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 چکیده
ها زائر و گردشگر به این شهر سفر  میلیون ساالنه شهر مشهد یکی از معروفترین شهرهای مذهبی و زیارتی دنیاست و

می کنند.  با توجه به موقعیت سیاسی شهر مشهد به عنوان مرکز استان خراسان رضوی و یکی از پر جمعیت ترین 

کالنشهرهای کشور، توسعه فیزیکی و جمعیتی این شهر به ویژه در سه دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته و این وضعیت به 

فیزیکی و اجتماعی و فرهنگی شهر تاثیرات  شگرفی داشته است به طوریکه می توان گفت  که  – شدت بر ساختار کالبدی

ر شهری منطقه اطراف حرم دچار آشفتگی و اغتشاش بصری شده که این موضوع میزان رضایت زائران را از این ظسیما و من

 01تعداد ان حرم مطهر امام رضا )ع( و پرسشنامه که از زائر 151تعداد شهر زیارتی کاهش می دهد. در پژوهش حاضر 

متغیرهای  Tو آزمون  تحلیل رگرسیون چند متغیره و با استفاده از  تکمیل شدهکارشناسان منطقه ثامن مشهد پرسشنامه از 

بررسی شده در حوزه سیما و منظر شهری می باشد  رضایت زائرین و گردشگران افزایش میزان مستقل )عواملی( را که باعث 

در (،Beta)یافته های تحلیل رگرسیون چند متغیره، حاکی از آن است که در ستون ضرایب استاندارد شده رگرسیون کهاست، 

تاثیر متغیر نوع و جنس دیوارهای محافظ کارگاه  مولفه ای که در مدل باقی مانده اند و ارتباط معناداری باهم دارند 5بین 

رضایت زائرین و بر میزان 12.0مطهر رضوی که فضاهای کارگاهی را پوشانده با میزان بتا های ساختمانی در اطراف حرم 

ی دو نمونه مستقل به بررسی رابطه Tآزمون  و با استفاده از بیشتر از دیگر متغیرهای مستقل بوده است.گردشگران 

ویژه معماری معماری منظر و سیما بههای طراحی منطقه ثامن در مورد رویکرد، بین زائران و کارشناسان نظرات

اسالمی در منطقه ثامن پرداخته و نتایج تحلیل حاکی از آن است که تفاوت میانگین معناداری بین دو گروه مردم و 

کارشناسان وجود ندارد یعنی نظر مردم و کارشناسان در خصوص طراحی معماری سیما و منظر در منطقه ثامن 

 دهند.عدم رضایت خود را از این مولفه نشان می 0وه با میانگین کمتر از مشهد یکسان است و هر دو گر

 

 T، آزمون رگرسیون چند متغیره، منطقه ثامن مشهد جذب زائر و گردشگر،سیما و منظر شهری ، :کلمات کلیدی
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  مقدمه-1

، اولین بار بصورتی جدی حدود (کوین لینچ)که متفکر و متخصص برجسته شهرسازی سیمای شهر

ترین اثرات روانی سکونتگاههای شهری است که از چهار دهه پیش آن را مطرح و معرفی کرد، ازجمله مهم

سیمای شهر بستگی و وابستگی کامل به تصویر و .شودناشی می(منظر شهری)ها یعنی ابعاد کالبدی شهر

و بنابراین ممکن است که افراد متفاوت از یک محیط  برداشت ذهنی هر فرد از محیط پیرامونی خویش داشته

گاه متضادی داشته باشند که با توجه و مکان شهری و واحد تصاویر ذهنی یا سیمای شهری متفاوت و حتی

های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی هر فرد از یک محیط خاص زمینهبه رابطه سیمای شهر با تصورات و پس

( یک منظر طراحی شده و مطلوب می تواند تداعی کننده معانی تعلق و .53109.)لینچ،.توجیه پذیر است

وابستگی به یک وضعیت اجتماعی یا مکانی باشد. همچنین مناظر طبیعی و طبیعت اگر قادرند افراد را از 

 محیط های دلمرده و خسته کننده روزمره رها کرده و آنها را ولو برای لحظاتی در شرایط بازسازی ذهنی و

روحی قرار دهند.همچنین طراحی محیط و منظر می تواند با تعریف قلمروهای عمومی، نیمه عمومی و 

 .خصوصی امکان تعامل اجتماعی را برای استفاده کنندگان ایجاد کند

مشهد مقدس به عنوان پایتخت معنوی جهان اسالم، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برخورداری از 

است، به گونه ای که که نه تنها آسایش بصری زائران و مجاوران را تامین کند فرهنگ بصری خاص خود 

 (.1071بلکه مقتدای دیگر شهرهای مذهبی جهان نیز باشد) طبسی،محسن و همکاران 

 به قرار گرفته است و  بهسازی و نوسازی طرح محدوده در (ع) رضا حضرت مطهر حرم پیرامون بافت

 ناچار به و نبوده عملی طرح یکپارچه اجرای ... و اجتماعی و اقتصادی متعدد مسائل و محدوده وسعت دلیل

 بصری و روحانی آرامش زدن برهم موجب که است کارگاهی ای چهره کالن مقیاس در محدوده شهری چهره

 حدی تا توان می اندیشی چاره و تدبیر با اما است، ناپذیر گریز امر این چند هر .است شده زیارتی شهر فضای

 نظر، مورد بافت در عمرانی مراحل پیشرفت ضمن که ای بگونه بخشید بهبود را محدوده شهری منظر گسترده

 االجرا الزم ضوابطی تدبیر ضرورت بنابراین .باشد اهمیت نخست مرتبه در زائران و شهروندان حقوق به احترام

تنها برماندگاری بیشتری زائران  .که نهیابد می چندان دو اهمیت بافت این شهری منظر کیفی ارتقای جهت

 تاثیر دارد بلکه آسایش و آرامش بصری آن ها را نیز به دنبال دارد.

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2

با افزایش وسعت و ابعاد کالنشهرها،ترکیب انواع شهرک ها و حومه ها توسعه ی بزرگراه ها ،ترکیب 

،توسعه ساختمان های بلند مرتبه، و مانند اینها، انواع حرکت سواره و پیاده،افزایش سرعت در فضای شهری

شرایطی نوین پدید آمده است که تحقق اهداف و موازین زیبایی شناختی را در سیمای شهر ها بسیار دشوار 



 

 

کرده است.نوع رابطه بصری بین انسان و محیط در ارزیابی کیفیت محیط بسیار تاثیر گذار است.محیطی که 

وقات در آن به سر می برد باید برخوردار و بهره مند از همه گونه آسایش انسان به عنوان اشرف مخل

باشد،آسایش حرکتی،آسایش اقلیمی، آسایش اجتماعی و مهم تر از این همه آسایش بصری،زیرا نخستین و 

برجسته ترین ارتباط انسان با جهان ارتباط بصری است.زمانی که شخص احساس گم شدن در محیط را 

این امر اضطراب و وحشتی فزاینده را برای او به همراه می آورد و توازن و سالمت او را بر تجربه می کند 

هم می زند.پس همانگونه که خانه باید واجد صفاتی باشد تا آسایش مطلوب و الجرم سکونت موثر انسانی 

 را برای وی به ارمغان آورد شهر هم باید دارای چنین کیفیاتی برای او باشد. 

منظر شهری در ابعاد مختلف و هماهنگی آن با ویژگی های فرهنگی،اجتماعی،طبیعی و مطلوبیت 

...شهر که در نتیجه عملکرد متناسب و هماهنگ الیه های مختلف تشکیل دهنده شهر میسر می شود،با تاثیر 

را گذاری بر روحیات و رفتارهای شهروندان زمینه های ایجاد آرامش روحی و نزدیک شدن به شهر مطلوب 

فراهم می آورد. در حالی که نابسامانی و آشفتگی منظر شهری،به عنوان نتیجه نارسایی های موجود در روابط 

عوامل موثر بر شهر در ابعاد و الیه های مختلف آن تاثیرات قابل توجهی بر روحیات و رفتارهای شهروندان 

فتن تدریجی احساس مسئولیت نسبت داشته،سبب تنزل کیفیت های محیطی در دیدگاه شهروندان و از بین ر

به محیط زندگی و کمرنگ شدن رابطه انسان و محیط می شود عواملی که در طوالنی مدت کیفیت زندگی 

شهری ومعنای شهروندی را متاثر ساخته و انواع ناسازگاری ها و نابسامانی های شهری را در وجوه 

طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر .)  اجتماعی،کالبدی و فضایی و... به همراه می آورند.

 (1057حضرت رضا )ع(،

 

 مبانی نظری-3

 صاحبنظران با تاکید بر ادراک فضایی و بصری -3-1

کامیلوسیت از جمله صاحبنظرانی است که به مسائل زیابیی شناختی شهر ی توجهی ویژه داشته و در 

شهرها آنچنان گسترش نیافته بود بر تداوم بصری اواخر قرن نوزدهم هنگامی که هنوز حضور اتومبیل در 

نظریه دیدهای  حرکت پیاده رد فضاهای شهری که سبب افزایش ادراک فضایی می گردد،تاکید نموده است.

راب کریر و آلدو  .متوالی گوردن کالن در واقع تاکیدی بر ادراک فضایی و بصری در فضاای شهری است

ی حرفه ای خود بیشتر بر جنبه های معماری شهری تاکید داشته و به روسی نیز با توجه به پیش زمینه ها

عرصه های عمومی از منظر کالبدی و فضایی توجه نموده اند. کریر ضمن انتقاد از سازماندهی شهرهای 

مدرن  که به ایجاد فضاهای شهری در مقیاس پیاده بی توجه بوده اند، راه حل را بازگشت به انتظام گذشته 

 (031057)کاشانی جو،خشایار،.اصالت های دیرین میدان و خیابان می داندشهرها و  



 

 

ته ترین فردی است که عمده  پژوهش های خود را سعلی مدنی پور، برج از میان صاحبنظران ایرانی،

کتاب طراحی فضاهای شهری وی در حال حاضر یکی از  بر روی فضاهای شهری متمرکز نموده است.

ه در سطح جهانی است که درصدد ارائه تصویری مناسب از فعالیت میان رشته ای مراجع اصلی در این زمین

طراحی شهری و نیز ابعاد فیزیکی،اجتماعی و مکانی فضاهایی است که به کمک آن شکل می گیرد. جهانشاه 

مای پاکزاد دیگر نظریه پرداز ایرانی است که به ویژه از دیدگاه طراحی شهری و در اثر خود تحت عنوان راهن

ایران به معرفی انواع فضاهای شهری و اجزای کالبدی تشکیل دهنده آن ها و در طراحی فضاهای شهری 

 .تبیین اصول طراحی هریک با رویکردی بومی پرداخته است

 

 رفتاری-نظریه پردازان با تاکید بر تاثیرات محیطی-3-2

گره، لبه، نشانه، مسیر وحوزه( طرح موضوع سیمای شهر و معرفی عناصر پنج گانه تشکیل دهنده آن ) 

همچنان با گذشت بیش از نیم قرن از جمله اثرگذارترین نظریه های ارائه  1701توسط کوین لینچ در دهه 

شده در حوزه مسائل شهری می باشد. لینچ با طرح مباحث ادراک عمومی از محیط،استنباط شهر،تجسم و 

ری گشود. به باور لینچ، هپژوهشگران مسائل ش یا منظر ذهنی چشم انداز های جدیدی را برای دیگر

و از آن جایی که مردم، شهر را ، ثرندوعوامل متحرک هر شهر، به ویژه انسان ها در ایجاد تصویر هر شهر م

در ضمن حرکت احساس می کنند، این کیفیت ها اساسی بوده و استفاده از آن ها می تواند به هویت بافت 

اظر کمک می کند تا جهت و مسافت حرکت خود را معلوم دارد و در ضمن کمک کند؛ این کیفیت ها به ن

 (.17031091فرم را به احساس او آورد.)لینچ، حرکت،

ذهنی فضاهای شهری بر رفتار مردم توجه نشان داده اند، -از دیگر صاحبنظرانی که به بررسی تاثیرات روانی

زیابی سیمای شهر به بررسی چگونگی  فعالیت و مورو و همکارانش هستند که در کتاب ار هولویل، التمنت،

 تصمیم گیری مردم در محیط هاتی شهری پرداخته اند.

از میان صاحبنظران ایرانی شاخص ترین فردی که تمرکز مطالعات خود را بر روی تاثیرات  همچنین         

ارزیابی کمی و کیفی او در کتاب تحلیل فضاهای شهری به  رفتاری قرار داده حسین بحرینی است.-محیطی

الگوهای رفتاری استفاده کنندگان از خیابان که از نظر او عنصر اصلی فرم شهر و مهم ترین ابزار طراح 

 (731057)کاشانی جو،خشایار،.است شهری پرداخته

 

 ارائه مدل مفهومی -1

جهت بررسی آلودگی بصری سیما و منظر شهری منطقه ثامن مشهد در جذب زائر و گردشگر به عوامل 

موثر در این مولفه که عبارتند از3 معماری و طراحی شهری،مبلمان شهری،ترافیک و حمل و نقل شهری، 



 

 

با ارائه  و سپس پرداخته شده پارک ها و فضای سبز، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر 

راهکارهایی به سمت کاهش آلودگی بصری که در نتیجه افزایش رضایت زائران و گردشگران را در پی 

 .شده استخواهد داشت اشاره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش تحقیق-5

 از بررسی نیاز مورد های داده و اطالعات آوری جمع جهت ، است تحلیلی توصیفی نوع از تحقیق این

 از مقاالت، استفاده با ابتدا منظور بدین .است شده استفاده میدانی مطالعات و ای کتابخانه اسنادی، های

 تکمیل به منظور بعدی ی مرحله در .گردید فراهم نظر مورد های داده ، موضوع با مرتبط اسناد و گزارشات

 همین ، گردشگران با ی حضوری مصاحبه به نفر 117 تعداد به ای نمونه حجم تعیین با آمده، بدست اطالعات

فرمول تعدیل  از تحقیق این در نمونه تعداد آوردن بدست برای .گردید اقدام مجاورین از پرسشنامه تکمیل طور

 .است شده استفاده کوکران شده

n =
t2NPQ

(d2(N − 1) + t2PQ)
=
31049.73

207.866
= 149 

منظر  بررسی آلودگی بصری سیما و

 شهری منطقه ثامن مشهد

ران افزایش رضایت زائ

ر و گردشگران  از سف

 به مشهد الرضا)ع( 

سیما   ارتقاء کیفی

و منطر شهری  

منطقه ثامن  

مشهد 

ساماندهی  

 نماهای شهری

  افزایش موفقیت

شهرداری منطقه 

 ثامن

معماری  و  

 طراحی شهر

 مبلمان شهری

ل ترافیک و حمل و نق

 شهری

  پارک ها و فضاهای

 سبز

ینوسازی و بهساز  

  به سمت کاهش آلودگی

بصری سیما و منطر 

ثامن شهری منطقه 

عوامل سیما و  

منظر شهری در  

جذب زائر و  

 گردشگر



 

 

پایایی پرسش نامه ی مذکور به وسیله ی آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مطابق جدول زیر برابر با  

مناسب و قابل قبول  %91اشد.)ضرایب باالتر از شد که بیانگر پایایی باالی پرسشنامه ی مذکور می ب 12557

 هستند.(
 

 (: مقدار آلفای کرونباخ1جدول)

Cronbach's Alpha N of Items 

.889 
33 

 1333،منبع:یافته های تحقیق

 

از رگرسیون چند  استفاده شده که Tو آزمون  برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره

برای مطالعه تأثیرات چند متغیر مستقل در متغیر وابسته به کار می رود تا ترکیبی خطی از متغیرهای  متغیره

مستقل را به گونه ای ایجاد کند که حداکثر همبستگی را با متغیر وابسته نشان دهد. که  نتیجه ی این ترکیب 

های مستقل در این پیش بینی مورد خطی، پیش بینی مقادیر متغیر وابسته و ارزیابی اهمیت هر یک از متغیر

منطقه ثامن در ، بین زائران و کارشناسان ی نظراتدو نمونه مستقل به بررسی رابطه Tآزمون  از و .نظر است

 ویژه معماری اسالمی در منطقه ثامن پرداخته شده است.های طراحی معماری منظر و سیما بهمورد رویکرد

 

 منطقه مورد مطالعه-6

گانه مشهد می باشد که در اطراف حرم مطهر رضوی قرار گرفته  10منطقه ثامن مشهد یکی از مناطق 

است این منطقه از شمال خیابان راه آهن تا میدان شهید گمنام،از جنوب بولوار وحدت،میدان وحدت،خیابان 

ت المقدس تا چهار راه میدان بی -بازار رضا  -شهریور  19میدان شهریور،از شرق  19شهریور تا میدان  19

 .را شامل می شود راه آهن -چهار راه شهدا  -چهار راه خسروی و از غرب  خسروی

وجود بارگاه ملکوتی هشتمین پیشوای شیعیان حضرت امام رضا )ع( در این شهر موجب شده است تا 

جام شده از شهر مشهد از رشد جمعیت و توسعه شهری قابل مالحظه ای برخوردار گردد.سرشماری های ان

برابر شده است  0حدود  1095تا  1055جمعیت مشهد نشان دهنده آن است که جمعیت این شهر طی دوره 

میلیون  125حدود  1111مطالعات و برآوردهای مشاور طرح جامع مشهد، جمعیت شهری تا سال  بر اساس

 .نفر خواهد بود

 

 

 



 

 

 نگاهی آماری به جمعیت زائران مشهد مقدس(:2جدول )

 جمعیت زائران خارجی جمعیت زائر جمعیت مشهد سال ردیف

1 1005 1100515 7905111  

. 1095 1559115 105.5510 101577 

0 1055 .15191. .0057.91 .10579 

1 1050  .57.7107 .09150 

5 1055 .5111111 .0911111 901111 

0 
بر آورد سال 

1111 
 11111111  

 1332،دستی و گردشگری استان خراسان رضویمنبع:سازمان میراث فرهنگی،صنایع 

 

 
 (: موقعیت منطقه ثامن در نقشه مشهد مقدس1نقشه شماره)
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 یافته های تحقیق-7

 تبیین و پیش بینی تغییرات متغیر وابسته از طریق متغیرهای مستقل با استفاده از رگرسیون چند متغیره-7-1

با استفاده از رگرسیون چند متغیره، محقق می تواند رابطه خطی موجود بین مجموعه ای از متغیرهای 

مستقل با یک متغیر وابسته را به شیوه ای مطالعه نماید که در آن، روابط موجود فی ما بین متغیرهای مستقل 

س متغیر وابسته کمک کند و این نیز مورد مالحظه قرار گیرد. وظیفه رگرسیون این است که به تبیین واریان

وظیفه تا حدودی از طریق برآورد مشارکت متغیرها )دو یا چند متغیر مستقل( در این واریانس به انجام می 

رسند. نکته مهم در استفاده از رگرسیون چند متغیره آن است که این روش توانایی استفاده از انواع متغیرها را 



 

 

رخودار است. به عالوه حداکثر استفاده از داده ها را در تبیین و توضیح با سهولت ممکن و برابری کامل ب

 (.3175 1055پراکندگی های مختلف به عمل می آورد)حبیب پور و صفری،

 
 رفع اشکاالت و تامین اعتبار رگرسیون-7-2

ر می دانیم که انجام هر رگرسیونی مستلزم مفروضاتی است که تا این مفروضات برقرار نباشد، اعتبا

 رگرسیون خدشه دار خواهد بود.

یکی از مفروضات رگرسیون مستقل بودن خطاها از یکدیگر است)خطاها همان تفاوت واقعی بین 

مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون هستند( در صورتی که خطاها با یکدیگر 

به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر  همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد

 واتسون استفاده می شود. -از آزمونی به نام آزمون دوربین

 25.تا  125بر عدم همبستگی بین خطاها تاکید دارد. چنانچه این آماره در بازه  H0 از آنجایی که فرض

یعنی بین خطاها رد می شود  H0پذیرفته می شود و در غیر این صورت فرض  H0قرار گیرد فرض 

 125( آمده است که در فاصله 2.1.واتسون )-همبستگی وجود دارد.در نتایج بدست آمده مقدار آماره دوربین

 .قرار دارد. بنابراین فرض استقالل بین خطاها پذیرفته است و می توان از رگرسیون استفاده کرد 25.و 
 

 واتسون-مقدار دوربین(:3جدول )

Model R R Square 
Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

15 713 .508 487 553 2.24 
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 نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره-7-3

یافته های تحلیل رگرسیون چند متغیره، حاکی از آن است که در ستون ضرایب استاندارد شده 

مولفه ای که در مدل باقی مانده اند و ارتباط معناداری باهم دارند تاثیر متغیر نوع  5در بین (،Betaرگرسیون)

و جنس دیوارهای محافظ کارگاه های ساختمانی در اطراف حرم مطهر رضوی که فضاهای کارگاهی را 

دیگر  بر میزان رضایت زائرین و گردشگران در حوزه سیما و منظر شهری بیشتر از12.0پوشانده با میزان بتا 

، روشنایی سطح 520.متغیرهای مستقل بوده است. بعد از آن متغیرهای ورودی های اطراف حرم با ضریب 

و پارک  1210، نوع معماری ساختمان های منطقه ثامن با ضریب 1215فضاهای شهری منطقه ثامن با ضریب 

واریانس با توجه به سطح معنی قرار دارند. نتایج تحلیل  .121ها و فضاهای سبز منطقه ثامن با ضریب بتای 



 

 

( می توان نتیجه گرفت که مدل Sig  =111/1) 15/1( در سطح خطای کوچکتر از 57/.1)F داری مقدار آزمون

رگرسیونی تحقیق، مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهای مستقل قادرند تغییرات  متغیر وابسته را تبیین کنند. 

ه شده توسط متغیرهای مستقل به تغییرات ناشی از عوامل غیر به عبارتی دیگر نسبت تغییرات توضیح داد

 آن)خطا( را قابل توجه و به لحاظ آماری معنادار نشان می دهد.

می باشد. این نشان دهنده آن  1%91( نشان می دهد همبستگی بین متغیرها Rمقدار ضریب همبستگی)

ملکوتی  هایت زائرین و مجاوران بارگارضاست که بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق )

( همبستگی نسبتاً قوی جود دارد. اما مقدار ضریب تعیین برابر است با امام رضا )ع( و شهرسازی منطقه ثامن

را تبیین می  رضایت زائرین و گردشگراندرصد از کل تغییرات، میزان 51می باشد که نشان می دهد  51%1

کند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره برای تبیین نشان می دهد از متغیرهای موجود در مدل 

رضایت زائرین و مجاوران بارگاه ملکوتی امام رضا عامل بر روی متغیر 5تحلیلی تحقیق که انتخاب شده اند، 

 ل ها از معادله خارج شده اند. معنی دار می باشد و در معادله باقی مانده و بقیه عام )ع(

های اساسی در تحلیل رگرسیونی، آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل در نهایت یکی دیگر از آماره 

استفاده شده که مبتنی بر  Toleranceاست. برای ارزیابی میزان همخطی چندگانه چند متغیری از آماره 

یا میزان تحمل بین  Toleranceای مستقل است. آماره رگرسیون هر یک از متغیرهای مستقل بر سایر متغیره

صفر تا یک است. زمانیکه مقدار آن نزدیک به صفر می باشد، می توان مطرح کرد که متغیر مزبور ترکیب 

خطی از سایر متغیرهای مستقل است. هر چه همخطی چندگانه بیشتر باشد، میزان تحمل پایین تر و خطای 

بیان کننده  Tolerance. به زبان ساده، مقدار Tolerance=1-R2بیشتر می شود. استاندارد ضرایب رگرسیونی 

رابطه متغیرهای مستقل با یکدیگر می باشند. همانطور که یک محقق موظف به یافتن رابطه قوی بین متغیر 

دگانه مستقل با وابسته می باشد. بایستی رابطه بین متغیرهای مستقل با یکدیگر کم باشد تا دچار همخطی چن

نشود. در صورتی که همخطی بین متغیرهای مستقل وجود داشته باشد یک رابطه را معنادار نشان می دهد و 

 وجود رابطه متغیر دیگر با اینکه معنادار است را منکر می شود.

  



 

 

 رضایت زائرین و گردشگران از سیمای اطراف حرم رضوی( :  نتایج رگرسیونی تبیین میزان 3جدول)

 sig Toleranceسطح معنی داری tکمیت  Betaضرایب استاندارد رگرسیون مستقلمتغیرهای 

  111/1 1211  مقدار ثابت

نوع و جنس دیوارهای محافظ 

 کارگاه های ساختمانی
12.0 0275 10/1 1291 

 1255 111/1 0251 520. ورودی های اطراف حرم

روشنایی سطح فضاهای شهری 

 منطقه ثامن
1215 .297 110/1 1201 

نوع معماری ساختمان های اطرلف 

 حرم مطهر
1210 .215 15/1 1201 

 1251 10/1 1279 .121 پارک ها و فضاهای سبز

 نتایج تحلیل واریانس
F .1257 

Sig. 000/0 

 R 0771ضریب همبستگی 

 2R 0750ضریب تعیین 
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 دو نمونه ی مستقل Tی دوگروه آماری مستقل با استفاده از آزمون مقایسه-7-3

یکی از روش های پارامتری می باشد که به منظور مقایسه و دستیابی به این مهم  T-testمعموال آزمون 

گیرد)کالنتری، که آیا تفاوت بین میانگین های دو گروه آماری معنی دار هست یا نه مورد استفاده قرار می

105. ،115-1.1.) 
 Tدر آزمون  مقایسه میانگین پاسخ زائران و کارشناسان(: 5)جدول 
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 پاسخگویان 
جامعه 

 آماری
 .Std میانگین

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 04303. 52705. 2.6307 150  مردم

 07654. 41922. 2.3667 30  کارشناسان



 

 

 Tحاصل از تحلیل آزمون  تفاوت میانگین بین دو گروه زائرین و کارشناسان (:6)جدول 

 مولفه ها
فرض های 

 واریانس

مقدار 

آماره 
F 

سطح 

معنی 

 داری
Sig 

مقدار 

 t آماره 

درجه 

 آزادی

سطح 

ی معن

 داری
Sig 
 

تفاوت 

 میانگین

احتمال 

انحراف 

 استاندارد

تفاوت میانگین ها با سطح 

 اطمینان

35% 

 باالتر پایین تر

رویکردهای طراحی معماری 

 منظر و سیما

برابری 

 واریانس
2733 07116 

2752 172 0711 0726300 0710221 076231 0736563 

نا برابری 

 واریانس
3700 33727 07003 0726300 072221 070257 0733033 
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، به بررسی وضعیت دو جامعه از دیدگاه آمار توصیفی می پردازد. همان 5نتایج ارائه شده در جدول 

شامل دو جدول است و هرکدام از آن ها دارای داده هایی می  T-testطور که در باال مشاهده می شود، 

باشند. جدول اول جدول توصیفی است که در آن میانگین متغیر بر حسب گروه های متغیر اسمی آورده 

شده است.در این جدول تعداد افراد بر حسب جنس، میانگین، انحراف معیار و اشتباه استانداردمیانگین ها را 

نمونه بین مردم و  151تایج داده ها چنین در می یابیم که از مجموع کل آزمودنی ها تعداد نشان می دهد.از ن

می باشد. که هر دو گروه )زائران  200.نمونه بین کارشناسان با میانگین   01و تعداد  200.زائرین با میانگین 

رضایت آن ها از مولفه نشان از عدم  0و کارشناسان منطقه ثامن مشهد( با نمره میانگین پایین تر از 

رویکردهای طراحی معماری منظر و سیما در منطقه ثامن مشهد می باشد. جدول دوم که مربوط به آزمون 

تی می باشد و در آن به بررسی تفاوت میانگین ها پرداخته شده است. همان طور که در جدول باال مشاهده 

یعنی با  Equal variances assumedصورت  به دو صورت محاسبه شده است.یک بار به  Tمی شود آزمون 

یعنی بدون فرض برابری  equal variances not assumed فرض برابری واریانس ها و یک بار هم به صورت

لوین در ابتدا محاسبه شده است و از نتیجه این آزمون این  Fواریانس ها در ادامه مشاده می شودکه آزمون 

را که  0Hرا رد نمود و  1Hو می توان فرض  است 12115باالتر از   gsi:12110طور برداشت می شود که   

برابری واریانس ها می باشد پذیرفت.حال که معلوم شد واریانس مولفه ها در بین دو گروه برابر است برای 

 باید از خط اول اطالعات جدول باال)برابری واریانس ها( استفاده کرد. Tتفسیر داده های مربوط به آزمون 

 1215باالتر از  12111و سطح معنی داری  195می باشد که با درجه آزادی  255.محاسبه شده   Tمقدار 

می باشد که نشان می دهد تفاوت میانگین معناداری بین دو گروه مردم و کارشناسان وجود ندارد . یعنی نظر 

یکسان است و هر دو  مردم و کارشناسان در خصوص طراحی معماری سیما و منظر در منطقه ثامن مشهد

 عدم رضایت خود را از این مولفه نشان می دهند. 0گروه با میانگین کمتر از 
 



 

 

 

 t-testبا استفاده از آزمون رعایت رویکردهای معماری منظر و سیما ها بر میزان تاثیرگذاری مولفه (:2) شماره نمودار
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  نتیجه گیری -2

نمادتمدن بشری است ، که بشر آن را برای آسایش و امنیت خود بنا کرده است. اما  شهر بزرگ ترین

مساله اینجاست که معماران و دست اندرکاران، هنرشناسان و خبرگان از مدت ها پیش به اینکه خانه باید 

م سیمای مطلوبی داشته باشد توجه نکرده اند . سیما و منظر شهری و چگونگی کیفیت آن از حقوق مسل

شهروندان است و این موضوع از این جهت که انسان ها از شهر و سیمای آن تاثیر می پذیرند و از آن مهم 

تر آن که این تاثیر در رفتار انسان ها نسبت به محیط و نسبت به دیگر شهروندان متجلی می گردد حائز 

 اهمیت است.

مباحث مهم در خصوص ارتقای کفیت توجه به بعد زیبایی شناسی در فضاهای شهری به عنوان یکی از 

رفضاهای شهری متناسب با ین توجه به نمادهای شهری موجود دفضاهای عمومی مطرح می باشد. در این ب

ویژگی های فرهنگی و بومی خاص یک جامعه و بررسی زیبایی شناسی نمادین در این فضاها در راستای 

می یابد. بنابراین فرمی برای محیط شهری  ارتقای کیفیت محیط و ادراک ساکنین بیش از پیش اهمیت

 مناسب است که بتواند جوابگوی عقاید،باورها،نیازها و خواسته های شهروندان در هر زمانی باشد. 

 پدید تاریخ طول در کالبد با آن شدن همراه و انسانی فعالیتهای واسطه به که است ماهیتی شهری، منظر

 در شهری منظر .باشد جمعی یا و فردی است ممکن ذهنی ابعاد این میشود؛ تفسیر شهروندان ذهن در و میآید

 گذشت سبب به و یابد می موجودیت شهر فیزیکی عوامل ظهور کیفیت واسطه به که است عینی امری آغاز



 

 

 و کالبد شهری، منظر که آنجا از .میگردد بدل جامعه افراد دهنده پیوند مشترک عنصر به شدن، تکرار و زمان

 منظر اگرچه .است شهری منظر تفسیر همان شهر ادراک که نمود ادعا میتوان دربرمیگیرد، توأمان را شهر کیفیت

 منظر .است شهروند ذهنیت میبخشد، معنا بدان آنچه اما میشود، درک احساسات و کالبد طریق از ابتدا در شهری

 است ای پدیده ؛)عینی – محسوس( صرف کالبد نه و )ذهنی – محسوس غیر( است صرف خاطرات نه شهری

 .ذهنی - عینی پدیدهای شود؛ می حاصل شهر در دو این تعامل از که

ساختار بصری هر شهر ، اگرچه ظاهرا سطحی ترین الیه ی تشکیل دهنده و عام ترین حیطه 

لبدی دربرگیرنده ی ساختار فضایی فعالیتی آن شهر است، ولی از سویی دیگر قابل رویت ترین وجه تبلور کا

روابط اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی حاکم در درون اجتماع ساکن در آن شهر می باشد که تعامالت 

یا تعارضات و ساماندهی ها یا نا بسامانی های موجود در بطن جامعه را به ملموس ترین شکل در معرض 

 شد.دیدگان مسلح به دانش و بینش در زمینه ی اندر کنش جامعه و فضا تجلی می بخ

از این روی بی نظمی ها و ناهنجاری های منعکس در کالبد هر شهر نشان از نا بسامانی های موجود 

در فرآیند توسعه و نارسایی های نظام مدیریتی آن شهر دارد ، که این ناهنجاری های کالبدی به نوبه خود 

تی و یا به وجود آورنده می توانند تداوم بخش یا تشدید کننده ی نارسایی های موجود در نظام فعالی

 ناهنجاری های فعالیتی جدید باشند.

فرهنگی در نخستین قدم نیازمند  فروغشهرهای امروزین ما برای گریز از چهره ی بی هویتی و کم 

مطالعات فنی در زمینه ی منظر، جنبه های نظری هویت و پشتوان های تمدنی و تاریخی آن است.سنت 

شهرسازی در ایران دارای قدمت گرانسنگی است، باید به تجزیه و تحلیل عالمانه ی دارایی های خود در 

بط مند معاصر سازی کنیم. باید ضابطه های منظر شهر این زمینه بپردازیم و آن را به نحوی مدیرانه و ضا

ایرانی،که بیشترین بهره ی ممکن را از روح تمدن اسالمی برده است به درستی بشناسیم و نظام زیبایی 

شناسیب آن را درک کنیم. آن گاه با شناخت اهمیت ویژه ای که مقوله سیمای شهر در هویت بخشی ،مطبوع 

د نسبت به طراحی نواحی خاصی از شهر همت گماریم.این نواحی بیشتر بر سازی و روان بخشی فضا دار

بخش های زائر پذیر شهر متمرکز خواهد بود.مشهد به عنوان دومین کالنشهر مذهبی جهان و کانون تپنده ی 

نظامی که هر  ام نشانه شناسانه ی خاص خود باشد،شیعیان عالم می باید در نخستین گام، برخوردار از نظ

 ی را برای حضور هرچه بیشتر در آن شوق افزاید و در ارتقای رفتار دینی او موثر افتد.ناظر

 با وجود و ایران در شهرنشینی و شهر تجربه تاریخی دوره طول در شهری منظر جایگاه به توجه با

 منظر در شرایط موجود گیری شکل بر موثر عوامل رسد می نظر به موضوع این به اهمیت فرهنگی سابقه

 های حوزه در عوامل مختلف از ای مجموعه و نبوده خاص مورد یک به منحصر ایران امروز شهرهای

 شهروندان مسوولیت عدم احساس تا شهری مدیریت مجموعه قوانین و رویکردها نارسایی از گوناگون



 

 

 این از عوامل این ترین مهم از بخشی بر میگیرد در را آن مطالبه و خود حقوق از آگاهی و شهر به نسبت

 :قرارند

 به محور توجه انسان رویکردهای با شهری توسعه های طرح بر ناظر مقررات و قوانین تدوین عدم 

 .محور اقتصادی و کمی بینش غلبه و کیفی معیارهای و شهروندی حقوق

 های و عرصه زندگی محیط به خاطر تعلق عدم آن نتیجه در و مختلف عوامل اثر در سکونت ناپایداری 

 تشدید و شهروندان مسوولیت احساس عدم از شونده تکرار و باطل دوری گیری شکل شهر عمومی

 .شهری های محیط کیفیت تنزل

 آن از که بهره مندی کیفیاتی مجموعه مطالبه عدم نتیجه در و شهروندی حقوق از شهروندان آگاهی عدم 

 .است شهر محیط در آنان حقوق از بخشی ها

 ساز ساخت و امکان با نوین های سبک و ها فناوری ظهور و تغییرات سریع شتابان، آهنگ تحوالت 

 .است همراه کیفیت و دقت کاهش با معمول طور به که سریع و انبوه

ها،  شهر، انسان فضاهای و کالبد از اعم مصنوعی و طبیعی عناصر از ای مجموعه عنوان به شهر منظر

تاریخی،  های ویژگی نمای تمام شهر، آیینه از جلوه نخستین عنوان به و ... و ها آن های رفتارها، فعالیت

 از شهروندان ادراک بر گذاری قابلیت تاثیر با مطلوب شهری منظر .است شهر طبیعی و فرهنگی، اقتصادی

 .ای دارد عمده نقش مطلوب شهر تحقق در شهر در زندگی تجربه

 

 ارائه راهبردهای عملیاتی-3

راهکارهای اجرایی که تا حدودی می تواند راهگشای ما در افزایش میزان رضایت زائرین و 

 کهگردشگران و ارتقای سیما و منظر شهری این کالنشهر مذهبی باشد به صورت جدول زیر ارائه شده است 

متغیر  5مولفه ای که در مدل رگرسیون  باقی مانده اند و تمرکز اصلی بر روی همین  5با   کهبا توجه به این

 5داد ما راهکارهای اجرایی را در همین درصد میزان رضایت زائرین و گردشگران را افزایش  51تا می توان 

 .مولفه ارائه کرده ایم

 

 

 

 

 



 

 

 (:ارائه راهبردهای عملیاتی7جدول)

 راهکار اجرایی
یا  نام مولفه

 شاخص
 ردیف

 .گوناگون تناسبات و ابعاد و مختلف مصالح با کارگاهی فضای پوشاندن

 .کارگاهی باشند های پوشش بر نظارت و طراحی مسوول ای که ویژه فنی های تشکیل کمیته

 .است فضا کردن زنده و رنگ حضور آن مثبت های ویژگی که از رنگی ساده فنسهای با پوشاندن کارگاه

 را هایی محل توان می نیز ها بدنه این روی بر که ای ساده حصارهای وسیله به کارگاه محدودهپوشاندن 

 .گرفت نظر در تبلیغات جهت

 پوششی صورت به و شهری بر سیمای نظارت فنی کمیته تایید مورد های رنگ و مصالح از ها نما پوشش

 .گیرد بر در را ساختمان تمامی حجم یکپارچه و رنگ تک ساده،

نوع و جنس دیوارهای 

محافظ کارگاه های 

ساختمانی در اطراف 

حرم مطهر رضوی که 

فضاهای کارگاهی را 

 پوشانده

1 

 .ساماندهی نماهای ورودی های اطراف حرم مطهر 

جلب مشارکت هنرمندان جهت ارائه طرح های خود در فضاهای ورودی حرم مطهر به طوری که حس 

 .دهد.زیارت و آرامش را در زائر افزایش 

ارتقای کیفیت بصری در ورودی های اطراف حرم مطهر از طریق به کارگیری طرح های گرافیکی و هنری 

 .که با ارزش های یک شهر اسالمی منطبق باشد

متری حرم مطهر که حس زیارت و معنویت را در  200استفاده از سنگ فرش ها و نمادهای مذهبی از فاصله 

 زائر افزایش دهد.

جسمه ها،نمادها،المان ها و تابلوها به صورتی که سخنان امام رضا )ع( و یا ارزشهای اخالقی و استفاده از م

 اسالمی از ایشان در آن نهفته باشد.

ورودی های اطراف 

 حرم مطهر رضوی
. 

 .تدوین ضوابط و استاندارد های نورپردازی در ابعاد فنی و هنری

 .مذهبی-مناسبت های ملی حمایت و هدایت فعالیت های مردمی در نورپردازی

 .حمایت از مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های نورپردازی

برگزاری رقابت سالم بین عوامل مرتبط با نورپردازی )شهروندان،مشاورین و...( در قالب مسابقه فراخوان و 

 .نمایشگاه به منظور ارتقاءکیفی نورپردازی در فضاهای اطراف حرم مطهر رضوی

وشنایی سطح ر

فضاهای شهری منطقه 

 ثامن

0 

 .استفاده از نقاشی دیواری ها بر روی ساختمان های قدیمی و متروکه

 .رنگ آمیزی نماها،پنجره ها،سنگفرش ها،مناره ها،گنبدها و... با رنگ های الهام بخش و عرفانی

 .طراحی بر اساس مطالعات و اصول علمی و استاندارهای شهر اسالمی

 .کمیته تخصصی شامل افراد صاحب نظر و متخصص در زمینه معماری و طراحی شهریتشکیل 

نوع معماری ساختمان 

 های منطقه ثامن
1 

 .ایجاد فضاهای باز عمومی برای تفریح زائران و گردشگران و ایجاد چشم اندازهای طبیعی

ن و زائران و گسترش برنامه ریزی و طراحی برای گسترش فضای سبز شهری جهت افزایش آرامش شهروندا

 .زیبایی بصری شهر

طراحی جهت  آن هاو بهره گیری از در عرصه زیبایی شناسی شهری شناخته شدن افراد توانمند و متخصص 

 .فضاهای سبز اطراف حرم مطهر

 .کالس های زیبا سازی در شهرها و ارتقاء فرهنگ زیباسازی و طراحی فضای سبز شهری کردنفعال 

پارک ها و فضاهای 

 سبز منطقه ثامن
5 

 1333ق،منبع:یافته های تحقی
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