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چکیده
که در موارد اندکی بدان پرداخته  شده  است. بعد زمان به ناچار بخش مهمی از  زمان در طراحی شهری از مباحثی است 
ک شخص در فضا قابل تعمیم و بررسی است. تجربه ذهنی  ک در شهر است و در سطوح مختلف از جمله شیوه ادرا فرآیند ادرا
ک  از زمان، متأثر از برخی متغیرهای مکان است. پس از ارائه ایده اولیه پژوهش با اتکا به حوزه های نظری موجود در باب ادرا
که تحت  ک زمان در مکان شهری و بررسی ارتباط، میان عناصری است  زمان، هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر ادرا
زمان در مکان تغییر می کنند. برای دستیابی به این هدف پژوهش، میدان نقش جهان اصفهان به صورت موردپژوهی با 
گرفته  است. آمیخته پژوهی به دلیل بهره مندی  کتشافی( مورد بررسی قرار  استفاده از روش تحقیق ترکیبی )آمیخته پژوهی ا
کاستی های آنها امکان درک همه  جانبه از موضوع را فراهم می کند. از این  رو نوشتار  کیفی و رفع  کمی و  توأمان از روش های 
ک حس  زمان در شهر را با  پیِش  رو دو هدف عمده را پیگیری می کند. نخست، سعی نموده تا تجارب زیسته افراد از ادرا
که براساس  کیفی است، مورد شناخت و تبیین قرار دهد  که یک رویکرد  استفاده از روش پدیدارشناسی)روش پایه پژوهش( 
ک پدیده حس زمان براساس آنها در ذهن مردم شکل می گیرد.  که در مجموع، ادرا آن سه مفهوم)تم3( اصلی استخراج شده 
که تحت تأثیر مضامین و  این سه مفهوم عبارتند از: »حس آهنگین بودن )ریتم4(«، »حس ضربآهنگ مکان« و »حس تغییر« 
زیرمضمون ها، مؤید مؤلفه های مدل پیشنهادی پژوهش اند. دوم، برای تعمیق در بررسی داده های مرحله نخست، روش 

گردیده  است. گرفته شده است. در نهایت نتایج تحقیق با توجه به تفسیر آمیخته دو روش ارائه  کمی پیش 

گان کلیدی: حس زمان، عوامل محیطی، هنجارهای محیطی، روش ترکیبی، میدان نقش جهان اصفهان. واژ
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1. مقدمه
 با نگاهی به پیشینه مفهوم زمان در ادبیات طراحی شهری می توان 
که عماًل رویکردی انتزاعی به این مفهوم در پژوهش های  دریافت 
دارد؛  وجود  شهری  فضای  چهارم  بعد  عنوان  به  شهری،  طراحی 
و  ک  ادرا مفاهیم  با  ارتباط  در  گسترده ای  ادبیات  از  که  حالی  در 
روانشناسی محیطی در زندگی روزمره غفلت می شود. این پژوهش 
ک حس  زمان در شهر را با  سعی نموده تا تجارب زیسته افراد از ادرا
استفاده از یک روش ترکیبی مورد بررسی قراردهد. پژوهش پس از 
ک حس  زمان در میدان از طریق  موردپژوهی مفاهیم مربوط به ادرا
که چه  مصاحبه های عمیق به دنبال پاسخ به این پرسش هاست 
از حضورمان در فضای  زمان هایی  ما  که  عواملی سبب می شوند 
کیفی چون آرامش بخش بودن، خاطره انگیزی  شهری را با مفاهیم 
کنیم، چه مؤلفه های محیطی بر این  و یا پرنشاط بودن توصیف 
ضربآهنگ  متغیرهایی  چــه  و  مؤثرند  ــان  زم حــس  از  مــا  کـــات  ادرا
را در زمان های مختلف تحت تأثیر قرار می دهند. برای  کــی ما  ادرا
گرفته  است.  دستیابی به موارد فوق، تحقیق از روش ترکیبی بهره 
کیفی است. بنابراین ابتدا بحث درباره روابط  روش پایه تحقیق، 
تفسیر  و  توصیف  طریق  از  زمــان  ک  ادرا بر  مؤثر  مؤلفه های  میان 
کاربران فضا )20 دانشجوی شهرسازی( و استخراج مضامین  تجربه 
گرفته تا بتوان به یک چارچوب بندی از مفاهیم و مضامین  انجام 
ک از زمان در طراحی شهری دست  استخراج شده برای تحلیل ادرا
یافت. سپس در مرحله دوم با تعمیم به یک جامعه آماری بزرگتر 
کیفی  روش  یافته های  میان  روابـــط  تعمیق  ــرای  ب کمی  روش  از 

بهره گرفته  شد.

2. روش تحقیق
روش  از  استفاده  با  که  اســت  موردپژوهی  نــوع  از  حاضر  پژوهش   
تحقیق "آمیخته )ترکیبی(" صورت گرفته  است، که طی آن پژوهشگر 
از هردو  با  استفاده  یافته ها  گــردآورى، تحلیل و یکپارچه سازى  به 
 Tashakkori & Creswell,( کیفی می پردازد کّمی و  نوع روش هاى 
در  پژوهش  همچنین   .)2007 Quoted from Hariri, 2015:56
است.  کتشافی  متوالی_ا نوع  از  ترکیبی  پژوهش های  دسته بندی 
کیفی)روش پایه( در یک فرآیند  در این نوع تحقیق ابتدا داده های 
دوم،  مرحله  در  سپس  می شوند،   تحلیل  و  ــردآوری  گـ کتشافی  ا
کمی)روش تکمیلی( تعمیم داده  می شود.  تحلیل داده ها به روش 
در نهایت، هر دو تحلیل کمی و کیفی یکجا مورد تفسیر قرار می گیرند 
تحقیق  روش  نخست،  مرحله  در   .)Mohamadpoor, 2011:124(
کیفی پیش گرفته  شد. در این راستا از شیوه مصاحبه و تحلیل محتوا 
نیمه  انجام مصاحبه های عمیق  با  و  استدالل منطقی  بر مبنای 
ساختار یافته از 20 نمونه منتخب به صورت هدفمند )20 دانشجوی 
زمان های  در  محقق  مشاهده های  با  ــوأم  ت و  شهرسازی(  رشته 
به  کمی  روش  یعنی  دوم،  روش  بهره گرفته  شــده  اســت.  مختلف 
منظور تکمیل شناخت عمیق از روابط، میان متغیرها طراحی گردید 
به مصاحبه های میدانی  اقدام  که درآن 10 دانشجوی شهرسازی 
با توجه به تحلیل مصاحبه های تهیه شده، هنجارها و  نمودند. 
گردیدند. اوزان  کمی امتیازدهی  مؤلفه های محیطی برای ارزیابی 

تکنیک  براساس  از هنجارهای محیطی  برای هریک  تعیین شده 
که طی آن رابطه  Zebardast,2002( AHP( مورد تحلیل قرار گرفت 
همبستگی میان "عوامل محیطی" و "برآیند هنجارها" در حوزه ها 
مشخص شد. برای نمونه گیری و تعیین حجم نمونه، تعداد معینی 
از افراد در میدان مورد ارزیابی قرار گرفتند )330 نفر در این پژوهش(. 
حجم نمونه مورد پژوهش نیز از رابطه کوکران براساس حجم جامعه 
آماری100 هزار نفر و درصد اطمینان مورد نظر در پژوهش، عدد 321 
تنوع جنسی،  به  افــراد سعی شد  از  آمد. در نمونه گیری  به دست 
کی  سنی، میزان تحصیالت، هدف سفر و سالم  بودن سازوکار ادرا
افراد نمونه به ده دسته 33 تایی تقسیم  گردد. تعداد  آنها توجه 
گرفت و از آنها خواسته  که توسط 10 مصاحبه کننده صورت  گردید 
شد ضمن ثبت مشخصات مصاحبه  شونده، نقطه  انجام مصاحبه 
گردد. در  گیری آن تعیین  روی نقشه و زمان آن برای اطمینان از فرا
پایان پس از تعیین 15 حوزه ذهنی از پرسشنامه ها، هر یک از 33 
که توسط مصاحبه کنندگان پر  شده  بود، برای  پرسشنامه تشریحی 
که براساس 33  تحلیل محتوا براساس نظر مردم امتیازدهی شد 
پرسشنامه امتیازدهی شده، یک پرسشنامه فازی جامع براساس 
گردید. مرحله سوم شامل تهیه یک پرسشنامه  نظرات مردم تهیه 
تا 1 به  تأثیر 0  که با یک ضریب  کارشناس بوده  براساس نظر خود 
امتیازهای مردم وارد می شود. در نهایت، امتیاز های ناشی از برآیند 

این دو، در محیط نرم افزار Expert choice مورد تحلیل قرارگرفت1.

3. ادبیات مرتبط با موضوع
3.1. مفهوم حس زمان

به  اســت،   »dimension«کـــلـــمـــه التین  زبــان  در  بعد  واژه  معنای   
معنای »یک توسعه قابل اندازه گیری از یک طول، عمق یا ارتفاع« 
)oxford,2015(. در نگاهی انتزاعی به فضای  شهری، خط، سطح و 
حجم ابعادی هستند که شکل و فرم فضا را معنی دار می کنند. اما آیا 
که خط، سطح و حجم ویژگی های خاص فرم اند و ابعاد  همچنان 
آن خوانده می شوند، زمان نیز یک ویژگی خاص و وابسته به فرم و 
که درقالب حرکت تبلور می یابد؟ زمان بستری  بعد چهارم آن است 
که در آن فرم تجربه می شود، اما خود یک ویژگی مربوط به  است 
که فرم مستقل از آن نیز وجود دارد و سه ویژگی  فرم نیست؛ چرا 
کافیست.  ذاتی خط و سطح و حجم برای تصدیق موجودیت آن 
از طرفی فرم از یک زاویه دید و بدون حرکت نیز قابل درک است و 
کم نمی کند. تنها از طریق زمان تجربه   این چیزی از موجودیت آن 
ما از فرم توسعه می یابد. زمان هم صرفًا وابسته به فرم نیست؛ چرا 
که تجربه  بصری که در نتیجه حرکت در ارتباط با فرم اتفاق می افتد، 
تنها تجربه  زمانی نیست. زمان در ارتباط با تاریکی و روشنی، شلوغ 
ک است.   شدن و خلوت  شدن خیابان در ساعاتی از روز نیز قابل ادرا
ک زمان مؤثرند.  که بر ادرا از دیگر سو عوامل ذهنی هم وجود  دارند 
ک زمان تأثیر دارند، عبارتند از:  که به طور خاص بر ادرا سه متغیر 

کیفی: کمی سازی مؤلفه های  1  برای مطالعه بیشتر در باب 
گامی در  کیفیت های محیطی  بهزادفر، مصطفی و دیگران )1391(، ارتقای 
جهت توسعه پایدار اجتماعی نمونه موردی: بافت تاریخی جلفا، فصلنامه 

علمی و پژوهشی ساخت شهر، شماره 20. 
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ج( و  ب(انگیختگی  اطــالعــات،  پـــردازش  میزان  و  الف(هوشیاری 
صرفًا  زمان  تلقی   .)Angrilli et al.,1997: 972( حاالت  احساسی1 
به عنوان بعد چهارم فرم موضوعیت ندارد بلکه آنچه قابل تحلیل 
برخی  طریق  از  می تواند  که  است  بودن  زمانمند  احساس  است، 
این  گیرد.  صورت  فضا  در  ذهنی  و  فرهنگی  اجتماعی،  رفتارهای 
اجتماع،  همچون  مکان  ابعاد  تمام  طریق  از  می تواند  زمانمندی 
گرم شدن هوا و زرد  فرهنگ و فرم و حتی طبیعت همچون سرد و 
ک شود. چندین مدل تئوری نیز برای بیان  شدن برگ درختان ادرا
که عبارتند   ک ذهنی زمان ارائه شده  عوامل مؤثر بر جنبه های ادرا
که بیان می دارد،  از )Mate et al.,2009: 3( 1( مدل اندازه حافظه: 
که برای ذخیره اطالعات در  کــی به حجم فضایی  مدت زمان ادرا
ذهن الزم است، بستگی دارد. بنابراین پیچیدگی بیشتر یا تعداد 
محرک بیشتر، به فضای حافظه بیشتر نیاز دارد و مدت زمان  ذهنی 
ک  را افزایش می دهد، 2( تقسیم بندی تغییرات: تعداد تغییرات ادرا
ک مدت زمان شناخته می شود. این  شده، مسئول انبساط در ادرا
تئوری تغییر را به عنوان شاخصی برای انبساط مدت زمان ذهنی 
تقسیم  بیشتر  مجزای  بخش های  به  مدتی  طول  گر  ا می پندارد. 
ک  که منجر به افزایش ادرا ک میشود  شود، تغییرات بیشتری ادرا
زمان می گردد و 3( مدل منبع توجه: هر چه میزان توجه به زمان 
ک می شود. شناخت دقیق این  کمتر باشد، مدت زمان کمتری ادرا
ک ما از فضا برای تأثیرگذاری بر  متغیرها و نحوه ارتباط آنها با ادرا
حس  ما از مکان شهری بسیار مهم خواهد بود. محققان معتقدند 
که »ما هیچ حسی از زمان خالی نداریم« بلکه درواقع طول مدت 
یک محرک را احساس می کنیم. زمان خودش یک محرک نیست. 
تحریف  مختلف  محرک های  که  داده  نشان  همچنین  تحقیقات 
که احساسات متنوعی  همانندی از زمان را در افراد موجب می شود 
تغییرات  که  ایجاد می نماید. علوم عصب شناسی معتقدند  ما  در 
در ترکیب شیمیایی مغز مسئول تحریف زمان، حتی تا چند دقیقه 
به  می کنیم،  تمرکز  چیزی  بر  یا  می شویم  برانگیخته  وقتی  اســت. 
تجربه  می شود.  تولید  مغز  در  شیمیایی  مــاده  دوپامین،  وسیله 
و  توجه  میزان  انگیختگی،  از  مختلفی  سطوح  که  می دهد  نشان 
میزان پردازش اطالعات )Angrilli et al., 1997: 973( تحریف های 
ک ما از مکان به  ک زمان و نتیجتًا ادرا مهمی را در تخمین و ادرا
سبب   ... و  هیجان  آرامـــش،  چــون  مختلف  هنجارهای  وسیله 
محرک های  برخی  که  می دهند  نشان  دیگر  مطالعات  می شود. 
ک زمان شوند مانند  حسی خاص می توانند سبب تحریف در ادرا
 )Wearden et al., 1998: 97(نور ،)Eisler &  Eisler, 1992:340( صدا
با پیچیدگی  ، حرکتBrown( )1995:105, و حس المسه. درواقع 
قرار  پـــردازش  مــورد  بیشتری  اطــالعــات  شهری،  محیط  در  بیشتر 
Isaacs, 2001:121-( می گیرد و مدت زمان ذهنی طوالنیتر می شود
122(. »ساداال« نیز )Sadalla et al.,1990( معتقد است، ضربآهنگ 
بر  که  کرد  ایجاد خواهد  را  کــی ما در فضا هنجارهای محیطی  ادرا
مختلفی  احساسات   .)1 شماره  )تصویر  مؤثرند  مکان  از  ما  حس 
از  توجهی  قابل  موضوعات  اســتــرس،  و  هیجان  و  شــور  همچون 

1 (a) attention and amount of information processing (b) arousal, 
and (c) affective valence12-perceived duration

زمــان  ک  ادرا بــر  مؤثر  ذهنی  محرک های  و  محیط  میان  ارتــبــاط 
کیفیت مکان توسط این ارتباط  است، اما نکته مهمتر متأثر شدن 
اثر بگذارد و یا  گذر زمان  است. ممکن است قصد پیاده بر تجربه 
گیرد  رفتار پیاده ها تحت تأثیر یک سری محرک های محیطی قرار 
گستره ای از  و رفتار فرد را برخالف قصد سفر او تغییر دهد. براساس 
تحقیقات پذیرفته شده درباره محیط های پیاده، افراد پیچیدگی 
که درگیری حسی بیشتری ایجاد می کنند را  بیشتر با محیط هایی 
از  می دهند.  برتری  غیرمحرک  و  یکنواخت  محیط های  به  نسبت 
کارگیری حس زمان در طراحی می توان به دستکاری  نمونه های به 
کرد. در این باغ ها  زمان در باغ های تفریحی قرن 17 در ژاپن اشاره 
کنترل حرکات بدن از طریق ایجاد یک محیط پیچیده و چند الیه 
که این امر عالوه بر آرام کردن فیزیکی شخص، توجه  گرفته  صورت  
مستقیم، انگیختگی و همچنین میزان پردازش اطالعات را افزایش 
کندتر  که شخص به لحاظ فیزیکی  می دهد. در نتیجه این حقیقت 
می شود، می تواند با یک افزایش در طول زمان ذهنی همراه شود. 
که زمان بیشتری  این امر منجر به یک خطای حسی مبنی بر این 
گذشته و فاصله بیشتری پیموده شده  می گردد، بنابراین باغ تجربه 
نظر  به  واقعی  بــاغ  ابعاد  از  بزرگتر  زمانی  و  فضایی  لحاظ  به  شــده 

.)Isaacs, 2001:122-125(می رسد
3.2. مؤلفه های نمایانگر زمان

 مروری بر پیشینه مطالعات تجربی و ادارکی مربوط به حس زمان 
مجموعًا  که  اســت  مؤلفه هایی  وجــود  گویای  شهری،  فضای  در 
ک از حس زمان را تحت تأثیر قرار می دهند. این مؤلفه ها در یک  ادرا

کلی به صورت زیر قابل طبقه بندی اند: دسته بندی 
3.2.1. متغیرهای غیرزمانی

این  در  چندی  غیرزمانی  عوامل  که  می دهند  نشان  "مطالعات 
ک ذهنی از زمان مؤثرند. این عوامل عبارتند از: تعداد وقایعی  ادرا
Buffardi, 1971:293-( می دهند  خ  ر زمــانــی  واحـــد  یــک  در  کــه 

294(، میزان پیچیدگی وقایع و در نتیجه میزان حافظه  مورد نظر 
 Thomas( واقعه  ک  ادرا پیچیدگی  وقایع،  تنوع  آنها،  ثبت  بــرای 
فرد  درونــی  عاطفی  و  احساسی  حــاالت   ،)& Weaver, 1975:363
نسبت به واقعه، بزرگی و شدت واقعه )Wilkie, 1987:35( و باالخره 
 sadalla,1990:234 Quoted from زمان")  اضطرار  احساس  میزان 
Rezazadeh,2003 (. این متغیرها از پایگاه نظری برخوردار بوده و 
کی زمان  کی و روانشناسی و مباحث ادرا در ارتباط با تئوری های ادرا
کند یا تند و دیگر  ذهنی اند و منجر به ایجاد محیطی با ضربآهنگ 
ذهنی  تجربه  به  مربوط  سنجه های  می شوند.  محیطی  کیفیات 

کرد: ضربآهنگ محیط را می توان به دو دسته تقسیم 
کنشی: این شاخص ها تنها عوامل بیرونی و رفتاری  1( سنجه های وا
عوامل  نمی توانند  و  می دهند  قــرار  سنجش  مــورد  را  زمــان  ک  ادرا
ک از نحوه  ک را بسنجند. بیشتر معلول ادرا درونی و متغیرهای ادرا
باالی  سرعت  پیاده،  حرکت  سرعت  همچون  هستند.  زمــان  گذر 
.)sadalla,1990:234-236("اتومبیل ها، زمان کم تعامالت اجتماعی
از  ک  ادرا نــحــوه  دلــیــل  شاخص ها  ایــن  محیطی:  متغیرهای   )2
که در مطالعات تجربی تحت  زمان و ضربآهنگ هستند؛ عواملی 
عنوان عوامل مؤثر بر مدت زمان ذهنی مطرح شده اند و بر تجربه 
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شماره شانزدهم
که بر تجربه  که عواملی  ضرباهنگ فضا مؤثرند. " شاید این فرض 
اثرگذارند،  هم  ضربآهنگ  تجربه  بر  میگذارند،  تأثیر  زمــان  مــدت 
تعداد  همچون   .")Sadalla, 1990: 234( برسد  به  نظر  منطقی 
 ،)Buffardi, 1971(مــی دهــنــد خ  ر زمانی  واحــد  یک  در  که  وقایعی 
میزان پیچیدگی وقایع و در نتیجه میزان حافظه مورد نیز برای ثبت 
 Block & Reed:( تنوع وقایع ،)Mulligan & Shiffman: 1979( آنها
 ،)Thomas & Weaver: 1975( واقعه  ک  ادرا پیچیدگی   ،)1978
 Edmonds,( حاالت احساسی و عاطفی درونی فرد نسبت به واقعه
 )Wilkie, 1987( بزرگی و شدت واقعه ،)Cahoon, & Bridges: 1981
 Quigley, Combs, & O’Leary:( زمان  اضطرار  احساس  میزان  و 
پــردازش اطالعات و ظرفیت احساسی  انگیختگی، میزان   .)1984
یا  مثبت  کنش  )وا محیط  به  نسبت  کنش  وا  ،  )Angrilli ,1997(
و هزینه های  رقابت   ،)... و  اختیاری  منفی(، هدف سفر)ضروری، 
مدت  تقسیم بندی  توجه،  میزان   ،)Sadalla, 1990: 234( زندگی 
دریافتی  اطــالعــات  حجم  شـــده،  ک  ادرا تغییرات  تــعــداد  ــان،  زمـ

.)Isaacs, 2001( و مقیاس محیط )Mate,2009:3(
3.2.2. متغیرهای)کیفی(هنجاری

با  را  زمـــان  ضربآهنگ  از  ک  ادرا محققان  شــد،  ــاره  اشـ چنانچه   
که ما آنها را در این  احساساتی همراه دانسته اند )تصویر شماره1( 
از  هنجاری  متغیرهای  می نامیم.  هنجاری  متغیرهای  تحقیق 
که نتیجه و حال و هوای ناشی از متغیرهای کمی  جنس کیفیت اند 
کمیت ها مانند پیچیدگی، تعداد و تنوع ارزش نیستند و  هستند. 
کیفیت های  اما این ضربآهنگ ها  تأثیر دارنــد،  بر ضربآهنگ زمان 
متغیر  یک  حــال  عین  در  مؤلفه ها  ایــن  می کنند.  ایجاد  متنوعی 

که فراغت  هستند، زیرا در فضای شهری تغییر می کنند مانند وقتی 
کم یا زیاد است؛ همچنین هنجارهایی همچون سرزندگی،  خاطر 
قابل  مصاحبه ها  تحلیل  از  انــدوهــی.  دل  و  بــودن  بخش  آرامــش 
استنباط است که این هنجارها چگونه در زمان های خاص بر غنای 
که این موضوع را هنگام غروب خورشید،  حسی مکان می افزایند 

ایام نوروز و ... می توان دریافت.
3.2.3. نمودهای پویشی زمان

فضای  در  ــان  زم عینی  نمود  عــنــوان  بــه  کــه  اســت  مفهومی  ریتم   
روانشناختی  و  "فیزیکی  نظر  نقطه  از  اســت.  ک  ادرا قابل  شهری 
ریتم به صورت انتزاعی به عنوان یک رویداد منظم )که در فواصل 
با یک توالی منظم  یا به عنوان حرکتی  خ می دهد(  زمانی معین ر
از عناصر ضعیف و قوی و یا به عنوان یک چرخه تعریف می شود" 
که  جایی  هــر  در  نظر"لوفور1"ریتم  از   .)Wunderlich,2008:93(
دارد،  وجــود  ــرژی  ان مصرف  و  زمــان  یک  مکان،  یک  میان  تعامل 
دیده می شود  .)Lefebvre, 2004: 15( نمود این مصرف انرژی در 
فضای شهری ابعاد حسی صداها، بوها و حرکات جنبشی هستند 
نتیجه  در  را  زمــان  ک  ادرا "لــوفــور"  واقــع  در   .)Palipane, 2011:6(
که به  بازرخداد یکی سری از وقایع و نمودهای محیطی می بیند 
زمــان،  بازنمایی  ضمن  و  می شوند  تکرار  فضا  در  دوره ای  صــورت 
ج می کنند. "واندرلیچ2" به برخی از نمودهای  روزمرهگی ما را مدر

پویشی محیطی در دسته بندی خود اشاره می نماید.

1 Lefebvre
2 Wunderlich

)238 :1990 ,Sadalla( تصویر 1 : برخی هنجارهای محیطی ناشی از متغیرهای غیرزمانی در نمودار خوشه ای پژوهش ساداال
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شانزدهم شماره 

4. مدل تحلیلی پژوهش
ــدول2( را نــمــودهــای پویشی،  ــ ســه مــؤلــفــه  اصــلــی ایـــن مـــدل )جـ
زمان  نمایان کننده  و  متبلور  )آنچه  نمایانگری  زیرمجموعه های 
است( و زیرمجموعه های هنجاری )کیفیت های ناشی از متغیر های 
عناصر  و  عوامل  کــدام  هر  ذیل  که  می دهند  تشکیل  نمایانگری( 
مرتبط به هر یک قرار می گیرد. عوامل و عناصر محیطی به عنوان 
زیرمؤلفه های نمودهای پویشی محیطی هستند و عوامل محیطی 
می یابند.  جلوه  آنها  در  زمــانــی  تغییرات  کــه  می شوند  شامل  را 
کمی اصلی  زیرمجموعه های نمایانگری زمان را یک متغیر مستقل 
متغیر  آن  دیگر  زیرمجموعه  و  می دهد  تشکیل  زمــان  متغیر  یعنی 
کمی وابسته است. متغیرهای غیر زمانی خود به دو دسته فردی 
و محیطی تقسم می شوند. متغیر محیطی خود به دو دسته اصلی 
کنش ما در محیط های با ضربآهنگ های مختلف  کنشی )که وا و وا
ک  که بر ادرا است( تقسیم می شوند. متغیر های فردی یا ضمیری 
کی درونی دارند. متغیرهای  ما از زمان تأثیر می گذارند، مبنای ادرا
کنشی تقسیم می شوند: 1( اصلی:  محیطی به دو دسته اصلی و وا
پیچیدگی،  می دهند؛  خ  ر زمانی  واحــد  یک  در  که  وقایعی  تعداد 
در  آ نها  میزان  تحت  محیطی  عوامل  تغییر  که  و...  وقایع  تنوع 

کنش  وا کنشی:  وا و 2( عوامل غیرزمانی  محیط مشاهده می شود 
ما به متغیرهای محیطی اصلی و تحت تأثیر عوامل فردی)ضمیری( 
ک ضربآهنگ فضا تأثیر  هستند اما خود نیز به طور مستقل بر ادرا
می گذارند، مانند: سرعت حرکت پیاده، سرعت باالی اتومبیل ها و 
سطح تعامالت اجتماعی. در آخر زیرمجموعه های هنجاری زمان 
مؤلفه های  تمام  به  وابسته  کیفی  متغیرهای  شامل  که  هستند 

پیشین می باشند.
مدل  همچون  پیشین  دســتــه بــنــدی هــای  بــا  فـــوق  مـــدل  تــفــاوت 
کید بر جزنگری است. در جدول فوق فرهنگ و اجتماع  »ماتوس« تأ
در  دسته بندی  یــک  در  همپوشانی  و  تنگاتنگ  ارتــبــاط  دلیل  بــه 
به  وابسته  ریتم های حسی هم  از طرف دیگر  گرفته شده اند.  نظر 
ریتم های اجتماعی بوده )طبخ غذاهای خاص در مراسمات و بوی 
لباس مردمی که صبح ها به سرکار می روند( و هم وابسته به ریتم های 
طبیعی )بوی گیاهان و صدای باران(. درنتیجه در مدل به دو دسته 
حسی  اجتماعی و حسی  طبیعی تقسیم می شوند. در عنوان محیط 
در  انسانی  اثــرات  بازنمودی  های  جنبه  به  تنها  نیز  انسان ساخت 
محیط جدای از جنبه اجتماعی توجه  شده، بنابراین نمودهایی 

گرفته  است. کالبد، نور، رنگ و... در این دسته قرار  همچون 

 )underlich,2013()Wunderlich,2008( " جدول 1: دسته بندی انواع ریتم های مکان براساس دیدگاه "واندرلیچ"، "یان گهل "، "لوفور" و"زروباول 
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زمان  اجتماعی  ریتم های 
بندی شده

- الگوی فعالیت های ضروری.
- مقید به جداول زمانی و برنامه های سازمانی.

- دارای زمان قابل پیش بینی و تصادفی نبودن.

ــای اجــتــمــاعــی  ــ ــم ه ــ ــت ــ ری
اختیاری

- توالی های قابل انعطاف از فعالیت های استراحت و تمدد اعصاب در فضای عمومی.
- دارای ساختار تناوبی نسبتا انعطاف پذیر.

- دوره زمانی ثابتی ندارند.

فعالیت های  ــتــم هــای  ری
فعالیت ها  سایر  از  منتج 

)فعالیت اجتماعی(

- الگوهای متوالی از فعالیت های اجتماعی و خود به خودی و بصورت اتفاقی 
- مقید به برنامه های زمانی نیستند. 

کاری، مالقات با دوستان. مثال: مالقات های 

ریـــتـــم هــــای وابـــســـتـــه به 
اجتماع

- الگوهای زمانی تکرار پذیر فعالیت های اجتماعی همگانی هستند.
- شامل بیشتر از یک شخص.

- قابل پیش بینی و قابل رویت.
کردن خیابان.ریتم های عملکردی - الگوهای زمانی از فعالیت های مدیریتی و عملکردی در فضای شهری. مثال: تمیز 

که از طریق رفتار های خاص قابل شناسایی هستند همچون ریتم های فرهنگی - الگوهای زمانی از فعالیت های فرهنگی هستند 
مراسمات مذهبی در فضای شهری.

ی
ضای

ی ف
ها

م 
ریت

اجزایی  و  عناصر  اجــســام، 
کرده  که در فضا حرکت  که 

و یا حرکت را القا می کنند.

- از نظر ناظر در حال حرکت ریتم هستند.ریتم های فضایی ثابت)ایستا(
کف، ردیف مغازه ها. - تکرار رنگ ها و عناصر در نمای ساختمان یا 

ریتم های فضایی پویا

-در فضا با یک سرعت خاص به صورت تناوبی و قاعده مند حرکت  می کنند.
 -در ارتباط با ناظر ثابت متحرک به نظر می رسند. 

که در تقاطع ها  گروه مردم و ماشین هایی  که در حرکتند،  -جریان ماشین هایی 
شروع به حرکت می کنند و می ایستند.

ریتم های 
طبیعی

- الگوهای چرخه ای زمانی از تغییرات طبیعی.
گذارند. که بر مردم و شکل ساخت تاثیر می   - تغییرات طبیعی چرخه ای روزانه و فصلی 

کوچه هاصداها کردن در  گان، پارس سگ ها، بازی  - صداهای قوی و ضعیف شونده ناشی از نزدیک و دور شدن خودروها، آواز پرنده 

که صبح زود در حال عبورند، رطوبت و بوی زمین بعد از شب بارانی.بوها - عطر لباس مردمی 
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شماره شانزدهم

گردآوری و تحلیل داده ها در میدان نقش جهان کیفی  5. روش 
شهر  کــن  ســا همگی  کــه  دانــشــجــویــان  بــا  عمیق  مصاحبه های  از 
کــه در  اصفهان بــودنــد، ســه مــفــهــوم)تــم(1اصــلــی اســتــخــراج شــده 
ک پدیده حس  زمان براساس آنها در ذهن مردم شکل  مجموع ادرا
)ریتم(«،  بودن  این سه مفهوم عبارتند از »حس آهنگین  می گیرد. 
که تحت تأثیر مضامین و  »حس ضربآهنگ مکان« و »حس تغییر« 

زیرمضمون ها هستند.
- حس آهنگین بودن )ریتم(: حس بازرخداد رویدادها با یک نظم 
هماهنگ است. مصاحبه شوندگان حس خود از زمان را با بازرخداد 
که  رویدادهایی  و  شبانه روز  فصول،  ریتم  همچون  ریتمی  وقایع 
ساالنه تکرار می شوند، بیان نمودند؛ " زرد شدن برگ درختان در 

پاییز"، "بارش برف در زمستان"و "برگزاری نماز در ظهرها".
سرعت  از  ک  ادرا به  مربوط  ویژگی  این  ضربآهنگ مکان:  حس   -
کندی یک سری از متغیرهای  گذر  زمان است و اشاره به تندی و 
تند  و  کند  این ضربآهنگ های  اوقات مختلف  دارد.  در  غیرزمانی 
گذر زمان دارند و بر این اساس  ک ما سرعت  نقش مهمی در ادرا
احساسات مختلف مثبت و منفی را به وجود می آورند. برای مثال 
ازدحام  یا  و  اشــاره شــده:" جنبوجوش هنگام ظهر  در مصاحبه ها 
ایجاد کرده و سبب حس  را  تندتری  نوروز ضربآهنگ  تعطیالت  در 
کاهش فعالیت ها و سکوت در شب  هیجان و نشاط می گردد و یا 

آرامش ایجاد می کند)تصویر شماره 3(". 
 - حس تغییر: این مفهوم با تحول در اوضاع و احوال محیطی و با 

متغیرهای غیر زمانی مقیاس سنجش نمودهای محیطی هستند. نمودهای محیطی برحسب آنها تغییر می کنند.
متغیر زمانی  نمود محیطی + متغیر غیر زمانی  ←   کیفیت)هنجار(

نوروز)زمان نوروز(  درجه شدت، تغییر و ...عوامل محیطی در این زمان   ←   حال و هوای نوروز)شاد بودن، نشاط، سرزندگی(
برای مثال: تنوع و شدت)متغیر غیر زمانی( فعالیت ها و حضور مردم)نمود محیطی( در زمان نوروز )متغیر زمان(سبب ایجاد حس سرزندگی و شور و هیجان)متغیر هنجاری( 

می شود.
در واقع زمان خودش یک حس ایجاد می کند اما میزان غنای این حس تحت تاثیر میزان تغییر عوامل محیطی است.

تصویر 2: تشریح ارتباط میان متغیرهای مدل چارچوب زمانی
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زیرمجموعه هنجاری زمانزیرمجموعه نمایانگری زمان

کــمــی متغیر مستقل کمی)اصلی( مـــتـــغـــیـــر 
متغیر کیفی وابستهوابسته

نمودهای پویشی زمان
کــــمــــی  مــــــتــــــغــــــیــــــر 

مستقل)محور زمان(

متغیر هنجاری متغیر غیر زمانی

فردی

ــیــت،  فــراغــت  ــــش ، امــن آرامـ
پرتکاپو،  کــیــزگــی،  پــا خــاطــر، 
پــر نــشــاط، هــیــجــان انــگــیــز، 
ــم، دل انــدوهــی،  شـــادی، غ
خــاطــره انــگــیــزی، ســـردی و 

کی( گرمی)ادرا

محیطی عوامل محیطی عــنــاصــر 
حــــــــــــــــــــــــــاالت مرتبط

احـــــســـــاســـــی و 
درونــی  عاطفی 
فـــرد نــســبــت به 
ــه، مــیــزان  ــعـ واقـ
احـــــــــــســـــــــــاس 
اضــطــرار زمـــان، 
انـــگـــیـــخـــتـــگـــی، 
ــردازش  پ میزان 
اطــــــــــالعــــــــــات 
ــت  ــ ــیـ ــ ــرفـ ــ ظـ و 
ــی،  ــ ــ ــاس ــ ــ ــس ــ ــ اح
کــنــش  مــیــزان وا
ــت بـــه  ــ ــ ــب ــ ــ ــس ــ ــ ن
کنش  محیط )وا
ــت یــــا  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــثـ ــ ــ مـ
مــنــفــی(، هــدف 
لحاظ  ســفــر)بــه 
نــــــوع اضــــطــــرار 

درونی(

کنشیاصلی وا

محیط مصنوع 
)انــــــــــــســــــــــــان 

ساخت(

خودروها،  حضور 
ــور  ــ ــ کـــــــالـــــــبـــــــد، ن
مـــصـــنـــوع، رنـــگ 
مـــــــــصـــــــــنـــــــــوع، 

تجهیزات در فضا

روز،  دقایق،  ساعت، 
شب، ماه، سال، ایام 
ــوروز،  ــ خـــاص)عـــیـــد نـ
ــر، مــحــرم،  ــطـ عــیــد فـ
عــاشــورا(، آخــر هفنه، 

اول هفته
ها  پرسشنامه  از  )کــه 
قابل استخراج است(

که  ــی  ــع ــای تـــعـــداد وق
زمانی  واحــد  یک  در 
ــد،  ــ ــنـ ــ ــی دهـ ــ مـ خ  ر
پــیــچــیــدگــی)مــیــزان 
پیچیدگی وقایع و در 
نتیجه میزان حافظه  
بــرای ثبت  نیز  مــورد 
آنــهــا(، تــنــوع وقــایــع، 
بزرگی و شدت واقعه، 
میزان رقابت و هزینه 
هـــــــای بـــــاالســـــری،  

مقیاس محیط

ســـــــــــــــرعـــــــــــــــت 
حـــرکـــت پـــیـــاده، 
ــت بــــاالی  ــرعــ ســ
اتـــومـــبـــیـــل هـــا، 
تعامالت  ســطــح 

اجتماعی، 

مـــــــــحـــــــــیـــــــــط 
اجتماعی

)فــــــرهــــــنــــــگــــــی(
رفتارها، آیین ها، 

مراسمات
ریتهای اختیاری، 
از  ــروری، منتج  ض

سایر فعالیت ها، 

محیط طبیعی
فصلی  های  ریتم 
و ساالنه و عناصر 
طبیعی، نور و دما

بوهای حسی طبیعی و  صــداهــا 
طبیعی

حــــــــــــــســــــــــــــی 
اجتماعی

فعالیت  از  نــاشــی 
انسانی

جدول 2: مدل چارچوب زمانی، بیان کننده روابط میان متغیرهای زمانی

محیطی
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کی در ذهن همراه است. مانند حس  نوعی تغییرات عاطفی و ادرا
زمان ناشی از تغییر فصول، تغییر در عناصرطبیعی و مصنوع محیط، 

تغییر  در دما و یا رنگ محیط.
مفهوم  سه  که  هستند  عینی  نمودهای  مصادیق)مضمون ها(: 
مصنوع،  طبیعی،  عــوامــل  می یابند؛  جلوه  آنها  قالب  در  اصلی 

اجتماعی و... .
زمان  حس  پدیده  خاص  ویژگی های  مضمون ها)ویژگی ها(:  زیر 
و  نمایانگری  زیرمجموعه های  شــامــل  ویــژگــی هــا  ــن  ای هستند، 
شماره  می یابند)تصویر  بــروز  اصلی  مفاهیم  تحت  و  هنجاری اند 
3(. برای مثال:" آخر شب ها توأم با سکوت و آرامش است. شدت 
است.  متفاوت  شب  و  روز  فعالیت های  به  توجه  با  نیز  سروصدا 
شب  ولــی  می دهد  آدم  به  جنبوجوش  و  کــار  حس  روز  صــداهــای 

فراغت و خاطره انگیزی".
گرفت. ابتدا  تحلیل یافته ها به روش تجزیه و تحلیل مضمون انجام 
مصاحبه ها ثبت و مجددًا بازخواني شدند و سپس براي دستیابي 
تدقیق  خالصهنویسي  وسیله  به  مصاحبه ها،  اصلي  جوهره   به 
گرفت.  کلیدي صورت  گفتمان هر مصاحبه براي تولید داده هــاي 
سپس خالصه به مصاحبه  شونده در مصاحبه  ثانویه )براي تأیید 
نه(   یا  گرفته  شده  است  مهارت  با  آنها  تجربیات  ماهیت  که  این 
ارائه شد. در مرحله  بعد، مضامین اصلی و زیرمضمون ها استخراج 

و  رویکرد»کل نگر«1  دو  مضمونی  جمالت  کردن  جد ا  .بــراى  شدند 
کلی نگر »انتخابی«2 مد نظر قرار گرفت. ابتدا در رویکرد 

کل مورد توجه قرارگرفته و توصیف  متن هر مصاحبه به عنوان یك 
مطالعه  گــرفــت.  صـــورت   بند  چند  یــا  یــك  در  متن  عــمــده  مفهوم 
کل  نگر، منجر به ایجاد 20 توصیف از مجموع  مصاحبه ها به صورت 
هر  متن  چــنــدبــاره  بــازخــوانــی  بــا  آن،  از  پــس  گــردیــد.  مصاحبه ها 
که به نظر می رسیدند توصیف کننده  مصاحبه، جمالت یا عباراتی 
پدیده یا آشکارکننده آن هستند، انتخاب شدند)رویکرد انتخابی(  
.مشخص کردن جمالت مضمونی و تبدیل کردن و تغییر شکل  دادن 
گفته  شده براى هر مصاحبه به طور مجزا )تم تجربی3 یا  جمالت 
آیــد)جــدول3(.  دست  به  اصلی  مفهوم  سه  تا  گرفت  انجام  اولیه( 
براساس  را  حس  زمــان  پدیده  از  ــراد  اف دیدگاه  یافته ها،  براساس 
قالب سه  در  زمــان  نمود: »حس  بیان  تعریف دقیق می توان  یک 
که عبارتنداز حس ضربآهنگ، حس تغییر و حس  مفهوم)تم( اصلی 
ک می گردد. این محیط عبارت   آهنگین بودن)ریتم( در محیط ادرا
کلیه مؤلفه های محیطی مانند انسان ساخت، طبیعی و...  است از 
. از طرفی این سه مفهوم زمانی متشکل از سه ویژگی اصلی است 
که به واسطه آنها در محیط نمایان می شوند. این ویژگی ها عبارتند 
 از متغیر زمانی، متغیر غیرزمانی و متغیر هنجاری)تصویر شماره 4(. 

تصویر شماره 3: تصویرa، ازدحام در سردر بازار قیصریه در صبح ها و نزدیک ظهر هر روز تکرار می شود)نمونه رویداد ریتمی روزانه(، تصویر b، حس 
کاهش ضرب-آهنگ مکان   ،c تغییر فصل با تغییر در یک مؤلفه محیطی طبیعی، شکوفه  درختان)نمود حس زمان در نتیجه احساس تغییر(، تصویر
که سبب ایجاد حس آرامش و سکون شده است  کاهش شدت و تنوع مؤلفه های محیطی همچون فعالیت، صدا در اطراف حوض آب  ظهر در نتیجه 

)Source: Nikoomaram, 2013(

abc

1 Holistic
2 selective
3 Experiential themes

ک حس  زمان حاصل مصاحبه های باز تصویر 4: الگوی ساختاری عوامل مؤثر بر ادرا
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جدول 3: مفاهیم اصلی، مضامین و زیر مضمون های ظهور یافته از مصاحبه ها در میدان نقش جهان

مضاین اصلیمفاهیم
)مصایق(

زیرمضمون ها )ویژگی ها(
متغیرهای 

متغیرهای غیر زمانیهنجار هازمانی

موزونیت  -حــس 
)آهنگین بودن(

-حس ضربآهنگ
-حس تغییر

مـــــحـــــیـــــط مـــــصـــــنـــــوع: 
)انــســان ســاخــت(حــضــور 
ــور  ــ ــــد،ن ــب ــ ــال ــ ــا،ک خــــودروهــ
مصنوع،  رنــگ  مصنوع، 

تجهیزات در فضا
مـــحـــیـــط اجـــتـــمـــاعـــی: 
آیین  رفتارها،  )فرهنگی( 
ریتم ها  مــراســمــات،  هــا، 
اختیاری، ضروری، منتج 

از سایر فعالیت ها
محیط طبیعی: ریتم های 
عناصر  و  ساالنه  و  فصلی 

طبیعی، نورو دما
و  صداها  طبیعی:  حسی 

بوهای طبیعی
ناشی  اجتماعی:  حسی 

از فعالیت های انسانی

صبح
حس امنیت –سرزندگی-
حــس آرامــش-هــیــجــان–

نشاط- خاطره انگیزی

- صبح حس امنیت و سرزندگی دارد:  ناشی از شدت فعالیت های ضروری)رفتن 
کار( تنوع و شدت نور)متغیر غیر زمانی: شدت وتنوع(، )عوامل محیطی:  به سر 

فعالیت و نور(
- صبح ها بیشتر با حس آرامش و هیجان ناشی از بوی مطبوع آبپاشی)تنوع بو( 

جلوی مغازه ها همرا است)متغیر غیر زمانی تنوع(، )عوامل محیطی: بوی آب(
- سرزندگی ناشی از تنوع ایحاد شده توسط سایه و نور، شدت حضور مردم و تنوع 

سر و صدا
- ترکیب این صداها با هم بسیار هیجان انگیز است. تنوع صداها در هنگام صبح 

کند. کنار حوض آب  هیجان ایجاد  می  در 
که خاطره انگیز است  کند  - شدت نور در هنگام صبح فضا را سفید رنگ می 

ظهر
فـــراغـــت خـــاطـــر- خــاطــره 
معنوی-  آرامـــش  انــگــیــز- 

آرامش بخش- نشاط

گرم و  - تنوع فعالیت های معنوی )صدای اذان و حضور مردم برای نماز فضای 
کند( صمیمی ایجاد می 

گر نشاط و شادی بخاطر صدای آب، حضور مردم و مسافرین  ب  القا
ّ
- حوض آ

کنار حوض آب و صدای آب کسبه، فعالیت ها در  - تنوع سر و صدا 
- تنوع فعالیت های استراحت و فراغت

- ترکیب و  تنوع صدای قلم زن ها
کنار حوض آب و تجمع دانش آمــوزان برای بازدید)تنوع  کودکان در  - آب بازی 

فعالیت ها(
کنار حوض آب، صدای  گرفتن قبل از اذان در  - تنوع فعالیت های معنوی)وضو 

که به سمت مسجد می روند(  اذان، مردمی 

عصر
و  ــی- شــــــور   ــ ــدوهـ ــ انـ دل 
شاد- و  هیجان-سرزنده 

آرامش

- تغییر و تنوع عوامل محیطی) بیشتر عصرها به میدان می روم. عصرهای پاییز 
کستری است( دلگیر است. رنگ آسمان خا

کاهش فعالیت ها در زمستان  -
- بارش برف)تغییر در رنگ محیط(

کنش مثبت به محیط( - تنوع حضور مردم و مساعد بودن شرایط محیط)وا
- تغییر مقیاس محیط و رنگ در میدان در محرم

- تغییر در عوامل محیطی همچون تغییر رنگ، تغییر دما، رنگ آسمان، بارش 
کی محیط می شود. که موجب ایجاد هنجارهایی  باران سبب تغییر در کیفیت ادرا
همچون دل اندوهی در پاییز، هیجان در زمستان، سرزندگی و نشاط در تابستان، 

کی(، شادی و هیجان در نوروز  می شود  گرمی)ادرا شادی و شور در بهار، 
- در روزهای بارانی قدم زدن در کوچه های پشت مسجد امام بسیار دلپذیر است. 
گلی بودن دیوار ها( تغییر رنگ  کند) بدلیل  کال رنگ دیوار ها را عوض می  باران 

کند حس فضا را عوض می 
- تنوع بو ناشی از خیس شدن محیط هنگام باران

شب
فراغت - خاطره انگیزی- 
احساس صمیمیت- غرور 

–حس آرامش

- تنوع نورپردازی
- تغییر رنگ میدان در شب در مقایسه با روز

- تغییر در نوع و شدت فعالیت ها
کار و جنب و جوش به آدم  - تغییر در نوع و شدت سر و صدا)صداهای روز حس 

می دهد ولی شب فراغت و خاطره انگیزی(
کافه و رستوران ها پر از جمعیت است  -

- تنوع دید و منظر
گروه های پر سر و صدامثل دانش آموزان  کاهش فعالیت ها و عدم حضور برخی   -

و کسبه
- صدای آب و وزش نسیم خنک)تنوع عوامل محیطی(

- تنوع نور و سایه ناشی از نورپردازی رواق ها
کند - سکوت شب احساس مثبتی به محیط ایجاد می 

نوروز
تکاپو- جنب و جوش- 
پــویــایــی و ســرزنــدگــی- 

شادی

- متعادل شدن آب و هوا
- تنوع رنگ

- ازدحام و افزایش حضور مردم
کافه ها و رستوران ها - افزایش حضور در 

کاری در میدان، سفره هفت سین روی حوضچه وسط میدان، تنوع رنگ،  گل   -
لباس مردم و حضور بیشتر توریست ها جالب توجه است

وسط  سین  هفت  سفره  بخاطر  قرمز:  و  سبز  بصورت  را  میدان  رنــگ  توصیف   -
که در این زمان ایجاد می شود گلکاری و تزئیناتی  میدان، 

- تنوع ریتم درختان، سنگ فرش ها در بهار

ــره محرم ــاط ــی-خ ــدوه ان دل 
انگیزی – شور-تکاپو

-  غلبه رنگ مشکی
- افزایش فعالیت های مذهبی

- تغییر در مقیاس محیط به واسطه الحاقات محیط
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6. کمی سازی و سنجش متغیرها در میدان نقش جهان
توسط10مصاحبه  شــده  انــجــام  مصاحبه های  بــا  دوم  مرحله  در 
کننده، میدان با توجه به ارجاعات و نقشه  های  ذهنی مخاطبان در 
زمان های مختلف به 15حوزه ذهنی)تصویر شماره 6( دسته بندی 
شد. این حوزه ها نقاطی ثبت  شده در تصویر ذهنی مردم هستند؛ 
است.  نبوده   مدنظر  آنها  جغرافیایی  نمود  و  ذهنی اند  حوزه های 
نیز  و  خود  به  وابسته  غیرزمانی  متغیر  به  توجه  با  محیطی  عناصر 
متغیرهای هنجاری، با توجه به مکان_زمان خاص خود، در قالب 
تکنیک  کمک  به  تا  شدند،  مــدل ســازی  سلسله  مراتبی  ساختار 
کمی سازی شده و با  فازی )Salimi, 2009( در یک طیف پنج تایی 
کیفیت ها  وزن دهی با مدل سلسله  مراتبی برای برآورد نتایج نهایی 
که برای هر یک  گونه بود  کار روند. استفاده از روش فازی بدین  به 
از متغیرهای غیر زمانی )شدت، پیچیدگی و ...( متناظر با هر عنصر 
بدین  این مقدار  برای محاسبه  قائل  شد.  باید مقداری  محیطی 
که در هر زمان خاص، هر عنصر محیطی به چه  صورت عمل شد 
کیفیت های بیشتری  گرفته و  کید قرار  میزانی در مصاحبه ها مورد تأ
بدان ارجاع شده  است. تعیین این میزان به واسطه ارزشی است 
که در مقیاس فازی به متغیر زمانی آن داده  می شود. برای مثال 
میزان تنوع یک عنصر محیطی مثاًل رفتار در زمان صبح، مقداری را 
گر ظهرها  در مقیاس فازی به خود اختصاص می دهد. برای مثال ا
تنوع فعالیت های اختیاری در مکان H1 در مقیاس فازی برابر 1، 
 H2 بسیارکم فرض شود، آنگاه تنوع فعالیت های اختیاری در مکان
در صورتی که بسیار زیاد باشد، برابر 5 خواهد بود. پس از این مرحله 
میزان اهمیت هر عنصر یا هنجار در هر مکان_زمان خاص با توجه 

به سایر عناصر در تکنیک AHP تعیین می شود)جدول3(.

نسبت های فوق به عنوان ماتریس های دودویی تصمیم گیری وارد 
نرم افزار Expert choise  می شود و نرم افزار فوق با استفاده از تکنیک 
یکدیگر  با  را  هنجارها  نیز  و  محیطی  عناصر  از  یک  هر  اوزان   AHP
کار  مقایسه می کند. بنابراین یک طیف فازی  1تا 9 را می توان به 
j  نسبت به یک معیار مقایسه  با مکان   i که مکان   بــرد. هنگامی 
برابر  ترجیحات  دهنده  نشان   ترتیب  به   9-7-5-3-1 می شود، 
کم i نسبت به j، ارجحیت  بین معیارهای مقایسه  شده، ارجحیت 
 i مطلق  ارجحیت  و  خیلی  قوی تر  ارجحیت   ،j به  نسبت   i قوی تر 
که حالت های 2-4-6-8 نیز نشان  دهنده  نسبت به  j می باشد 

حالت های بینابینی خواهدبود.
که نسبت های فازی برای دو مکان برابر  در نسبت فوق در صورتی 
آن در مقیاس  باشد( نسبت  زیــاد  یا هر دو  کم  مثاًل هر دو   ( باشد 
که اختالف میان  برابر 1 خواهد بود. در صورتی  کمیتی ساعتی   9
نسبت های فازی برابر یک باشد، امتیاز در مقیاس ساعتی برابر 3، در 
صورتی که اختالف برابر 2 باشد، امتیاز در مقیاس ساعتی برابر 5، در 
که اختالف برابر 4  که اختالف 3 باشد، امتیاز 7 و در صورتی  صورتی 
باشد، امتیاز 9 خواهد بود. همچنین برای در  نظرگرفتن حالت های 
از  فــازی  پرسشنامه  در  متنوع  ــه  شــده  ارائ پاسخ های  بــرای  میانه 
ترجیحات بینابینی 2-4-6-8 استفاده شده  است. مثاًل چنانچه 
در برخی پرسشنامه ها اختالف بین نسبت های فازی 2 و در برخی 
3 بوده، به جای امتیازهای 5 و 7 از امتیاز 6 استفاده شده  است. 
به روشی دیگر می توان نسبت های فازی نهایی از پرسشنامه های 
فازی را در طیفی از 1 تا 9 )کم به زیاد( با در نظرگرفتن حالت های 
گرفت و سپس نسبتهای  بینابینی در نسبت های فازی نیز در نظر 

فوق را در مقیاس ساعتی مورد مقایسه قرار داد )جدول4(.

جدول 4:  امتیازهای فازی متغیرهای هنجاری در هنگام ظهر )آخر هفته(

آرامشسر زندگیخاطره انگیزیدل اندوهیفراغت خاطرشورنگیزی

هنجارهای
کیفی

محیطی
حوزه ذهنی

8996791
7885782
5997993
4663664
2111335
6998846
4555667
5886688
5774339
59978910
49979911
22222212
88878913
69976714
58856715

بسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کم
12345
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)تصاویر شماره 13-15-16(، برحسب میزان سطح هنجارها، میزان 
)برحسب متغیرهای غیر زمانی( برخی مؤلفه های محیطی در این 
زمان ها کمتر یا بیشتر بوده  است. همچنین تحلیل تصویر شماره 10 
که برآیند هنجارها درغالب زمانهای مورد اشاره در  بیانگر آن است 
حوزه 1 بیشتر بوده، بنابراین با توجه به توصیفات افراد، حس  مکان 
 7 تصویر   .)10 است)تصویر  گردیده  استنباط  قویتر  حــوزه  این  در 

کلی تحلیل مبتنی بر زمان را برای حوزه ها نشان می دهد. ساختار 

کمی سازی هنجارها تحلیل های متنوعی نشان می دهد. اواًل بیانگر 
کدام حوزه از میدان  که هر هنجار، در هر زمان خاص، در  آن است 
غلبه بیشتری دارد )تصویر شماره 5(. همچنین کمی سازی و تحلیل 
هنجارها نشان  داده که در حوزه 7 هنجار غالب، خاطره انگیزی بوده 
که   است)تصویر شماره 8(. تصویر شماره 9 نشان  دهنده آن است 
برآیند هنجارها در همه زمان های مورد بررسی )در نوروز و پس از آن 
آخرهفته ها( بیشترین مقدار  است. مطابق تحلیل های همبستگی 

تصویر شماره 5: نتایج تحلیل و کمی سازی هنجار آرامش محیطی در هنگام ظهر_ آخر هفته

 تصویر شماره 6: حوزه های ذهنی
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تصویر شماره 7: شناخت هنجارهایی که در زمان های مختلف و با توجه به متغیرهای محیطی در یک حوزه آشکار می گردد، می تواند تحلیل طراحان 
گسترش دهد. از حس مکان را به توجه به بعد زمان 

که هنجار غالب برای این حوزه در همه زمان ها،  که در حوزه 7 بیانگر این است  تصویر شماره 8: نتایج تحلیل هنجارهای محیطی در همه  زمان ها 
هنجار خاطره انگیزی بوده است.

تصویر شماره 9: نتایج تحلیل هنجارهای محیطی در همه  زمان _ مکان ها
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حوزه بر آیند هنجارها در نوروز تنوع رفتار
1 0.102 0.188

2 0.102 0.188
3 0.091 0.136
4 0.036 0.016
5 0.021 0.011
6 0.069 0.034
7 0.053 0.023
8 0.075 0.051
9 0.041 0.016

10 0.072 0.034
11 0.092 0.136

12 0.015 0.011
13 0.07 0.034
14 0.075 0.051
15 0.084 0.073
تصویر شماره 12: نتایج تحلیل و کمی سازی عنصر محیطی تنوع رفتاری و برآیند هنجارها

کمی سازی میان عنصر  قیاس نتایج محاسبات حاصل از تحلیل و 
محیطی تنوع  رفتاری و برآیند هنجارهای محیطی در زمان نوروز 
که  نشان از رابطه مستقیم آن دو دارد. به بیان ساده تر، حوزه هایی 
کیفیت های محیطی در آنها بهینه تر است، از میزان بیشتری  برآیند 
از سطح تنوع رفتاری برخوردارند. نتیجه پژوهش حاضر مبنی بر این 
که هرچند رابطه ای مستقیم بین تغییرات متغیرهای مدنظر  است 
گر هنجارهای  وجود  دارد ولی این رابطه، رابطه ا  ی خطی نیست. ا
دیگر  حــوزه  در  محیطی  هنجارهای  برابر   n حـــوزه ای  در  محیطی 
که تنوع رفتاری در حوزه نخست نیز  کرد  باشد، نمی توان استدالل 

n  برابر تنوع رفتاری در حوزه  دیگر است )تصویر شماره 13(.

محیطی  هنجارهای  سطح  میان  همبستگی  رابطه  تحلیل  بــرای 
زمــان خــاص،  هر  در  محیطی  مؤلفه های  از  یک  هر  تأثیر  سطح  و 
غیرزمانی(  متغیرهای  محیطی)برحسب  مؤلفه های  کمی سازی 
کمی  شده هنجارهای محیطی  گرفته  است تا بتوان نتایج  صورت 
از تحلیل پرسشنامه  فازی به  که  را با سطح تأثیر عوامل محیطی 
دست  آمده، مقایسه  نمود )تصاویر شماره 5 تا10(. دراین راستا از 
استفاده  بــود،  شده  کید  تأ مــردم  ارجاعات  در  که  محیطی  عناصر 
شد. عناصر محیطی همچون تنوع  رفتاری، عنصر محیطی حسی 
اجتماعی صدا )میزان سرو صدای ناشی از حضور اجتماعی( و نور 

مصنوع)میزان حضور نور(. 

که برآیند هنجارها در حوزه H1 بیشتر از سایر حوزه هاست تصویر شماره 10: نتایج تحلیل برآیند هنجارها در همه  زمان_ مکان ها 

تصویر شماره 11: بخشی از نمودار سلسله مراتبی مؤلفه های محیطی در حوزه ها در زمان نوروز
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برای مثال حوزه سه و هشت و یازده حوزه های درون فضا هستند 
در  ــازار  ب که  لطف اهلل(  شیخ  مسجد  و  بازارقیصریه  ــام،  ام )مسجد 
ساعات شب آخر هفته معمواًل تعطیل بوده و دو بنای تاریخی دیگر 

نیز ساعات بازدیدشان به پایان می رسد )تصاویر شماره 14 و15(.

حضور  از  ناشی  ســروصــدای  عنصر  میان  محاسبات  نتایج  قیاس 
بیانگر  آخر هفته_ شب  برآیند هنجارهای محیطی در  و  اجتماعی 
این  البته  اســـت.  ــه  ــان دوگ نــقــاط  بــرخــی  در  و  مستقیم  رابــطــه ای 
به  توجه  با  که  می افتد  اتفاق  خاصی  حوزه های  در  دوگانه  رابطه 
عملکردشان، عدم انطباق در رابطه  همبستگی را توجیه می کند. 

حوزه برآیند هنجارها در آخر هفته- شب میزان سر و صدای ناشی از حضور اجتماعی کیفیت نور
1 0.119 0.146 0.16

2 0.118 0.146 0.16
3 0.112 0.011 0.109
4 0.061 0.146 0.066
5 0.01 0.021 0.035
6 0.061 0.146 0.052
7 0.037 0.062 0.024
8 0.049 0.044 0.03
9 0.024 0.023 0.02

10 0.056 0.047 0.032
11 0.11 0.012 0.117

12 0.013 0.02 0.021
13 0.078 0.066 0.08
14 0.102 0.068 0.073
15 0.05 0.042 0.021

تصویر شماره 14: نتایج تحلیل و کمی سازی عنصر محیطی حسی اجتماعی صدا و نور  و  بر آیند هنجارها در حوزه ها در آخر هفته_ شب

تصویر شماره 13: قیاس نتایج محاسبات و رابطه همبستگی میان عنصر محیطی تنوع رفتاری)مؤلفه محیطی( و برآیند هنجارهای محیطی در زمان نوروز

برآیند هنجارهای محیطی در  و  اجتماعی  از حضور  ناشی  رابطه همبستگی میان عنصر سروصدای  و  نتایج محاسبات  قیاس  تصویر شماره 15: 
آخرهفته_ شب

تصویر شماره 16: قیاس نتایج محاسبات و رابطه همبستگی میان عنصر محیطی نور و برآیند هنجارهای محیطی در آخرهفته_ شب
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7. نتیجه گیری
با  ترکیبی  از روش  آمــده  بــه دســت  بینش های  کــه  اســت  روشــن   
کامل تر است.  که به تنهایی از یک روش حاصل شده،  بینش هایی 
که چه مؤلفه های  کیفی به این پرسش پژوهش  تحقیق در بخش 
کات ما از زمان مؤثر است و دلیل ایجاد احساسات  محیطی بر ادرا
کی متشکل از  مختلف ما از زمان چیست، با تبیین یک ساختار ادرا
مؤلفه های مختلف تأثیرگذار بر حس زمان پاسخ داده  است. تکرار 
که  می دهد  نشان  را  نکته  این  پیگیری  سئواالت،  و  مصاحبه ها 
زیر مضمون ها  و  مصادیق  مفاهیم،  شامل  شده  مطرح  چارچوب 
دهنده  تشکیل  مؤلفه های  براساس  حس  زمــان  تحلیل  به  قــادر 
بود.  براساس جدول شماره 2 )مدل چارچوب زمانی( خواهد    آن 
رابطه   مؤید  کمی،  تحلیل های  فــوق  بیان  تصدیق  در  طرفی  از 
همبستگی میان مؤلفه های یاد شده است. میان سطح هنجارهای 
محیطی در یک مکان_زمان خاص و میزان تنوع، شدت، پیچیدگی 
و...  یک سری از مؤلفه های محیطی در آن زمان_مکان، رابطه ای 
مستقیم وجود دارد. این پژوهش نقطه نظر جدیدی را به صورت 
تحلیل های مبتنی بر زمان_ مکان ارائه می دهد و بیانگر این است، 
همان گونه که هم افزایی هنجارهای محیطی در یک مکان خاص بر 
تقویت حس مکان مؤثر است، این امر در زمان نیز قابل تعمیم بوده 
و دیدگاه طراحان را با تحلیل های جامع تری مبتنی بر مکان_زمان 

توسعه می دهد.
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