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چکیــــده: 

جستاری در نسبت زمان ادراک بصری، با دو عامل پیچیدگی 
در تصاویر معماری و جنسیت مخاطب*

مسعود وحدت طلب *

فرهاد احمدنژاد **

محمدعلی نظری ***

حمید ندیمی ****

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز )نویسنده ی مسئول(

دانشجوی دکتری معماری اسالمی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز

دانشیار گروه روانشناسی، آزمایشگاه علوم اعصاب شناختی، دانشگاه تبریز

استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید  بهشتی تهران

تاریخ دریافت مقاله:96/05/20                    تاریخ پذیرش نهایی: 98/11/12

 زمان ادراک شده، می تواند بر عکسالعملهای حیاتی گرفته تا رفتارهای روزمره تأثیر بسزایی داشته باشد. پژوهش ها نشان داده اند که محیط 
و فضای اطراف نیز  می توانند بر ادراک انسان از زمان، فضا یا رویداد تأثیرگذار باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه متقابل محیط و 
به طور دقیق تر معماری بر زمان ادراک است. بررسی تأثیر جنسیت در این حوزه که در بسیاری پژوهش ها به عنوان یکی از عوامل تأثیرپذیر 
از محیط، گزارش شده است، دیگر هدف مطالعة حاضر می باشد. روش تحقیق به صورت علی- مقایسهای است. آزمون شوندگان،  صد نفر از 
دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه هنر اسالمی تبریز بودند. به عنوان محرک، چهار تصویر معماری با دو عامل سادگی و پیچیدگی 
در نظر گرفته شد. به عنوان آزمون قضاوت  زمان، دو آزمون بازتولید زمانی با بازة هزار میلی ثانیه و آزمون تولید زمانی به اندازة صدوبیست 
ثانیه به صورت ادغام شده و در رویکرد گذشته نگر اجرا گشت. نتایج به روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر چندعاملی تی-تست مستقل 
تحلیل شدند. یافته ها نشان داد افراد تصاویر پیچیده را به طور معناداری طوالنی تر نسبت به تصاویر ساده قضاوت می نمایند. همچنین تحلیل 
تأثیر تعاملی، در مورد تأثیر تصاویر ساده و پیچیده بر دو گروه جنسی دختران و پسران تفاوت معناداری را بین این دو نشان داد. تطابق یافته ها 
در زمینة رابطة پیچیدگی تصویر با طول مدت زمان ادراک شده با مدل رمزگذاری عصبی ایگلمن، بیشتر بود؛ در حالی که یافته ها در زمینة 
تأثیر تعاملی عامل جنسیت، بر مدت زمان ادراک شده، در عین قابل مقایسه بودن با مدل ساعت درونی، جدید بوده و می تواند دیدگاه جدید و 

متفاوتی را وارد این حوزه از مطالعات نماید.

واژه های کلیدی: پیچیدگی در معماری، ادراک معماری، ادراک بصری، ادراک زمان، مدت زمان ادارک شده.

* m.wahdattalab@tabriziau.ac.ir

* مقاله حاضر مستخرج از رسالة دکتری معماری اسالمی فرهاد احمدنژاد با عنوان »ادراک داده های دیداری در آسمانه های معماری« به 
راهنمایی نگارندگان اول و چهارم و مشاوره نگارنده سوم در دانشگاه هنر اسالمی تبریز می باشد.
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مقدمه
ارتباط زمان و فضا، از موضوعات غامض، درعین حال مورد عالقة 
پژوهشگران حوزه های مختلف فلسفی، علمی، روانشناسی، ادبی 
و هنری بوده است که هرکدام ازنقطه نظر خود، به آن اندیشیده 
و طرح مسئله کرده اند. پیشینة مطالعات فلسفی در آن شاید 
بیشترین قدمت را داشته باشد و پس از قرن شانزدهم میالدی، 
به صورت وسیع تر در تمامی عرصه ها، پژوهش های حول آن، 
زمان،  از  انسان  ادراک  و  روانشناسی  حوزة  در  یافت.  قدرت 
مطالعات تقریباً از قرن هجدهم قوت گرفت و بدون انقطاع تا 
بدین روز، با روش های مختلفی گسترش یافته است؛ اما شاید 
ادراک زمان در معماری -علی رغم رابطة بسیار نزدیک مفاهیم 
زمان و مکان، از اولیه ترین مطالعات فلسفی موضوع- کمتر 
موردتوجه بوده است. فیلسوفان و فیزیکدانان، مکان را بسیار 
کلی تر از مفهوم دقیق و معیارهای ریز آن در نظر گرفته اند. 
خود  آزمون های  در  فضایی-مکانی  وجه  از  نیز  روانشناسان 
تقریباً غافل مانده و آزمون های و نتایج خود را به محیط های 
آزمایشگاهی محدود کرده اند. لذا آنچه به عنوان یافته های ادبیات 
پژوهش در روانشناسی و در حوزة ادراک زمان مطالعه می شود؛ 
به آزمون هایی با محیط هایی ایزوله محرک هایی ساده، محدود 
است و شاید نمی توان مصداق آن ها را در معماری یافت. سؤال 
این است که با تصاویر و محیط واقعی، چگونه می توان زمان 
ادراک را سنجید و تغییرات آن را در حوزة ادراک معماری تحلیل 

نمود.
لذا، برای تطابق یافته های این پژوهش-از آنجایی که با این 
هدف و نوع محرک ها، مطالعات دامنه داری نمی توان یافت- دو 
موضوع مورد هدف قرار گرفت تا در رابطه با ادراک زمان و 
معماری مورد بررسی قرار گیرد: اول تأثیر سادگی و پیچیدگی 
محرک بر زمان ادراک و دوم تأثیر جنسیت مخاطب در زمان 
همین طور  و  موضوعی  ادبیات  در  این ها  هردوی  که  ادراک 
نظریه های مطرح در حوزة ادراک زمان، پرتکرار و قابل بررسی 

می باشند.
پیچیده  و  ساده  فضای  که  است  این  پژوهش  اصلی  سؤال 
معماری، چه تأثیری بر زمان ادراک افراد دارد؟ آشنایی تصاویر یا 
گونه معماری مورد آزمون، چگونه زمان ادراک را تغییر می دهد؟ 
جنسیت مخاطب در این میان، چه تأثیری بر زمان ادراک دارد و 

آیا می توان رابطه ای بین این متغیرها یافت یا نه؟ از آنجایی که 
پارامترهای فضایی برای طراحی آزمونی اکولوژیک و در محیط 
به عنوان  زیادند؛ تصاویر  واقعی و متغیرهای مداخله گر بسیار 
محرک انتخاب شدند. سؤاالت فوق در چارچوب نظریات ساعت 
درونی، دروازة توجهی و رمزگزاری عصبی پاسخ های متفاوتی 
می توانستند داشته باشند؛ اما بر اساس مدل متأخر رمزگزاری 
عصبی ایگلمن، فرض اولیة محققان این بود که تصاویر پیچیده 
و ناآشنا، زمان طوالنی تری برای ادراک نیاز دارند و همینطور 
صرفاً تغیر و واریانس زمان ادراک دختران در آزمون، بیشتر از 

پسرها خواهد بود.
چارچوب  یافته ها،  تفسیر  یا  پیشینه  در  مقاله  اینکه  کنار  در 
نظری زمان ادراک را مالک گرفته؛ اما مفاهیمی مانند سادگی 
و پیچیدگی، آشنا و غیرآشنا بودن معماری را در قالب تصاویر 
اسالمی و غیراسالمی از عنصری شناخته شده در بیشتر ادوار 
و فرهنگ ها -یعنی گنبد- و پیشنهادهای کاربردی خود را در 
زمینة معماری ارائه داده است. به نظر می رسد که این پژوهش را 
نه به صورت منقطع و یکه، بلکه باید با تکرار و تدقیق آن، در کنار 
پژوهش های آتی در این زمینه- که نیاز به تالش و ممارست 
بیشتر در آن مشاهده می شود- و تصویری جامع تر دید تا بتوان 
به تفسیر بهتری از یافته ها و کاربردهای پژوهشی و باألخص 

طراحی در حوزة معماری دست یافت.
1. چارچوب نظری

زمان را در معماری می توان با دیدگاه پدیدارشناسی، با دیدگاه 
شولتز بررسی نمود )شولتز 1353(؛ زمان را می توان با بررسی 
تسلسل دوره یا دوره هایی تاریخی مطالعه کرد؛ مانند آنچه گیدئون 
و بسیاری دیگر انجام می دهند )گیدئون 1392(؛ می توان زمان را 
همانند الکساندر، در یافتن راز بی زمانی مکان های معماری به کار 
برد )الکساندر 1381(. زمان را می توان در برج آزادی و در خیابان 
الله زار تهران، در میان خاطرات مردم دنبال کرد؛ یا می توان در 
طراحی خانه های قدیمی، آن گونه که گذر زمان در طول یک 
روز و یک سال، با طراحی متناسب اقلیمی فضاها در اطراف 

حیاط مرکزی اندیشیده شده بود، آن ها بررسی نمود.
در تعریف شناختی آن، ادراک زمان تبدیل زمان عینی1 به زمان 
ذهنی2 است. به عبارت دیگر، ادراک زمان یکی از کارکردهای 
مغز است و به تجربه ذهنی زمان توسط یک فرد اشاره دارد. 
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این فرآیند ذهنی بیش از یک قرن است که موضوع بررسی 
است و محققان تأیید می کنند که ادراک زمان برای عملکرد 
برای  توانایی  )هورنیک 1984(.  است  حیاتی ضروری  بهینه 
ادراک زمان و بازنمایی زمان امری اساسی و بنیادین اما مهارتی 
شناختی و پیچیده است که به انسان امکان می دهد زنجیره ای 
از رویدادها و فعالیت ها را ادراک کرده و وقوع حوادثی در آینده 
را پیش بینی کند. ادراک زمان سازه ای چندبعدی است و برای 
پی بردن به عملکرد زمان بندی افراد روش های گوناگونی به کار 
می رود )تاپالک و همکاران 2006(. زمان با آهنگ ثابت جریان 
نمی یابد؛ این بدان معنی است که برآوردهای تداوم زمانی از 
گذر ذهنی زمان تفاوت محسوسی با یکدیگر دارند. در شرایط 
ناخوشایند و مالل آور همچون مواقعی که با اضطراب منتظر رخ 
دادن اتفاقی هستیم، گذر زمان را کندتر تجربه می کنیم و تداوم 
آن ها بیشتر از میزان واقعی برآورده می کنیم. در مقابل، اگر در 
حال تفریح یا مشغول انجام دادن کارهای خوشایند باشیم؛ به 
نظر می رسد که زمان سریع تر می گذرد و به احتمال زیاد تداوم  
زمانی سریع تر، کمتر از میزان واقعی برآورد می شود )ویتمن 

.)2009
سرعت برآورد زمان در بسیاری از موقعیت های روزانه، از بازه های 
کوتاه چندثانیه ای گرفته تا بازه های طوالنی، عالوه بر آنکه بر 
احساس و ادراک فرد تأثیر دارد؛ بلکه در طوالنی مدت می تواند 
بر رفتار او نیز مؤثر باشد. لذا ویژگی های یک تقاطع یا خیابان بر 
راننده خودرو، ابعاد و تناسبات یک ایستگاه اتوبوس در حس افراد 
به هنگام انتظار و خصوصیات بصری یک وب سایت در زمان 
جستجوی اینترنتی تأثیرگذار است و ممکن است تصمیم فرد را 
مبنی بر اینکه به انتظار خود ادامه دهد یا آن مکان را ترک کند و 
به کار دیگری مشغول شود تحت تأثیر قرار  دهد )اسپینوزا فرناندز 

و همکاران 2003(.
مطالعة حاضر با استفاده از آزمون های قضاوت زمانی3، سعی 
در یافتن تأثیر معماری بر زمان ادراک افراد دارد. اشاره به چند 
نکته الزامی به نظر می رسد. اول این که برای کنترل متغیرهای 
تأثیرگذار در آزمون، تصمیم بر این شد که از تصاویر معماری 
از  استفاده  مانند  گزینه هایی  شود.  استفاده  محرک  به عنوان 
سه بعدی  رایانه ای  مدل های  از  استفاده  معماری،  ویدئوهای 
فضایی یا حضور در فضا، علی رغم امکان سنجی و مطالعه، به 

دلیل واردکردن عوامل مداخله گر، فاصله گرفتن از روش های 
مطالعات معمول در حوزه ادراک زمان و درنتیجه سخت تر شدن 
مقایسه و تفسیر نتایج و مدل های آن حوزه، مورداستفاده واقع 
نگرفتند. مطالعات زیادی وجود دارند که وجود نشانه ها و عناصر 
آشنا برای افراد با پیش زمینه های فرهنگی را در ادراک افراد 
مؤثر یافته اند )مسکویتا، باتجا و فریجدا 1992، راسل 1991(. 
لذا در پژوهش حاضر، انتخاب تصاویر معماری به عنوان محرک 
و متغیر مستقل آزمون، دو گروه دو تصویره: ساده و پیچیده و 
در دو گونه اسالمی و غیراسالمی به آزمودنی ها ارائه گردید. در 
اینجا، عالوه بر بررسی تأثیر دو عامل فوق، تأثیر تعاملی جنسیت 
نیز در تحلیل داده ها مورد بررسی قرار گرفت. آخرین نکته آن که 
آزمون زمانی برگزارشده از نوع تولید زمان4 در پارادایم آینده نگر5 
بود و همان طور که خواهد آمد؛ نوع و پارادایم آزمون تأثیر زیادی 

در تفسیر نتایج در این حوزه دارند )بالک 2010(.
پیشین،  پژوهش های  با  حاضر  پژوهش  تفاوت های  از  یکی 
مختصات تصویری متفاوت محرک های به کاررفته در آن بود. 
در پژوهشهای قبلی، از محرکهای تصویری با اشکال ساده مانند 
دایره یا مربع استفاده شده بود؛ درحالی که در پژوهش حاضر 
تصاویر استفاده شده، تصاویر معماری، از فضای داخلی گنبدهای 
معماری بود که دارای ویژگی های بصری بسیار پیچیدهتری 
نسبت به محرکهای پژوهش های پیشین بود. لذا خصوصیات 
و میزان پیچیدگی تصاویر معماری، با ویژگی ها و پیچیدگی 
زمان  ادراک  حوزه  در  پیشین  مطالعات  معمول  آزمونهای 
تفاوت های اساسی دارد. مقایسة یک تصویر کاماًل ساده مانند 
یک دایره یا مربع با محرک های ارائه شده در پژوهش پیِش رو 
نشان می دهد که محرک های به کاررفته در آن برای ادراک 
شدن به منابع توجه بیشتری نیاز دارند؛ بنابراین، می توان گفت 
که تکلیف به کاررفته در پژوهش حاضر تکلیفی دوگانه است6. 
مقایسة اطالعات بصری و ذهنی تصاویر ساده مانند دایره یا مربع 
با گنبدهایی با طرح های و اشکال مختلف، نمی توانند یکسان 
باشند و احتمااًل به منابع توجه بیشتری نیاز دارند. اینکه یافته های 
پیشین در حوزة پیچیدگی محرک بصری، در حوزه های کاربردی 
و در محیط های واقعی مانند معماری، آیا قابل تعمیم خواهند بود 
و چگونه می توان بین این مطالعات حلقه های اتصال برقرار کرد؛ 

نکتة مهمی به نظر می رسد.
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بحث  به  مربوط  پژوهش های  از  بسیاری  در  جنسیت  تأثیر 
قضاوت زمانی بررسی شده است. همین طور به صورت جداگانه 
در  اطالعات  بار  به طورکلی  یا  و  سادگی  و  پیچیدگی  تأثیر 
پژوهش ها موجود است. اّما تأثیر تعاملی این دو باهم  بررسی 
نشده است. تصویر کلی  به دست آمده از حوزة ادبیات موضوع 
ادراک زمان بین دو جنسیت این گونه است که اواًل نتایج در 
بسیاری موارد نامتناقض بر هم و متناقض هستند و ثانیاً بسیار 
وابسته به روش آزمون می باشند )رام سایر 2000، 302(. تحقیق 
بر روی تفاوت های جنسیتی در قضاوت زمانی از یک قرن پیش 
اوربان 1906(.  و  یکس  )مک دوگال 1904،  است  شده  آغاز 
پژوهش های اولیه فرض می کردند که زنان به صورت نسبی 
تخمین های طوالنی تر با متغیر بیشتری را نسبت به مردان انجام 
می دادند )سوئیفت و مک گئوک 1925(. پژوهش های دیگری 
بودند که نشان می دادند زنان، زمان  را کوتاه تر از مردان تخمین 
می زنند )کالریس و منتل 1994(. هنکاک )2010( و بالک 
و همکاران )2000( در یک مطالعة جامع کیفی به این نتیجه 
رسیدند که تفاوت هایی در تخمین زمان و قضاوت آن بین زنان 
و مردان وجود دارد. او تفاوت های بین دو جنس به تفاوت در 
و  )بالک  نسبت می داد  زمانی   - توانایی های فضایی  ادراک 
همکاران 2010، هنکاک 1999(. از قدیم نیز عقیده بر آن بوده 
است که زنان توانایی کالمی بهتر و مردان توانایی های تجسم 
فضایی و ریاضی بیشتری دارند )ماتیلند و همکاران 2000(. یکی 
از سؤاالتی که پژوهش به آن می پردازد این است که چگونه 
تأثیر تعاملی جنسیت بر ادراک شخص از زمان در مورد تصاویر 

ساده و پیچیده تأثیر خواهد داشت؟
تحلیل و تفسیر نتایج در حوزة ادراک زمان معمواًل در قالب چند 
نظریة غالب موجود انجام می شوند که شاید مهم ترین آنها را 
به ترتیب توالی تاریخی بتوان نظریة ساعت شیمیایی )هاگلند 
1933(، ساعت درونی )تریزمن 1963؛ تریزمن 1963(، شاخص 
عددی )گیبون، چرچ و مک، 1984(، دروازة توجهی )زاکای 
و بالک 1996( و رمزگذاری عصبی )ایگلمن 2009( دانست. 
در این پژوهش، یافته ها در چارچوب مدل های ساعت درونی 
تریزمن و دروازة توجهی زاکای و بالک تفسیر و با مطالعات 

پیشین مقایسه خواهند شد.
تریزمن )1963( بدون تمرکز در مورد اساس های عصبی و یا 

زیستی شیمیایی ممکن نظریة هوگلند را توسط پیشنهاد یک 
این  در  داد.  توسعه  نامید؛  درونی7«  را »ساعت  آن  مدل که 
مدل، یک دستگاه ضربان ساز8 یک سری از پالس های منظم و 
قاعده مند را تولید می کند. درجة پالس ها همراه با افزایش سطح 
برانگیختگی یک ارگانیزم خاص، افزایش می یابد. یک شمارشگر، 
تعداد پالس هایی که در یک نقطة مشخص به دست می آید را 
ثبت و ضبط می کند و نتیجه وارد یک دستگاه مقایسه کننده9 
یا مخزن می شود؛ در ضمن یک مکانیسم کالمی انتخابی در 
بازیابی اطالعات مفید از مخزن همکاری می کند و نقش دارد. 
این مدل بر روند پردازش  فیزیولوژیکی تأکید بیشتری دارد و در 
آن متغیرهایی مانند دمای مغز، متابولیسم، داروهای روان گردان، 
میزان انگیزش و غیره می تواند بر ساعت درونی تأثیرگذار باشد.

ارنستاین )1969( یکی از منتقدان اولیة مدل های ساعت درونی 
بود. او گزارش کرده است که افراد، اگر یک شکل پیچیده به آنها 
نشان داده شود؛ در مقایسه با وقتی که یک شکل کمتر پیچیده 
به طور  را   زمانی  دورة  یک  مدت زمان  شود؛  ارائه  آن ها  برای 
طوالنی تر یادآوری می کنند. آزمایش های بعدی، این پیش بینی 
اندازة مخزن را به چالش کشیده و شیوه ای را  اساسی مدل 
مشخص کردند که در آن، پیچیدگی بر مدت زمان یادآوری 
شده تأثیر می گذارد )بالک 1978(. این اطالعات یک توضیح 
بودن  پیچیده  اثرات  مورد  در  ارنستاین  یافته های  از  متفاوت 
محرک پیشنهاد می دهد: به جای اندازة مخزن به خودی خود، 
اعتبار و روایی کدگذاری های یک شخص ممکن است عامل 
اصلی و کلیدی باشد و ازاین رو آزمودنی ها تعداد بیشتری از تعبیر 
و تفسیرهای متفاوت از یک محرک پیچیده تر را در مقایسه با 
محرک کمتر پیچیده، کدگذاری و رمزگذاری می کنند. پردبون 
)1984( این یافته ها را در قالب اصطالحاتی از یک مدل تغییر 
زمینه، تعبیر و تفسیر کرد؛ مدت زمان یادآوری شده بر اساس 
مقدار کلی تغییرات در بافت و زمینة شناختی در طول یک دورة 
زمانی تعیین می شود، نه بر اساس اندازه و میزان فضای ذخیره ای 
که توسط یادآوری های مربوط به محرک ها اشغال شده است.

مدل دروازه توجهی10 دیگر مدل مطرح در ادراک زمان است 
که در آن اصطالحات توجه به زمان و پردازش اطالعات زمانی 
نقش تبیینی مهمی را بازی می کند )توماس و ویور 1975؛ 
هیکس و همکاران 1976(. این مدل فرض می کند که اگر یک 
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شخص با مقدار بیشتر و حجیم تری از اطالعات روبه رو شود؛ 
توجه بیشتری به پردازش این اطالعات غیر زمانی اختصاص 
می دهد و مدت زمان یادآوری شده طوالنی تر خواهد بود )میچون 
1965(. بر اساس این مدل، فرآیند توجه می تواند ادراک ذهنی 

زمان را دچار تغییر کند )هنسن و تروپ 2012(.
در مدل دروازة توجهی، مدت زمان ذهنی به طور مستقیم با مقدار 
منابع توجهی که به پردازش زمان اختصاص می یابد در ارتباط 
است و چنانکه منابع توجه کمتری به گذر زمان اختصاص یابد، 
برآورد زمان کوتاه تر خواهد بود )توماس و ویور 1975(. این تأثیر 
ممکن است در آزمایش هایی که در آن ها حداقل از دو نوع طول 
مدت متفاوت )کوتا ه و بلند( استفاده شده است مشخص شود )رام 
سایر 1989، 2009(. به عنوان نمونه اي دیگر، در تکالیف دوگانه 
که طی آن یک تکلیف غیرزمانی به طور هم زمان با یک تکلیف 
زمانی انجام می شود و یا زمانی که یک عامل غیرزمانی در 
تکلیف مربوط به ادراک زمان وجود دارد که سبب انحراف توجه 
و تخصیص بخشی از توجه آزمودنی به خود می گردد -بسته به 
اینکه چه میزان از توجه معطوف به تکلیف یا جزء غیرزمانی شده 
است- آزمودنی در برآورد زمان دچار خطا خواهد شد که غالبًا 

به صورت برآورد کوتاه تر از زمان واقعی است. 
در آخر، تقریباً در همة مدل ها، مقایسة بین دو گروه جنسیتی، 
در تطابق با تفسیر مدل وجود دارد که اشاره به یافته ها و بررسی 
چند نمونه از آن ها، مهم به نظر می رسد. به طورکلی زنان در 
آزمون ها و وظایفی که نیاز به تولید و درک نثرهای پیچیده 
دارند نیاز به مهارت های حرکتی دارد و همچنین نیاز به سرعت 
ادراک بیشتری دارند بهتری از مردان عمل می کنند و مردان 
بیشتری  -فضایی  بصری  ادراک  به  نیاز  که  آزمون هایی  در 
دارد؛ فضایی- زمانی بیشتری دارد و به منطق سیال تری نیاز 
دارند بهتر عمل می کنند )هال پرن 1998(. زنان همچنین در 
نیاز دارند نسبت به  آزمون هایی که به عملکرد بهتر حافظه 
زنان  و  مردان  )هال  پرن 1999(.  می کنند  عمل  بهتر  مردان 
در حافظه کاری و حافظه معنایی تفاوت معناداری ندارند؛ اّما 
زنان در آزمون هایی که به حافظه ترتیبی همانند به یادآوری 
لغات، اتفاقات و فعالیت ها نیازمندند بهتر از مردان عمل می کنند 
)هرلیتز، آیراک سینن و نورد ایسترون 1999(. بالک و همکاران 
)2000( نیز در یک مطالعه جامع و فراتحلیلی، به بررسی بیش 

از یک صد مقاله در زمینه ادراک زمان پرداختند. آن ها در این 
مطالعه که یکی از جامع ترین مطالعات در زمینه ادراک زمان 
و جنسیت است، به این نتیجه رسیدند که در پارادایم آینده نگر، 
در برآورد فواصل زمانی، به طورکلی هیچ تفاوت جنسیتی وجود 
ندارد؛ درحالی که در پارادایم گذشته نگر زنان نسبت به مردان، 
در همة  تقریباً  دارند. همین طور  زمان  از  برآورد طوالنی تری 
زنان  است  انجام شده  زمانی  تولید  روش  به  که  آزمون های 
نسبت به مردان برآورد طوالنی تری داشته اند )یرکس و اوربان 
1906(. برعکس، اسپینوزا-فرناندز )2003( به این نتیجه رسید 
که زنان برآورد بسیار پایینی از فواصل زمانی طوالنی مثاًل در 
حدود 5 دقیقه دارند. تعدادی از آزمون های تولید زمانی نیز تفاوت 
معنی داری بین جنسیت ها نیافتند )کارلسون و فینبرگ 1970، 

گریلند و هامفریز 1943 و گرینبرگ و کورز 1968(.
درنهایت، مطالعة پیشینه و چارچوب نظری، سه موضوع را نشان 
می دهد که توجه به آن ها، گام های بعدی پژوهش را شکل داد. 
اول اینکه حوزة معماری، علی رغم رابطة عمیق و نزدیک بحث 
فضا و زمان، چه به صورت جوهره و ذات مفاهیم و چه در قالب 
مفاهیمی که این دو باهم ارتباط بیشتری در معماری می یابند؛ 
مانند حرکت در فضا و محیط-حداقل در قالب سلسله مقاالت 
و پژوهش هایی دنباله دار- کمتر به این بحث واردشده است و 
به دلیل قرابت موضوع، ورود به بحث زمان و ادراک زمان، 
از  اگر  اینکه  دوم  می رسد.  نظر  به  مهم  معماری  دیدگاه  از 
موضوعات فلسفی بحث زمان و ادراک صرف نظر شود؛ این 
حوزه- آن گونه که روانشناسان و عصب شناسان در نیم قرن اخیر 
به آن پرداخته اند- شدیداً از روش های آزمایشگاهی و با طیف 
وسیعی از محرک های عموماً آشنا و ابتدایی-مانند واژگان، یا 
اشکال هندسی ساده- انجام شده است. لذا یافته های آن ها، 
در تعمیم پذیری برای حوزه های معماری و کاربرد یا تفسیری 
که معماران به آن نیاز دارند، کمتر کمک می کند. درنهایت، 
این  پیشبرد  و  طراحی  در  تا  دارند  آن  بر  سعی  پژوهندگان، 
تحقیق، با بهره گیری از روش های آزمون معمول و جاافتادة این 
حوزه، با استفاده از تصاویر معماری با ویژگی های آشنا و ثابت 
-به طوری که نه به اندازة اشکال هندسی ساده انتزاعی باشند و 
نه به اندازة یک محیط واقعی متغیرهای مداخله گر داشته باشند- 
پژوهش خود را سامان دهند و یافته های خود را در مقایسة 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 23

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1232-fa.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و چهارم /  پاییز  1398 / سال هفتم 156

با مدل های موجود قرار دهند تا بتوانند چارچوبی بین رشته ای 
و ابتدایی را در این حوزه به وجود آورند. برای به وجود آمدن 
بدنه ای قوام یافته از این بحث، ادامة پژوهش هایی ازاین دست، 

الزامی می نماید.
2. روش تحقیق

طرح پژوهش حاضر از نوع علّی- مقایسه ای بود و جامعه مورد 
مطالعه را تمام دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه هنر 
اسالمی تبریز در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 96-95 
تشکیل می دادند که در نهایت نمونه مورد مطالعه را، دو گروه 
یک صد نفره از کل جامعه ذکرشده تشکل داد که به روش در 
دسترس انتخاب  شده و در دو آزمون مجزا شرکت داده شدند.

1-2. آزمون اصلی
1-1-2. حجم نمونه و روش نمونه گیری

نفر   50 شامل  نفر،   100 اصلی  آزمون  برای  نمونه  حجم 
دانشجوی دختر 50 نفر دانشجوی پسر بود؛ همچنین از این 
تعداد 52 نفر دانشجوی معماری و 48 نفر دانشجوی غیرمعیاری 
بودند. ازآنجایی که آزمون به مدت زمانی حدود بیست دقیقه نیاز 
داشته و آزمون شونده طی این زمان می بایست از تمرکز و دقت 
کافی بهره مند باشد؛ افراد از بین دانشجویان داوطلب شرکت در 
آزمون، به روش در دسترس انتخاب گشتند. در این مصاحبه 
اهمیت موارد زیر توضیح داده شد: نداشتن استرس، عجله و 
حواس پرتی. همچنین بر اهمیت برخورداری از سالمت فیزیکی 
)مصرف نکردن دارو طی روزهای اخیر( و عالقه به صرف کردن 
وقت برای آزمون تأکید شد. در نهایت، انتخاب نمونه آماری 
یک صد نفری واجد شرایط بر اساس معیارهای فوق به انجام 

رسید.
2-1-2. تجهیزات و نرمافزار آزمون

برای این آزمون از دو رایانه و یک گوشی همراه و یک دستگاه 
سربند11 واقعیت  مجازی12 استفاده شد. استفاده از سربند به این 
منظور بود که بهتر بتوان تأثیر تصاویر را بر روی ادراک مشاهده 
نمود و اثر عناصر محیط آزمون را به حداقل برساند. در طول 
آزمون این سربند بر روی سر آزمودنی نصب و جلوی چشمان 
او قرار داشت. رایانه پژوهشگر که برای واردکردن زمان شروع، 
موشواره  به وسیله  استفاده  می شد  داده ها  کدگذاری  و  خاتمه 
بر توجه و  را  تأثیر  تا کمترین  از دور کنترل  می شد  بی سیم 

تمرکز حواس آزمودنی را داشته باشد. رایانه  دیگر، برای اجرای 
آزمون اصلی مورد استفاده قرار می گرفت و داده های مربوط به 

کلیک های آزمودنی ها را ضبط می کرد.
سربند واقعیت مجازی از نوع ساده بود؛ یعنی خود سربند دارای 
نمایشگر یا برنامه نبود. از آن فقط برای نگه داشتن گوشی همراه، 
جلوی چشم افراد مورداستفاده واقع می گشت. گوشی همراه 
استفاده شده، سیستم عامل اندروید داشته؛ تصاویر را به صورت 

کنار هم در سربند واقعیت مجازی به نمایش می گذاشت.
نرم افزار اصلی استفاده شده در آزمون، پی ای بی ال13 )مولر 
استاندارد  آزمون  چندین  حاوی  نرم افزار  این  است.   )2012
آزمون ها،  آن  از  یکی  است.  شناختی  روانشناسی  پرکاربرد  و 
ضرباهنگ زمانی14 است که در این آزمون مورداستفاده قرار 
است  اکسل  پَرَونجا  به صورت  نرم افزار  این  داده های  گرفت. 
که سه نوع داده اصلی را می توان از آن استخراج نمود: فاصله 
بازتولید شده هزار  از هم که درواقع زمان  تک تک کلیک ها 
میلی ثانیه بود، زمان کلی آزمون که زمان دو دقیقه تولیدی مورد 

انتظار بود و تعداد کل کلیک ها و زمان تک تک آن ها.
3-1-2. روند آزمون

تمامی آزمون ها در فضایی ثابت، ساکت و مشخص با شرایط 
نوری و دمایی تقریباً یکسان، بین ساعات 10 تا 18 در دانشکده 
معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز انجام شد. 
افراد،  تمامی  برای  داده ها  جمع آوری کننده  و  گیرنده  آزمون 

پژوهشگر دکتری و نگارنده چهارم این مقاله بوده است.
تکلیف در محیطی آرام و درحالی که هر آزمودنی باحالت آرامش 
در مقابل رایانه قرار داشت؛ اجرا می شد. پس از ایجاد ارتباط با 
آزمودنی، از وی خواسته می شد تا روبه روی صفحه نمایش رایانه 
بنشیند. ازآنجایی که سربند می بایست بیش از 20 دقیقه جلوی 
چشمان آزمودنی باشد؛ راحتی آن مهم بود. لذا در ابتدا نحوه 
نصب و تنظیم سربند توضیح داده می شد. همین طور به آزمودنی 
اطالع داده می شد که قبل از اجرای اصلی، آزمون به صورت 

آزمایشی اجرا خواهد شد تا اضطراب احتمالی تقلیل   یابد.
نحوه اجرای آزمون بدین صورت برای وی توضیح داده می شد: 
»ده بار عالمت "+" به مدت زمان مشخصی روی صفحه نمایش 
رایانه نشان داده شده و با همان ریتم تکرار خواهد شد. الزم است 
به اشکال توجه کنید و مدت زمان ارائه آن را به خاطر بسپارید 
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و پس از تمام شدن این مرحله و اعالم نرم افزار، از صفحه، 
کلید فاصله صفحه کلید رایانه را به اندازه همان مدت زمانی که به 
خاطر سپرده اید، به مدت دو دقیقه فشار دهید. هر موقع احساس 
کردید دو دقیقه تمام شده، دست از کلیک کردن برداشته و اتمام 
زمان را اعالم نمایید. برای صحت فاصله زمانی کلیک هایتان 
بازخوردی دریافت نخواهید کرد و اتمام مدت زمان دو دقیقه نیز 
به شما اعالم نخواهد شد. کنترل صحت هردوی این زمان ها به 

عهده خود شما است.«
از آنجائی که ترتیب تصاویر می توانست مهم و تأثیرگذار باشد؛ 
چیدمان ترتیب تصاویر از پیش به صورت تصادفی تنظیم شده 
بود. در مرحله آزمون اصلی، قبل از هر تصویر، 10 بار، توسط 
او  از  و  می شد  پخش  برای شخص   ms1000 ریتم  نرم افزار، 
خواسته می شد که ریتم را یاد گرفته و با همان ریتم تا 2 دقیقه 
کلید اسپیس را فشار دهد. هر بار این چرخه تکرار می شد و 
شخص همین مراحل را برای هرکدام از تصاویر اسالمی ساده و 

اسالمی پیچیده تکرار می نمود.

3-1-2. متغیرهای آزمون و روش تحلیل 
متغیرهای مستقل آزمون تصاویر معماری در چهار نمونه، در دو 
زوج ساده، پیچیده و اسالمی، غیراسالمی در نظر گرفته شدند 
تا تأثیر دو عامل پیچیدگی و پیشینه ذهنی مخاطب بر زمان 
ادراک شدة آن ها سنجیده شود. برای انتخاب تصاویر مورد نظر، 

نیاز به برگزاری آزمونی بود که با روند زیر به انجام رسید.
یک صد نفر از دانشجویان عالقه مند و داوطلب دانشگاه هنر 
اسالمی تبریز در این  آزمون شرکت داده شدند. افراد از مقاطع و 
رشته های مختلف تحصیلی دانشکده های دانشگاه هنر اسالمی 
تبریز بودند. هدف انتخاب تصاویری بود که در آزمون اصلی، 
با  رایانه ای  آزمون  گیرند.  قرار  مورداستفاده  محرک  به عنوان 
زبان برنامه نویسی پایتون15 در نرم افزار اُپن سسمی16 )ماتوت و 
همکاران 2012( برنامه نویسی شده بود. در این آزمون 40 تصویر 
گنبد که از کیفیت تصویر و شرایط نوری تقریباً یکسان برخوردار 

بودند استفاده شد )شکل 1(.

شکل 1. تصویر تمامی چهل گنبد استفاده شده در پیش آزمون

 طی آزمون از افراد خواسته شد تا در مرحله اول گنبدهایی 
که از نظر آن ها اسالمی بود را تعیین نمایند که برای این 
در  داده شده  نمایش  تصویر  حین  در  که  بود  کافی  منظور 
صفحه نمایش کلید I و در غیر این صورت کلید W را فشار 
دهند. در مرحله دوم از آن ها خواسته شد تا میزان پیچیدگی 
میزان  کمترین  معرف   1 نماید.  تعیین  تا   1 از  را  تصاویر 

پیچیدگی و 3 معرف بیشترین میزان پیچیدگی بود.
تصاویر به صورت تصادفی ظاهرشده و افراد در مرحله اول 

اسالمی بودن یا نبودن آن را ازنظر خود تعیین نموده و در 
مرحله بعد میزان پیچیدگی تصاویر را از 1 تا 3 رتبه بندی 
که  تصویری   2 و  مرتب شده  آخر  در  نتایج  می نمودند. 
صحیح  را  بودنشان  اسالمی  غیر  و  اسالمی  آزمودنی ها 
بیشترین  و  کمترین  درعین حال  و  بودند  داده  تشخیص 
آزمون  در  و  انتخاب شده  داشتند؛  را  پیچیدگی  نمره  میزان 

شدند. واقع  مورداستفاده  رایانه ای  اصلی 
سطح  به  مربوط  اسالمی  گنبد  دو  فوق  آزمون  نتیجة  در 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 23

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1232-fa.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و چهارم /  پاییز  1398 / سال هفتم 158

به عنوان  دوبی  در  واقع  اسماعیلی  مجموعه  گنبد  داخلی 
در  واقع  حافظ  آرامگاه  گنبد  داخلی  سطح  و  ساده  تصویر 
همین طور  بودند.  پیچیده  اسالمی  تصویر  به عنوان  شیراز 
تصویر مربوط به سطح داخلی گنبد کلیسای سن سالواتوره 

متغیروابستة اصلی در این آزمون زمان کل خواسته شده از فرد 
که دو دقیقه معادل یک صد بیست ثانیه است؛ به عنوان متغیر 
»زمان تولیدشده« بود. متغیر جنسیت نیز برای بررسی تأثیر 
تعاملی جنسیت بر متغیرهای وابسته انتخاب شد. آزمون تحلیل 

تصویر  و  غیراسالمی  ساده  تصویر  به عنوان  ونیز  در  واقع 
سطح داخلی گنبد سانتاماریا البالنکا واقع در سویا به عنوان 

شدند. انتخاب  پیچیده  اسالمی  غیر  تصویر 

واریانس با اندازه گیری مکرر تک عاملی )آنووا( و چندعاملی 
)مانووا( به عنوان روش اصلی تحلیل آماری مورداستفاده قرار 
گرفت. برای بررسی تأثیر مستقل هر یک از متغیرها، آزمون 

تعقیبی ال اس دی نیز در تحلیل ها انجام شد.

شکل های شماره 2 تا 5: باال، سمت چپ: تصویر اسالمی ساده، سمت راست: تصویر اسالمی پیچیده
پایین، سمت چپ: تصویر غیراسالمی ساده، سمت راست: تصویر غیراسالمی پیچیده
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3. یافته ها
1-3. اثر اصلی هرکدام از عوامل پیچیدگی و پیشینة 

ذهنی از تصاویر بر زمان ادراک
در  افراد17  شدة  تولید  زمان  میانگین  از  به دست آمده  نتایج 
در  ساده  (Ttot=112.603,Ti=112.749,Tw=112.457)و  تصاویر 
تصاویر پیچیده (Ttot=117.132, Ti=117.199, Tw=117.065) نشان 

2-3. اثر تعاملی دو عامل پیچیدگی و پیشینة ذهنی 
افراد از تصاویر بر زمان ادراک

بررسی زمان تولیدشده در هر دو جفت تصاویر اسالمی و غیر 
اسالمی نشان می دهند که افراد تصویر پیچیده را طوالنی تر و 
نزدیک تر به دو دقیقه ی خواسته شده تولید نموده اند. این تفاوت 

داد که تفاوت معناداری بین نتایج تصاویر ساده و پیچیده وجود 
دارد  (F(1,98)=7.04, p=0/009 η2=0/067))شکل 7(. درحالی که 
اسالمی  تصاویر  در  افراد  تولیدشده ی  زمان  میانگین  بین 
 (Ts=112.457, و تصاویر غیراسالمی (Ts=112.749,Tc=117.199)

(Tc=117.065 تفاوت معنادار نیست (p=0/86>0/05) )شکل 8(.

  (F(1,99)=4.04, p=0/04,در جفت تصویر اسالمی معنادار است
.(η2=0/043 همین طور تفاوت زمان تولیدشده در تصاویر ساده و 

  (F(1,99)=4.14, p=0/04,پیچیده غیر اسالمی نیز معنادار می باشد
(η2=0/041 )شکل 9(.

نتایج نشان می دهند که  افراد تصاویر ساده را 112.637 ثانیه و 

شکل 6. روند و متغیرهای آزمون، توضیح میانگین 10 کلیک اول، وسط و آخر
نیه
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نوع تصویر به لحاظ پیشینه ذهنی 1: اسالمی و 2: غیراسالمی

شکل 7. مقایسه زمان کل تولید شده در تصاویر ساده و پیچیدهشکل 8. مقایسه زمان کل تولید شده در تصاویر اسالمی و غیراسالمی

نوع تصویر به لحاظ پیشینه ذهنی 1: اسالمی و 2: غیراسالمی
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ذهنی-  پیشینة  و  جنسیت  پیچیدگی-  تعاملی  اثر   .3-3
ادراک زمان  بر  جنسیت 

در مورد تحلیل تعاملی تأثیر جنسیت و پیچیدگی در جفت 
تصویر اسالمی، مشاهده می شود که زمان کل تولیدشده در 
است  برابر  ترتیب  به  و دختران  پسران  برای  تصویر ساده 
با: TM= 111.801 - TF=113.777و در تصویر پیچیده به همان 
  TM= 120.675, - TF= 112.388 20.845:با است  برابر  ترتیب 
که این تفاوت بین دو جنسیت در تصاویر ساده و پیچیده 
معنادار است  (F(1,98)= 5.65, p=0/01, η2=0/055))شکل 11(.

بررسی جداگانه زمان تولیدشده به تفکیک جنسیت، برای 

تصاویر غیر اسالمی نشان می دهد که به ترتیب تصویر 
   TF=113.641دختران پسران  TM=116.423و  را  اسالمی 
دختران  پسران  T=116.112و  را  اسالمی  غیر  تصویر  و 
ذهنی  پیشینة  تأثیر  نتیجه  نموده اند.  تولید   T=112.830

(p=0/46>0/05). معنادار نبودن این تفاوت را نشان می دهد
جنسیت  عامل  معناداری  دی  اس  ال  تعقیبی  آزمون 
به تنهایی را رد می کرد.(p=0/382>0/05)  در نهایت تأثیر 
تعاملی متغیر اسالمی بودن و جنسیت نیز بررسی شد که 

.)12 )شکل   (p=0/94>0/05) نبود  معنادار  نتیجه 

تصاویر پیچیده را به طور میانگین 116.968ثانیه تولید نموده اند. 
تأثیر تعاملی پیچیدگی- سادگی و اسالمی-غیر اسالمی بودن 

 (p=0/95>0/05) نیز بررسی شد که تفاوت در حد معنادار نبود
)شکل 10(.
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نوع تصویر به لحاظ پیشینه ذهنی، 1: اسالمی و 2: غیراسالمی

نوع تصویر به لحاظ پیشینه ذهنی، 1: اسالمی و 2: غیراسالمی

نوع تصویر به لحاظ پیشینه ذهنی، 1: اسالمی و 2: غیراسالمی

نوع تصویر به لحاظ پیشینه ذهنی، 1: اسالمی و 2: غیراسالمی

شکل 10. مقایسه زمان کل تولید شده در تصاویر
ساده-پیچیده و اسالمی- غیراسالمی

شکل 12. مقایسه زمان کل تولید شده در تصاویر اسالمی و 
غیراسالمی، مقایسه دانشجویان دختر و پسر

شکل 9. مقایسه زمان کل تولید شده در تصاویر
 ساده– پیچیده و اسالمی- غیراسالمی

شکل 11. مقایسه زمان کل تولید شده در تصاویر ساده و پیچیده، 
مقایسه دانشجویان دختر و پسر
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4. بحث و نتیجه گیری
استفاده  یافته ها،  تفسیر  برای  مدل،  دو  از  بخش،  این  در 
شد. مدل اول، نظریة دروازه توجه است. طبق این نظریه، 
ازآنجایی که مدت زمان ذهنی به طور مستقیم با مقدار منابع 
توجهی که به پردازش زمان اختصاص می یابد در ارتباط 
است و چنانکه منابع توجه کمتری به گذر زمان اختصاص 
با توجه به نوع  لذا  یابد؛ برآورد زمان کوتاه تر خواهد بود. 
آزمون این پژوهش انتظار می رود که تصویر پیچیده بیشتر 
مدل  این  با  یافته ها  باشد.  شده  قضاوت  ساده  تصویر  از 
مورد  در  می شود  مشاهده  به طوری که  است  هماهنگ 
است.  کوتاه تر  خواسته شده  زمان  از  تصاویر،  تولید  زمان 
همین طور، آمد که تولید کل زمان تصویر پیچیده و بازتولید 
یک ثانیه ای آن، بیشتر از تصویر ساده است؛ هرچند که این 
به  بازتولید زمان در تصویر ساده  و  تولید  بودن در  بیشتر 
پیچیده معنادار نیست که شاید بتوان در طرح پژوهش های 
آتی، با تغییر در میزان تفاوت میزان سادگی و پیچیدگی، 

این رابطه را دوباره بررسی نمود.
تمرکز  است.  تریزمن  درونی  ساعت  نظریة  دوم،  مدل 
فیزیولوژیکی  تفاوت های  بر  تریزمن  درونی  ساعت  مدل 
دو  که  داده  اند  نشان  مطالعات  است.  مردان  و  زنان  بین 
جنس ازنظر میزان  سوخت وساز و درجه حرارت بدن تفاوت 
فراوانی دارند و پژوهش ها از این ایده حمایت می کنند که 
بین درجه حرارت بدن و تجارب زمانی کوتا ه مدت ارتباط 
وجود دارد18 )هنکاک 1993و 2010(. در مدل، این تأثیر 
دو  از  حداقل  آن ها  در  که  آزمایش هایی  در  است  ممکن 
استفاده شده است  بلند(  و  )کوتا ه  متفاوت  نوع طول مدت 

سایر 1989و 2009(. )رام  مشخص شود 
آینده نگر  دیدگاه  در  مردان  نظریه،  این  در  می رود  انتظار 
باشند.  داشته  زنان  به  نسبت  دقیق تری  قضاوت های 
یافته های پژوهش حاضر نیز نشان می دهند که میانگین 
زمان تولیدشده مردان بیشتر از زنان است ولی تفاوت آن 
معناداری نیست. در این پژوهش دیده شد که تأثیر تعاملی 
به طور  مردان  یعنی  است  معنادار  جنسیت  و  پیچیدگی 
بیشتر  را  ساده  تصاویر  زنان  و  پیچیده  تصاویر  معناداری 
پیشین  پژوهش های  میان  یافته حاضر در  تولید می کنند. 

ممکن  نظریه  این  چارچوب  در  آن  تفسیر  و  نشد  مالحظه 
نیست. می توان یکی از دالیل آن را نوع تصاویر دانست که 
عوامل ذهنی بیشتری را در مقایسه با تصاویر و محرک های 
تکرار  و  انجام  لزوم  و  می کند  درگیر  پیشین  پژوهش های 
پژوهش هایی را با تصاویر یا محیط های واقعی که بار معنایی 

گذاشت. آزمون  به  دارند،  افراد  برای  پیچیده تری 
اگر صرفًا بر اساس مدل دروازة توجه، سعی در تفسیر تفاوت 
موجود بین دختران و پسران در تصاویر ساده و پیچیده شود 
موردبررسی  را  توجه  تقسیم  و  را  کاری  حافظه  عمدتًا  که 
قرار می دهد؛ ازآنجایی که تفاوت معناداری بین دو جنسیت 
معنی داری  تفاوت  بود؛  نشده  مشاهده  آینده نگر  زمان  در 
به طورکلی  اواًل  که  داد  نشان  نتایج  اما  نمی شد؛  پیش بینی 
دانشجویان پسر تولید دقیق تر و نزدیک تری از دختران نسبت 
دانشجویان  نهایت  در  و  داشتند  خواسته شده  دقیقة  دو  به 
را  پیچیده  تصاویر  پسر  دانشجویان  و  ساده  تصاویر  دختر 
برای  توضیح  بهترین  شاید  می نمایند.  تولید  طوالنی تر 
 ،)1969( ارنستاین  تکمیلی  مطالعات  با  بتوان  را  عامل  این 
این  واقع  در  داد.  انجام   )1984( پردبون  و   )1978( بالک 
محققین نشان دادند که اعتبار و روایی کدگذاری های یک 
شخص ممکن است عامل اصلی و کلیدی باشد و مدت زمان 
یادآوری شده او باشد. شاید بتوان این گونه تفسیر نمود که 
نشان  بیشتری  تمایل  پیچیده  تصاویر  به  پسر،  دانشجویان 
داده و دختران به تصاویر ساده ، لذا بهتر می توانند رمزگذاری 
این گونه  بتوان  شاید  دهند.  انجام  آن ها  مورد  در  را  ذهنی 
تبیین کرد که هر گروه، بسته به عالقه و یا عاملی که در 
این مرحله به طور دقیق قابل بازشناسی نیست؛ به گونه ای از 
تصاویر ساده یا پیچیده منابع توجه خود را بیشتر اختصاص 
داده؛ رمزگذاری بهتری انجام داده و تولید زمانی طوالنی تر 
و دقیق تری انجام می دهند. فرض پژوهشگران به راین بود 
که بر اساس همین تفسیر نظری، می توان تفاوت  معناداری 
غیراسالمی  و  اسالمی  تصاویر  در  افراد  زمانی  قضاوت  در 
انتظار داشت. علی رغم این که یافته ها تولید طوالنی تر هر دو 
تصویر غیر اسالمی را در هردو گروه ساده و پیچیده نشان دار، 
اما در هیچ کدام از زمینه ها، به سطح معنی داری نرسید. این 
عامل می تواند از نوع و یا پارادایم آزمون زمانی برگزارشده 
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باشد و برای یافتن دالیل دقیق تر و رسیدن به نتایج معنادار 
در این زمینه، نیاز به مطالعه و آزمون های  دیگری است.

خاطرات افراد از رویدادها، خیلی بیشتر ازآنچه خود بر آن 
واقف هستند؛ با یک مکان و زمان خاص گره خورده است و 
معمار با طرح خود در فضای معماری درواقع احساس، ادراک 
و رفتار استفاده کننده  را تحت تأثیر قرارمی دهد. شکل گیری 
روابط  به وجودآمدن  فضا،  و  رابطة شخص  به وجودآمدن  و 
انسانی در یک فضا و رابطة اجتماع با فضا، همگی به زمان 
نیاز داشته و در ظرف زمان اتفاق می افتند. نتایج این مطالعه 
نشان می دهد که چگونه سادگی و پیچیدگی تصاویر معماری 
-که شاید عالوه بر سادگی یا پیچیدگی بصری، محتواهای 
معنایی-ذهنی را نیز در خود دارند-می تواند بر زمان ادراک 
شخص تأثیر داشته باشد و چگونه عامل جنسیت افراد نیز 
شاید  باشد.  آن ها  ادراک  زمان  در  مؤثری  عامل  می تواند 
بیشتر  عالقة  را،  نتیجه  این  برای  تعبیر  ساده ترین  بتوان 
نمود.  بیان  تصاویر  از  این گونه  به  آزمودنی ها،  از  هر گروه 
این ادعا و رابطة بین زمان ادراک و عالقه یا ترجیح، نیاز 
پژوهش حاضر  دارد. محدودیت های  بیشتری  مطالعات  به 

متغیرهای  با  محدود  ثابت  تصاویر  از  استفاده  می توان  را 
مداخله گری که برای پالوده شدن، می بایست تغییراتی در 
خود تصاویر به وجود آورد؛ عدم امکان استفاده از تصاویر 
به  معماری  واقعی  فضاهای  در  افراد  حضور  یا  متحرک 
دلیل کمبود امکانات جمع آوری داده ها از آزمون شوندگان 
با تمرکز بر  دانست و پیشنهاد می شود در مطالعات آتی، 
گروه های مختلف سنی و جنسیتی، آزمون هایی ازاین دست 
تکرار شوند. یافته های بدست آمده و مطابقت باالی آنها 
و  محرک ها  از  استفاده  لزوم  پیشین،  پژوهش های  با 
موقعیت های بوم شناختی و واقعی را در آزمون های مختلف 
زمانی برای رسیدن به نتایج کاربردی تر و قابل تفسیرتر با 
شرایط زندگی واقعی نشان می دهد. چنین نتایجی را شاید 
مانند فضاهای  در طراحی فضاهایی خاص،  بتوان  بیشتر 
مختلف  گروه های  برای  طراحی  پراسترس،  یا  انتظار 
برای فضاهایی که تمرکز  نهایت، طراحی  جنسیتی و در 
مورداستفاده  است  موردنیاز  آن ها  در  طوالنی مدت  بیشتر 

قرارداد.

پی نوشت
Objective Time/ Physical Time: .1 زمان عینی یا زمان فیزیکی، زمانی است که با سرعت مشخص و ثابت جریان دارد.

Subjective Time: .2 زمان ذهنی با زمان فیزیکی برابر و همانند نیست و عوامل بسیاری ازجمله توجه، حافظه، موقعیت های هیجانی و 
بالقوة آن هستند )دیتمن و واسن هوو، 2008؛ کول، 2011(. برانگیختگی، همگی تعدیل گرهای 

Time Judgement: .3 قضاوت زمان اصطالحی است کلی که با انواع آزمون های چهارگانه برآورد، تولید، بازتولید و افتراق زمانی، در یکی از 
پارادایم های گذشته نگر یا آینده نگر، فرد زمان داده شده یا خواسته شده را مورد مقایسه و قضاوت قرار می دهد.

4. در تولید زمان )طول مدت یک فاصله زمانی(، به طور کالمی به فرد گفته و از او خواسته میشود تا آن فاصلة زمانی را با نوعی عمل رفتاری، 
مانند روشن نگه داشتن یک المپ به همان مدت اعالم شده )زکای 1992؛ 1993(؛ یا نگه داشتن توپی در دستانش به همان مدت و سپس رها 
کردن آن تولید کند )کاپال، جنتیله، و جولیانو 1977(. این آزمون در میان آزمونهای ادراک زمان ساده ترین است؛ چرا که در این حالت، فرد 

طول مدت دقیق فاصله موردنظر را میداند. )اختیاری و همکاران 1382، 37(.
5 روش های مختلفی در دست یابی به قضاوت زمانی وجود دارد. برخی از محققان این تفاوت ها را به طور تجربی بررسی کرده اند. آن ها از دو 
پارادایم برای بررسی طول زمان بهره برده اند. تنظیم زمان آینده نگر و تنظیم زمان گذشته نگر. در پارادایم آینده نگر، شرکت کنندگان قبل از 
انجام تکالیف در مورد موضوعات وابسته به زمان آگاهی و آموزش دریافت می  کنند. پژوهش هایی که بر این روش تمرکز داشته اند؛ آن را 
تجربه زمان حال نامیده اند )هیکس، میلر، گیبس، و پیرس 1976(. در پارادایم گذشته نگر، شرکت کنندگان هیچ آگاهی قبلی دریافت نمی کنند 

و آزمایشگر یک دستورالعمل مبهم درباره تکلیف به آزمودنی می دهد. این پارادایم »طول زمان به خاطر آورده شده« نام دارد.
6. تکلیف دوگانه شیوه ای است که فرد دو تکلیف را هم زمان انجام می دهد )براون 2008(.

Internal clock models .7
Pacemaker .8

Comparator .9
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Attentional gate model .10
Headset .11

Virtual Reality .12
PEBL: Psychology Experiment Building Language .13

Time Tap .14
Python: .15 زبان برنامه نویسی همه منظوره، شیءگرا و مفسر و متن باز است. در طراحی نرم افزارهای روانشناسی متعددی مانند سایکوپای 

(PsychoPy) و اپن سسمی (Open Sesame) از این زبان برنامه نویسی استفاده شده است.
Open Sesame: .16 نرمافزاری است منبع باز ساخته شده با زبان برنامه نویسی پایتون برای طراحی آزمون های روانشناسی استفاده می شود. 

ابزارهای مناسب متعددی در این نرم افزار موجود است تا به محققان در طراحی آزمون ها با محرک های مختلف کمک نماید.
Ttot: .17 زمان تولید شده کل، Ti: زمان تولید شده در تصویر اسالمی، Tw: زمان تولید شده در تصویر غیراسالمی، Ts: زمان تولید شده در 

تصویر ساده، Tc: زمان تولید شده در تصویر پیچیده، Tm: زمان تولید شده دانشجویان پسر، Tf: زمان تولید شده دانشجویان دختر
18. از طرفی در تحلیل قضاوت زمانی بین دو جنسیت دو دیدگاه درون زاد و برون زاد وجود دارد. دیدگاه برون زاد به تحلیل تفاوت جنسیت زنان 
و مردان در اجتماع و جایگاه زن در جامعه می پردازد )گلیلند و همکاران 1946(. دیدگاه بعدی، دیدگاه درون زاد است که عمدتًا از نظریه ساعت 
درونی نشأت می گیرد و به تحلیل تفاوت های فیزیولوژیکی، متابولیکی زن و مرد و تأثیر آنها بر ادراک زمان می  پردازد. )گیبون و ماالپانی 2002؛ 
هنکاک 1984؛ تریزمن 1963؛ 1964؛ 1984(. بحث این پژوهش در راستای دیدگاه درون زاد است و به حوزة دیدگاه های برون زاد وارد نخواهد 

شد.
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Abstract

Perceived time can have a significant impact on vital responses to daily activities 
and behaviors. Studies have shown that the surrounding environment can also affect 
human perception from time, place or event. The purpose of this study is to investigate 
the interrelationship between the environment and, more specifically, the architecture 
and the time perception of individuals. Also, the study of the genders effect, which 
has been reported in many studies as one of the parameters that affected from the 
environment and also influencing factors in time perception, has been studied. The 
research method is causal-comparative. One hundred participants, from available 
students of different faculties of the Tabriz Islamic Art University, participated in two 
separate computer experiments. Visual stimuli were architectural images selected with 
two independent factors of complexity in two levels and the background familiarity 
of the participants with two levels. Two standard time reproduction tests with a 
millisecond interval and a time production test of one hundred and twenty seconds 
simultaneously were utilized in prospective time estimation approach with four 
visual stimuli. The results analyzed by repeated measures of multivariate analysis 
and successive LSD test of main effect size. The findings show that individuals judge 
complicated images significantly longer than simple images. In addition, between 
factors analysis on the effect of simple and complex images between two sex groups, 
showed a significant difference. The results obtained in the field of time production 
and reproduction compared and interpreted with the internal clock, attentional gate 
and neural coding efficiency theories. Correspondences of findings were more with 
Eagleman›s neural coding efficiency model in respect of effect of complexity factor 
on time perception. While the findings on the between factor effect of the gender on 
the perceived duration, are more consistent with internal clock model. In the end, this 
study showed and emphasized the necessity to repeat this kind of interdisciplinary 
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studies with more ecological approaches and stimuli closer to real environments to achieve 
more accurate theoretical framework and findings that are more practical

* This paper is extracted from Ph. D thesis in Islamic architecture with title of “Perception of Visual Information 
in Architectural Domes” under supervision of the first and forth authors in Tabriz Islamic University.
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