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تهرانيشهريفضاهااززنانيبصرحاتیترجیابیارز
عنوان نظران از زمان شروع طراحی شهري، به اهمیت بصري شهرها، به صاحب: فده

کیفیت آن بر تجربۀ افراد از محیط، توجه ناپذیر از زندگی شهروندان و تأثیربخش جدا 
آنچه اهمیت دارد، شناسایی و ارزیابی معیارهاي اصلی شهروندان در این میان،اند.کرده

کمتر فضاهاي شهري است. با توجه به اینکه جنسیت در تعیین ترجیح بصري بیشتر و 
اقتصادي، قومیت، سطح -سن، شرایط اجتماعیمانند عواملی همچون محل سکونت،

هدف این پژوهش، سنجش ترجیحات گذارد،درآمد بر ادراك و ترجیح محیط تأثیر می
گیري از: با بهرهروشبصري شهروندان زن تهرانی از فضاهاي عمومی شهري است. 

داراي بیشترین و کمترین ترجیحات بصري در نفري، اماکن250نمونۀ جامعۀ آماري 
تهران شناسایی شدند و افراد بر اساس معیارهاي حاصل از بررسی متون ادبیات موضوع، 

عصر و میدان هاي محیطی دو نمونه با بیشترین و کمترین ترجیح (خیابان ولیبه ویژگی
تایی لیکرتی) با استفاده از هاي حاصل از امتیازها (طیف پنجانقالب) امتیاز دادند. داده

: نتایج گویاي آن است که گیرينتیجههاي همبستگی و رگرسیونی ارزیابی شد. تحلیل
واري و اسرارآمیز بودن، بیشترین تفاوت میانگین را در دو بودن، نمونههاي طبیعیویژگی

شان داد که براي بهبود کیفیت فضاي مذکور دارند. همچنین تحلیل رگرسیونی ن
داري بودن، نگههاي تداعی، طبیعیعصر، باید به ویژگیریزي وطراحی خیابان ولیبرنامه

عنوان فضایی داراي مناسب، خوانایی، اهمیت تاریخی و انسجام توجه شود تا همچنان به
افزایش از سوي دیگر، براي بهبود ترجیح بصري زیاد باقی بماند و تقویت نیز بشود.

واري ، تداعی، نمونهاسرارآمیز بودنهايترجیح بصري میدان انقالب نیز توجه به ویژگی
در الویت است.و خوانایی
.هاي محیط، زنان، تهرانترجیحات بصري، محیط بصري شهر، ویژگی: هاکلیدواژه

Assessing Women’s Visual Preferences towards Tehran Urban Spaces

Introduction: Urban visual environment plays a significant part in the citizens’ lives and
the impact of its quality on individual’s environmental experiences have been well
attended to when designing urban environment from scratch. Meanwhile, the most
important aspect in this context is to recognize and assess the main criteria of citizens’
preferences in urban spaces. Like other inter-individual differences in preferences
(including the living environment, age, socio-economic status, ethnicity and income
level), gender has an impact on environmental perception and preference. This research
examined the visual preference of female citizens for urban public spaces. Methods:
Through a simple random sampling method, 250 respondents were recruited by which the
most and the least visual preferred places in Tehran were determined. Respondents rated
the environmental attributes of two sample spaces including Vali-Asr avenue and Enqelab
square according to the predictor variables derived from literature review. The obtained
data on rating (5-point Likert scale) were analyzed using the correlation and regression
statistical techniques. Conclusion: Our findings revealed that attributes such as
naturalness, typicality and mystery have the most mean-difference between the two
selected spaces. Regression analyses showed that association, naturalness, upkeep,
legibility, historical significance and coherence should be considered in planning and
designing of Vali-Asr avenue to promote its preference. On the other hand, attributes such
as mystery, association, typicality and legibility were considered as priorities for
promoting women’s visual preferences for Enqelab square.

Keywords: Visual Preferences, Urban visual environment, Environmental attributes,
Women, Tehran.
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مقدمه
محیط بصري شهرها جزئی از زنـدگی مـردم محسـوب    

شود، لذا کیفیت آن تأثیر بسزایی بـر تجربـۀ افـراد از    می
اند کـه شـهرهاي   مطالعات نشان داده.)1،2محیط دارد (
دلیـل  بصري مطلوب و نیز شهرهایی که بهداراي محیط

اند، باعث احساس شان مورد توجهمحیط بصريکیفیت
ــرور در    ــق خــاطر و غ ــه، تعل ــش، جاذب رضــایت، آرام

) نیـز  3گونـه کـه گلکـار (   شوند. همانشهروندانشان می
اشاره کرده، محیط بصري شهر همچون متنی اسـت کـه   

دیگر ابعـاد  هاي جامعه، سالیق زیباشناختی آن و ارزش
گذارد و امکـان  ناملموس حیات شهري را به نمایش می

آورد. به این ترتیب، شهروندان خوانش آنها را فراهم می
هاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصـادي ایـن   از طریق نشانه

سـازند. از سـوي   متن، هویت و وجه تمایز خود را مـی 
دیگــر، محــیط بصــري مطلــوب شــهر، مســتقیم و      

سـعۀ اقتصـادي، سیاسـی و اجتمـاعی     در توغیرمستقیم،
توانـد  اي دارد و ارتقاي کیفیت آن میشهر نقش برجسته

باعث تقویت شـرایط اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی     
طـوري کـه طراحـی هرچـه زیبـاتر شـهر،       شهر شود؛ به

ــایی اقتصــادي، اجتمــاعی و فرهنگــی آن را بیشــتر   پوی
.)5، 4کند (می

استعدادي اسـت  منظور از کیفیت محیط بصري شهرها،
ــد احســاس مثبــت (رضــایت، در شــهرها کــه مــی توان

عالقه،...) و یـا منفـی (نارضـایتی، انزجـار و دوري،...)     
شهروندان را برانگیزد. احساسی که اسـاس آن را ادراك  

هاي محیط شـهر و تصـویر ذهنـی ایجـاد شـده،      ویژگی
این ترتیـب، محـیط بصـري مطلـوب     بهدهد.شکل می

شناسی انتزاعی و مستقل به خود شهر، یک پدیدة زیبایی
نیست، بلکه وابسته به ارزیابی افرادي است که دائـم آن  

کننـد. اگـر مـردم محـیط بصـري شـهر را       را تجربه مـی 
تـوان گفـت کـه    ستایش کنند و بر آن ارج بگذارند، می

. بـه ایـن   شهر از محیط بصري مطلوبی برخوردار اسـت 
شود.ترتیب بر همه شمول بودن این موضوع تأکید می

هـاي مختلـف، تفـاوت میـان ترجیحـات      نتایج پژوهش
محیطی و بصري افراد عـادي و طراحـان و معمـاران را    

اي از این رو محور بخش عمـده .)2،6،7دهد (مینشان
ها در زمینۀ ترجیحـات محیطـی،   از مطالعات و پژوهش
امـا بسـتر اصـلی    ؛ ردم عادي استشناسایی ترجیحات م

شـده یـا بکـر)    ها را محیط طبیعی (طراحـی این پژوهش
). از سوي دیگر، به عواملی کـه  10-8است (شکل داده 

ماننـد  گذارنـد ( بر ترجیحـات بصـري افـراد تـأثیر مـی     

هاي فـرد نـاظر)، بـا وجـود     هاي منظر یا ویژگیویژگی
ـ .)11اسـت ( شان، کمتر پرداخته شـده  اهمیت رو ناز ای

هـاي شـهري و   پرداختن به ترجیحات بصري در محیط
هـاي محیطـی و   شناسایی عوامل مؤثر بر آنهـا (ویژگـی  

نماید.فردي) ضروري می
هاي محیطی مـؤثر بـر   هدف این مقاله، شناسایی کیفیت

ترجیحات بصري در شهر تهـران اسـت. در ایـن زمینـه     
باید توجه داشت که جنسیت همانند عواملی مثل محـل  

اقتصــادي، تــراکم -نت، ســن، شــرایط اجتمــاعیســکو
و دانـش  تخصـص هـا، جمعیت، عضـویت در سـازمان  

پیشین، قومیت و سطح درآمـد بـر ادراك و ترجیحـات    
هـاي  گذارد. از سوي دیگر، در طراحـی محیطی تأثیر می

محور، فضاهاي شهري، ناخودآگاه، انسـان، مـردي   انسان
و زمـانی  سال که در شرایط مناسـب اقلیمـی  سالم، میان
کـه نیمـی از   کند تصور شده اسـت. درحـالی  فعالیت می

دهنـد کـه نیازهـا و    افراد جامعۀ ما را زنان تشـکیل مـی  
ترجیحات آنها هم با نیازها و ترجیحات مـردان تفـاوت   

رو در ایـن  دارد و هم کمتر شناخته شده اسـت. از ایـن  
پژوهش، ترجیحات بصري شهروندان زن تهرانـی و بـه   

قرائت شهروندان زن از محیط بصري شـهر  بیانی دیگر، 
هـایی از ایـن فضـاها،   ها و نشانهتهران بررسی و ویژگی

اند، شناسـایی شـد.   سبب ارزیابی مثبت یا منفی شدهکه
در مجموع، این پـژوهش، از یـک سـو بـه شـناختن و      

هاي درونی، ذهنی و ادراکی شـهروندان  فهمیدن دیدگاه
ن توجـه دارد و از  زن دربارة تجربـۀ آنهـا از شـهر تهـرا    

هـاي عینـی و عـواملی از فضـاهاي     سوي دیگر، ویژگی
ــن ادراك و قضــاوت  ــۀ ای ــوان پای ــه عن هــا شــهري را ب

ریـزان  کـردن طراحـان و برنامـه   آگـاه کند.شناسایی می
هاي مختلف (سـنی،  شهري از نیازها و ترجیحات گروه

جنسیتی، فرهنگی و ارزشی) شهروندان عادي، به ایجـاد  
شـمول و مـورد اسـتفاده بـراي     کیفیت، همهفضاهایی با

شایان ذکر اسـت کـه در ایـن    شود.شهروندان منجر می
هاي بصري محـیط اسـت و دیگـر    مقاله، تمرکز بر جنبه

وجوه تجارب محیطی مانند وجه صـوتی و بویـایی مـد    
نظر قرار نگرفته است.

چارچوب مفهومی سنجش کیفیت محیط بصري
ذهنی، ادراکی و معنـایی  هاي عینی،براي تشریح کیفیت

هاي متعددي و همچنین ترجیحات بصري محیط تئوري
ــا   ــه، متــون مــرتبط ب مطــرح شــده اســت. در ایــن مقال

هـاي مـذکور بـا ایـن     هاي پایه و پیشرو در زمینهتئوري
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هـاي اصـلی   ها و سـنجه اند که ویژگیهدف تحلیل شده
ــات    ــت محــیط بصــري و ترجیح ــنجش کیفی ــراي س ب

ــ  ــهروندان زن شناس ــدول  ایی ش ــوند (ج ــی 1ش ). برخ
هـاي مشـخص یـک محـیط بصـري      ها، ویژگـی تئوري

مطلوب را تعیـین کـرده و برخـی دیگـر، بـه شـناخت       
ــهویژگــی ــایی از محــیط پرداخت ــه ترجیحــات ه ــد ک ان

ها را در پی دارد. به این ترتیـب، در  شهروندان از محیط
هــاي مــورد نظــر در دو گــروه ایــن مقالــه نیــز تئــوري

هـاي ترجیحـات   بصـري و تئـوري  هـاي محـیط  تئوري
اند.بصري بررسی شده

محیط بصري-الف
هـا و  ، تئوري1در بررسی محیط بصري، طبق نظر لوتیان

توان به دو دستۀ کلی تقسیم کرد:ها را میپژوهش
که تمرکزش بـر پـرداختن   "محورمتخصص"رویکرد -

است.2به منظر به عنوان یک شیء
کـه بـر تجربـۀ نـاظر از منظـر      3"بـاور ذهـن "رویکرد -

.)12است (متمرکز 
هاي در بررسی سیر تحول مفاهیم مورد تأکید در تئوري

توان شاهد تکامـل مفـاهیم از تمرکـز بـر     مربوطه نیز می
   مقوالت هنري/ زیباشناختیِ عینی تا ترکیب بـا مقـوالت
عملکردي، ذهنی، ادراکی، معنایی و در نهایت، ترکیـب  

). یکـی از  3،13الب گفتمانِ پایداري بود (با مفاهیم در ق
هاي اولیه و اصلی در بارة محیط بصري، تئـوري  تئوري

منظر شهري گوردن کالن است که بر بعد عینـی محـیط   

محــور، بصــري تأکیــد دارد و بــا رویکــردي متخصــص
کننـدگان از  هاي مـورد نظـر خـود را بـه اسـتفاده     ارزش

ئـوري او را  محیط تعمیم داده است. البتـه پـژوهش و ت  
توان آغـازي بـر پـرداختن بـه مقـوالت احساسـی و       می

ادراکی در محیط بصري دانست. گازلینگ بر ایـن بـاور   
هاي کالن در قالب دیدهاي متوالی، ابزاري است که ایده

کننـدة  هـاي تجزیـه  ترکیبـی (متفـاوت از نگـاه   –تحلیلی
طراحی شهر در4هاي فضاییپیشین) براي فهم سکانس

بوده و به صورت عملی نیز بسیار کاربرد داشـته اسـت؛   
مـورد توجـه بسـیاري    20طوري که در اواخر سـدة  به 

کالن پـرداختن بـه محـیط بصـري را     .)14قرار گرفت (
کنـد و  معرفی می» هنر ارتباط و تناسب بصري«عنوان به

لذا براي تأثیرگذاري محیط بـر فـرد سـه راه را در نظـر     
گیرد:می
در ،بـه نظرکـالن  دیدشناسی (دیـدهاي متـوالی):   -1

از ذبـه، بـا حرکـت   دیدهاي متوالی، حس اکتشاف و ج
فاش کردن یـک  شود. به نوعی درون فضاها تجربه می

کنـیم،  ؛ حسی که هـر چـه بیشـتر در محـیط دقـت      راز
).15شود (مفاهیم بیشتري از آن آشکار می

در این محور، کالن به سه : 5توجه به مکان/موقعیت-2

هاي محیطی مؤثر بر ترجیحات بصري محیطمفاهیم و ویژگی-1جدول 
نظرصاحبمفهومردیف

)1960)؛ لینچ( 1998نسر( طبیعی بودن1
)1960)؛ لینچ (1982) ؛ ایوانس و سایر (1992هرزوگ( اهمیت تاریخی2
)1992)؛ هرزوگ (1982)؛ ایوانس و سایر( 1979)؛ کاپالن( 1976)؛ اپلیارد( 1960لینچ (خوانایی3
)1992)؛ هرزوگ( 1979کاپالن( اسرآمیز بودن*4

)1961کالن( دیدهاي متوالی
)1992هرزوگ( وارينمونه5
)1989راپاپورت( تداعی6
)1989راپاپورت( خوانش محیط7
)1998نسر( داري مناسبنگه8
)1992هرزوگ( پناه دادن9

)1961)؛کالن( 1979) ؛ کاپالن( 1992)؛ هرزوگ (1998نسر( پیچیدگی10
)1979)؛ کاپالن(1992هرزوگ( انسجام11
)1960)؛ لینچ (1998نسر( نظم12
)1992)؛ هرزوگ(1961کالن(بودن فضا و تعین فضاییمحصور 13
)1960)؛ لینچ(1998)؛ نسر( 1992هرزوگ (بازبودن (گشودگی و وسعت فضا)14

1. Lothian
2. Object
3. Subjectivist approach
4. Spatial Sequences
5. Position
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موقعیت و واکنش بدن فرد به محـیط پیرامـونش توجـه    
کند: داخل فضا بـودن، بـه آن داخـل شـدن و از آن     می

خارج شدن. به نظر او، بعضی از بهترین تـأثیرات منظـر   
شهري از طریق ایجاد یک ارتباط ماهرانـه بـین ایـن دو    

).15اند (وجود آمده(اینجا و آنجا) به
هـاي  در این محور، کالن بـر بنیـان  ه محتوا: توجه ب-3

هـاي  تاریخی شـهرها و روایـت سـاختار آنهـا از زمـان     
ــبک  ــاریخی، س ــف ت ــاري و  مختل ــف معم ــاي مختل ه

یی کـه بـر آنهـا رفتـه اسـت،      رویدادها و وقایع تاریخی
تأکید دارد. به اعتقاد وي، شهرها بایـد ایـن اخـتالط در    

ایـن تنـوع   سبک، جنس و مقیاس را نشان دهند، چـون  
باعث ایجاد شخصیت، تمایز و همچنین سرزندگی آنهـا  

).15شود (می
زمان با کالن، کوین لینچ نیز توجه خـود را بـه   تقریباً هم

هاي بصري شهر، ولی با تأکید بـر تـأثیر آنهـا بـر     کیفیت
تصویر ذهنی شهروندان متمرکز کـرد. بـه ایـن ترتیـب،     

و از سـوي  رویکرد او به تجارب افراد از محیط بصري 
معنایی محـیط بصـري معطـوف    –دیگر به بعد ادراکی 

تیـ فی) ک1(طیمح2انگیزينقشای1. خواناییبوده است
مطلوبی است که وي در تئـوري خـود بـه آن پرداختـه     

هـاي  ها و ویژگـی در پژوهش لینچ، برخی کیفیتاست.
محیطی که افراد در مورد کیفیت بصري شهرشان به آنها 

ــرده ــد،اشــاره ک ــت ان ــل بررســی اســت. کیفی ــا و قاب ه
هاي محیطـی همچـون سرسـبز بـودن و وجـود      ویژگی

)، گشــودگی فضــایی و داشــتن   1پوشــش گیــاهی ( 
دورنماهاي وسیع، عناصر قدیمی و تاریخی و دلبستگی 

مندي مردم به آنها از مواردي اسـت کـه بـر آن    و عالقه
هــاي تأکیــد فــراوان شــده اســت. عناصــر و ســاختمان 

و نقش دیگري نیز دارند و آن اینکه بر تاریخی، اهمیت
عنـوان یـک نشـانه و در    انگیزي یک سـاختمان بـه  نقش

افزاینـد  نتیجه خوانایی و در نهایت ترجیح فضـایی مـی  
ــاحب .)17و1،2( ــنچ، صـ ــر لیـ ــالوه بـ ــران و عـ نظـ

) نیز بر تـأثیر خوانـایی یـا    19-16ان دیگري (شگرپژوه
و ترجیحـات  انگیزي محیط بر ارتباط فرد با محیط نقش

هاي خود به این اند. آنها با بررسیمحیطی او تأکید کرده
، »3تمـایز یـا تشـخص فـرم    «نتیجه رسیدند که سه عامل 

بـر  » 5اهمیت نمادین یـا کـارکردي  «و » 4قابلیت رویت«
.)20،17انگیزي عناصر تأثیر دارند (نقش

خوانایی با وجود اهمیت انکار ناپذیرش، تنهـا کیفیـت   
شـمار  براي ایجاد محیط بصري مطلـوب بـه  کننده تعیین
هاي دیگري نیز ماننـد معنـا   ها و کیفیترود. ویژگینمی

هـاي  تـداعی یا مقصودي که بـر محـیط مترتـب اسـت،     
شـود، سـابقۀ   مطلوبی که از دیـدن محـیط حاصـل مـی    

تاریخی یا حتا نام محدوده نیز از عواملی هستند کـه بـر   
. ایـن مـوارد بـه    )1گذارند (انگیزي محیط تأثیر مینقش

اهمیت معنا و تداعی ایجاد شده براي فرد اشاره دارنـد.  
ــاط    ــوري ارتب ــداعی محــیط، تئ ــا و ت ــا معن در رابطــه ب
غیرکالمی راپاپورت نقش مهمـی دارد. او بـین ادراك و   

عنـوان دو روش مکمـل در دریافـت محــیط    تـداعی بـه  
شـود. بـه نظـر راپـاپورت،     شده تمـایز قائـل مـی   ساخته

ادراك و عموم مردم بر تداعی تأکیـد دارنـد.   طراحان بر 
کننـد،  به بیانی دیگـر، آنچـه افـراد از محـیط درك مـی     

ترکیبی اسـت از آن چیـزي کـه در آن لحظـه از دنیـاي      
هایی که بر اساس تجربـۀ  کنند و تداعیبیرونی درك می

)؛ 6گیـرد ( دنیاي فیزیکی و سایر مردم برایشان شکل می
هـا نسـبت   راد بـه مجموعـه  یی کـه افـ  که معانیطوريبه

هـاي فیزیکـی   تواند از اهمیـت ویژگـی  دهند، گاه میمی
ها، پیوندهاي آنها فراتر رود. در حقیقت، در برخی مکان

رونـد. در ایـن   شـمار مـی  اولیه معنـا بـه  منبع6اجتماعی
ها، اهمیت یک مکان اغلب با خاطرات و تجـارب  نمونه

بـه ایـن   . )21مشترك فرد با دیگران گره خورده است (
عنـوان بخشـی از فرهنـگ    شده، بهترتیب، محیط ساخته

است که راپاپورت آنهـا  هایی تشکیل شدهمادي، از نشانه
دیداري، بویایی و (یکیزیفرا در سه دسته شامل عناصر 

هـا) و  ها و کـاربري شنیداري)، اجتماعی (مردم، فعالیت
در ایـن میـان   .)6دهـد. ( قـرار مـی  7هاي زمـانی تفاوت
اند.هاي بصري محیط با بیشترین تعداد غالبنشانه

دهد براي ارتقـاي توانـایی محـیط    راپاپورت پیشنهاد می
شـده  هـاي سـاخته  در برقراري ارتباط غیرکالمی، نشـانه 

داشته باشند. به بیانی دیگر، طـراح  8باید قابلیت خوانش
وهـاي  دار، الگهـاي معنـا  کننـده بایـد از نشـانه   و استفاده

شـترك و یکسـانی   هاي ارتباط، زبان ممشترك؛ و از فرم
تـر  هـاي گسـترده  هـا در زمینـه  داشته باشد. ایـن نشـانه  

فراینــدهاي اجتمــاعی و توقعــات افــراد نیــز بایــد      
ــزایش   ــراي اف ــت ب تناســب/هماهنگی داشــته و در نهای

هـا تکـرار شـوند و    شدت تـأثیر و وضـوح ایـن نشـانه    
ــفاف   ــت و ش ــدیگر را تقوی ــد (یک ــن رو، .)6کنن از ای

کنـد از عناصـر آشـنا و یـا سـنتی،      راپاپورت توصیه می

1. Legibility 5. Use/symbolic significance
2. Imageability 6. Social bonds
3. Distinctive of form 7. Temporal differences
4. Visibility 8. Readily accessible
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فهـم اسـتفاده   هاي آشـنا و قابـل  گی و نشانعناصر فرهن
توان گفت به نظر راپـاپورت، تمـام   در مجموع می.شود

هاي محیطی به وسیلۀ تفسیر نمادین خـود درك  محرك
انـد. معنـا مهمتـرین    شوند و لذا به معنایشان وابسـته می

مـان  متغیري است که در شناخت مـا از محـیط، تـرجیح   
گـذارد  مـا تـأثیر مـی   هاي مختلف و انتخاب براي محیط

)6(.

ترجیحات بصري-ب
هاي عمـوم مـردم از   به منظور سنجش و ارزیابی ارزش

ــایی  ــات زیب ــی و ترجیح ــر،  ادراك محیط ــی منظ شناس
اي شـده اسـت. پـژوهش    هاي متعدد و گستردهپژوهش

گذاري براي حفاظـت از  اولیه در این زمینه دربارة قانون
پــس از آن . )19انجــام شــد (1محــیط طبیعــی آمریکــا

ها بـه ترجیحـات محیطـی در زمینـۀ     بسیاري از پژوهش
شده، هاي ساخته) و نیز محیط22،23(یعیطبهاي محیط

) 26-24، 18، 2همچون منـاطق مسـکونی یـا شـهري (    
هاي متعـدد در زمینـۀ ادراك منظـر و    اند. تئوريپرداخته

هــاي تــوان بــه دو دســتۀ تئــوريترجیحــات آن را مــی
در .)12کـرد ( تقسـیم  3فرهنگـی و ترجیحات2تکاملی

عنـوان بعـدي از   شناسی منظر بهرویکرد تکاملی، زیبایی
سازگاري انسـان بـا محـیط و بقـاي او در نظـر گرفتـه       

ــی ــهم ــود؛ ب ــوريش ــاب  ط ــر بازت ــات منظ ــه ترجیح ک
هایی از منظرند که به نیازهاي بیولوژیـک انسـان   کیفیت

موجـودات زنـده)   اي از عنوان گونهبراي بقا و رشد (به
در تضاد با این رویکرد، به نظـر برخـی   .دهندپاسخ می

ادراك و تجربۀ منظر غالباً وابسته به پیشـینۀ فرهنگـی و   
هاي البته در پژوهش.)12است (هاي فردي ناظر ویژگی

شناسی منظر شـاهد رویکردهـایی   اخیر، در زمینۀ زیبایی
فرهنگـی  هستیم که در ترجیح افراد، ترکیبی از نیروهاي 

کنند. مطالعات نشان و بیولوژیکی (طبیعی) را معرفی می
اند که ترجیحات افراد بـر اسـاس تـأثیرات توأمـان     داده

.)27، 12گیرد (فرهنگی و ژنتیکی شکل می
ــدل   ــا مـــ ــاتی یـــ ــدل اطالعـــ ــرارآمیز «مـــ اســـ

پیشــنهاديِ راشــل و ، »بودن/پیچیدگی/خوانایی/انســجام
هــاي مطــرح در )، یکــی از تئــوري22اســتفان کــاپالن (

رویکرد تکـاملی اسـت کـه بـر اسـاس نیـاز انسـان بـه         
اطالعات و توانایی او در پردازش اطالعـات بـراي بقـا    

کاپالن معتقد است واکنش افـراد بـه   شکل گرفته است. 
هـا  اشیا و فضاها بـه اهـداف آنهـا وابسـته اسـت. سـال      

دهد که اسـاس  رسی در این زمینه نشان میپژوهش و بر

شـان بـه   افراد در ساعات بیداريکهو پایۀ تمام اهداف،
کشـف  «و » 4فهمیـدن «آنها نظر دارنـد، دو چیـز اسـت:   

تواننـد بـه دو   هر کدام از این نیازهـا مـی  .)16(» 5کردن
سطح از اطالعات اشاره داشـته باشـند: یکـی آنچـه بـه      

آنچه با حرکت فـرد  سرعت قابل درك است و دیگري،
هـا،  کـاپالن بـه نظر . )28شـود ( در محیط قابل درك می

اي گـوي ایـن دو نیـاز پایـه    هایی را که پاسخافراد محیط
بنابراین ترجیح محیطـی را  ؛ دهندآنها هستند ترجیح می

تـوان نتیجـۀ یـک فراینـد پیچیـده در نظـر گرفـت؛        می
شـود و بـا   مـی فرایندي که شامل ادراك اشـیا و فضـاها   

توجــه بــه ظرفیــت آنهــا در مفیــد و پشــتیبان بــودن در 
.)16دارد (برآورده کردن اهداف، واکنش افراد را در پی 

درنـگ) (فهم سریع یا بـی 6»انسجام«در این مدل، متغیر 
دهی محیط اشـاره دارد اي از نظم و سازمانکه به درجه

بـه سـهولت   کـه (فهـم اسـتنباطی)،  7»خوانایی«و متغیر 
مسیریابی در محـیط و آگـاه بـودن از موقعیـت محـیط      

کنندة ترجیحات محیطی با بینیپردازد، دو عامل پیشمی
(کشـف  8»پیچیـدگی «انـد. متغیـر   هدف فهمیدن محـیط 

که به تنـوع عناصـر مختلـف محـیط و     سریع یا فوري)
تنوع و تعدد موضوعات براي نگاه کـردن اشـاره دارد و   

که به وعـدة  (کشف استنباطی)9»بودناسرارآمیز«متغیر 
تـر شـدن   ارائۀ اطالعات بیشتر به فرد در صورت عمیـق 

کنندة ترجیحـات  بینیپردازد، دو عامل پیشدر محیط می
.)16،28روند (شمار میمحیطی با هدف کشف کردن به

قابل توجه اینکـه متغیـر پیچیـدگی در دو حالـت قابـل      
بصري منظـر را بـه   همراه با نظم که غناي بررسی است: 

تواند بـه آشـفتگی   نظمی که میدنبال دارد و در کنار بی
به این ترتیب، در این زمینه بر اهمیـت  .)26شود (تعبیر 

شـود.  و تأثیر متقابل متغیر انسجام تأکید مـی نظم محیط

1. The National Environmental Policy Act (United
States Government, 1969: Sec. 102, B:2)
2. Evolutionary theories
3. Cultural preference theories

انداستفاده کرده» make sense«ها در این زمینه از اصطالح. کاپالن4
به اهمیت آگاه شدن، فراگرفتن و دریافت فرد از موقعیت و محیطش با که 

-تر) اتفاق میاي بزرگتوجه به آنچه در اینجا و اکنون (و گاهی در گستره
افتد، اشاره دارد.

-استفاده کرده»involvement«ها در این زمینه از اصطالح . کاپالن5
اندکه به موضوعاتی چون کشف کردن، آموختن و تحریک و برانگیخته 

گردد.شدن بازمی
6. Coherence 8. Complexity
7. Legibility 9. Mystery
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بایـد توجـه داشـت کـه ایـن متغیـر بـا        در رابطه با نیـز  
ــره     ــوري، غیرمنتظ ــازگی و نوظه ــون ت ــاهیمی چ و مف
ــودن متفــاوت اســت. در مجمــوع،  همچنــین مــبهم ب

انگیزد، امـا ایـن   ، کنجکاوي فرد را بر میاسرارآمیز بودن
کنجکاوي نه براي یک ذهن خـالی، بلکـه بـراي ذهنـی     

هـاي محتمـل و ممکـن    است کـه بـر تنـوعی از گزینـه    
متمرکز است و در مورد اینکه چـه چیـزي در ادامـۀ آن    

هایی کـه  در پژوهش. )16دارد (هایی خواهد بود فرضیه
با مبنا قرار دادن این مدل، ترجیحـات محیطـی افـراد را    

انـد، تـأثیر   کـرده هاي طبیعی ارزیابی و بررسـی در محیط
بارهـا ثابـت شـده    » انسـجام «و »اسرارآمیز بودن«متغیر 
).29، 25است (

شناسی محیطـی،  با توجه به اهمیت این تئوري در روان
ی فضـاهاي شـهري نیـز    این مدل در ترجیحـات محیطـ  

بررسی شده است. هرزوگ در پژوهش خود بـا عنـوان   
بـراي  1»تحلیلِ شـناختی ترجیحـات فضـاهاي شـهري    «

سنجش ترجیحات پنج دسته از فضاهاي شهري (بـاز و  
5، با دیـد مسـدود  4، محصور3، ساختاریافته2نشدهتعریف

شـامل وسـعت   7کننـده بینـی ) نُه متغیر پـیش 6و محورها
، محصور بودن، انسـجام، خوانـایی،   9دادن، پناه 8فضایی

و قـدمت را  10واريپیچیدگی، اسـرارآمیز بـودن، نمونـه   
بندي فضاهاي او براي دسته.)18کرد (بررسی و تحلیل 

بنـدي  شهري، به پیشـنهاد اسـتفان کـاپالن بـراي دسـته     
ــیط ــودگی مح ــۀ گش ــی دو مؤلف ــاي طبیع ــین 11ه و تع
حلیــل مــالك قــرار داده اســت. بــر اســاس ت12فضــایی

امتیازهاي داده شده و ترجیحات فضایی، متغیرها در سه 
متغیرهـاي گشـودگی   -1گیرنـد.  دستۀ کلـی قـرار مـی   

و محصوریت که در هـیچ یـک از   14دادن، پناه13فضایی
هاي این پـژوهش، بـر ترجیحـات فضـایی مـؤثر      تحلیل
ســه متغیـر خوانــایی، اسـرارآمیز بــودن و   -2انـد. نبـوده 
هـا مـؤثر بودنـد و در    خـی تحلیـل  واري نیز در برنمونه

متغیر انسجام، پیچیدگی -3برخی دیگر نقشی نداشتند. 
و قدمت نقش مـؤثري در ترجیحـات فضـاهاي شـهري     

تـوان  داشتند. به این ترتیب بر اساس ایـن پـژوهش مـی   
یافتگی خـوب و داراي  گفت، فضاهاي شهري با سازمان

تنوع کافی براي جلب توجه افراد، بیشـترین تـرجیح را   
.)18دارند (نیز 

هــاي مطــرح در ترجیحــات محیطــی، از دیگــر تئــوري
هـاي محـیط   سیماي ارزیابانۀ جک نسر است که کیفیت

بصري و تأثیر آنهـا بـر احساسـات و اسـتنباط افـراد را      
فرض کـه خوانـایی   ارزیابی کرده است. نسر با این پیش

داشتنی کـافی  ضروري است اما براي یک محیط دوست
به ارزیابی عموم مـردم (مثبـت و منفـی) از    ، )2نیست (

پـردازد. بـه   بصري شـهر مـی  تیفیک15انگیزِعناصر نقش
، عناصـر  16باور او براي شکل گرفتن یک تصویر دلخواه

) 2باشند (18داشتنیو هم دوست17باید هم به یادماندنی
هـاي محیطـی بـراي    بر اساس نتایج پژوهش، ویژگـی و

داشـتنی) بـه پـنج گـروه     هاي مهرانگیـز (دوسـت  محیط
21، بــازبودن فضــا20داري/مــدنیت، نگــه19طبیعــی بــودن

23و نظـم 22شـدگی)، اهمیـت تـاریخی   (درعین تعریـف 

طبیعت (گیـاه، آب و یـا   حضور.)2است (شدهمیتقس
ها)، متغیر مهمی در تعیین ترجیحات بصري است و کوه

جـک نسـر،   .)26، 212بر آن اثر مثبـت دارد ( ماًیمستق
عنوان حضور عناصر طبیعی و دید به عناصر طبیعی را به

.)2سـت ( اهاي طبیعی بودن فضا در نظر گرفتـه  سنجه
گشودگی یا باز بودن فضا با توجه بـه وجـود دیـدهاي    

هـاي  اي باز نیز از دیگر ویژگـی هگسترده و باز و مکان
محیطی هستند کـه تـأثیر مسـتقیم آنهـا بـر ترجیحـات       

، 2(هاي مختلف تأییـد شـده اسـت   محیطی در پژوهش
کنـد کـه تجربـۀ    البته نسر به این نکته اشاره می).26،30

تر خواهـد  دیدهاي گسترده و فضاهاي باز، زمانی واضح
محصـور  بود که در تضاد با دیدهاي بسته و یـا منـاطق  

و ذاتـاً بنـابراین دیـدهاي محـدود اگرچـه     ؛ اتفاق بیفتند
تنهایی مطلوب نیستند اما در افـزایش تضـاد و تنـوع،    به

1. Cognitive analysis of 7. Predictor variables
preference for urban spaces 8. Spaciousness
2. Open-undefined 9. Refuge
3. Well-structured 10. Typicality
4. Enclosed settings 11. Openness
5. Blocked views 12. Spatial definition
6. Corridors 13. Spaciousness

دادن که در تئوري پیشنهادي اپلتون مورد توجه . ویژگی یا مفهوم پناه14
قرار گرفته ، بر بحث ایمنی در فضا تأکید دارد و در تعریفی که براي آن ارائه 

شود، پردازد که فرد بتواند در حالی که دیده نمیامکانی در فضا میشده ، به 
فضاي پیرامون خود را به خوبی ببیند. بر این اساس، محیطی ترجیح داده 

شود که براي حفظ آرامش و حتا بقاي فرد در برابر تهدیدهاي محیطی می
,Kyle؛Kaplan 1979, 244-245سرپناهی تأمین کند (

Mowen, & Tarrant 2004, 440 از نگاه مدل اطالعاتی .(
ها، ایمنی، مفهومی فراتر از تعریف مورد نظر در تئوري اپلتون را کاپالن

شود و بر این اساس نیز آنها در این زمینه خوانایی را پیشنهاد شامل می
اند.کرده

15. Imageable elements 20. Upkeep/Civilities
16. Favorable image 21. Openness
17. Memorable 22. Historical
18. Likable Significance
19. Naturalness 23. Order
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.)2روند (شمار میعنصر طراحی مهمی به
گونه که پیش از ایـن نیـز مطـرح شـد، مـردم بـه       همان
دهنـد. از  هاي تاریخی واکنش مطلـوبی نشـان مـی   مکان

تـاریخی اصـیل باشـد و چـه     نظر نسر چه این اهمیـت  
نظر برسد، در هر دو شرایط، محیط براي فرد تاریخی به

همچنـین  . )2کند (حس و واکنش خوشایندي ایجاد می
، نظـم  2و سـازگاري 1پارچگیمردم با اشاره به نظم، یک

شان بـه محـیط   عنوان عاملی مهم در عالقهمحیطی را به
همـاهنگی  اند. سـازگاري یعنـی تناسـب و    معرفی کرده

شـان و همچنـین بـا    ها با بستر و محیط طبیعیساختمان
هاي مجاور. البتـه بـه بـاور نسـر، نظـم مطلـق       ساختمان

هایی کننده است و در ترکیب با پیچیدگی، جذابیتکسل
کند. لذا او بر غناي بصـري،  را به نظم فضایی اضافه می

(بــه عنــوان متغیرهــاي 3گــونی و تنــوعتزئینــات، گونــه
عنوان کیفیت مهـم و مـؤثر بـر    ) درکنار نظم بهپیچیدگی

در مجموع، کل مفـاهیم  .)2کند (محیط بصري تأکید می
قابـل بررسـی   1هاي مطـرح شـده در جـدول    و ویژگی

است.

روش
هاي محیطـی مـؤثر   هدف این پژوهش، شناسایی ویژگی

بر ترجیحات بصري شهروندان زن تهرانی است. اگرچه 
ارزیابی ترجیحات محیطـی،  هاي در بسیاري از پژوهش

آمـوزان انتخـاب   حجم نمونـه از دانشـجویان یـا دانـش    
)، امــا بــه منظــور 31، 29، 25، 24، 18، 10شــوند (مــی

تر کردن نتایج حاصل به نظـرات جامعـۀ آمـاري    نزدیک
مورد نظر، براي انتخاب حجم نمونه به طیف متنوعی از 

تعــداد .)9، 2شــهروندان و ســاکنان مراجعــه شــد (   
کنندگان در پژوهش با اسـتفاده ازفرمـول جامعـۀ    شرکت

گیـري سـادة   نفـر بـود کـه بـه صـورت نمونـه      293باز 

تصادفی در فضاهاي عمومی منتخب انتخاب شـدند. از  
و مناسـب تحلیـل و   مـورد کامـل  250فقـط  این تعداد 

هـاي  کـه داده بررسی تشخیص داده شدند. همـان طـور   
جـوان  ان دهنـدگ دهـد، بیشـتر پاسـخ   نشان می2جدول 

);44/31M=827/10S.D=   داراي سـطح تحصـیلی ،(
درصد تحصیالت کارشناسـی و بیشـتر   58باال (بیش از 

داشتند) و بـیش از دو سـوم عمرشـان را سـاکن تهـران      
).=S.D32/28M ;=385/11بودند (

مرحلــۀ اصــلی اســت: در ســاختار پــژوهش شــامل دو 
مرحلۀ نخست در دو سئوال از افراد خواسته شـد تـا در   
تهران سه مکان/محدوده با بیشـترین تـرجیح بصـري و    
سه مکان/محدوده با کمترین ترجیح بصـري را معرفـی   

کننـدگان  نامـه نیـز از شـرکت   در انتهـاي پرسـش  کننـد. 
اجتمــاعی –درخواسـت شــد تــا مشخصـات جمعیتــی   

تحصیالت، سابقۀ سکونت در تهـران،  شامل سن، میزان 
شرایط اشتغال، منطقۀ محل سکونت، منطقۀ محل کار و 
آدرس پست الکترونیک خـود را بـراي اجـراي مرحلـۀ     
دوم تکمیل کنند. پس از تکمیل بانک اطالعاتی مرحلـۀ  

هـاي  بنـدي و گزینـه  هاي منتخـب دسـته  نخست، مکان
و داراي بیشترین فراوانـی در هـر دو گـروه (بیشـترین    

کمترین ترجیح بصري) مشخص شدند. در مرحلۀ دوم، 
کننـدگان کـه هـر    نفر از مشارکت168در مجموع براي 

هاي منتخـب نهـایی را در مرحلـۀ نخسـت     یک از مکان
نامـۀ دوم بـه همـراه کـارت     انتخاب کرده بودند، پرسش

تشکر ارسال شد.
هـاي  هاي مرحلۀ دوم، شناسایی ویژگینامههدف پرسش

1. Cohesiveness
2. Compatibility
3. Diversity & variety

هاي نمونۀ آماريویژگی-2جدول 
N= 250هاویژگی

).M, S.Dسن (
تحصیالت

827/10 ,44/31

درصد8/34دیپلم
درصد2/5فوق دیپلم
درصد6/29کارشناسی

درصد6/25کارشناسی ارشد
درصد2/3دکترا

درصد6/1پاسخ ندادند
M, S.D.(385/11 ,32/28سابقۀ سکونت در تهران (
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مؤثر بر ترجیحات بصـري بـود. در ایـن    اصلی محیطی
نامه براي سـنجش اهمیـت و تـأثیر هـر یـک از      پرسش

مفاهیم بصري مورد نظـر بـر ترجیحـات بصـري مکـان      
، 18، 9شـد ( لیکرت اسـتفاده  منتخب، از تکنیک مقیاس

کم، کم، متوسط، زیـاد  ها به پنج دسته (خیلیپاسخ.)29
خواسته شد تا زیاد) تقسیم شدند. سپس از افراد و خیلی

هاي فضاي منتخب خود امتیاز بدهند. پـس از  به ویژگی
نامۀ دوم، براي افـرادي  گذشت دو هفته از ارسال پرسش

که پاسخ خود را ارسال نکرده بودنـد، ایمیـل یـادآوري    
ــت    ــد. در نهای ــال ش ــر (139ارس ــد74/82نف ) درص

هاي خـود را بـراي اجـراي مرحلـۀ دوم پـژوهش      پاسخ
فرستادند.

نظـران و  هـا بـا مراجعـه بـه صـاحب     نامهپرسشروایی
متخصصـان و دریافـت نظـرات آنهـا دربـارة مفــاهیم و      

هاي تدوین شده کنترل و براي کنترل اعتمـاد یـا   پرسش
نامــۀ دوم، ضــریب آلفــاي هــاي پرســشپایــایی ســؤال

ــودن آن از   ــتر بـ ــه بیشـ ــد کـ ــبه شـ ــاخ محاسـ کرونبـ
7/0)730/0=α(نامـه  دهندة پایایی مطلوب پرسش، نشان

ست.اهاو همبستگی درونی سؤال

هایافته
هاي شهريترجیحات بصري در انواع محیط

در مرحلۀ نخست، افراد در پاسخ به دو سـؤال، بـه نـام    
ها یا فضاهاي همگـانی  شهر تهران شامل محلهسه مکان

(میدان، خیابان، پارك و ...) بامحیط بصـري مطلـوب و   
اشـاره کردنـد.  سه مکـان بـا محـیط بصـري نـامطلوب      

هاي منتخب پس از بررسی و تحلیل اولیه درهفت مکان
یکی از نکـات مهـم   ).3دستۀ کلی قرار گرفتند (جدول 

دربارة ارزیابی شهروندان از محیط بصري شـهر، توجـه   
شـهرهایی چـون تهـران،    به این موضوع است که کـالن 

دارنـد و لـذا شـهروندان    اند و فضایی گسـترده -پیچیده
شناسـند و بیشترشـان در   هـاي آنهـا را نمـی   تمام بخش

هایی از شهر هستند که در آنهـا  تعامل و ارتباط با بخش
ــی    ــد م ــت و آم ــار و رف ــدگی، ک ــدزن ــابراین ؛ کنن بن

کننـد یـا بـه آنهـا     هایی که از آنها اسـتفاده نمـی  محدوده
باید بنابراین، منطقاً؛ ماندروند، برایشان ناشناخته مینمی

هـاي شـهر را بـه    توانند تمام بخشمیبپذیریم که افراد ن
هـایی  طور کامل ارزیابی کنند و داوري بهتر شامل بخش

اما چـون در  ؛ آنها هستندشود که بیشتر مورد استفادهمی
بنـدي و  این پژوهش بر ارزیابی افراد بـه صـورت رتبـه   

توان گفت کمبود دهی جمعی تأکید شده است، میامتیاز
هایی از شـهر  ان از بخشدانش و آشنایی برخی شهروند

تواند با اطالعات و دانش برخی دیگر جبـران شـود.   می
همچنین نمونۀ آماري مورد نظر به نحوي انتخـاب شـد   

گانۀ 22که مکان زندگی و یا کار آنها بتواند تمام مناطق 
شهرداري شهر تهران را پوشش دهد.

هـاي داراي  محـیط مطلـوب ( هاي بصري از میان محیط
)؛ درصـد 6/7ترجیح بصـري)، محلـۀ دربنـد (   بیشترین 

2/19)؛ میدان تجـریش ( درصد6/49عصر (خیابان ولی
تهــران )؛ بــام درصــد6/7راه مــدرس ()؛ بــزرگدرصــد

) و مجموعـه بـازار تهـران    درصـد 2/9محیط طبیعی) ((
هـاي بصـري نـامطلوب    و بـراي محـیط  درصد)2/11(
ـ محیط( ک هاي داراي کمترین ترجیح بصري)، محلۀ اتاب
ــوي (درصــد4/4( ــان مول ــدان درصــد4/6)؛ خیاب )؛ می

)؛ درصـد 6/11راه نواب ()؛ بزرگدرصد2/17انقالب (
) بیشترین فراوانی را داشتند. درصد6/3ترمینال جنوب (

ها و به طـور  هاي بصري مطلوب، خیاباندر میان محیط
هـاي بصـري   عصر و در میان محـیط خاص خیابان ولی

طـور خـاص میـدان انقـالب     هـا و بـه  نامطلوب، میدان
بیشترین فراوانی را داشتند.
عنـوان فضـاي داراي   عصر بهدر مرحلۀ دوم، خیابان ولی

عنوان فضایی بیشترین ترجیح بصري و میدان انقالب به
بـا کمتـرین تـرجیح بصـري انتخـاب شـدند کـه بــراي        

هاي محیط بصري مؤثر بر این انتخاب، شناسایی ویژگی
نامۀ دوم براي افراد ارسال و از آنها خواسته شـد  پرسش

هـاي  تا بر اساس مقیاس پنج تایی لیکـرت، بـه ویژگـی   
هــاي آن از بررســی متــون ادبیــات کــه ســنجه(طیمحــ

ــد. در    ــاز بدهنـ ــود) امتیـ ــده بـ ــین شـ ــوع تعیـ موضـ
مورد) بـه  125د (از مور98هاي مرحلۀ دوم، نامهپرسش

مـورد  41و ) درصد4/78عصر (نرخ پاسخ: خیابان ولی
35/95مورد) بـه میـدان انقـالب (نـرخ پاسـخ:      43از (

) اختصاص یافت.درصد
هاي انتخابیدرصد فراوانی ترجیحات بصري در انواع مکان-3جدول 

مجموعه طبیعیمحیطراهبزرگمیدانخیابانمحله
و ...)موزه(بازار، کاخ

مجموع

درصد100درصد56/10درصد13/12درصد76/3درصد13/20درصد93/34درصد49/18محیط بصري مطلوب
درصد100درصد39/3درصد2/1درصد26/12درصد29/44درصد8/23درصد06/15محیط بصري نامطلوب
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هاي محیطارتباط میان ترجیح بصري و ویژگی
در این بخش، براي تحلیل ارتباط میان ترجیح بصري و 

شـد. در گـام   هاي محیط، سه گام اصلی بررسی ویژگی
نخســت، ارتبــاط میــان تــرجیح بصــري و هــر یــک از  

هاي محیطـی مـورد نظـر در دو فضـاي خیابـان      ویژگی
عصر و میدان انقالب بـا یکـدیگر مقایسـه شـد تـا      ولی

مشــخص شــود لزومــاً وجــود یــا فقــدان یــک ویژگــی 
مشخص در ترجیح بیشتر یا کمتر محیط مؤثر اسـت یـا   

مبسـتگی میـان   خیر؟ در گـام بعـدي، نـوع ارتبـاط و ه    
هـاي محیطـی در هـر یـک از     ترجیح بصري و ویژگـی 

عصر و میدان انقالب بررسی شد و فضاهاي خیابان ولی
هایی که در تـرجیح هـر یـک از    در آخرین گام، ویژگی

فضاهاي مـذکور بیشـترین نقـش را داشـتند، شناسـایی      
شدند.

هـاي محـیط بـر تـرجیح     مقایسۀ تأثیر ویژگـی -الف
بصري

عنـوان  هاي محیط بـه راي مقایسۀ ویژگیدر این بخش ب
عصـر و  متغیرهاي مؤثر بر ترجیح بصـري خیابـان ولـی   

میدان انقالب، تفاوت میانگین امتیازهـاي داده شـده بـه    
tها در دو فضـاي مـذکور، در آزمـون    هریک از ویژگی

مستقل تعیین و تحلیل شد.
نشـان  >05/0pهـا در شـرایط   بررسی تفـاوت میـانگین  

هایی چـون طبیعـی بـودن، پنـاه     دهد که تأثیر ویژگیمی

داري مناسـب  واري، اسرارآمیز بـودن و نگـه  دادن، نمونه
شکلی اسـت کـه ادراك و وجـود آنهـا در فضـا بـه       به 

عصر) و کمبود آنها به ترجیح ترجیح بیشتر (خیابان ولی
کمتر (میدان انقالب) منجر شده است. از سـوي دیگـر،   

محصـور  هایی چون اهمیت تاریخی، خوانایی وویژگی
اي بـر  کنندهبودن و تعین فضایی تأثیر چشمگیر و تعیین

اند. به بیانی دیگـر، تفـاوت   ترجیح بیشتر و کمتر نداشته
هـا در دو فضـاي   امتیازهاي داده شده براي این ویژگـی 

عصر و میدان انقالب، قابل توجه و فـاحش  خیابان ولی
نیست. در این بررسی، این موضوع در رابطه با اهمیـت  

ریخی و خوانایی نمود بیشتري دارد. بـا وجـود اینکـه    تا
افــراد میــدان انقــالب را فضــایی نســبتاً خوانــا و داراي 

عنوان فضایی دانند، ولی آن را بههاي تاریخی میویژگی
اند.با کمترین ترجیح بصري انتخاب کرده

هاي محیطهمبستگی ترجیح بصري و ویژگی-ب
هاي وابستگی ویژگیدر این بخش نوع ارتباط و شدت 

عصـر و میـدان   محیطی و ترجیح بصـري خیابـان ولـی   
شـد  بینی میانقالب بررسی شده است. همچنان که پیش

دهد، میانگین امتیازهاي نیز نشان می5و بررسی جدول 
عصـر بیشـتر از میـدان    هـا در خیابـان ولـی   تمام ویژگی

عصر، به ترتیب، پیچیدگی، در خیابان ولیانقالب است.
اعی، طبیعی بودن، خوانایی، محصـور بـودن و تعـین    تد

واري بیشترین میـانگین  فضایی، اسرارآمیز بودن و نمونه

عصر و میدان انقالبها در خیابان ولیویژگیمقایسۀ تفاوت میانگین امتیازهابراي هر یک از -4جدول 
تفاوت میانگین

Mean Difference
Sig.  (2-tailed)

702/2000/0طبیعی بودن
289/0127/0اهمیت تاریخی

545/0017/0خوانایی
984/1000/0اسرارآمیز بودن

394/2000/0وارينمونه
122/1000/0تداعی

983/0000/0خوانش محیط
409/1000/0داري مناسبنگه

068/2000/0پناه دادن
948/0000/0پیچیدگی
123/1000/0انسجام

367/1000/0نظم
687/0002/0محصور بودن و تعین فضایی

254/1000/0بازبودن (گشودگی و وسعت فضا)
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هاي طبیعـی بـودن،   امتیاز را داشتند و نیز کمبود ویژگی
ــه ــه نمون ــاه دادن، نگ ــم و  واري، پن ــب، نظ داري مناس

اسرارآمیز بودن در میدان انقالب، از کمترین امتیازي که 
شود.ها داده شده مشخص میبه این ویژگی

هاي محیطـی  براي تحلیل نوع و شدت وابستگی ویژگی
هـا کـافی و   و ترجیح بصـري محـیط، مقایسـۀ میـانگین    

مناسب نیست؛ از این رو، همبستگی میان آنهـا بررسـی   
هـا، در ایـن   اي (طیفی) بودن دادهشد و با توجه به رتبه

پـژوهش، ضــریب همبسـتگی اســپیرمن بـه کــار رفــت    
).7و 6اول (جد

، ضـریب همبسـتگی میـان تـرجیح     6بر اساس جـدول  
بـه  (ابـان یخهاي ایـن  عصر و ویژگیبصري خیابان ولی

جز ویژگی پیچیدگی و بـازبودن (گشـودگی و وسـعت    
دهـد.  سوي آنها را نشان مـی دار و همفضا)) ارتباط معنا

از سوي دیگـر، شـدت همبسـتگی تـرجیح بصـري بـه       
واري )، نمونهدرصد8/42انسجام (هاي ترتیب با ویژگی

)، درصـــد9/31)، اهمیـــت تـــاریخی (درصـــد6/32(
ــودن (  ــرارآمیز ب ــد8/30اس ــاه درص 5/30دادن () و پن

هـاي ایـن خیابـان اسـت     ) بیش از سایر ویژگـی درصد
).6(جدول 

) میدان انقالب نیز گویـاي  7ضرایب همبستگی (جدول
هـاي  آن است که میان ترجیح بصري محیط بـا ویژگـی  

داري مناسب، محیط (به جز ویژگی خوانش محیط، نگه

سـو وجـود   دار و هـم پناه دادن و پیچیدگی) ارتباط معنا
)، درصـد 5/66دارد. شدت همبستگی میـان خوانـایی (  

ــجام ( ــد7/55انسـ ــداعی (درصـ ــد9/53)، تـ )، درصـ
) با درصد52) و طبیعی بودن (درصد2/52واري (نمونه

هـاي محـیط   ترجیح بصري محیط بیش از سایر ویژگـی 
).7است (جدول 

هاي محیط بـر ترجیحـات   شناسایی نقش ویژگی-ج
بصري

از نکات قابل توجه در زمینـۀ ضـریب همبسـتگی ایـن     
است که شـدت وابسـتگی، رابطـۀ علـت و معلـولی را      

دیگـر ممکـن اسـت تـأثیر     کند و از سوي مشخص نمی
هاي محیط) بـر  سایر متغیرهاي مستقل (در اینجا ویژگی

متغیر وابسته (در اینجـا تـرجیح بصـري محـیط)، تـأثیر      
نامناسبی بر ضریب همبستگی بـا متغیـر مسـتقل داشـته     

کـه هاي محـیط، باشد. از این رو براي شناسایی ویژگی
انـد، بیشترین تأثیر را بر تـرجیح بصـري محـیط داشـته    

ازتحلیل رگرسیونی استفاده شد. این تحلیـل گویـاي آن   
داري هاي تـداعی، طبیعـی بـودن، نگـه    است که ویژگی

مناسب، خوانایی، اهمیت تـاریخی و انسـجام بیشـترین    
عصـر دارنـد   نقش را بر ترجیحات بصري خیابـان ولـی  

6/46هـا  ) و در مجموع این ویژگـی 6تا 1هاي (نمودار
ت ترجیح بصري محـیط را  تغییرا)=466/0R2درصد (

عصر و میدان انقالبهاي محیطی مؤثر بر انتخاب خیابان ولیآمار توصیفی ویژگی-5جدول 
)=98Nخیابان ولی عصر( 

(فضاي داراي بیشترین ترجیح بصري)
)=41Nمیدان انقالب(

(فضاي داراي کمترین ترجیح بصري)
میانگینمفهومردیف

)M(
انحراف معیار 

)S.D.(
میانگین

)M(
انحراف معیار 

)S.D.(
15/4598/095/1705/0ترجیح بصري1
09/4747/039/1666/0طبیعی بودن2
14/3849/085/2062/1اهمیت تاریخی3
08/4653/054/3343/1خوانایی4
96/3785/098/1987/0اسرآمیز بودن5
86/3837/046/1840/0وارينمونه6
12/4888/000/3323/1تداعی7
40/3870/041/2024/1خوانش محیط8
09/3874/068/1650/0داري مناسبنگه9

65/3788/059/1706/0پناه دادن10
14/4718/020/3928/0پیچیدگی11
37/3778/024/2067/1انسجام12
24/3747/088/1900/0نظم13
98/3885/029/3230/1محصور بودن و تعین فضایی14
45/3734/020/2872/0بازبودن (گشودگی و وسعت فضا) 15
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کنند.بینی میپیش
همچنین در میـدان انقـالب، اسـرارآمیز بـودن، تـداعی،      

واري و خوانایی بیشترین نقـش را بـر ترجیحـات    نمونه
) و در مجمـوع  10تا 7بصري محیط دارند (نمودارهاي 

) تغییـرات  =648/0R2(درصـد 8/64این چهـارویژگی  
کنند.بینی میترجیح بصري محیط را پیش

گیريبحث و نتیجه
هاي مطرح شـده در هریـک از دو   آنچه از مقایسۀ نمونه

کند، تنوع دسته فضاهاي عمومی شهري جلب توجه می
هاي داراي ترجیح بصري کمتـر  بیشتر مکانو پراکندگی 

هـاي داراي تـرجیح بصـري بیشـتر     در مقایسه با مکـان 
رسـد تعـداد فضـاهاي    است. به بیانی دیگر، به نظر مـی 

عصرهاي محیطی خیابان ولیهمبستگی میان ترجیح بصري محیط و ویژگی-6جدول 

ري
بص

ح 
رجی

خوانش محیطتداعیوارينمونهاسرارآمیز بودنخواناییاهمیت تاریخیطبیعی بودنت

Sig.
(2-

tailed)

Correlation
coefficient

Sig.(2-
tailed)

Correlation
coefficient

Sig.(2-
tailed)

Correlation
coefficient

Sig.(2-
tailed)

Correlatio
n

coefficient

Sig.(2-
tailed)

Correlatio
n

coefficient

Sig.(2
-

tailed
)

Correlatio
n

coefficient

Sig.(2-
tailed)

Correlatio
n

coefficient

ري
بص

ح 
رجی

ت

-005/0**279/0001/0**319/0008/0**268/0002/0**308/0001/0**326/0005/0**284/0006/0**276/0

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ري
بص

ح 
رجی

محصور بودن و تعین نظمانسجامپیچیدگیپناه دادنداري مناسبنگهت
فضایی

بازبودن (گشودگی و وسعت 
فضا)

Sig.(2
-

tailed)

Correlation
coefficient

Sig.(2
-

tailed)

Correlatio
n

coefficient

Sig.(2-
tailed)

Correlatio
n

coefficien
t

Sig.(2-
tailed)

Correlatio
n

coefficien
t

Sig.(2-
tailed)

Correl
ation

coeffic
ient

Sig.(2-
tailed)

Correl
ation

coeffic
ient

Sig.(2-
tailed)

Correlation
coefficient

ري
بص

ح 
رجی

ت

-005/0**281/0002/0**305/0807/0025/0000/0**428/0025/0*226/0020/0*235/0972/0004/0-

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

هاي محیطی میدان انقالبهمبستگی میان ترجیح بصري محیط و ویژگی-7جدول 

ري
بص

ح 
رجی

خوانش محیطتداعیوارينمونهاسرارآمیز بودنخواناییاهمیت تاریخیطبیعی بودنت

Sig.(2-
tailed)

Correla
tion

coeffici
ent

Sig.(2-
tailed)

Correlat
ion

coeffici
ent

Sig.(2-
tailed)

Correlati
on

coefficie
nt

Sig.(2-
tailed)

Correlati
on

coefficie
nt

Sig.(2-
tailed)

Correlat
ion

coeffici
ent

Sig.(2-
tailed)

Correla
tion

coeffici
ent

Sig.(2-
tailed)

Correlat
ion

coeffici
ent

ري
بص

ح 
رجی

ت

-000/0**520/0032/0*335/0000/0**665/0037/0*326/0000/0**522/0000/0**539/0070/0286/0

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

ري
بص

ح 
رجی

محصور بودن و تعین نظمانسجامپیچیدگیپناه دادنداري مناسبنگهت
فضایی

(گشودگی و بازبودن 
وسعت فضا)

Sig.(2-
tailed)

Correla
tion

coeffici
ent

Sig.(2-
tailed)

Correlat
ion

coeffici
ent

Sig.(2-
tailed)

Correlati
on

coefficie
nt

Sig.(2-
tailed)

Correlati
on

coefficie
nt

Sig.(2-
tailed)

Correl
ation

coeffic
ient

Sig.(2-
tailed)

Correla
tion

coeffici
ent

Sig.(2-
tailed)

Correlat
ion

coeffici
ent

ري
بص

ح 
رجی

ت

-987/0003/0-145/0232/0106/0256/0000/0**557/0002/0**460/0004/0**442/0017/0*371/0

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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ــدود و   ــتر محـ ــري بیشـ ــرجیح بصـ ــهري داراي تـ شـ
اند و این نامناسب بودن محیط بصـري شـهر و   مشخص

دهد. در نهایـت  فضاهاي شهري شهر تهران را نشان می
هاي مطرح شـده نشـان داد کـه از    تحلیل فراوانیِ نمونه

ها و به طور خـاص  نظر ترجیحات بصري بیشتر، خیابان
عصر و از منظـر ترجیحـات بصـري کمتـر،     خیابان ولی

در ها و میدان انقالب بیشترین فراوانـی را دارنـد.  میدان
گام بعدي، بر اساس بررسـی متـون ادبیـات موضـوع و     

هـاي محـیط بصـري هـر     ویژگینظران، رویکرد صاحب
هاي انتخاب شده ارزیابی و ارتباط آنهـا بـا   یک از نمونه

در نگـاه  ترجیح بصري فضاي مورد نظـر تحلیـل شـد.   
نخست، نتایج گویاي آن است که ترکیبـی از مفـاهیم و   

هاي محـیط بصـري و   هاي مطرح شده در تئوريویژگی
هاي ترجیحات بصري، مـورد توجـه افـراد بـوده     تئوري

بنابراین براي رسیدن به فضایی مطلـوب و داراي  ؛ تاس
تـوان فقـط   ترجیح بصري بیشتر براي شـهروندان، نمـی  

هــا را مبنــاي عمــل قــرار داد، مفــاهیم یکــی از تئــوري

هاي شهرسـازي،  اي از پروژهدرحالی که در بخش عمده
مفاهیم مرتبط با تئوري خوانـایی لیـنچ، پایـۀ تحلیـل و     

شــهروندان بــا محــیط قــرار طراحــی محــیط و ارتبــاط 
گیرد.می

هاي دو فضـاي خیابـان   همچنین مقایسۀ تفاوت میانگین
ــی ــر    ول ــه از نظ ــان داد ک ــالب نش ــدان انق ــر و می عص

اسرارآمیز بـودن،  واري و هاي طبیعی بودن، نمونهویژگی
ــانگین   ــی بیشــترین می ــانگین یعن بیشــترین اخــتالف می

عصر (تـرجیح بصـري بیشـتر) و    امتیازها به خیابان ولی
کمترین میـانگین امتیازهـا بـه میـدان انقـالب (تـرجیح       

به ایـن نکتـه   توجهبصري کمتر) اختصاص یافته است.
ضروري است کـه بـه ایـن دو فضـا بـه عنـوان فضـاي        

و در ایـن پـژوهش تفـاوت تـرجیح     شهري توجه شده 
هاي محیطی مـؤثر بـر آن در خیابـان و    بصري و ویژگی

میدان با الگوي حرکتی متفاوت مورد نظر نبـوده اسـت  
توانـد در پـژوهش دیگـري بررسـی     که این موضوع می

شود.

عصرها بر ترجیحات بصري (متغیر وابسته) خیابان ولیشدت تأثیر ویژگی-6-1هاي نمودار
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نتایج تحلیـل همبسـتگی در هریـک از فضـاهاي مـورد      
هاي مورد نظر محیطبررسی گویاي آن است که ویژگی

امـا  ؛ سـو (مثبـت) داشـتند   با ترجیح بصري ارتباطی هم
هاي پیچیـدگی و بـاز بـودن (گشـودگی و     میان ویژگی

هاي خوانش عصر و ویژگیوسعت فضا) در خیابان ولی
داري مناسب، پناه دادن و پیچیدگی در میدان محیط، نگه

انقالب و ترجیح بصري محیط ارتبـاط معنـاداري دیـده    
رگرسیونی نشـان داد کـه بـراي    تحلیل در نهایت،نشد.

ــیبرنامــه ــان ول ــه ریــزي وطراحــی خیاب ــد ب عصــر، بای
داري مناسـب،  هاي تـداعی، طبیعـی بـودن، نگـه    ویژگی

خوانـایی، اهمیــت تــاریخی و انسـجام توجــه شــود تــا   
همچنان به عنوان فضایی با تـرجیح بصـري بـاال بـراي     
شهروندان باقی بماند و یا حتا تقویـت شـود. از سـوي    

بـراي بهبـود کیفیـت بصـري و افـزایش تـرجیح       دیگر، 
هـاي اسـرارآمیز   بصري میدان انقالب توجه بـه ویژگـی  

واري و خوانایی اولویت دارد.بودن، تداعی، نمونه
در طبیعـی بـودن  نتایج این پژوهش بر اهمیت ویژگـی  

ترجیح بصري زنـان از فضـاهاي شـهري تهـران تأکیـد      
بیشتر دارد. تأثیر مثبت وجود عناصر طبیعی و دیدن آنها 

هاي شهري بر ارزیابی شـهروندان از مطلـوب   در محیط
) و لیـنچ  1998هـاي نسـر (  بودن فضا با نتایج پـژوهش 

در سو و هماهنگ است. نقش مؤثر تـداعی ) هم1960(
ري زنـان نیـز تأییـد تأکیـدي اسـت کـه       ترجیحات بصـ 

عنوان مکمل ادراك افراد ) بر تداعی به1982راپاپورت (
و تـأثیر مثبـت آن   عادي از محیط دارد. اسرارآمیز بودن

بر ترجیحات بصري محیط، از دیگر نکاتی است کـه در  
هـا  هـاي مختلـف از جملـه هـرزوگ و کـاپالن     پژوهش

ــاي (1982( ــه و 2005) و آیکم ــه آن توج ــن ) ب در ای
هـاي مـؤثر بـر ترجیحـات     پژوهش نیز یکی از ویژگـی 

هاي شهري شناخته شده است. در بصري زنان از محیط
هـایی اسـت کـه    واري هم از ویژگیاین پژوهش، نمونه

تأثیر آن بر ترجیحات بصري مورد توجه زنان بوده، امـا  
) این ویژگی در برخـی  1992هاي هرزوگ (در پژوهش

ی دیگـر غیرمـؤثر شـناخته شـده     موارد مؤثر و در برخـ 
ــی     ــد ویژگ ــتر بای ــت بیش ــراي دق ــن رو ب ــت. از ای اس

هـاي محـیط بـا نمونـۀ     واري و تأثیر تطابق ویژگینمونه
ذهنی مورد نظر و توقع فرد از فضا بر ترجیحات بصري 

فرد از محیط بیشتر بررسی شود.
هاي متقن پیمایشی، نـه فقـط   این پژوهشِ مبتنی بر داده

ت بصــري شــهروندان تهرانــی گــامی در درك ترجیحــا
نخست است، بلکه در اثرگذاري مقولۀ جنسیت نیـز در  

هـاي آتـی و مکمـل    در پـژوهش مراحل آغازین اسـت. 
اي تطبیقـی  توان نتـایج ایـن پـژوهش را بـا مقایسـه     می

تر کرد. مقایسۀ تطبیقی ترجیحات بصري مـردان و  دقیق
قـادي  هاي فرهنگـی و اعت زنان و یا ارزیابی تأثیر ارزش

بر تعیین معیارهاي ترجیحات بصري شـهروندان (بـراي   

ها بر ترجیحات بصري (متغیر وابسته) میدان انقالبشدت تأثیر ویژگی-10-7نمودارهاي 
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مثــال، مقایســـۀ جوامــع اســـالمی و غیراســـالمی) از   
هاي شاخص در این زمینـه هسـتند کـه کمبـود     پژوهش

شـمول بـودن   اطالعات دربـارة آنهـا نـه فقـط بـر همـه      
هـاي  فضاهاي شهر تأثیر منفی دارد، بلکه خوانش ارزش

کشد. ا به چالش میجامعه از روي محیط بصري شهر ر
هـاي متعـدد در   رو الزم است تا به کمک پژوهشاز این

ریـزان شـهري از   این زمینـه، آگـاهی طراحـان و برنامـه    
معیارهاي مذکور افزایش یابد.
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