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مقالۀ پژوهشی

چکیــد ه| در تعریــف منظــر، تعامــل مفهومــی اســت کــه نقش اصلــی در شــکل گیری منظــر را برعهــده دارد. 
اســتفاده از راهکارهایــی بــرای تقویــت اثرگــذاری طرفیــن تعامــل )انســان و محیــط( در شــکل گیری منظــر و 
ارتبــاط بــا آن از دغدغه هــای نوظهــوری اســت کــه می توانــد بخــش عمــده ای از آن، ره آورد تکنولــوژی در 
دنیــای امــروز باشــد. در رویکــردی هدفمندتــر، منظــر تعاملــی گامــی متفــاوت در راســتای تقویــت ارتبــاط 
بــا مــکان اســت. لــذا ایــن مقالــه ســعی بــر شــناخت دقیق تــر  تعامــل و شــاخصه ها و ویژگی هــای مؤثــر در 
ــا آن و  تقویــت ارتبــاط میــان انســان و محیــط دارد. در ایــن راســتا از یک ســو محیــط و رخــداد تعامــل ب
شــاخصه های مؤثــر بــر آن، و از ســوی دیگــر انســان و ویژگی هــای انســانِی اثرگــذار بــر رابطــۀ دوطرفــه بــا 
محیــط بررســی  می شــود. پژوهــش حاضــر به دنبــال پاســخگویی بــه ایــن ســؤال اســت: چــه شــاخصه های 
ــا محیــط و شــکل گیری منظــر تعاملــی  ــر تقویــت تعامــل انســان ب محیطــی و چــه ویژگی هــای انســانی ب
مؤثــر اســت؟ همچنیــن هــدف ایــن پژوهــش، ارتقــای ارتبــاط انســان بــا محیــط و تقویــت وجــه تعاملــی 
ــل آن،  ــل و تحلی ــوم تعام ــی مفه ــا بررس ــدا ب ــی، ابت ــا روش توصیفی-تحلیل ــه ب ــن مقال ــت. ای ــر اس منظ
شــاخصه های مؤثــر بــر رخــداد تعامــل را اســتخراج می کنــد. ســپس بــا توجــه بــه اهمیــت جایــگاه انســان 
ــردازد و  ــه بررســی ماهیــت انســان و محیــط می پ ــوا ب ــا روش تحلیــل محت و محیــط در مفهــوم منظــر، ب
ــر هســتند را شناســایی  ــل در منظــر مؤث ــت رخــداد تعام ــر تقوی ــه ب ــای محیطــی و انســانی ای ک مؤلفه ه
ــرار  ــنجش ق ــورد س ــی م ــه روش دلف ــت آمده ب ــای به دس ــی مؤلفه ه ــی و روای ــت پایای ــد. در نهای می کن
می گیــرد. پژوهــش حاضــر نشــان می دهــد در گام اول بــرای تقویــت رخــداد تعامــل بــا محیــط، توجــه بــه 
شــاخصه هایی همچــون رابطــۀ دوســویه، فعال بــودن، تغییرپذیــری، پاســخ دهی و اثرگــذاری الزامــی اســت 
ــط  ــان و محی ــت انس ــاس ماهی ــه براس ــانی و محیطــی ک ــای انس ــتفاده از ویژگی ه ــا اس ــدی ب و در گام بع

ــا محیــط را تقویــت کــرد. ــوان شــرایط رخــداد تعامــل ب شــکل  می گیــرد، می ت
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نیسـت کـه یافته های هر کـدام از ایـن تقسـیم بندی ها در منظری 
مطلـوب و ایـده آل دیـده نمی  شـود؛ بلکـه بـا توجـه بـه جامعیـت 
مفهـوم منظـر، اجماعـی از رویکردهـای مختلـف در شـکل گیری 
منظـر مطلـوب لحاظ می شـود. در بسـیاری از مـوارد آن چه که در 
مفهـوم منظـر بدیهـی بـه نظر می رسـد، بسـته به میـزان اهمیت و 
تأثیرگـذاری آن بـر کیفیـت محیـط و منظر، مـورد مطالعۀ دقیق تر 
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قـرار می گیـرد. مناظـر، برپایۀ  اثرگذاری شـبکه های اصلی انسـان-
محیـط شـکل می گیرند. از یک طـرف، مناظـر فرایندهای محیطی 
را یکپارچـه می کننـد. از سـوی دیگر، مناظر بر سـاختار جسـمی و 
سـامت روانـی افـراد از طریـق چهـار روش تعامل انسـان و محیط 
اثرگـذار  آن  درون  در  زندگـی  و  تعامـل  درک،  دانسـتن،  شـامل 
هسـتند (Wu, 2019, Nassauer, 2012, Russell et al., 2013). از 
ایـن رو موضـوع منظـر تعاملـی نیـز به دلیـل بدیهی بـودن رخـداد 
تعامـل در شـکل گیری منظـر بیـن مؤلفه هـای انسـانی و محیطی، 
در نـگاه اول محقـق را بـا شـبهه روبـه رو می کنـد. امـا بـا توجه به 
سـبک زندگی مـدرن و تأثیرپذیـری ارتباط انسـان و محیط از آن، 
یکـی از پایه هـای اصلـی مفهوم منظر دچار بحران شـده اسـت. لذا 
رویکـرد تعاملی نمـودِن منظر به دنبال شـناخت راهکارهایی اسـت 
کـه ارتبـاط انسـان بـا محیـط و پیامـد آن بـا شـکل گیری منظر را 
به صـورت دوسـویه احیـا و تقویـت کند. در راسـتای دسـت یابی به 
ایـن امـر بـا توجه به اهداف و سـؤاالت مطرح شـده، پس از بررسـی 
پیشـینۀ پژوهـش، بـه مبانـی نظـری تعامـل و منظـر و مؤلفه های 
انسـان و محیـط به عنـوان طرفین اصلـی تعامل در منظـر پرداخته 
می شـود و براسـاس آن تحلیـل و تعیین مؤلفه ها صـورت می گیرد.

ضرورت انجام پژوهش 
در  به ویـژه  تعامـل  مفهـوم  و  محیـط  و  انسـان  ارتبـاط  تقویـت 
فضاهـای شـهری، بـر کیفیـت آن و ایجـاد تعلـق خاطـر مخاطـب 
نسـبت به مکان اثرگذار اسـت. از این رو شـناخت مدلی که سـبب 
احیـا و تقویـت ایـن ارتباط گـردد از ضروریاتی اسـت کـه می تواند 
سـبب افزایـش کیفیـت محیـط و زندگی شـود. هدف کلـی ای که 
انجـام ایـن مطالعـه دنبـال می کند، شـناخت شـاخصه های مؤثر بر 
رخـداد تعامـل و تعاملی بـودن و تطبیـق آن بـا رویکـرد منظرین با 
توجـه بـه ماهیـت انسـان و محیط اسـت و در ایـن فراینـد تقویت 
ارتبـاط انسـان و محیط، ارتقـا کیفی محیط و اهمیـت مخاطب در 

ادراک منظـر دنبـال می شـود.

سؤاالت پژوهش
پژوهـش حاضـر به دنبـال پاسـخگویی بـه ایـن سـؤال اسـت: چـه 
شـاخصه های محیطـی و چـه ویژگی های انسـانی بـر تقویت تعامل 

بـا محیـط و شـکل گیری منظـر تعاملـی مؤثر اسـت؟

پیشینۀ پژوهش
انجـام  ایـن پیرامـون موضـوع پژوهـش  از  مطالعاتـی کـه پیـش 
شـده، در دو مرحلـه دنبـال شـده اسـت. در مرحلـۀ اول بـه بحـث 
تعامـل و تعاملی بـودن در زمینه هایـی پرداختـه می شـود کـه بـر 
ارتبـاط اهمیـت انسـان بـا یـک اثر یـا انسـانی دیگـر تأکیـد دارد. 
مرحلـۀ دوم مطالعـات تعامـل و تعاملی بـودن در منظـر و معمـاری 
را دنبـال می کند. درجامعه شناسـی، کـه مطالعۀ زندگـی اجتماعی 

انسـان، گروه هـا و جوامع انسـانی اسـت )گیدنـز، 1389، 4( تعامل 
را به عنـوان رویکـردی اجتماعـی دنبـال می کنـد. کنـش متقابـل 
اجتماعـی فراینـدی اسـت کـه طی آن بـا کسـانی که پیرامـون ما 
هسـتند، کنـش و واکنـش می کنیـم )همـان، 28(. با توجـه به آن 
چـه جـان اری1 )1990( اظهـار داشـته اسـت کنش هـای متقابـل 
)تعامـل( سـبب رقم خـوردن تجربه هـای شـگرف می شـود )همان، 
114(. در روانشناسـی، مطالعـات انجام شـده توسـط پیشـگامانی 
ماننـد ژان پیـاژه2 ، لوویگوتسـکی3، کـورت لوین4 و جـورج هربرت 
میـد5 حائـز اهمیت اسـت. برای پیاژه و ویگوتسـکی مفهـوم تعامل 
بـا موضـع سـاخت گرایی ترسـیم شـد. پیـاژه با هـدف نشـان دادن 
اینکـه افـراد به طـور فعـال هوش خـود را از طریق تعامـل با محیط 
کالبـدی و اجتماعـی گسـترش می دهنـد، ایـن موضـوع را دنبـال 
به عنـوان  را  اجتماعـی  روابـط  ویگوتسـکی  تحقیقـات  امـا  کـرد. 
بخشـی جدایی ناپذیـر از توسـعۀ انسـانی در نظـر گرفـت و زبـان را 
به عنـوان یـک محصـول مصنوعی فرهنگی برای رشـد شـناختی و 
اجتماعـی دیـد (Grossen, 2010, 1). از نظـر لویـن )پیـرو نظریـۀ 
گشـتالت(، مطالعـۀ تعامـل از این فرض ناشـی می شـود که سـوژه 
و محیـط به هـم وابسـته اند و بـه یـک زمینه تعلـق دارند. بـرای او، 
عمـل سـوژه به طـور مسـتقل از زمینـه ای کـه در آن رخ داده قابل 
درک نیسـت (Lewin, 1951). در ایـن مورد مید نیز نشـان داد که 
هـوش )یـا ذهن( از طریـق ارتباطات یا آنچـه او »گفتگوی حرکات 
نمادیـن« نامیـد، شـکل می گیرد. بـه گفتۀ وی معنـا ویژگی تعامل 
اسـت (Mead, 1967). تعامـل در هنـر نیز پیش تر از سـوی افرادی 
ماننـد مارسـل دوشـان6 ، الزلـو موهولی ناگی7 مطرح شـده اسـت. 
موهولـی ناگـی در آثـار خود از قبیل مجسـمۀ متحرک )یک شـیء 
در مسـیر حرکـت خود اثری برجـا می نهد( تعامل را بـه کار گرفته 
اسـت )دهقانـی، 1387، 19(. هنر تعاملی نقـش مخاطب، هنرمند، 
اثـر هنـری و محیـط را دگرگون کـرد و هنرمند نیازمنـد افزودن و 
مشـارکت دادن تجربه هـای مخاطـب برای کشـف اثر اسـت )پازیار، 
1399(. کنـش فیزیکـی و واقعـی مخاطبـان در هنـر تعاملـی کـه 
منجـر بـه تغییـر نمایش گری اثـر می شـود، مهمتریـن ویژگی این 
گونـۀ هنـر اسـت. درگیـری مخاطـب بـا اثـر به صـورت فیزیکـی و 
فعاالنـه و بـا میانجی گـری واسـطه ای رایانه محـور صـورت خواهـد 
پذیرفـت (Lopes, 2010, 26). مفاهیـم تعاملـی، یک اثر هنری را از 
یـک دیـدگاه خـاص تعریف می کند و بـه مخاطبان کمـک می کند 
تـا تعامـات مـورد نظـر خـود را شناسـایی، تعریـف و درک کنند. 
عـاوه بـر ایـن، از آنجایی کـه تعامل و تجربـۀ کاربر ایـدۀ اصلی در 
هنـر تعاملـی دیجیتـال اسـت، به هنرمنـدان در طراحی، توسـعه و 
 .(Ahmed, 2018, 255) ارزیابـی آثار هنریشـان کمک خواهد کـرد
بـا توجـه بـه آنچـه در مـورد تعامـل در برخـی علـوم گفتـه شـد، 
تعامـل در هـر زمینـه  ای بیـن دو عامـل  مختلـف شـکل می گیـرد. 
و  شـده  اسـتفاده  مشـخصی  ابـزار  از  تعامـل  شـکل گیری  بـرای 
نتایجـی به دنبـال دارد )جـدول 1(. در دهه هـای اخیـر مطالعاتـی 
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پیرامـون تعامـل و تعاملـی شـدن در معمـاری و منظر  انجام شـده 
اسـت. در ایـن میـان می تـوان بـه  پژوهش اسـتریتز و همـکاران با 
عنـوان »منظـر تعاملـی بـرای خاقیـت و نـوآوری« اشـاره کرد که 
در آن فرم هـای جدیـد تعامـل انسـان و رایانـه در معمـاری بیـان 
شـده اسـت. ایـن تعامل بـا توجه بـه داده هـای فضاهـای معماری، 
روش هـای جدیـد طراحـی و مطالعـات تجربـی در زمینـۀ معماری 
شـکل گرفتـه اسـت. نتیجـۀ ایـن پژوهـش تولیـد معمـاری خاق 
اسـت کـه از زیرسـاخت های فنـاوری به عنـوان ابـزار دسـت یابی به 
آن اسـتفاده کـرده اسـت (Streitz et al.,1999). همچنین یوآن در 
پژوهشـی دیگـر بـا عنـوان »تاریخچه و توسـعۀ معمـاری تعاملی«، 
فناوری هـا  تأثیـر  تحـت  پسـاصنعتی  معمـاری  بـر  مـروری  بـه 
پرداختـه اسـت. به دنبـال آن، تغییـرات موجـود در شـکل شـهر، 
بـا توجـه بـه تاریخچـۀ آن در ابعـاد مختلـف اجتماعـی، فرهنگـی 
و هنـری ارزیابـی شـده اسـت. ایـن پژوهـش، معمـاری تعاملـی را 
بـه سـه الیـۀ زمانـی شـامل مرحلـۀ پیدایـش، مرحلـۀ توسـعه و 
عصـر حاضـر تقسـیم بندی کـرده اسـت. یـوآن معمـاری تعاملـی 
را سـازندۀ تصویـری روشـن از دنیـای جدیـد می دانـد و ایـن امـر 
وابسـته بـه اسـتفاده از تکنولـوژی و فناوری روز اسـت. در معماری 
تعاملـی، بنـا بـه یـک رسـانه، بـرای مشـاهده و نمایـش تعامـل، 
پژوهشـی  در   .(Yuan, 2011) می یابـد  تغییـر  تجربـه  و  زندگـی 
دیگـر بـا عنوان »احیـای فضاهای مـرده با بهره گیـری از مداخات 
تعاملـی«، از معمـاری به عنـوان پدیـده ای واکنش دهنده، پاسـخگو 
و تعاملـی اسـتفاده می شـود. برقـراری ارتبـاط بیـن اثـر معماری و 
کاربـر، به واسـطۀ کالبـد و فنـاوری مجـازی استفاده شـده در آن 
اتفـاق می افتـد. بـا توجـه به ضـرورت دوسـویگی در وقـوع تعامل، 
امـکان احیـای فضاهـای مختلـف به واسـطۀ ایـن ارتبـاط متقابل با 
کاربـر فراهـم می شـود (Cravalho, 2015). در نوشـتاری بـا عنوان 
» بافت هـای تعاملـی بـرای معماری و منظـر: عناصـر و فناوری های 
دیجیتـال« به شـکل گیری منظر بـا تأکید بر موضوع تعاملی شـدن 
بینابینـی  از  تعاملـی  منظـر  شـکل گیری  اسـت.  شـده  پرداختـه 
کالبـد، اجتمـاع و دیجیتـال رقـم می خـورد. تعامـل، بـا اسـتفاده 

از فناوری هـای دیجیتـال بیـن انسـان و مصالـِح مجـازی تعریـف 
می شـود و در نهایـت منظـر تعاملـی را منظـری موقتـی می دانـد 
(Wiberg, 2010). در کتـاب »منظـر تعاملـی« نمونه های عملیاتی 
منظـر تعاملـی و تکنولـوژی مربـوط بـه آن موردتوجه قـرار گرفته 
اسـت. جنبه هـای عملـی و اجرایی موضـوع بررسی شـده و بر تغییر 
محیـط سـاخته شـده به واسـطۀ هـوش تکنولوژیکـی تأکیـد دارد. 
در ایـن کتـاب، اسـتفاده از عملکـرد هنری بـرای خلـق روابط پویا 
میان معماری، مردم و فرهنگ دیجیتال  اسـتفاده شـده اسـت که 
 .(Chong & Rijk, 2011) بـه طراحـی دیجیتـال منظـر می انجامـد
کانتـرل و هلزمـن در کتـاب »مناظـر پاسـخگو« نمایـی جامـع از 
پروژه هـای طراحـی بـا اسـتفاده از فناوری  هـای پاسـخگو را ارائـه 
کـرده و ارتبـاط آن بـا منظـر و فضـای محیطـی را مـورد بررسـی 
قـرار داده انـد. ایـن پژوهـش در نهایـت بـه ارائـه و سـاخت یـک 
چارچـوب عملـی می پـردازد و بـر ادغـام فناوری هـای پاسـخگو در 
 .(Cantrell & Holzman, 2015) معمـاری منظـر تأکیـد می کنـد
بـا توجـه بـه مـرور موضـوع در پژوهش هـای انجام شـده، می تـوان 
از سـاختار تعامـل در علـوم مختلـف و ابزارهـای به کاررفتـه بـرای 
برقـراری تعامـل میـان انسـان و محیـط بهـره گرفـت. در مطالعات 
اهمیـِت  بـر  منظـر  و  معمـاری  در  تعامـل  پیرامـون  تخصصـی 
تعاملی شـدن  در  دیجیتـال،  و  تکنولـوژی  فنـاوری،  به کارگیـری 
منظـر یـا معماری تأکید شـده اسـت. حـال آنکه نقطۀ افتـراق این 
پژوهـش بـا موارد دیگـر در همیـن اصل نهفته اسـت. این نوشـتار 
به دنبـال شـکل گیری مبانـی منظـر تعاملـی اسـت. در ایـن میـان 
شـناخت و اسـتفاده از پتانسـیل های انسـان و محیـط موردتوجـه 
اسـت. هـر چنـد فنـاوری می توانـد به عنـوان ابـزاری در طراحـی 
منظـر موردتوجـه قـرار گیرد، امـا به عنـوان بنیان اصلـی چارچوب 

منظـر تعاملـی موردتوجـه قـرار نمی گیرد.

مبانی نظری
بـا توجـه بـه اهمیـت مفهـوم تعامـل و منظـر در این پژوهـش، در 
مبانـی نظـری از یک سـو بـه تعامـل و مفهـوم آن و از سـوی دیگر 
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جدول 1. مروری بر تعامل در زمینه های مختلف. مأخذ: نگارندگان.
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مفهـوم منظـر و مؤلفه هـای مؤثـر بـر آن کـه شـامل مؤلفه هـای 
محیطـی و انسـانی اسـت پرداخته می شـود. این مؤلفه ها  دوسـوی 
شـکل  را  منظـر  در  تعامـل  وجـه  تقویت کننـدۀ  و  شـکل دهنده   

می دهنـد. 
تعامل8 و تعاملی9 بودن •

کلمـۀ تعامـل از پیشـوند )inter( و اسـم )action( به عنـوان بخش 
اصلـی تشـکیل شـده اسـت. پیشـوند آن)inter( داللـت معنایی بر 
بینابینـی، تقابـل و اشـتراک بیـن چیزهـای مختلـف، مکان هـا و 
یـا افـراد دارد. بخـش اصلـی آن )action( بـه معنای چیـز، تغییر، 
شـیوه یـا روش، فعالیـت، فرایند، رویـداد، اثر و نتیجه ای اسـت که 
 Merriam-Webster, Oxford( اتفـاق می افتـد یـا انجـام می شـود
Learnes Dictionaries, Longman, 2020( واژۀ تعامـل خـود نیز 
از یک سـو بـر تقابـل یـا دوطرفه بـودن موضـوع تأکیـد دارد کـه 
شـامل تعامـل میـان دو چیـز یـا تعامـل یـک چیـز بـا چیـز دیگر 
اسـت؛ از سـوی دیگـر ارتبـاط، اثرپذیـری و فعالیت هایی اسـت که 
بیـن دو طـرف و دو سـوی جریـان اتفاق می افتد و هم شـامل افراد 
اسـت و هـم چیزهـا (.ibid). در معنای واژۀ تعاملـی نیز دو رویکرد 
مشـاهده می شـود. یکـی معنـای فعـال بـودِن متقابل یـا اثرگذاری 
بـر یکدیگـر اسـت کـه بیـن دو یـا بیـش از دو نفـر یـا چیـز اتفاق 
می افتـد. معنـای دیگر ارتبـاط الکترونیکی دوسـویه اسـت که بین 
کاربـر و رایانـه به طـور مسـتقیم برقـرار می شـود. هـر چیـزی کـه 
از جانـب رایانـه یـا ابـزاری مشـابه آن اتفـاق می افتـد، واکنشـی به 
کنش هـای کاربر اسـت (.ibid). بـا توجه به آن چه در واژه شناسـی 
تعامـل بـه آن اشـاره شـد، دوسـویگی شـرط الزم در شـکل گیری 
تعامـل اسـت. همچنیـن بـا توجـه بـه معانـی واژه و طبقه بنـدی 
مفهومـی آن، مؤلفه هایـی گزینش شـد که دربرگیرنـدۀ مفاهیم هر 
گـروه باشـند )تصویـر 1(. بنابرایـن پـس از طبقه بنـدی و هم وزنی 
مفهومـی، مؤلفه هـای برقـراری تعامـل، فعال بـودن، تغییرپذیـری، 
پاسـخ دهی و اثرگـذاری و اثرپذیـری به عنـوان مؤلفه هـای رخـداد 

تعامـل شناسـایی شـد. از آنجایـی کـه پژوهـش حاضـر به دنبـال 
تقویـت رخـداد تعامـل در منظـر اسـت، مـروری بـر مفهـوم منظر 
اهمیـت می یابـد. اصل دوسـویگی در تعامـل، لزوم تعییـن طرفین 
تعامـل در منظـر را ایجـاد می کنـد. بـا شـناخت طرفیـن تعامـل 
می تـوان رخـداد تعامـل در منظـر و مؤلفه هـای منظریـن مؤثـر بر 

ایـن رخـداد را تقویـت کرد. 
منظر •

تغییـر  مـکان دچـار  کـه  افتـاد  اتفـاق  زمانـی  منظـر  نام گـذاری 
می شـود و ایـن تغییـر بـا ابـداع رابطـه ای جدیـد بـا محیط شـکل 
می گیـرد و یـک مـکان جدیـد را خلـق می کنـد )بـرک، 1392، 
26(. از ایـن رو معمـاری منظـر به عنـوان دانـش و هنـر تغییردادن 
مناطـق مختلـف زمیـن توسـط عناصر طبیعـی و عناصـر مصنوعی 
شـکل گرفـت (Britannica, 2022). همیـن آغـاز وابسـتگی منظر 
بـه دو عنصـر اصلـی اسـت کـه با حـذف هریـک، فهم منظـر دچار 
مشـکل می شـود. عنصـر اول محیطـی کـه انسـان را دربرمی گیـرد 
و دومـی انسـانی کـه درصـدد درک و ارتبـاط با محیط بـدان ورود 
می کنـد. منظـر مجمـوع بخش هایـی اسـت کـه دیـده می شـود و 
دربرگیرنـدۀ الیه هـا و تقاطع هایـی از زمـان و فرهنـگ اسـت کـه 
یـک مـکان را شـکل می دهنـد (Steiner, 2008, 4). تأکیـد بر این 
نکتـه ضـروری اسـت کـه منظر موجودی اسـت زنـده و پویـا که از 
یک سـو متأثـر از انسـان و نحـوۀ ارتبـاط او بـا محیـط اسـت و از 
سـوی دیگـر تداعـی خاطراتی اسـت کـه در زمان هـای طوالنی در 
بسـتر محیط روی داده و بر ارتباط انسـان و منظر تأثیر گذاشـته و 
به دنبـال آن، فرهنـگ و تمدن آدمیان را تغییر داده اسـت )ماهان و 
منصـوری،1396، 26(. یکـی از اجزای مهم، عرصـۀ تداعی کنندگی 
معنایـی اسـت کـه محیـط بـرای مـردم دارد و همین طـور این کـه 
چگونـه ایـن معانـی تعبیـر شـده اند و چـه چیزهایـی را انتقـال 
می دهنـد )راپاپـورت، 1384، 22(. در برداشـتی متعالـی، منظـر 
پدیـده ای اسـت کـه به واسـطۀ ادراک مـا از محیط و تفسـیر ذهن، 

تصویر 1. مؤلفه های رخداد تعامل با توجه به معانی و مفاهیم برگرفته از آن. مأخذ: نگارندگان.
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توأمـان حاصـل می شـود؛ در واقـع منظـر، پدیـده ای اسـت عینی-
ذهنـی کـه گاه بـه جهت تسـهیل بررسـی و مطالعۀ آن و بـه انتزاع 
بـه ابعـاد عینـی و ذهنـی تفکیـک می شـود )ماهـان و منصـوری، 
1396، 26(. انسـان بـا توجـه بـه بسـتر فرهنگـي و اجتماعـي یک 
منظـر را تفسـیر مي کنـد. این امـر نیازمنـد ارتباطي دوسـویه بین 
انسـان و محیط اسـت. از یک سـو تا شـيء نباشـد انسـان نمي تواند 
تفسـیر کند و از سـوي دیگر اگر انسـان نباشـد که تفسـیر و درک 
کنـد، یـک شـيء یـا منظـر فقـط کالبـد صـرف بـوده و فاقـد معنا 
اسـت )مهرباني گلـزار و دبیـری، 1395(. منظـر فراینـد قابل رؤیت 
و پویـای توسـعه بر روی سـطحی از زمین اسـت کـه حاصل تعامل 
میـان عناصـر زنـده و انسـانی و غیـر زنده اسـت و به حسـب مکان 
 .(Pungetti & Makhzoumi, 1998, 15) و زمـان تغییـر می کنـد
رویکـرد منظـر وجـه کاربـردِی تعاریـف تئـوری منظـر بـوده کـه 
شـامل سـه مؤلفـۀ ماهیـت مفهومـی، اصـول و ویژگی هـا و فرایند 
مدیریـت اسـت. در ایـن بیـن ماهیت مفهومـی آن اصل شناسـایی 
و ارزیابـی اطاعـات انسـان، محیـط، تعامـل ایـن دو بـا یکدیگـر 
و برگرفتـه از تعاریـف تئـوری منظـر اسـت کـه دامنـه و گسـترۀ 
کاربسـت و تعمیم پذیـری آن بـا اهـداف چندگانـه انجـام می شـود 
)مثنـوی، متدیـن، صابونچـی و همتـی،1400، 31(. بـا اسـتناد به 
مفهـوم منظـر، انسـان و محیـط به عنـوان دو عامـل شـکل دهندۀ 
تعامـل در منظـر شـناخته می شـود. از ایـن رو ماهیـت محیـط و 
انسـان در راسـتای شناسـایی مؤلفه هـای مؤثـر بـر رخـداد تعامـل 
ضـرورت دارد. مؤلفه هـای دیگـری کـه در مفهـوم منظـر بـه آن 
اشـاره شـد در ارتباط با انسـان، محیط و یا فصل مشـترک انسـان 
و محیـط هسـتند. از ایـن رو می توان مؤلفه های انسـانی و محیطِی 

برگرفتـه از مفهـوم منظـر را با توجـه دیدگاه نظریه پـردازان مطابق 
تصویـر 2 شناسـایی کرد. 

محیط )یک سوی تعامل در منظر( •
محیـط، مفهـوم گسـترده ای اسـت. آن چـه در شـناخت مؤلفه های 
محیطـی مؤثـر و در منظـر تعاملـی موردتوجـه اسـت، ماهیـت و 
قابلیـت محیط اسـت. بعضـی از تحلیل ها بیـن محیط های کالبدی، 
اجتماعـی، روانشـناختی و رفتـاری تمایـز قائـل شـده اند. محیـط 
کالبـدی شـامل مکان هـای زمینـی و جغرافیایی، محیـط اجتماعی 
شـامل نهادهـای متشـکل از افـراد و گروه ها، محیط روان شـناختی 
شـامل تصاویـر ذهنـی مـردم و محیـط رفتـاری مجموعـه عواملی 
اسـت کـه فرد بـه آن واکنش نشـان می دهـد )لنـگ، 1386، 87(. 
نظریه پـردازان حـوزۀ روان شناسـی محیـط، بـا توجـه بـه ماهیـت 
محیـط، گونه های مختلـف محیط  را تعریف کرده انـد که در جدول 
2 به آن اشـاره شـده اسـت. با توجـه به محتوای جـدول 2، ماهیت 
محیـط در الیه هـای مختلفـی تعریـف شـده اسـت، اما جداسـازی 
ایـن الیه هـا در طراحـی محیـط امکان پذیر نیسـت. این امر مشـابه 
عینی-ذهنـی بـودن در منظر اسـت. بعضـی از این الیه هـا عینی تر 
بـوده و به طـور آشـکاری درک می شـوند و برخـی نیز ذهنـی بوده 
و ادراک آن به طـور ضمنـی اتفـاق می افتـد. این امر ضـرورت توجه 
بـه الیه هـای مختلـف محیطی که توسـط مخاطب ادراک می شـود 
را روشـن می کنـد. در واقـع ادراکـی کـه از محیط شـکل می گیرد، 
قابلیـت محیـط یـا فرصت هایـی بـرای انجـام کنش اسـت. محیط 
می توانـد پیشـنهاددهنده، ارائه دهنـده و تأمین کننـدۀ قابلیت هـای 
الزم بـرای موجـود زنـده باشـد (Good, 2007, 270). این به معنی 
 .(Gibson, 1979, 127) مکمل بـودن موجـود زنده و محیـط اسـت

تصویر 2. مؤلفه های برگرفته از مفهوم منظر. مأخذ: نگارندگان.
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نظریه پـردازی گیبسـون دربـارۀ قابلیـت محیـط، جوهـرۀ اصلی در 
گسـترش روان شناسـی محیطی بوده و زمینه ای برای درنظرگرفتن 
فعالیـت، به عنـوان بخشـی از روابـط تعاملـی بیـن فاعـل بـا دیگـر 
 .(Greeno, 1994) عوامـل و سیسـتم های فیزیکـی محیـط اسـت
الگـوی  همـان  یـا  کالبـدی  پیکره بنـدی  گیبسـون،  نظـر  بنابـر 
سـاختاری یـک شـیء یا یک مـکاِن رفتاری، عاملی اسـت که آن را 
بـرای انجـام فعالیت هـای خاصی قابل اسـتفاده می سـازد. بعضی از 
خواسـته ها توسـط یک شـیء یـا محیط زمینـی، زنده یـا فرهنگی، 
از دیگـر خواسـته ها سـاده تر تأمین می شـوند و بعضـی از فعالیت ها 
در پیکره بنـدی ویـژه ای از محیـط سـاخته شـده، نیازهـای بعضـی 
از مـردم را تأمیـن و نیازهـای بعضـی دیگـر را تأمیـن نمی کننـد 
)لنـگ، 1386، 91(. قابلیت هـای محیط در تأمیـن فرصت هایی در 
محیـط بـه کار برده می شـود که امـکان جذب مخاطب بـا نیازهای 
متفـاوت و فعالیت هـای متنـوع را پاسـخگو باشـد و سـبب تقویـت 
حضـور انسـان در محیـط و ارتبـاط متقابـل انسـان با مکان شـود. 
کاسـتال خاطرنشـان کـرده اسـت کـه نکتـۀ موردتوجـه در نظریۀ 
قابلیـت محیـط ایـن اسـت کـه انسـان در برخـورد عملی با اشـیاء 
در محیـط بـا آنهـا آشـنا می شـود (Costall, 1981). در موضـوع 
تعامـل با محیـط انسان سـاخت، چگونگـی کارکرد عناصـر مختلف 
به مثابـۀ قابلیـت محیـط، در رابطه بـا کاربران و مشـخصه های آنان 
و همچنیـن نظـام فعالیت هـا و هنجارهـای مبتنی بر شـیوۀ زندگی 
ایشـان، اهمیـت زیـادی می یابد. بر این اسـاس، توجه بـه فرصت ها 
و محدودیت هـا و رابطـۀ آن بـا ویژگی هـای کاربـران در هـر محیط 
ضـروری اسـت و ایـن امر مسـتلزم توجه به زمینه و بسـتر طراحی، 
خصوصیـات فیزیکی، رفتـاری، ادراکی، جمعـی و فرهنگی کاربران 
در طراحی محیط اسـت. ضروری اسـت، توجه طراحی بر دو محور 
قابلیت هـای آشـکار و قابلیت  هـای ضمنـی ِ محیـط از یـک طـرف 
و از سـوی دیگـر بـر پیش بینـی قابلیت هـای ِ محیط طراحی شـده 

قـرار گیـرد. یعنـی بـا ماحظـۀ جنبه هـای آشـکار و پنهـان بسـتر 
طـرح که شـامل ویژگی هـای طبیعی، کالبـدی، انسـانی )اجتماعی 
قابلیت هـای موردانتظـار طـرح، شناسـایی و  و فرهنگـی( اسـت، 
مـورد رجوع قـرار گیرند )دانشـگر مقدم و اسـامپور، 1391، 83(. 
بنابرایـن نظریـۀ قابلیـت محیط این امـکان را بـرای طراحان منظر 
فراهـم می کنـد تـا در کنـار ویژگی های کالبـدی، با طراحـی مکاِن 
رفتـاری، تعامـل محیط و انسـان را تقویـت کند. این امر به واسـطۀ 
انجـام فعالیت هـای رفتـاری خـاص اتفـاق می افتـد. در واقع هرچه 
قابلیت هـای مختلـف محیـط بیشـتر توسـط مخاطب ادراک شـود، 
امـکان شـکل گیری رفتارهـای خـاص و پیامـد آن تقویـت تعامل و 
ارتبـاط بـا محیـط بیشـتر خواهـد بـود و از ایـن جهـت در موضوع 

منظـر تعاملـی حایز اهمیت اسـت.
انسان)سوی دیگر تعامل با محیط( •

توجـه بـه شـناخت و شناسـۀ انسـان مي توانـد پژوهـش را بـرای 
بـه  رسـیدن  از  و  کنـد  نزدیـک  تعمیم پذیـر  نتایـج  بـه  رسـیدن 
تصمیم هـاي سـطحی، گروهـي و گـذرا دور کنـد. بـرای شـناخت 
ماهیـت انسـان می تـوان از انسان شناسـی تجربی، فلسـفی و دینی 
بهـره گرفـت. در انسان شناسـی تجربی، هریک از رشـته های علمی 
مربـوط، بعـدی از ابعـاد شـخصیت انسـان را بـه روش هـای تجربی 
شناسـایی و بررسـی می کنند )راجـر، 1382، 18(. در این نوشـتار 
از انسان شناسـی تجربـی و یکـی از علـوم مربوط به انسان شناسـی 
علمـی، یعنی دیدگاه روان شناسـی اسـتفاده می شـود. بدین منظور 
ماهیـت انسـان از سـه دیدگاه مختلـف رفتارگرایی، شـناخت گرایی 
رفتارگرایـان  می شـود.  بررسـی  روان شناسـی  در  انسـان گرایی  و 
مطالعـۀ تجربـی رفتار آدمی را تنها راه رسـیدن بـه نظریه ای واقعی 
دربـارۀ ماهیـت انسـان می دانند. افزون بـر این، با هرگونه کوشـش 
بـرای تبییـن رفتار انسـانی بر حسـب جوهرهای ذهنـی مخالف اند 
)استیونسـن، 1363، 154(. پیـروان رفتارگرایـی بـر رفتـار انسـان 

ماهیت رفتاری محیطماهیت روانشناختی محیطماهیت اجتماعی محیطماهیت کالبدی محیطماهیت محیط
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)Hellpach, 1911(

محیط اجتماعی
)Hellpach, 1911; Alt-

man,1990; Porteous,1977(

محیط فرهنگی
)Hellpach, 1911; Gibson, 1979(

محیط شخصی 
)Kirk cited in Porteous,1977(

محیط جغرافیایی
)Koffka, 1935(

)Gibson, 1979(
)Sonnefeld cited in Porteous,1977(

محیط پدیده ای
 Lewin  cited in Stemberger,( 

 2019; Kirk cited in Warf,
  )2010, 978

محیط عملی و ادراکی 
)Sonnefeld cited in Porteous,1977(محیط پدیده ای

)Stemberger, 2019(
)Warf, 2010, 978(  
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)Lewin  cited in Stemberger, 2019(

  )Kirk cited in Warf, 2010, 978(
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جدول 2. محیط و ماهیت آن براساس دیدگاه نظریه پردازان. مأخذ: نگارندگان.
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تکیـۀ بیشـتری دارنـد و رفتـار انسـان را تابـع محرک هـا می دانند. 
در واقـع رفتـار انسـان عبـارت اسـت از پاسـخ در برابـر محرک هـا 
رفتارگرایـان،  نظـر  بنابـر   .)246  ،1374 همـکاران،  و  )مصبـاح 
عادت هـا، نگرش هـا، آمادگی هـا و اسـتعدادها ذاتـی نیسـتند و از 
طبیعـت انسـان نشـأت نمی گیرنـد، بلکـه در نتیجـه تماس انسـان 
بـا محیط بـر او تحمیل می شـود. آنهـا اگرچه نقش وراثـت را انکار 
نمی کننـد، ولـی چـون تغییـر محیـط را بسـیار سـاده تـر از تغییر 
وراثـت می داننـد و انسـان را موجـودی تجربه گـرا و واکنش گـرا به 
حسـاب می آورنـد، بـر تغییـر رفتـار از راه دگرگون سـازی محیـط 
شـناخت گرایان   .)158  ،1363 )استیونسـن،  می کننـد  تأکیـد 
رفتـار و عاطفـۀ انسـان را براسـاس ادراک هـا و شـناخت ها تعبیـر 
و تفسـیر می کننـد )شـولتز و شـولتز، 1394، 457(. طبـق دیدگاه 
مدل شـناختی، اسـاس و پایۀ سیسـتم باورهای انسـانی را عواملی 
همچـون محیـط فـرد و تعامـل او با محیط و سـبک شـیوۀ تربیت 
وی و افراد مؤثر در زندگی او و خصوصیات شـخصیتی اش تشـکیل 
می دهـد. حـوادث محیطـی، داده هـای حسـی را بـرای فـرد فراهم 
می کنـد و او به واسـطۀ ایـن داده هـا بـه ادراک و شـناخت دسـت 
می یابـد. باورهـای فـرد، جـز پایـدار نظـام شـناختی اوسـت کـه از 
سـوی حادثه هـا فعال می شـوند و اطاعـات و ادراکات واردشـده به 
نظـام شـناختی فـرد را دسـته بندی و رمزگردانی می کند )سـلطان 
القرآنـی و بـدری گرگـری، 1385، 74(. ایـن رویکرد معتقد اسـت 
کـه انسـان آزاد اسـت و می توانـد خـود را تعریـف و توجیـه کنـد، 
می توانـد فردیـت خـود را بـه منصـۀ ظهـور برسـاند. در ارتبـاط 
و همـگام بـا دیگـران بـه زندگـی اش ادامـه دهـد. تجربـۀ فـردی 
هـر انسـانی، باالتریـن ارزش و اهمیـت را در زندگـی او داراسـت 
)شـفیع آبادی و ناصـری، 1396، 121(. به طـور کلـی در این نظریه 
رفتـار و عواطـف انسـان، تابـع باورهـا و عقایـد او فرض می شـود و 
پیامدهـای رفتـاری یـا عاطفـی تا حد زیـادی مسـتقل از حوادث و 
وقایـع اسـت؛ یعنـی این کـه واکنش هـای عاطفـی و رفتـاری فـرد، 
دقیقـاً هماهنگ و متناسـب با حادثه و وقایع رخ داده نیسـت، بلکه 
متناسـب با برداشـت و شـناخت فرد از حوادث اسـت )آکوچکیان، 
1381، 101(. در دیـدگاه انسـان گرایی، انسـان همـواره در حـال 
تغییریافتـن و رشـد اسـت. در ایـن نـگاه، وجـود انسـان مقـدم بـر 
ماهیـت اوسـت، بدیـن جهـت ماهیـت انسـان سـاخته و پرداختـه 
دسـت خود اوسـت. ایـن نکتۀ مهـم بیانگـر آزادی و اختیار انسـان 
و هـم نشـان دهندۀ مسـئولیت او در قبـال هسـتی خـود اسـت. به 
سـخن دیگر، هسـتی انسـان به معنای در امکان قرارداشـتن است. 
یعنـی هر طور باشـد، امکان دارد غیر آنچه هسـت باشـد )سـلطان 
القرآنـی و بـدری گرگـری، 1385، 75-76(. از نظـر اندیشـمندان 
ایـن مکتـب هـر انسـانی بالقـوه تمامـی نیکی هـا را در وجـود خود 
دارد ولی باید بکوشـد آن را به فعلیت برسـاند. انسـان کامل کسـی 
اسـت کـه توانسـته نیروهـای بالقوۀ درونـی را بالفعل سـازد، چنین 
انسـانی خودشکوفاسـت )نجفـی، مانـی و کانتـری، 1394، 154(. 

بـا مـروری بـر رویکردهای مختلف روانشناسـی نمی تـوان هریک را 
بـه تنهایـی در برخورد با انسـان، کامل دانسـت. از ایـن رو می توان 
بـرای هـر رویکـرد الیـۀ خاصـی قائل شـد به گونـه ای کـه رویکرد 
رفتارشناسـی در نقـش الیـۀ بیرونـی، رویکـرد شـناخت گرایی الیۀ 
میانـی و رویکـرد انسان شناسـی الیـۀ داخلـی را تشـکیل دهـد. 
تصویـر 3 بـه مؤلفه هـای این رویکردهـا در الیه های مختلف اشـاره 
دارد کـه می تـوان میـزان اثرگـذاری ایـن مؤلفه هـا بـر مؤلفه هـای 
رخـداد تعامـل را مـورد ارزیابی قـرار داد. با توجه به اهمیت انسـان 
و محیـط در شـکل گیری تعامـل و این کـه رخـداد تعامـل در منظر 
حاصـل ارتبـاط دوسـویه میـان انسـان و محیـط اسـت، بررسـی 
انسـان و محیـط به صـورت توامـان و در ارتباط با هم به شناسـایی 

بهتـر موضـوع کمک خواهـد کرد.
ارتباط انسان با محیط •

راپاپـورت  آمـوس  محیـط،  بـا  انسـان  تعامـل  کیفیـت  مـورد  در 
)1977( سـه نظریـۀ روان شـناختی مطـرح کرده اسـت که شـامل 
»امکان دهندگـی  نظریـۀ  محیطـی«،  »تعیین کنندگـی  نظریـۀ 
محیطـی« و نظریـۀ »احتمال دهندگی محیطی« اسـت. در دیدگاه 
تعیین کنندگـی محیطـی، محیـط نقـش تعیین کننـده ای در رفتار، 
ادراک و احسـاس انسـان دارد. در ایـن دیـدگاه هـر محرکی پاسـخ 
خـاص را ایجـاد می کنـد. محیـط در چنیـن دیدگاهـی عمدتـاً بـه 
معنـای شـرایط اقلیمـی و جغرافیایـی اسـت، اگرچـه قابـل تعمیم 
بـه محیط مصنـوع نیـز اسـت (Rapoport, 2013). در ایـن نظریه 
محیـط کالبـدی نوعـی اجبـار مبنی بـر به کاربـردن نوعـی رفتـار 
خـاص ایجـاد می کنـد و مسـئلۀ رفتـار و فرهنـگ در ایـن نظریـه 
جایی ندارد )خطیبـی، 1392، 67(. دیدگاه امکان دهندگی محیط، 
محیـط فیزیکی را بسـتری می دانـد که امکانـات و محدودیت هایی 
بـرای رفتـار بـه وجـود مـی آورد؛ امـا محیـط تعیین کننـدۀ رفتـار 
نیسـت بلکـه صرفـاً امکان بـروز برخی دیگـر از رفتارهـا را به وجود 
مـی آورد. در ایـن دیـدگاه محیـط اسـت کـه بر رفتـار انسـان تأثیر 
می گـذارد (Rapoport, 2013). در واقـع رویکـرد ایـن نظریه بر آن 
اسـت کـه محیـط مجموعـه ای از قابلیت هـای بالقـوه بـرای برخی 
رفتارهـا را فراهـم می سـازد و انسـان در مقابـل محیـط از انتخـاب 
نسـبی برخـوردار اسـت. البتـه قابلیـت محیـط الزامـاً بـه رفتـاری 
خـاص منجـر نمی شـود، اما اگـر قابلیتـی در محیط وجود نداشـته 
باشـد، قطعـاً رفتار محقـق نمی شـود. در این نظریـه، محیط امکان 
و یـا محدودیـت فراهم می سـازد و رفتار براسـاس مسـائل فرهنگی 
شـکل می گیـرد. در اینجـا بحـث انعطاف پذیـری مطـرح می شـود 
)خطیبـی، 1392، 67(. در دیـدگاه احتمال دهندگـی ضمـن آن 
کـه مـردم می تواننـد رفتارهـای مختلفـی را در یک محیط داشـته 
ویژگی هـای  می دهـد،  اهمیـت  فـرد  انگیزه هـای  بـه  و  باشـند 
طراحـی و عوامـل محیـط مصنوعـی را در احتمـال بـروز رفتارهای 
خـاص مهـم می دانـد (Rapoport, 2013). در ایـن نظریـه، محیط 
بـه دالیـل شـرایط کالبـدی خـاص احتمـال بـروز برخـی رفتارهـا 
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را افزایـش می دهـد. در اینجـا بحـث گوناگونـی و حـق انتخـاب 
پیـش می آیـد )عبـاس زادگان، 1384، 81(. در علـم روان شناسـی 
محیطـی نیـز دربـارۀ چگونگـی رابطـۀ انسـان و محیط بـا یکدیگر 
ایـن  از  هریـک  برمبنـای  دارد.  وجـود  گوناگونـی  نگرش هـای 
نگرش هـا نظریه هایـی تبیین شـده اسـت. به طور کلـی تئوری های 
پایـۀ رابطـۀ انسـان بـا محیـط را می توان در سـه بخش جـای داد. 
در بعضـی تئوری هـا انسـان مسـلط بـر محیـط فـرض می شـود، 
در برخـی دیگـر پیش فـرض تسـلط محیـط بـر انسـان اسـت و در 
دسـتۀ سـوم تئوری هـای تعاملـی در پـی به تعادل رسـاندن رابطـۀ 
انسـان و محیـط هسـتند )شـاهچراغی و بندرآبـاد، 1394، 32(. 
هـر کـدام از نظریه هـا پیرامـون رابطـۀ انسـان-محیط بـه فرایندی 
در ارتبـاط انسـان و محیـط منجـر می شـود و نتیجـۀ آن تأکیـد 
بـر مشـخصۀ خاصـی در محیـط اسـت. براسـاس فراینـد انسـان-

محیـط در نظریـۀ تعیین کنندگـی، ثبات محیط موجب تسـلط آن 
بـر انسـان و پررنگ شـدن نقـش محیـط در رفتـار می گـردد. در 
نظریـۀ امکان دهندگـی ، بـر تنـوع؛ و در نظریـۀ  احتمال دهندگـی، 
بـر انعطاف پذیـری تأکیـد شـده اسـت. با توجـه به این شـاخصه ها 
می تـوان ثبـات در محیـط را به تسـلط محیـط بر انسـان و کاهش 
تعامـل میـان انسـان بـا محیـط مرتبـط کـرد. در حالـی کـه تنوع 
و انعطاف پذیـری در محیـط، منجـر بـه تقویـت تعامـل انسـان بـا 
محیـط و پیامـد آن به تعادل رسـاندن رابطـۀ دوطرفـۀ شـکل گرفته 
می شـود )تصویـر 4(. پـس از مروری بـر ادبیات موضـوع و با توجه 

بـه مفاهیـم منظـر، انسـان و محیـط، می تـوان چارچـوب نظـری 
پژوهـش را ترسـیم نمـود )تصویـر 5(. بـا توجـه بـه نحـوۀ ارتبـاط 
جـای  در  محیطـی  و  انسـانی  مختلـف  ویژگی هـای  جانمایـی  و 
خـود و نسـبت بـه یکدیگـر، می تـوان بـه اهمیـت شـاخصه هایی 
کـه میـزان تعامـل میـان انسـان و محیـط را تقویـت می کنند، پی 
بـرد. بخشـی از آنهـا بـه ویژگی هـای انسـانی برمی گـردد و بخـش 
دیگـری از آن بـه ویژگی هـای محیطـی که بـا توجه بـه مخاطب و 
شـناخت صحیـح آن قابلیت هـای محیط را افزایـش داده و احتماِل 

پاسـخگوبودن محیـط بـه طیـف مخاطبـان را فراهم مـی آورد.

روش تحقیق
پژوهـش حاضـر از نظـر ماهیـت کیفـی اسـت و در مسیر اهداف و 
پاسـخگویی به سـؤاالت پژوهـش در مبانی نظری، ابتـدا به مطالعۀ 
منابـع پیرامـون مفهـوم تعامل، هـم از نقطه نظر واژه شناسـی و هم 
به صـورت کنـدوکاوی نسـبت بـه جایـگاه آن در بعضـی از علـوم 
پرداختـه شـده اسـت. سـپس مفهـوم منظـر  بـا منظـر  مرتبـط 
و همچنیـن انسـان و محیـط موردتوجـه قـرار گرفـت و از آن در 
گزینـش مؤلفه هـای محیطـی و انسـانی مؤثـر در رخـداد تعامل در 
منظـر اسـتفاده شـد. در مرحلـۀ بعـد با توجـه به مبانی نظـری و با 
اسـتدالل منطقـی و همچنیـن تحلیـل محتـوا و جانمایـی مؤلفه ها 
نسـبت بـه یکدیگـر، گزینه های رخـداد تعامل و مؤلفه های انسـانی 
و محیطـی مؤثـر بـر آن شناسـایی می شـوند. در نهایـت جهـت 

تصویر 3. ماهیت انسان با توجه به دیدگاه های مختلف روانشناسی و مؤلفه های انسانی حاصل از آن. مأخذ: نگارندگان.
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اعتبارسـنجی و گزینـش مؤلفه هـا، بـه روش دلفـی و بـا بهره گیری 
از نظـر متخصصیـن منظـر و براسـاس تطبیـق تحلیل هـا و نتایـج 

حاصـل از نظـر سـنجی، نتیجـه ی نهایـی حاصل می شـود.

بحث: رخداد تعامل در منظر و اثرگذاری مؤلفه های 
انسانی و محیطی بر آن

بحـث پیرامـون رخـداد تعامـل در منظـر بـا سـنجش مؤلفه هـای 

حاصـل از مبانـی نظـری تعامـل در حـوزۀ منظـر دنبـال می  شـود. 
از ایـن رو میـزان اثرگـذاری مؤلفه هـای رخـداد تعامـل در برقراری 
ارتبـاط دوسـویۀ انسـان و محیـط در منظـر سـنجیده می شـود. 
بـر  مـروری  و محیطـی کـه حاصـل  انسـانی  مؤلفه هـای  سـپس 
مفهـوم منظـر، ماهیـت انسـان و محیـط و ارتبـاط آنها بـا یکدیگر 
اسـت در دو مرحلـه مورد سـنجش قـرار گرفته تا میـزان اثرگذاری 
آن بـر مؤلفه هـای رخـداد تعامـل تعییـن شـود. در مرحلـۀ اول بـا 

تصویر 5. چارچوب نظری پژوهش بر پایۀ مبانی نظری. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 4. رویکردهای شکل گیری ارتباط انسان و محیط براساس نظریه های پایه. مأخذ: نگارندگان.
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توجـه بـه آن چـه در مبانی نظری سـخن بـه میان آمـد، مؤلفه های 
محیطـی و انسـانی بـا بهره گیـری از نظـر متخصصیـن گزینـش 
می شـود. سـپس میـزان اثرگـذاری ایـن مؤلفه هـا بـر مؤلفه هـای 

رخـداد تعامـل در منظـر مـورد سـنجش قـرار می گیـرد.
مؤلفه های رخداد تعامل در منظر •

براسـاس آنچه در مبانی نظری توضیح داده شـد )ن.ک تصویر 1(، 
پـس از تطبیـق معنایـی مؤلفه هـا، پنـج شـاخصۀ برقـراری ارتباط، 
اثرپذیـری  و  اثرگـذاری  تغییرپذیـری،  پاسـخ دهی،  فعال بـودن، 
به عنـوان شـاخصه   های رخـداد تعامل و تعاملی شـدن انتخاب شـد. 
بـه منظـور تعمیـم شـاخصه های رخـداد تعامـل در منظـر، میـزان 
اثرگـذاری شـاخصه های رخـداد تعامـل بـر ایجـاد ارتباط دوسـویه 
بیـن انسـان و محیـط در منظـر بـا اسـتفاده از نظـر متخصصیـن 
ایـن حـوزه )روش دلفـی( مـورد سـنجش قـرار گرفـت. بـر ایـن 
اسـاس نتایـج مطابـق آنچـه در تصویـر 6 آورده شـده، بـه دسـت 
آمـد. بـا توجـه به سـنجش شـاخصه های رخـداد تعامـل در منظر، 
برقـراری ارتبـاط کـه شـرط الزم و بدیهی برای شـکل گیری تعامل 
انسـان بـا محیـط اسـت، بیشـترین امتیـاز را بـه خـود اختصـاص 
داده اسـت )بـا میانگیـن 4/73، سـطح 1(. پـس از آن فعال بـودن، 
یکسـان  ارزش گـذاری  بـا  اثرپذیـری  و  اثرگـذاری  و  پاسـخ دهی 
به عنـوان شـاخصه های مؤثـر بـر رخـداد تعامـل تعیین شـده اسـت 

)بـا میانگیـن 4/64، سـطح 2(. تغییرپذیـری )بـا میانگیـن 4/45، 
سـطح 3( نیـز با فراوانی کمتـری به عنوان آخرین شـاخصه اثرگذار 

پذیرفته شـده اسـت )تصویـر 7(.
شاخصه های انسانی و محیطی مؤثر بر رخداد تعامل •

در ادامـۀ بحـث به انتخاب ویژگی های انسـانی و محیطی و سـنجش 
میـزان اثرگـذاری آن بر شـاخصه های مؤثر بر رخـداد تعامل پرداخته 
می شـود. گزینـش اولیـۀ ویژگی هـای انسـانی و محیطـی بـا مـرور و 
تحلیـل مفهـوم منظـر و ماهیـت انسـان کـه در مبانی نظـری به آن 
اشـاره شـد، انجـام گرفـت. پـس از آن ایـن ویژگی  هـا در دو مرحلـه 
بـه روش دلفـی سـنجش شـد. در مرحلـۀ اول ویژگی  های انسـانی و 
محیطـی نهایی با نظـر متخصصین و صاحب نظـران از میان مؤلفه ها 
گزینـش شـد )تصویـر 8(. در مرحلۀ بعد میزان اثرگـذاری مؤلفه های 
تأییدشـده بـا مؤلفه هـای رخـداد تعامـل در منظـر مـورد سـنجش 
قرارگرفـت. بنابرایـن میـزان اثرگـذاری ویژگی های محیطی شـامل، 
عناصـر طبیعـی، عناصر مصنـوع و الگوهای سـاختاری )الیۀ کالبدی 
محیـط( فعالیت، جذابیـت، انعطاف پذیری، تنوع )الیۀ روان شـناختی 
و رفتـاری محیـط( بـر شـاخصه های رخـداد تعامـل قابـل بررسـی 
اسـت. همچنیـن در مـورد ویژگی هـای انسـانی تداعـی خاطـرات، 
تجربـه، ویژگی شـخصیتی و حـواس پنج گانه نیز سـنجش و ارزیابی 
انجـام می شـود. بـرای تعییـن میـزان اثرگـذاری ایـن ویژگی هـا بـر 
شـاخصه های رخـداد تعامـل، بـا اسـتفاده از روش دلفـی و بـا تهیـۀ 
پرسشـنامه، میـزان همبسـتگی ویژگی هـای انسـانی و محیطـی و 
شـاخصه  های رخـداد تعامـل براسـاس طیف لیکرت سـنجیده شـد. 
نتایـج حاصـل از میـزان اثرگـذاری ویژگی های انسـانی و محیطی بر 
شـاخصه های مؤثـر بـر رخـداد تعامـل بـا اسـتفاده از تحلیـل داده ها 
نشـان می دهـد کـه در کل ویژگی هـای محیطـی با توجه به کسـب 
میانگیـن باالتـری نسـبت بـه ویژگی هـای انسـانی بـر شـکل گیری 
ویژگی هـای  میـان  از  هسـتند.  مؤثرتـر  منظـر  در  تعامـل  رخـداد 
محیطـی به طـور میانگیـن، انعطاف پذیـری در محیـط، اسـتفاده از 
عناصـر طبیعی، ایجاد تنـوع و گوناگونی، تعریـف فعالیت های خاص، 
جذابیت و الگوهای سـاختاری و در نهایت عناصر مصنوع بیشترین تا 
کمتریـن میـزان اثرگذاری را بر شـکل گیری رخداد تعامـل در منظر  تصویر 6.  سنجش شاخصه های رخداد تعامل در حوزۀ منظر به روش دلفی. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 7. سطوح مختلف اثرگذاری شاخصه های مؤثر بر رخداد تعامل. مأخذ: نگارندگان.
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دارنـد )جـدول 3(. از میـان ویژگی  هـای انسـانی به طـور میانگیـن، 
حـواس پنج گانـه )به واسـطۀ داده هـای حسـی محیط(، تعلـق خاطر، 
تجربه و ویژگی شـخصیتی بیشـترین تا کمترین میـزان اثرگذاری را 
بـر شـکل گیری رخـداد تعامل در منظر خواهند داشـت )جـدول 4(. 
میـزان اثرگـذاری ویژگی هـای محیطـی و انسـانی بـر شـاخصه های 
مؤثـر بر رخـداد تعامل نیز مطابـق آن چه در جدول 5 آورده شـده، با 
توجـه بـه تحلیل داده ها مـورد ارزیابی قـرار گرفت. نتیجـۀ تحلیل ها 

نشـان می دهـد که در میـان ویژگی های محیطی؛ اسـتفاده از عناصر 
طبیعـی/ انعطاف پذیـری، جذابیـت، فعالیت/ تنوع/ الگوی سـاختاری/ 
عناصـر مصنـوع بـه ترتیب بیشـترین تـا کمترین میـزان تأثیـر را بر 
برقـراری ارتبـاط بیـن انسـان و محیـط دارد. انعطاف پذیـری/ عناصر 
فعالیـت/ عناصـر  تنـوع،  الگوهـای سـاختاری،  طبیعـی، جذابیـت، 
مصنـوع بیشـترین تـا کمتریـن میـزان تأثیـر را بـر فعال بـودن در 
تنـوع،  انعطاف پذیـری/ عناصـر طبیعـی،  منظـر خواهـد گذاشـت. 

مؤلفه های 
الگوهای فعالیتتنوععناصر طبیعیانعطاف پذیریمحیطی

عناصر مصنوعجذابیتساختاری

4/54/44/24/13/63/62/9میانگین 

ویژگی های شخصیتیتجربهتعلق خاطرحواس پنج گانهمؤلفه های محیطی
4/13/83/63/1میانگین 

جدول 3. میانگین سنجش میزان اثرگذاری ویژگی های محیطی بر شکل گیری رخداد تعامل. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 8. مؤلفه های انسانی و محیطی گزینش شده براساس مفاهیم و مبانی نظری. مأخذ: نگارندگان.

جدول 4. میانگین سنجش میزان اثرگذاری ویژگی های انسانی بر شکل گیری رخداد تعامل. مأخذ: نگارندگان.
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شاخصه های 
مؤثر بر 

رخداد تعامل
ویژگی های انسانیویژگی های محیطی 

برق راری ارتباط
عناصر 
طبیعی

انعطاف پذیری

الگوی تنوع
ساختاری

حواس تعلق خاطرعناصرمصنوع
ویژگی های پنج گانه

شخصیتی جذابیت

تجربهفعالیت

54/543/5354/54

فعال بودن
انعطاف پذیری

عناصر طبیعی

عناصر مصنوع
تعلق خاطر

حواس پنج گانه

تجربه

ویژگی های 
شخصیتی 

جذابیت

الگوهای 
ساختاری

تنوع

فعالیت

4/54343

تغییرپذیری
انعطاف پذیری

عناصر طبیعی
الگوهای 
ساختاری
جذابیت

تجربهعناصر مصنوع
ویژگی های 
شخصیتی 

تعلق خاطرتنوع

حواس پنج گانهفعالیت

4/543/5332

پاسخ  دهی

انعطاف پذیری
عناصر مصنوعفعالیت

حواس  پنج گانهتعلق خاطر
ویژگی های شخصیتی 

تجربه

تنوع

الگوهای عناصرطبیعی
جذابیتساختاری

4/54343

فعالیتانعطاف پذیریاثرگذاری
عناصر الگوهای ساختاریجذابیت

مصنوع
حواس پنج گانه

ویژگی های شخصیتی 
تعلق 
خاطر

تجربه

تنوععناصرطبیعی

4/543/532/5543/5

فعالیـت/ الگوهـای سـاختاری/ عناصر مصنوع و جذابیت بیشـترین تا 
کمتریـن میـزان تأثیر بر میـزان تغییرپذیری منظر را خواهد داشـت. 
انعطاف پذیـری، تنـوع، عناصر طبیعـی/ فعالیت، الگوهای سـاختاری/ 
عناصـر مصنـوع و جذابیت محیط بیشـترین تا کمتریـن میزان تأثیر 
را بـر پاسـخ ده بودن محیـط و پیامـد آن منظـر نسـبت بـه مخاطـب 
خواهـد گذاشـت. انعطاف پذیـری، عناصـر طبیعـی/ فعالیـت، تنـوع/ 
جذابیـت/ الگوهای سـاختاری/ عناصـر مصنوع بیشـترین تا کمترین 
میـزان تأثیـر بر اثرگـذاری و اثرپذیری مخاطب و محیـط در منظر را 
بـر یکدیگـر را خواهند داشـت. در ویژگی هـای انسـانی، تعلق خاطر/ 
حـواس پنج گانه، تجربه/ ویژگی های شـخصیتی به ترتیب بیشـترین 

تـا کمتریـن میزان اثرگـذاری بر برقراری ارتباط بین انسـان و محیط 
را دارد. تجربـه، تعلـق خاطر، حواس پنجگانه/ ویژگی های شـخصیتی 
بیشـترین تـا کمترین تأثیـر را بر میزان فعال بـودن و تغییرپذیری در 
منظـر را می گـذارد. حـواس پنج گانـه بیشـترین اثر را بر پاسـخ دهی 
در منظـر گذاشـته و تجربـه، تعلـق خاطـر و ویژگی های شـخصیتی 
انسـان بـه میـزان کمتری بـر پاسـخ دهی مؤثرنـد. حـواس  پنج گانه/ 
تعلـق خاطـر/ تجربه و ویژگی های شـخصیتی به ترتیب بیشـترین تا 
کمتریـن میـزان تأثیر را بر اثرگـذاری و اثرپذیـری مخاطب و محیط 

بـر یکدیگر خواهد داشـت.

جدول 5. چیدمان ارزشی ویژگی های محیطی و انسانی براساس میزان اثرگذاری بر رخداد تعامل. مأخذ: نگارندگان.
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نتیجه گیری
تقویـت رخـداد تعامل در منظر و شـکل گیری منظـر تعاملی، نیازمند 
تقویـت ارتبـاط انسـان و محیـط، به عنـوان عامـل اصلی شـکل گیری 
رابطـۀ دوسـویه اسـت. با توجـه به مطالعـات صورت گرفتـه در ارتباط 
بـا شـناخت انسـان و محیـط، تقویت این ارتباط از یک سـو بـا ارتقای 
قابلیـت محیـط رقم می خورد و از سـوی دیگر با ادراک هرچه بیشـتر 
قابلیت هـا از سـوی مخاطـب و شـکل گیری رفتـار خـاص در محیـط 
مربـوط اسـت. ارتقـای قابلیـت محیط بـا تأکید بـر ویژگی های خاص 
محیطـی قابـل ادراک در الیه هـای مختلـف محیط امکان پذیر اسـت. 
مطابـق یافته هـای پژوهـش، توجه بـه ویژگی های محیطـی همچون 
انعطاف پذیـری، اسـتفاده از عناصـر طبیعـی، تنوع و فعالیـت با میزان 
اثرگـذاری بیشـتری می توانـد بـا افزایـش قابلیـت محیط بـه تقویت 
تعامـل در منظـر بیانجامد. هنگامی که سـخن از محیط و ویژگی های 
ارتقـای کیفـی منظـر می شـود،  و  محیـط در حـوزۀ شـکل گیری 
نمی تـوان تأثیر انسـان و ویژگی های فردی و اجتماعی او در شـناخت 

و ادراک ایـن ویژگی هـا را نادیـده گرفـت. بنابـر نتایـج به دسـت آمده 
تحریـک حـواس پنج گانـه، ایجـاد تعلق خاطـر و توجه بـه تجربه ها  ی 
فـردی و جمعـی مخاطب در طراحـی منظر به افزایش تعامل انسـان 
و محیـط و تعاملی شـدن منظـر کمک می کنـد. در واقع شـکل گیری 
ارتبـاط بـا تمـام الیه هـای مختلـف تعریف شـدۀ محیطـی و ادراک 
قابلیت هـای محیـط و شـکل گیری رخـداد تعامل، مسـتلزم توجه به 
انسـان و حضـور انسـان در محیـط اسـت. انسـان به عنـوان مخاطـب 
و بـا درنظرگرفتـن ابعـاد مختلـف فـردی و اجتماعـی در طراحـی و 
برنامه ریزی هـای منظـر و دسـتیابی بـه راهکارهایـی در جهت تقویت 
ارتبـاط انسـان و محیـط و ظهـور و افزایش وجه تعاملـی در منظر اثر 
می گـذارد. هرچنـد در پژوهـش حاضر شـاخصه های متفاوتی با توجه 
بـه ویژگی هـای محیـط و انسـان تعییـن و سـنجش شـد، امـا امکان 
گسـترش و تکمیـل ایـن فرایند بـا پیش گرفتن رویکردهـای مختلف 
پژوهشـی امکان پذیـر اسـت که ایـن امر مـی تواند امکان دسـت یابی 

بـه تئـوری جامع منظر تعاملی را میسـر  سـازد. 
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