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چکیده:
کاربران  که  توجه به جنبه های زیبایی شناختی فضاهای عمومی شهری در طراحی شهری از این جهت اهمیت ویژه ای دارد 
ک زیبایی شناختی یکسانی ندارند و فضا لزومًا پاسخگوی همه طیف ها از این دیدگاه نمی باشد. پژوهش پیِش رو  آن ادرا
که چه  گروه های سنی متفاوت، به این پرسش پاسخ داده است  ک زیباشناختی محیط در  با فرض وجود تفاوت در ادرا
ترجیحات زیباشناختی در فضای شهری بین گروه های سنی مختلف وجود دارد و اولویت بندی متغیرهای مرتبط با آن در دو 
که مطالعات زیبایی شناسی در دو بعد نظری و تجربی مورد بحث قرار  گروه سنی کودک و بزرگسال به چه صورت است. از آنجا 
گرفت. با مبنا قرار  گرفته، توجه به جنبه های بصری در طراحی شهری و زیبایی شناسی تجربی به عنوان اساس پژوهش قرار 
دادن دیدگاه سانتایانا مبتنی بر دسته بندی زیبایی شناسی محیطی در سه دسته حسی، فرمی و نمادین، پژوهش حاضر 
میزان توجه به هر دسته را در گروه های مورد مطالعه بررسی نموده است. پژوهش از نوع کاربردی بوده، با بهره مندی از ترکیب 
گروه مورد مطالعه را مقایسه نموده است. روش یافته اندوزی با استفاده  کیفی و به صورت توصیفی _ تحلیلی دو  روش کمی و 
گروه  کودک و پرسشنامه به تعداد 750 مورد در قالب طیف لیکرت در دو  کتابخانه ای، میدانی و تکمیل نقاشی  از مطالعات 
که بر اساس فرمول آماری  گرفته  که در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS مورد ارزیابی و استخراج نتایج قرار  یاد شده بوده 
کوکران در جامعه آماری، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد در اولویت بندی ترجیحات متغیرهای زیباشناختی 
بین دو گروه سنی و اهمیت متغیرهای فرمی از دیدگاه کودکان تفاوت وجود دارد. از میان سه دسته زیبایی شناسی یاد شده، 

کودکان به لحاظ فراوانی در دسته متغیرهای فرمی قرار می گیرد. بیشترین ترجیحات زیباشناختی 
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ارتفاعی،  رنگ، سبک، محدودیت های  بررسی مصالح،  )از جمله 
ضوابط بصری، آلودگی هوا و نیازهای تأسیسات زیرزمینی(، اشاره 
کاپالن  نمود. همچنین می توان به نتایح بررسی های جک نسر3، 
منظر  زیبایی شناسی  حــوزه  در  لینچ6  و  بــل5  سایمون  کــاپــالن4،  و 
کید بر استفاده  شهری اشاره نمود )جدول شماره 1(. عالوه بر آن، تأ
تدوین  دربــاره  کار دریسکل7  از  به عنوان بخشی  کودک  نقاشی  از 
که در بخشی از  پروژه رشد یافتن در »شهرها« نمونه دیگری است 
کودکان و جوانان به عنوان ابزار مناسبی برای  آن استفاده از نقاشی 
و  گروه  این  فعالیت های  نظر،  از محدوده های مورد  آنها  شناخت 
حتی دامنه تحرک و جابجایی و آشنایی با محل های مورد عالقه 
طرح های  در  آنــان  مشارکت  افزایش  راستای  در  که  می باشد  آنها 

.)Driskell, 2008( شهری مورد توجه بوده است
با توجه به جدول 1 می توان چنین نتیجه گیری نمود که عناصر فرمی 
مهم ترین  عنوان  به  اهمیت اند،  حائز  شهری  منظر  طراحی  در  که 
به  شده اند؛  بیان  صاحب نظران  دید  از  زیباشناختی  متغیرهای 
ویژه دیدگاه سایمون بل بیش از سایر عناصر از جنبه طراحانه در 

پژوهش قابل بررسی می باشد. 

3.  تعاریف و مفاهیم
ک فضا  3.1. ادرا

کریر  که به باور  ک فضای شهری است  کید بر ادرا در این پژوهش تأ
کلی خیابان و میدان وجود  و نیز توسلی و بنیادی در قالب دو شکل 
ک محیطی  دارد)Tavasoli & bonyadi, 1992(;)kerier, 2004(. ادرا
و جایگاه آن در سلسله نیازهای فیزیولوژیک و روان شناختی انسان 
و  شناخت  در  کزاد  پا کند.  کمک  بهتر  فضایی  خلق  به  می تواند 
که  می گردد  ــادآور  ی انسانی  نیازهای  مراتب  سلسله  تقسیم بندی 
راستای خلق فضای  در  انسانی  نیازهای  مراتب  شناخت سلسله 
کنان ضروری است. نیازهای  همگانی متناسب با خواسته های سا
انسان به باور مازلو دارای سازمان سلسله مراتبی بوده و از لحاظ 
که در پله های  اهمیت مطابق تصویر شماره )1( می باشد؛ نیازهایی 
در  که  نیازهایی  از  پیش  باید  هستند،  انگیزشی  نردبان  پایین تر 
پله های باالتر نردبان قرار دارند، ارضا شوند. در واقع نیازهای رده 
باالتر ظاهر نمی شوند مگر آنکه نیازهای رده های پایین تر دست کم 
بــرای ظاهر  که  گفتنی اســت  البته  تا حــدودی ارضــا شــده باشند. 
که نیاز قبلی  شدن یک نیاز رده باالتر در سلسله مراتب، الزم نیست 
کی  که نیازهای ادرا کامل ارضا شود. مشاهده می شود  آن به طور 
هم رده با نیازهای زیباشناختی به عنوان متعالی ترین نیاز انسانی 

.)Pakzad, 2006(عنوان شده اند
ک 3.1.1. فرایند ادرا

خ  ر انــســان  ذهـــن  در  مشخص  فــرایــنــدی  طــی  پــدیــده هــا  ک  ادرا
ک می تواند یک فرایند  می دهد. تارسی سیو و دیازلی معتقدند ادرا

3 Jack Nassar
4 Caplan & Caplan
5 Simon bell
6 Lynch
7 Daivid Driskell

1.  مقدمه 
و  داده انـــد  تشکیل  را  جهان  جمعیت  از  عمده ای  بخش  کودکان 
که  آنجا  از  ــد.  دارن سهم  بزرگساالن  ــدازه  ان به  همگانی  فضاهای  از 
می شود،  شناخته  شمول  همه  فضایی  عنوان  به  شهری،  فضای 
آنــان در طراحی این محیط ها ضــروری به نظر  کــردن نظرات  وارد 
کیفی این فضاها،  می رسد. به طور معمول برای طراحی و ارتقای 
نظرات بزرگساالن مورد توجه است. بنابراین توجه به دیدگاه های 
گروه در عرصه زیبایی شناسی شهری می تواند تا حدودی از  این دو 
چالش های طراحان و مدیران شهری در این حوزه بکاهد. زیبایی 
ک محیطی،  گون از جمله ادرا گونا  شناسی محیطی با حوزه های 
روان شناسی محیطی و پژوهش های اجتماعی در ارتباط می باشد. 
ک زیباشناختی در مدل سلسله مراتبی نیازهای  از طرفی نیاز به ادرا
انسانی  نیازهای  متعالی ترین  از  یکی  عنوان  به  )مــازلــو(  انسانی 
شناخته شده است. به این ترتیب شناخت و جایگاه این مفهوم 
توجه  با  اســت.  مهم  شهری  فضاهای  کیفیت  ارتقای  راستای  در 
به ارتباط روان شناسی محیطی با موضوع زیبایی شناسی شهری 
سنی  گروه های  در  متفاوت  روان شناختی  ویژگی های  طرفی  از  و 

مختلف، لزوم بررسی آن از این جنبه دارای اهمیت می باشد. 
امــور  ــای رســمــی در ســایــت ســازمــان ملل )دپــارتــمــان  ــاره آم بنابر 
نفر  میلیارد  هفت  حــدود  از   2010 سال  در  اجتماعی(1  و  اقتصادی 
جمعیت، نزدیک به 1/2 میلیارد نفر کودک 14-5 هستند که حدود 
 )World Population یک پنجم جمعیت جهان را تشکیل می دهند
ایــران  در  آمــار  همین  )Prospects: The 2012 Revision, 2013؛ 
ششم  یک  به  نزدیک  یعنی  نفر  میلیون   11 حــدود   ،2010 ســال  در 

جمعیت می باشد.
کودکان در حوزه های مختلف را به طور  این آمارها اهمیت توجه به 
عام و حوزه زیبایی شناسی شهری را به طور خاص نشان می دهد. 
پژوهش حاضر به دنبال پاسخی برای این پرسش است که ترجیحات 
بزرگسال  و  کــودک  سنی  گــروه  دو  در  شهری  فضای  زیباشناختی 
زیبایی شناسی  در  موجود  دسته بندی های  اســاس  بر  و  چیست 
شهری )حسی، فرمی و نمادین( دارای چه اولویت بندی می باشند. 
کودکان  پژوهش پیِش رو با هدف مقایسه ترجیحات زیباشناختی 
گرفته است. از  و بزرگساالن از فضاهای شهری پیرامون آنان انجام 
جمله محدودیت های این پژوهش می توان به عدم شناخت دقیق 
کودکان  که  خانواده هایی  فرهنگی  و  اقتصادی  محیط  به  نسبت 

جامعه نمونه در آن قرار داشته اند، اشاره نمود.

2.  پیشینه تحقیق
کودکان به ویژه در فضای شهری،  در زمینه تمایالت زیباشناختی 
طور  به  پژوهش هایی  امــا  نــدارد؛  وجــود  وسیعی  تحقیق  پیشینه 
که از آن جمله  عام در زمینه زیبایی شناسی شهری دیده می شود 
که بر روی 64 شهر در  می توان به نتایح بررسی های پریسر و روهان2 
کانادا، استرالیا و نیوزلند انجام داده اند و  ایاالت متحده، بریتانیا، 
کرده اند  کنترل زیبایی شناسی شهری عنوان  18 مبحث را در زمینه 

1 UN, Department of Economic and Social Affairs
2 Preiser & Rohane
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ک  ادرا حــوزه  در  آن  خــاص  جایگاه  و  محیطی  ک  ادرا در  حــواس 
کودکان چشم پوشی نمود.

3.2. زیبایی شناسی و شهر
حوزه  در  ویــژه  به  مهم  مباحث  از  یکی  عنوان  به  همواره  زیبایی 
در  همیشه  زیبایی  و  »هنر  اســت.  بــوده  مطرح  فلسفی  مطالعات 
غیرمستقیم  طور  به  فروید  ترتیب  این  به  و  بوده اند  هم  با  ارتباط 
به   _ زیبایی  به  نیاز بشر  نوعی تسکین دهنده می داند.  را  زیبایی 
گات   .)Gruter, 2009( اســت«  قطعی   _ فرهنگ  از  جزئی  عنوان 
را  )زیبایی(  واژه  این  که  می کنند  نقل  گلدمن  آلن  از  لوپس  آیــور  و 
شناخت  معنای  به   18 قرن  در  باومگارتنر  آلکساندر  بار  نخستین 
گرفت  کــار  بــه  حسی  معرفت  همان  یعنی  حـــواس،  راه  از  حاصل 
کوآن زیبایی شناسی را به  )Gaut & McIver Lopes, 2005(. رابرت 
ک توسط حواس،  عنوان شرحی بر تعلق حس زیبایی، نوعی از ادرا
 )Cowan, 2007(بازگویی منظر و تأثیر بصری ساختمان ها می داند
روش هــای  و  بررسی  به  کلمه  وسیع  معنی  به  زیباشناسی  علم   .
قرن  از  مــی پــردازد.  آن  فــرد در داخــل  و موقعیت  احساس محیط 
خود  بــه  روان شــنــاســانــه  جنبه  بیشتر  زیــبــایــی  مفهوم  هجدهم 
ک دیده شد و بیننده جزئی از این  گرفت؛ زیبایی در ارتباط با ادرا

از تجربیات قبلی، در  کاربرد مفاهیم به دست آمده  از  خودمختار 
با توجه  واقع  ــود)Tarcísio & Dias Lay, 2010(. در  گرفته شـ نظر 
کی در هر دو حوزه _ یعنی قلمرو نیروهای  اینکه »نیروهای ادرا به 
از  روان شناسان  دارنــد.  واقعی  _ وجــودی  فیزیکی  و  روان شناختی 
 .)Arnhaym, 2007( می کنند«  صحبت  روان شناختی  نیروهای 
کی طراحی شهری می آورند: »  کرمونا و همکاران در توضیح بعد ادرا
ما بر محیط اثر می گذاریم و از آن تأثیر می پذیریم. برای ایجاد چنین 
که  بایستی نخست محیط مشاهده و درک شود  ارتباط متقابلی 
کردن محرکات محیط میسر  و لمس  بوییدن  با دیدن، شنیدن، 
گردآوری، ساماندهی و فهم از اطالعات  ک شامل  می شود... ادرا
که توسط  محیطی اســـت«)Carmona & et al, 2009(. در تعریفی 
گونه  مرکز هر  که در  فرایندی است  ک  ادرا بیان شده،  انــدرو  مک 
تمام اطالعات محیطی است.  زیرا منبع  قرار دارد،  رفتار محیطی 
مجموعه  بنابراین  می کنند،  تحریک  را  حس ها  تمام  محیط ها 
حواس هر فرد می تواند اطالعاتی بیش از توان پردازش فرد را به وی 
کردن نیست  ک چیزی مثل احساس  منتقل نماید؛ بنابراین ادرا
بلکه در عوض نتیجه تصفیه پردازش صورت گرفته توسط فرد است 
)Mac Andrew, 2008(. اما با این همه نمی توان از نقش اساسی 

جدول 1: متغیرهای زیباشناختی مورد اشاره در فضای شهری از دیدگاه صاحب نظران این حوزه

متغیرهای زیباشناختی مورد اشاره در فضای شهری )کیفیات و عناصر موجود در فضا(نظریه پردازان

طبیعی بودن، میزان باز بودن، معنای تاریخی، نظم و مدنیت.نسر

نظم، ریتم، تقارن و هماهنگی )تناسبات(.اسمیت

گره، نشانه و محله.لینچ راه، لبه، 

کم، رنگ، زمان، نور، نیروها و ثقل بصری، همجواری، محصوریت، سایمون بل انــدازه، شکل، فاصله، بافت، ترا تعداد، وضعیت، جهت، 
تداخل، تداوم، تشابه، نقش و زمینه، توازن، تنش، ریتم، تناسب، مقیاس، دسترسی، تقارن، سلسله مراتب و دگرگونی.

کاپالن یکپارچگی  )انسجام(، خوانایی، پیچیدگی و رمز آلود بودن.کاپالن و 

پریسر و روهان

ج از خیابان ها و مناطق  کلی ساختمان ها، پارکینگ های خار محدودیت های عالمت گذاری، محدودیت های ارتفاع، هماهنگی 
گیاهی موجود، عناصر خاص مورد نیاز منظر، درصد فضای باز مورد نیاز، بررسی حجم و توده، بررسی  بارگیری، حفاظت از پوشش 
کثر و حداقل اندازه ساختمان ها و پارکینگ ها، قوانین بصری  مصالح و بافت، بررسی رنگ و پرداخت، بررسی سبک و ویژگی، حدا
گرفته شده برای منظرسازی، بررسی سیلوئت یا مقطع، بررسی  آلودگی هوا، نیازهای تأسیسات زیرزمینی، درصد سایت در نظر 

وضوح نما و هنر عمومی نیاز است یا تشویق شده است.  

 

) Porteous, 2010(- )تصویر 1-  سلسله مراتب؛ نیازهای انسانی )مازلو
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دریافتی انسان به نحو لذت بخشی برانگیخته می شود. این مورد 
کی شخص  کردن/ فعال نمودن سیستم های ادرا که شامل بیدار 
است، چند بعدی است و از رنگ ها، بوها، صداها و ساختارهای 
 )Tarcísio & Dias Lay. )Gruter, 2009(؛  می شود  ناشی  محیط 

.2010(
طراحی،  به  گاه  خودآ توجه  دلیل  به  فرمی:  زیبایی شناسی  ب. 
فرمی  زیبایی شناسی  نکته اصلی  اســت.  بــوده  مــورد نظر طراحان 
به  فرمی  زیبایی شناسی  اســت.  محیط  بصری  ساختار  به  توجه 
زیبایی شناسی  می پردازد.  خودشان«  خاطر  »به  اشکال  ساختار 
کیفیت های معنایی یا هندسی یا خصوصیات نمایشی یک  فرمی، 
کی  شیئ را در نظـــر می گیرد که ناشی از فرآیندهای سازمان دهی ادرا
است. زیبایی شناسی فرمی شامل تفکر نظم و متغیرهایی از قبیل 

ریتم، پیچیدگی و تناسب است )همان(.
کننده و لذت بخش  ج. زیبایی شناسی نمادین: به معانی تداعی 
محیط می پردازد. بنابراین نمادگرایی عامل اصلی دوست داشتن 
با  مرتبط  محل،  یک  تصویر  رو  ایــن  از  اســت.  محیط  نداشتن  یا 
که با ویژگی های فراتر از فرم سروکار  زیبایی شناسی نمادین است 
دارد؛ یعنی ویژگی های وابسته با شیئ در نتیجه فرایند سازمان دهی 

)Gruter, 2009( شناختی

4.  روش پژوهش 
کارگیری تکنیک  کار رفته در این پژوهش با به  در روش میدانی به 
نقاشی کودک برای گروه سنی کودکان و پرسشنامه برای بزرگساالن، 
گــردآوری و بر اساس رویکردهای زیباشناختی  اطالعات مورد نظر 
موجود در دانش طراحی شهری و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد 
گرفته است. با توجه به آنچه  گروه قرار  استخراج و مقایسه بین دو 
گــردآوری داده هــای مــورد نیاز  که اشــاره شد، پرسشنامه ای بــرای 
گردآوری اطالعات  پژوهش تهیه شده است. با توجه به اینکه روش 
کودکان، تکنیک نقاشی می باشد، بازه سنی دقیق جامعه  در حوزه 
که  گونه ای  به  اشــاره  مــورد  تکنیک  از  استفاده  بر  کید  تأ با  آمــاری 
کشیده شده، داده های مورد نیاز را در خود جای داده  نقاشی های 
پژوهش  بستر  با  هماهنگ  روان شناختی  ویژگی های  دیدگاه  از  و 
باشد، ضروری به نظر می رسید. در این زمینه مطالعات بسیاری 
کودکان را به رشد نقاشی آنان به ویژه  گروه های سنی  که  وجود دارد 

به  دیگر  بار  ک  ادرا و  احساس  سلیقه،  آمــد.  حساب  به  مجموعه 
در  زیبایی شناسی  ترتیب  این  به  یافتند.  راه  زیبایی شناسی  علم 
زیبایی  نمودهای  تمامی  دانــش  و  فلسفه  به صــورت  بیستم  قرن 
  Heritage کس در فرهنگ لغت آمریکایی شد )Gruter, 2009(. ایزا
زیبایی شناسی را با عنوان »نفوذ به حس زیبایی« تعریف می کند 
وقوع  به  آن  تداعی  و  معنا  در غیاب  زیباشناختی خالص  تجربه  و 
می پیوندد)Isaacs, 2000( . بل نیز در تبیین ماهیت زیبایی شناسی 
می نویسد: "زیبایی واژه aesthetics )زیبایی شناسی( از لغات یونانی 
کردن" و aisthteta، به  ک  کالسیک aisthanesthai، به معنای "ادرا
 .)Bell, 2007("ک شده مشتق شده" است معنای "موضوعات ادرا
تارسیسیو و دیازلی  اشاره می کنند، زیبایی شناسی یک جنبه مهم 
در تحلیل اثر محیطی طراحی ساختمان ها و فضاهای باز محسوب 
گروه های اجتماعی  می شود. تجربیات حسی افراد می تواند در بین 
شرایط  در  اختالفات  تغییرپذیری/  از  نتایجی  قالب  در  فرهنگی   _
  Tarcísio & Diasشــود عــوض  فرهنگی  گرایش های  و  اجتماعی 
می توانند  متفاوت  فرهنگی  بسترهای  این  بر  عالوه   .Lay, 2010(
تغییرات مشابهی را در پاسخ های حسی برای همان اصول حسی 
کنیم  ایجاد نمایند )Taylor, 2003(. اما به هر ترتیب، نباید فراموش 
به سلیقه فردی صورت  با توجه  زیبایی در هر فضایی  ارزیابی  که 
قضاوت های  نیز  تیلور  دارنـــد.  ذهنی  کاماًل  جنبه ای  که  می گیرد 
زیباشناختی را امری ذهنی می داند؛ به این معنی که آنها وابسته به 
که آنها را برای معتبرسازی شان درست می کنند  اشخاصی هستند 

.)Taylor, 2009(
3.2.1. دسته بندی زیبایی شناسی محیطی 

بررسی  قابل  تجربی  و  نظری  حوزه  دو  در  زیبایی شناسی  موضوع 
است. زیبایی شناسی نظری به مباحث فلسفــی و چیستی زیبایی 
محیطی/  زیبایی شناسی  موضوع  با  چندانی  ارتباط  و  پرداخته 
تعمیم  قابلیت  تجربی  زیبایی شناسی  اما  نمی کند؛  پیدا  شهــری 
زیبایی شناختی  تجربیات  تحلیل  به  و  داشته  را  مــردم  عموم  به 
ج سانتایاناLang, 2004( 1( در سه  می پردازد. بر اساس دیدگاه جور

دسته اصلی به شرح زیر تفکیک شده است:
گاه می شود  الف. زیبایی شناسی حسی: انسان وقتی از حس ها آ
ج شده باشد و احساس خوشایند یا  که از هنجارهای معمول خار
ناخوشایند بودن به وجود آمده باشد. در موقعیت هایی، حس های 

 

تصویر 2- جایگاه زیبایی شناسی در طراحی شهری

1 George Santayana
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گردد  گفتنی است تالش شده این بازه سنی به 12-9 سال محدود 
ــده وجــود  آم بــه دســت  نقاشی های  در  نــزدیــک تــری  تــا هماهنگی 
بر  در  را  ابتدایی  پنجم  تا  رده سوم  که دانش آموزان  باشد؛  داشته 
می گیرد. با توجه به آمارهای موجود، جامعه آماری حدود 80 هزار 
کوکران تعداد 350 پرسشنامه به  کودک می باشد و بر اساس فرمول 
که در نهایت 357 نمونه  لحاظ پژوهش علمی مورد تأیید می باشد 
کنش  گردید. در توزیع و پرا گردآوری  کودکان  نقاشی و پرسشنامه از 
اقتصادی  و  اجتماعی  سطح  و  بــرخــورداری  میزان  پرسشنامه ها 
آنها  در  همسان  طور  به  و  گرفت  قــرار  توجه  مــورد  شهر  حوزه های 
گردید. در نهایت بدون لحاظ نمودن نقاشی های مخدوش  توزیع 
کودک، نقاشی خیابان و 144  و یا مواردی جز خیابان و میدان 153 

نفر نیز در موضوع  نقاشی خود، میدان را انتخاب نموده اند.
در این روش از کودکان خواسته شد یک نقاشی با این موضوع »یک 
را بکشید و در دو خط توضیح دهید«  یا یک میدان زیبا  خیابان 

کشیده و سئواالت ضمیمه را در قالب این دو پرسش پاسخ دهند:
1- به نظر شما شهر اصفهان زیباست ؟ چرا؟

را دوست دارید؟  آنجا  و  به نظر شما زیباست  کجای اصفهان   -2
چرا؟

3- به نظر شما اصفهان زیباتر است یا شهرهای خارجی؟ چرا ؟
نقاشی  روان شــنــاســی  مطالعات  اســـاس  بــر  نقاشی ها  نهایت  در 
از  نقاشی ها،  کیدی در  تأ و عناصر  گرفته  قرار  کودکان مورد تحلیل 
ترتیب  این  به   .)5 و   4 شماره  )تصویر  است  گردیده  استخراج  آن 
اشــاره در هر نقاشی و  کدگذاری نقاشی ها، عناصر مورد  از  که پس 
که در  گردید و در نهایت مواردی  پرسشنامه ضمیمه آن برداشت 
برخی نقاشی ها/ پرسشنامه ها عالوه بر سایر موارد موجود در سایر 
نقاشی ها وجود داشت، به لیست موجود اضافه می شد. در نهایت 
کودکان و حدود 400  در مجموع 357 پرسشنامه و نقاشی )برای 
که در برخی به  پرسشنامه برای بزرگساالن(، تعداد مشخصی عنصر 

از نظر واقع گرایی در زمینه عناصر مورد اشاره در نقاشی دسته بندی 
کرده اند. در این پژوهش از دیدگاه روان شناسی دیلو استفاده شده 
کودکان را بر اساس مؤلفه های رشد نقاشی آنان  که رشد سنی  است 
کودکان بیش از  که نقاشی های  مورد تحلیل قرار داده و بازه سنی 
سایر دوره ها به واقع گرایی نزدیک می باشد، اساس انتخاب جامعه 

آماری بوده است.
4.1. تعیین جامعه آماری کودکان و بزرگساالن
دیدگاه دیلو1 در قالب جدول2 ارائه شده است. 

سنی،  مختلف  مراحل  در  کودکان  نقاشی  دیلو  دیدگاه  از  واقع  در 
زیر  جدول  اطالعات  که  طور  همان  می باشد.  رشد  مراحل  دارای 
که در بازه سنی )12-7( سال قرار دارند،  کودکانی  نشان می دهد، 
مفاهیم  و  داشته  خود  پیرامون  محیط  به  نسبت  منطقی  ک  ادرا
نسبت  واقــعــی تــری  ک  ادرا و  می فهمند  هست  کــه  طــور  همان  را 
نیز  آنــان  نقاشی های  در  واقعیت  ایــن  دارنــد.  پیرامون  محیط  به 
آنها  از نقاشی های  بنابراین اطالعات به دست آمده  بروز می یابد. 
ک عمل قرار  می تواند به عنوان مبنای قابل استناد در پژوهش مال
گیرد. در خصوص بزرگساالن نیز افراد بین 18 تا 55 سال به عنوان 

گرفته شده اند. جامعه آماری در نظر 
4.2.  تکنیک مورد استفاده 

 با توجه به توضیحات ارائه شده می بایست بیان داشت، بازه سنی 
از  پژوهش  در  که  کودکانی  آمــاری  جامعه  عنوان  به  سال   )7-12(

گرفته شده است.  نقاشی های آنان استفاده شده، در نظر 
کودک به  که قباًل توضیح داده شد، نقاشی  همچنین همان طور 
کودکان  گردآوری اطالعات ذهنی  عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای 
که با توجه به ویژگی های نهفته در آن قابل  حائز اهمیت می باشد 
با  را  متفاوتی  اطالعات  نقاشی ها  این  واقــع  در  تجزیه وتحلیل اند. 
که می توان آن را در قالب  ویژگی های متفاوت در خود می گنجانند 

تصویر 3 دسته بندی نمود:

1 Dielo

)Vazirnia, S. & Ganji, 2001( -کودکان با توجه به رشد سنی آنان از دیدگاه دیلو گی های روان شناختی نقاشی  جدول 2- ویژ

مراحل رشد نقاشی مراحل رشد شناختی سن به سال
پاسخ بازتابی به تحریکات محیطی  مرحله حسی حرکتی  0-1

در 13 ماهگی نخستین دایره ظاهر می شود  مرحله حسی _ حرکتی  1-2
کامل می شوند.  دایره ها ظاهر می شوند و به تدریج  کارهای نمادین می کند  کودک شروع به  2-4

واقعیت عقالنی  مرحله پیش عملیاتی ) درک مستقیم (  4-7
واقعیت های بینایی:

کمتر  شــفــاف  نقاشی  و  می بیند  عــمــاًل  کــه  می کشد  را  چــیــزی 
و  تناسب  هستند.  واقعی تر  نقاشی  شخصیت های  می شود. 
رنگ های قــراردادی مناسب بیشتر در نقاشی او پدید می آید. 

تصویر را می توان در نقاشی های او تمیز داد. 

مرحله عملیات عینی:
درباره موضوعات به طور منطقی فکر می کند و درک او فوری و شتاب 
زده نیست. می تواند درک خود را تعمیم دهد و طرف مقابل را نیز 
که هست می فهمد و تظاهرات  درک می کند. مفاهیم را همان طور 

فکری آنها تغییر می کند.
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ترجیحات  گــردد  تا مشخص  ــذاری شــده  ــ ارزش گ  _ کــودک  نقاشی 
کدام یک از  کودکان از محیط پیرامون بیشتر بر پایه  زیبایی شناسی 

سه گانه های زیبایی شناسی سانتایانا شکل گرفته است.

4.3. استخراج عناصر مورد اشاره در نقاشی ها و پرسشنامه های 
کودکان 

و پرسشنامه های  نقاشی  از  ــده  آم بــه دســت  اطــالعــات  ــاس  اس بــر 
از  را  شهری  فضاهای  زیباشناختی  ترجیحات  مــی تــوان  کــودکــان 
که  نمود  دسته بندی  اصلی  متغیر   26 قالب  در  کودکان  دیدگاه 
کیفیت های مورد اشاره  برخی از این متغیرها می توانند به عنوان 
گردند. متغیرهای  کودکان برابرسازی  در طراحی شهری از دیدگاه 
کیفیات شهری قابل جایگزین هر یک  کودکان و  مورد اشاره توسط 

کننده در جدول3 آمده است. از عناصر تعریف 

کید شده بود،  عنوان ارزش و در برخی به عنوان ضدارزش بر آن تأ
که هر یک دارای ویژگی های خاصی  در لیست نهایی جا می گرفت 
کیفیاتی خاص در طراحی  از این عناصر به عنوان  بودند و بعضی 

شهری قابل معادل سازی می باشند.
پس از این مرحله لیست نهایی ترجیحات زیباشناختی از دیدگاه 
کیفیت یا عنصر  گردیده و بر اساس ویژگی های هر  کودکان استخراج 
مورد اشاره بر اساس دسته بندی سانتایانا در زمینه زیبایی شناسی 
سه  در   _ پژوهش  در  تجربی  زیبایی شناسی  رویکرد  با   _ محیطی 
شده  طبقه بندی  نمادین  و  فرمی  حسی،  زیبایی شناسی  طیف 

است.
در  زیبایی شناختی  ترجیحات  اولویت بندی  تعیین  بــرای  سپس 
مجموع و بر اساس سه طیف زیبایی شناسی سانتایانا، متغیرهای 
مطالعات  اســـاس  بــر  و   _ لیکرت1  طیف  اســـاس  بــر  شــده  فهرست 

 

کودکان )میدان( کودکان )خیابان(                                    تصویر5- نمونه هایی از نقاشی  تصویر4- نمونه هایی از نقاشی 

جدول3- جایگزینی ترجیحات زیباشناختی کودکان با کیفیات فضای شهری در طراحی شهری 
متغیرهای ترجیحات زیبایی شناسی کودکان

کیفیات جایگزینعناصر مورد اشارهردیفکیفیات جایگزینعناصر مورد اشارهردیف
کیزگی14سبزینگیفضای سبز1 کیزگیپا پا

پیوستگیپیوستگی15ـــطبیعت )عناصر طبیعی(2
ـــتزئینات16ـــرنگ3
ـــکف سازی17ـــنور4
ـــوجود اتومبیل18نظم هندسی و فضایینظم5
ـــتاریخی بودن19ریتمریتم6
ـــمجسمه/المان20بلندمرتبگیارتفاع7
محصوریتمحصوریت21تقارنتقارن8
تناسباتمقیاس22غنای حسیآب و صدا9

ـــمراسم ها و فعالیت ها23خوانایینماد و نشانه10
گونیکاربری و خدمات11 حس تعلقحس تعلق24گونا

ـــمبلمان شهری25نفوذپذیریدسترسی12
ـــتابلوهای راهنمایی و رانندگی26پیاده مداریحضور افراد پیاده13

1 Likert-Scale
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این  آیا می توان  روشــن شــود،  تا  گرفته، تالش شده است  صــورت 
این  انجام  تفکیک نمود.  به طور طبقه بندی شده،  را  ترجیحات 
طراحی  در  زیبایی شناسی  موضوع  جایگاه  توجه  با  دسته بندی 
شهری انجام شده است. با توجه به اینکه رویکرد مورد مطالعه در 
بررسی فضاهای شهری، رویکرد تجربی زیبایی شناختی می باشد، 
بوده  عمل  ک  مال حوزه  این  در  مطرح  دسته بندی های  بنابراین 
سه گانه های  عنوان  به  سانتایانا،  دسته بندی  بین  این  در  است. 
زیبایی شناسی محیطی )زیبایی شناسی فرمی، حسی و نمادین( 
گرفته است )تصویر شماره2(. با توجه به تعاریف  ک عمل قرار  مال
ارائه شده در زمینه هر یک از سه دسته فوق، متغیر زیباشناختی 
که نتایج آن در تصویر6  گرفته است  مورد اشاره در آن دسته جای 
آمده و به صورت مشترک و به عنوان مبنای مقایسه برای هر دو 

گروه استفاده شده است.

نقاشی  در  گونی  گونا و  مانند غنای حسی، خوانایی  کیفیت هایی 
کودکان و پاسخ های به دست آمده از پرسشنامه های آنان به زبانی 
گرفته است؛ برای نمونه اشاره به  کودکانه مورد اشاره قرار  ساده و 
کیفیت  کالسکه یا آب یا بویی خاص در فضای شهری بیانگر  صدای 
غنای حسی می باشد. به همین ترتیب سایر عناصر معرفی شده 
تناظر  کیفیات طراحی شهری در  با  از نظر مفهومی،  در نقاشی ها 

می باشند.

5.  یافته های پژوهش 
کودکان  می توان ترجیحات زیباشناختی فضای شهری را از دیدگاه 
آنها  از  برخی  که  نمود  ــه  ارائ زیبایی شناختی  متغیر    26 قالب  در 
بــوده  ــاره  اشـ مـــورد  طــراحــی شهری  در  کیفیات مطرح  عــنــوان  بــه 
اســت. با توجه به آنچه در جــدول3 آمــده و با توجه به مطالعات 

تصویر 6- دسته بندی ترجیحات زیباشناختی فضای شهری از دیدگاه کودکان 
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قابل  سئواالتی  چارچوب  در  مفاهیم  این  بزرگساالن  پرسشنامه 
برای  نمونه  عنوان  )به  شد  طراحی  عام  مخاطب  درک  برای  فهم 
کیفیت غنای حسی از دیدگاه بزرگساالن، پرسش با اشاره  سنجش 
یا صداهای دل نواز مانند  به مصداق هایی مانند بوهای مطلوب 
آبنما طراحی شد و از واژه های تخصصی استفاده نشد(. همچنین 
پس از دسته بندی صورت گرفته در تعیین متغیرهای زیباشناختی، 
کودکان به صورت طیفی  هر یک از آنها در نقاشی های دریافتی از 
کم با ارزش 1، متوسط با ارزش 2 و زیاد با ارزش 3(  )در سه طیف 
گردید.1 در نهایت داده هــای به دست آمده ازطریق  ــذاری  ارزش گ

گرفت. نرم افزار SPSS مورد استخراج قرار 
5.1.   اولویت بندی کلی ترجیحات زیباشناختی

اساس  بر  زیباشناختی،  متغیرهای  کلیه  اولویت بندی  منظور  به 
مجموع  اساس  بر  و  شده اند2  ارزیابی  متغیر  آن  امتیازات  مجموع 
امتیازات هر متغیر به ترتیب از باال به پایین طبقه بندی شده اند. 
اولویت  پنج  در  گــرفــت،  نتیجه  مــی تــوان  تــصــاویــر7و8  مقایسه  از 
در  کودکان  برای  زیبایی شناسی  متغیرهای  از  دسته  آن  نخست، 
که بیشتر به عناصر فرمال موجود  گرفته اند  رأس اولویت بندی قرار 
در منظر شهری وابسته می باشند و نمودی عینی دارند تا مفهومی 
دسته  در  واقــع  در  و  حسی  غنای  یا  تعلق  حس  همچون  ذهنی 
در  آنچه  به  توجه  با  می گیرند.  قرار  فرمی  زیباشناختی  متغیرهای 
که در پنج  گرفت، مشاهده می شود  کودکان مورد بررسی قرار  طیف 
دارند  ارجحیت  فرمی  زیبایی شناسی  متغیرهای  اولویت نخست، 
بر  بیشتر  نخست  اولویت  درپنج  بزرگساالن،  اولویت بندی  در  اما 

کید شده است. متغیرهای زیبایی شناسی حسی تأ

کی در حوزه  1 گفتنی است در این زمینه از مطالعات روان شناختی _ ادرا
انطباق  کودک و  نیز مطالعات موجود در حوزه تحلیل نقاشی  کودکان و 
آن با هدف طراحانه مورد نظر در پژوهش استفاده شد. در ضمن در این 
کودک نیز استفاده  گذاری ها از نظرات یک متخصص روان شناسی  ارزش 
برای هر  و پرسشنامه های مورد نظر )در مجموع 750 پرسشنامه  گردید 

دوطیف سنی( تکمیل شد.
2 در قالب طیف لیکرت با امتیاز 3 به عنوان میزان اهمیت زیاد، 2 به 
گذاری  کم ارزش  عنوان میزان اهمیت متوسط و 1 به عنوان میزان اهمیت 

شده است.

گرفته، تعداد متغیرهای زیباشناختی در  طبق دسته بندی انجام 
زیبایی شناسی  دسته  در  متغیر،  ُنه  حسی  زیبایی شناسی  دسته 
فرمی 10 متغیر و در دسته زیبایی شناسی نمادین هفت متغیر را در 
که مشاهده می شود، بیشترین ترجیحات  گونه  بر می گیرد؛ همان 
فرمی  متغیرهای  دسته  در  فــراوانــی  نظر  از  کودکان  زیباشناختی 
قرار می گیرد. بنابراین در مرحله بعد برای تأیید این ادعا و تعیین 
کلی سه دسته اصلی  اولویت بندی جزئی، 26 متغیر و اولویت بندی 
زیبایی شناسی این متغیرها بر اساس امتیازهای به دست آمده در 
گرفته  طیف لیکرت و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار 
از طیف  بهره گیری  با  اشــاره  گام بعدی متغیرهای مورد  است. در 

لیکرت ارزش گذاری و امتیازدهی شده اند.
فردی  ترجیحات  با  که  است  موضوعی  زیبایی شناسی  که  آنجا  از 
گروهی سروکار دارد، در بین متغیرهای زیباشناختی، آن دسته  و 
مبنای  شــده،  استخراج  گروهی  و  فــردی  ترجیحات  عنوان  به  که 
کودکان  از  ابتدا  کار و تدوین پرسشنامه بزرگساالن بوده است. در 
کنند  نقاشی  زیبا  از فضای شهری  را  نقاشی خود  تا  خواسته شد 
کمترین ذهنیت از پیش تعیین شده یا خط دهی به  )تا با ایجاد 
قضاوت زیباشناختی آنان، داده های مورد نظر در قالب ترجیحات 
صحت  و  تأیید  برای  سپس  و  دهند(  انتقال  را  خود  زیباشناختی 
کار تکمیل پرسشنامه قرار  یافته ها پاسخ به سئواالت باز، در دستور 
گرفت. پس از آن با بررسی اولیه و یک به یک نقاشی ها، عناصر و 
متغیرهای مورد اشاره در نقاشی به موازات پاسخ های داده شده، 
ادامــه  در  )کــه  زیباشناختی  متغیر    26 قالب  در  که  شد  استخراج 
در  نظر  مــورد  متغیرهای  سپس  گردید.  دسته بندی  آمــد(  خواهد 
قالب پرسشنامه بزرگساالن و به صورت طیفی )برای تعیین ارزش 

هر یک در میزان زیبایی محیط( تهیه و ساده سازی شد.
ــود ســایــر متغیرهای  ــا عـــدم وجـ ــود ی بــه مــنــظــور اطــمــیــنــان از وجـ
زیباشناختی از دیدگاه بزرگساالن، سئواالت باز موجود پرسشنامه 
ج از  گــرفــت، امــا بــه متغیری خـــار ــی قـــرار  ــاب یــک بــه یــک مـــورد ارزی
کودکان  توسط  اشــاره  مورد  زیباشناختی  متغیرهای  دسته بندی 
کودکان،  اشاره نشده بود. داده های به دست آمده از پرسشنامه 
حسی،  غنای  همچون  شهری  طراحی  کیفیات  قالب  در  نخست 
تنظیم  بــرای  سپس  شــد.  دسته بندی  سرزندگی  و  نفوذپذیری 

 

تصویر 7- اولویت بندی متغیرهای زیبایی شناسی محیطی از دیدگاه کودکان 
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شهری،  منظر  و  فضا  زیبایی  ارزیابی  در  کودکان،  نخست  اولویت 
کار طراحان شهری در طراحی فضاهایی با  می توانند به عنوان ابزار 

کودکان مورد استفاده واقع شوند.  محوریت استفاده 
پایه  بر  بزرگساالن  زیباشناختی  ترجیحات  اولویت بندی    .5.3

سه گانه های زیبایی شناسی سانتایانا 
سه گانه های  در  شـــده،  دسته بندی  متغیرهای  مرحله  ایــن  در 
زیبایی شناسی محیطی سانتایانا )حسی و فرمی و نمادین( با توجه 
به مجموع کل امتیازهای به دست آمده برای آن دسته که در طیف 
گــروه سنی بزرگساالن،  بــرای  بــود،  گرفته  ارزیابی قــرار  لیکرت مــورد 
گفت  اولویت بندی شده اند. مطابق جدول5 و تصویر 10 می توان 
به ترتیب، متغیرهای زیبایی شناسی حسی، فرمی و نمادین  برای 

بزرگساالن دارای اهمیت بوده اند.

پایه  بــر  کــودکــان  زیباشناختی  ترجیحات  اولــویــت بــنــدی    .5.2
سه گانه های زیبایی شناسی سانتایانا 

سه گانه های  در  شــده  دســتــه بــنــدی  متغیرهای  مرحله  ایــن  در 
با  نمادین(  و  فرمی  و  )حسی  سانتایانا  محیطی  زیبایی شناسی 
که  کل امتیازهای به دست آمده برای آن دسته  توجه به مجموع 
گرفته بود، اولویت بندی شده اند  در طیف لیکرت مورد ارزیابی قرار 
گفت به ترتیب متغیرهای  که مطابق جدول4 و تصویر 9 می توان 
کودکان دارای اهمیت  زیبایی شناسی فرمی، نمادین و حسی برای 

بوده اند.
اهمیت  عنوان  به  پژوهش  ابتدای  در  آنچه  به  توجه  با  بنابراین 
مورد  شد،  اشاره  کودکان  توسط  فرمی  زیبایی شناسی  متغیرهای 
کید بر این متغیرها به عنوان  گفت با تأ گرفته و می توان  تأیید قرار 

تصویر 8- اولویت بندی متغیرهای زیبایی شناسی محیطی از دیدگاه بزرگساالن  
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جدول4 - اولویت متغیرهای زیباشناختی برپایه فراوانی امتیازات از دیدگاه کودکان

نمادین فرمی حسی

یاز
امت شناسی  زیــبــایــی  متغیر 

نمادین ت
لوی

او

یاز
امت شناسی  ــایــی  ــب زی مــتــغــیــر 

فرمی ت
لوی

او

یاز
امت متغیر زیبایی شناسی 

حسی ت
لوی

او

948 تاریخی بودن 1 877 تقارن 1 823 کف سازی 1

805 حس تعلق 2 876 خوانایی 2 810 سبزینگی 2

702 فعالیت ها 3 845 نفوذپذیری 3 792 غنای حسی 3

603 گونی گونا 4 843 ریتم 4 758 رنگ 4

572 ــلــوهــای راهــنــمــایــی و  ــاب ت
رانندگی 5

839 نظم هندسی 5 665 طبیعت 5

672 پیوستگی 6 601 نور 6

558 المان ها 6 635 بلندمرتبگی 7 559 اتومبیل 7

495 پیاده مداری 7 625 تناسبات )مقیاس( 8 500 کیزگی پا 8

--- --- --- 552 تزئینات 9 426 مبلمان شهری 9

--- --- --- 532 محصوریت 10 --- --- ---

669 جمع کل 8 729.6 جمع کل 11 659.3 جمع کل 10
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تصویر 9- میانگین امتیازات متغیرهای زیبایی شناسی از دیدگاه کودکان

جدول 5- اولویت بندی متغیرهای زیباشناختی برپایه فراوانی امتیازات از دیدگاه بزرگساالن

نمادین فرمی حسی

یاز
امت ــی  ــایـ ــبـ مـــتـــغـــیـــر زیـ

شناسی نمادین ت
لوی

او

یاز
امت مــتــغــیــر زیـــبـــایـــی 

شناسی فرمی ت
لوی

او

یاز
امت ــایــی  ــب مــتــغــیــر زی

شناسی حسی ت
لوی

او

974 تاریخی بودن 1 968 نظم هندسی 1 1098 کیزگی پا 1
942 گونی گونا 2 941 تزئینات 2 1088 سبزینگی 2
929 حس تعلق 3 918 نفوذپذیری 3 1032 مبلمان شهری 3
899 فعالیت ها 4 878 خوانایی 4 1021 کف سازی 4

893 تابلوهای راهنمایی 
و رانندگی 5

853 ریتم 5 1002 طبیعت 5
845 تقارن 6 964 غنای حسی 6

873 المان ها 6 830 تـــــــنـــــــاســـــــبـــــــات 
)مقیاس( 7 936 رنگ 7

818 پیاده مداری 7 817 پیوستگی 8 729 اتومبیل 8
771 محصوریت 9 655 نور 9

--- --- --- 766 بلندمرتبگی 10 --- --- ---
904 جمع کل 8 858.7 جمع کل 11 947.2 جمع کل 10
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کودکان، در رتبه هشتم ترجیحاتشان جای دارد و کف سازی در این 
مقوله دارای نخستین رتبه بوده است. با مروری بر ترتیب قرارگیری 
گروه، می توان  متغیرها در ستون زیبایی شناسی حسی توسط دو 
قــرار دارد  باال  کودکان در درجــه اهمیت  بــرای  آنچه  گفت در واقــع 
کف سازی  بیشتر در حوزه طراحی توسط طراح قرار می گیرد )مانند 
کیزگی«  و رنگ و نور و غنای حسی و ...( اما مقوله ای با عنوان »پا

بیشتر به جنبه های مدیریت فضا و مشارکت مردمی باز می گردد. 
متغیرهای  که  است  اهمیت  حائز  نکته  این  به  توجه  روی  هر  به 
که _  کالبدی  زیباشناختی فرمی، در راستای خلق فضای شهری با 
کار طراح شهری _ می تواند پاسخگوی نیاز  به عنوان مهمترین ابزار 
کاربران فضا باشد و برخی از متغیرهایی  زیباشناختی شهروندان و 
گرچه توسط  که در دو دسته دیگر )حسی و نمادین( آمده است، ا
اما می بایست در مطالعات  طراح شهری قابل مداخله نمی باشد 
متغیر  )مانند  کوشید  آن  از  الگوبرداری  و  حفظ  بــرای  طــرح  اولیه 

تاریخی بودن، حس تعلق و...(.

7. نتیجه گیری 
که مقایسه ترجیحات  با نگاهی دوباره به هدف پژوهش پیِش رو 
کودکان و بزرگساالن از فضاهای شهری بوده است، در  زیباشناختی 
که 26 متغیر  مجموع و بر اساس یافته های پژوهش مشاهده شد 
گردید و طی  کودکان نتیجه گیری  به عنوان ترجیحات زیباشناختی 
ترجیحات  نیز  بزرگساالن  که  شد  مشاهده  گرفته  صورت  پژوهش 
زیباشناختی، جز موارد یاد شده را معرفی ننمودند و از این رو یکسان 
می باشند؛ اما ارزش گذاری این ترجیحات بین دو گروه و در یک نگاه 
کودکان و بزرگساالن  کلی یکسان نبوده است. یعنی اولویت بندی 
در ترجیحات زیباشناختی فضاهای شهری یکسان نمی باشد. بر 
کودکان  سانتایانا،  زیباشناختی  سه گانه  دسته بندی های  اساس 
اولویت  نخست  درجه  در  برایشان  فرمی  زیباشناختی  متغیرهای 
که بزرگساالن ترجیحات زیباشناختی  قرار دارد و این در حالی است 
حسی را به عنوان اولویت نخست خود نشان داده اند )جدول 6(. 
ک محیطی متفاوت بین  کی از ادرا تفاوت دسته بندی های فوق حا
که قضاوت های  گروه سنی یاد شده می باشد. به ویژه در آنجا  دو 
تفاوت  می گیرد،  قــرار  ــراد  اف محیطی  ک  ادرا مبنای  زیباشناختی 

دیدگاه ها بیش از پیش مشاهده می شود.

6.  بحث 
دسته  در  زیباشناختی  متغیرهای  پژوهش،  یافته های  اســاس  بر 
متغیرهایی  اســت.  داشته  کودکان  بــرای  بیشتری  اهمیت  فرمی 
کیفیات فضای  همچون تقارن، خوانایی، نفوذپذیری و... از جمله 
حس  بهبود  در  اهمیت شان  به  توجه  می تواند  که  اســت  شهری 
ایفا  کلیدی  نقش  کــاربــران،  رضایتمندی  و  محیط  زیباشناختی 

نماید. 
کودکان  ترجیح  نخستین  تقارن  عنصر  فرمی،  متغیرهای  بین  در 
این متغیر در  که  این در حالیست  به خود اختصاص می دهد.  را 
بین ترجیحات بزرگساالن، رتبه ششم اهمیت را به خود اختصاص 
مورد  در  تفسیر،  قابل  موضوع  مهمترین  بخش  این  در  می دهد. 
بزرگساالن  و  کــودکــان  زیبایی شناختی  ترجیحات  میان  تــفــاوت 
توسط  شده  تبیین  دسته  سه  میان  از  کودکان  چرا  اینکه  اســت؛ 
حسی«  و  نمادین  »فرمی،  زیبایی شناسی  یعنی  سانتایانا  ج  جــور
امر  این  دالیــل  از  یکی  می دهند.  ترجیح  را  فرمی  زیبایی شناسی 
ک زیباشناختی افراد در سنین متفاوت  تفاوت نقش حواس در ادرا
که در ادبیات تحقیق بدان اشاره شد،  می باشد. در واقع همانگونه 
که حس بینایی و قوای بصری به عنوان مهم ترین حس در  از آنجا 
افراد در زمینه دریافت اطالعات از محیط پیرامون، نقش اساسی 
ایفا می کند و در زیبایی شناسی فرمی توجه به ساختار بصری محیط 
که نقش حواس در دریافت اطالعات محیطی  اهمیت دارد و از آنجا 
در سنین پایین پررنگ تر بوده، می توان گفت حس بینایی کودکان 
را  بارزتری  نقش  محیط  از  اطالعات  دریافت  در  سنین  این  در  نیز 
که بسیاری از داده های رسیده از محیط برای او  ایفا می نماید چرا 
تازگی داشته و می تواند حس کنجکاوی او را به لحاظ روان شناختی 
که این میزان حساسیت با افزایش سن و تکرار  ارضا نماید. در حالی 
مناظر شهری بداعت اطالعاتی خود را در ذهن بزرگساالن از دست 
کی  می دهد. همچنین  دلیل دیگر این امر، ممکن است به بعد ادرا
که در این بازه سنی، برای  کودکان از فضای پیرامون مرتبط باشد 
با نظم و  بیرونی، فضاهایی  درک بهتر واقعیات موجود در فضای 
ک محیطی آنان منجر می گردد. این  تقارن خاص، راحت تر به ادرا
که بزرگساالن، متغیرهای زیباشناختی دسته حسی را  در حالیست 
کیزگی  در اولویت ترجیحات خود قرار داده اند که در این بین متغیر پا
کیزگی برای  پا را به خود اختصاص می دهد. متغیر  نخستین رتبه 

جدول 6- مقایسه اولویت بندی متغیرهای زیباشناختی از دیدگاه کودکان و بزرگساالن 

 زیباشناختی متغیرهای بندیدسته

 آماری /جامعه سنی هایگروه
 نمادین فرمی حسی

    کودکان

    بزرگساالن
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فضاهای  طراحی  در  که  اســت  آن  دهنده  نشان  جــدول6  نتایج 
شهری که جامعه هدف آن را گروه های سنی خاص )مانند کودکان( 
تشکیل می دهند، متغیرهای فرمی می بایست بیش از دو گروه دیگر 
ک عمل طراحی قرار گیرند. در جامعه هدف بزرگسال متغیرهای  مال
گروه حسی در درجه نخست اهمیت طراحی قرار دارند.  مرتبط با 
می تواند  اولویت بندی،  این  در  موجود  تفاوت  به  توجه  بنابراین 
طــراحــان  بـــرای  شــهــری  منظر  زیباشناختی  بــررســی  در  راهــکــاری 
شهری پدید آورد. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده می توان 
با هم مقایسه  به دو  را دو  زیباشناختی سه گانه  دسته بندی های 
انجام  نیازمند  امــر  ایــن  که  نمود  ــه  ارائ را  جدیدی  نتایج  و  نموده 

پژوهشی جدید می باشد.
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