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1. مقدمه
فرم4معماری4ویژگی4بصری4یک4ساختمان4است4که4انسجام4
ساختمان4ها4 دیگر4 از4 را4 آن4 و4 می4بخشد4 آن4 به4 بی4نظیری4
فضا4 و4 توده4 تماس4 نقطه4 معماری4 فرم4 می4کند.4 متمایز4
نظریه4 زیبایی4شناسی4 4.)Bacon, 1974, p. 16( است4
زیبا،4 تفکر4 هنر4 ادراک،4 بنیادین4 نظریه4 لیبرال،4 هنرهای4
4.)Baumgarten, 1750( است4 شهودی4 شناخت4 هنر4 و4
زیبایی4شناسی4دارای4برخی4مفاهیم4و4مضامینی4است4که4
بنابراین،4 محتوای4آن4در4درک4زیبایی4شناسی4مؤثر4است.4
زیبایی4شناختی4 درک4 در4 بصری4 دانش4 که4 گفت4 می4توان4
مفاهیم4 و4 ایده4ها4 به4 توجه4 با4 معمار4 دارد.4طراحی4 اهمیت4
آن4ها4مورد4تشویق4صاحب4نظران4واقع4می4شود،4در4حالی4که4
درک4 )غیرمتخصص(4 کاربران4 توسط4 طراحی4 همان4
نمی4شود.4با4توجه4به4تأکید4بر4معماری4بومی4و4اصول4آن4که4
می4تواند4در4معماری4معاصر4مورد4استفاده4قرار4گیرد،4درک4
این4اصول4از4اهمیت4زیادی4برخوردار4است.4دو4عامل4شکلی4
مهم4تأثیرگذار4بر4ارزیابی4ها4نظم4و4جذابیت4بصری4است4که4
 Rapaport &( دارد4 گرایش4 پیچیدگی4 و4 ابهام4 سمت4 به4
را4 Kantor, 1967; Nasar, 1994(.4کیفیت4زیبایی4بصری4
می4توان4بر4اساس4دو4رویکرد4ارزیابی4کرد:4عینی4و4ذهنی4
)Lothian, 1999; Daniel, 2001(.4اود4و4همکاران4)2008(4
در4ابتدا4چارچوبی4را4برای4توصیف4این4مفهوم4بصری4ایجاد4
را4 منظر4 ویژگی4های4 اهمیت4 درجه4 بصری4 مفهوم4 کردند.4
شرایط4 و4 تغییرات4 شناسایی4 جهت4 که4 می4دهد،4 نشان4
 Tveit Ode,( می4شوند4 مقیاس4بندی4 و4 اندازه4گیری4 منظر4
Fry, 2006 &(.4یکی4از4نظریه4های4ادراک4بصری4گشتالت4
است.4این4نظریه4از4گروه4نظریه4های4روانشناسی4است4که4
از4سال419244بر4بسیاری4از4حوزه4های4تحقیقاتی،4از4جمله4
مسائل4مربوط4به4طراحی4بصری،4تأثیر4گذاشته4است.4نظریه4
گشتالت4یکی4از4نظریه4های4بنیادین4برای4طراحی4آموزشی4
است.4روانشناسی4گشتالت4به4ما4کمک4می4کند4تا4میل4ذاتی4
انسان4به4رفع4انگیزه4های4بصری4را4در4الگوهای4منظم4درک4
کنیم.4از4طرف4دیگر،4نظریه4پردازان4گشتالت4شیفته4نحوه4
 Behrens,( بودند4 ناقص4 از4عناصر4 ما4 درک4کل4های4ذهن4
Mullet & Sano, 1995 ;1984(.4به4طور4کلی4پذیرفته4شده4
ارتقای4طراحی4 برای4 نظریه4گشتالت4می4توان4 از4 است4که4
منظر4آموزشی4و4در4نتیجه4ارتقای4یادگیری4استفاده4کرد4
 Preece, Rogers, Sharp, Benyon, Holland, & Carey,(
1994(.4قوانین4گشتالت44توضیح4می4دهد4که4چگونه4عناصر4
به4 ساختارها4 یا4 و4 عرصه4ها4 در4 می4توانند4 محیط4 از4 مجزا4
صورت4بصری4سازماندهی4شوندKoffa, 1935(4(.4مالحظه4
گشتالت4 قوانین4 از4 کمی4 بسیار4 تعداد4 فقط4 که4 می4شود4
به4کار4 آموزشی4 بصری4 منظر4 طراحی4 در4 معمول4 به4طور4
 Smith-Gratto & Fisher, 1998-1999;(4گرفته4می4شوند

4.)Preece et al., 1994
بین4 زیبایی4شناختی4 ادراک4 مقایسه4 مطالعه4 این4 از4 هدف4
است.4 بومی4 معماری4 غیرمتخصص4 و4 متخصص4 افراد4

)در4 دزفول4 شهر4 در4 قدیمی4 منطقه4 یک4 در4 مطالعه4 این4
بصری4 گشتالت4 تئوری4 براساس4 کرناسیون4 نام4 به4 ایران(4
انجام4شده4است4تا4تفاوت4بین4درک4بصری4متخصصان4و4
غیرمتخصصان4و4ترجیحات4آنان4را4شناسایی4کند.4تفاوت4
این4مطالعه4با4تحقیقات4قبلی4بررسی4اصول4گشتالت4بصری4
به4عنوان4نظریه4ای4است4که4نتایج4آن4از4عینیت4و4ذهنیت4
افراد4در4برخورد4با4هر4اثر4هنری4حاصل4می4شود4و4منجر4به4
سازماندهی4اطالعات4دریافتی4و4در4نهایت4تجزیه4و4تحلیل4
علی4رغم4 دیگر،4 طرف4 از4 می4شود.4 بصری4 زیبایی4شناختی4
تحقیقات4قبلی4که4بافت4معماری4جدید4یا4بافت4های4شهری4
بافت4 یک4 انتخاب4 مطالعه،4 این4 در4 کرده4اند،4 بررسی4 را4
شهری4قدیمی4و4قابل4زیست4با4استفاده4از4نظرات4کاربران4
)غیرمتخصص(4و4کارشناسان4معماری4بومی4دزفول4بررسی4
تشریح4 بصری4 زیبایی4 و4 ادراک4 ابتدا،4 بنابراین4 است.4 شده4
خواهد4شد4و4سپس،4این4نظریه4در4یک4منطقه4بومی4توسط4
دو4گروه4که4دارای4دانش4بصری4متفاوت4هستند4)متخصص4
و4غیرمتخصص(4بررسی4می4شود4و4در4نهایت4داده4ها4مورد4

تجزیه4و4تحلیل4قرار4خواهند4گرفت.

2. مرور ادبیات 
تعریف4زیبایی4شناختی4طی4هزاران4سال4متغیر4بوده4است4
 Valentine, 1968; Tatarkiewicz, 1970; Feagin &(
محیط4 به4 زیبایی4شناختی4 پاسخ4های4 4.)Hernan, 1995
در4 زیبایی4شناسی4 ویژگی4های4 شناخت4 از4 ناشی4 زیست4
براساس4ویژگی4های4مختلف4محیط4 و4 منظر4شهری4است4
از4جمله4سبک4ساخت،4رنگ،4خیابان،4سبک4خانه،4شکل4
 Nasar,( گرفته4می4شوند4 نظر4 در4 منظر4شهری4 و4 ظاهری4
ترجیحات4 زیبایی4شناختی4 4.)1994; Olascoaga, 2003
ویژگی4های4 و4 منظر4 از4 را4 او4 شده4 درک4 ارزش4 و4 کاربر4
 Hardy et al.,( می4دهد4 قرار4 تأثیر4 تحت4 شدت4 به4 آن4
2000(.4پاسخ4زیبایی4شناختی4می4تواند4به4دلیل4شخصیت،4
انتظار4 و4 هدف4 فرهنگی،4 اجتماعی-4 تجربه4 احساسات،4
متفاوت4باشد.4نصر4)1998(4توضیح4می4دهد4که4یادگیری4
و4تجربه4متفاوت4از4گروه4های4مختلف4کلید4همه4تفاوت4ها4
است.4قابل4توجه4ترین4و4بیش4ترین4اختالف4از4میان4تمامی4
مردم4 عموم4 و4 عالی4 فرهنگ4 با4 طراحان4 بین4 گروه4ها4
که4 است4 کرده4 تأیید4 زیبایی4شناختی4 ارزیابی4 نتایج4 است.4
)به4عنوان4 خبره4 طراحان4 بین4 توجهی4 قابل4 تفاوت4های4
مثال4معماران،4طراحان4داخلی(4و4عموم4مردم4وجود4دارد.4
گیفرود4و4همکاران4)2000(4اشاره4می4کند4که4این4تفاوت4
و4 معماران4 توسط4 زیبایی4شناختی4 بروز4می4کند4که4 زمانی4
می4شود.4 ارزیابی4 معماری4 نمای4 با4 رابطه4 در4 غیرمعماران4
ویژگی4های4 که4 که4 می4کند4 تعریف4 4)1969( راپاپورت4
فرهنگ4فضایی4به4عنوان4زمینه4های4مختلف4در4همان4الگوی4
فضایی4مورد4استفاده4توسط4گروه4های4قومی4مختلف4ظاهر4
می4شود.4بررسی4مفهوم4زیبایی4شناسی4نشان4می4دهد4که4
قابل4 ذهنی4 و4 عینی4 جنبه4 دو4 از4 کلی4 به4طور4 مفهوم4 این4
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بررسی4است.4چهار4روش4برای4زیبایی4شناسی4شهری4وجود4
دارد:4زیبایی4شناسی4فیزیکی،4زیبایی4شناسی4روانشناختی،4
زیبایی4شناسی4 و4 متخصص4 ترجیحات4 زیبایی4شناسی4
این4 4.)Karimi Moshaver, 2013( عموم4 ترجیحات4

رویکردها4با4یکدیگر4در4تعارض4هستند4و4هر4کدام4شباهت4
اساس،4می4توان4 این4 بر4 دارند.4 دیگر4 رویکردهای4 با4 زیادی4
چهار4رویکرد4زیبایی4شناختی4را4مقایسه4کرد4)جدول14(.4

جدول 1: مقایسه رویکردهای متفاوت در منظر شهری
مقایسه رویکردهای متفاوت در منظر شهری

زیبایی4شناختی4عینی↔زیبایی4شناختی4ذهنی4
زیبایی4شناختی4کالبدی4↔زیبایی4شناختی4روان44شناختی44

ترجیحات4زیبایی4شناختی4متخصصان4↔ترجیحات4زیبایی4شناختی4عامه4)غیرمتخصص(4
 
بین4 تعارض4 نشانگر4 زیبایی4شناختی4 تاریخچه4 بررسی4
 Daneil( است4 محور4 مردم-4 و4 محور4 متخصص-4 اقدامات4
4.)& Vining, 1983; Arthur, Daniel, & Boster, 1977
بررسی4رویکردهای4مبتنی4بر4متخصص4یا4طراح4در4میان4
مبتنی4 رویکردهای4 به4 نسبت4 محیط4 مدیریت4 شیوه4های4
واقع4 در4 کارشناسان4 رویکرد4 هستند.4 متداول4تر4 4 مردم4 بر4
پارامترهای4 به4 شهری4 مناظر4 کالبدی4 ویژگی4های4 ترجمه4
Dan- است4 غیره(4 و4 وحدت4 خط،4 )فرم،4 شکلی4 )طراحی4

که4یک4 استدالل4می4کند4 نیز4 4)2001( دنیل4 4.)iel, 2001
رویکرد4تخصص4محور4نسبت4به4زیبایی4شناسی4مردم4محور،4
ویژگی4های4کالبدی4مناظر4شهری4را4به4پارامترهای4شکلی4
طراحی4تبدیل4می4کند4)به4عنوان4مثال:4شکل،4خط،4تنوع،4
پیوستگی(4که4با4شکل4گیری4شاخص4در4تضاد4است.4کیفیت4
مناظر4شهری4بر4اساس4مدل4های4کالسیک4ادراک4انسان4و4

ارزیابی4زیبایی4شناختی4است.

جدول 2: مقایسه رویکردهای متفاوت در منظر شهری
ترجیحات زیبایی شناختی مردم عادی )غیرمتخصص( ترجیحات زیبایی شناختی متخصصان 

در4تحقیقات4مورد4استفاده4قرار4می4گیرد.4در4اقدامات4مدیریت4رایج4است.4
در4حوزه4های4تحقیقاتی4کاربردی4است.4مناسب4مدیریت4محیطی4است.4

روانشناسی4گشتالت4بر4اساس4این4دیدگاه4است4که4چگونه4
قرار4می4کنند4 بر4 ارتباط4 با4محیط4خود4 زنده4 ارگانیزم4های4
از4 ادراک4یک4فرم4جامعی4 4.)Carmer & Rouzer, 1974(
پردازش4اشیا4را4تعریف4می4کند4که4در4آن4عناصر4محلی4از4
نظر4بصری4در4یک4موجودیت4جهانی4قرار4گیرند.4پردازش4
گشتالت4می4تواند4یک4درک4کلی4از4جهان4بصری4به4دست4
آوردWertheimer, 1923(4(4و4مانند4فرآیند4صحنه4یا4درک4
متصل4 هم4 به4 بصری4 فرآیندهای4 در4 مصنوعی4 انگیزه4های4
 Dalryymple, Barton, & Kingstone, 2013;( شود4
در4 مردم4 4.)Shakespear et al., 2013; Navon, 1977
زمینه4هایی4وجود4دارند4که4با4درک4آنچه4مربوط4به4نیازها4یا4
 Carmer & Rouzer,(4نگرانی4های4فرد4است4شکل4می4گیرد
1974(.4افراد4فقط4به4اجزای4مربوطه4در4محیط4توجه4دقیق4
دارند4و4از4مؤلفه4های4عینی4وضعیت4گشتالت4را4نتیجه4گیری4
که4 است4 این4 گشتالت4 روانشناسی4 اصلی4 گزاره4 می4کنند.4
طبیعت4انسان4از4الگوها4یا4کل4هایی4تشکیل4شده4است،4که4
در4این4شرایط4توسط4فرد4تجربه4می4شود4و4تنها4می4تواند4به4
صورت4تابعی4از4الگوها4یا4کل4هایی4فرض4شود4که4از4آن4ایجاد4
 Carmer & Rouzer, 1974; Bloechle,  Huber,(4شده4است
Klein, Bahnmueller, Moeller, & Rennig, 2018(.4به4گفته4
گشتالت،4افراد4ناخودآگاه4محرک4های4خاص4محیطی4مانند:4

رنگ4و4موسیقی4را4همراه4با4خود4محیط4ارزیابی4می4کنند،4
می4کنند4 ایجاد4 را4 کالبدی4 محیط4 از4 کلی4 برداشت4 یک4 و4
)Lin, 2010(.4رهبرنیا4و4شفیقی4)1397(4تشریح4می4کنند4
که4با4بررسی4اصول4نظریه4گشتالت،4تأکید4بر4یکی4از4قوانین4
و4 دشوار4 چیدمان،4 در4 اصل4 مهم4ترین4 به4عنوان4 گشتالت4
استفاده4 4.)Rahbarnia, 2018( است4 تشخیص4 غیرقابل4
مشخصی4 ویژگی4های4 کنترل4 امکان4 دیجیتال4 تصاویر4 از4
را4 دیگر4صحنه4 جنبه4های4 که4 حالی4 در4 می4کند4 فراهم4 را4
دستکاری4می4کند.4تصاویر4دیجیتالی4که4از4عکس4استفاده4
می4کنند4معموال4ًبه4عنوان4نمایشی4از4صحنه4واقعی4پذیرفته4
سایت4 ارزیابی4 با4 زیادی4 همبستگی4 مطالعات4 و4 می4شوند4
 Hardy et al., 2000; Morales,( داده4اند4 نشان4 را4 واقعی4
از4 پیشین4 مطالعات4 4.)1980; Svobodova et al., 2014
تصاویر4دیجیتالی4برای4ارزیابی4تأثیر4مناظر4بر4ارزش4امالک4
همکاران4 و4 گابستر4 گسترده4تر،4 به4طور4 کرده4اند.4 استفاده4
ترجیحات4 مطالعه4 برای4 دیجیتال4 تصاویر4 از4 4)2007(
کرد4 استفاده4 محله4 جایگزین4 مناظر4 برای4 مصرف4کننده4

.)Khachatryan, Rihn, Hansen, & Clem, 2020(

3. محدوده مورد مطالعه 
کلمه4»دزفول«4در4اصل4به4معنای4»دژپل«4)دژ4به4معنی4
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قلعه4و4پل4به4معنای4استحکامات4قلعه(4است4و4از4قلعه4ای44
که4تا4چند4سال4پیش4بر4شرق4رودخانه4ساخته4شده4بود،4
استان4خوزستان4 در4 دزفول4 است.4شهرستان4 گرفته4شده4
دارای4 شهر4 این4 است.4 شده4 واقع4 ایران4 جنوب4غربی4 در4
سابقه4ای4طوالنی4است4که4به4دوره4ساسانیان4و4حتی4پیش4
از4آن4برمی4گردد4و4به4عنوان4بخشی4ازسرزمین4ایالمی4ها4و4
 Attarian & Safar( به4حساب4می4آمده4است4 هخامنشیان4
فرآیند4صنعتی4شدن4 از4 قبل4 Ali Najar, 2019(.4همچنین4
ایران4به4دلیل4محصوالت4کشاورزی4شناخته4شده4بود4 در4
)Bazazzadeh et al., 2020(.4آخرین4گسترش4شهر،4که4آثار4
بافت4 برمی4گردد.4 قاجار4 دوران4 به4 باقی4است،4 همچنان4 آن4
شهری4در4گسترش4شعاعی4شهر4صفوی4با4توجه4به4اصول4

مرکزی4 هسته4 در4 بازار4 است.4 شده4 ایجاد4 شهری4 متداول4
و4 چهارم4 قرن4 از4 و4 است4 شده4 واقع4 دزفول4 قدیمی4 بافت4
پنجم4هجری4به4بعد4یک4مرکز4تجاری4بوده4است.4به4دلیل4
برای4 معابر4 باالی4 انسداد4 درجه4 و4 شهری4 فشرده4 بافت4
اندازهای4درون4عناصر4شهری4در4 از4سایه،4چشم4 استفاده4
شهر4محدود4است.4اگرچه4دزفول4در4منطقه4ای4واقع4شده4
است4که4از4نظر4آب4و4هوا4از4شهرهای4دیگر4ایران4متمایز4
است،4اما4بافت4تاریخی4آن4به4شدت4تحت4تأثیر4مسائل4آب4و4
هوایی4قرار4گرفته4و4با4شرایط4آب4و4هوایی4سازگار4است.4این4
شهر4دارای4284محله4تاریخی4است4و4یکی4از4این4محله4ها4به4
نام4»محله4کرناسیون«4در4این4مطالعه4انتخاب4شده4است.4

شکل 1: بافت تاریخی شهر دزفول 

 

4. مواد و روش ها 
روش4این4تحقیق4روش4های4توصیفی-4پیمایشی4و4مطالعات4
میدانی4و4کتابخانه4ای4است.4تحقیقات4قبلی،4اکبر4و4همکاران4
)2003(4دو4روش4کلی4برای4ارزیابی4زیبایی4شناسی4منظر4

ارائه4می4دهند:
الف4-4ارزیابی4شبیه4سازی4شده4

 Akbar, Hale, & Headler,(4ب4-4مطالعات4پرسشنامه4ای
4.)2003

نگرش4 ارزیابی4 برای4 ابزاری4 به4عنوان4 پرسشنامه4 مطالعات4
قرار4 استفاده4 مورد4 گسترده4 به4طور4 افراد4 اولویت4های4 و4
می4تواند4 که4 دارد4 را4 مزیت4 این4 پرسشنامه4 این4 می4گیرد.4
 Karimi(4در4مدت4زمان4کوتاهی4به4گروهی4از4افراد4برسد
Moshaver, 2013(.4بدین4ترتیب4در4این4تحقیق4از4پرسشنامه4

تحقیق4 این4 پیچیدگی4 دلیل4 به4 اما4 است.4 شده4 استفاده4
)نظریه4گشتالت(4و4اطمینان4خاطر4محققان4برای4اطمینان4
بنابراین4 انجام4صحیح4فرآیند،4وجود4آن4ضروری4است.4 از4
از4یک4پرسشنامه4 استفاده4 با4 نیمه4ساختاری4 یک4مصاحبه4
با4 غیرمتخصصان(4 و4 )متخصصان4 گروه4ها4 بین4 هدفمند4
را4 تفاوت4هایی4 تا4 است4 شده4 توزیع4 متفاوت4 بصری4 دانش4
استفاده4شده4اند،4کمی4 اصول4 این4 ارزش4 بررسی4 برای4 که4
گشتالت4 قانون4 از4هشت4 پرسشنامه4 این4 در4 شوند.4 سازی4
داده4ها4 تحلیل4 و4 تجزیه4 و4 توصیف4 با4 است.4 شده4 استفاده4
توسط4نرم4افزار4آماریSPSS4،4ریشه4تفاوت4بین4این4گروه4ها4
مشخص4شد.4بدین4منظور،4از4دو4نوع4پرسشنامه4بین4کاربران4
و4طراحان4استفاده4شده4است.4روند4کلی4این4مطالعه4شامل4
به4دست4 داده4های4 تحلیلی4 مقایسه4 و4 ارزیابی4 مرحله4 پنج4

آمده4از4این4ارزیابی4ها4است4)شکل2(.44

شکل 2: مراحل فرآیند مطالعه
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4-1- مطالعه مقدماتی 
»محله4 از4 تصویر4 430 از4 مکان4 410 مقدماتی،4 بررسی4 در4
گروه4 انتخاب4 اساس4 بر4 انتخاب4 شد.4 انتخاب4 کرناسیون«4
برای4کاهش4سوگیری4و4عدم4 و4غیرمتخصص4 متخصصان4
تأثیرات4عکاسی4حرفه4ای4انجام4شد.4در4بخشی4از4آن،4عکس4
با4یک4روش4استاندارد4گرفته4شده4است4که4شامل4سه4الیه4
زمین4 زمینه،4 پیش4 شامل4 که4 است4 از4چشم4انداز4 مختلف4
گروه4 دو4 مقدماتی،4 مطالعه4 در4 است.4 زمینه4 پس4 و4 میانه4
و4 متخصصان4 افراد4 از4 متشکل4 منتخب4 پاسخ4دهندگان4 از4
متخصصان4 کردند.4 شرکت4 نظرسنجی4 در4 غیرمتخصص4
فارغ4التحصیل4 دانشجویان4 و4 بومی4 دانشجویان4 میان4 از4
برنامه4ریزی4 و4 معماری4 دکتری(4 و4 )کارشناسی4ارشد4 بومی4
شهری4و4منطقه4ای4انتخاب4شدند4که4عالوه4بر4این4که4در4
ادراک4 با4 و4 داشته4اند4 مطالعاتی4 محیط4 روانشناسی4 زمینه4
از4محله4 افراد4غیرمتخصص4 زیبایی4شناختی4آشنا4هستند.4

داشتن4 و4 محیطی4 شرایط4 با4 آشنایی4 دلیل4 به4 کرناسیون4
گروه4های4 شامل4 اجتماعی4 و4 فرهنگی4 مشترک4 زمینه4
از4 شدند.4 انتخاب4 تحصیالت4 و4 جنسی4 و4 سنی4 مختلف4
مقیاس414تا4104برای4نشان4دادن4سطح4معنی4داری4از4بعد4
است4 شده4 داده4 نشان4 عکس4ها4 از4 یک4 هر4 در4 که4 بصری4
استفاده4شد.4این4روش4به4طور4گسترده4ای4در4فرآیند4درک4و4
ترجیح4کاربرد4دارد.4بیش4تر4محققان4دریافتند4که4این4روش4
برای4اندازه4گیری4تفاوت4در4فرآیند4درک4افراد4مناسب4است4
)Jorgensen, 2011(.4این4محله4دارای4نه4بنای4تاریخی،4سه4
مرکز4محله،4و4دو4بنای4مذهبی4است.4عوامل4فیزیکی4یک4
محله4شامل4مسیر،4گره4و4نشانه4ها4است.4بنابراین،4در4این4
بر4اساس4 انتخاب4شده4و4تصاویر4آن4ها4 مطالعه،4مکان4های4
ورودی4 کرناسیون«،4 »حمام4 محلی4 بنای4 از4 اصل4 همان4
خانه،4نما،4مسیرها4و4مرکز4محله4)فضای4باز(4انتخاب4شده4

است4)شکل34(.

  شکل 3: مکان های انتخاب شده و تصاویر آن ها در مسیر این محله 

 
4-2- تجزیه و تحلیل داده ها 

پرسشنامه4شامل4دو4بخش4بود.4پرسشنامه4)الف(4در4مورد4
نظریه4گشتالت4بصری4برای4افراد4غیرمتخصص4و4پرسشنامه4
)ب(4در4مورد4نظریه4گشتالت4بصری4برای4افراد4خبره4آماده4
شده4است.4یک4پرسشنامه4پیش4آزمون4با4پرسشگری4از4454

دانشجوی4تحصیالت4تکمیلی4و4محققان4تکمیل4شد.4

4-2-1- آزمون پایایی 
هدف4از4این4آزمون4نشان4دادن4پایایی4سازه4مورد4و4قابلیت4
معیاری4 آلفای4کرونباخ4 است.4 پاسخ4دهندگان4 اطمینان4
مجموعه4ای4 که4 معنی4 بدین4 است.4 درونی4 سازگاری4 برای4
از4آیتم4ها4دریک4گروه4تا4چه4میزان4با4یکدیگر4ارتباط4دارند.4
این4آزمون4به4عنوان4عنوان4معیار4اندازه4گیری4پایایی4در4نظر4
40.7 از4 کم4تر4 یا4 برابر4 باید4 کرونباخ4 آلفای4 می4شود.4 گرفته4

باشد.4

جدول 3: آلفای کرونباخ 
آلفای کرونباخ عوامل

40.953غیرمتخصص4مجموع4افراد4عادی4
40.800متخصصانمجموع4مهندسان4
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گروه4 برای4 کرونباخ4 آلفای4 مقدار4 4،3 جدول44 به4 توجه4 با4
گروه4 برای4 کرونباخ4 آلفای4 مقدار4 و4 40.953 غیرمتخصص4
متخصص40.804است.4در4این4تجزیه4و4تحلیل،4همه4موارد4
دارای4مقدار<40.7بودند4که4نشان4دهنده4قابلیت4اندازه4گیری4

و4پایایی4آیتم4هاست.44

4-2-2- شرح مطالعه  
مشابه4مطالعه4مقدماتی،4نظرسنجی4واقعی4شامل4پرسشنامه4
مبتنی4بر4انتخاب4104عکس4از4یک4محیط4طبیعی4است.4این4
نظرسنجی4در4دو4گروه4مختلف4از4پاسخ4دهندگان4انجام4شده4
است.4اولین4گروه4هدف،4گروهی4غیرمتخصص4متشکل4از4
4131پاسخ4دهنده4بود4که4از4مردم4محلی4منطقه4کرناسیون4
جامعه4 دوم4 گروه4 که4 حالی4 در4 هستند.4 دزفول4 شهر4
متخصص4را4که4متشکل4از4معماران4و4برنامه4ریزان4شهری4
است،4هدف4قرار4می4دهد.4هدف4این4نظر4سنجی4شناسایی4
در4 غیرمتخصصان4 و4 متخصصان4 تفاوت4های4 و4 شباهت4ها4
نظریه4 با4 زیادی4 ارتباط4 که4 است،4 زیبایی4شناختی4 ادراک4
گشتالت4دارد.4قالب4دقیق4پرسشنامه4با4تغییراتی4در4انتخاب4

مفهوم4بصری،4از4مطالعه4مقدماتی4اقتباس4شده4است.4

5. بحث و نتایج 
مشابه4 انگیزه4های4 و4 محرک4ها4 از4 مختلف4 برداشت4های4
باشد.4در4درک4 از4عوامل4مختلف4 نتیجه4ترکیبی4 می4تواند4
ایجاد4 را4 ،4عناصری4که4فرم4ساختمان4 بنای4معماری4 یک4
به4 هستند4 تأثیرگذار4 محیطی4 عوامل4 جمله4 از4 می4کنند4
طوری4که4می4توان4تأثیر4این4عناصر4را4بر4کاربران4پیشبینی4
کرد.4این4عناصر4می4توانند4باعث4افزایش4یا4کاهش4کاربران4

یک4محیط4ساخته4شده4شوند.4با4توجه4به4تعاریف4»ادراک4و4
ارتباط4بصری«4در4منظر،4این4عوامل4بخش4مهمی4از4منظر4
حال4 در4 هستند.4 شده4 ساخته4 محیط4 و4 شهری4 تاریخی4
به4دلیل4توسعه4شهری4 تاریخی4شهرها4 حاضر،4بخش4های4
در4 و4 کرده4 تغییر4 ناگزیر4 مدرن،4 زندگی4 جدید4 امکانات4 و4
کاربر4 ادراک4 و4 بصری4 ارتباط4 در4 اختالل4 موجب4 نتیجه،4
شده4است.4یکی4از4ابزارهای4آزمون4ادراک4بصری4استفاده4
در4 را4 خاصی4 ویژگی4های4 که4 است4 دیجیتال«4 »تصویر4 از4
زمان4دستکاری4در4سایر4جنبه4های4صحنه4نشان4می4دهد.4
در4این4مطالعه4104تصویر4از4محیط4ساخته4شده4در4بافت4
قدیمی4شهر4دزفول4انتخاب4شده4)شکل34(44و4در4دو4گروه4
بررسی4شده4است.4مراحل4تحقیق4)شکل24(4فرآیند4کار4را4
از4این4فرآیند4را4می4توان4به4 نشان4می4دهد.4نتیجه4حاصل4
نتایج4جمعیت4شناختی،4شناسایی4 تقسیم4کرد:4 سه4بخش4
مفهوم4بصری4و4تجزیه4و4تحلیل4مقایسه4ای4که4به4شرح4زیر4

ارائه4شده4است.44

5-1- نتایج جمعیت شناختی
روش4 از4 استفاده4 با4 پرسشنامه4 شد،4 گفته4 که4 همان4طور4
نمونه4گیری4تصادفی4طبقه4ای4انجام4شده4است.4نتایج4به4طور4
تقریبی4کل4جمعیت4گروه4های4غیرمتخصص4و4متخصصان4
را4نشان4می4دهد.4در4این4نظرسنجی4عوامل4مختلف4جمعیتی4
از4جمله4سوابق4تحصیلی،4سن،4جنسیت،4آشنایی4و4منشأ4و4
محل4سکونت4شرکت4کنندگان4ارائه4شد.4با4این4حال،4نتایج44
ویژگی4های4جمعیت4شناختی4در4دو4جدول4جداگانه4جهت4
بررسی4گروه4های4خبره4و4غیرخبره4ارائه4شده4است4)جدول4

4.)4

جدول 4: ویژگی های جمعیت شناختی افراد متخصص و غیرمتخصص 
گروه های 

شرکت کننده
تعداد کلسنجنسیتسوابق تحصیلی

افراد4
غیرمتخصص

دبیرستان-4
دیپلم

دیپلم-4
کارشناسی

کارشناسی-4
کارشناسی4ارشد

20-430زنمرد
سال

440-30
سال

450-40
سال

131

٪35.1٪61.1٪3.8٪48.9٪51.1٪46.6٪24.4٪29
افراد4

متخصص
کارشناسی4کارشناسی

ارشد
1020٪15٪75٪50٪50٪دکتری

٪20٪60٪21

5-2- تعریف مفهوم بصری 
در4بخش4دوم4مطالعه،4ترجیح4متخصصان4و4غیرمتخصصان4
در4تصمیم4گیری4در4مورد4اهمیت4بعد4بصری4مورد4بررسی4و4

تجزیه4و4تحلیل4قرار4گرفته4است.

بصری4 مقیاس4 غیرمتخصص4 گروه4های4 ابتدا،4 الف(4
تعیین4 تصویر4 برای410 را4 410 تا4 41 بین4 زیبایی4شناختی4
می4کنند.4در4این4مطالعه،4واریانس4نشان4داد4که4کدام4تصویر4
است4 برخوردار4 بیش4تری4 زیبایی4شناختی4 بصری4 ارزش4 از4

)جدول54(.4
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جدول 5: واریانس 1۰ تصویر- گروه غیرمتخصصان 
آمار

شکل 3 
)1(

شکل 3 
)2(

شکل 3 
 )3(

شکل 3 
 )4(

شکل 3 
 )5(

شکل 3 
 )۶(

شکل 3 
 )۷(

شکل 3 
)۸(

شکل 3 
 )۹(

شکل 3 
 )1۰(

تعداد
4131131131131131131131131131131صحیح 

0000000000نامشخص 

5.9846.524.275.964.475.4046.245.655.495.84میانگین 

6.2004.8214.4435.74544.3744.1495.5864.8915.2674.182واریانس 

1111111111حداقل 

10101010101010101010حداکثر 

784854559781585707818740719765مجموع 

افراد4 زیبایی4شناختی4 درک4 مقدار4 4،5 جدول4 اساس4 بر4
غیرمتخصص4از434تصویر4بیش4تر4از4سایر4تصاویر4است،4که4

به4ترتیب4از4بیش4ترین4به4کم4ترین4عبارت4اند44از:44تصویر24<4
تصویر74<4تصویر464)شکل44(.

 شکل 4: نمودار هیستوگرام تصویر 2 )الف( و تصویر ۷ )ب( و تصویر ۶ )ج( 

)ج()ب()الف(

زیبایی4شناختی4 بصری4 مقیاس4 متخصصان4 گروه4 سپس،4
این4 در4 کردند.4 تعیین4 تصویر4 برای410 410 تا4 41 بین4 را4

مطالعه،4واریانس4نشان4داد4که4کدام4تصویر4از4ارزش4بصری4
زیبایی4شناختی4بیش4تری4برخوردار4است4)جدول64(.

جدول ۶: واریانس 1۰ تصویر-گروه متخصصان 
آمار

شکل 3 
)1(

شکل 3 
)2(

شکل 3 
 )3(

شکل 3 
 )4(

شکل 3 
 )5(

شکل 3 
 )۶(

شکل 3 
 )۷(

شکل 3 
)۸(

شکل 3 
 )۹(

شکل 3 
 )1۰(

تعداد
20202020202020202020صحیح 

0000000000نامشخص 

7.954.958.603.958.204.008.909.007.459.15میانگین 

1.8392.9973.8322.5760.5891.0530.7260.5261.7343.924واریانس 

52127378514حداقل 

108106961010910حداکثر 

159991727916480178180149183مجموع 

گروه4 زیبایی4شناختی4 درک4 مقدار4 4،6 جدول4 به4 توجه4 با4
متخصصان4از4سه4تصویر4بیش4تر4از4سایر4تصاویر4است،4که4

به4ترتیب4از4بیش4ترین4به4کم4ترین4عبارت4اند4از:4تصویر104<4
تصویر84<4تصویر474)شکل54(.
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شکل 5: نمودار هیستوگرام تصاویر 1۰ )الف(، ۸ )ب( و ۷ )ج(  

)ج()ب()الف(

و4 متخصصان4 ترجیحات4 بررسی4 دوم4 مرحله4 ب(4
گشتالت4 نظریه4 مورد4 در4 تصمیم4گیری4 در4 غیرمتخصصان4
است.4گروه4های4غیرمتخصص4با4توجه4به4شاخص4پرسشنامه4
)جمالتی4که4نظریه4گشتالت4را4توضیح4می4دهند(4مقیاس414

تا4104را4برای410تصویر4تعیین4می4کنند.4واریانس4نشان4داد4
که4کدام4تصویر4از4ارزش4بصری4زیبایی4شناختی4بیش4تری4

برخوردار4است4)جدول74(.

جدول ۷: واریانس تصاویر منتخب گروه غیرمتخصص 
آمار

جمله ۸جمله  ۷جمله ۶جمله 5جمله 4جمله 3جمله 2جمله 1

فراگیر بودنتقارن تکمیل  بودن پیوستگی فرم خوبمجاورت شباهت شکل و زمینه 

تصویر 3 )2( 
131131131131131131131131صحیح تعداد

00000000نامشخص 
5.805.795.765.685.765.765.685.64میانگین 

11111111حداقل 
1010101010101010حداکثر 
760759755744755755744739مجموع 

تصویر 3 )۷(
131131131131131131131131صحیح تعداد

00000000نامشخص 
6106.035.985.835.775.845.805.88میانگین 

11111111حداقل 
1010101010101010حداکثر 
799790783764756765760770مجموع 

تصویر 3  )۶(
131131131131131131131131صحیح تعداد

00000000نامشخص 
5.755.775.695.785.895.595.715.81میانگین 

11111111حداقل 
1010101010101010حداکثر 
753756746757772732748761مجموع 
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گروه4متخصصان4با4توجه4به4شاخص4پرسشنامه4مقیاس414
تا4104را4برای410تصویر4تعیین4می4کنند.4واریانس4نشان4داد4

که4کدام4تصویر4از4ارزش4بصری4زیبایی4شناختی4بیش4تری4
برخوردار4است4)جدول84(.

جدول ۸: واریانس تصاویر منتخب گروه متخصصان 
آمار

فراگیر بودنتقارن تکمیل  بودن پیوستگی مجاورت شباهت شکل و زمینه اصول نظریه گشتالت 

تصویر 3 )1۰( 

تعداد
2020202020202020صحیح 

00000000نامشخص 
45.808.908.608.458.858.308.759.50میانگین 

17676668حداقل 
1010101010101010حداکثر 
760178172169177166175190مجموع 

تصویر 3 )۸( 
2020202020202020صحیح تعداد

00000000نامشخص 
6.109.409.509.409.259.509.559.25میانگین 

18788778حداقل 
1010101010101010حداکثر 
799188190188185190191185مجموع 

تصویر 3  )۷(
13120202020202020صحیح تعداد

00000000نامشخص 
5.758.258.458.207.457.958.008.80میانگین 

16676677حداقل 
10910999910حداکثر 
753165169164149159160176مجموع 

5-3- تجزیه و تحلیل مقایسه ای 
و4 شباهت4ها4 شناسایی4 جهت4 مقایسه4ای4 تحلیل4 و4 تجزیه4
غیرمتخصص4 افراد4 و4 متخصصان4 گروه4 دو4 هر4 تفاوت4های4

است.4 شده4 انجام4 زیبایی4شناسی4 از4 آن4ها4 ادراک4 براساس4
جدول4 در4 غیرمتخصص4 افراد4 و4 متخصصان4 نظرات4 نتایج4

زیر4ارائه4شده4است.

جدول ۹: نتایج دو گروه متخصصان و افراد غیرمتخصص 
فراگیر بودنتقارن تکمیل  بودن پیوستگی فرم خوب مجاورت شباهت شکل و زمینه اصول نظریه گشتالت 

افراد غیرمتخصص

23122305224822652283225222522270مجموع 
12.48٪12.38٪12.38٪12.55٪12.45٪12.36٪12.67٪12.71٪درصد 

خبرگان

531531521511515526551518مجموع 
12.32٪13.10٪12.51٪12.25٪12.15٪12.39٪12.63٪12.63٪درصد 
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جالب4توجه4است4که44ادراک4متخصصان4و4غیرمتخصصان4
زمینه،4 و4 شکل4 نتایج،4 اساس4 بر4 است.4 یکدیگر4 برعکس4
شباهت4و4تداوم4توسط4غیرمتخصص4پذیرفته4شده4است.4
توسط4 که4 تشابه4 و4 زمینه4 و4 شکل4 تقارن،4 دیگر4 طرف4 از4
متخصصان4پذیرفته4شده4است4به4منظور4نشان4دادن4ابعاد4
عاطفی4و4روانشناختی4ترجیحات4و4ادراک4آنهاست.4علی4رغم4
مفاهیم4 این4 می4رسد4 نظر4 به4 جمعیتی،4 عوامل4 در4 تفاوت4
بصری4ویژگی4های4غالب4برای4ارزیابی4منظر4بومی4باشند.4

۶. نتیجه گیری 
مناظر4شهری4کلیاتی4هستند4که4حتی4پس4از4ترک4آن4در4
ذهن4انسان4باقی4می4ماند.4یکی4از4رویکردهای4مورد4توجه4در4
زیبایی4شناسی4فیزیکی،4گشتالت4است4که4با4عناصر4اساسی4
هندسه4محیط4آغاز4می4شود4و4با4در4نظر4گرفتن4این4عناصر4
و4کاربردهای4آن4ها4در4ترکیب4دنبال4می4شود.4گشتالت4یکی4

ادراک4 نحوه4 که4 است4 روانشناسی4 مکاتب4 معروف4ترین4 از4
اطالعات4بصری4توسط4مغر4را4توضیح4می4دهد.4منظر4شهری4
مفاهیم4 به4 که4 است4 نمادها4 از4 پیوسته4 به4هم4 موجودیتی4
معنا4می4بخشد.4امروزه،4رشد4اقتصادی،4فرهنگی4و4اجتماعی4
و4 تصمیم4گیرندگان4 شهرنشینی،4 ظهور4 و4 مدرن4 جامعه4
اما4 می4کند.4 شهر4 در4 خالقیت4 ایجاد4 به4 وادار4 را4 طراحان4
خوانش4 توسعه4 حال4 در4 کشورهای4 شهرهای4 از4 بسیاری4
باالیی4برای4تصمیم4گیرندگان4ندارند.4این4مطالعه4در4دزفول،4
جایی4که4بافت4قدیمی4شهر4هنوز4به4عنوان4الیه4ای4از4زندگی4
این4محله4های4 انجام4شده4است.4 استفاده4می4شود،4 شهری4
این4 اما4 است.4 شده4 بازسازی4 بخش4ها4 بعضی4 در4 قدیمی4
نوسازی4ها4صرفا4ًبر4مبنای4تقاضای4طراح4و4یا4صرفا4ًبرمبنای4
تقاضای4کاربر4انجام4شده4است.4در4هر4دو4مورد،4برای4هر4دو4
گروه،4این4بازسازی4ها4متناسب4با4بافت4تاریخی4نیست.4در4
نتیجه4این4تحقیق،4در4جدول4،104تفاوت4ها4و4شباهت4های4
این4دو4گروه4بر4اساس4نظریه4گشتالت4نشان4داده4شده4است.4

جدول 1۰: تفاوت ها و شباهت های ترجیحات دو گروه 
نظریه گشتالتگروه ها 

گروه 
غیرمتخصص 

شکل4و4زمینه4شباهت4پیوستگی4فراگیر44بودنفرم4مناسب4تکمیل44بودن4تقارن4مجاورت4

تقارن4شکل4و4زمینه4شباهت4تکمیل44بودن44مجاورت4فراگیر44بودن4پیوستگی44فرم4مناسب4متخصصان

 
نتایج4کاربردی4به4شرح4زیر4است:4

-4شکل4و4زمینه:4اصل4اساسی4ادراک4بصری4است4که4به4ما4
در4خواندن4یک4ساختار4تصور4شده4کمک4می4کند.4خواندن4
امکان4پذیر4 زمینه4 و4 بین4شکل4 تضاد4 دلیل4 به4 تصویر4 یک4
از4 یکی4 به4عنوان4 اصل4 این4 4،10 جدول4 براساس4 است.4
مهم4ترین4اصول4بین4دو4گروه4شناخته4شده4است.4این4اصل4
به4تصویر4عمق4می4بخشد،4به4این4معنی4که4آنچه4بیش4ترین4
توجه4را4به4خود4جلب4می4کند4شکل4)آنچه4قابل4تشخیص4

است(4و4سپس4زمینه4است.
-4تقارن:4تقارن4قانون4گروه4بندی4گشتالت4است.4این4قانون4
هستند4 متقارن4 یکدیگر4 با4 که4 عناصری4 که4 می4کند4 بیان4
گرچه4 واحد4درک4شوند.4 گروه4 به4عنوان4یک4 دارند4 تمایل4
خبرگان4و4متخصصان4این4اصل4را4در4اولویت4قرار4داده4اند،4

اما4اهمیت4آن4برای4مردم4کم4تر4بود.
نتیجه4 در4 از4سردرگمی4 جلوگیری4 برای4 ذهن4 شباهت:4 4-
ساده4سازی4 را4 شده4 دریافت4 بصری4 اطالعات4 از4 بسیاری4
اثر4 یک4 در4 مشابه4 مؤلفه4های4 توسط4 گروه4بندی4 می4کند.4
یکی4از4این4روش4های4ساده4سازی4است.4اصل4شباهت4تحت4
تأثیر4عوامل4زیادی4قرار4دارد،4اما4مهم4ترین4انواع4شباهت4بر4
اساس4سه4عامل4عمده4است:4اندازه،4رنگ4و4شکل.4برخالف4

تصور4کارشناسان،4شباهت4برای4افراد4از4تقارن4مهم4تر4است.4
می4توان4گفت4که4مردم4حتی4در4صورت4عدم4تقارن4به4دنبال4

ساده4سازی4هستند.
با4 قانون4 سادگی(:4 )قانون4 4Prägnanz یا4 خوب4 شکل4 4-
خوبی4 دلیل4 و4 است،4 گشتالت«4 خوب4 »قانون4 دیگر4 نام4
به4صورت4 که4 چیزهایی4 به4 دارد4 دوست4 انسان4 دارد.4
همچون4 ببخشد.4 معنا4 هستند،4 بی4نظم4 ناراحت4کننده4ای4
سادگی4 که4 متخصصان4 دیدگاه4 خالف4 بر4 و4 تشابه4 اصل4
متوسط4 اولویت4 در4 مردم4 برای4 خوب4 شکل4 نیست،4 مهم4
قرار4گرفته4است4و4چیزهای4ساده،4واضح4و4مرتب4را4ترجیح4

می4دهند4که4طبیعتا4ًامن4تر4هستند.
-4مجاورت:4با4توجه4به4این4اصل،4اجزای4نزدیک4به4یکدیگر4
می4شوند.4 مشاهده4 واحد4 گروه4 یا4 مجموعه4 یک4 به4صورت4
مجاورت4عناصر4بصری4ساده4ترین4شرط4برای4دیدن4آن4ها4
اما4این4اصل4برای4مردم4قابل4درک4نیست4و4 با4هم4است.4
شناسایی4این4گروه4ها4برای4ساده4سازی4اولویت4آن4ها4نیست.
دارای4 که4 محرک4هایی4 اصل،4 این4 اساس4 بر4 پیوستگی:4 4-
واحدهای4 به4عنوان4 هستند4 یکدیگر4 به4 وابسته4 طرح4های4
از4 مهم4تر4 افراد4 برای4 اصل4 این4 می4شوند.4 درک4 ادراکی4
محیط4 از4 افراد4 درک4 پیوستگی4 اصل4 است.4 متخصصان4
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زندگی4را4ارتقا4می4بخشد4و4احساس4بهتری4در4آن4ها4ایجاد4
گرفته4 نادیده4 متخصصان4 گروه4 در4 اصل4 این4 اما4 می4کند.4

شده4است.
-4قانون4تکمیل:4طبق4این4اصل،4اگر4هر4بخشی4از4تصویر4
کامل4 را4 آن4 به4طور4خودکار4 باشد،4ذهن4 مبهم4 یا4 پوشیده4
این4 می4بیند.4 کامل4 شکل4 یک4 به4صورت4 را4 آن4 و4 می4کند4
اصل4برای4هر4دو4گروه4در4اولویت4متوسط4قرار4گرفته4است4
و4نشان4دهنده4نیاز4به4طراحی4محیط4هایی4است4که4کاربر4
بتواند4برای4برقراری4ارتباط4بیش4تر4احساس4وابستگی4کند.
بصری،4 ساختار4 یک4 در4 اصل،4 این4 طبق4 بودن:4 فراگیر4 4-

بزرگ4تر4 گشتالت4های4 شعاع4 در4 کوچک4تر4 گشتالت4های4
کوچک4 گشتالت4های4 بزرگ،4 گشتالت4های4 می4گیرند.4 قرار4
از4آن4است4که4یک4 این4اصل4حاکی4 را4پوشش4می4دهند.4
گشتالت4 چندین4 شامل4 کل4 یک4 به4عنوان4 بصری4 ساختار4
نیز4 بزرگ4تر4 کوچک4تر4است4که4زیرمجموعه4گشتالت4های4
هستند.4این4اصل4برای4هر4دو4گروه4در4اولویت4متوسط4قرار4
گرفته4است4و4به4پیچیدگی4آن4اشاره4می4کنند4که4محیط4
متنوع4و4شلوغ4را4می4توان4به4راحتی4تقسیم4کرد4تا4از4آن4

معنا4را4ادراک4کرد.

پی نوشت
4.1از4آنجایی4که4شهر4دزفول4دارای4یکی4از4قدیمی4ترین4مراکز4آموزش4معماری4در4استان4خوزستان،4دانشگاه4صنعتی4جندی4شاپور،4
را4داراست4و4در4آن4رشته4های4معماری4و4طراحی4شهری4ارائه4می4شوند،4بنابراین4افراد4خبره4از4افراد4بومی4این4دانشگاه4انتخاب4شده4اند.
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