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  چكيده
آنجا از . كالن و خرد است يها اسيمقدر محيط  ـنحوه ادراك محيط يكي از مباحث و مفاهيم كليدي در حوزه مطالعات متقابل انسان 

 لذا دارد يهاي خاصست و امكانات و محدوديتكه نظام عصبي و ادراكي انسان مسئول برقراري ارتباط بين انسان و محيط زيست او
ي مرتبط با آنها، مبادرت به مداخله سازوكارهاو فرايندهاي درك و فهم محيط از سوي مردم  بدون توجه و اشراف كافي به توان ينم

به اغلب و  دهد شكل ميو جهان پيرامونشان از محيط  را تعبير و تفسير آنان نهايتين درك و فهم است كه در زيرا هم. در محيط كرد
  .كندشكل رفتار در محيط بروز و ظهور پيدا مي

 اگرچه .وجود دارد يي نيزها تفاوتبين زنان و مردان  ،آن و نتايجادراك محيط در فرايند  ،ددهتجربيات جهاني نشان مياز سوي ديگر، 
شده و  يي، هرچند كنترلها شيآزمامستقل كمتر مورد بررسي دقيق قرار گرفته است، اما نتايج چنين  به طوراين موضوع در كشور ما 

مرسوم  يها روشاز جمله . ي ارتقاي كيفيت محيط زيست انساني داشته باشدها طرحو  ها برنامهقابل توجهي در  ريتأث تواند يممحدود، 
دختر  دانشجوياز تعدادي  ،در همين راستا و در قالب يك فعاليت تجربي. استآزمايشي  يها روش ييها حوزهر چنين كنكاش دبراي 

د، ديدن كرده و ساخت بوكه شامل بيست و دو تصوير از مناظر مختلف طبيعي و انسان ،و پسر خواسته شد كه از يك نمايشگاه عكس
نحوه برداشت و ادراك محيط اين تعداد از تشخيص چگونگي  ،هدف از اين آزمون .پاسخ دهند ها عكساالتي در مورد سپس به سؤ
بين دو جنس مرد و زن در اين مورد اختالف قابل  كه آيا اين استال تحقيق ؤله دوم سههمچنين در وو . بوده استدانشجويان 

به تحليل نتايج بدست  مرور ادبيات موضوعكه در آن، ضمن  توجهي وجود دارد يا خير؟ اين مقاله حاصل اين فعاليت پژوهشي است
  .آمده از اين آزمون پرداخته شده است

  
 واژگان كليدي 
  .ثير جنسيت بر ادراك، آزمون ادراك محيط، محيط زيست، طراحي محيطأادراك محيط، ت
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  مقدمه 
عبارتي، جهان واقعي،  محيط اطراف، يا به. نيازمند كسب اطالعات از محيط اطراف خود است1انسان جهت برقراري ارتباط و تعامل با محيط

انسان نيز همواره، به عنوان گيرندة اين . كند يمي مختلف ارسال ها روشدر ابعاد و به فرستنده، اطالعات مربوط به خود را  عنوان بههمواره 
ي ها اندامها توسط بخش اصلي اين داده. هاي محيطي نيازمند استكنندة داده ي دريافتها دستگاهاطالعات و همچنين بخشي از محيط، به 

ي حسي قادر به ها اندامبراي دريافت اطالعاتي كه . شوده مغز منتقل ميحسي انسان دريافت و جهت پردازش توسط سيستم اعصاب مركزي ب
هاي قابل احساس را هاي غيرقابل احساس به دادهشود كه وظيفه تبديل دادهمي متوسلي مصنوعي ها ستميسدريافت آنها نيست، انسان به 

در واقع، اطالعات . شودي از جهان براي انسان آشكار ميتر تازه كند و ابعاد به اين طريق دامنه حواس انسان گسترش پيدا مي. دنعهده دار بر
اطالعي كامل از محيط بيرون  بدون بينايي، شنوايي، المسه، بويايي و چشايي مغز انسان در بي. رسد يمواسطه حواس به ما  دنياي اطراف به

توماس «به گفته . هاي غيرقابل تفكيك آن خواهد بودمشخصهرنگي از بويي و بي قرار خواهد داشت؛ دنيايي كه تاريكي، سكوت، بي مزگي، بي
ايرواني و خداپناهي، [ي حسي تشكيل شود ها انداميا بخشي از آن از راه  تماماًگيرد مگر آنكه ، هيچ مفهومي در ذهن انسان شكل نمي»هابس

2:1371.[  
و 3، ادراك2احساسفرايند  بايد به آن دقت شود؛) عماريطراحي شهري و م(ابعادي كه در طراحي محيط  نيتر يضرورو  نيتر مهميكي از 
رفتاري  ـ هاي سازگار و متناسب با نيازهاي ادراكي براي ساختن محيط  .سازد يمرا براي انسان هموار 5محيطي است كه تجربه مكان4شناخت

ر طراحي محيطي شناخت رابطه بين عناصر و ديگر، د عبارت به. شهروندان بايد شناخت صحيح و دقيق از رابطه بين انسان و محيط بدست آورد
حال اين سؤال پيش . كننده از محيط داراي اهميت خاصي است آن بر سطوح مختلف رفتاري، احساسي و ادراكي استفاده ريتأثشكل محيط و 

» مصنوعمحيطـ انسان «ن رابطة از ديدگاه معماري و شهرسازيِ مدر. گذارد يمكه تا چه اندازه كيفيت محيط بر انسان و رفتار وي اثر  ديآ يم
ي موسوم به واحدهاي همسايگي و ها طرحدليل  نيبه هم. شد تلقي مي (S-R)عبارتي محرك و پاسخ  تنها يك رابطة علت و معلولي يا به

مطلوب از طريق  كه در پي ايجاد روابط اجتماعي ديآ يمشمار  در رابطه با شهر مدرن از جمله اقداماتي به» لوكوربوزيه«ي ها طرحهمچنين 
كيد بيشتري كردند تأعامل انساني  ريتأثمدرن با زير سؤال بردن نگرش فوق، بر  ي پستها دگاهيدولي بعدها . ساماندهي فضاي كالبدي بود

ه و گيري يافتاي از علم روانشناسي، بسط و گسترش چشمعنوان شاخه رشته روانشناسي محيطي به 1960ي ها سالاز حدود ]. 1384رضازاده،[
ها و مثال، پژوهش عنوان به. ي شهري، توليد و ارائه كرده استها طيمحتاكنون دستاوردهاي مهمي را در ارتباط با ادراك محيطي مردم در 

و ديگران هركدام ابعاد جديدي به 11»راپاپورت«، 10»آلتمن« ، 9»لينچ«، 8»برالين «، 7»گيبسون«، 6»برونسويك«شده توسط  هاي ارائهنظريه
افراد 12رو تالشي است كه به بررسي چگونگي ادراك محيط و رابطه آن با جنسيت پژوهش پيش. است شناسي محيطي اضافه كرده ش رواندان
  .پردازد مي

  كليات تحقيق
ساس و نظر آن، بررسي نحوه اح انجام شده و اهداف مورد) ره(ي امام خميني الملل نيباين پژوهش در دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه 

گيري از هرچند بهره. است 13نحوه ادراك عناصر فضاييثر در ؤعنوان عامل م به شده و همچنين رابطه جنسيت ادراك افراد از فضاي كنترل
. از جمله ن[اند  تحقيقات در نظرگرفته گونه نياهايي را دربردارد، ولي امتيازهاي خاصي را نيز براي شده محدوديت هاي آزمايشي و كنترلروش
شناسي احساس و ادراك رو پس از بررسي مفاهيم پايه در روان نگارندگان در پژوهش پيش].  14- 17: 1387مك اندرو . تي فرانسيس: به . ك

، )تجربي(يي را مطرح كرده و به روش آزمايشي ها هيفرضشناسي؛   و مقوله جنسيت در روان14شناسي محيطي ، روان)احساس، ادراك و شناخت(
نفر از دانشجويان دختر و پسر دانشكده معماري و شهرسازي در محلِ از  51دادن تعدادي تصوير از مناظر مختلف محيطي به  اناز طريق نش

انفرادي، در حالي از نمايشگاه عكس  به صورت ها يآزمودندر اين آزمايش، . اند پرداخته ها هيفرضآزمون به دانشكده  تئاتر يآمفقبل آماده شدة 
هر داوطلب در اين آزمون، پس از بازديد از . كه ناخواسته در معرض چند محرك ديگر از جمله صدا و بوي عطر نيز قرار گرفتندبازديد كردند 

هاي كيفي داده. نيز از او سؤال شده است ها محركبر مضمون تصاوير، در مورد ساير  ي را پر كرده كه در آن، عالوها پرسشنامهنمايشگاه، 
اي بررسي و نتايج حاصل با فرضيات تحقيق آوري و سپس از طريق تجزيه و تحليل استنتاجي و مقايسه زمون در نهايت جمعآمده از اين آ بدست

 .شده در پژوهش پرداخته است هاي مطرح مقاله در انتها به ارايه خالصه نتايج حاصل از آزمون فرضيه. تطبيق داده شده است
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  شناسي محيطي مفاهيم پايه در روان
فيزيولوژي و  به خصوصبراساس دستاوردهاي علوم تجربي و  ،15شناسي امروز تحت عنوان ادراك حسي حساس و ادراك در روانبحث ا
ي فيزيكي و شيميايي محيط ها محركدر اين علوم، ادراك حسي به عنوان فرايندي است كه از واقعيت . شود يمشناسي تجربي مطرح  روان
نظام . شودكند كه موجب سازگاري آن با محيط زندگيش مي نسان و تحليل و تفسيري رواني خاتمه پيدا ميو با چگونگي واكنش ا شود يمآغاز 

يافته كه بنا به موقعيت مكاني و يا تحريك زماني آنها، در واكنش كلي  ي عصبي تشكيلها سلولپيچيدة عصبي در انسان از تعداد فراواني 
ها، موجبات كشف و ادراك محيط را فراهم اين نظام پس از تجزيه و تحليل و تفسير محرك. شودموجود زنده، رفتارهاي متفاوتي را موجب مي

هاي الكتريكي حاصل به كند و تكانهبراي مثال، وقتي نور يك جسم، شبكيه چشم را تحريك مي]. 18: 1371ايرواني و خداپناهي، [ سازد يم
اي با ما دارد و فهميم در كجا واقع شده است، چه فاصلهكنيم و مي سم را شناسايي مياما وقتي كه ج. ميكن يمشود، آن را حس مغز منتقل مي

در حقيقت نمود آگاهانه اطالعات حسي و  عنوان فرايندي پيچيده ادراك به. اي است؛ در حقيقت ادراك صورت گرفته استداراي چه اندازه
  ].5:  1379پناهي شهري، [محيط بيرون است 
  فرايند احساس

در حالت معمولي براي اينكه اين عملِ متقابل انجام گيرد ابتدا بايد . گيرندآن قرار مي ريتأثقرار داده و خود تحت  ريتأثها محيط را تحت انانس
 براي اولين بار حواس انسان را» ارسطو«. پذيرد ي حسي انجام ميها اندامتحريكات محيطي بر روي  لهيبه وساين امر . محيط را احساس كنيم

 گونه نياتوان  مرحله احساس را از جمله مي]. 22: 1375گروتر، [بندي كرده است  در پنج حسِ بينايي، شنوايي، بويايي، المسه و چشايي دسته
اين احساس ارزش . "انتقال اثر محرك از گيرندة حسي به سيستم اعصاب مركزي، كه به صورت عيني قابل پيگيري است": تعريف كرد 

عبارت ديگر  به]. 23:  1371ايرواني و خداپناهي،[شود و اساسي صددرصد فيزيولوژيك دارد اي منفعل حاصل ميو به گونهشناختي نداشته 
هاي الكتريكي و انتقال ي حسي انسان و تبديل آنها به تكانهها اندامهاي خارجي برروي يافته توسط پديده فرايند احساس شامل تحريكات انجام

  .                                 زي به مغز انسان استآنها توسط اعصاب مرك
» پورتئوس«از تعاريف ارايه شده توسط . است 19و المسه18بويايي 17شنوايي، 16بينايي،: چهار حس عمده و با ارزش در احساس محيط 

)Porteous( آوري  اطالعات را از محيط اطراف جمع ترين حس نسبت به ديگر حواس است و بيشترينآيد كه بينايي، اساسيبرمي گونه نيا
به صورتي انتخابي و آگاهانه نگاه  ها انسانبا اين توضيح كه . نامد يماو بينايي را حسي فعال و جستجوگر . دهدكند و در اختيار مغز قرار مي مي
يابي در فضا،  نس بينايي بسيار پيچيده است و مكاتوان ادعا كرد كه حدر نتيجه مي. آيندمي ها انسانبو و اصوات به طرف  معموالً، ولي كنند يم

كه، فاصله، رنگ، شكل، بافت و تضاد و تمايز در محيط به كمك حس بينايي قابل دريافت  طوري به. شود يممعموالً، به كمك اين حس حاصل 
شود؛ ود در فضا مشخص و تعريف ميروي ما بوده و با اشياء موج كه فضاي بصري بيشتر شامل هر آنچه كه پيش بنابراين، در حالي. است

صدا اطالعات ناچيزي را در اختيار مغز انسان . كندكننده و بدون حد و مرز واضح و مشخص در فضا جريان پيدا مي احاطه 20فضاي شنيداري،
باد، بار عاطفي سنگيني براي مثال، صداي فرياد، موسيقي، رعد، ريزش آب و صداي وزش . دهد، ولي از لحاظ عاطفي بسيار غني استقرار مي
گفت حس بويايي انسان پيشرفت چنداني نكرده است و به مراتب، از نظر در اختيار  توان يماز طرف ديگر، در مقايسه با شنوايي، . دارد به همراه

از سوي ديگر، . ولي اين حس نيز، به طور قطع، از لحاظ عاطفي، بسيار غني است. كند يمقراردادن اطالعات، ناچيزتر از شنوايي عمل 
دهنده محيط، به وسيله كف پاها و همچنين  ي شكلها بافتپورتئوس، در مورد حس المسه، معتقد است؛ بسياري از تجربيات ما از 

و صورت را در  ها دستالبته نبايد نقش پوست . ]Carmona et al, 2003: 87[ شوند يمرفتن و نشستن حاصل  در حين راه مانيها منگاهينش
 .ص ناديده گرفتاين خصو

  فرايند ادراك
شناسي، ادراك به معناي فرايند ذهني يا رواني است كه گزينش و سازماندهي در روان. داراي ابعاد و معاني وسيعي است "ادراك"مفهوم 

اهيم و تصورات ناشي از آن، در اين فرايند، تجارب حسيِ قبلي، مف. اي فعال بر عهده داردبخشي به آنها را به گونه معني تاًينهااطالعات حسي و 
رسد كه انسان به چنين به نظر مي]. 25:  1371ايرواني و خداپناهي، [گيرد انگيزه فرد و موقعيتي دخالت دارند كه در آن ادراك صورت مي

اوير دنياي بيرون بر گونه دخل و تصرفي، اطالعات و تص كند و بدون هيچاي غير فعال محيط اطراف خود و اشياي درون آن را ادراك ميگونه
، )اطالعات و حافظة شناختي(ها و تجربيات ادراكي قبليِ انسان دهد كه دادهآمده نشان مي  عمل بهكه تحقيقات  شوند؛ درحالياو تحميل مي
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توان به دارد مي ريتأثاز ديگر عواملي كه بر ادراك ]. Barati,1997؛ 147:1371ايرواني و خداپناهي،[شود موجب پاسخ ادراكيِ نهايي او مي
و عوامل فرهنگي اشاره كرد كه هركدام به نوبه خود بر ادراك فرد ) خلوتو ازدحام (، فيزيكي، محيطي )غم و شادي(عوامل روانشناختي فردي 

 كامالًدراك هاي فرهنگي و ذهني متفاوت از يك محيط يكسان، ااي كه امكان دارد دو نفر با پيش زمينهگذارد؛ به گونهمي ريتأثاز محيط 
ادراك ) غم يا شادي و امثالهم(متفاوتي داشته باشند و يا ممكن است يك فرد، در مقاطع زماني مختلف، و براساس عوامل روانشناختي متفاوت 

شود مي متأثرو ديگر عوامل دروني و بيروني يا محيطي  ها زهيانگبه بيان ديگر، فرايند ادراك از . متفاوتي از يك محيط واحد داشته باشد
. آورندمي وجود بهي شخصي نيز ادراك متفاوتي از محيط ها زهيانگي شخصيتي و ها يژگيورسد كه جنسيت و  به نظر مي]. 10:1380مرتضوي،[

ها و ي حسي است و آموختهها اندامشناسي، ادراك هر چيز، بيش از تركيب اطالعات حاصل از گرايي در روان همه، از ديدگاه تجربهن با اي
از سوي ديگر، بايد به اين نكته مهم توجه ]. 12:1379پناهي شهري، : به . ك. از جمله ن[ورهاي فرد در شكل دادن به ادراك مؤثر هستند با

، انتظارات ناظر از محيط و فضا، كه حاصل تجربيات محيطيِ مكرر در گذشته و تر ساده عبارت بهيا توقع فضايي، يا  ها فرض كرد كه پيش
معني كه انسان انتظار دارد، در مواجه با يك فضاي خاص، احساس  بدين. بسيار دارد ريتأثحافظة شناختي اوست، در فرايند ادراك برگرفته از 

و  29:  1385پاكزاد، : به . ك. از جمله ن[ي روبرو شود كه براي او دور از انتظار نيستند ا ژهيوخاصي در او ايجاد شود يا با موقعيت و عناصر 
  ].1389 ،تي و ديگران، برا109
چهار   (Ittelson)»ايتلسون«به عنوان مثال . شود يمطور عمده ادراك بيش از آن چيزي است كه فقط ديده و حس  ي شهري بهها طيمحدر 

بعد . كندعمل مي زمان همكه هركدام به طور  كند يمرا معرفي  24و سنجشي23، تفسيري22، عاطفي21شناختي ابعاد: بعد ادراكي با عناوين 
در حقيقت، اين بعد ما را قادر به ايجاد حس . شناختي شامل سازمان بخشيدن و نگهداري اطالعات بدست آمده از طريق حواس و تفكر است

كه ادراك محيط بر احساسات فرد  گونه همانگذارند؛  مي ريتأثبعد عاطفي شامل احساساتي است كه بر كيفيت ادراك محيط . كندمحيط مي
كه، در تعبير و تفسير تجربة حاصل از يك محرك  ايبعد تفسيري نيز شامل معنا يا تداعي حاصل از تماس با محيط است، به گونه. موثر است

و ساليق بوده و خوب و بد  ها ارزش، بعد سنجشي شامل باالخرهو . جديد، براي يافتن معني و مقايسه به حافظه و تجربيات قبلي متكي هستيم
  ].Carmona et al , 2003 : 88[  كندرا تعيين و ثبت مي
  فرايند شناخت
كه ذكر شد، در تمامي  گونه همان. رسيمآوري اطالعات و نيز فرايند ادراك و تعبير و تفسير اطالعات به مرحله شناخت ميپس از مرحله جمع

گذار است؛ ضمن آنكه اين عوامل، خود، ريتأث...)  ، تجارب پيشين، عوامل فرهنگي وها زهيانگ(شناختي فردي و اجتماعي  اين مراحل عوامل روان
مرحله شناخت، به نوبه خود و به عنوان يكي از مفاهيم اصلي روانشناسي، ارتباط ]. 1380:  67مرتضوي،[اند گرفته ريتأثاز شرايط محيطي 

سازي، بازيابي،  فرايند كسب، ذخيرهشناخت؛ . اين دو مفهوم فاقد مرز مشخص و متمايزي نسبت به همديگر است. نزديكي با ادراك دارد
  . پردازش و استفاده از دانش و اطالعات است

ي در قبال آن بايد العمل عكسشويم كه اين اطالعات مربوط به چه چيزي است و چه شده متوجه مي كه از اطالعات ادراك در واقع، زماني
  . انجام دهيم، شناخت صورت گرفته است

                   ]. Barati,1997؛ 5:  1379پناهي شهري، : به . ك. از جمله ن[ شخصي بين ادراك و شناخت ترسيم كردم خط توان ينم قاًيدقالبته 
و  ها سبكاصطالحي عمومي است كه در برگيرندة انواع  "شناخت "؛ (Lawrence)» الورنس«و (Sherr)  »شيرر«همچنين به عقيدة 

ي شناختي از ها ييتواناشناخت، حاصل تعامل فرهنگ و بيولوژي است، يعني  رسد يمبه نظر . ي ادراك، تصور، قضاوت و استدالل استها وهيش
و در  شود يمو از طرفي ديگر، از طريق تجربه دنياي فيزيكي و اجتماعي حاصل  ؛م زيستي مغز و كل ارگانيزم وابسته استيك طرف به انسجا

  ].47:1382خسروي،[شود تعامل با نهادهاي پيچيده اجتماعي و تمرين مستمر سازمان داده مي
اي است و در پيچيده رگذاريتأثرگيرندة فرايندها، مراحل و عوامل كه مراحل احساس، ادراك و شناخت درب ديآ يم بر نيچن نيااز مطالب فوق  

هاي حسي از وجود واقعيات گيرنده واسطه بهكند،  توان ادعا كرد وقتي انسان واقعيات محسوس را از راه ادراك حسي شناسايي ميواقع مي
هاي عالم  انجامد و تكامل اين ادراك به شناخت پديدهياين احساس پس از تفسير و تعبير به ادراك م. شوددنياي خارج يا داخل مطلع مي

  ].21: 1371ايرواني و خداپناهي، [د گرد هستي ختم مي
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  شناسي محيطي روان
. پردازد محيط نسبت به انسان به ارزيابي فضا مي العمل عكسانسان نسبت به محيط و  العمل عكسشناسي محيطي از طريق مطالعة رشته روان

شناسي محيط  گذاران اصلي روان پايه» جيفورد«به عقيده . شناسي استشناسي محيط به اندازه قدمت خود روان قدمت روان برخي عقيده دارند
را بكار برده است  "شناسي محيطي روان"براي اولين بار اصطالح  1943برونسويك در سال . هستند25»كورت لوين«و » اگون برونسويك«
با اين وجود تعريف . پذير نيست شناسي محيطي امكانسان معتقدند كه ارايه تعريفي مشخص براي روانبرخي روانشنا]. 5:  1380مرتضوي،[

اي كه با تعامالت و روابط ميان مردم و محيط رشته"شناسي محيطي را وي روان. رسدبه نظر مي تر رفتهيپذ» پروشانسكي«شده توسط  ارايه
آيد و گاهي اوقات جداسازي اين دو عقيده دارد؛ محيط فيزيكي، محيط اجتماعي نيز بشمار ميتعريف كرده و همچنين  "اطرافشان سروكار دارد
شناسي محيطي بر اين بوده است كه چگونه رفتار، احساسات و تندرستي انسان كيد روانتأبه طور سنتي . پذير نيست جنبه از محيط امكان

و شهرها را بر رفتار  ها ساختمانساخت مثل هاي انسانمحيط ريتأثين علم، چگونگي ديگر، ا عبارت به. گيردمحيط فيزيكي قرار مي ريتأث تحت
  ].1: 1387مك اندرو، [دهد انسان مورد مطالعه و بررسي قرار مي

  ادراك محيطي
ا را تحريك همحيط، تمام حس. ادراك، فرايندي است كه در مركز هرگونه رفتار محيطي قرار دارد؛ زيرا منبع تمام اطالعات، محيط است

بنابراين، ادراك چيزي مثل احساس كردن نيست؛ بلكه نتيجه تصفيه . سازدرو مي كند و فرد را با اطالعاتي بيش از توان پردازش او روبه مي
ست؛ زيرا كند كه در واقع فرد، خود بخشي از نظام ادراكي اايتلسون بيان مي. واسطة تجربة شناختي او است گرفته توسط فرد، به پردازش صورت

زيرا اين . در فرايند پردازش ادراكي جداسازي فرد از محيط دشوار است. گفته شده است كه ما چيزي جز حافظة شناختي و بلند مدتمان نيستيم
در ادراك محيطي، ]. 36: 1380مرتضوي، [دو هميشه در حال تعاملند و ادراكات بستگي به چيزي دارد كه فرد در حال انجام آن است 

شود و با رفتار خود و حركت در فضا نقشي مؤثر در تعريف حدود و ديگر كننده خود جزئي از محيط مورد مشاهده محسوب مي ادراك
توانيم فضا طوريكه مي به. گر نقش اساسي در تعريف حدود محيط و فضا دارد به بيان ديگر، رفتار و اهداف مشاهده. كند ي آن پيدا ميها يژگيو

دادن معاني خاص از سوي او به كليت، اجزا و ارتباطات بين آن اجزا  لقي كنيم كه حاصل فرايندهاي ادراكي او و نيز نسبتاي فردي ترا تجربه
ويژه  ؛ بهندا شناسي محيطي، ادراك، شناخت و شرايط محيطي باهم مرتبط و در هم تنيده از ديدگاه روان]. 572: 1388متالك، [در فضاست 

ي تر عيوسد و ادراك نيزگستره ندر ادراك محيطي، متغيرها و عوامل بيشتري نقش دار. از ادراك محيط تفكيك كنيم زماني كه ادراك اشياء را
، مرتضوي: به . ك. از جمله ن[شود ها و اهداف كاربردي خاص با محيط روبرو ميفرض و با توجه به پيش كند يمدارد؛ زيرا فرد در فضا حركت 

  ].71و  66:  1380
  و تفاوت آنها جنس، جنسيت
 به عبارتتوجهي قرار گرفته است؛  در ارتباط با فضاي شهري، مورد كم به خصوصة پنهان در ارتباط با فضا و مكان، مؤلفجنسيت به عنوان 

ندازيم به اابتدا نگاهي مي 26ي جنسيتيها تفاوتقبل از پرداختن به مفاهيم و . شده در فضا و طراحي آن شده است ي گما مؤلفهديگر تبديل به 
ي كه جنس براساس تفاوت ا به گونهاند، شناسان بين جنس و جنسيت تفاوت قائل جامعه. 27معني واژه جنسيت و تفاوت آن با واژه جنس

دهند و مفهوم آن در آيد در صورتي كه جنسيت معرف باورها و رفتارهايي است كه مرد يا زن بودن را نشان ميي جسمي به وجود ميها يژگيو
، شود ينمجنس و جنسيت با حدود بدن افراد تعريف ]. 37و 26:  1387هولمز،[پذير است  هاي گوناگون و طبقات مختلف اجتماعي تغييرگفرهن

در واقع، جنس يك واقعيت ]. 147:  1388تانكيس، [كند  گرفته و بسط پيدا مي  بلكه با مناسبات اجتماعي ارتباط دارد و از طريق فضا شكل
در فرايند 30و زنانگي29شامل مفاهيم مردانگي 28ناختي بوده و جنسيت يك مفهوم اجتماعي است كه در ساختار اجتماعيش جسمي و زيست

ساختار اجتماعي در كنار باورها و تصورات افراد در مورد مرد و زن بودن نقش مهمي در ] Cuthbert, 2006 :128[افراد است  31شدن اجتماعي
هاي گوناگون و طبقات مختلف اجتماعي تغيير كرده؛ آنها از سوي ديگر مفهوم جنسيت در فرهنگ. كند ايفا ميگيري رفتار جنسيتي آنها  شكل

ها ي كه در تمامي فرهنگبه طور. گيرندكار مي دهند و به طرق گوناگون در زندگي افراد به هاي مختلفي مرد و زن بودن را نشان ميبه شيوه
هاي و انديشه ها كنشاز اين رو جنسيت مشمول رفتارها، ]. 63و49و36: 1387هولمز،[شود ميل ميانتظارات خاصي بر زنان و مردان تح

ي جنسيتي، افكار قالبي در مورد ها نقشدر ارتباط با . اي به عهده دو جنس زن و مرد نهاده استاجتماعي است كه فرهنگ حاكم در هر جامعه
از سوي ديگر، ]. 39: 1383نرسيسيانس، [كند  ظارات را از هر دو جنس مشخص ميكه دامنه انت شود يمهر دو جنس در جامعه مشاهده 



  

/19 - 30/ شده و تأثير جنسيت بر آن  ها در محيط كنترل ادراك محرك  

 

24  

عوامل اجتماعي بوده و بر اساس تغيير در رفتار و در نتيجه تجربه و تمرين به  ريتأثبراساس نظريه يادگيري اجتماعي رشد نقش جنسيتي تحت 
هاي  نقش  يژگيوهاي جنسيتي شكي نيست كه بخش اعظم ي در نقشفرهنگ ي بينها تفاوتبا توجه به ]. 35: 1382، خسروي[آيد دست مي

: 1386مرتضوي،[كند هاي اجتماعي پيروي مي گيري آنها از قوانين يادگيريهاي اجتماعي، اكتسابي است و شكلجنسيتي مانند ديگر نقش
ي جنسيتي، ها تفاوتدر تبيين . آموزيم كه باشيمو ميگيريم از اين رو جنسيت را نبايد واقعيتي طبيعي دانست بلكه چيزي است كه ياد مي]. 78

هاي شناختي را مربوط به تفاوت در ساختار مغز اين دو جنس پيش از اين نظرية جبرگرايي بيولوژيك علت تفاوت دو جنس در توانايي
جنسيتي در  يها تبيين تفاوت در ؛)(Branoon» بارنون«در اين راستا به عقيده . هاي بعدي اين نظريه را زير سؤال بردولي پژوهش. دانست مي

 عوامل بيولوژيك و عوامل اجتماعي است بين تعامل ريتأث ها تحت جبرگرايي بيولوژيك ناتوان بوده و اين تفاوت، هاي شناختي زمينه توانايي
ن نيازهاي متفاوتي دارند، در واقع همچنين، به دليل وجود تفاوت بين زن و مرد، از نظر جنسي و جنسيتي، زنان و مردا]. 62: 1382، خسروي[

]. 2: 1385خاني، [جنسيت بيانگر نوعي رابطه است كه بر مبناي اين واقعيت زنان و مردان تجارب متفاوتي در مسير زندگي دارند 
ر از دو ميليون كند كه در تاريخ بش ون عنوان مياگهاي گونبا مروري بر تاريخ نقش اجتماعي و فرهنگي زن و مرد در فرهنگ» نرسيسيانس«

 راتيتأثرو  از اين]. 67:  1383نرسيسيانس،[اند سال قبل تا به حال، مردان همواره نقش شكارچي و زنان نقش گردآورنده را بر عهده داشته
  .رسدمي به نظرناپذير  هاي مذكور بر تار و پود ذهني و رفتارهاي جنسيتي انكارنقش

ي متفاوتي از فضا استفاده ها وهيشآميز فضايي، مردان و زنان، نه تنها به  رغم همزيستي مسالمت به آمده حاكي از آن است كه به عملتحقيقات 
 "ناامن"و  "امن"مثال، زنان فضاهاي شهري را به فضاهاي  عنوان به. كنند، بلكه تجربه آنها در رابطه با فضا نيز تا حدودي متفاوت استمي

دهند كه در كه ترجيح ميزنان در برخي از فضاهاي شهري بتوانند به تنهايي حركت كنند؛ در حالي شود كهاين امر باعث مي. كنندتقسيم مي
بدين ترتيب، به علت منطق سلطه و ]. 77و75: 1388 ،استيونسون[برخي از فضاهاي شهري تنها به همراه ديگران و يا توسط خودرو عبوركنند 

بنابراين، ترس زنان از خشونت مردانه، كه . شودبسياري از زنان از فضاي شهري، محدود مي گيري ترس از رفتار جنسي، زمينه ادراكات و بهره
بيش از  نوعاًشناسيِ عمومي به اين نتيجه برسند كه زنان  شود؛ باعث شده است كه در دانش جرم در اينجا به شكل ترس از فضا نمايان مي

ي فضايي ها تيروازنان، و نيز 32هاي شناختيِدهند كه نقشههاي گسترده نشان ميوهشنتايج حاصل از پژ. مردان نگرانند كه قرباني جرم شوند
كند كه زنان، اظهار مي» والنتين«همچنين . كند ي آنها از موقعيت خطر سازمان پيدا ميها برداشتروزمره آنها، اغلب حول محاسبات ايمني و 

 ].149- 161: 1388 ،تانكيس[نظم به نظر برسد اي بيويژه مردان به گونه كنند كه رفتار مردم بهفضا را زماني به عنوان مكان خطر دريافت مي

  تفاوت ادراك عناصر فضا بين زنان و مردان در بوتة يك آزمايش
ادراك و  آيد كه عوامل شخصيتي، فرهنگي، اجتماعي و شرايط محيطي، همگي در فرايند احساس،برمي گونه نيااز مطالب عنوان شدة باال 

سزايي  عنوان عوامل مهم در فرايند مذكور نقش به هاي محيطي و مرتبط با جنسيت نيز بهفرض از سوي ديگر، پيش. است رگذاريتأثشناخت 
  : شود با توجه به مطالب عنوان شده دو سؤال مطرح مي. شودداشته و باعث تفاوت در ميزان و نحوة احساس و ادراك و تجربه افراد از مكان مي

دانشجويان دختر و (در يك محيط كنترل شده  توسط جامعه آزمودني پژوهش ) مصنوعي - طبيعي (آيا در ادراك تصاوير محيطي  .1
  داري در ميزان تشخيص عنصر مشترك بين تصاوير وجود دارد؟، بين دو جنسيت، تفاوت معني)پسر

و ) تصاوير مناظر محيطي(هاي مورد انتظار اك بين محركدر شرايط مذكور آيا پيش فرض ايجاد شده، باعث تفاوت در ميزان ادر .2
داري بين دو جنسيت جامعه آزمودني پژوهش شود؟ و آيا تفاوت معني مي) بويايي، شنوايي و حضور افراد(هاي غير منتظره محرك

  وجود دارد؟
  : شود  ي پژوهش در راستاي پاسخ به سواالت مطرح شدة فوق، به ترتيب ذيل تدوين ميها هيفرض

  .تشخيص عامل مشترك بين تصاوير توسط دانشجويان پسر نسبت به دختران بيشتر است.  1
شود و همچنين دانشجويان دختر نسبت به پسران توجه بيشتري به  هاي مورد انتظار ميفرض ايجادشده باعث توجه بيشتر به محرك پيش.  2

  .كنند هاي غيرمنتظره ميمحرك
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  آزمون فرضيات
دانشكدة  تئاتر يآمف، در محل "عناصر معماري و شهرسازي"هاي يادشده به روش آزمايشگاهي نمايشگاه عكس با عنوان ضيهبراي آزمون فر

انتخاب جامعه آزمودنيِ پژوهش نيز از ميان دانشجويان اين دانشكده . ، ترتيب داده شد)ره(ي امام خميني الملل نيبمعماري و شهرسازي دانشگاه 
از ) 4الي1تصاوير(اين نمايشگاه شامل بيست و دو عكس . انجام پذيرفت) نفر پسر 23نفر دختر و  28(نفر  51به تعداد  داوطلبانه و به صورت

دقت شده بود كه در  ضمناً(مناظر مختلف طبيعي و مصنوعي، و بسيار متفاوت، از معماري و شهرسازي ايران و جهان، با موضوع عنصر آب 
انفرادي، داخل سالن شوند  طور بهها و اشكال مختلف داير و از داوطلبان خواسته شد، ، در مقياس)داشته باشداز تصاوير انسان حضور ن كي چيه

و از سالن خارج ) پذير بود بار امكان ي كه مشاهده هر عكس فقط يكا به گونه(شده به مشاهده تصاوير بپردازند  و با حركت در يك مسير تعيين
شدند كه تعدادي تصوير را فرض وارد سالن مي بنابراين، پاسخگويان با اين پيش. شوداز آنها پرسيده مي بعداًكه  شوند و به سؤاالتي پاسخ گويند

بر تصاوير، عناصر ديگري نيز در سالن و در مسير نمايش  نكتة مهم اين بود كه، عالوه. بايد ببينند و بعد در مورد آنها به سؤاالتي پاسخ دهند
اين عناصر عبارت بود از سه نفر  مشخصاً. كردجلب مي به خودتوجه پاسخگويان را  ماًيمستقالقاعده نبايد  د كه عليها قرار گرفته بوعكس

از دانشجويان دختر كسي براي اين كار داوطلب نشد و لذا  متأسفانه(توجه نكنند حضور داشتند  داوطلب كه در سالن نمايشگاه به نحوي كه جلب
ها، كمي عطر گل قرار داده شده بود و نيز، يك دارندة عكس هي نگاها هيپابر اين، در پشت يكي از  عالوه). پسر بودندهر سه نفر آنان دانشجوي 

 .كرد آوازي از استاد شجريان  پخش مي) آرام نسبتاًبا صدايي (ي از نمايشگاه ا گوشهدستگاه پخش موسيقي كه در 

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 

كرد كه در آن خواسته شده بود كه به سؤاالت مطرح شده به اي دريافت مينفرادي خود از نمايشگاه پرسشنامههر آزمودني در پايان بازديد ا
  :ترتيب ذيل پاسخ دهد 

 .كلي نظر خود را در رابطه با اين نمايشگاه بيان فرماييد به طور. 1
 به نظر شما چه عامل ثابتي در تمامي تصاوير نمايشگاه تكرار شده بود؟. 2
 نظر شما چند نفر در سالن نمايشگاه حضور داشتند؟ به. 3
 آيا شما بو و رايحة خاصي را در محيط نمايشگاه حس كرديد، به نظر شما چه بويي بود؟. 4
 داريد صداي چه كسي بود؟  خاطر به؟ اگر جواب شما مثبت است، شد يمآيا در سالن نمايشگاه موسيقي پخش . 5

  .1388زمستان . نژاد سليمان: اصفهان، عكس . 1تصوير
Pic1.  Isfahan, photo: Soleimannejad. Winter2009. 

  .1388زمستان . سليمان نژاد: اصفهان، عكس . 2تصوير 
Pic2. Isfahan,  photo: Soleimannejad.Winter2009. 

  .1388زمستان . تنكابني: اصفهان، عكس . 3تصوير 
Pic3. Isfahan, photo: Tonekaboni. Winter2009. 

  .1389بهار . تنكابني: كاشان، عكس . 4تصوير 
Pic4. Kashan, photo: Tonekaboni. Spring2010. 



  

/19 - 30/ شده و تأثير جنسيت بر آن  ها در محيط كنترل ادراك محرك  

 

26  

  . شددرنظر گرفته  15الي  12ان يكسان باشد زمان آزمون نيز در دو روز متوالي و بين ساعات براي اينكه تمام شرايط تا حد امك
صورت آزمايشي  به) نفر پسر 5نفر دختر و  5(نفر  10البته شايان ذكر است در جهت سنجش ميزان دقت و نحوه برگزاري آزمون ابتدا يك گروه 

  .هاي بدست آمده تأييد شدگزاري آزمون با بررسي پاسخمورد آزمون قرار گرفتند و صحت سؤاالت و شرايط بر
  پژوهش يها افتهيخالصه 

در مرحله تحليل، ابتدا . ها بررسي و اطالعات آنان استخراج و به روش كمي مورد تحليل قرار گرفتندبعد از پايان عمليات فوق، پرسشنامه
مجزا نيز مورد بررسي  طور بهها براي هر گروه پسران و دختران پرسشنامه هاي بدست آمده ازمجموع جامعه آماري يكجا ديده شد و سپس داده

  :ي آزمودني به ترتيب زير است ها گروهآماري قرار گرفت كه بيانگر ميزان ادراك هريك از 
فرض كه  ؛ اين پيشمشخص نبود كه در چه موردي از آنها سؤال خواهد شد ها يآزمودندهد؛ با اينكه براي نشان مي 1 نتيجه حاصله از جدول

بود را  "آب"درصد از آنان عامل مشترك در تمام تصاوير را كه وجود عنصر  45مورد پرسش واقع خواهند شد باعث شد كه  ها عكسدر مورد 
ران، نيز مربوط گرم و خشك اي عمدتاًويژه در اقليم  ، بهها انسانشايد بتوان اين موضوع را به اهميت اين عنصر مهم در زندگي . به خاطر بسپارند

تصوير بسيار متفاوت  22سپردن عنصر مشترك آب در  به خاطرزيرا . اين دستاورد در اين آزمون از اهميت بااليي برخوردار است مسلماً. دانست
  .ها جاي شگفتي داردتوسط حدود نيمي از آزمودني

 
 
  
 
 
 
 
 

درصد تعداد اشخاص  73ها نشان دادند كه نتايج استخراج شده از پرسشنامه. مورد بررسي قرار گرفت تر سادهبعد از اين موضوع توجه به عناصر 
داشتند و  به خاطردرصد از مجموع دانشجويان نيز صداي موسيقي و خواننده را درست  63. سپرده بودند به خاطرحاضر در سالن را درست 

دهد كه برخالف فرضيه مقايسه اين نتايج نشان مي. داشتند اديبه  را آندرصد بويي را كه در سالن پخش شده بود تشخيص داده و  49، باالخره
ها ها نه تنها به تمامي محركهاي محيط اتفاق نيفتاده و آزمودنيآزمون مبني بر افزايش توجه افراد نسبت به تصاوير در مقايسه با ديگر محرك

  .انددر محيط داشته به حضور افراد نسبتاند، بلكه توجه بسيار زيادي  مورد نظر توجه نكرده
درصد و  2ي بو و صدا به ترتيب با تفاوت ها محرككه ادراك  دهد يمي، نشان ا سهيمقا به صورت، 2و جدول 1همچنين نتايج حاصل از نمودار

دا و بو در نتيجه گرفت كه ادراك ص  توان يماين تفاوت اندك فاقد ارزش آماري بوده و  .درصد در هر دو گروه آزمودني صورت گرفته است 3
از سوي ديگر، در تشخيص تعداد افراد حاضر در فضاي نمايشگاه، گروه  .يكسان انجام پذيرفته است باًيتقرگروه پسران و دختران به صورتي 

ضور افراد عبارت ديگر، زنان در اين آزمايش توجه بسيار بيشتري نسبت به ح به. اند گرفتهدرصد از گروه مردان پيشي  21آزمودني زنان به ميزان 
درصد بيشتر از گروه زنان درست جواب  13، به ميزان )آب(كه، گروه مردان، در تشخيص عامل مشترك در تصاوير  در حالي. انددر فضا داشته

  .اندسپرده به خاطراند؛ در واقع به ميزان بيشتري جزئيات تصاوير را داده
  
  
  

  .گارندگانن: مأخذ. محرك ميزان ادراك كل جامعه آزمودني در مورد هر. 1جدول 
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كه گروه آزمودني دختران توجه بيشتري به شرايط محيط نمايشگاه  دهد يمدار بوده و نشان ري، معنيشده از نظر آما هاي حاصلاين تفاوت
كه، گروه پسران، از نظر ذهني، بيشتر بر محتواي تصاوير تمركز نموده و حضور ديگران و شرايط محيطي را كمتر مدنظر قرار  اند در حاليداشته
شود كه در اي ترسيم شده است، مشخص ميو به شكل مقايسه 2كه با استفاده از اطالعات جدول 1ار به اين ترتيب با مالحظة نمود. اندداده

جدول و نمودار زير ادراك . مجموع سطح ادراكي گروه آزمودني دختران نسبت به گروه پسران  متفاوت بوده و به ميزان محسوسي بيشتر است
توان ادعا كرد كه در ميان دو گروه آزمودني در اين كه مي طوري هبدهد؛ ي نشان ميچهار محرك آزمايش را به تفكيك دو گروه مختلف جنس

  . اند تري به محيط و اجزاء آن داشته تحقيق آزمايشي، گروه دختران، نسبت به گروه پسران، توجه بيشتر و دقيق
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر بودن ميزان تشخيص عامل مشترك بين تصاوير توسط دانشجويان بيشت گونه عنوان كرد كه فرضيه اول آزمون مبني بر توان اين بنابراين مي
فرض در ارتباط با محرك مورد تنها ايجاد پيش آيد كه نه گونه بر مي پسر نسبت به دختران صحيح بود و همچنين در ارتباط با فرضيه دوم اين

ي مؤثر نبوده است، بلكه گروه دختران توجه بيشتري هاي غيرمنتظره در محيط، توسط دو گروه جنسيتدر جهت كاهش توجه به محرك انتظار
  .اند هاي موجود در محيط، كردههاي غيرمنتظره نسبت به ديگر محركبه يكي از محرك

  . هاي آزمودني پذيرفته توسط گروه ميزان ادراك انجام. 2جدول
  .نگارندگان:  مأخذ

هاي  رگانه توسط هريك از گروهاهاي چه درك محرك. 1نمودار
  .نگارندگان:  مأخذ. ودنيآزم

  .اي آزمودنيه ه توسط گروهپذيرفت مقايسه سطح ادراك انجام. 2نمودار 
.نگارندگان:  أخذم  



  

/19 - 30/ شده و تأثير جنسيت بر آن  ها در محيط كنترل ادراك محرك  

 

28  

  گيري  نتيجهبندي و  جمع
نظر  ترها بوده است، بهطور كلي بيشتر از ساير پارام آيد كه با توجه به اينكه تشخيص تعداد افراد حاضر بهگونه برمي از نتايج بدست آمده اين

گيرد؛  كردن با حضور ديگران معني مي33ثير عوامل فرهنگي اجتماعي در چگونگي ادراك و اينكه در فرهنگ ايراني تماشاتأرسد، با توجه به  مي
مقوله امنيت در همچنين با توجه به مطالب ذكر شده در رابطه با اهميت . شودحضور ديگران در محيط براي مردم بسيار پراهميت تلقي مي

دليل  توان استنباط كرد كه، ميزان توجه زياد به محيط اطراف و نهايتاً ادراك محيطي بيشتر در اين گروه، به گونه مي مورد جنسيت زن، اين
صاوير و از سوي ديگر، تشخيص بيشتر عامل ثابت در ت. بدست آوردن احساس امنيت، با اتكا بر زيرنظر گرفتن كامل محيط اطراف، بوده است

گونه كه قبالً ذكر شد نقش تاريخي مرد و زن  البته همان. توجه كمتر به تعداد افراد حاضر باعث شده بر روي تصاوير توجه بيشتري شود
ه ها نهادينثيرات آن بر رفتارهاي جنسيتي آنها در اين زمينه را كه باعث شده در طول تكامل انسان اين نقشتأو ) كننده آوريجمع -شكارچي(

. توان ناديده گرفت گرديده و به صورت قدرت تمركز و تيزبيني در مردان و قدرت احاطه و توجه بيشتر به كل فضا در زنان بروز پيدا كند را نمي
در اين آزمايش، خود بر ارزش و اهميت ) از هر دو جنس(ها تصوير متفاوت، توسط آزمودني 22ضمن آنكه بخاطرسپاري موضوع واحد آب در 

ريزان و طراحان محيط در ايران از اين پس توجه بيشتر و شايد اين امر دليل خوبي باشد تا برنامه. افزايدعنصر آب در مناظر محيطي مي حضور
  . دهند  هاي توسعه محيط نشانها و طرحتري به نقش آب در برنامهعميق

هاي محيط حساس  رفت؛ افراد در رويايي با محيط نسبت به تمامي جنبهتوان نتيجه گ نكته آخر اينكه، براساس نتايج حاصله در اين آزمايش، مي
با توجه به . هستند و تمامي حواس آنان در فرايند ارتباط با محيط فعال است و بايد اين موضوع مدنظر طراحان محيط زيست انساني قرار گيرد

كننده از فضا به صورت مطلوب تحريك شوند، اين امر  تفادهاين مطالب بايست در طراحي محيط رويكردي را اتخاذ كرد تا تمامي حواس اس
شدة آزمايشگاهي  هرچند بايد توجه كرد كه آزمايش فوق در شرايط كنترل. انگيزي آن محيط شود تر و خاطرهتواند باعث ادراك كامل احتماال مي

هاي  ي تضمين دقت نتايج حاصل از آن، بايد آزمايشو با حضور افراد خاص و در يك گروه سني نسبتاً مشابه انجام شده و بديهي است برا
  .يافت  هاي طبيعي نيز صورت پذيرد تا بتوان در اين مورد به حكم نسبتاً ثابت علمي دست متعدد و در محيط

  
  
  
  
 ها نوشت پي

  Place  /5 . Cognition  /4 .  Perception  /3 .  Sensation  /2.  Environment 1 .  

دهد كه ما در تالش براي  اين الگو نشان مي .كنند ها نقش بسيار فعالي را در سازماندهي ادراكشان از محيط بازي مي دارد كه انسان ان ميعنو (Brunswik) برونسويك. 6
گيريم اغلب معيوب و  هاي حسي كه ما از محيط مي نشانه .داريم به شدت به تجارب قبلي در محيطمان وابسته هستيم دهي به اطالعات حسي كه در هر زمان دريافت مي معني
:  1387مك اندرو، [يل شوند كننده هستند و  بايستي اطالعات حسي در تركيب با تجربيات گذشته مورد استفاده قرارگيرد تا به برآوري سودمند از وضعيت واقعي محيط تبد گمراه

هاي  محيط، محرك .استارگانيزم و محيط در فرايند ادراك موثر تقد است؛ مع (probabilistic functionalism)گرايي احتمالي كردن نظريه كنش همچنين با مطرح]. 3
 ].72: 1380مرتضوي، [ترين آنها را به درستي معني كند  گر براي رفتار يا كنش مطلوب بايد مهم كند و مشاهده متعددي را ارايه مي

بر اين باور است كه جهان از سطوح و مواد گوناگون تشكيل شده و تركيب اين مواد  (affordances theory)هاي محيطي  با مطرح كردن نظريه قابليت (Gibson)گيبسون . 7
مين كرده و يك سطح عمودي در ادامه، حركت را متوقف مي سازد ٔبراي مثال يك سطح مستقيم ادامه حركت را تا. سازد هاي محيطي را آشكار مي و سطوح،كشف برخي قابليت

 ].73: 1380مرتضوي، [

هاي متعدد و  شود، محرك هاي محيطي داراي ويژگي كند؛ فرايندهاي ادراك و شناخت از همديگر تفكيك مي هاي جلب كننده، مطرح مي در نظريه ويژگي (Berlyne) برالين. 8
توجه . منتظره بودن زگي، ناهمسويي، پيچدگي و غيرتا: ها عبارت است از  اين ويژگي. دارند تا دقت، بررسي و مقايسه كند گر را بر آن مي ها مشاهده چشمگيري است كه، اين ويژگي

 ].74:  1380مرتضوي، [سازد  طلبي يا حس ترديد متاثر مي شناختي را از طريق تياز به لذت كند و قضاوت زيبايي انسان را جلب مي

يابي در آنها تابع ميزان وضوح يا  تر و جهت دهي فضاهاي گستردهبه عقيده وي بازشناسي و سازمان. را مطرح نموده است (legibility)نظريه اصل وضوح  (Lynch)  لينچ. 9
  ].74: همان [ها  ها و نشانه ها، گره داند؛ مسيرها، لبه ها، حوزه همچنين وي پنج عامل در كسب تصويري روشن از نقشه شهر مؤثر مي. خوانايي اين گونه فضاها است



  

                        1390تابستان/ سال هشتم/ ده هفشماره                                                                  مركز پژوهشي هنر، معماري و شهرسازي نظر              ـ پژوهشي فصلنامه علمي 

 

29  

  
اي اشاره دارد كه  به موجب آن افراد از مرحلة  به فرايندي از پيوند رابطه (Social Penetration Theory)نفوذ اجتماعي  /گري با مطرح نمودن نظريه رخنه (Altman)آلتمن . 10

  ].291: 1388پاكزاد، [به باور وي رابطه صميمانه فراتر از صميميت فيزيكي است  . روند تر پيش مي ارتباط سطحي به سوي رابطه صميمي
هاي آن  در عناصر مصنوع محيط و يا توانش  با ايجاد دگرگوني (Physical Determinism)كند كه  گونه مطرح مي را اين "گري كالبدي معين"نظريه  (Rapoport) راپاپورت. 11
آرايش محيط كالبدي و  ،(Environmental Determinism)گري محيطي وي با ارايه ديدگاه معين. تواند رفتار آدمي را، به ويژه در سطح رفتارهاي اجتماعي، دگرگون سازد مي

هاي محيط كالبدي  كند كه توانش ، بيان مي(Environmental Possibilism) "گرايي محيطي امكان"سپس در ديدگاه . كند اي جبري معين مي چگونگي رفتار انسان را به گونه
اين گزينش بر پايه تمايالت فرهنگي و نظام . كنند شده گزينش مي هاي ارايه ه و خود از توانشآورد كه در قالب آن مردم اين امكانات را يافت هايي را فراهم مي امكانات و محدوديت

كند كه گرچه محيط  نامد خاطر نشان مي مي (Environmental Probabilism) "گرايي محيطي احتمال "را  در سومين ديدگاه كه او آن . پذيرد ارزشي حاكم بر جامعه صورت مي
هاي موجود در محيط كالبدي و يا  دهد كه احتمال انتخاب تعدادي از پديده ها نشان مي سازد؛ اما بررسي م را براي بروز يك رفتار به انتخاب شخص فراهم ميكالبدي امكانات الز

هاي اصلي زندگي رواني انسان  يم از پايهاي غيرمستق همچنين به عقيده وي فرهنگ به گونه]. 1380مطلبي،[ها است  يك قرارگاه رفتاري از سوي مردم بيشتر از ساير انتخاب
هاي فعاليتي، و  سامانه دهي  به عقيده وي فرهنگ، عاملي مهم در شكل. برد كه گرداگرد خود ساخته است توان به ادراك انسان از محيطي پي شود و با مطالعه آن مي محسوب مي

  ].379:   1388پاكزاد، [ها است  گاهي آدم در پي آن، سكونت
12. Gender /13 .Spatial Perception  /14 .Environmental Psychology  /15 .Sensational Perception  /16 .Vision   17 .Hearing   
18 .Smell  /19 .Touch  /20 .Acoustic  /21 .Cognitive  /22 .Affective  /23 .Interpretative  /24 .Evaluative  
ثير متقابل عواملي تأوي عقيده دارد رفتار تابع . آيد و از پژوهشگران مكتب گشتالت بشمار مي  (Field Theory)گذار نظريه ميدان  انبني (Kurt Levin)  كورت لوين . 25

  ].10: 1380مرتضوي،[گيرد  است كه از فرد از يك سو و از محيط از سوي ديگر سرچشمه مي
26  .Sexuality  /27 .Sex  /28 .ساختار اجتماعي )Social Construct( هاي اجتماعي ما نقش  گرفته و در ايجاد كنش مجموعه روابطي است كه از طريق آن جامعه شكل

شود كه در وادارساختن مردم به فراگيري رفتارهاي جنسيتي نقش اساسي دارد  ها از جمله عوامل عمده اجتماعي شدن محسوب مي خانواده، نهادهاي آموزشي و رسانه. مهمي دارد
  ].63: 1387هولمز،[

29  .Masculinity  /30 .Femininity  /31 .شدن اجتماعي )(Socialization عنوان عضوي از جامعه رفتاري  آموزيم به شود كه از طريق آن ما مي به فرايندي اطالق مي
  ].63:  1387هولمز، [متناسب با جامعه خود داشته باشيم و اين متناسب بودن براي پسران و دختران متفاوت از همديگر است 

32 .Cognitive maps  
  ].1377نامه دهخدا،  لغت: به . ك. ن[تماشا از ريشه عربي تمشي به معناي با كسي قدم زدن است ولي اصل كلمه فارسي است  كلمه. 33
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