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1 .1پژوهشگر دکتری شهرسازی ،گروه شهرسازی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران.
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چکیده

امروزه توسعه شتابان شهرها و گسترش سبک زندگی شهری ،مشکالت روزافزونی چون تضعیف سالمت روانی شهرنشینان
را به دنبال داشته است ،اگرچه مروری بر پیشینه پژوهشهای انجام گرفته در قالب رویکرد «محیطهای بازیابنده» بیانگر
وجود مجموعه گسترده و متنوعی از مطالعات پیرامون چگونگی تأثیرگذاری محیطهای طبیعی بر سالمت روانی انسانها
است ،اما بررسی نحوه تأثیرگذاری مستقیم محیطهای مصنوع شهری بر سالمت روانی شهروندان تنها در دهههای اخیر و
بدون چارچوبی مشخص مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .این در حالی است که در جامعه علمی ایران نیز اندک
پژوهشهای انجام گرفته پراکنده و آنهم در قالب محیطهای طبیعی و درمانی میباشند .این پژوهش با هدف شناسایی و
معرفی چارچوب روششناختی بهکار رفته در حوزه مطالعات محیطهای شهری بازیابنده و مروری بر نتایج آنها به دنبال
فراهم کردن بستری مناسب برای پژوهشهای داخلی است .به این منظور با استفاده از راهبرد پژوهش فراروش ،از میان
136مقاله انگلیسی جستجو شده در بازه زمانی  ،2019-1999تعداد  30مقاله انتخاب و با استفاده از روش تحلیل محتوا
و بر اساس طبقهبندی الیههای پیاز پژوهش ساندرز به صورت جداگانه کدگذاری و تحلیل شدند .نتایج نشان میدهد که
محیطهای شهری نیز میتوانند مشابه محیطهای طبیعی با رعایت شروطی از کیفیت بازیابی برخوردار باشند .جریان
اصلی روششناختی مبتنی بر مطالعات کمی چند روشی با تکیه بر راهبردهای آزمایشی و پیمایشی است که با استفاده
از انواع پرسشنامههای خود پاسخ محیطی و فردی و از طریق تحلیلهای آماری پارامتریک مقایسهای و رابطهای هدایت
میشود.
واژگان کلیدی :کیفیت بازیابندگی ،محیط شهری ،فراروش.
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معماری و شهرسازی آرمانشهر

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان «تبیین مؤلفههای بصری منظر شهری مؤثر بر کاهش فشار روانی در فضاهای شهری
منتخب (نمونه موردی :شهر مشهد)» است که با راهنمایی نویسنده دوم و سوم و مشاوره نویسنده چهارم در دی ماه  ،1399در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد مشهد به انجام رسیده است.
** E_mail: seyedolhosseini5930@mashdiau.ac
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 .1مقدمه

برای اولین بار در تاریخ زندگی بشر ،محیطهای شهری
با اختصاص بیش از نیمی از جمعیت جهان به خود ،به
زیستگاه های نوینی برای انسانها مبدل شدهاند .این سبک
جدید زندگی شهری تغییرات گستردهای را در زمینههای
سایکولوژیک ،اکونومیک و اجتماعی پدید آورده (Turan
 )& Besirli, 2008و باعث شکلگیری سبک فشارزایی از
زندگی ( )Weber & Trojan, 2018, p. 1و به خطر انداختن
سالمت روانی شهروندان شده است (Fleury-Bahi, Enric
 .), & Navarro, 2017, p. 127این پدیده به شکلگیری
مفاهیم و نظریههای گوناگونی در قالب رشته روانشناسی
محیطی منجر شد .رویکرد محیطهای بازیابنده 1یکی از
مهمترین رویکردهای نظری-کاربردی در ارتباط با بهبود
و ارتقای سالمت روان است که از دهه .1970م به بعد در
اشکال و زمینههای مختلف توسعه یافت (Mittelmark,

Sagy, Eriksson, Bauer, Pelikan, Lindstrom, Espnes,
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                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

 .)2017نتایج بسیاری از پژوهشهای انجام شده 2در قالب
مفاهیم «باغ های شفابخش »3و «مناظر درمانی ،»4تأثیرات
مثبت قابل مالحظه محیطها و عناصر طبیعی را در بهبود
و ارتقای مشکالت سالمت روانی و فیزیکی افراد به اثبات
رساندهاند.
در سالهای اخیر نبود دسترسی به محیطهای طبیعی بکر
و حومهای و نیز دشواری ایجاد چنین محیطهایی به لحاظ
امکانات مالی و اجرایی ،منجر به افزایش مطالعه کیفیت
بازیابی در محیطهای شهری شده است (Subiza-Pérez,
 .)Vozmediano, & San Juan, 2019علیرغم ماهیت
پیچیده (عینی -ذهنی) نحوه شکلگیری کیفیت بازیابی
در محیطهای شهری و از سوی دیگر گستردگی و تنوع
محتوایی و روشی مطالعات این حوزه هیچ گونه چارچوب
مدون و روشنی از روشها ،تکنیکهای مورد استفاده و
یا دست آوردهای پژوهشی این حوزه ارائه نشده است.
از یکسو یافتههای حوزه سالمت روان در کشور حاکی از
شیوع باال و روند افزایشی اختالالت روانی در سالهای
اخیر است ( ;Sharifi et al., 2015آقایاریهیر ،عباسزاده ،و
5
گراوند )1395 ،و از سوی دیگر معدود پژوهشهای داخلی
در این خصوص نیز بهطور عموم در قالب مفهوم «باغهای
شفابخش» و با تأکید بر محیطهای درمانی میباشند ،لذا
برای کمک به حل مشکالت سالمت روان شهروندان ،انجام
پژوهشهای مشابه بهویژه در اشکال مختلف محیطهای
شهری کشور امری ضروری تلقی میشود.
بنابراین پژوهش حاضر بر آن است تا با مطالعه فراروشی
پژوهشهای انجام گرفته در خصوص محیطهای بازیابنده
شهری ،ضمن گشودن دریچه گفتگو در خصوص این
رویکرد نوین ،تصویری روشن و دقیق از چارچوب
روششناختی و دستاوردهای علمی پژوهشها مذکور ارائه
دهد و از این طریق راهگشای مطالعات مشابه بومی باشد.
بدین ترتیب سؤال اساسی در این پژوهش بر چگونگی

فرآیند روششناختی و روشهای کاربردی در دو بخش
جمعآوری داده و تحلیلهای آماری ،در مطالعات این حوزه
استوار است.

 .2مروری بر مبانی نظری

به منظور آشنایی با مفاهیم ،تعاریف و اصول اولیه رویکرد
«محیطهای بازیابنده» به تبیین دو نظریه کلیدی و مهم
«کاهش فشار روانی» و «بازیابی توجه» و شاخصهای
مطرح در هر نظریه پرداخته میشود.
 -1-2مفهوم بازیابی 6و محیطهای بازیابنده

7

کلمه بازیابی در روانشناسی اصطالحی چند بعدی است
که به فرآیند بهبود فیزیولوژیکی و روانشناختی که توسط
محیطهای ویژه با عنوان «محیطهای بازیابنده» اتفاق
میافتد ،اشاره میکند (Joy & Vanden berg, 2019,
 .)p. 97برای اولین بار هارتیگ در سال  ،2004مفهوم
«بازیابی» و «محیط بازیابنده» را تعریف و وارد عرصه
روانشناسی محیطی نمود.
«بازیابی» به مفهوم فرآیند تجدید ،احیاء و یا باز تولید
منابع فیزیکی ،روانی ،اجتماعی و یا قابلیتها و تواناییهای
تضعیف شده در تالش مداوم برای مواجهه با مطالبات و
نیازهای روزمره است (.)Hartig, 2007, p. 164
 -2-2نظریههای محیطهای بازیابنده

پژوهش در خصوص محیطهای بازیابنده اساساً به وسیله
دو نظریه؛ «کاهش فشار روانی »8اولریخ و «بازیابی
توجه »9کاپالنها که هر کدام تفسیری از ساختار و مفهوم
«بازیابی» ارائه میدهند ،هدایت میشود (Fleury-Bahi

et al., 2017, p. 129; San Jua, Subiza-Perez, & Voz.)mediano, 2017, p. 2; Fornara & Troffa, 2009, p. 1

 -1-2-2نظریه کاهش فشار روانی ()SRT

راجر اولریخ در سال  ،1983نظریه  SRTرا با تمرکز بر
الگوهای ،واکنشهای عاطفی و زیبایی شناختی ،به
محرکهای بصری یک محیط و به طور مستقیم تحت
تأثیر نظریه روانشناسی تکاملی پایهگذاری کرد (& Joy
.)Vanden berg, 2019. p. 98; Hartig, 2004, p. 276
بر اساس این نظریه پاسخ یا واکنش به محیط ،در
نخستین سطح به گونهای مؤثر و خود به خود بهوسیله
ویژگیهای بصری یک محیط /منظر فرا خوانده میشوند
( .)Fleury-Bahi et al., 2017, p.129این ویژگیها شامل؛
حضور عناصر طبیعی (پوشش گیاهی و آب) و همچنین
ویژگیهای ساختاری مانند پیچیدگی ،تقارن ،عمق و حتی
بافت سطح زمین ،چشماندازهای ناپیدا (مانند مسیری که
ناگهان تغییر جهت داده است و ادامه مسیر قابل رویت
نیست) و عدم وجود تهدید ،میباشند (Joy & Vanden
.)berg, 2019, pp. 59-60
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 -2-2-2نظریه بازیابی توجه()ART
دومین نظریه توسط راشل و استفان کاپالن در سال 1989
و درکتاب «تجربه طبیعت »10ارائه شد که پژوهشهای
بسیاری از این نظریه بهره بردهاند (Joy & Van denberg,

2019, p. 98; Hoyle, Hitchmough, & Jorgensen,
.) 2017, p. 110

فرضیه مرکزی در این نظریه بر مفهوم «خستگی تمرکز
ارادی »11استوار است (;Roe & Aspinall, 2011, p.103
.)Staats, Jahncke, Herzog, & Hartig, 2016, p. 5
مقصود از تمرکز ارادی ساز و کاری است که فرد به طور
خود خواسته بهکار میگیرد تا بروی یک وظیفه ،موقعیت
و یا رفتار خاصی تمرکز و سایر محرکهای حواس پرتی
را از خود دور نماید ،تا قادر به انجام وظیفه مورد نظر
باشد (Staats et al., 2016, p. 5; Scopelliti & Giuliani,
 .)2004, p. 424از آنجاییکه «تمرکز ارادی» خصلتاً امری
دشوار و پر زحمت است ،استفاده از آن برای مدت طوالنی
شدیدا ً منجر به کاهش و از بین رفتن تمرکز میشود
(Kaplan, 1995; Hoyle, Hitchmough, & Jorgensen,
 .)2017, p. 110در این شرایط احتمال خطای فرد در

انجام وظایف و بروز عالئم و اشکال متفاوتی از رفتارهای
نا بههنجار افزایش مییابد (.)Staats et al., 2016, p. 5
بر اساس این نظریه یک «تجربه بازیابنده» میتواند این
وضعیت را بهبود بخشد.
به گفته کاپالنها محیطی که در برگیرنده چهار کیفیت؛
فراغت ،12گستردگی ،13جذابیت 14و سازگاری 15باشد،
میتواند چنین تجربهای را شکل ده دKaplan & Ka�( 2
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.)plan,1989; Kaplan, 1995
کیفیت فراغت به معنای ایجاد یک فاصله فیزیکی یا
روانشناختی ،از تعهدات و وظایف روزمره نیازمند توجه
ارادی ،میباشد (Nordh, Evensen, & Skarb, 2017, p.
 .)109این کیفیت بیش از اینکه به یک فاصله فیزیکی-
جغرافیایی وابسته باشد ،بر امکان شکلگیری یک فاصله
ادراکی -روانشناختی استوار است (Kaplan, 1995, p.
 .)173; Scopelliti & Giuliani, 2004, p. 424کیفیت
«گستردگی» به نظم و پیوستگی در محیط و همچنین
فضای کافی برای اکتشاف اشاره دارد (Nordh et al., 2017,
 .)p.109کیفیت «جذابیت» ،مؤلفه مرکزی و ضروری در
هر تجربه بازسازنده است .هنگامی رخ میدهد که یک
محیط بتواند از طریق الگوها و ویژگیهای مستتر در آن،
اشتیاق و توجه فرد را به صورت خود به خود و بدون
تالش یا با تالشی بسیار اندک ،متمرکز نگاه داشته و به
خستگی روانی منجر نشو دKaplan, 1995, p. 173; Ku�(2
 .)per, 2017, p. 119کیفیت «سازگاری» به میزان تناسب
و انطباق میان ویژگیهای یک محیط و اهداف ،گرایشات
و مطالبات افراد به منظور انجام عملی خاص اشاره میکند
(.)Scopelliti & Giuliani, 2004, p. 424
در مجموع میتوان گفت؛ اگرچه این دو نظریه در توصیف
شرایطی که نیاز به بازیابی را ایجاد میکنند و همینطور
فرآیند و مدت زمان مورد نیاز برای بروز نتایج بازیابی
و مؤلفههای شکلدهنده آن متفاوتاند (شکل  ،)1اما
بهعنوان دو دیدگاه مکمل که بر جنبههای مختلف فرآیند
بازیابی تمرکز دارند ،شناخته شدهاند (Staat, 2012, p.
.)452

ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  :1ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي دو ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺟﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر
رواﻧﻲفشار روانی
کاهش
شکل  :1تفاوتهای دو نظریه بازیابی توجه و
ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ )(SRT

ﺳﺎزﻛﺎريﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در
ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺮﻳﻊ و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻋﺎﻃﻔﻲ،
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺟﻪ )(ART

ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﻏﻴﺮ ارادي و
ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﻮاي
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ

ﻓﺮاﻋﺖ ،ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ وﺳﻌﺖ،
ﺟﺬاﺑﻴﺖ ،ﺳﺎزﮔﺎري

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻨﺪﺗﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

 .3روششناسی

ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن

نبود چارچوبی منسجم و مدون درباره فرآیند ،روش و
تکنیکهای کاربردی مناسب در حوزه مطالعات محیطهای
بازیابنده ،در کنار ماهیت دشوار و پیچیده بررسی رابطه
انسان -محیط ،پژوهشگر را با طیف گسترده و متفاوتی از
پژوهشها با راهبردهای پژوهشی گوناگون روبرو میسازد.

در دهههای اخیر رشد پژوهشها و تولید دانش در
حوزههای مختلف علوم ،جامعه علمی را به این باور رسانده
است که اطالع و تسلط بر تمامی ابعاد یک موضوع و به
روز بودن در این زمینه ،تا حدود زیادی امکانپذیر نیست.
بنابراین بهرهگیری از روش پژوهشهای ترکیبی همچون
فرا روش که عصاره پژوهشهای انجام شده در یک موضوع
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ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ
ارادي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺧﺴﺘﮕﻲ رواﻧﻲ و ﻧﻴﺎز
ﺑﻪ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ

ﺳﺎزو ﻛﺎرﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

ﻣﺴﺪود ﻛﺮدن اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻓﻜﺎر ﻣﻨﻔﻲ
از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻟﺬت ﺑﺨﺶ و ﻛﺎﻫﺶ
اﺣﺴﺎس ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
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ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻏﻨﺎي ﺑﺼﺮي ،ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ
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ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ و ﺣﺎﻻت
ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ

ﺳﺎزو ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ-
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ

ﻓﺮآﻳﻨﺪ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
ﻛﻠﻴﺪي
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خاص را به گونهای نظاممند و علمی فراروی پژوهشگران
قرار میدهند ،ضروری مینماید (الوندیپور و داداشپور،

73 ،1397؛ نوغانیدختبهمنی ،میرمحمدتبار.)16-17 ،1396،

شکل  :2مراحل یک مطالعه فراروش
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮا روش

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺆال ﭘﮋوﻫﺶ

ﺟﺴﺘﺠﻮ و اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ

اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻘﺎﻻت

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﻣﺘﻮن

ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ

ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ

اراﺋﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ

)محمد پور(72 ،1389 ،

با تأکید بر مراحل یک مطالعه فرا روش (شکل  ،)2پس
از تنظیم سؤاالت پژوهش ،به منظور گردآوری دادههای
اولیه با استفاده از کلید واژههای «Urban Restorarive,

Environmental Restorative, Restoration, Restorative,
Perceived

Environment,

Built

Space,

Urban

 »Restorativenessبه جستجوی مقاالت الکترونیک
مجالت نمایه شده در پایگاههای اطالعاتی Science
 Direct, Proquest, Taylor & Francis, Wileyپرداخته
شد .جهت اعتبار بخشی به دادهها در انتخاب اولیه منابع
چند اولویت لحاظ شد؛ نخست ارتباط موضوعی ،به این
معنی که مقاالتی انتخاب شدند که کیفیت بازیابی ،شهر
و مؤلفههای آن جزء کلید واژههای اصلی بودند .با توجه
به اینکه مطالعات اندکی به بررسی رابطه میان کیفیت
بازیابی و ویژگیهای مصنوع شهری پرداختهاند ،لذا عناصر
طبیعی انسان ساخت در شهرها را نیز وارد حوزه پژوهش
نمودیم .دوم؛ انتخاب مقاالت در بازه زمانی (-1999

 ،)2019چرا که در دو دهه اخیر ،مطالعات این حوزه به
لحاظ ساختار روششناختی و نظری از انسجام مناسبتری
برخوردار بوده و لزوم توجه به ارتقاء کیفیت بازیابی در
شهرها نیز در این بازه زمانی بیش از گذشته مورد توجه
قرار گرفته است .سوم بهرهگیری توأمان از مطالعات کمی
و کیفی و چهارم استفاده از مقاالت به زبان انگلیسی .در
مرحله بعد به منظور تقلیل دادهها ،پس از بررسی کیفی
پژوهشهای انجام یافته بر اساس اهداف پژوهش تعداد 30
مقاله به شرح شکل  3انتخاب شد .سپس به منظور تجزیه و
تحلیل محتوایی مقاالت از روش تحلیل محتوا و کدگذاری
باز استفاده شد .جهت دستیابی به ابزاری مناسب برای
کدگذاری بر اساس مدل پیاز پژوهش ساندرز ( 16شکل )4
و اهداف پژوهش چک لیستی تهیه و این چک لیست
شامل دو محور اصلی «روششناسی» و «دستآوردهای
پژوهش» است که با استفاده از اخذ نظرات خبرگی اساتید
متخصص روایی صوری آن نیز مورد تأیید قرار گرفت.
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شکل  : 3فرآیند انتخاب مقاالت
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه
N=136
ﻣﻘﺎﻻت رد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻨﻮان
N=42

ﻣﻘﺎﻻت رد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﻜﻴﺪه
N=29

ﻛﻞ ﭼﻜﻴﺪهﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎل ﺷﺪه
N=94

ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻘﺎﻻت ﻏﺮﺑﺎل ﺷﺪه
N=65

ﻣﻘﺎﻻت رد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ

N=35

ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻬﺎﻳﻲ
N=30

.4یافتههای پژوهش

به منظور تحلیل هدفمند یافتههای مطالعه از مدل پیاز
پژوهش ساندرز استفاده شد که هر پژوهش را متشکل از
هفت الیه یا مرحله میداند که تحت تأثیر الیه پیرامونی
خود میباشد (.)Saunders, Lewis, & Thonhill, 2007

الزم بذکر است به منظور حفظ انسجام متن مقاالت مورد
اشاره با ( )aمشخص و مشخصات آنها در جدول  2ارائه
شده است .در گام نخست پارادایمهای فلسفی پژوهش
مطرح میشوند ،هر یک از این دیدگاهها دارای تفاوتهای
مهمی هستند که بر نحوه تفکر در خصوص فرآیند تحقیق
تأثیرگذارند ،به عبارت دیگر نوع نگاه پژوهشگر به پدیده

مروری فراروشی بر رویکرد بازیابندگی محیطهای شهری
شامره صفحه مقاله239-255 :

مورد مطالعه را نشان میدهند (محمدپور10 ،1389 ،؛
 .)Saunders, Lewis, & Thonhill,2007, p. 102نتایج
حاصل از بررسی مقاالت ،نشان داد که در هیچ یک از
آنها به طور مستقیم به پارادایمهای فلسفی اشاره نشده،
همچنانکه «رویکردهای پژوهش» نیز مورد توجه و دغدغه
پژوهشگران نبوده است .اگرچه هیچ یک از پژوهشهای
منتخب به صورت مستقیم به رویکرد مورد استفاده خود
اشاره نکردهاند ،اما بررسی محتوایی نشان داد که  18مورد
( 60درصد) از پژوهشها با طرح فرضیه ،مطالعه خود را
آغاز نموده و بر اساس تعریف ساندرز میتوان گفت از
رویکرد قیاسی بهره بردهاند 9 .مورد ( 30درصد) با طرح
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سؤال  و 3 2مورد ( 10درصد) از مطالعات (�Herzog, Col
leen, Maguire, & Nebel, 2003; Hidalgo, Berto,
Galindo, & Getrevi, 2006; Martínez-Soto,Gonza )les-Santos, & Barrios, 2014نیز بدون طرح سؤال و

یا فرضیه مشخص به انجام پژوهش پرداختهاند .در الیه
سوم «راهبرد پژوهش»یا طرح تحقیق ،بهعنوان برنامه کلی
جهت دهنده نحوه پاسخگویی به سؤاالت پژوهش مطرح
میشود .این مدل راهبردهای پژوهش را در شش دسته؛
آزمایشی ،پیمایشی ،نمونه موردی ،اقدامپژوهی ،داده بنیاد،
قومنگاری و اسناد آرشیوی -تاریخی طبقهبندی نموده
است (شکل .)4

شکل  : 4الیههای پیاز پژوهش ساندرز

) (Saunders et al., 2007, p.102

تحلیل دادههای کدگذاری شده متن مقاالت نشان داد که
 15مورد ( 50درصد) از راهبرد آزمایشی 11 ،مورد (37
درصد) پژوهشها از راهبرد پیمایشی 10،درصد از راهبرد

داده بنیاد و  3درصد نیز از راهبرد توصیفی بهره بردهاند
(شکل .)5

شکل  :5درصد فراوانی انواع راهبردهای پژوهش
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جدول :1نتایج حاصل از کدگذاری دادههای حاصل از مقاالت منتخب
مقوله
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بر این اساس میتوان گفت که  84درصد از پژوهشها از
راهبردهای کمی و تنها  16درصد از راهبردهای کیفی
و ترکیبی استفاده کردهاند .راهبردهای پژوهشی مبتنی
بر نحوه گردآوری دادهها در رویکرد کمی بهطور عموم
بر پارادایمهای اثباتگرایی و فرااثباتگرایی و هر دو
نوع رویکردهای قیاسی و استقرایی استواراند و شامل
انواع آزمایشها و پیمایشها میشوند (کرسول،1396 ،
36؛ محمدپور .)20 ،1389 ،بررسی کیفی فرآیند و شیوه
گردآوری دادهها در مطالعات منتخب نشان داد (جدول )1؛
که از میان چهار نوع راهبرد آزمایشی؛ پیش آزمایشی،17
20
آزمایش کامل  ،18شبه آزمایشی  19و طرحهای تک آزمونی
(کرسول ،)231 ،1396 ،راهبردهای پیش آزمایشی با 27
درصد از بیشترین اقبال برخوردار بوده و پس از آن به
ترتیب راهبرهای پیش آزمایشی و شبه آزمایشی دارای
پیش آزمون -پس آزمون با اختصاص  13و  10درصد
از مطالعات ،قرار گرفتهاند .در مطالعات پیش آزمایشی بر
خالف آزمایش کامل تنها یک گروه هدف مورد مطالعه
قرار میگیرد .اما پژوهشگر در فرآیند مطالعه و سنجش
کیفیت مد نظر خود مداخله می نماید (کرسول،1396 ،
 .)233از آنجاییکه بر اساس دو نظریه مطرح این حوزه،
هدف از این مطالعات سنجش امکان ،میزان ،مؤلفهها و
عناصر مؤثر بر کیفیت بازیابی محیطهای شهری در بهبود
فشار روانی و یا تمرکز تضعیف شده در افراد میباشد و
بهطور عموم امکان دسترسی به افرادی که تحت چنین
شرایطی باشند به آسانی امکانپذیر نیست ،پژوهشگران
در مطالعات پیش آزمایشی ،از دستورالعملهای نوشتاری
و شفاهی جهت القای احساس فشار روانی و ایجاد تصور
«تمرکز تضعیف شده» در افراد ( )a1و تصاویر شبیهسازی
شده که میزان نمایش عناصر و مؤلفههای شکلدهنده
منظر در آنها کنترل شده و یا عناصری به اصل تصاویر

افزوده یا کاسته شده ( )a2استفاده میکنند و یا از طریق
ایجاد شرایط کنترل شده محیطی (کنترل صوت ،دما
و نور) در هنگام ارزیابی تصاویر ( )a3در فرآیند مطالعه
مداخله و آزمونهها را تحت کنترل در میآورند .در برخی از
مطالعات پیش آزمایشی ( )a4نیز در فرآیندی کنترل شده
21
و دقیق ،آزمودنیها به لحاظ ویژگیهای فیزیولوژیکی
و روانشناختی 22پیش از اعمال آزمونه مورد ارزیابی قرار
میگیرند و مجددا ً پس از آن نیز مؤلفههای مورد نظر
پژوهشگر در شرایطی نسبتاً کنترل شده سنجش میشود.
به عبارت دیگر در دو مرحله قبل و بعد از ،در معرض
محیطهای مختلف شهری و طبیعی قرار گرفتن ،وضعیت
فیزیکی و روانی افراد ارزیابی میشود .سه مورد از پژوهشها
( )a5نیز از راهبرد شبه آزمایشی بهره بردهاند .به این معنی
که در این نوع مطالعات از گروههای آزمایش و کنترل
به طور همزمان و در قالب نمونهگیریهای غیرتصادفی و
فرآیند پیش و پس آزمون استفاده شده است .بدین صورت
که بر حسب هدف آزمایش که مقایسه تطبیقی تأثیرات
محیطهای شهری و طبیعی بر ادراک کیفیت بازیابی در
افراد و یا مقایسه تطبیقی وضعیت روانشناختی افراد در
مواجهه با محیطهای مختلف است ،شرکتکنندگان در
دو گروه طبقهبندی شده ،قبل و بعد از مواجهه با تصاویر
و یا محیطهای حقیقی مورد آزمون قرار میگرفتند .در
کنار انواع راهبردهای کمی آزمایشی ،راهبردهای پیمایشی
نیز با بهرهگیری از انواع پرسشنامهها و نمونهگیریهای
تصادفی و با تعداد بهطور نسبی گسترده به میزان زیادی
استفاده شدهاند .تنها در یک مورد به صورت همزمان با
استفاده از تکنیکهای پرسشنامه و مصاحبه عمیق ،از
راهبرد ترکیبی (آمیخته) در گردآوری دادهها استفاده شده
است (( )a6جدول .)1

( انواع راهبردها)

تعداد درصد

آزمایشی (از نوع پیشآزمایشی)

8

آزمایشی (از نوع پیشآزمایشی،
پیشآزمون ،پسآزمون)

4

آزمایشی( از نوع شبه آزمایشی،
پیشآزمون و پسآزمون)

3

پیمایشی

11

%37

داده بنیاد

3

%10

توصیفی -تحلیلی

1

%3

جمع

30

%100

کد (کمی،کیفی و
ترکیبی)

تعداد

کد
درصد
(روش پژوهش)

تعداد درصد

%27
تک روشی

%13
%10

کمی

25

%84

کمی -کیفی

1

%3

کیفی

4

%13

جمع

30

7

%24

%100

چند روشی

18

%60

روش ترکیبی

1

%3

تک روشی

1

%3

چند روشی

3

%10

جمع

30

%100

مروری فراروشی بر رویکرد بازیابندگی محیطهای شهری
شامره صفحه مقاله239-255 :

تنها در چهار مورد از راهبردهای کیفی -توصیفی و
تکنیکهای پرسشنامه عمیق ،نیمه باز و کدگذاری دادهها
استفاده شده است .در الیه چهارم ،تکنیکهای جمعآوری
داده و فرآیندهای تحلیلی آنها به سه دسته تک روشی،23
چند روشی24و روش ترکیبی 25تقسیم میشوند.
بررسی دادههای کدگذاری شده نشاندهنده گرایش
حداکثری به استفاده همزمان از چندین روش کمی در
گردآوری دادهها و فرآیندهای تحلیل میباشد که این
موضوع از انتخاب گسترده راهبردهای کمی (آزمایشی
و پیمایشی) نشأت میگیرد .در مرحله پنجم افق زمانی
پژوهش به مفهوم مدت زمانی که صرف گردآوری دادهها
میشود ،مطرح میشود .افق زمانی ،بر اساس سؤال و هدف
پژوهش میتواند مقطعی-کوتاه مدت و یا بلند مدت -ممتد
باشد ،هرچند که این الیه مستقل از راهبرد و روشهای
منتخب پژوهش میباش دSaunders, Lewis, & Thon�( 2
 .)hill, 2007, p. 148کلیه مطالعات منتخب به جز در یک
مورد،که در یک بازه زمانی طوالنی مدت سه ساله تحقق
یافته ( )a7به صورت مقطعی و کوتاه مدت انجام گرفتهاند.
ساندرز در مرحله پایانی بهعنوان هسته مرکزی پژوهش
از تکنیکهای گردآوری و تحلیل دادهها نام میبرد .نتایج
تحلیلها نشان داد که میتوان تکنیکهای بهکار رفته
در مطالعات را در سه دسته اصلی؛ تکنیکهای سنجش
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ویژگیهای فیزیولوژیک ،تکنیکهای سنجش ویژگیهای
روانی -خلقی و تکنیکهای سنجش کیفیتهای محیطی
طبقهبندی نمود (شکل  .)6انواع گوناگون تکنیکهای
سنجش ویژگیها و کیفیتهای محیطی به طور گستردهای
( 23مورد) در مطالعات استفاده شدهاند ،که از میان آنها
پرسشنامه مقیاس بازیابی ادراک شده  ( 29اصل پرسشنامه
و نسخه خالصه شده آن) در نیمی از پژوهشها ( 15مورد)
مورد استفاده قرار گرفته است ،در کنار آن پرسشنامههای
مقیاس نتایج بازیابی ،30ترجیحات محیطی و تکنیک
ردیابی چشم از مهمترین و پرکاربردترین تکنیکها بودهاند.
تکنیکهایی همچون پرسشنامههای مقیاس فشار روانی
ادراک شده ،نیم رخ حاالت خلقی ،سنجش شادی عمومی
نیز از پرکاربردترین تکنیکهای ارزیابی ویژگیهای روانی-
خلقی بودهاند .همچنانکه برای ارزیابی کارایی شناختی و
چگونگی وضعیت تمرکز در افراد نیز از آزمونهای حافظه و
جستجو اسمیت و مایل ،آزمون دیجیتالی سنجش ظرفیت
حافظه و آزمون کارایی شناختی بهره گرفته شده است .در
ارتباط با فنون تحلیل نیز بر اساس نوع راهبرد پژوهش
و نوع دادهها از طیف گسترده و متنوعی از فنون تحلیل
استفاده شده است که به تفکیک در شکل  7با هدف ارائه
راهنمایی برای پژوهشهای آتی آورده شده است.

شکل  :6طبقهبندی تکنیکهای گردآوری اطالعات
ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ

ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي
ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت

ﻣﺎﻧﻨﺪ :آزﻣﺎﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮو ﻛﺎردﻳﻮ ﮔﺮاﻓﻲ ) ،(ECGآزﻣﺎﻳﺶ رﺳﺎﻧﺎﻳﻲ
ﭘﻮﺳﺖ ) ،(SCRآزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي اﻧﻮاع ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ) DBP,
 ،(DBPآزﻣﺎﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺰاق دﻫﺎن ) ،(SCCآزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻨﺠﺶ
ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﻣﻮ ) (HCو ﻏﻴﺮه.

;)Wanga et al., 2016; Stigsdottera et al., 2017
;Tyrväinen et al., 2014; Van Aart et al., 2018
(Hartig et al., 2003

ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ و
ﻛﻴﻔﻴﺖﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ

ﻣﺎﻧﻨــﺪ :ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﻴــﺎس ﺑﺎزﻳــﺎﺑﻲ ادراك ﺷــﺪه )،(PRS
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻮﺗـﺎه ﺷـﺪه ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ ادراك ﺷـﺪه )،(PRS
ﭘﺮﺳﺸـــﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﻴـــﺎس ﻧﺘـــﺎﻳﺞ ﺑﺎزﻳـــﺎﺑﻲ ) ،(ROSﭘﺮﺳﺸـــﻨﺎﻣﻪ
ﻛﻴﻔﻴﺖﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ادراك ﺷـﺪه ) ،(PQRﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎت
ﻣﺤﻴﻄﻲ ،روش ردﻳﺎﺑﻲ ﭼﺸﻢ و ﻏﻴﺮه.

)Staat et al., 2016; Wanga et al., 2016; San Juan et
al., 2017; Fornara & Troffa, 2009; Hipp et al.,
2016; Stigsdottera et al., 2017; Lindal & Hartig,
2013; Lindal & Hartig, 2015; Tyrväinen et al.,
2014; Grahna&Stigsdotterb, 2010; Kang & Kim,
2019; Rosenbaum et al., 2016; Korpelaa et al.,
2008; Pazhouhanfar & Kamal, 2014; Hoyle et al.,
& 2017; Karmanov & Hamelb, 2008; Abdulkarim
Nasar, 2014; Van den Berga et al., 2016; Herzog et
;al., 2003; Hidalgo et al., 2006; White et al., 2010
(Nordh, 2012; Martínez-soto et al., 2014
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با توجه به اینکه درصد قابل مالحظهای از مقاالت ()% 84
از دادهها و روشهای کمی گردآوری اطالعات بهره برده و
از سوی دیگر در کلیه مقاالت با طیف گسترده و متنوعی
از متغیرها روبرو هستیم؛ لذا استفاده از آزمونهای آماری
کمی امری بدیهی و ضروری است .با توجه به تعدد و تنوع
متغیرهای مورد بررسی  36درصد مقاالت از دو ( )a8و
یا تعداد بیشتری ( )a9از فنون تحلیل آماری استفاده
کردهاند.
 80درصد پژوهشهای کمی نیز از شاخصهای مرکزی و

پراکندگی«میانگین و انحراف معیار» بهعنوان آمار توصیفی
متغیرها بهره بردهاند .برای دستیابی به آمار استنباطی نیز
کلیه پژوهشها از انواع آزمونهای پارامتریک بهعنوان فن
تحلیل اصلی بهره بردهاند و تنها در چهار مورد ( )a10بنا به
ضرورت و به منظور سنجش روابط بین برخی متغیرهای
خاص که دارای توزیع نرمال نبودند از آزمونهای
ناپارامتریک استفاده شده است .کاربرد آزمونهای
پارامتریک مقایسهای ( 28مورد) در مقایسه با آزمونهای
پارامتریک رابطهای ( )12از فراوانی بیشتری برخوردارند.

معماری و شهرسازی آرمانشهر

ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي
رواﻧﻲ  -ﺧﻠﻘﻲ

ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ ادراك ﺷﺪه )،(PSS
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﻢ رخ ﺣﺎﻻت ﺧﻠﻘﻲ ) ،(POMSﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ
ﺷﺎدي ﻋﻤﻮﻣﻲ ) ،(OHSﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﺿﻄﺮاب )STAI-
 ،(Sﺗﺴﺖ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ) ،(DSBﺗﺴﺖ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎراﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ) (SDMTو ﻏﻴﺮه.

)Wanga et al., 2016; San Juan et al., 2017; Hipp et
al., 2016; Stigsdottera et al., 2017; Tyrväinen etal.,
;2014; Grahna et al., 2010; Van Aart et al., 2018
;Hartig et al., 2003; Karmanov & Hamelb, 2008
;Twedt et al., 2019; Roe & Aspinall, 2011
(Martínez-soto et al., 2014

246
در این میان از انواع آزمونهای تحلیل واریانس نیز به
طور گسترده ای استفاده شده است ،به تبع از آزمونهای
تعقیبی توکی و بونفرنی نیز به منظور شناسایی چگونگی
کیفیت رابطه میان متغیرها در گروههای گوناگون مورد
سنجش و در معدود پژوهشهای کیفی نیز از روش تحلیل
محتوا و کدگذاری دادهها به صورت غالب استفاده شده
است .در مجموع میتوان گفت که پژوهش در خصوص
محیطهای بازیابنده شهری ذیل دو جریان روششناختی
کمی و کیفی شکل گرفته که در این میان روششناسی
کمی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
بررسی محتوایی پژوهشهای منتخب حاکی از این

است که بر اساس هدف و نوع فضاهای مورد بررسی
میتوان پژوهشها را در پنج گروه؛  .1مطالعه تطبیقی
انواع محیطهای مصنوع شهری .2 ،مطالعه تطبیقی انواع
محیطهای طبیعی شهری .3 ،مطالعه انواع محیطهای
طبیعی شهری در مقایسه با محیطهای مصنوع شهری،
 .4مطالعه یک محیط شهری خاص و  .5مطالعه مؤلفهها
و عناصر شکلدهنده محیطهای شهری ،طبقهبندی کرد.
همانگونه که در شکل  8مشاهده میشود گرایش اصلی
مطالعات معطوف به مقایسه تطبیقی محیطهای طبیعی
(انسان ساخت) شهری با محیطهای مصنوع شهری
میباشد.

شکل :7فنون تحلیل مورد استفاده در پژوهشهای کمی و کیفی
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده

آزﻣﻮنﻫﺎي راﺑﻄﻪاي

آزﻣﻮنﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ

آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ

8

4

ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن

آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ

2

11

ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ

آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ
ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و دو ﻃﺮﻓﻪ

15

4

ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎ

1

ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻮت اﺳﺘﺮپ

2

ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻳﺎس

22

ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻲ

6

ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ

5

اﻧﺪازه اﺛﺮ

19

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر

آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ
ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه

آزﻣﻮن ﺗﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮوهﻫﺎي
ﻣﺴﺘﻘﻞ و واﺑﺴﺘﻪ

ﻓﻨﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻤﻲ

آزﻣﻮن ﻛﺮوﻳﺖ ﺑﺎرﺗﻠﺖ

1

آزﻣﻮن ﻛﺎﻳﺰر -ﻣﺎﻳﺮ -اﻟﻜﻴﻦ

1

آزﻣﻮن وارﻳﻤﻜﺲ

1

آزﻣﻮن ﻟﻮن

1

آزﻣﻮن ﺳﻮﺑﻞ

2

آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﻟﻮﻳﻦ
آزﻣﻮن ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲﻫﺎي
ﻛﻮ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎﻛﺲ
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آزﻣﻮنﻫﺎي ﻧﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ

8

1
1

آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ

4

آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ

5

ﻳﻮﻣﻦ ـ وﻳﺘﻨﻲ

2

آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ

1

آزﻣﻮن وﻳﻞ ﻛﺎﻛﺴﻮن

2

آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ

1

ﻣﺮور

4

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا-ﻛﺪﮔﺬاري

1

شکل  :8طبقهبندی محتوایی پژوهشها

ﻓﻨﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻴﻔﻲ

آزﻣﻮنﻫﺎي ﺗﺄﻳﻴﺪي ﻣﻜﻤﻞ

5

اﻧﻮاع ﺿﺮﻳﺐﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

ﻓﻨﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻤﻲ

آزﻣﻮنﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاي

آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ

2

2

ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ

مروری فراروشی بر رویکرد بازیابندگی محیطهای شهری
شامره صفحه مقاله239-255 :

( )a24و محصوریت ( )a25نیز از جمله عوامل میانجی
هستند که بر میزان ادراک کیفیت بازیابی تأثیرگذارند.
تنها مطالعات انجام شده درباره چگونگی تأثیرگذاری
ویژگیهای کالبدی -بصری محیطهای شهری بر ادراک
این کیفیت ( )a26نشان داد که ارتفاع ساختمانها از طریق
تأثیرگذاری بر احساس محصوریت به همراه شکل و فرم
خط آسمان و جزییات معمارانه نمای جدارهها میتوانند
بر ادراک کیفیت بازیابی تأثیرگذار باشند .این مطالعات
در مجموع به این نتیجه رسیدند که ویژگیهای معمارانه
کالبد یک فضا حتی به میزان بیشتری از حضور پوشش
گیاهی میتوانند تأثیرگذار باشند .برخی از مطالعات نیز به
بررسی چگونگی تأثیرگذاری تفاوتهای فردی ،اجتماعی و
شخصیتی انسانها پرداختند .استات ( )a27در مطالعه خود
به وجود تفاوتهایی در نحوه ادراک کیفیت بازیابی در بین
افراد با ملیتهای مختلف پی برد .شرایط زندگی و حاالت
روانی افراد مانند؛ میزان سالمت روان ،سطح انرژی ،میزان
خستگی روانی ( )a28شرایط کاری -اقتصادی افراد و نوع
روابط اجتماعی آنها (مانند حضور دسته جمعی و یا فردی
در فضاها) ( )a29نیز از جمله عوامل تأثیرگذار بر ادراک
کیفیت بازیابی در محیطهای مختلف میباشند .عالوه بر
این نتایج برخی مطالعات حاکی از وجود روابطی میان
بازههای مختلف سنی ( ،)a30میزان و سطح تحصیالت
افراد ( )a31با چگونگی ادراک کیفیت بازیابی میباشد،
در مقابل نتایج یک مطالعه ( )a32نشان داده است که
ویژگیهای فردی -اجتماعی هیچ گونه تأثیر عمدهای بر
نحوه ارزیابی محیطهای بازیابنده ندارند (جدول .)2

 .5نتیجهگیری
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از دیدگاه روششناختی ،هیچ یک از مطالعات انجام یافته
در این حوزه به مبانی فلسفی و رویکردهای پژوهش
نپرداختند ،چرا که عموم پژوهشها از نوع کاربردی و
در راستای شناسایی ،تعمیق و تکمیل نظریههای پایه
انجام شدهاند .بیش از هشتاد درصد مقاالت از طرح
تحقیق کمی بهره برده و تعداد اندکی از روشهای کیفی
استفاده کردهاند .بر همین اساس نیز استفاده از راهبردهای
آزمایشی و پیمایشی در مقایسه با راهبردهای داده بنیاد
و توصیفی از تعدد بیشتری برخودار است .گستردگی
ابعاد و فرضیههای اثبات نشده در حوزه محیطهای شهری
بازیابنده و وجود متغیرهای متنوع و متعدد محیطی و
انسانی مؤثر بر شکلگیری این کیفیت ،پژوهشگر را به
سمت استفاده از راهبردهای کمی سوق میدهد تا با
استفاده از آنها بتواند ضمن شناسایی و اثبات دقیق روابط
علت و معلولی به اعتبار ،پایایی و تعمیمپذیری قابل قبولی
دست یافته و بر گستردگی موضوع غلبه نماید .همچنانکه
انواع روشهای آزمایشی نیز بهدلیل فراهم کردن امکان
کنترل بیشتر بر متغیرها و بهویژه شرایط و حاالت روانی
انسانها ،به گونه گستردهتری مورد استفاده قرار گرفتهاند.
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یافتهها و نتایج پژوهشها نشان میدهند که محیطهای
طبیعی شهری (پارکها و دریاچهها) در مقایسه با
محیطهای مصنوع شهری از کیفیت بازیابی مثبتتری
برخوردارند ( .)a11همچنانکه نتایج مطالعات ( )a12نشان
داده است وجود و یا افزایش میزان عناصر طبیعی و یا شبه
طبیعی (مانند؛ درختان،گلها ،چمنها ،اشکال گوناگون
آب و پوشش گیاهی سبز) میتوانند تأثیرات مثبت و
قابل توجهی بر ادراک کیفیت بازیابی در محیطهای
شهری ،برجای گذارند .بررسی برخی از محیطهای خاص
شهری مانند آرامستانها و یا محوطههای دانشگاهی نیز
بر رابطه میان حضور مؤلفههای طبیعی و ارتقاء کیفیت
بازیابی ادراک شده توسط مردم تأکید می ورزند (،)a13
به عبارت دیگر بنا بر یافتههای مطالعات هرچه یک محیط
شهری به میزان بیشتری از ویژگیهای محیطهای بکر
طبیعی برخوردار باشد ،میزان ادراک کیفیت بازیابی در
آن افزایش مییابد ( .)a14پارهای از پژوهشها نیز نشان
دادند که حضور انسانها و یا تراکم زیاد فعالیتی حتی
در محیطهای طبیعی شهری میتواند بهعنوان عامل
کاهنده کیفیت بازیابی عمل کنند ( ،)a15اگرچه اطالعات
کاملتری در خصوص حد نصاب تعداد انسانها و یا میزان
تراکم فعالیتی وجود ندارد .از آنجاییکه اساساً نظریههای
شکلدهنده رویکرد «محیطهای بازیابنده» ،کیفیت
بازیابی را در قالب محیطهای طبیعی تعریف و تشریح
نمودهاند؛ لذا تمرکز اصلی بر محیطهای بکر طبیعی و یا
حداکثر محیطهای طبیعی انسان ساخت معطوف بوده
و از محیطهای مصنوع شهری بهطور عموم بهعنوان
یک متغیر زمینهای و یا کنترلی استفاده شده است .اما
معدود مطالعات انجام شده ( )a16در سالهای اخیر اثبات
کردند که محیطهای مصنوع شهری نیز میتوانند همانند
محیطهای طبیعی از کیفیت بازیابی برخوردار بوده و با
افزایش و یا کاهش برخی عناصر و مؤلفهها در ارتقاء ادراک
این کیفیت در مردم مؤثر باشند .اسکاپلیتی و جیولیانی
( )a17به این نتیجه رسیدند؛ که از دیدگاه مردم تمایز
عمدهای میان محیطهای شهری یا طبیعی موجد تجربه
بازیابنده وجود ندارد ،بلکه نوع فعالیت و امکان سازگاری
که محیط فراهم میکند ،عامل مؤثرتری هستند .مطالعات
متعددی نیز ( )a18نشان دادهاند که محیطهای مصنوع
شهری با ویژگیهای نمادین و ارزشهای فرهنگی،
اجتماعی و تاریخی میتوانند همانند محیطهای طبیعی از
کیفیت بازیابی برخوردار باشند ،همچنانکه طبق یافتههای  
هیدالگو ( ،)a19کیفیت بازیابی در محیطهای مسکونی
شهری از دیدگاه مردم ضعیف ارزیابی میشود .یافتههای
برخی مطالعات حاکی از این است که مؤلفههایی چون
حس تعلق به مکان ( ،)a20حس امنیت ( ،)a21مؤلفههای
چهارگانه ترجیحات بصری (انسجام ،پیچیدگی ،خوانایی و
راز آمیزی) ( ،)a22جذابیتهای بصری ( ،)a23نفوذپذیری
بصری و حضور برخی مؤلفههای فیزیکی مانند اتومبیلها
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در هفتاد درصد پژوهشها استفاده همزمان از تکنیکهای
گوناگون سنجش بیانگر ماهیت میان رشتهای موضوع و
لزوم شناسایی ابعاد مختلف عینی و ذهنی به طور همزمان
است .بررسی تحلیلی دادهها نشان داد که فنون تحلیل مورد
استفاده با نوع دادهها ،متغیرهای مورد تحلیل و همچنین
راهبردهای پژوهش سازگار میباشد .همانگونه که در
چارچوب روششناختی پژوهشهای این حوزه (شکل )9
نشان داده شده است ،میتوان گفت که مطالعات کمی بر
اساس نوع راهبردها ،فنون گردآوری و تحلیل داده مورد
استفاده ،بر پارادایم فلسفی فرا اثباتگرایی و بهطور غالب
رویکرد قیاسی استوارند ،همچنانکه مطالعات کیفی نیز
از پارادایم فلسفی تفسیرگرایی و رویکرد غالب استقرائی
بهره میبرند.
اگرچه بسیاری از پژوهشهای این حوزه عموماً به بررسی و

یا مقایسه تطبیقی محیطهای شهری فاقد کیفیت بازیابی
با محیطهای طبیعی پرداختهاند ،اما اثبات این نکته که
محیطهای شهری نیز میتوانند به اندازه محیطهای
طبیعی از کیفیت بازیابی برخوردار باشند ،در دو دهه اخیر
جریان مطالعات را به سمت شناسایی محیطهای شهری
بازیابنده و بررسی مؤلفههای مؤثر بر آن هدایت کرده
است .همانگونه که در (شکل  )10نشان داده شده است،
دستاوردهای پژوهشی حاکی از این است که وجود عناصر
طبیعی (مانند :درختان ،گلها ،چمن و اشکال مختلف
عناصر آبی) در محیطهای شهری و افزایش میزان حضور
آنها در اکثر موارد به ارتقای ادراک کیفیت بازیابی منجر
میشود ،بنابراین محیطهای طبیعی انسان ساخت مانند:
انواع پارکها و باغهای شهری همواره از کیفیت بازیابی
بیشتری در مقایسه با سایر فضاهای شهری برخوردارند.

شکل  :9چارچوب روششناختی پژوهشهای حوزه محیطهای شهری بازیابنده
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اما فضاهای مصنوع شهری نیز چنانچه دربرگیرنده
سطح مناسبی از کیفیتهای فراغت ،انسجام ،جذابیت،
سازگاری ،پیچیدگی و رازآمیزی باشند ،میتوانند به همان
میزان از خصلت بازیابندگی برخوردار باشند .همچنانکه
وجود ارزشهای هویتی ،تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی
در کنار حس تعلق و خاطرهانگیز بودن فضاها میتوانند
در این زمینه مؤثر واقع شوند .معدود مطالعاتی نیز تأثیر
مؤلفههای خرد مقیاس کالبدی -بصری (همچون ارتفاع
ساختمانها ،شکل و فرم خط آسمان و جزییات معمارانه
نماهای جدارها) را بر نحوه ادراک کیفیت بازیابی به اثبات
رساندهاند .به طور کلی محیطهای شهری که از دیدگاه
مردم جذاب ،زیبا و به لحاظ بصری -عملکردی مورد
ترجیحاند ،میتوانند بهطور بالقوه دربردارنده کیفیت بازیابی
باشند .پارهای از مطالعات نیز به اثبات تأثیر مؤلفههای

فردی (از قبیل جنسیت ،سن ،نوع و میزان تحصیالت و
حتی شرایط عاطفی -روانی و شرایط کاری) بر نحوه ادراک
و ارزیابی این کیفیت در محیطهای شهری پرداختهاند.
علیرغم روند رو به رشد پژوهشها در زمینههای مختلف
عینی و ذهنی ،اما همچنان سؤاالت بسیاری در خصوص
کیفیت بازیابی در محیطهای شهری بدون پاسخ باقی
مانده است که نیازمند پژوهشهای متعدد و صرف زمان
برای دستیابی به پاسخهای قطعی است .از سوی دیگر
اثبات برخی روابط کشف شده درباره متغیرهای فردی و
بهویژه آنجا که مؤلفهها با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی
میآمیزند ،به بررسیهای بیشتر ،عمیقتر و انجام مطالعات
در بسترهای بومی هر جامعه نیاز دارد .در این میان توجه
به نکات ذیل حائز اهمیت است:
 -استفاده از روشهای پژوهش ترکیبی ،به منظور شناسایی

مروری فراروشی بر رویکرد بازیابندگی محیطهای شهری
شامره صفحه مقاله239-255 :

و تعمیق ابعاد مؤثری که در شیوههای کمی متداول
مغفول میمانند .همچون تفاوتهای ناشی از خصیصههای
فردی و ارزشهای هویتی ،تاریخی و فرهنگی -اجتماعی
محیطهای شهری.
 استفاده از تکنیکها و ابزارهای روز آمدتر مانند تکنیکردیابی مسیر حرکت چشم ،شبیهسازیهای مجازی و غیر
به منظور توسعه شیوههای شناختی.
 تأکید بر شناسایی ابعاد و مؤلفههای فیزیکی محیطها(مانند :ساختمانها ،نمای جداره ،مبلمانها و تجهیزات
شهری ،اتومبیلها و حضور مردم و سایر جانداران) مؤثر بر
شماره
ردیف
نشانگر مقاله
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2
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3

a3

4

a4

5

a5

شکلگیری و ارتقای کیفیت بازیابی بهعنوان مؤلفهای که
کمتر به آن پرداخته شده است.
 تأکید بر شناسایی ویژگیهای هر یک از مؤلفههایفیزیکی محیط (مانند :شکل و فرم ،ابعاد و اندازه ،رنگ،
جنس) مؤثر بر شکلگیری و ارتقای کیفیت بازیابی
بهعنوان مؤلفهای که کمتر به آن پرداخته شده است.
 تأکید بر شناسایی چگونگی تأثیر مؤلفههای حسیغیربصری مانند :صدا ،بو ،المسه بر شکلگیری و نحوه
ادراک کیفیت بازیابی در شهرها.
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شکل  :10جریانشناسی یافتهها و دستاوردهای پژوهشی
دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ

ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ

ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮع ﺷﻬﺮي

•
•
•
•
•

وﺟﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﺷﻬﺮي )ﻣﻴﺪانﻫﺎي ﺷﻬﺮي ،ﻛﺎﻓﻲ ﺷﺎپﻫﺎ ،ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ ،ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ -ﺗﺎرﻳﺨﻲ(.
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ادراك ﺷﺪه در ﭘﺎركﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي و ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎي ﭘﺮ ازدﺣﺎم ﺷﻬﺮي ،ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ و
ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ.
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﻴﺶﺗﺮ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ آب و ﻳﺎ درﺧﺘﺎن( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻳﺎ ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت آن ﻣﻜﺎن در اﻳﺠﺎد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ.
وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﺎن ﺟﺬاﺑﻴﺖ و زﻳﺒﺎﻳﻲ ادراك ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ادراك ﺷﺪه.
وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﺎن ﺗﻨﻮع ﺑﺼﺮي و ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ادراك ﺷﺪه.
وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺳﻨﻲ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ادراك و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ.
وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺰان زﻣﺎن در دﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ادراك و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﻧﻮاع
ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻬﺮي

•
•
•
•
•

وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻴﺎن ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﺑﺼﺮي )اﻧﺴﺠﺎم ،ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و رازآﻣﻴﺰي( ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ادراك ﺷﺪه.
وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻴﺎن ﺟﺬاﺑﻴﺖ ادراك ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ادراك ﺷﺪه.
وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ )ﺑﻪوﻳﮋه ﮔﻞﻫﺎ ،درﺧﺘﺎن و ﭼﻤﻦ( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ادراك ﺷﺪه.
وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﺎن ﺣﻀﻮر ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران )ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ،زﻧﺒﻮرﻫﺎ و ﻏﻴﺮه( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ادراك ﺷﺪه.
وﺟﻮد رواﺑﻂ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻴﺎن ﻧﻮع و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ادراك ﺷﺪه.

•
•
•
•
•
•
•
•

ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ادراك ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﺷﻬﺮي داراي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮي درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺼﻨﻮع.
وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ادراك ﺷﺪه و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺜﺒﺖ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻓﺮاد.
وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻴﺎن ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺘﮕﻲ رواﻧﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ در ﻣﺤﻴﻂ.
وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺼﺮي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ادراك ﺷﺪه.
وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﺎن ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺼﺮ آب ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ادراك ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺷﻬﺮي.
وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻃﺮات ﺷﺨﺼﻲ و ﻫﻮﻳﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ادراك ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ.
وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻴﺎن ﺷﻜﻞ ،ﻓﺮم و اﻧﺪازه ﻓﻀﺎﻫﺎ ،دﻳﺪﻫﺎ و ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎي ﺑﺼﺮي ،ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺑﺼﺮي ،ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮرﻳﺖ ،ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاري از ﻓﻀﺎ و وﺟﻮد
ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ.
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻴﺶ از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺷﻬﺮي ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.
وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻴﺎن ادراك ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﺮدي -ﻫﻮﻳﺘﻲ اﻓﺮاد )ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻛﻮدﻛﻲ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ -ﻋﺎﻃﻔﻲ(

•
•

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﻧﻮاع
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺷﻬﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي
ﻣﺼﻨﻮع ﺷﻬﺮي

•
•

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮي ﺧﺎص

• ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﺧﺎص ﺷﻬﺮي ،داراي ارزشﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ آراﻣﺴﺘﺎنﻫﺎ ،ﭘﺮدﻳﺲ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم و ﻏﻴﺮه(
• ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﺧﺎص ﺷﻬﺮي داراي ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ادراك ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
• ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺳﻜﻮن ،آراﻣﺶ ،اﻣﻨﻴﺖ ،ﻣﺤﺼﻮرﻳﺖ و وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﺎنﻫﺎ در ادراك ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ.
•

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺷﻜﻞدﻫﻨﺪه ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﺷﻬﺮي

•
•
•
•
•

وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻛﺎﻟﺒﺪي -ﺑﺼﺮي ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺷﻬﺮي )ﻫﻤﭽﻮن ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺷﻜﻞ و ﻓﺮم ﺧﻂ آﺳﻤﺎن و ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻣﻌﻤﺎري در ﻧﻤﺎي
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ( ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ادراك ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد.
وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻣﻌﻤﺎري در ﻧﻤﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ادراك ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد.
وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺗﻌﺪاد درﺧﺘﺎن و ﮔﻞﻫﺎ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ادراك ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد.
وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﺎن ﻣﻘﻴﺎس ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻴﺪانﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ادراك ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد.
وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﺎن وﺟﻮد ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ ،ﻧﻴﻤﻜﺖﻫﺎ و دﻛﻪﻫﺎي ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ادراك ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد در ﻣﻴﺪانﻫﺎي
ﺷﻬﺮي.
وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ اﺟﺰاء ﻳﻚ ﻣﻨﻈﺮه ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ادراك ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ادراك ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد.
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