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  چكیده
در این پژوهش موضوع ترجیحات محیطی مطرح شده است و اهمیت این موضوع در آن است که شناخت ترجیحات محیطی شهروندان در 

 ی دارند.حوزه مجموعه بازار سبب دست یافتن به مولفه هایی می شود که در ارتقا کیفیت فضایی محیط های شهری نقش بسزای

از این رو از روش ساختار ذهنی به منظور شناخت این ترجیحات استفاده نموده ایم چرا که می تواند ما را در شناخت فضای ذهنی افراد 

نسبت به محرک های بصری موجود در یک فضا یاری رساند، و پاسخ این سوال باشد که ساختار ذهنی شهروندان نسبت به محرک های 

 ه در یک بافت تاریخی چگونه است.بصری شناخته شد

صفت بارز و شناخته شده برای این  11محرک غیر مذهبی می باشد انتخاب شده و  4محرک مذهبی و  1محرک بصری که  5بنابراین 

محرک ها در نظر گرفته شد.و در پایان صفت های نامانوس حذف و صفت های مانوس و شناخته شده به منظور تقویت این صفات دست 

 فته ایم. این شناخت به ما کمک می کند تا در ارتقا کمی و کیفی این محرک های بصری بتوانیم بهترین راهکارها را انتخاب کنیم.یا

 

    بازار قزوینترجیحات محیطی، ساختار ذهنی ، حس مکان،  كلیدي: هايواژه
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  مقدمه -1
ایجاد سرزندگی در فضا به شمار می آید. افراد در گذرهای روزانه خود از قرار گرفتن افراد در محیط شهری از جمله عوامل 

فضاهای گوناگون شهری بر مبنای نوع نگرش خویش و عوامل محیطی ، فرهنگی و اجتماعی تصورات متفاوتی را نیز نسبت به 

 ط تاثیر گذار می باشد.ابنیه و فضاهای شهری دارند. تصورات ذهنی افراد بر عملکرد و چگونگی استفاده آنان از محی

شهرهای تاریخی مجموعه ای از بناها و فضاهای تاریخی را در خود دارند که میراث گرانبهای آنها محسوب می شود. بسیاری از 

این فضاها در عین فرسودگی کالبدی خود همواره مورد استفاده و تردد روزانه افراد قرار دارد. اینکه افراد چه نگرش و تصوری از 

پیرامون خود به خصوص فضاهای دارای ارزش تاریخی هستند ، دارند مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. از این  محیط

رو در این پژوهش سعی بر ان شده است تا بخشی از نگرش ذهنی افراد نسبت به مجموعه تاریخی بازار در شهر قزوین توسط 

 جدول ساختار ذهنی را بشناسیم.

 مبانی نظري -2
 این کند. یم اشاره دارد ها سایر مکان به نسبت مکان که یک ای ویژه فرد به کیفیت منحصر به مکان، روح یا مکان حس

 آورد. یم وجود به طیمح در را بودن یخودمان و تعلق احساس شود که یم محسوب ارزشی با ویژگی اما است ناملموس حس

 یمکان تعامل و انسان رابطه دارد، طیمح و انسان ارتباط به یبستگ طیمح تیاست:هو معتقد لیتز استیفر خصوص نیا در

 نه مکان تصور رند.لذایگ یم از آن مقابل در نیهمچن و دهند یم طیمح به را یمنف و مثبت یزهایچ ها انسان یعنی است،

 وجود به او از مستقل و او بدون کند، یم جادیا مکان در انسان که ییزهایچ از یاست.برخ یتعامل ای یروان بلکه یکالبد فقط

 می شود، فرد جادیا روزمره یزندگ مکان با انسان تعامل از بلکه ست،ین شده نییتع شیپ از یمکان امر حس نید.بنابرایآ ینم

 . کند یم نییتع را طیمح به پاسخ او یچگونگ تصورات نیدهد.هم یم طیمح به را خود یقبل تصورات از یا مجموعه

 .( 32 و 38 : 1815 )فالحت،

انسان غالبا فعاالنه با فضا برخورد کرده و همواره با آن در دادوستد اطالعاتی است. نقش انسان به صورت یک گیرنده و محیط 

 (.25،ص 1811به عنوان فرستنده نمایانگر میزان اهمیت استقالل فضا به عنوان عینیتی حاوی پیام است.)پاکزاد،

پیدا می کند ، که ناشی از قرارگیری در این مکان است . حس فرد آگاهانه یا با ورود به یک مکان فرد حسی در درون خود 

ناخودآگاه در رابطه با یک مکان مجموعه ای از معانی ،نشانه ها و مفاهیم را در می یابد و با نیل به وحدتی ادراکی به مکان معنا 

 (.Shamai,1991می بخشد و به قضاوتی حس نسبت به مکان دست یابد.)

شهرسازی همانطور  های پژوهش در .دارد یمختلف ابعاد وی، یحس حاتینظام ترج از گرفته بر فرد هر یطیمح تحایترج

-یفرهنگ گاهیجا از متاثر گرید سوی از و روانشناسانه فردی هاییژگیو از برخاسته سو کی از یطیمح حاتیترج که گفته شد

 حوزه های در گرفته کار به روشهای با ارتباط یب یطیمح اتحیپژوهش ترج روشهای اساس نیبرا .باشدی افراد م یاجتماع

 .ستین یاجتماع و رفتاری علوم ،یروانشناس

 اساس یشناخت روان های داوری نوع چه که است خصوص آن نیا در یطیمح حاتیترج یبررس در یاصل های پرسش

 ییبایز درک با  ...و یتازگ ،یدگیچیپ مانند: یشناخت روان ها دهد؟ داوری یم لیتشک طیمح در را ییبایز ادراکات و ها یتلق

 بر فرض .هستند یشناخت روان ابعادی خود ها، ییبایز درک هم و ها داوری نیا هم (.101،ص 1832)محمدی، .دارد ارتباط

 ستمیس در یجهان های یژگیو و داشته وجود ییبایز و هنر برای یشناس روان و یستیز مشترک های شهیر که است آن

 .است ارزشمند بقا تداوم لحاظ به اول وهله در احتماال که ییها یژگیدارد، و وجود سانان یعصب

استفاده می کینم. این روش  1برای شناخت مفاهیم انتقالی به ذهن استفاده کنندگان از روش روانشناسی ساختار فردی

می بینیم که ساخته و پرداخته  8نک هاییوضع شده است. طبق این نظریه ما دنیا را از پس عی 2برای نخستین بار توسط کلی

(. در عین حال مشترکات ساختار ذهنی افراد Kelly,1957,46ذهن ما است . همین پایه ساختار ذهنی شخصی را می سازد)

سبب می شود که هرشهروندی در جامعه خود و در زمان های مختلف دارای ساختار ذهنی خاص خود باشد که با افراد در 
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تفاوت است. در واقع روانشناسی ساختار فردی می تواند نگرش افراد نسبت به فضاهای شهری را برای ما تا جوامع دیگر م

 حدودی ملموس نماید.

در روش روانشناسی ساختار فردی ، محرک های مورد استفاده کلمات یا مفاهیمی است که مورد مطالعه بوده اند. کاربردی 

 ای بصری برای شناخت مفاهیم انتقالی شد.شدن این نطریه سبب استفاده از محرک ه

 کلمه کی و مشابه کلمه دو که شود یم خواسته دهنده پاسخ از متفاوت میمفاه ارائه با فردی ساختار یشناس روان روش در

 کی برای چندی تشابه و تفاوت وجوه دهنده پاسخ است ممکن .کند انیب را عناصر نیتفاوت ا و تشابه وجه و افتهی را متفاوت

 .شد خواهد ثبت وجوه نیا هیکل که باشد قائل خود صیتشخ مورد

 به و آورد یم وجود به را آن از وی هایی بند طبقه و اطراف جهان شخص به نگرش نحوه اساس تشابه و زیتما وجوه نیا

 .شود یم دهینام  4ساختار  لیدل نیهم

 نیص نخستیتشخ شخص در ذهن ساختاری عوامل نیتر مهم حال نیع در و هستند متفاوت هم با افراد یذهن ساختار

 استفاده مورد بعد لیتحل در و شود یم ثبت 5 جدول کی در معموال آزمون جهینت .شود یم گرفته کار به تشابه و تفاوت وجوه

 .ردیگ یم قرار

 صورت به ه می شوند و سپس مصاحبهیپژوهش ته مسئله مبنای بر ریتصاوآزمون ساختار ذهنی به این صورت است که 

 آزمون نیا های افتهی حاصله تفاوت و تشابه موارد اشتراک و آرا انجام می شود و تکرار تداخل از رییجلوگ منظور به انفرادی

 شده اشاره کمتر و نامانوس های صفت از یبرخ حذف یبررس نیا جهیاست. نت مستقل  3یقطب صفتهای دو اساس

 (.83،ص 1818)رضازاده، .است

 
 

 مطالعه محدوده مورد -3
خیابان امام خمینی یا پهلوی سابق و یا خیابان رشت سابق در بافت مرکزی و تاریخی شهر قزوین واقع می باشد.چون در 

گذشته مسافران از این خیابان به شهر رشت می رفتند به همین جهت نام رشت را برای این خیابان در نظر گرفتند. این خیابان 

ود همچنان یکی از مکان های پررفت وآمد شهروندان و گردشگران در شهر قزوین می باشد و با سابقه تاریخی وفرهنگی غنی خ

همچنین به دلیل دارا بودن تنوع کاربری ها پذیرای اقشار مختلف جامعه می باشد. خیابان قزوین که بازار بزرگ قزوین و 

د و به چند لحاظ شاخص ترین و مهمترین خیابان شهر ،مسجدالنبی )شاه ( و... قرار داربناهای تاریخی از جمله سعدالسلطنه

 قزوین به شمار می آید:

.رشد وتوسعه متعدد شهر قزوین و افزایش جمعیت و مراجعه روزمره افراد از مناطق مختلف شهر به مرکز )محدوده بازار 1

 قزوین(.

رین خیابان شهر قزوین قلمداد کرد، قرار . محدوده بازار قزوین در خیابان امام خمینی را به لحاظ تجاری می توان مهمت2

گیری بازارهای عمده و خرده فروشی پوشاک و میوه وتره باروهمچنین بازار کیف و کفش و...و به خصوص بازار مسگرهای 

این منطقه که ورودی تعیین شده ای ندارد، همچنان رونق خود را ازدست نداده است و روزانه جمع زیادی از مردم قزوین 

 رید مایحتاج خود به این بازارها مراجعه می کنند.برای خ

. محدوده بازار قزوین در خیابان امام خمینی را به لحاظ تاریخی می توان با اهمیت دانست وجود بناهای تاریخی چون 8

دشگران سرای سعدالسلطنه،مسجد النبی،بازار مسگرها و بازار وزیر و...از جمله خیابان هایی است که هرروز شاهد حضور گر

 داخلی وخارجی می باشد.
 برخوردار یفراوان ارزش از زین کالبدی جنبه از اقتصادی تیمرکز بر عالوه که شهر داخل در تجاری مجموعه نیبزرگتر

 آب چون یخدمات مراکز و مدارس و مساجد چون یمذهب و یفرهنگ مراکز کنار در مجموعه نیا . است مجموعه بازار ، است
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 رینظ کم ، رینظ یب مینگوئ اگر ، خود نوع در دیشا که است آورده دیپد را همگن و منسجم یتیکل ، ها گرمابه و انبارها

  . است

بازار قدیمی قزوین به عنوان یک پدیده مدنی ، مرکز و محور اصلی ساختار شهرنشینی ایران بوده که ویژگی های اقلیمی ، 

ارد و از دیدگاه جامعه شناسی شهری شاخص بسیار گویا جهت هنری و صنعتی شهر را در معماری خود به نمایش می گذ

ارزیابی ارزش ها و خلق و خوی مردم یک شهر است. بازار قزوین این ویژگی را تاکنون حفظ کرده و عالوه بر عملکرد های 

ز عمل می فراگیر منطقه ای خود در حال حاضر به عنوان حساس ترین نقطه شهری از نظر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی نی

(. بازار تداعی کننده زندگی شهری است ودر فرهنگ شهرنشینی ما هنوز شهر بدون بازار سنتی 55،ص 1830کند)شهرو برنامه،

بی مفهوم است و یا از درجه شهرت قابل قبولی برخوردار نیست و در هر صورت بازار شهر قزوین امروزه عملکردهای سنتی خود 

نوز مرکز فعالیت های عمده شهری می باشد حفظ نموده است.با توجه به مراتب فوق ،برنامه را به ویژه در شهر قدیمی که ه

 ریزی در سطح کالن شهر برای گسترش آن و ظهور نقاط جمعیتی ، در اطراف ضرورت می یابد.

 

 
 (ماخذ:نگارنده): محدوده بازار قزوین1شكل 

 روش پژوهش -4
محیطی شهروندان شهر قزوین از مجموعه تاریخی بازار با توجه به سوال و هدف اصلی این پژوهش که شناخت ترجیحات 

است، پس از روش نظری و مطالعات کتابخانه ای پیرامون کلمات کلیدی تحقیق و تبیین آنها برای تکمیل مطالعات خود 

موده ایم. نیازمند استفاده از روش تحقیقات میدانی و تهیه پرسشنامه هستیم که در این راستا جدول ساختار ذهنی را انتخاب ن

بر این اساس تصاویری از فضاهای مورد نظر تهیه گردیده و در اختیار افراد قرار داده ایم و افراد با توجه به تصاویر و شناخت 

خویش از آن فضاها گزینه های مورد نظر را انتخاب نموده اند و برخی صفات را حذف و برخی را انتخاب نموده اند. همچنین 

 ای پاسخگویی شهروندانی هستند که شناخت کامل را از مجموعه بازار دارند.افراد انتخاب شده بر

در این پژوهش ابتدا به شناخت ساختار ذهنی افراد نسبت به مفاهیم انتقالی از طریق معماری ابنیه موجود در مجموعه 

 بازار پرداخته ایم و به منظور تحریک اندیشه ها از محرک های بصری استفاده نموده ایم. 

محرک غیر  4محرک بصری استفاده شده است که یک محرک مذهبی که بنای مسجد النبی می باشد و  5در همین راستا 

مذهبی که مجموعه بازار میوه و بازار مسگرها ، سرای سعد السلطنه و کارونسرای عباسی است انتخاب نموده ایم. مصاحبه های 

 انجام شده به صورت فردی صورت گرفته است.

 نفر انتخاب شده است. 151نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران در محدوده مورد نظر  همچنین

را درج نموده اند. در مورد  2و برای انتخاب گزینه دوم عدد  1بر اساس ساختار جدول افراد برای انتخاب گزینه اول عدد 

صفت که می تواند درباره  80ده از میان صفت انتخاب ش 11صفات آورده شده در این آزمون باید این نکته ذکر گردد که 

 محرک های بصری ذکر گردد انتخاب شده است. صفاتی که بیشتر افراد با آنها آشنایی داشته و معنای آن را درک می کردند.

صری صفاتی در قالب جداول ساختار ذهنی از سوی افراد انتخاب می گردند که با آنها مانوس بوده و افراد آن را از محرک های ب

 دریافت نموده اند.
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 يفرد ساختار یروانشناس آزمون نمونه کی يها پاسخ از یبخش:  1 جدول
 

10/11/1838جنسیت:مرد                 شغل:کاسب در بازار میوه                        تاریخ:  

 محرک ها

 صفات 

بازار)میوه وتره 

 بار، پوشاک(

بازار 

 مسگرها

سجد النبیم سرای  

 سعدالسلطنه

کاروانسرای 

 عباسی

آرامش-هیجان  1 1 2   

مادی-معنوی  2 2 1 2  

بدون اصالت-اصالت  1 1 1  1 

غریبه گی -خاطره انگیزی  1 1 1 1 2 

بدون معنا-با معنا بودن  1 1 1 1 1 

متروکه-سرزندگی  1 1 1 1 2 

بی هویت-هویت  1 1 1 1 1 

افسرده -دلباز  1 2 1 1 2 

ساده-پیچیده  2 2 2   

 

 یافته هاي تحقیق-5
 

 : جدول توزیع و فراوانی افراد در پاسخ به گزینه هاي جدول ساختار ذهنی 2 جدول
 

  محرک های بصری

 صفات

ه بازار)میوه وتر

 بار، پوشاک(

ابازار مسگره سرای  مسجد النبی 

 سعدالسلطنه

یکاروانسرای عباس  

آرامش-هیجان  428-251  0-0  0-851  231-15  0-0  

مادی-معنوی  14-821  35-31  825-1  281-114  25-0  

بدون اصالت-اصالت  423-2  451-0  241-0  853-0  143-0  

غریبه گی -خاطره انگیزی  811-3  811-8  825-0  110-1  0-0  

بدون معنا-با معنا بودن  831-18  185-18  448-0  485-2  184-0  
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 یذهن ساختار جدول يها نهیگز به پاسخ در افراد یفراوان و عیتوز جدول:  3 جدول

 

  محرک های بصری

 صفات

ه بازار)میوه وتر

 بار، پوشاک(

ابازار مسگره سرای  مسجد النبی 

 سعدالسلطنه

یکاروانسرای عباس  

متروکه-سرزندگی  452-0  283-0  821-1  835-0  0-0  

بی هویت-هویت  411-0  483-0  221-0  408-0  105-4  

سردهاف -دلباز  211-3  11-3  825-5  814-11  35-143  

ساده-پیچیده  1-213  1-831  15-851  21-1  14-0  

 

 یذهن ساختار جدول يها نهیگز به پاسخ درصد میزان جدول :4 جدول
 

  محرک های بصری

 صفات

ه بازار)میوه وتر

 بار، پوشاک(

ابازار مسگره سرای  مسجد النبی 

 سعدالسلطنه

یکاروانسرای عباس  

شآرام-هیجان  12%-1%  0-0  0-12%  10%-1%  0-0  

مادی-معنوی  0-3%  4%-8%  11%-0  3%-4%  4%-0  

بدون اصالت-اصالت  12%-0  20%-0  1%-0  18%-0  28%-0  

غریبه گی -خاطره انگیزی  10%-0  11%-0  11%-0  4%-0  0-0  

بدون معنا-با معنا بودن  10%-0  3%-0  15%-0  13%-0  21%-0  

متروکه-سرزندگی  12%-0  10%-0  11%-0  41%-0  0-0  

بی هویت-هویت   18%-0  13%-0  1%-0  15%-0  13%-1%  

افسرده -دلباز  3%-0  4%-0  11%-0  12%-1%  10%-28%  

ساده-پیچیده  0-1%  0-13%  1%-12%  1%-0  2%-0  

 
 SPSSبراساس تجزیه و تحلیل پاسخ های داده شده به جدول ساختار ذهنی و تهیه آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار 

 وزیع و فراوانی و درصد هر یک از گزینه های معین شده را نشان می دهد. بر این اساس که ت

 4در مرحله اول تعداد،جنسیت و موقعیت افراد که در دو گروه شاغلین و ساکنین تقسیم بندی شده اند در جدول شماره 

 مشخص گردیده اند.
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 تعداد،جنسیت و شغل افراد پاسخ دهنده 5 جدول

 نفر 151 د در نظر گرفته شدهتعداد کل افرا

 نفر 411 تعداد افراد تکمیل کننده جدول

 نفر 111 زن

 نفر 800 مرد

 نفر 234 شاغل در مجموعه بازار

 نفر 138 ساکن در مجموعه بازار

 
همچنین در مرحله دوم جدول ساختار ذهنی تحلیل شده است که بر این اساس صفاتی که بیشترین انتخاب را داشته اند 

ا الترین درصد را به خود اختصاص داده اند و صفاتی که انتخاب نشده اند کمترین درصد را شامل شده اند و برخی صفات ب

 به ترتیب به تفکیک محرک های بصری و کلی ارائه گردیده اند. 3و  5انتخاب نشده حذف گردیده اند که در دو جدول شماره 

 

 حرک هاي بصري:درصد صفات انتخاب شده به تفكیک م 6 جدول
 

 محرک های بصری

 صفات
 مسجدالنبی بازار مسگرها بازار میوه

سرای 

 سعدالسلطنه

کاروانسرای 

 عباسی

%12 هیجان  0 0 10%  0 

%4 0 معنوی  11%  3%  4%  

%12 اصالت  20%  1%  18%  28%  

%10 خاطره انگیزی  11%  11%  4%  0 

%10 با معنا بودن  3%  15%  13%  21%  

%12 سرزندگی  10%  11%  14%  0 

%18 هویت  13%  1%  15%  13%  

%3 دلباز  4%  11%  12%  10%  

%1 0 0 پیچیده  1%  2%  
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 :درصد صفات انتخاب شده به تفكیک محرک هاي بصري 7 جدول
 

 محرک های بصری

 صفات
 مسجدالنبی بازار مسگرها بازار میوه

سرای 

 سعدالسلطنه

کاروانسرای 

 عباسی

%1 آرامش  0 12%  1%  0 

%3 مادی  8%  0 4%  0 

 0 0 0 0 0 بدون اصالت

 0 0 0 0 0 غریبه گی

 0 0 0 0 0 بدون معنا

 0 0 0 0 0 متروکه

%1 0 0 0 0 بی هویت  

%1 0 0 0 افسرده  28%  

%1 ساده  13%  12%  0 0 

 

 : صفات مانوس و نامانوس8 جدول
 

%13 اصالت %22 هیجان   

%11 هویت %20 آرامش   

%31 با معنا بودن %13 مادی   

ندگیسرز  41% %4 پیچیده   

%48 دلباز %1 بی هویت   

%42 خاطره انگیزی  0 بدون اصالت 

%83 ساده  0 بدون معنا 

%21 معنوی  0 غریبه گی 

%24 افسرده  0 متروکه 

 

با توجه به نتایج صفت هایی چون اصالت، هویت، با معنا بودن، سرزندگی، دلباز بودن، خاطره انگیزی، سادگی و معنویت از 

اد پاسخ دهنده با درصد بیشتری انتخاب شده اند و صفت هایی چون افسرده، هیجان، آرامش، مادی، پیچیده و بی سوی افر
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هویت از سوی افراد پاسخ دهنده درصد کمتری را به خود اختصاص داده و صفت های نامانوسی چون بدون اصالت، بدون معنا، 

 نشده اند.غریبه گی و متروکه از سوی افراد پاسخ دهنده انتخاب 

بر اساس نتایج استخراج شده از جداول ساختار ذهنی این نکته به چشم می خورد که گروههای شاغل در مجموعه بازار به 

ترتیب حساسیت بیشتری نسبت به صفت های سرزندگی ، خاطره انگیزی و مادی نشان داده و انتخاب نموده اند. همچنین 

صفت هایی چون سرزندگی ، معنویت و آرامش را انتخب نموده اند. و همچنین  گروههای ساکن در مجموعه بازار به ترتیب

صفت های اصالت ، هویت ، با معنا بودن و دلباز بودن انتخاب هر دو گروه پاسخ دهنده بوده است و بیشترین درصد را به خود 

 اختصاص داده است.
 

 نتیجه گیري-6
هنده به جدول ساختار ذهنی به خوبی با صفت های مطرح شده نتایج این پژوهش نشان می دهد که گروههای پاسخ د

آشنایی داشته و برای آنها قابل فهم بوده است.تفاوت هایی کم در ترجیحات محیطی دو گروه پاسخ دهنده به جدول ساختار 

محرک های  ذهنی این نکته را نشان می دهد که افراد شاغل و ساکن در مجموعه بازار قزوین احساس تعلق خاصی نسبت به

بصری به یک اندازه دارند. گروههای شاغل در مجموعه بازار صفت سرزندگی را به منظور رونق و تنوع زیاد بازار انتخاب نموده 

اند و گروههای ساکن در مجموعه بازار را هم صفت سرزندگی را به منظور شادابی و نشاط حضور افراد در محالت تاریخی 

مچنین هر دو گروه پاسخگو می دانند که ابنیه تاریخی موجود در مجموعه بازار یعنی محرک های اطراف بازار برگزیده اند. ه

بصری انتخاب شده بازار میوه و مسگرها، مسجدالنبی، سرای سعدالسلطنه و کاروانسرای عباسی دارای صفت های هویت و 

 اصالت می باشند.

جود در محیط پیرامونشان می تواند به منظور ارتقا کیفی شناخت ساختار ذهنی شهروندان نسبت به محرک های بصری مو

و کمی کیفیت های فضایی مورد استفاده قرار گرفته و جزئی از اصول طراحی و مرمت این مکان ها قرار گیرد. این صفات می 

 تواند مولفه های ذهنی برای رسیدن به ایجاد و ارتقا حس دعوت کنندگی باشد. 

گرایشات مذهبی شهروندان در انتخاب صفت ها بی تاثیر نبوده است و اینکه درصد بیشتری از  البته باید یاد آور شد که

همچنین آداب و رسوم افراد صفت معنویت و آرامش را برای محرک بصری مسجد النبی برگزیده اند موید این مطلب می باشد.

طه افراد با مجموعه بازار بر ترجیحات محیطی حاکم بر جتمعه و مولفه هایی چون میزان تحصیالت، سن ، جنسیت و نوع راب

با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاداتی در زمینه تقویت محرک های بصری و در واقع صفات آنها  آنها تاثیر گذار می باشد.

 مطرح شده است که می تواند به ارتقا و احیای این صفات کمک بیشتری کند در همین زمینه:

  یا عناصر شاخص در محدوده می تواند جهت یابی افراد را تقویت نماید.بناهایی مانند عمارت طوطی، استفاده از بناها و

مسجد النبی و مساجد دیگر در این محدوده، کاروانسرای عباسی، سرای وزیر و سعدالسلطنه و ... می تواند در جهت یابی 

 سلسله نمودن و مشخص .مؤثر است یابی جهت جادیا رد یعموم یفضا با ها یکاربر نیب وندیپ جادیو ا افراد موثر باشد.

تعیین مسیر های دسترسی محالت در اطراف محدوده بازار از عناصر  .است رگذاریتأث یابی جهت در ها یدسترس مراتب

 جهت یابی است.
 ی مانند سرای استفاده از تابلوهای راهنما جهت هدایت شهروندان در محدوده مورد مطالعه برخی ابنیه واجد ارزش تاریخ

سعدالسلطنه ، مسجد النبی و کارونسرای عباسی فاقد راهنما می باشد. که تعبیه تابلوهای راهنما می تواند تاثیر بسزایی در 

 یو همچنین به دلیل مجاورت بازار قدیمی شهر قزوین با محالت قدیمی می توان معرف خوانایی این محیط ها داشته باشد.

 راهنمای محالت ایجاد نمود. یله تابلوهایوس به تعلق را  حس جادیا یبرا لهمح یها یژگیو و ها تیظرف
  یی بسیار موثر است ایجاد گره های جاد خوانایا جهت در زیرانگیتأث و زیانگ خاطره یعامل عنوان به گره از استفاده

محدوده به شمار آید.با توجه به فعالیتی در چارچوب مجموعه بازار و ساماندهی این گره ها می تواند نشانه مهمی در این 
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ط و یمح با شتریب ییآشنا جادیا در یمحل ینمادها و ها نشانه از استفادهگردشپذیر بودن محدوده بازار تاریخی قزوین 

ها از جمله عوامل ایجاد خوانایی و ارتقای  و نشانه نمادها قالب در آنها شینما و یبوم و یفرهنگ یها یژگیو به توجه

 حیط بازار می باشد.آن در سطح م
  د چه بسا که روشنایی مناسب و استفاده نمودن از وسایل نور پردازی یافزا یم طیمح وضوح سطح بر ییروشنا از استفاده

با کیفیت باال و مصرف انرژی کمتر در باال بردن حس دعوت کنندگی تاثیر گذار می باشد.و در محیط می تواند نقش 

آگاه  باعث طیمح در موجود یدهایتهد و ها لیپتانس یداشته باشد چرا که با  معرف هشدار دهنده و آگاه کننده نیز

 .شد خواهد شهروندان یساز
 شده و  ینیب شیپ یعملکرد یها تیفعال با بناها تناسب به محدود ابنیه و توجه سطح در یانسان اسیمق از استفاده

د به خصوص در طراحی ابنیه جدید و بناهای در حال موجو یفضاها با شده یزیر برنامه یعملکردها نیب تناسب وجود

 تخریب و بازسازی می تواند مورد توجه قرار گیرد.
 در برخی مسیر های منتهی به مجموعه  .دیافزا یم یمنیا سطح بر رو سواره از ادهیپ عابران عبور محل سطح یجداساز

ورده و  این جداسازی می تواند به وسیله پوشش گیاهی بازار تداخل سواره با پیاده به چشم می خورد که ایمنی را پایین آ

 یم اعالم هیل نقلیوسا به را یمنیا تیرعا به توجه معابر در دهنده هشدار میعال ینیب شیدر لبه پیاده رو انجام گیرد. پ

 یبرا رهایمس یراهنما تابلو از و همچنین استفاده .دهد یم شیافزا را یمنیا معابر در مناسب ییروشنا از کندو استفاده

 محدوده بازار. در یعموم نظارت جادیا به ها و توجه یدسترس تیوضع نمودن مشخص
  ت دارد به خصوص در مجموعه بازار و بنای یاهم طیمح در شهروندان دید دامنه نمودن گسترده یبرا یزیر برنامه

 یها پنجره و در شدن شوندو باز یم شهروندان دید تیمحدود باعث که دیزا عناصر برداشتن انیم مسجد النبی و از

 ط و حذف الحاقات اضافی.یمح به فضا اطراف یها یکاربر
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 پی نوشت ها-7

 
بهسازي منظر ورودي كاربري هاي تجاري و "* این مقاله بر گرفته از رساله نهایی كارشناسی ارشد نویسنده رابط با عنوان 

كه با راهنمایی هاي استاد راهنما سركار خانم  "ندگی نمونه موردي: بازار قزوینمذهبی با تمركز بر ارتقاي حس دعوت كن

 دكتر مریم معینی فر  در دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین انجام شده است.

1 Personal construct psychology 

2 Kelly 

3 Goggles 

4 Construct 

5 Repertory grid 

6 Bi- polar adjective checklist 
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 40شماره نشریه هنر و معماری اثر. قابر مذهبی قزوین)خالصه پایان نامه(.خلج، ر. بیانی، س.تزئینات وابسته به معماری م[ 21]

 .1815 .240-253. صفحه 41و

 .1818. 81-41. صفحه 11رضازاده،ر. بررسی نقش معماری در تداعی معانی و انتقال مفاهیم.نشریه هنرهای زیبا.شماره [ 22]

 .1810. 8-1. صفحه 5ه شهرداری ها. شماره رضازاده، ر.بحران ادراکی رفتاری در فضای شهری.نشری[ 28]

 .طرح توسعه و عمران شهر قزوین.1830مهندسین مشاور شهرو برنامه.[ 24]

 


