شهري در شهر كرمانشاه از جنبه تداوم

جامعيت تا حدودي در سطح مناسبي قرار دارد.  و اسي شهري تاثير داشته است و بنابراين جنبه تداومبر زيباشن 0,04كم 

  بنابراين بر اين اساس فرضيه سوم مورد تاييد مي باشد.

  تابلوهاي شهري به لحاظ بسندگي توانسته اند بر جنبه زيباشناسي شهري تاثير بگذارند.-4

        داري جنبه بسندگيداري جنبه بسندگيداري جنبه بسندگيداري جنبه بسندگيبررسي آزمون تي تست براي معنابررسي آزمون تي تست براي معنابررسي آزمون تي تست براي معنابررسي آزمون تي تست براي معنا----3333جدولجدولجدولجدول

    درصد 95در سطح اطمينان 

 95در سطح اطمينان   معناداري سطح  t آماره مقدار  درجه آزادي ميانگين

  درصد

  حداكثر  حداقل

  28/3  07/3  0,07  58,04  58  3,18  بسندگي
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بر  0,07معناداري بر اساس جدول فوق مشاهده مي گردد كه تابلوهاي شهري در شهر كرمانشاه از جنبه بسندگي در سطح 

زيباشناسي شهري تاثير نداشته است و بنابراين جنبه بسندگي در سطح مناسبي قرار ندارد. بنابراين بر اين اساس فرضيه 

 چهارم مورد تاييد نمي باشد.

  مردم توانسته اند بر جنبه زيباشناسي شهري تاثير بگذارند. بينش به تابلوهاي شهري به لحاظ توجه-5

        مردممردممردممردم    بينشبينشبينشبينش    بهبهبهبه    آزمون تي تست براي معناداري جنبه توجهآزمون تي تست براي معناداري جنبه توجهآزمون تي تست براي معناداري جنبه توجهآزمون تي تست براي معناداري جنبه توجهبررسي بررسي بررسي بررسي ----4444جدولجدولجدولجدول

    درصد 95در سطح اطمينان 

درجه  ميانگين

  آزادي

  درصد 95در سطح اطمينان   معناداري سطح  t آماره مقدار

  حداكثر  حداقل

  35/3  08/3  0,03  46,60  58  3,22  مردم بينش به توجه

مردم در سطح  بينش به شهري در شهر كرمانشاه از جنبه توجه بر اساس جدول فوق مشاهده مي گردد كه تابلوهاي

مردم تا حدودي در سطح  بينش به بر زيباشناسي شهري تاثير داشته است و بنابراين جنبه توجه 0,03معناداري كم 

  مناسبي قرار دارد. بنابراين بر اين اساس فرضيه پنجم مورد تاييد مي باشد.

  ي توانسته اند بر جنبه زيباشناسي شهري تاثير بگذارند.تابلوهاي شهري به لحاظ هماهنگ- 6

        بررسي آزمون تي تست براي معناداري جنبه هماهنگيبررسي آزمون تي تست براي معناداري جنبه هماهنگيبررسي آزمون تي تست براي معناداري جنبه هماهنگيبررسي آزمون تي تست براي معناداري جنبه هماهنگي- - - - 6666جدولجدولجدولجدول

    درصد 95در سطح اطمينان 

 95در سطح اطمينان   سطح معناداري tمقدار آماره   درجه آزادي ميانگين

  درصد

  حداكثر  حداقل

  25/3  12/3  0,002  73,745  61  3,44  هماهنگي

 0,002بر اساس جدول فوق مشاهده مي گردد كه تابلوهاي شهري در شهر كرمانشاه از جنبه هماهنگي در سطح معناداري 

در سطح مناسبي قرار دارد. بنابراين بر اين اساس فرضيه  بر زيباشناسي شهري تاثير داشته است و بنابراين جنبه هماهنگي

  ششم مورد تاييد مي باشد.

  هويت توانسته اند بر جنبه زيباشناسي شهري تاثير بگذارند. و به لحاظ تنوعتابلوهاي شهري -7

        هويتهويتهويتهويت    وووو    بررسي آزمون تي تست براي معناداري جنبه تنوعبررسي آزمون تي تست براي معناداري جنبه تنوعبررسي آزمون تي تست براي معناداري جنبه تنوعبررسي آزمون تي تست براي معناداري جنبه تنوع----7777جدولجدولجدولجدول

    درصد 95در سطح اطمينان 

 95در سطح اطمينان   سطح معناداري tمقدار آماره   درجه آزادي ميانگين

  درصد

  حداكثر  حداقل

  46/3  25/3  0,07  71,64  56  3,31  هويت و تنوع

در سطح معناداري  هويت و بر اساس جدول فوق مشاهده مي گردد كه تابلوهاي شهري در شهر كرمانشاه از جنبه تنوع

در سطح مناسبي قرار ندارد. بنابراين بر اين  هويت و بر زيباشناسي شهري تاثير نداشته است و بنابراين جنبه تنوع 0,07

  رد تاييد نمي باشد.اساس فرضيه هفتم مو

  

  ايمنيي توانسته اند بر جنبه زيباشناسي شهري تاثير بگذارند. و تابلوهاي شهري به لحاظ عدالت-8

        ايمنييايمنييايمنييايمنيي    وووو    بررسي آزمون تي تست براي معناداري جنبه عدالتبررسي آزمون تي تست براي معناداري جنبه عدالتبررسي آزمون تي تست براي معناداري جنبه عدالتبررسي آزمون تي تست براي معناداري جنبه عدالت----7777جدولجدولجدولجدول
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    درصد 95در سطح اطمينان 

 95در سطح اطمينان   سطح معناداري tمقدار آماره   درجه آزادي ميانگين

  درصد

  حداكثر  حداقل

  41/3  06/3  0,04  72,42  55  3,42  ايمنيي و عدالت

ايمنيي در سطح معناداري  و بر اساس جدول فوق مشاهده مي گردد كه تابلوهاي شهري در شهر كرمانشاه از جنبه عدالت

سبي قرار دارد. بنابراين بر اين ايمنيي در سطح منا و بر زيباشناسي شهري تاثير داشته است و بنابراين جنبه عدالت 0,04

  اساس فرضيه هشتم مورد تاييد مي باشد.

  

        ييييررررييييگگگگ    جهجهجهجهيييينتنتنتنت        ----6666

در حال حاضر تابلوهاي شهري از جنبه آگاهي رساني تا جنبه تبليغاتي شهر به عنوان يكي از ويژگي هاي جدايي ناپذير 

ساس آنچه بر مبناي هشت ويژگي مختلف شهري مي باشند كه در اكثر محدوده هاي شهري قابل مشاهده مي باشند. بر ا

در سطح شهر كرمانشاه مورد بررسي قرار گرفت جنبه هاي اختصار، تداوم و جامعيت، توجه به بينش مردم، هماهنگي و 

بر زيباشناسي شهري تاثير معناداري  04/0و  002/0، 03/0، 04/0، 0,000عدالت و ايمني به ترتيب با ميزان معناداري 

ين جنبه ها در وضعيت مناسبي قرار دارند. جنبه هاي خوانايي، بسندگي و تنوع و هويت به ترتيب با ميزان داشته است و ا

بر زيباشناسي شهري تاثير نداشته اند و اين جنبه ها در وضعيت مناسبي قرار ندارند.  07/0و  07/0، 06/0معناداري 

براي عموم مردم در تابلوهاي مختلف شهري مورد بازنگري و  بنابراين بايد سعي گردد كه ميزان خوانايي و قابليت فهم آن

بررسي قرار گيرد و از متخصصان امر به خوبي استفاده شود و نظرات مردم در اين زمينه به خوبي مورد استفاده قرار گيرد. 

ورت گزيده و كامل بيان از لحاظ بسندگي نيز بايد تابلوها از موارد اضافي و غير ضرور پرهيز نمايند و مفهوم اصلي را به ص

نمايند كه اين امر بسيار داراي اهميت مي باشد. بحث بعدي تنوع و هويت مي باشد كه بايد بر مبناي بافت مختلف شهري، 

تنوع فرهنگي و ميراث گرانبهاي شهر كرمانشاه تابلوهاي مختلف نيز بر مبناي آن ساماندهي شوند تا چهره و هويت شهر را 

طور كلي جنبه اختصار در بهترين موقعيت و جنبه هاي بسندگي و تنوع و هويت در نامناسب ترين  مخدوش ننمايند. به

  جايگاه قرار گرفته اند.

  

 مراجعمراجعمراجعمراجع----7777

 .12نظر،  باغ مجله شهري. منظر در هويت ، تداوم)1388 (آتشين بار، محمد .1

  .تهران دانشگاه راتانتشا تهران: معاصر. شهري طراحي نظري مباني تحليل ، )1388(سيدحسين بحريني، .2

، اليه هاي آشكار در تبليغات شهري، نامه هنرهاي تجسمي و كاربردي، شماره چهار، پاييز )1388 (پهلوان، فهيمه .3

 و زمستان.

 مطالعات مشهد، دفتر شهر سطح در بيلبوردها يابي مكان و طراحي پيشنهادي ، ضوابط)1390(جمشيدي، احسان .4

 مشهد. ترافيك و نقل و حمل سازمان نقل و حمل ريزي برنامه و

 تهران: افالطوني. آرزو و پارسي حميدرضا .كيايي امر بزرگ شهرهاي زندگي و مرگ ،)1388(جين جكيوبز، .5

  .تهران انتشارات دانشگاه
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و  شهرداري سازمان انتشارات( راه دان انتشارات شهري، تبليغات با آَشنايي ،)1390(رضا سيد الهيجي، حسيني .6

 تهران. ،)كشور يهاي دهيار

 .اصفهان شهرداري تبليغاتي رفاهي سازمان مشاور تبليغاتي، تابلوهاي مفهوم ،)1390 (رامين حسيني، .7

 محيط كيفيت ارتقاء در موثر قدمي شهري تابلوهاي ، ساماندهي)1385(دانش پور، حميدرضا و علي رحيمي .8

  (.http/eshiraz)شهري

تهديد درباره ساماندهي تبليغات در محيط شهري،  ، فرصت و)1390(سعيدي رضواني، نويد و زهرا شش پري .9

 ، تهران.11ويژه نامه تبليغات غيرمجاز محيطي ،شماره

 مورد( شهري منظر شكل تغيير فروشگاهها در تبليغاتي تابلوهاي ، نقش)1390 (قلعه نويي، محمود و همكاران .10

 شماره اول، ، سال)پژوهشي علمي امهفصلن دو( هنر تطبيقي مطالعات ، نشريه)عباسي چهارباغ خيابان مطالعاتي:

 زمستان. و پاييز دوم،

بزرگراه  منظر و محيط پايدار توسعه ارتقاء منظور به تجربي ، پژوهش)1390 (مثنوي، محمدرضا و مهدي فتحي .11

 و پاييز . 70 هكنندگان، مجله آرمان شهر، شماره استفاد بصري ترجيحات مبناي بر و "سبزراه" رويكرد با شهري

 .زمستان

  ، ارزيابي مفهوم منظر در طرح هاي شهري، باغ نظر، شماره هفده، سال هشتم.)1390 (محملي ابيانه، حميدرضا .12

 
 

 


