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تبیین نقش مؤلّفه های منظر حّسی مبتنی بر حواس در کیفّیت ادراک حّسی محیطی 
گذر ارگ جدید تبریز*

چکیده
حواس پنج گانة انســان ابزارهایی هســتند که درک پدیده ها، محیط و فضای پیرامون انسان را برای او امکان پذیر 
می ســازند. به دلیل غالب بودن حّس بینایی بر دیگر حواس، توّجه طّراحان محیط کالبدی نیز اغلب به طّراحی بصری 
اســت؛ غافل از آن که عّده ای از افراد اجتماع، از درک کیفّیت های بصری ناتوان اند. خلق فضایی بصر محور که سایر 
ادراکات مخاطــب خویش را نادیده گرفته، باعث ایجاد فضاهایی ناآشــنا برای مخاطــب در محیط کالبدی معماری 
و شــهر و غیر انسانی شــدن آن ها شده است. هدف اصلی پژوهش بررســی ارتباط بین مناظر حّسی موجود و »کیفّیت 
ادراک حّســی محیطی« گذر ارگ جدید تبریز است. پژوهش از نظر ماهّیت، از نوع پژوهش هاي کّمي و از نظر نحوة 
گردآوري داده ها، از نوع پژوهش های میداني است. جمعّیت آماري این پژوهش را تمامي مخاطبان )ساکنان، شاغالن 
و بازدیدکنندگان( این محدوده تشــکیل می دهند که در طول اسفندماه 1394هـ.ش تا اردیبهشت ماه 1395 هـ.ش در 
این محدوده حضور داشــته اند که 42950 نفر برآورد شدند. با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده 380 
نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب  شده اســت. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده شد. روایي پرسشنامه توسط 
کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت. پایایي پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفاي کرونباخ 0/853 به دست آمد. نتایج حاصل 
از یافته های آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین مؤلّفه های منظر حّسی و کیفّیت ادراک حّسی محیطی گذر ارگ 
جدید تبریز همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندمتغّیره حاکی از این 
است که به ترتیب حس المسه، حس شنوایی، حس چشایی و حس بویایی و در انتها حس بینایی دارای بیش ترین نقش و 
قدرت تبیین در ادراک محیطی این گذر داشــته و این پنج متغّیر، توانایی تبیین 60/6 درصد از واریانس ادراک حّسی 
کیفّیــت محیطی را دارند. در نهایت با توّجه یافته های پژوهش، پیشــنهادهای کاربردی در خصوص راه کارهای عملی 

بهبود ادراک حّسی کیفّیت محیطی ارائه شده است. 

واژگان کلیدي: منظر حّسی، حواس غیربصری، کیفّیت ادراک حّسی محیطی، ارگ جدید تبریز.

مجید صالحی نیا1** )نویسنده مسئول(، مهدیه نیرومند شیشوان2

1 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه هنر اصفهان، ایران

)تاریخ دریافت: 1396/10/26            تاریخ پذیرش: 1397/03/29(

* این مقاله مســتخرج از رســالة پایان نامه کارشناسی ارشد مهدیه نیرومند شیشــوان با عنوان »طرّاحی کانون فرهنگی و منظر پیرامونی گذر 
تاریخی مقصودیّه تبریز: با تأکید بر ادراک حّســی )افراد کم توان نابینا(« با راهنمایی مجید صالحی نیا و مشــاوره آرمین بهرامیان در دانشکده 

معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان است.
** E-Mail: salehinia@aui.ac.ir 
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مقّدمه
معماری و منظر شهری، عالوه بر ابعاد بصری دارای کیفیّت های 
دیگری هســتند که توسط دیگر گیرنده های حّسی انسان قابلیّت 
ادراک دارند. حواس انســان، ابزارهای ادراک پدیده ها، محیط و 
فضای پیرامون انسان هستند. امّا آنچه در فضاهای امروز معماری 
و شهرســازی، به علّت عدم توازن در استفاده از حواس پنج گانه، 
قابلیّت افــراد برای درک عمیق و با کیفیّــت از محیط کالبدی 
کاهش پیدا کرده اســت. در این میان گذرها بــا توّجه به این که 
صرفــاً محل تــردّد لحظه ای و بدون درنگ شــهروندان هســتند، 
بیش تر با حس بینایی توسط آن ها ادراک می شوند؛ در حالی که 
بــا لحاظ تمام حواس، می توان تصویــری بهتر از محیط کالبدی 
ادراک کرد. یوهانی پاالسما1 شهر معاصر را شهری می انگارد که 
هر چه بیش تر در حال تبدیل شدن به »شهر چشم«2 است، شهری 
که حرکت ســریع ماشین ها آن را از تن جدا کرده است )شیرازی 
و همــکاران، 1391: 32(. تجربة معماری، تجربه ای چندحّســی3 
اســت و کیفیّت های ماده، فضا و مقیاس نه تنها با چشم، بلکه با 
گوش، بینی، پوست، زبان، اسکلت و عضالت سنجیده می شوند؛ 
بــه واقع، معماری از طریق همة حواس تجربه می شــود )پیشــین، 
1391: 36(. در گذشــته کیفیّت های گوناگون حّســی نظیر بوی 
نان تازه و ســبزی، ادویه، بوی گرده و شــکوفه درختان و گیاهان، 
صدای چکش مســگرها در بازارهــا و محلّه های تاریخی و دیگر 
کیفیّت هــا، بــه فضاها بُعــد حّســی متنوّعی می بخشــیدند. در 
حالی که منظر حّســی در شهرهای امروزی، بیش تر متأثّر از بوی 
دود و صدای بوق خودروها و ساخت وســازهای ساختمانی است. 
این امر باعث غیر انســانی شدن فضا و معماری و در نتیجه عدم 
اســتقبال از آن ها شده اســت و معماری را از هدف غایی خویش 
کــه همانا پیونــد و یکپارچگی بیــن مخاطب انســانی و جهان 
پیرامون خویش اســت دور کرده و مخاطب را به سمت بیگانگی 
و انزوا ســوق می دهد )پاالســما، 1393- ب: 41(. بخشی از افراد 
اجتماع، از درک کیفیّت هــای بصری ناتوان اند؛ مهم تر این که از 
راه های افزایــش کیفیّت ادراکی محیطی، افزایش غنای حّســی 
بــه منظور به کارگیــری تمامی حواس با هدف ایجــاد جذابیّت، 
شــمولیّت و فّعالیّت تمام اقشــار اجتماعی، سنّی، جنسی و افراد 
کم تــوان ادراکی و حّســی چون نابینایان و ناشــنوایان و معلوالن 

است )لطفی و همکاران، 1393: 43(. 
مورد پژوهی گذر ارگ جدید در شــهر تبریز به دلیل اهمیّتی 
که بــه لحاظ موقعیّــت قرارگیــری اش در شــهر دارد از این امر 
مســتثنا نیست نبوده و به این جهت برای پژوهش میدانی انتخاب 
شــد. این گذر در مرکز تاریخی شــهر تبریز قرار گرفته اســت و 
از آنجایــی کــه در مجاورت چندین بنای تاریخی اســت، امکان 
بدل شــدن بــه محل ماندن و نــه صرفاً گذر اتّفاقــی مخاطبان را 
دارد. هــدف و فرضیــة اصلی این پژوهش این اســت که نشــان 

دهــد مؤلّفه هــای منظر حّســی پنج گانــه موجود و بــا تأکید بر 
حواس غیربصری، در کیفیّت ادراک حّســی محیطی گذر ارگ 
جدید تبریز نقش دارند. برای دســت یابی بــه این هدف، در این 
پژوهش، حواس و سیســتم های ادراکی غیر بصری انسان که در 
درک محیط پیرامون دخیل هســتند تشــریح و در ادامه عناصر و 
کیفیّت های منظر حّســی موجود در مــکان مورد پژوهش که در 
کیفیّت ادراک غیربصری فضا مؤثّر هســتند تبیین و نقش آن ها 
اثبات شده است. شایان گفتن است که طی این پژوهش، حواس 
اصلی پنج گانه معیــار قرار گرفته اند و از حواس دیگر که تقریباً 
وابستة این حواس اصلی هستند )عضالنی، جابجایی و...( صرف 
نظر شده اســت. در خصوص تأثیر حواس غیربصری در کیفیّت 
محیطــی در پژوهش های داخلی و خارجی، پژوهش هایی موجود 
اســت، امّا پژوهش هایی که ارتبــاط جامع و ســامانه ای منظر به 
وجــود آمده از همة حــواس )خصوصاً غیربینایــی( را با کیفیّت 
محیط کالبدی و آن هم در شــهر تاریخی تبریز تحلیل و اثبات 
کنــد وجود ندارد. با توّجه به طرح مســأله صورت گرفته می توان 
گفت که پژوهش حاضر با هدف یافتن پاســخ علمی به ســؤال 
اصلی زیر شــکل گرفته اســت. آیا بین مؤلفه های مناظر حّســی 
ایجاد شــده مبتنــی بر حواس و کیفیّت ادراک حّســی محیطی 

گذر مورد مطالعه همبســتگی مثبت و معناداری وجود دارد؟

مفاهیم، مبانی و پیشینة پژوهش
ادراک حّسی

قبــل از آن که بــه تعریف ادراک حّســی پرداخته شــود، باید به 
تعریــف »محــرّک«4 پرداخت. در یــک تعریف اجمالــی به گفتة 
گیبســون5، محرّک به تغییر محســوس در محیط گفته می شــود. 
انتقال اثر محرّک از گیرندة حّســی به سیســتم اعصــاب مرکزی، 
که به صورت عینی قابل پیگیری اســت، احســاس نامیده می شود 
)شفیعی و شریفی درآمدی، 1385: 31(. مبحث ادراک حّسی از آن 
جهت حایز اهمیّت اســت که جهان پیرامــون ما حاوی اّطالعات و 
محرّک هاســت و برای برقراری بهتر ارتباط با محیط، ضروری است 
این مفاهیم شناخته شوند )آتکینسون و همکاران، 1393: 11(. انسان 
برای برقراری ارتباط و تعامل مناســب بــا محیط کالبدی اطراف به 
دریافت و ادراک این اّطالعات نیازمند است. ادراک محیط فرآیندی 
است که انســان از طریق آن داده های الزم را بر اساس نیاز ازمحیط 
پیرامون بر می گزیند )شــرقی و دیگران: 1396: 78(. در روان شناسی 
محیطی، فرایند ارتباط و تعامل انسان با محیط در سیری خطی و در 
چند مرحله صورت می پذیرد که در نمودار شــمارة 1 دیده می شود 

.)Hershberger, 1988: 187(
در ارتباط با فرایند تعامل انســان با محیط اولریخ نایسر تعریفی 
ارائه می کند با عنوان فرایند درک معنا. مدل ارائه شده توسط نایسر، 
نقش اســکیما یا طرح واره ذهنی و قابلیّت های محیط را در فرایند 
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ادراک و باالخره رفتار فضایی نشــان می دهد. بنابراین او معنا را نیز 
از ویژگی های اســکیما می داند و اعتقاد دارد که آن چه در خاطره 
و ذهن باقی می ماند شــيء، صحنه یا رویدادی اســت که با نقش 
هدایت کنندگی اســکیما ادراک شده و اســکیما به نوعی درگیر 

.)Neisser, 1977: 20( استفاده و یا اصالح شده باشد

نمودار شمارة 2: پیشنهاد چرخه معنادهي و درک محیط توسط 
اولریخ نایسر؛ مأخذ: قلعه نویی و دیگران، 1394: 59

از نظــر نایســر در هــر مرحلــه ادراک، هم قطــب درون و هم 
قطب بیرون به صورت هم ســنگ تأثیر دارنــد. او چرخة »محیط«، 
»اســکیما« و »اکتشــاف )کنجــکاوي(« را مطرح می کنــد )نمودار 
شــمارة 2(. معتقد اســت هیچ انســاني بــا محیط ارتبــاط برقرار 
نمي کند مگر آنکه اســکیما و انگیزة اکتشــاف داشــته باشد. این 
ســیکل و چرخه دائماً اتفــاق مي افتد و باعث تقویت اســکیماها 
 مي شود. هرچه اسکیماها قوي تر باشند این چرخه کمتر مي چرخد 

.)Panzeri et al., 2017: 494-496(
منظر حّسی6

منظر گونه ای دیگر از مکان است؛ منظر محصول تعامل انسان 
و محیط در فضاهای بیرونی اســت )بــرک، 1387: 9(. باید اذعان 
داشت به رغم کم توّجهی به آن، مهم ترین وجه محیط زیست است 
که با انسان در ارتباط غیرمادی به سر می برد )منصوری، 1383: 2(. 
زبان منظر، زبان فطری ما اســت؛ انســان ها پیش از این که کلماتی 
بــرای توصیف اعمال خود داشــته باشــند، منظــر را لمس کرده، 
دیده، شــنیده، بو کرده، چشــیده و در آن زندگی کرده اند؛ منظر، 
مــکان و مردم را به هم پیوند می دهد )اســپیرن، 1387: 22-20(. امّا 
آن چه مســلّم است این تعاریف تنها ابعادی از تعریف کامل منظر 
را بیان می کنند و پیچیدگی های آن را شــامل نمی شوند. مصداق 
این نقص، مطرح شــدن ایدة منظرهای حّسی که در ساخت اشکال 
فضایی مؤثّرند؛ مانند منظر لمسی، شــنیداری و بویایی. بنتلی7، از 
عنــوان مشــابه دیگری در این زمینه اســتفاده می کنــد و آن غنای 

حّسی8 است.

محیط چندحّسی9 و معماری حواس10
انســان ها در دنیای چندحّســی زندگی می کنند کــه با دیدن، 
بوها، صداها، مزه ها و پدیده های چشیدنی احاطه شده اند؛ و روشی 
کــه این محرّک ها تجربه می شــوند به فهم مــا از محیط پیرامون 
کمــک می کنــد )Mount and Cavet, 1995: 52(. رونــد تکامل 
 ســاخت محیط های چندحّســی از دهــة 1970میالدی آغاز شــد 
)Hazreena,2010:26(. این تحواّلت، بیش تر در زمینة محیط های 
یادگیری کاربرد پیدا کرد. مباحثی که در حوزه روانشناســی رشــد 
مطرح شــد. آناتــی اولدوز، روان شــناس کودک به ایــن فرآیند در 
کــودکان اشــاره می کند و بیــان می کند که کــودکان در محیط 
ســیر می کنند و از ظرافت در رنگ، نور، صدا، بو، حس المســه، 
بافت، حجم، حرکت، فرم و ریتم اطرافشــان لذت می برند )حناچی 
و دیگران، 1391: 91(. به اعتقاد یوهانی پاالســما خط مرزی بین ما 
و دنیای پیرامون توسط حواس مان شناخته و تمیز داده می شود. به 
اعتقاد وی، معماری به ســادگی و با اضافــه کردن پالن ها و مقاطع 
به نماها تولید نمی شــود؛ معماری چیز دیگری اســت که ماورای 
این هاســت )Saoji & Bahadure, 2012: 901(. معمــارِی حــواس، 
معماری ای اســت که بر حضور همراه همة حواس توّجه دارد. اگر 
از تعابیر سینمایی مورد عالقة پاالسما استفاده شود، می توان گفت 
که معماری چندحّســی بیــش از »نمــای دور«11، »نمای نزدیک«12 

می گیرد )شیرازی، 1389: 127(.

جایگاه »منظر حسی« در مؤلّفه های سازندة کیفّیت محیطی
همان گونه که در تعریف منظر به آن اشــاره شــد، می توان منظر 
را به عنوان مقوله ای مطرح در کیفیّت و مطلوبیّت شــهرها دانســت 
که واقعیّتی عینی بوده و حاصل مشــاهده و درک مظاهر گوناگون 
و ملمــوس شــهر اعم از بناها، فضاهــا، فعالیّت ها، صــدا و بوها در 
هنگام مواجهه شــهروند با پدیدة شــهر اســت. ماکاچیا در تعریف 
خود از کیفیّت محیط اشــاره می کند که کیفیّت محیطی عبارت 
اســت از مجموعــه ای از خصوصیّات کّمی و کیفی هر شــیء یا 
مــکان که منجر به برتری آن می شــود و قابلیّت مقایســه و داوری 
را در مقایســه با بقیه فراهم می ســازد )Makachia, 2015: 51(. ون 
کمپل، شــاخص های کیفیّت محیطی را به شاخص های عینی و 
ذهنی طبقه بندی کرده اســت. هال شاخص های کیفیّت محیطی 
را از ســه منظر کالبدی، فعالیّتی و تصــوّرات )ادراک( مورد بحث 
قرار داده اســت. گلــکار مؤلفه هــای کیفیّت محیطی را در ســه 
گروه عمــده یعنی مؤلفه های عملکردی )قــرارگاه رفتاری، ایمنی، 
امنیّت، ســازگاری و...(، مؤلفه های تجربی زیبایی شناختی )کیفیّت 
کالبــدی، کیفیّــت ادراک حســی، کیفیّــت ادراکــی ذهنی( و 

 نمودار شمارة 1: فرایند ارتباط و تعامل انسان با محیط؛ 
Bruner & Postman, 1949: 16 :مأخذ
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مؤلفه های محیط زیســتی )کیفیّت اقلیم، اصــوات، بو، بازدهی و 
تعادل اکوسیســتم و تقلیل آلودگی( تقســیم بندی کرده است. از 
ایــن رو، در کل می توان گفــت در درک پدیدة منظر تمام حواس 
انســان فّعال هستند )دویران و همکاران، 1391: 48 و معینی، 1391: 
28( به صورت خالصه، می توان شاخص های تأثیرگذار بر کیفیّت 

محیطی را در قالب نمودار شمارة 3 بیان کرد:

 نمودار شمارة 3: شاخص های مؤّثر در کیفّیت محیطی، 
مأخذ: دویران و همکاران، 1391: 49

به اعتقاد یان ِگل12، نقطة شــروع طبیعی برای طرّاحی شهرهای 
انســانی، قابلیّت حرکت انسان و حواس انسان است، چراکه این ها 
پایه هــای بیولوژیــک فّعالیّت ها، رفتارها و ارتباطــات را در فضای 
شــهری فراهم می آورند )گل، 1392: 33(. بنابراین لزوم پرداختن به 
منظر حّســی و ادراک انسان از محیط اطراف در روند طرّاحی های 

معماری و شهری پررنگ تر می شود.
فضای شهری از طریق دریافت های حواس گوناگون، احساس و 
ادراک می شــود و در ادراک فضا هر چه اندام های حّسی بیش تری 
تحریک شــوند، تأثیرگذاری فضا بیش تــر و درک از فضا کامل تر 
و عمیق تر صورت خواهد گرفت. مدل ذهنی روابط میان انســان و 
محیط نشــان می دهد که رابطه ای دو طرفه میان ویژگی هاي محیط 
شــهري از یک ســو و ادراک، شــناخت، ارزیابی و رفتار انسانی از 
ســوي دیگر وجود دارد )گلــکار، 1387: 98(. به نظر می رســد باغ 
ایرانی نمونه ای باکیفیّت از این محیط هاست. هنگام حضور انسان 
در باغ ایرانی تمامی حواس پنج گانه انسان در ادراک محیط به کار 
گرفته می شود. در باغ ایرانی ساختار هندسی و تمامی اجزا و عناصر 
محیط به گونه ای طرح اندازی شده است که نظام تمرکز حواس را به 
وجود می آورد )شــاهچراغی، 1388: 78(. تجربة معماری چشم گیر، 
کلیة گیرنده های فیزیکی و روانی انسان را حّساس می کند؛ هرچند 
درک ســاختار احساس، به خاطر گستردگی و گوناگونی آن دشوار 
اســت )پاالسما، 1393- ب: 55(. می توان فضاها را به عنوان ترکیبی 
از عالئم و نشــانه های حّسی قابل درک و استفاده برای جهت یابی 
و حرکــت در نظر گرفت. بدین گونه که آن ها با برقراری ارتباط از 

طریق اشیا و عناصری که تمامی حواس انسان را تحریک می کنند، 
با مغــز ارتباط برقــرار می کننــد و باعث درک ســریع اّطالعات و 
مانــدگاری بیش تر آن ها در حافظه می شــوند )رجبــی، 1391: 2(. 
ادراک فضاهــای بــاز، نیمه باز و محصور از طریــق حواس بینایی، 
شنوایی، بویایی و المسه در ابعاد و مقیاس های مختلف میّسر است. 
از آن جایی که منظر شهری تلفیق سه گانه ای از منظر عینی، ذهنی 
و عاطفی شهر است، متناسب با مخاطب شهر، سطوح ادراکی آن ها 
نیز تغییر خواهــد کرد )قلی پور، 1393: 21(. بنابر آن چه بیان شــد 
می توان مّدعی شد که منظرحّسی و میزان توّجه به ادراک از طریق 
حواس مختلف انســان در فرایند طرّاحی فضــا، یکی از معیارهای 

سنجش کیفیّت فضا در محیط است.

مبانی حواس در منظر حّسی
شــاید بتوان مؤثّرتریــن فیلســوف نظریه پرداز در ایــن مبانی را 
مرلوپونتی دانســت. نظــر مرلوپونتــی14 در مورد کارکــرد و نقش 
حــواس با نظریّه های فالســفة مقّدم او کاماًل متفاوت اســت و این 
ناشــی از دیدگاهی اســت که او از »تن« دارد )پیراوی ونک، 1389: 
101(. حواس پنج گانة شنوایی، بویایی، بینایی، بساوایی و چشایی، 
برای نخستین بار توسط ارسطو15 طبقه بندی شدند. پیشرفت حواس 
وابســتگی زیادی به تاریخ تکامل دارد و می توان آن ها را به صورت 
زیر دســته بندی کرد )گل، 1392: 33(: حواسی که با فواصل دور16 
)حواس فاصله محور( در محیط ســر وکار دارند و حواســی که در 
فواصــل نزدیک17 )حواس بالفاصله( در محیط مورد اســتفاده قرار 
می گیرنــد )هال، 1390: 50(. مرلوپونتی در بررســی بحث معرفتی 
حواس به عنوان بخشی از روند ادراک، و عطف توّجه به این نکته 
که ادراک همواره یک کّل )گشــتالت( مبهم از ابژه تجربه فراهم 
می آورد، تأکید بسیاری بر هم پیوندی حواس می گذارد. از نظر وی 
حواس در ســطح ادراک یک کل انضمامی و تمایزناپذیرند، و یا 
آن ها را نمی توان منتزع از موقعیّت مُدرَک بررســی کرد )بصیری، 
1392: 46(. دســته بندی آمده در جدول شمارة 1 حاصل درکنارهم 
قــرار دادن چندیــن نظریّه در این خصوص اســت. شــایان گفتن 
است اســت که در این پژوهش، حواس اصلی پنج گانه معیار قرار 
گرفته انــد و از حــواس دیگر که تقریباً وابســتة این حواس اصلی 

هستند صرف نظر شده است.
در ادامــه مبحث حــواس، جا دارد بــه مناظر حّســی پنج گانه 
و مفاهیم مرتبط اشــاره شــود؛ چرا که شــناخت مناظر حّســی و 
ویژگی های مربوط، در این پژوهش الزامی اســت. منظرهای حّسی 

در جدول شمارة 2 مرتب شده اند.
از آن چه در 5 قســمت در بخش مفاهیم و مبانی تشــریح شد، 
مدل مفهومی پژوهش شــکل می گیرد که بــرای بیان گویاتر، در 

نمودار شمارة 4 آمده است.
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جدول شمارة 1: حواس شناسایی شدة انسان
حواس و طّراحی وحدت حواس حواس و ادراک حواس و روان دوازده حس سیستم های حّسی گیرندة حّسی دیدگاه

 بنتلی
مأخذ: بنتلی، 1391: 

265

 مرلوپونتی 
مأخذ: قهرمانی و 
دیگران، 1393: 29

نظریة اکولوژیک 
ادراک

 علم 
سایکو فیزیک اشتاینر گیبسون ارسطو ارائه کننده

حس جابجایی 
)حرکت(

بویایی
شنوایی

بساوایی )بساوش(

بدن )تن( نظام بینایی
نظام شنوایی
نظام المسه

نظام چشایی- 
بویایی

نظام جهت یابی

حس بینایی
حس شنوایی

حواس تنی )حس 
المسه، حس وضعی- 

عضالنی(
حواس شیمیایی 

)حس چشایی، حس 
بویایی(

حس عمومی

حس المسه
حس زندگی

حس حرکت فردی
حس تعادل
حس بویایی
حس چشایی
حس بینایی

حس حرارت
حس شنوایی
حس گویایی
حس مفهومی

حس نفس

سیستم بصری
سیستم شنیداری
سیستم چشایی- 

بویایی
سیستم المسه

سیستم جهت یابی

حس بینایی
حس شنوایی
حس بویایی
حس المسه

حس چشایی

حواس انسان

مأخذ: شاهچراغی و بندرآباد، 1394: 142 با تکمیل نگارندگان

جدول شمارة 2: مناظر حّسی و جمع بندی تعاریف مرتبط
تعاریف و مفاهیم وابسته مناظر حّسی

- فراگیـر شـدن معمـاری مـدرن و تأکیـد بـر طّراحـی بـر اسـاس قوانین دید چشـم ) پرسـپکتیو( موجب شـد تـا طّراحان به 
حـس بینایـی و قوانیـن ادراک بـر مبنـای آن بیش تـر از سـایر حـواس انسـان توّجـه کنند.

- ارتبـاط بینایـی بـا نـور، شـکل، بافـت، رنـگ، حرکـت و بـا جنبه هایـی از ابعـاد فضایـی ماننـد فاصلـه و عمـق در محیـط 
)شـاهچراغی و بندرآبـاد، 1394: 145(.

منظر بینایی )بصری، دیداری(

)Schafer, 1994( مطرح شدن اصطالح منظر صوتی18 توسط شافر19 در اواسط دهه 1960 میالدی -
- ایجـاد حـس شـنوایی بـه محّرک هـای شـنوایی بسـتگی زیـادی دارد. جـان هـال20 که نابینـا اسـت در کتاب »لمـس کردن 
صخـره21« توضیـح می دهـد کـه چگونه از طریق شـنوایی خود بـه درک فضایی و جهت یابی می رسـد )اسـپیرن، 1387: 50(.

- قدرتمنـدی صـدا در معّرفـی مـکان: برخـی از مذاهـب بـه وسـیلة زنگ هـا و ناقوس هـا و صـدای مـؤّذن از روی مناره ها، 
زمـان و مـکان عبـادت را توّسـط صدا معرفـی می کننـد. )آنویـن، 1386: 44(. 

منظر شنوایی )شنیداری، صوتی(

- جنبة ارادی و هم جنبة غیرارادی حس بساوایی )بنتلی، 1391: 267(.
- ارتبـاط حـس المسـه بـا نظـام حرکـت در محیـط: تغییـر مصالـح، بافـت در عناصـر مصنوعـی و طبیعـی محیطـی، حرارت 
محیـط، رطوبـت محیـط، میـزان تغییرات و میزان مقاومت سـطحی که انسـان بر آن حرکـت می کند )پاالسـما، 1392: 108(. 

- ارتباط حواس با المسه از جمله حس بینایی

منظر لمسی )بساوایی(

)Rodaway, 1994: 63( ابداع منظر بویایی توسط پورتئوس22 در1990 میالدی -
- گسترده، تجربه پذیری بهتر از نظر تنّوع محّرک ها )مانند حس شنوایی( )بنتلی، 1391: 267(

- میزان کنترل بیش تر انسان بر آن )پیشین، 267(
- خوشایند و ناخوشایند بودن بوها؛ تداعی مثبت یا منفی آن ها )هال، 1390: 70(

- حساسیّت متفاوت افراد به بوها )بسته به فرهنگ و وضعیت فیزیولوژیکی( )شاه چراغی و بندرآباد، 1394: 159(
- بـو و تصویرسـازی ذهنـی: )اغلـب، ایرانی هـا هـر گاه بـوی اسـپند را در محیط احسـاس می کنند بـه یاد جایـی و یا معنی 

ویـژه ای می افتند(.
- بو و درمان )رایحه درمانی یا عطردرمانی(

منظر بویایی

- ارتباط گیرنده های بویایی با گیرنده های چشایی )احساس مرّکب( است )شاهچراغی و بندرآباد، 1394: 160(
- نظریة اکولوژیک ادراک، چگونگی تأثیر حس چشایی در ادراک محیط را روشن می کند )پیشین: 161(.

- حس چشایی و خاطره ها؛ مثل غذاهای مخصوص نوروز، شب عید، شب یلدا، ایام عزاداری ماه محرم و ... . 

منظر چشایی

مأخذ: نگارندگان

 نمودار شمارة 4: مدل اولیه مفهومی پژوهش؛ 
مأخذ: نگارندگان
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برمبنای این مباحث فرضیّه پژوهش چنین صورت بندی می شود: 
به نظر می رسد بین مؤلفه های مناظر حّسی ایجاد شده مبتنی بر 
حــواس و کیفیّت ادراک محیطی گذر مورد مطالعه همبســتگی 

مثبت و معناداری وجود دارد.

روش شناسی پژوهش 
پژوهــش حاضر از لحاظ هدف، توســعه ای و از لحاظ ماهیّت، 
توصیفی- تحلیلی و نیز از نوع همبستگی و علّی است. گردآوري 
داده هاي مورد نیاز به صورت اســنادي )داده هــای ثانویّه( و میدانی 
)داده هــای اولیّه( بوده اســت. جمعیّت آماری این پژوهش شــامل 
ســاکنان، شاغالن و بازدیدکنندگان حاضر در محدوده مورد مطالعه 
هستند که از اسفند ماه 1394 هـ.ش تا اردیبهشت ماه 1395 هـ.ش 
در 25روز متفــاوت از این محدوده گــذر کردند. به منظور انتخاب 
حجم نمونه ابتدا تعداد مغازه های موجود در محل شــامل 92 مغازه 
شناسایی شدند، هم چنین تعداد خانواره های ساکن در محل 1475 
خانوار بــا 3655 نفر و عابران در حال گذر در طول یک ســاعت 
برابر با 112 نفر و میانگین برای ســاعت 8 صبح تا 10 شــب برابر 
39200 در طول 25 روز محاسبه شد. در نهایت اینکه جمعیّت مورد 
مطالعه این پژوهش برابر با 42950 نفر به دســت آمد. با استفاده از 
فرمول کوکران و به روش تصادفی ســاده، 380 نفر به عنوان حجم 

نمونه انتخاب شدند. )جدول شمارة 3(.

جدول شمارة 3: حجم نمونه انتخابی به تفکیک گروه های مختلف
حجم نمونة انتخابی تعداد جمعیت ابعاد جامعه

130 3645 ساکنان
50 105 بازاریان

200 39200 عابران
380 42950 جمع کل

فرایند جمع آوری داده های این پژوهش به دو صورت کتابخانه ای 
و میدانــی بــوده اســت. در روش کتابخانه ای از طریق بررســی و 
مطالعة منابع مکتــوب داخلی و خارجی اقدام بــه تهیه چارچوب 
نظری پژوهش و هم چنین اســتخراج شاخص های پژوهش شد. در 
روش میدانی نیز از طریق تهیة پرسشــنامه محقق ســاخته اطالعات 
مورد نیاز جمع آوری شــد. ابزار گردآوري داده های محیط کالبدی 
پرسشــنامه است که شامل دو بخش مشــّخصات فردي و حرفه اي 
پرسش شوندگان )شامل هفت پرسش( و سؤاالت استنباطی پژوهش 
)شامل 9 پرسش( اســت. پرسش های موجود در پرسشنامه اساساً از 
ســؤاالت بســته و بر مبناي مقیاس لیکرت23 پنج ســطحي )خیلي 
کم=1 تا خیلي زیاد=5( تشکیل شده است. مؤلفه های منظر حّسی 
تأثیرگذار بر کیفیّت ادراک محیطِی گذر از طریق بررسي و مرور 
مباحث نظری در حیطة مســألة مورد پژوهش به  ویژه پژوهش هاي 
مرتبط و پایة صورت گرفته در داخل و خارج از کشــور و مصاحبة 

حضوري و نیمه ســاختارمند با 10 متخّصص، شناسایي و استخراج  
شــد ند. در نهایــت 23 مؤلفة منظر حّســی تأثیرگــذار بر کیفیّت 
ادراک محیطــی گذر بــرای بررســی در قالــب مؤلّفه های حس 
بینایی 6 متغیّر، حس چشــایی و حس بویایی )منظر شیمیایی(؛ 5 
متغیّر، حس شــنوایی؛ 6 متغیر و حس المســه با 6 متغیّر شناسایی 
 شدند. متغیّرهای منظر حّسی تأثیرگذار بر کیفیّت ادراک محیطی 
عبارتند از: »قابلیّت پیش بینی فضا«، »جهت یابی و تعیین مســیر«، 
»معرّفی فضا و فعالیّت های جاری«، »نشانی دهی«، »خوشایند بودن« 

و »مطلوبیّت محرّک ها«. )جدول شمارة 4(

جدول شمارة 4: متغّیرهای منظر حّسی تأثیرگذار بر کیفّیت محیطی 
گذر ارگ جدید تبریز

عنوان مناظر حّسی پنج  گانه

مطلوبیّت شاخص ترین محّرک های بصری 

حس بینایی

قابل پیش بینی شدن فضا 
جهت یابی و تعیین مسیر

معّرفی فضا و فّعالیّت های جاری 
استفاده از عناصر بصری فضا برای نشانی دهی

خوشایند بودن منظر بصری
مطلوبیّت شاخص ترین محّرک های شیمیایی

حس چشایی و حس 
بویایی )منظر شیمیایی(

قابل پیش بینی شدن فضا
جهت یابی و تعیین مسیر

معّرفی فضا و فّعالیّت های جاری
استفاده از عناصر شیمیایی فضا برای نشانی دهی
مطلوبیّت شاخص ترین محّرک های صوتی فضا

حس شنوایی

قابل پیش بینی شدن فضا
جهت یابی و تعیین مسیر

معّرفی فضا و فّعالیّت های جاری
استفاده از عناصر شنوایی فضا برای نشانی دهی

خوشایند بودن از نظر منظر شنوایی
مطلوبیّت شاخص ترین محّرک های لمسی فضا

حس المسه

قابل پیش بینی شدن فضا
جهت یابی و تعیین مسیر

معّرفی فضا و فّعالیّت های جاری
استفاده از عناصر لمسی فضا برای نشانی دهی

خوشایند بودن از نظر منظر لمسی
مأخذ: نگارندگان

 روایي پرسشــنامه با نظــر گروه متخّصصان )3 نفر( و کارشناســان 
)5 نفــر( در زمینة موضوع مورد پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. عالوه 
بر این برای تعیین پایایي پرسشــنامه، پیش آزمون با اســتفاده از توزیع 
20 پرسشنامه در گذر مشــابه گذر مورد مطالعه انجام گرفت. پایایی 
پرسشــنامه با مقدار آلفاي کرونباخ24 محاسبه شــده 0/853 به دست 
آمــد. تجزیه  و تحلیل آماری داده هاي گردآوری  شــده با اســتفاده از 
بســتة نرم افزاری SPSS23 صورت گرفته و نتایج پژوهش در دو بخش 
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اّطالعات توصیفي )شــامل ویژگی های فردی؛ 
جنســیتی، ســطح ســواد، تعداد دفعات عبور 
از محل بــا آماره های فراوانــي، درصد فراواني، 
میانگین و انحراف معیار و آزمون های استنباطي 
شامل آزمون پیرسون25 و رگرسیون چند متغیره 
خطی26 اســتخراج شده اســت. قابل ذکر است 
که این پژوهش در روش انجام پژوهش، مطالعه 
موردی، مؤلفه های منظر حّســی شناسایی شده 
و تحلیل همبســتگی آن ها با کیفیّت ادراک 
محیطی نسبت به پژوهش های انجام گرفته در 

این زمینه دارای نوآوری است.

معرفی محدودة مورد مطالعه و گذر 
ارگ جدید تبریز

قلمرو مکانی پژوهش در ناحیة 8 شــهری 
تبریز در محلة نوبر واقع شــده اســت )نقشــة 
شــمارة 1(. گذر ارگ جدید به طول تقریبی 
400 متــر، از ســمت شــمال و جنــوب بــه 
بلوک های ساختمانی مســکونی و از سمت 
شــرق و غرب به دسترسی های اصلی شهری 
محدود اســت. به دلیل قرار گرفتن در بافت 
مرکزی شــهر تبریز، بناهای شاخص تاریخی 
در همســایگی این گــذر قرار دارنــد. علّت 
انتخــاب این محدوده برای مطالعه از این نظر 
حائز اهمیت اســت که این گذر در مقایسه 
با گذرهای مشــابه خود کمتر دچار تغییرات 
ناشــی از ساخت و ساز شــده و هنوز عناصر 
معماری ســنّتی و تاریخــی را در خود حفظ 
کرده اســت؛. کاربری هــای موجــود در این 
گذر شــامل کاربری های تجــاری، فرهنگی 
و آموزشــی اســت. در نقشــة 3 کاربری های 

فرهنگی و آموزشی موجود اشاره شده است.

تجزیه و تحلیل یافته ها
یافته های توصیفی

از مجموع 380 نفــر مورد مطالعه، 127 نفر 
)33/4 درصــد( مرد و 253 نفــر )66/5 درصــد( زن بوده اند. نتایج 

مربوط به سایر ویژگی های افراد در نمودار شمارة 2 آمده است.

یافته های استنباطی
بررسی نتایج حاصل از آزمون همبستگی با ضریب پیرسون برای 
شناســایی وجود همبستگی متغیّرهای مربوط به استفاده از نشانه ها 

برای تعیین موقعیّت و حرکت در فضا« و مناظر حّسی در محدودة 
گذر ارگ نشــان می دهد که از بین پنج منظر حّسی وارد شده در 
آزمون، متغیّر نشــانه های دیدنی با متغیّرهای نشــانه های شنوایی و 
نشانه های لمسی به ترتیب دارای همبستگی 0/369 و 0/522 است. 
هم چنیــن این متغیّر با متغیّر چشــایی و بویایی فاقد همبســتگی 
است. علّت اصلی وجود همبستگی این متغیر با متغیّرهای لمسی 

URL 1 :نقشة شمارة 1: موقعّیت گذر ارگ جدید تبریز؛ مأخذ

نمودار شمارة 1: مناظر گذر ارگ جدید و دید به بناها و فضاهای تاریخی ارزشمند پیرامونی و بالفصل؛ 
مأخذ: نگارندگان
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و شــنوایی وجود عناصر و سازه های تاریخی در این محدوده و از آن 
جمله وجود ارگ اســت که از نظر بصری دارای جذابیّت اســت که 
منجر بــه تمرکز بیش تر افراد به این آثار می شــود و به دنبال تمرکز 
بیش تر )حــس بینایی( به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه نشــانه های 
شنوایی و لمسی را نیز دریافت می کنند. همبستگی متغیر چشایی و 
بویایی با متغیرهای شنوایی و لمسی به ترتیب برابر با 0/251 و 0/269 
به دســت آمد که نشــان دهندة این است که این ســه متغیر در یک 
همبســتگی درونی و در تعامل با همدیگر به عابران از محدودة ارگ 
تبریز در شــکل گیری کیفیّت ادراکی کمک می کنند. نتایج یافته ها 
در خصوص همبستگی متغیّر شــنوایی با متغیّرهای دیدنی، چشایی 
و بویایی و لمسی نشان داد که با متغیّر نشانه های دیدنی و چشایی و 
بویایی دارای همبستگی و با متغیّر نشانه های لمسی فاقد همبستگی 
اســت. این امر ناشــی از وجود مســاجد متعّدد در محــدوده و انجام 
فرائــض دینی در آن که به صورت پخــش اذان جلب نظر می کند و 
هم چنین وجود رستوران های سنتی است که معموال از طریق تبلیغات 
و چخت غذا منجر به انتشــار طعم غذا در محل می شوند. به عبارتی 
هر سه این نشانه ها دارای کارکردهای چندجانبه هستند که در ارتباط 
با همدیگر عمل کرده و منجر به همبســتگی درونی می شــوند. در 
نهایت متغیر نشانه های لمسی با نشانه های دیدنی، نشانه های چشایی 
دارای همبســتگی و با متغیر نشانه های شنوایی فاقد همبستگی بوده 
است. علّت اصلی وجود همبستگی بین نشانه های لمسی با نشانه های 
دیدنی از این جهت اســت برخــی از ادراک ذهنی افراد از دیدن و به 

دنبال آن لمس و صحنه ســازی فــردی )ادراک ذهنی( در مورد یک 
اثــر و اتفاقات تاریخی رخ داده در آن شــکل می گیرد. همبســتگی 
بین نشانه های لمسی با نشانه های بویایی و چشایی نیز به علّت وجود 
رســتوارن ها و کافی شاپ های متنوّع و اغلب سنّتی است که مراجعان 
به این محل به واســطة مشاهده عناصر معماری سنّتی و لمس طعم و 
بوی غذا پخش شده از این مکان ها بخشی از تصوّرات ذهنی خود را 

شکل می دهند. )جدول شمارة 5(
عــالوه بر این، نتایج حاصــل از آزمون پیرســون در رابطه با وجود 
همبســتگی بین مؤلفة »مطلوبیّت ویژگی هــای ادراکی در گذر ارگ 
جدید« با مناظر حّســی نشــان داد که از بین ده مؤلّفه مورد بررســی، 
شــامل صدای ساخت و ســاز ، صحبت کردن افراد، نور و سایه، بوی 
نان، ســبزی و....، صدای نجــاری، صدای آب، صدای باد و شــاخ و 
بــرگ درختان، صدای بــوق اتومبیل، صدای اذان و دیگر نشــانه های 
 حســی( ، فقط دو متغیّر یعنی، نشانه های دیدنی با مقدار همبستگی 
p = 0/369 و صدای اذان و صدای شاخ و برگ درختان با مقدار همبستگی 

p = 0/512 هر دو در ســطح معناداری 0/000 درصد همبستگی مثبت و 

معنا داری داردند. علّت اصلی وجود همبستگی بین نشانه های دیدنی 
ناشــی از کارکرد پررنگ و بــارز عناصر بصری و از آن جمله عناصر 
معماری ســنّتی و هم چنین صدای اذان که بیانگر اعتقادات مذهبی 
افراد و وجود درختان نســبتاً کهن ســال در این منطقه است که بقیة 
نشانه ها را تحت الشعاع قرار داده است. در نهایت نتایج همین آزمون 
در خصوص وجود همبستگی در بین مؤلّفه های مناظر حّسی مرتبط 

 نمودار شمارة 2: نمودارهای توزیع فراوانی حجم نمونه بر حسب تحصیالت )اول، راست( گروه های مختلف شغلی )اول، چپ( هدف حضور 
)دوم، راست( و زمان حضور )دوم، چپ(
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با مؤلّفة »کیفیّت های حّســی چندگانه« نیز، نتایج آزمون پیرســون 
حاکی از این است که در بین 6 عنصر منظر حّسی موجود در این 
محدوده )دانشــکده معماری و شهرسازی، مسجد مقصودیه، گذر 
مقصودیــه، گذر ارگ جدید، مصال، ارگ تاریخی تبریز(، مســجد 
 p = 0/429 و p = 0/414 مقصودیــه و ارگ تاریخــی تبریز به ترتیب بــا
دارای همبســتگی مثبت و معنا داری با مؤلفة »کیفیّت های حّســی 
چندگانه« هستند. که غالبأ به عنوان نشانة دیدنی ذکر شده اند. سایر 

متغیرها نیز بدون همبستگی یا دارای همبستگی جزئی بوده اند.
یافته های مربوط به همبستگی مؤلفه ها با مدل رگرسیون خطی

بر اساس بتای استاندارد )β( به دست آمده، مؤلفه های منظر حّسی 
که بیش ترین ســهم را در میزان تغییرات متغیّر وابســته )کیفیّت 
ادراک محیطی گذر ارگ جدید تبریز( داشــتند تعیین شــدند که 
به دلیل محدودیّت نوشــتاری، تنها جدول مربوط به حس المســه 
و جدول نهایی که شــامل تمام حواس است نشــان داده می شود. 
 براســاس نتایــج جدول شــمارة 6 متغیرهای قابلیّــت پیش بینی با 
R2 = 0/866، جهت یابی و تعیین مســیر با R2 = 0/769، نشــانی دهی با 

R2 = 0/577 و خوشــایندی بــا R2 = 0/793 واجد اثرگــذاری بر کیفیّت 

ادراک محیطــی در محدودة ارگ هســتند. مقدار بتای به دســت 
آمده نشــان می دهد که مجموع این پنج متغیر توانایی تبیین 70/7 

درصد از تغییرات واریانس متغیّر وابســته را دارند؛ به عبارتی بیش 
از 70 درصــد ادراک ذهنی از کیفیّــت محیط ارک تبریز از طریق 
این متغیّرها به دســت می آید. بررسی و تحلیل نتایج در خصوص 
روابــط علّی متغیّرهای مســتقل و وابســته نشــان می دهند که به 
علّت جای گــذاری تابلو های راهنمای و درج اســامی معابر و آثار 
موجود در ارگ تبریز، جهت یابی و تعیین مســیر به راحتی صورت 
می پذیرد و این فرایند از طریق اثرگذاری بر متغیّرهایی مانند معرفی 
فضاهــا و فعالیّت ها منجر به تقویت قدرت پیش بینی و در نهایت 
افزایــش میزان خوشــایندی مردم و مخصوصاً گردشــگران و افراد 

غریبه می شود.
در نهایت مدل نهایی رگرســیون خطی در مورد حواس پنج گانه 
نشــان داد که هر پنج حس مؤلفه هایی هستند که بیش ترین سهم 
را در میزان تغییرات متغیّر وابســته کیفیّــت محیطی گذر دارند. 
لــذا با توّجــه به اینکه هــر پنج حــس دارای ارتباط معنــا داری با 
کیفیّت محیطی گذر ارگ جدید تبریز هســتند؛ بنابراین در مدل 
نهایی باقــی می مانند. این پنج متغیّر توانایی تبیین 60/6 درصد از 

تغییرات واریانس را دارند )جدول شمارة 7(.
در آخریــن مرحله از فرایند بررســی کیفیّــت ادراک محیطی 
در محــل ارگ تبریز، با اســتفاده از نتایج یافته های پرسشــنامه ها و 

جدول شمارة 5: نتایج همبستگی به وسیلة ضریب پیرسون در سنجش همبستگی و رابطة معنی دار مؤلفه های منظر حّسی با مؤلّفة کیفّیت محیطی 
»استفاده از نشانه ها برای تعیین موقعّیت و حرکت در فضا«

نشانه های لمسی نشانه های شنوایی نشانه های چشایی و بویایی نشانه های دیدنی  نشانه ها

0/522 0/369 /054 1 p

0/000نشانه های دیدنی 0/000 0/077 0/000 sig

380 380 380 380 n

0/269 0/251 1 0/069 p
نشانه های چشایی و 

0/001بویایی 0/001 0/000 0/056 sig

380 380 380 380 n

0/033 1 0/254 /401 p

0/038نشانه های شنوایی 0/000 0/001 /000 sig

380 380 380 380 n

1 0/087 0/214 0/420 p

0/000نشانه های لمسی 0/065 0/001 0/000 sig

380 380 380 380 n

مأخذ: نگارندگان

جدول شمارة 6: ضرایب مدل رگرسیون خطی در رابطه همبستگی مؤلفه های حس المسه با مؤلفه های کیفّیت محیطی
)P( مقدار t مقدار )β( بتا R2 ضریب تعیین ضریب رگرسیون مؤلفة کیفّیت محیطی گام

0/000 4/962 0/786 0/866 0/985 قابلیت پیش بینی 1
0/000 2/741 0/686 0/769 0/865 جهت یابی و تعیین مسیر 2

0/063 1/009 0/063 0/084 0/096 معّرف فضا و فعالیّت های 
جاری 3

0/000 1/863 0/485 0/577 0/654 نشانی دهی 4
0/000 1/878 0/707 0/793 0/889 خوشایندی 5

مأخذ: نگارندگان
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مصاحبه های شــفاهی با افراد حاضر در محل نقشــه های حّســی 
محیط ترسیم شد. این نقشه ها حاصل مطالعات میدانی و شناخت 
کیفیّت هــای محیطی گذر مورد مطالعه از بُعــد مؤلفه های منظر 
حّسی شنوایی، المسه، چشایی، بویایی و بینایی هستند. فضا هایی 
که طبق پرسشــنامه ها به عنــوان عناصر حامل این مناظر حّســی 
شناخته شــده اند تحت عنوان نقشه  های شــنوایی، المسه، چشایی، 
بویایــی و بینایــی ارائه می شــود. موقعیّت کاربری هــا و فضاهای 
ایجادکنندة کیفیّت های حّســی در گذر ارگ جدید در نقشه های 

حّسی مربوط به هر حس در باال نشان داده شده اند.

نتیجه گیری و پیشنهادها
همان طور که در این پژوهش مطرح شــد تحلیل و ارزیابی شرایط 
کیفــی محیط هــای شــهری و مخصوصــاً محیط هایی کــه دارای 
ارزش های فرهنگی و تاریخی هســتند مشــروط بر این که برگرفته از 
ادراکات مختلف شهروندان باشد، می تواند در تصمیم گیری درست 
و منطبق بــر واقعیّت کمک کند. در این بین اســتفاده از روش های 
کّمی و آماری به واســطة ارائه نتایج قابل اعتماد، کاربرد های وسیعی 
یافته است که تنوّع پژوهش هایی که با استفاده از روش های کّمی اقدام 

جدول شمارة 7: ضرایب مدل رگرسیون خطی در رابطه همبستگی مؤلفه های منظر حّسی با مؤلفه های کیفّیت محیطی
)P( مقدار t مقدار )β( بتا R2 ضریب تعیین ضریب رگرسیون نام متغیّر گام

0/000 3/654 0/542 0/699 0/768 حس بینایی 1
0/000 1/541 0/384 0/408 0/465 حس چشایی و حس بویایی 2
0/000 1/458 0/472 0/512 0/578 حس شنوایی 3
0/000 1/798 0/606 0/623 0/683 حس المسه 4

مأخذ: نگارندگان

 تصویر شمارة 2: نقشة منابع تولیدکننده و برانگیزانندة حواس شنوایی، بینایی، بویایی، المسه و چشایی در محیط گذر ارگ جدید تبریز؛ 
مأخذ: نگارندگان
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به ارزیابی کیفیّت محیط های شهری کرده اند، مؤید آن است. در این 
زمینه پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مناظر حّسی موجود 
و کیفیّــت ادراک حّســی محیطی در محــدودة تاریخی ارگ تبریز 
صورت پذیرفت. آن چه از این پژوهش به دســت آمد، نشان از آن دارد 
که مؤلفه های منظرحّسی موجود در گذر ارگ جدید تبریز در کیفیّت 
ادراک حّســی محیطی و ادراک عمیق تر آن نقش دارند. نتایج کلی 
یافته های این پژوهش با نتایج یافته های پژوهش های قبلی همخوانی 
دارد )ســلیمانی و همکاران، 1396، براتی و کاکاوند، 1392، لطفی و 
زمانــی، 1393و تیان و همکاران، 2014(. در این باره می توان گفت که 
مؤلّفه های منظر حّســی نه تنها در ادراک بهتر محیط تأثیر مستقیم 
دارند، بلکه زمینه ساز ایجاد رفتارها و کیفیّت های دیگری نیز هستند. 
وجود این کیفیّت های حّسی باعث استقبال بیش تر مخاطب می شود. 
وجود مناظر حّسی پنج گانه در محیط های انسان ساخت، باعث ایجاد 
»هویّت«ی می شــود که هر یک از فضاها می توانند از صدا و بو و ... 
خاص در آن محیط به خود بگیرند. در نهایت مناظر حّسی می توانند 
در »پایداری معماری و شــهری« فضاها نقش مهمی داشــته باشند. از 
این رو، به منظور ارتقای کیفیّت محیطی پیشنهاد می شود که از طریق 
ارتقای تناســبات بصری، آرامش صوتی، خوانایی بویایی و بازطراحی 

عناصر مخل ادراک حسی، زمینة تقویت کیفیّت محیطی ارتقا یابد.
نتایج حاصل از آزمون پیرسون نشان داد که مخاطبان فضا در گذر 
ارگ جدید، از نشانه های دیدنی و لمس کردنی در محیط برای تعیین 
موقعیّت و حرکت در فضا اســتفاده می کنند. هم چنین، صدای اذان 
و شــاخ وبرگ درختان از بین دیگر متغیّرها، مطلوب ترین ویژگی های 
ادراکی محیــط بودند که جای دارد در بهســازی های محیطی گذر 
به تقویت این ویژگی ها پرداخت. دو عنصر شــاخص بصری: مسجد 
مقصودیّــه و ارگ تبریز به عنوان عناصری شــناخته شــدند که دارای 
کیفیّت های چندحّســی هســتند. نتایج این پژوهــش در خصوص 
اثرگذاری زیاد عناصر طبیعی و مذهبی در ادراک حّسی شهروندان با 
نتایج یافته های پژوه های انجام گرفته توسط کمیلی و لطفی و همکاران 
نیز همخوانی دارد )کمیلی، 1394 و لطفی و همکاران، 1392(. در این 
خصوص می توان گفت کــه با توّجه به فرهنگ و اعتقادات مذهبی 
شــهروندان و تقّدس مساجد و با توّجه به اثرگذاری طبیعت و درختان 
در آرامش روحی و روانی شــهروندان و نیز نقش درختان در بازآفرینی 
خاطرات فردی و جمعی، می توان از طریق تقویت این دو عنصر زمینه 

را برای ادراک کیفیّت محیطی برجسته کرد.
نتایج حاصل از آزمون رگرســیون خطی حاکی از این است که 
حس المســه، حس شنوایی، حس چشایی و حس بویایی و حس 
بینایی دارای قدرت تبیین در منظر حّســی و ادراکی گذر هستند. 
این پنج متغیر توانایی تبیین 60/6 درصد از تغییرات واریانس متغیر 
وابســته را دارند. با بهره گیری از محرّک های حّســی، به خصوص 
کیفیّت های غیربصری، مخاطبان فضاها از سطوح ادراکی باالتری 
برخوردار خواهند شــد. بــا درگیری تمام حــواس در ادراک یک 

مکان، بستر قدرتمندی برای تعلق خاطر به آن ایجاد می شود. 

پیشنهادها
بــا توّجــه بــه نتایج کلــی ایــن پژوهش و بــا در نظــر گرفتن 
مصاحبه های صورت گرفته و مطالعات مشــابه می توان گفت که 
این پزوهش از لحاظ تعداد افراد مورد مطالعه، انتخاب حجم نمونه 
از بین شهروندان، بازایان، گردشگران و گروه های سنی، جنسی و... 
یک ارزیابی کامل و همه جانبه نگرانه را اتخاذ کرده اســت. عالوه 
بر این با توّجه به رویداد تبریز 2018، نتایج این پژوهش می تواند در 
زمینة برندسازی گردشــگری این کالن شهر کمک شایانی کند و 
الگــوی موفق محدودة ارگ را در زمینة ارتقای کیفیّت محیطی به 

سایر مکان های تاریخی انتقال داد.
عالوه بر پیشنهادهای مطرح شده در باال، راه کارهای زیر در جهت 

بهبود کیفیّت ادراک محیطی محدودة ارگ تبریز ارائه می شود: 
* ایجــاد هماهنگی و تنــوّع در مناظر بویایی و شــنیداری برای 

تقویت پیاده مداری و به تبع آن ارتقای ادراکات حّسی شهروندان،
* حذف عناصر مخل ادراک شهروندان و مخصوصا ادراک بصری،

* ایجاد و توسعه عناصر و فضاهای جاذب جمعیّت در محدودة ارگ 
و به کارگیری نشانه های باارزش و هویت ساز در طراحی این فضاها،

* بهبود وضعیّت نورپردازی و حذف موانع برای رؤیت فضاهای 
با ارزش دور از دید شهروندان،

* اتخاذ نگرش سیستمی برای ارزیابی جامع در خصوص نقش 
ویژگی های فرهنگی، اقتصادی، جنسیتی، سنی و... مراجعه کنندگان 

به محل و تالش برای تنظیم محیط براساس نیازهای مراجعان.
در نهایت اینکه لزوم انجام پژوهش های آتی در این زمینه را الزم 
دانســته و جای دارد تأثیر مناظر حّسی )چه مناظر حّسی پنج گانه 
و چــه دیگر حواس که حاصــل نظریّه های دیگر پژوهشــگران و 
فیلســوفان هســتند(، در کیفیّت فضاهای معماری و منظر شهری 
به تفکیک هر فضا و جزئی تر، بررســی شوند تا بتوان از فضاهای 
تاریخــی و خاطره ســازی تاریخی بــه عنوان فضاهــای ارتقادهندة 

کیفیّت ادراکی شهروندان استفاده نمود.

پی نوشت ها
1. Juhani Pallasmaa 
2. City of the eye
3. Multi-sensory
4. Stimulus
5. James J. Gibson
6. Sensory scape
7. Ian Bentley
8. Sensory richness
9. Multi-sensory environment
10. Sensory Architecture
11. long shot
12. Close up
13. Jan Gehl
14. Maurice Merleau-Ponty
15. Aristotle (384 BC–322 BC)
16. Distance receptors
17. Immediate receptors
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18. Soundscape
19. Raymond Murray Schafer
20. John M. Hull
21. Touching the Rock: An Experience of Blindness
22. Douglas Porteous
23. Likert scale
24. Cronbach’s alpha
25. Pearson Test
26. General linear model
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