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 88/ 8/8: ؛ تاریخ پذیرش 8/88/ 7: تاریخ دریافت

 چکیده
، سنجش این مفهووم محور به نگاه کالبدتبط با ادراک انسانی، یک مفهوم مر عنوان به معرفی خوانایی وجود با

کالبدی  مبنای سنجش خوانایی ،مبتنی بر تعاریفاگر . شده استفیزیکی  از محیط معیارهاییمنجر به تمرکز بر 

جای تصویر محیطی، تصور ناظر از محیط کالبدی بدانیم که مبنای تعامو  افوراد بوا محویط اسوت، زوایوای       هرا ب

بورای    جوام  دست یافتن به معیاری این پژوهش هدف  .تشخیص داد توان میبر خوانایی را  مؤثردیگری از وجوه 

کوه فریینود ادراکوی ایجواد      پوژوهش ایون اسوت    پرسشلذا  ،ر ذهنی استمبتنی بر تصوخوانایی مفهوم سنجش 

و  چوارچو  مطالعواک کیفوی بووده    این مقاله در  ری روشن و منسجم از محیط در ذهن ناظر چگونه است؟یتصو

 های مؤلفهاز ارتباط  سعی دارد تا به مدلی مفهومیبا روش تحلی  محتوا  ضمن بررسی اسناد و مطالعاک مرتبط و

 ارزیوابی ضمن  سپس  ط ین را با خوانایی برقرار نماید،و از طریق استداللی منطقی ارتبا افتهی دست ر ذهنییصوت

 عامو    یتحلو  نامه پرسشبا ابزار مجتم  مسکونی به روش پیمایشی و یک  در محدودۀی و در چارچوبی کمّین 

 .اعتبار ین را برای سنجش خوانایی بررسوی نمایود  ضمن شرح و بسط چارچو  نظری  لیزرل افزار نرمدر  تأییدی

هوای   حواکی از توأثیر تواموان الیوه     و داشوته  ها ها و روایی بین مؤلفه ها نشان از همبستگی بین داده نتایج تحلی 

از محیط کالبدی عوووه بور    شده ادراکلذا خوانایی  کالبدی است؛مکانی، زمانی و عاطفی در تصور ناظر از محیط 

 .عاطفی است -زمانی و ذهنی -ر ذهنییمکانی منوط به ایجاد تصو -ر ذهنییایجاد تصو
  

 .مسکونی مجموعۀ، تصویر ذهنی عاطفی ،ذهنی زمانی ، تصویرمکانی خوانایی، تصویر ذهنی :کلیدي هاي واژه

 

 2و بیان مسئله مقدمه

عناصوور  ۀکننوود یتووداع نوووعی بووهمفهوووم خوانووایی 

بیشتر خود او  عناصری که به گفتۀ. است لینچ گانۀ پنج

از شوهر موجوود یوا     ر ذهنی موردم تصوبینی پیشبرای 

طراحوان بوا توزیین    و  قرارگرفتوه  مورداسوتفاده خیالی 

بوه واگگوان جدیودی در راسوتای     گویوا   ین،بوا   ها نقشه

دگرگوون  را و مفهوم ین  افتهی دستهمان اهداف قدیم 

                                                           
  aeinifar@ut.ac.ir :نویسنده مسئول*
رسوواله دکتووری حسوون نظیووف بووا عنوووان    ایوون مقالووه برگرفتووه از  **

فضوووای  –بازشناسوووی مفهووووم خوانوووایی در ادراک نظوووام تووووده    "

اسوت کوه بوه راهنموایی دکتور علیرضوا عینوی         "ی مسوکونی هوا  مجتم 

دکتور سوید مومرضوا اسوومی و دکتور قاسوم مطلبوی در        فر و مشواوره  

 .در دانشگاه تهران انجام شده است 1988سال 

از سوی دیگر پژوهش اول (. 88 :1989لینچ، ) اندکرده

بیشتر متمرکوز بور سونجش محیطوی خوانوا بوا        لینچ 

نه فرییند خوانا شودن   نقش عناصر کالبدی بود، بر هیتک

در را لذا او عناصری را که بیشترین تکورار  . یک محیط

بنودی  مورد ارزیابی و دسته، داشتهای شناختی نقشه

و بارهوا موورد    هستندچه عناصر مهمی قرار داد که اگر

ایون   حوال  نیدرعو ، انود  قرارگرفتهیید تحقیقاک بعدی تأ

از  صویری دانست کوه افوراد  توان حاص  ت عناصر را می

گذاشوته  سازند و ین را با دیگران به اشتراک محیط می

نه تصوری که از ایون تصواویر در    کنندو مسیریابی می

بوا محویط    تعاملشوان و موکوی بورای    دارندذهن خود 

دیگور تعمویم ایون مفهووم در      تأمو   قابو  نکتوۀ  . است
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های مربوط های دیگر شهری و با همان شاخصهمقیاس

مفواهیم کیفوی    سنجش ینکه حال .استدهی به یدرس

مختلوف متفواوک    یهوا  اسیو مقممکن است در محیط 

هوای دیگور نیوز    شد و الزم است که ین را در مقیاسبا

عدم توجه بوه ایون مووارد باعو      . تعریف و تبیین نمود

در  خوانوواییکیوود بوور اهمیووت رمووم تأعلووی شووده کووه

های مسکونی،  نقوش ین  های مرتبط با مجتم  پژوهش

، سوکونت  محو   از تجربه و حضور استمرار بهبا استناد 

 یسوانی  و یوا بوه جهوت    کمتر از سایر معیارهوا دانسوته  

بصوری، کمتور بورای ین     پوذیری  دسترسی و یابی جهت

هوودف ایوون پووژوهش  .داری باشوویممعنوواشوواهد روابووط 

ی بورای سونجش میوزان خوانوایی     یابی بوه معیوار  دست

در پوی پاسوخگویی بوه ایون     بوده و ن شدۀ ساکناادراک

است که فرییند ایجاد تصوری روشن و منسجم  پرسش

یووک مجتموو   محوودودۀدر  از محوویط چگونووه اسووت و

 . شده است یمورد پژوهمسکونی 

 

 روش پژوهش

بررسوی یرای   اسنادی و مطالعۀ ضمنپژوهش  این

با تحلی  محتوای کیفی نظران و ادبیاک تحقیق صاحب

فریینود ایجواد   در پی دست یافتن به مدلی مفهومی از 

هووای ارتبوواط مؤلفووهتصووور ذهنووی نوواظر  از محوویط و 

 برای شرح و بسوط مودل  سپس  و بوده ین گذار برتأثیر

یوک   در محودودۀ  ینارزیوابی  بوه  مووردی   در پژوهشی

 پیمایشووی نامووۀاز طریووق پرسووشمجتموو  مسووکونی 

هور   سنجیروان یها یژگیوبا بررسی و سپس پرداخته 

گیوری و  نظریه کوسیک اندازهاز طریق  ها مؤلفهیک از 

روایوی سوازه از   و همچنوین    Lertapافوزار   توسط نورم 

 Lisrelافزار تأییدی و به کمک نرم یعامل  یتحلطریق 

نهایوت و   در. اعتبار ابزار سنجش را ارزیابی نموده است

پژوهش فریینود ایجواد یوک تصوور     به پرسش پاسخ  در

تحقیوق  روشن و منسجم از محویط بور اسواس نتوایج     

 .تحلی  خواهد شد

بوا انتشوار کتوا      خوانوایی  مفهووم : مفهوم خواناایی 

بوه  توسط کووین لیونچ    1881سیمای شهر و در سال 

. های محیطوی وارد شود  مفاهیم مرتبط با کیفیت دایرۀ

نظریوه   از ،هوا پوژوهش  نیو ا هیو اول ۀدیابرخی معتقدند 

 معتقود بوود   کوه  است گرفته نشأککورک لوین  میدان

ها بلکه بر اساس ذهنیتوی  واقعیت اساس بر نه ها انسان

لیونچ تووش   . کننود دارند، رفتار موی که از ین واقعیت 

ضمن معرفی خوانایی شهر که یکوی از مسوا     نمود تا 

شوطرنجی و   ه خواطر شوبکۀ  حاد شهرهای یمریکایی بو 

توضیح این موضوع برای  به ،یکنواختی کالبدی ین بود

 (.1981پاکزاد، ) بپردازدطراحان و برنامه ریزان شهری 

یک شوهر  های متفاوک از میان کیفیتوی  حال نیدرع

منظوور از  های بصری معطووف بوود و   بیشتر به کیفیت

درجه خوانایی را قابلیت کالبود فضوا از طریوق صوفاک     

دانست که بتواند میکالبدی مانند شک ، رنگ و نظمی 

تصویری مشخص با بافتی مستحکم از محیط در ذهون  

 و هورزو  نیوز   اونیو   (.1971لیونچ،  )ایجاد کند ناظر 

عنووان یوک ویژگوی فضوایی      بهخوانایی را توانایی اشیا 

توصویف  برای کمک به تشکی  یک تصویر ذهنی مؤثر 

درک هوای شوناختی،    از طریق ایجاد نقشهکه کنند  می

از سوی دیگر  (.O’Neill, 1991) کند می تسهی فضا را 

یک مفهوم مرتبط بوا   عنوان بهخوانایی با معرفی  برخی

 مثبوت  عنصوری  ین را (Kaplan, 1989) ادراک انسانی

 طوور کوه   همان. دانند می مکان به بستگی دل تقویت در

یکوی از   عنووان  بهو روگان ضمن معرفی خوانایی  شولتز

 تورجیح محویط   و ادراک را متغیرهای حس مکوان، ین 

تعریوف  انسوانی   اهوداف  بوا  ها فعالیت سازگاری و بصری

نتووایج ایوون (. Najafi and Shariff, 2011) کنوود مووی

ویای ابعاد دیگری برای خوانایی اسوت کوه   گ هاپژوهش

و مکوانی   اکارتباطکالبدی و  فقط هایارزیابیدر قالب 

طرح  اساساًاز سوی دیگر  .نیست فیتعر قاب یابی مسیر

مسیریابی افوراد در یوک مقیواس محودود      مسئله نحوۀ

بوا ین در تعامو     دا ماً مانند مجتم  مسکونی که افراد

یزان خوانایی ین مناسبی برای ارزیابی م هستند سنجۀ

از علووم گیووری محوویط نخواهوود بووود؛ همچنووین بهووره 

جامعیووت الزم را شناسووی نیووز در ایوون مقیوواس  نشووانه

در  معوانی بوه اعتقواد راپواپورک    چراکه  نخواهد داشت،

هور چیوزی   شووند و  تعام  با هر موقعیتی ساخته نموی 

کالبدی یک محیط  یها مؤلفهتواند نشانه باشد لذا نمی

بوا  راسوتا   نراپواپورک در ایو  . نشانه نیستند لزوماًخوانا 

کلوی مسوتقیم و    تفکیک سطوح معوانی بوه دو دسوتۀ   
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اول معووانی بیشووتر  دسووتۀمعتقوود اسووت  میرمسووتقیم

مرتبط با حوزه ادراک بوده و متمرکز بر اثر متغیرهوای  

محیطی بر احساس کاربران نسبت به محویط کالبودی   

محوودودیت   بنووا بوور  (. 1982:88راپوواپورک،  ) اسووت 

، ایون  یشناس نشانهاز دو سنجه مسیریابی و  یریگ بهره

 عنوان بهر ذهنی پژوهش توش دارد تا با تمرکز بر تصو

حلقه اتصال تمامی تعاریف مورتبط بوا خوانوایی راهوی     

   .محیط کالبدی بیابدبرای سنجش این مفهوم در 

 واکونش  درواقو  ذهنوی هور فورد     رتصو: ر ذهنیتصو

یوک   ومحیط فیزیکی پیرامون  شناختی نسبت بهروان

نقش به اهمیت  ینوع بهکه  استشناختی  ساختار روان

ذهنوی نواظر در   هوای   زمینه های انسانی و پس خصیصه

 اشواره دارد  تشکی  تصاویر ذهنی از محویط پیراموونی  

ر ذهنی بیننوده  فرم را تصو اکوحتی  (1989:81نسر، )

  قبی  شک ، بافت، رنگ، مقیاس، از مجموعه مواردی از

 دانوود یمووجهووت و سوواختار یووک موضوووع در ذهوون   

(Eco,1979.) کلیووه را ذهنووی رتصووو از منظووور لیوونچ 

 یوانتظاراتو  و هاحدس ا،وووباوره ها، دانسته ها،برداشت

 ارزش، داشوته؛  خود پیرامون محیط از فرد هوک ددان می

 وی ذهن در را متفاوک هایاولویت و عملکرد اک،وکیفی

 هوولیوک از است یوووعوتاب ذهنیاک این. نمایدمی ایجاد

 و کورده  افتودریو  زمان از برهه ین تا فرد که اطوعاتی

 ایون  در .(1971:88، لینچ) است انباشته خود ذهن در

 ذهن در را طووومحی از دریافتی اطوعاک انسان فرییند

 ۀووورابط اووی نظم محیط، ءاجزا بر عووه و کرده منظم

 روویو ووتص به ودوووخ ذهن در نیز را ینان میان مووحاک

 اسواس  و پایه رتصو این. بخشد می معنا ین به و کشیده

 الزم. گوردد موی  محویط  با فرد واکنش و کنش هرگونه

 در ایجادشده ذهنی تصویر یا سیما که است ذکر هوووب

 روخاط همین به و بوده محیط از شهروند وروتص ذهن،

 و ندارد قوودقی و ام ووک انطباق ودوووموج توواقعی با

 ذهنوی  رتصوو  ایون  اساس بر شهروند کهینه توج جالب

 موجوود  هوای  واقعیت اساس بر نه و کند یم ارووووتوورف

توش نموده اند تا لذا برخی تحقیقاک  (.1981پاکزاد، )

مطالعوه ایون تصووراک ذهنوی نحووه ادراک و       از طریق

امووانپور و ) تعاموو  افووراد بووا محوویط را بررسووی نماینوود

مبتنی (. 1988زاده و دیگران،  و حاجی 1988 دیگران،

عودی ادراکوی   بُر ذهنی یک سازۀ چندتصو ،بر مطالعاک

تفسیرهای منطقی و تعابیر عاطفی تشوکی   از است که 

اموامی و  )عد شناختی و عاطفی استیافته و شام  دو بُ

عوود شووناختی حاصوو  اطوعوواک و  بُ .(1989دیگووران، 

های عینی از فضا یا مکانی است که فرد بوا ین  برداشت

تعام  دارد و بعد عاطفی شام  یوک برداشوت کلوی از    

 ؛فضاسوت بوا احساسواک فورد نسوبت بوه ین       توامفضا 

 تحلی  چگونگی بسوط و توسوعۀ   که ییازینجاهمچنین 

 نیازمند تحلی  در طول زموان اسوت   ر ذهنی، یک تصو

زموانی نیوز    ابعادتوان برای ین می( 1981:118لینچ، )

توان حاص  تعام  ر ذهنی را میلذا یک تصو ،  شدقا 

 (.1 شک ) طول زمان دانستو در  فضاانسان با 

 

 
 تصور ذهنی ابعاد مختلف: 2شکل 

 

ر ذهنی حداق  شوام  سوه الیوه    بنابراین یک تصو

از  .عواطفی انسوان خواهود بوود    تعوابیر  مکانی، زمانی و 

ثیر رییند ادراکی انسان هموواره تحوت توأ   فسویی دیگر 

او در تعامو  بوا    یکیولووگ یزیفهوای شوناختی و   ویژگی

بوده و افراد بر این اساس و مبتنی بر تجربیواک  محیط 

کورده و   یگوذار  ارزشمحیطی این تصاویر را ارزیابی و 

کوه تعامو    ضمن این کند، سپس در حافظه ذخیره می

دهود و  مکان در بستر فضای اجتماعی رخ موی انسان با 

هوا و رفتارهوای انسوانی در محویط     متأثر از نوع فعالیت

 .کالبدی است

اگرچه تقریباً هر نووع فضوایی   : مکانی -ذهنی تصویر

حال  تواند در طول مدک استفاده خوانا بشود درعین می

تواند ایون رونود را تسوهی      های متفاوک فضایی می فرم

 ,Nowak) ین بشوود  شودن  یطووالن کرده و یوا باعو    
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عنوووان یکووی از  هووای کالبوودی بووه اگرچووه الیووه (.2010

های متعددی است که در شناخت محویط اطوراف    الیه

در  کالبودی  شدۀادراک خوانایی حال نیدرعوجود دارد 

افراد . فضاست ساختار کالبدیهای  ویژگیثر از متأابتدا 

 ارسوال  اطوعواک  ،در اولین برخورد با فضوای کالبودی  

را در قالوب   ها ینهای موقعیتو روابط و ها شده از فرم

. کننود اولیه از محیط در ذهن خوود ثبوت موی   تصاویر 

معرفوی  تمرکز بر وجوه کالبودی خوانوایی و بوا     با  لینچ

 یشونایی  عوام  ترینمهم از یکی عنوان بهنقش انگیزی 

 دنبوال ه بیشتر بو  ،ذهنی تصویر  یتشک و محیط با فرد

 بوود  محویط  انگیزی نقش رب فیزیکی هایکیفیت ثیرتأ

نکاک مشترکی که در  بر هیتکلذا  او با  ؛(1981پاکزاد، )

تصاویر ذهنی مکانی افوراد وجوود داشوت و بوه تصوویر      

تووان ین  که موی عمومی معروف شده، پنج عام  اصلی 

 دانست،تشکی  تصویر ذهنی مکانی را عوام  اصلی در 

هوای کالبودی دارای   ایون مؤلفوه   اگرچوه  .دهدارا ه می

در تصوویر   حال نیدرع تواند باشد،مینیز  یمعانی دیگر

 ارتبواط  نحووۀ بصوری و   یهوا  تیفیکذهنی مکانی تنها 

اهمیوت   یهای هوویتی و سواختار  همان مؤلفه یا ها ین

یوک محویط را   ( یریقرا ت پذ)که امکان خواندندارد، 

بیشوتر متمرکوز بور    ت از این نظور  هوی .کندتسهی  می

یا فرم را  حدی است که یک مکانخصوصیاک شکلی و 

که دارای شخصیتی طوریهها جدا نموده باز سایر مکان

 یهوا  تیو فیبور ک مشخص یا مخصوص به خود باشود و  

و اطوعواک   ،زمینوه -محیط در یک رابطه شوک   شکلی

طور مستقیم از اطوعاک محیطوی درک   تصویری که به

هوا، خطووط،    سواختمان  متمرکز اسوت؛ ماننود   شود می

در . هوا  کیفیت فضای ورودیها، کیفیت سطوح و  شک 

عنووان یوک سیسوتم     توانود بوه   این مووارد هویوت موی   

 لوذا  ؛(Abu-obeid, 1998) اطوعاک تصویری ارا ه شود

قابلیوت شناسوایی، تموایز و تفواوک     بیشتر مبتنوی بور   

. میور کالبودی و معنوایی    یهوا  یژگو یوتوا   مکانی است

عناصور  ساختار نیز بیشوتر مورتبط بوا ارتبواط مکوانی      

مووردم بوورای ایجوواد یووک سوواختار از   بوووده ومصوونوع 

های مختلفی مانند شناسایی یک شک ، اتصواالک   نشانه

هووای جهووت دهنووده،  فاصووله،  پشووت سوور هووم، رابطووه

ها، توداوم جواده یوا لبوه، شویب، منظوره وسوی          نشانه

لیوونچ، ) کننوود پیوسووته و بسوویاری دیگوور اسووتفاده مووی

حتی برخی ادراک وحدک و وضوح سواختاری  (. 1989

توور از ادراک عواموو  بصووری  توور یووا ضووروری اساسووی را

و معتقدند ایون   (Dalton and Bafna, 2003) دانند می

یرایش منظم و سواختاریافته عناصور شواخص محویط     

 (قابلیوت خوانودن  ) خوانوایی  است کوه سوبب افوزایش   

  خووود خووودی شووود، نووه وجووود ایوون عناصوور بووه   مووی

(Yaski, 2011.) تنهوایی   تأکیداک بصری به که یطور به

توانوود  دهووی نشووده باشوود مووی   کووه سووازمان  و وقتووی

 .محویط را نیوز کواهش دهود    ( یریقرا وت پوذ  )خوانایی

نیز در این سطح بیشوتر عوموت هسوتند کوه      ها نشانه

حتوی   ،کنندمی ییشناسا قاب نقاط را شاخص و  برخی

، فرموی هوای   ویژگی ۀواسط بهمعنا نیز بی ذاتاًهای نشانه

بصووری بوواال و قابلیووت شناسووایی    یریپووذ یدسترسوو

متناسب با نیاز و هدف و سطح تعامو  افوراد   توانند  می

. در ارتباطواک مکوانی کوارایی داشوته باشوند     با محیط 

کوه افوراد در ثبوت تصواویر ذهنوی خنثوی و       ضمن این

 یشوناخت  روانهای نیستند و مبتنی بر ویژگی رفعالیم

ها در ایون  ارزیابی. کنند یمابی ها را ارزیخود این مؤلفه

فرمووی و یووا   یهووا تیووفیباکمرحلووه بیشووتر موورتبط  

 یریتصوور پوذ  پلیوارد ین را  کوه ا  شناسی اسوت  زیبایی

هوا را بوه   بور اسواس ین افوراد برخوی مکوان      ونامد  می

تعودد حضوور   . کننود  یمهای خو  یا بد تفکیک  مکان

هایی در تصاویر ذهنی مکانی افراد برخی نقاط را مؤلفه

کنود کوه نقوش مهموی در     مکانی تبدی  میبه مراج  

ین در بوین  انسجام این الیه از تصور ذهنی و اشوتراک  

کوه افوراد   ضمن ایون . دهی داردیدرس جهیدرنتافراد و 

عووه بر عناصر ثابت محویط کالبودی از عناصور نیموه     

ثابووت ماننوود مبلمووان محیطووی و فضووای سووبز نیووز در 

تصوویر  . نود برتشکی  این الیه از تصور ذهنی بهره موی 

تورین سوطح و شورط    ذهنی مکانی اگرچه اولین و مهم

شرط کافی برای  حال نیدرعذهنی است  تصورالزم در 

لیونچ بوا بیوان    . یک مکوان نیسوت   شده ادراک خوانایی

تووری از هویووت و قوووی مراتووب بووهکووه مووردم ادراک این

نسبت به معنوا  ( های تصویر ذهنی مکانیمؤلفه)ساختار

، معتقود بوود موا    دارنود ( ذهنوی  رتصوو  هایالیهسایر )

ر شوک  ظواهری شوهر    با تغییور د  یراحت بهتوانیم  نمی
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 یکوار  دسوت ( هوای قرا وت پوذیر   صرف ایجاد محویط )

داشوته  ( ر ذهنیی دیگر تصوهاالیه)معنا ای در ماهرانه

 باشیم 

 عنووان  بهتصویر ذهنی تحلی  : زمانی -تصویر ذهنی

و  ویووا، مبتنووی بوور تجربیوواک یووک فریینوود ادراکووی پ 

ریینودی تکواملی و اصووح    های مستمر افوراد، ف  ارزیابی

ذهنی  یکه این الگولذا لینچ توجه به این شونده است،

موازاک بلوغ، تغییور   یا در یینده به و گرفته شک  گونهچ

کووارکرد، افووزایش تجربووه فوورد و یووا تغییوور و تحووول،   

نسته و ین را یوک  شود را مهم دا خوش تغییر می دست

ضمن نقد او  (.1989:121 ،لینچ)داند میتصویر زمانی 

 ینووع  بوه صوویر ذهنوی مکوانی کوه     از بررسی صورف ت 

کنند کوه ادراک  های ادراکی ایستا بودند بیان می نقشه

شهر تعاملی است بین فرد و مکان که با تغییر هریوک،  

حتوی یوک فورد در    . داشوت متفاوک خواهود   اینتیجه

تغییور در  ه در صوورک ایجواد   یوژ وههای مختلف بزمان

ادراک  توانوود یمووهووای یووک محوویط کالبوودی کوواربری

راپاپورک نیوز معتقود   . متفاوتی از ین نقطه داشته باشد

کننود در  در فضا زندگی می که یطور هماناست مردم 

 یدهو  سوازمان کنند و در خصووص  زمان هم زندگی می

ذهنوی   یهوا  نقشوه اول، : شومارد  یبرمزمان دو عام  را 

ای، کوه ین را چیوزی خطوی یوا چرخوه     ) اسیمق بزر 

دوم، سورعت، ریوتم و   ( دانود نگر مییا یینده نگر گذشته

گیسون و ییورمن   (. 1982:82راپاپورک، )ها تیفعالنظم 

یوک   ینوع بهترک بین افراد را تصاویر ذهنی زمانی مش

دانند که یک جامعه را از طریق زمان یا نقشۀ زمانی می

. دهنود هم پیوند می فضا و در قالب خاطراک جمعی به

نواظر از محویط را    ادراکثر بور  اگر عوامو  موؤ   درواق 

بودانیم،   رملمووس یمملمووس و  عوامو    دودستهشام  

در طوول  رویدادها، حوواد،، تجربیواک فوردی و ینچوه     

ین را  رملموسیمعناصر زمان در ذهن فرد نقش بسته، 

زموانی هماننود    -دهد که این تصویر ذهنوی تشکی  می

فضایی، برای سومت روانی افراد در  -ذهنییک تصویر 

بنابراین پس از  ؛(1978:117 گلکار،) محیط الزم است

تشکی  تصویر ذهنی مکوانی از یوک محویط کالبودی،     

حضوور در مکوان و    ۀواسوط  بهطول زمان و در  جیتدر به

هوای فوردی و جمعوی،    هوای حاصو  از فعالیوت   تجربه

 رملمووس یمدرونوی و   کواموً تصاویر ذهنی زموانی کوه   

ه اشوتراک ایون وجووه ذهنوی     کو  گیورد است شک  می

بخش و هویت ونددهندهیپاند به عنصری تومشترک می

 ثر ازمتوأ تصوویر ذهنوی زموانی     .برای افراد تبدی  شود

دادها، رویوودادهای طوول زمووان، تجربیواک فووردی، رخو   

 عووووه بووهاجتموواعی  –توواریخی  اجتموواعی و حافظووۀ

 انددر خود جا داده هایی است که این خاطراک را مکان

ذهنوی مکوانی    ط شواخص تصوویر  هموان نقوا   لزوماًکه 

همچنووین برخووی نقوواط مرجوو  زمووانی یووا    نیسووتند؛

 در انسوجام و توداوم تصوویر ذهنوی     زمانی یها لنگرگاه

اطوع از سوابقه   از سوی دیگر .نقش مهمی دارد زمانی

ارزیابی نقش اهمیوت تواریخی ین    تاریخی یک مکان و

تصویر ذهنی زموانی عموق داده و ین را بوه    تواند به می

 . های دیگر پیوند بزندهای دیگر و نس زمان

محوویط فیزیکووی شووهر : عااایفی –تصااویر ذهناای 

و  زموانی  تصواویر ذهنوی   گور توداعی منبو  و   عنووان  به

پوذیر اسوت و هور    ای شک برجسته صورک به ،خاطراک

دارد فرد با توجوه بوه خواطراتی کوه از منظور شوهری       

 ,Kincaid) کنود ین حوس تعلوق پیودا موی    نسبت بوه  

طووور مسووتقیم از  اطوعوواک تصووویری کووه بووه  (.2005

اطوعاک محیطی درک شده و در قا  تصواویر ذهنوی   

بوه کموک خواطراک و تجربیواک      ،شوود  یممکانی ثبت 

هوایی از تصواویر ذهنوی    الیه و در قالب فردی و جمعی

و افوراد   گوردد موی  ایویوژه  هوای واجد کیفیوت زمانی، 

 در. کنندپیدا می یها احساسی خاصنسبت به ین مکان

کوه   یهر فردی متناسوب بوا تجربیواک و خواطرات     واق 

ادراک  فردی است، محیط پیرامون خود را کاموً برخی

واکنشوی در ادراک   اپلیوارد بوا معرفوی شویوۀ    . کندمی

هووای عوواطفی در  بوور نقووش واکوونش ینوووع بووه، محوویط

. کیود دارد تأادراکاک حسی انسوان نسوبت بوه محویط     

افراد اطوعواک ورودی از محویط را  در صوورک     درواق 

از ایجاد الیه عواطفی نسوبت بوه     و پسداشتن اهمیت 

خاطراک فردی یا جمعوی در ذهون ثبوت     صورک به، ین

چوه  هربرخی معتقدنود   (.Appleyard, 1969) کنندمی

وجود خاطراک جمعی در طوول زموان کمرنوگ شوود،     

تا  گردد یمشود و این سبب به مکان کم می خاطر تعلق

را داشوته باشوند    ن قصد ترک مح  زندگی خودساکنا
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هایی که یادیور خاطراک در منظر باشد زیرا وجود نشانه

بور ایون    (.1981گوهری و دیگوران،  )از بین رفته است

ه تغییراک محویط  تا زمانی کاساس و به تعبیری دیگر، 

باشد که افراد بتوانند تصاویر ذهنوی   یا اندازه بهکالبدی 

زمانی خود را با ین تطبیق دهند حس تعلق بوه مکوان   

ویر زموانی اداموه دارد ولوی    اهمچنان مبتنی بر این تص

علت تغییراک زیواد محویط کالبودی ایون     ه ب که یمادام

یر ذهنوی  یا از بین بورود، تصوو   تصویر مخدوش شده و

حس تعلق به مکان است نیز  گویای ینوع بهعاطفی که 

بر اساس مدل کیز وقتی  از سوی دیگر و  .بازدرنگ می

گروه اجتماعی تعلق دارد،  فرد احساس کند که به یک

تعام  با محیط و پیشرفت ین عملکرد بهتری  در نحوۀ

تصوویر ذهنوی عواطفی    لوذا در ایجواد     اهد داشوت، خو

ثر بووده  همواره مؤتعلق به اجتماع یک مکان  بهنسبت 

کوه  ضومن ایون  . در تعام  هستند باهملفه این دو مؤ و

فراد نسبت به محیط کالبدی نیز اهای احساسی ارزیابی

نسور بوا معرفوی     .ثر باشداین الیه مؤ تواند در ایجادمی

که حاص   بودن باز دلچون طبیعی بودن و  معیارهایی

هوای  احساسوی  مورتبط بوا مؤلفوه    هوای  از این ارزیابی

فضوا معرفوی    یزیو نقوش انگ مکانی است ین را میوزان  

 .(18 :1989نسر، ) کند می

ز تواب   خوانوایی کالبودی نیو   : کنندهمعیارهاي کنترل

شرایط ادراک،  وزمان ثر از سایر فرییندهای ادراکی متأ

و شووناختی نوواظر  فیزیولوووگیکی و روان یهووا یژگوویو

های محیط کالبدی و محیط اجتماعی پیراموون  ویژگی

 از وضوو  موجووود و همچنووین در احسوواساسووت کووه 

 وتوقعوواک و انتظوواراتی کووه در رابطووه بووا فضووا داریووم  

ارزیووابی تصوواویر ذهنووی و میووزان خوانووایی   جووهیدرنت

ا کنترل چنوین  لذ ر باشد،ثمؤتواند میافراد  شدۀادراک

کننوده  تعیوین متغیرهایی در پژوهش این فرییند بسیار 

 .خواهد بود

ادراک انسوان از  : هاي ادراکی شناختی ناارر مؤلفه

شناسی محیطی  ترین مقوالک در روان محیط از محوری

هوای الزم را بور اسواس     از طریق ین انسان داده بوده و 

لوذا فریینودی    گزینود؛  یازش از محیط پیرامون برموی ن

حواکم   هایهدفمند است و به فرهنگ، نگرش و ارزش

موابین   ادراک مرحلۀ. کننده بستگی دارد بر تفکر ادراک

احسواس مکانیسومی   . احساس و شناخت محیط اسوت 

و ادراک  بیرونی  و شوناخت مکانیسومی درونوی اسوت    

و، مکانیسومی بیرونوی و   موابین ایون د   عنوان مرحلۀ به

به همین دلی  بخشی از ادراک که مبتنی  درونی دارد،

و در محیط است بوین افوراد    بر واقعیاک بیرون از ذهن

فرییندی مشابه دارد اما بخش دیگری از ادراک که بور  

پایه فرییندهای مغزی و ذهن فرد است کاموً شخصوی  

 یباد،چراموی و بنودر   شواه ) افتد اتفاق می فرد منحصربهو 

های  احساس تاب  محرک که یطور همان(. 1981:189

انتظاراک و   های قبلی، حسی است، ادراک تاب  یادگیری

عاطفی یا شناختی و تصومیم و   حاالک انگیزشی متغیر

 در(. 1971:112، یخدا پنواه ایروانی، ) فرد است ارادۀ

، فریینوود شووده ادی یو هووا تفوواوک وجوود  بووا حووال  نیعو 

هوای   دارای شوباهت تصور ذهنی بین افراد گیری  شک 

 یوا  و ذهنوی  تشکی  تصویر چگونگی. باشد کلی نیز می

 تووان  یم را مختلف اشخاص ذهن در ین ضعف و شدک

 سون،  ازنظور  مشوابه  یهوا  گوروه  به ها ین یبند طبقه با

 بوا  یشونایی  یوا  وخو خلق شغ ، فرهنگی، زمینۀ جنس،

پواکزاد،  )ی کورد بنود  دسوته تا حودودی   موردنظر ء یش

 و تجوار   بور  کوردن عوووه   فیلتور  ایون  در. (1981

 روحوی،  شخصویتی،  عوامو   نظیور ) شخصی یها ارزش

 یجمعو  موه ین یهوا  ارزش ،(هوا  تیو موقع روانی، عویق،

 ،(گروهوی  یهوا  ارزش و خوانوادگی  یهوا  ارزش چوون )

 فرهنگوی،  اجتمواعی،  سوابقه  ماننود ) ی جمعیها ارزش

حبیوب،  )هستندمؤثر نیز ( مذهبی- ملی قومی، تاریخی،

هووای توجووه بووه توانووایی  ابنووابراین افووراد بوو  ؛(1981

اطوعاک های حسی، اندامفیزیولوگیکی خود و از طریق 

هووای گوویکوورده و بوور اسوواس ویژ محیطووی را دریافووت

وعاک را ارزیوابی، پواالیش و   ناختی خود این اطش روان

کنند و سپس در قالب تصواویر ذهنوی   گذاری میارزش

 .نمایندثبت می

سنجش مفاهیم کیفوی  ثر بر عوام  مؤ: محیط کالبدي

بوه  بسته ها ممکن است ین یرگذاریتأثمحیط و میزان 

نتوایج  . هوایی داشوته باشود   تفاوک های مختلف،مقیاس

دهد که با کاهش مقیاس محودوده   نشان می هاپژوهش

هووای  و طوورح افتووهی شیافووزامطالعووه، جزییوواک تصووویر 

تووری بووه نسووبت   ای شووام  عناصوور مشووخص  منطقووه
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 ,Trieb) باشود  های شناختی در مقیاس شهر موی  نقشه

مکوان، وضووح   از سوی دیگر با افزایش مقیاس (. 1974

در نیوز  لیونچ   .یابدن نیز کاهش میاساکن تصویر ذهنی

توضیح مفهوم ساختار با تأکید بر نقش مقیاس معتقود  

است این مفهوم در مقیاس یک مکان کوچوک بیشوتر   

بووه معنووی چگووونگی ترکیووب اجووزا بووا یکوودیگر و در   

یابی است که  سکونتگاهای بزر  به مفهوم حس جهت

یوا حتوی    های دیگور  با مکان به معنی ارتباط این مکان

 یهوا  طیمحو بنابراین در سنجش  .های دیگر است زمان

میزان پیچیدگی و مقیاس محویط از سوویی و   کالبدی 

کنندگی محیط از سوویی   اهداف ارتباط و میزان احاطه

(. Sidanin, 2007) کننووده اسووت دیگوور بسوویار تعیووین

اگرچووه مقیوواس خوورد و کووون در محوودوده شووهری   

علوت   مقیواس میانوه بوه    حوال  نیدرعو مشخص اسوت  

های ساختمانی تا حد یوک   گستردگی که از چند بلوک

شوود از وضووح کمتوری     منطقه از شوهر را شوام  موی   

در جهووت ( Galster, 2001) کالسووتر. برخووردار اسوت  

کنود   های را معرفی موی تفکیک بهتر این مقیاس معیار

: شوام  ین را  تووان  یمو در خصوص محیط کالبدی که 

سایز، مصالح سواختمان، توراکم   )ساختاری های  ویژگی

ریان ی ، سبزینگی، ج) های محیطی ویژگی ،(مسکونی

هویوت  )هوای مفهوومی    ویژگیبرخی  و( یلودگی درجۀ

 ،سوت ناد (ها یا مناطق مکانی، اهمیت تاریخی ساختمان

دور داشت که نوع  کاربری و عملکرد  نظر ازالبته نباید 

چراکوه  تواند در این خصوص تأثیرگوذار باشود،    نیز می

از افووراد ادراکووی  و انتظوواراکتوقعوواک میووزان تطووابق 

بووا سوواختارهای کالبوودی  فضوواعملکوورد  هووا وفعالیووت

 .گذار باشدین فضا تأثیر و ادراک در ارزیابیتواند  می

فضووایی و هووای  رابطووه: رفتاااري محاایط اجتماااعی

دو مفهوووم  اجتموواعی در فهووم مووا از فضووای شووهری  

مردم به هموان  (. 1888، پور یمدن) تنیده هستند درهم

محصوول  هسوتند،  محویط فیزیکوی    سواختۀ اندازه که 

 (.Young, 1990) روند نیز به شمار میمحیط اجتماعی 

عنوان کیفیتی از محیط کوه   بنتلی با معرفی خوانایی به

یورد،  یک مکان را فوراهم موی   ندرک شد موجباک قاب 

دو سووطح فوورم کالبوودی و الگوووی فعالیووت را در ین    

لیونچ  (. 87:1988بنتلوی و دیگوران،   ) داند بااهمیت می

با تأکید بر اثراک متقاب  عوام  اجتماعی و کالبدی هم 

معتقد است برای تغییر کیفیت یوک مکوان موؤثرترین    

مواعی  کار تغییر توامان ساختار کالبدی و نهادهای اجت

و تناسوب را  سوازگاری  این راستا مفهووم   وی در. است

انطباق کاموً شوکلی   معنیبه  سازگاری. کندمعرفی می

عبارک است از  و ر محیطی با ساختار میر فضاییساختا

طورف و بسوتر    کیو  میزان سازگاری بین رفتار روزانه از

مربوط به انطباق بین نیز تناسب . فضایی از طرف دیگر

کواموً بوه   شوود و   مکان و کلیه الگوهوای رفتواری موی   

هوای معموول    فرهنگ، یعنی انتظاراک، هنجارها و روش

راحتوی، رضوایت و   و ین را بوا   انجام کار وابسوته اسوت  

ثبواک بسوترهای    دانسته و معتقد اسوت کارایی مرتبط 

 (.1989:191لیونچ،  ) هاست ر، عاملی در تناسب ینرفتا

احتمال بروز یک فعالیت در یک محیط کالبودی   گاهی

توق  ادراکی افوراد   بر ودیگر است  یها تیفعالبیش از 

هور چوه   از سووی دیگور   . گذاردثیر میاز یک محیط تأ

توور باشوود افووراد بووا شوورایط محوویط اجتموواعی همگوون

فیزیولوگیکی مشترک مانند شرایط سونی و جنسویتی،   

تصواویر   جوه یدرنتی ادراکی مشترک بیشوتر و  ها نهیزم

. ی از یک محیط کالبدی خواهند داشتتر مشابهذهنی 

 فریینودی  نتیجوه  محیط، از ذهنی هر فرد رتصو درواق 

 سیسوتم  هموراه  به محیط از تجربیاک شخصی که است

از بسوتر اجتمواعی فرهنگوی     بر خواسوته که  او ارزشی

 محیطوی  محرکواک  درک برای یک فیلتر عنوان به است

 همکوواران، و کرمونووا) کنوود یمووایفووا  یا عموودهنقووش 

ای اگرچه بررسی محیط اجتماعی مسئله(. 1981:198

بوروز و ظهوور    حوال  نیدرعو دی است عبُپیچیده و چند

ین تا حدودی در قالوب رفتارهوای فوردی و     یها مؤلفه

 مشواهده  قابو  جمعی افراد در ارتباط با محیط کالبدی 

 .است

 شوک  : و چارچوب نظري پاژوهش  ها مؤلفهارتباط 

سووعی دارد تووا موودلی از فریینوود خواناشوودن  2شووماره 

بور ایون اسواس     .محیط کالبدی را بوه نموایش بگوذارد   

تصوووری روشوون و منسووجم از محوویط حووداق  شووام  

های تصاویر ذهنی مکانی، ذهنوی زموانی و   تشکی  الیه

افوراد در برخوورد بوا یوک محویط      . ذهنی عاطفی است

ارتباطواک  کالبدی ابتدا تصویری از اطوعاک محیطی و 
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هوای  ایون مؤلفوه  . سوازند مکانی را در ذهون خوود موی   

توان به دو دسوتۀ کلوی عناصور پایوا کوه      کالبدی را می

ی سواختار  دوبعود ی فورم و  بعود  سوه های شام  ویژگی

های نیموه ثابوت   فضاست و عناصر پویا که شام  مؤلفه

عناصر کالبدی . مبلمان و فضای سبز است تقسیم نمود

هوووای طی و محووودودهشووواخص، مسووویرهای ارتبوووا 

توانود یوک   ی موی نووع  بهکه هر یک خود  صیتشخ قاب 

مرج  مکانی باشد در ایجواد و انسوجام تصوویر ذهنوی     

 .مکانی نقش مؤثری دارند

  

 
 

 هاي مختلف تصور ذهنی مدل ارتباط الیه: 1شکل 

 

اولیه و بوه مودد حضوور و     پس از ایجاد این تصویر

تعام  افراد با محیط کالبدی و اجتمواعی و مبتنوی بور    

هوای فوردی و جمعوی     تجربیاتی که بریمده از فعالیوت 

هوایی از تصواویر ذهنوی زموانی بوه ین      افراد است، الیه

تکرار متناو  برخی رویدادها بوا ایجواد   . شود یمافزوده 

و پیوستگی تصویر زموانی موؤثر    تداوممراج  زمانی در 

ۀ ایون  واسوط  بوه ها نیوز  که برخی مکانضمن این. است

/ ی زمانی اهمیت یافته و بوه مراجو  مکوانی    ها لنگرگاه

. شوند که همان مراج  مکانی نیستندزمانی تبدی  می

ۀ خواطراک  رنود یدربرگی نووع  بوه این تصاویر زمانی کوه  

ی فردی و جمعی افوراد اسوت، هوم سوبب ایجواد نووع      

احساس خاص نسبت به مراج  مکوانی مورتبط و هوم    

تعلق به اجتمواع در بوین افورادی کوه تصواویر زموانی       

که افراد در تشوکی   ضمن این. شود یممشترکی دارند 

های تصویر ذهنی خوود منفعو  نبووده و دا وم بور      الیه

شناختی و فیزیولوگیکی خوود و  های رواناساس ویژگی

و کالبدی  که در ین مبتنی بر شرایط محیط اجتماعی 

قرار دارند این تصاویر را ارزیابی نموده و سپس به ذهن 
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 .سپارندمی

 مطالعۀ موردي

 شوده  ارا وه به جهوت ارزیوابی میوزان اعتبوار مودل      

ای بر اساس وجووه تصوور ذهنوی و در سوه     نامهپرسش

ی مکانی، زمانی و انسوانی تهیوه گردیود    ها مؤلفهدستۀ 

ییوتم   111 درمجموعپرسش کلی بوده و  27که شام  

با توجوه بوه تأکیود بور     . قرار داده است موردسنجشرا 

هووای محوویط کالبوودی و اجتموواعی در کنتوورل تفوواوک

فرییند پژوهش، عملکوردی مسوکونی در مقیواس یوک     

اسوت کوه    شوده  انتخوا  مجتم  برای مطالعۀ مووردی  

هوا جمعوی و فوردی در ین محودود بوه      فعالیوت دامنۀ 

مجتم  اکباتان . رفتارهای مرتبط با سکونت افراد است

و همچنین امکان  توجه قاب با توجه به قدمت و وسعت 

تفکیک ین به فازهوای مختلوف نمونوۀ مناسوبی بورای      

مجتمو  اکباتوان یکوی از    . پژوهش تشخیص داده شود 

ی ایوران و  های مسوکون ترین مجتم و مدرن نیتر بزر 

 11111وسوعت و   لومترمربو  یک 1خاورمیانه با حودود  

 .نفر جمعیت است
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 هاي پژوهشبارهاي عاملی مؤلفه: 2شکل 
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حدود ین از شمال به اتوبان کرج، شرق به کوی بیمه و 

و جنوو  بوه    یپادانا، مر  به نمایشوگاه صونای  هووایی   

فاز  9این مجموعه دارای . رسدجادۀ مخصوص کرج می

با توجه بوه  . واحد مسکونی است 11871بلوک و  99و 

که حجم جامعۀ یماری بر اساس فرموول کووکران و   این

بوا توجوه   نفر تعیین شد،  87تعداد  1.1ضریب خطای 

شوندگان در مجتم ، به اهمیت موقعیت مکانی پرسش

حوزه و  1تفکیکی در  صورک بهپرسشنامه   121 تعداد

تصادفی توزی  شود کوه از    صورک بهدر فازهای مختلف 

 28نامه پاسخ دادند که نفر به این پرسش 88این میان 

 18نفر فاز یک شومالی،   22نفر ساکن فاز یک جنوبی، 

نفور   18نفور فواز دو شومالی و     18نفر فاز دو جنووبی،  

زن  17مرد و  11شام   این افراد . ساکن فاز سه بودند

نفور بوین    17سال،  18نفر زیر  9بوده که از این میان 

نفور   8سوال و   81توا   98نفر بین  28،  سال 91تا  18

 شووندگان  پرسوش نفر  77.  سال سن داشتند 81باالی 

در خصوووص . نفوور مسووتأجر بودنوود 21خانووه و صوواحب

نفور بویش    97سال،  11نفر زیر  21سابقۀ سکونت نیز 

نفور بواالی    12سال و  21نفر بیش از   28ال، س 11از 

 .سال در این مجتم  زندگی کرده بودند 91

در ایون پوژوهش بورای    : روایی و پایایی پرسشانامه 

بررسی روایی و اعتبار یزموون مراحو  زیور طوی شوده      

ییود  ناموه بوه تأ  پرسوش  روایوی صووری  در ابتودا  . است

از اساتید و پژوهشگران این حوزه رسید و پس  تعدادی

، نهووا توسووط سوواکنانامووهو تکمیوو  پرسووش توزیوو از 

ناموه در هور   هوای پرسوش  سنجی ییتمهای روانویژگی

ایون  . بررسوی شودند  ( و زموانی  عواطفی مکانی، )لفه مؤ

گیووری و باک از طریووق نظریووه کوسوویک انوودازهمحاسوو

. شوودویوورایش پوونجم انجووام  Lertapافووزار توسووط نوورم

که در این مرحله بررسی شدند  ییها شاخصترین  مهم

همچنوین   ضریب دشواری  و ضریب تشوخیص بودنود؛  

به و ییدی تحلی  عاملی تأطریق بررسی روایی سازه از 

ضوریب   .انجام شد 72/8ویرایش  Lisrel افزار نرمکمک 

بوه   1.81 ناموه عودد  کو  پرسوش  یلفای کرونباخ برای 

  .ستها ایمد که بیانگر اعتبار پرسش دست

 
 

 نامهضریب آلفاي کرونباخ مولفه هاي پرسش: 2جدول 

 
هوای  دهد که شواخص نشان می یمده دست بهنتایج 

، مکوانی هوای  نموراک در مؤلفوه  توصیفی و همبسوتگی  

از جامعه هدف  کنندگان شرکتدر بین  عاطفیو  زمانی

بارهوای   و  اسوت نرمال توزی  مناسبی برخوردار بوده و 

ها و روایی حاکی از همبستگی بین داده عاملی معنادار،

، مکوانی  یهوا  مؤلفوه هاست بدین معنی کوه  بین مؤلفه

ا که خوانوایی اسوت   تر ریک سازۀ کلی عاطفیو  زمانی

  .کنندمی یریگ اندازه

مکووانی   بوور اسوواس تفکیووک  نتووایج : هااایافتااه

موورد ارزیوابی    های تصور ذهنیشوندگان و الیه پرسش

اتریس همبسوتگی بوین   م 2مطابق جدول . قرار گرفت

 زموان  همهای تصاویر ذهنی گویای تأثیر هر یک از الیه

ن از ساکنا ۀشد ادراکها بر خوانایی مان تمامی ینو توا

، در تشکی  تصویر ذهنی مکوانی . مجتم  اکباتان است

عرصوه  و  کالبودی  یهوا  مؤلفوه نتایج حاکی از اهمیوت  

درصود افوراد تفکیوک     71حودود   .اسوت  فضایی یبند

یوک   عنووان  بوه کالبدی اکباتان از اطراف و تعریوف ین  

درصوود نیووز انسووجام و یکپووارچگی     81و  محوودوده

 را خوو  و بسویار خوو     های اکباتوان  بلوکساختاری 

درصد افراد معتقد بودند که سادگی  81 .ارزیابی کردند

مجتمو   ها عام  مهمی در معرفی یک و شباهت بلوک

شووک  معتقوود بودنوود  درصوود  71 مسووکونی اسووت و 

بووده   از این نظور عام  بسیار مهمی  ی اکباتانها بلوک

یووک  عنوووانهبوون کووه سوواکنا یاگرچووه تصووویر .اسووت

اشوتراکاک  از اکباتان در ذهن داشوتند  شهری  محدودۀ

بررسی جزییاک تصویر ذهنی  حال نیدرعزیادی داشت 

کوه افوراد بور اسواس نیواز و       بودید این نکته مؤمکانی 

تعام  بوا محویط تصوویر ذهنوی مکوانی      و میزان هدف 

نقواط   عنووان  بوه و برخوی نقواط را    شوک  داده خود را 
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در خصووص نقواط   . کننود  یمو گوذاری  شاخص عوموت 

ها عام  بلوک که شمارۀاین باوجود یده یدرسشاخص 

دهوی  برای یدرس نساکنامهمی برای بیش از نیمی از 

نقواط را   برخوی افراد بر اساس موقعیت بلوک خود  بود،

ن فاز یک جنوبی که برای ساکناطوریهمعرفی کردند ب

ن فواز  مخابراک و مسجد بعثت، بورای سواکنا   ساختمان

یوان، بیمارسوتان   عمویشوهید  یک شومالی دبیرسوتان   

مگوا  وبی ن فاز دو جنو و میدان بسیج، برای ساکنا صارم

ن فاز دو شمالی برای ساکنا ،ها گ ، مترو و بازارچه مال

بورای  و بوار  مسجد امام و بازارچوه توره  ، ها گ بازارچه  

ن فاز سوم هم بیشتر بیمارستان صارم و پوردیس  ساکنا

نقوواط پرتکوورار   عنوووان بووهدانشووگاه شووهید بهشووتی  

کوه همگوی   استفاده شد مکانی  ج امر یاو  دهی یدرس

نت افووراد قوورار داشووته و از  در نزدیکووی محوو  سووکو 

در .  بودنود  برخووردار پوذیری بصوری بواالیی    دسترسی

شک  و افراد درصد  81 از مجتم ، کالبدی یها یابیارز

درصد نیز کیفیت نمای ین را  81ها و حجم کلی بلوک

استحکام و ضد زلزله بوودن یکوی   . خو  ارزیابی کردند

های اکباتوان  های افراد از ساختمانترین ارزیابیاز مهم

 .بود

  
 شده ادراک خوانایی میزان و مولفه هاي تصویر ذهنی  بین ماتریس همبستگی: 1جدول 

 
 

 شده ادراک خوانایی میزان و افراد تعامل به تمایل بین همبستگی: 2جدول 
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 شده ادراک خوانایی میزان و نحوۀ پیوند با گذشته افراد بین همبستگی: 0جدول 

 
  وجوود ایون   های داخلی، باعرصه بندی در خصوص

درصوود افووراد تمووایلی بووه تفکیووک     71کووه حوودود  

وسیله موان  فیزیکی نداشوتند  های هر بلوک به محدوده

درصد افراد معتقد بودنود هور بلووک بایود      78بیش از 

 17ی در محوطوه داشوته باشود و    فو یتعر قابو  محدودۀ 

ها در اکباتان را عام  مهموی  فرم بلوک ،ناندرصد ساک

. در تشخیص محدوده برای هور بلووک ارزیوابی کردنود    

درصد افراد نسبت توده بوه فضوا  و کیفیوت     88حدود 

فضای سبز را در اکباتان خو  و بسیار خو  دانسته و 

ین را عام  مهمی در انتخا  این مجتم  برای زنودگی  

 .ارزیابی کردند

درصد  بویش   71)ن باالی ساکنااقامت مدک طول 

ایون   هوا  ین اتفواق  بوه که اکثور قریوب   و این( سال12از 

حواکی از   دانسوتند  یمو انگیوز  مجتم  را مکانی خواطره 

ن اکباتوان  یک تصویر ذهنی زمانی بورای سواکنا   وجود

درصد افوراد ایون مجموعوه را     81که بیش از این .است

سوابقۀ  ندانسته و بر اهمیوت قودمت و   کهنه و فرسوده 

کید داشته و ین را یکی از دالی  انتخوا   تاریخی ین تأ

ابی نشان از ارزی ،دانستنداین مجموعه برای زندگی می

 .مسوکونی اسوت   مثبت و اصوالت بورای ایون مجموعوۀ    

را  یسووور چهارشوونبهنفوور از افووراد   91 نکووهیباوجودا

یک لنگرگاه زمانی معرفی کردنود کوه یوادیور     عنوان به

منب  این تصواویر ذهنوی    ،بود درگذشته خاصیمراسم 

بیشوتر تجربیواک فوردی در    با توجه بوه کواربری فضوا    

، اسوتراحت و  یرو ادهیپروزانه مانند خرید،  یها تیفعال

 ها بازارچهبرخی اتفاقاک مانند اجرای موسیقی زنده در 

عوامو  کالبودی در    ریتوأث در خصوص  .دهد یمتشکی  

ایجاد و یادیوری تصاویر ذهنی زمانی، نقوش محوطوه و   

بوه  ساختمانی بود و افوراد   یها بلوکفضای باز بیش از 

موقعیوت مکوانی    ازنظر تیاهم کم بعضاًنقاط متفاوک و 

که بیشتر یوادیور یوک    اشاره داشتندمانند یک نیمکت 

با دیدن اکثر افراد  که یدرحال .تجربه فردی برایشان بود

فضوای داخو  خانوه و مسویر رسویدن بوه ین        ها بلوک

عناصور شواخص کالبودی در    . شود  یمو برایشان تداعی 

تصویر ذهنی مکانی که امکان تعامو  افوراد بوا فضوا را     

در ، هوا محوطوه  ها وکند مانند بازارچهر فراهم میبیشت

 هرچنود  ،ای داردصویر ذهنی زمانی نیز جایگواه ویوژه  ت

توا   بودبرای تجربیاک فردی افراد  یمحل همها این مکان

احسواس مسوئولیت   از سووی دیگور    .تجربیاک جمعوی 

نگهووداری از درصوودی افووراد نسووبت بووه   81بوویش از 

های مجتم  و عدم تمای  به تغییر جنس و رنگ بلوک

یجاد تصویر ذهنی و ا یبستگ دلاکباتان حاکی از نوعی 

درصد افراد  87که طوریهب عاطفی برای ساکنان است؛

را زیواد و خیلوی زیواد ابوراز     میزان تعلق خود به مکان 

هرچند این میزان برای تعلق به اجتماع حودود   کردند،

که شاید دالیو  ین را   استدرصد کمتر از متوسط  71

 کورد؛ بتوان در شرایط و روابط اجتماعی افراد جستجو 

ن و اجتماعی سواکنا  تناسب بهی افراد باال امتیازاگرچه 
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ن از بافت عمومی مجتم  نشان از رضایت ساکنا امنیت

بویش از نیموی از    حوال  نیدرعاجتماعی مجموعه دارد 

همراهووی در عمووومی و  و مشووارکتافووراد همبسووتگی 

 .ن کمتر از متوسط دانسوتند مشکوک را در بین ساکنا

هوا  البته نباید از نقش عدالت فضایی در چیدمان بلوک

بواز مناسوب بورای هور بلووک کوه        و اختصاص فضای 

ر اسووتفاده از محوطووه را بوورای   رقابووت د ینوووع بووه

ن استفاده از پارکینوگ در بوین سواکنا    سازی و شخصی

تمایو    حوال  نیدرع .کرد یپوش چشمکاهش داده است 

در ایجواد تعواموک    شورط  شیپو یک  عنوان بهبه تعام  

نسووبت بووه سوواختارهای اجتموواعی، اهمیووت بیشووتری 

که همبسوتگی   9 جدول شمارۀ. خواهد داشتکالبدی 

 عنوووان یووک مؤلفووۀهبووبووین تمایوو  بووه تعاموو  افووراد 

را نشووان  شووده ادراکو میووزان خوانووایی روانشووناختی 

، گویای این نکته است که  افرادی کوه تمایو    دهد یم

ن خوانایی بیشتری به تعام  از خود نشان دادند میانگی

داشوته و ایون   ی به نسبت سایر افوراد  باالتر ۀشد ادراک

ی تصاویر زمانی و عاطفی است، ها تفاوک بیشتر در الیه

تفاوتی بین این در ایجاد تصاویر ذهنی مکانی  ینکه حال

این مسئله گویای عدم جامعیت . شودافراد مشاهده می

ارزیوابی میوزان    توجه صرف به تصویر ذهنی مکوانی در 

. ک محیط کالبودی اسوت  افراد از ی ۀشد ادراکخوانایی 

واسوطۀ  هبو هوا  بلووک  ،افوراد در تصویر ذهنوی عواطفی   

ضومن   دارنود، جایگواه بوارزتری    ریپذ تیرؤ یها یژگیو

 ماننود بیمارسوتان صوارم و   شاخصوی  های مکانکه این

پوذیری  پردیس دانشگاه شهید بهشوتی کوه دسترسوی   

امکان تعام  کمتری  نساکناو  دارد تریپایینکالبدی 

 توری پوایین ها دارند در ایون ارزیوابی امتیواز    با این فضا

در . نشوان ندادنود   هوا  ینخاصی به  داشته و افراد عوقۀ

و سووپرها   هوا  گ بازارچه اهایی مانند مسجد، عوض فض

و تعامو  افوراد را فوراهم     پرسوه زدن ، حضورکه امکان 

در ایون مجتمو     کوه  ییهوا  ینو مدرسه برای کنند می

جایگواه   هاسوت  ینو یوادیور دوران کوودکی    متولدشده

از سووی   .ذهنی عاطفی افراد داشتند ریدر تصوای ویژه

در اکباتان به بعود   ها یندیگر  افرادی که میزان حضور 

ها محودود اسوت  نسوبت بوه     و یا شب یاداراز ساعاک 

ه کو  بسیار کمی نشوان دادنود   نقاط مرج  مکانی عوقۀ

تعاموو  افووراد بووا  حوواکی از نقووش امکووان و احتمووال  

 هوا  ینی اسو حسا یهوا  یابیو ارزدر  ساختارهای کالبدی

 سوؤال در پاسوخ بوه    1 شمارههمبستگی جدول . است

از موارد زیور شوما را بوه گذشوته زنودگی در       کی کدام

 دهود  یمو است که نشان  شده هیتهمجتم  پیوند میزند 

بوده  مؤثربیشتر بر الیه تصویر ذهنی عاطفی  سؤالاین 

 دهود  یمو و بار عاطفی برای افراد داشته است و نشوان  

افراد در تعام  با فضای باز یا خاطراک فردی و اتفاقواک  

و یوا ایون ارتبواط از     کنند یمخود را تداعی  شده تجربه

. اسوت  شوده  حاص طریق فضای سبز و تغییراک فصلی 

این نکته گویا اهمیت نقش فضای باز  در تشکی  الیوه  

یوک   عنوان بهفضای سبز  زمانی و اهمیت تصویر ذهنی

است و هم نقش تصویر ذهنی زموانی   ثابت مهینعنصر 

در  .دهود جاد تصویر ذهنوی عواطفی را نشوان موی    در ای

ن سواکنا درصود   81های احساسی نیز ارزیابی خصوص

عنوان مکوانی دنوج و یرام   هبرا این مجموعه کلی طوربه

 . کردندارزیابی برای زندگی زیاد و خیلی زیاد 

 

 يگیرنتیجهجمع بندي و 

یکی از  عنوان بهارتقاء سطح خوانایی محیط همواره 

کیفی در مطالعاک یمایش فضوایی مطورح    یها شاخص

تقلیو  ین بوه سوطح یوک شاخصوه       حال نیدرعاست، 

صرف کالبدی و عدم توجه به تصوری کوه سواکنین از   

کمکی در تسهی  خوانوایی نیسوت    تنها نهمحیط دارند 

موجبواک   توانود  یمو بلکه با مداخوک نادرست کالبدی 

لذا اگرچه عناصر کالبدی . کاهش ین را نیز فراهم یورد

زمینه تسهی  و تسری  خوانایی را برای  تواند یممحیط 

بورای ارزیوابی    حوال  نیدرعو کنود  افراد بیشتری فراهم 

ۀ یک محیط کالبدی کوافی نبووده و   شد ادراکخوانایی 

شوود بیشوتر   در این جهت پیشنهاد موی  که ییارهایمع

توشی برای ارتقاء قابلیوت خوانودن یوا قرا وت پوذیری      

های این پوژوهش نشوان داد کوه    تحلی  یافته. فضاست

مکانی  -عوام  کالبدی محیط در ایجاد تصویری ذهنی

د از از تصوری است کوه فور   هیال کنقش داشته و تنها ی

 شده ادراکمحیط دارد و اگرچه شرط الزم در خوانایی 

شرط کوافی نبووده و تعامو      حال نیدرعکالبدی است 

زمانی و  -های دیگر ذهنیافراد با محیط مبتنی بر الیه
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بنابراین اگور در سونجش   . باشدعاطفی نیز می -ذهنی 

میووزان خوانووایی، نقووش عواموو  کالبوودی در تشووکی   

بوه   تووان  یمو هنی بررسی شوود،  های دیگر تصور ذ الیه

ای کووه از امکووان و احتمووال کننوودهمعیارهووای تکمیوو 

ایجواد تصواویر    جوه یدرنتهای فردی و جمعی و فعالیت

و زمینوۀ   افتوه ی دسوت کنود  ذهنی زمانی پشتیبانی موی 

ایون  . ایجاد الیه تصوویر ذهنوی عواطفی را فوراهم یورد    

بوه   خواطر  تعلوق سواز  سطح از خوانایی است که زمینوه 

ی حوس  رهوا یمتغان بوده و  خوانایی را بوه یکوی از   مک

هوای  کوه تفکیوک الیوه   کند؛ ضمن اینمکان تبدی  می

تصور ذهنی در این پژوهش فقط با اهداف پژوهشوی و  

برای شناخت بهتر ین صورک گرفته و فرییندی خطوی  

 .مکانی شروع شود -نیست که فقط از تصویر ذهنی
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