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  چكیده
های محیطی، حوزههای زیستوزههای حمل و نقلی، حهای مختلف نظیر حوزهامروزه شهرها با مشکالتی در حوزه

تواند باشند. در میان مشکالت فوق کمترین توجه به مسائل اجتماعی بوده و این میاجتماعی، کالبدی و ... مواجه می

سازند و جامعه بر که، شهر را شهروندان آن میهای مختلف باشد. مگر نه اینی بسیاری از مشکالت دیگر در حوزهریشه

تواند به عنوان عامل مؤثر بر مسائل اجتماعی مطرح گردد روانشناسی محیط ذارد. یکی از ابعادی که میگشهر تأثیر می

شود. عدم توجه به مسائل آید و خود ابعاد گوناگونی را شامل میوجود میاست که از ارتباط میان شهر و شهروندان به

ضوع هویت و ادراک ذهنی شهروندان منجر شده اجتماعی، به خصوص در بعد روانشناختی محیطی به کمرنگ شدن مو

تواند کارامدتر از هر روشی مسائل و مشکالت را از بطن جامعه نمایش دهد. است. مسلماً ادراک شهروندان از شهر می

چراکه ذهنیت و ادراک شهروندان به مرور زمان و همراه با تغییرات درونی شهر نقش بسته است. در این زمینه افراد 

ی ادراک های مختلفی در بررسی نحوهباشد. روشها کِوین لینچ میترین آنبه فعالیت پرداخته اند که شاخصبسیاری 

هاست. در این پروژه سعی بر آن شده است که با ترین آنشهروندان از شهر وجود دارد که روش شناختی لینچ مطرح

ها، ها، راهکند که شامل گرهای را که لینچ معرفی مینهگاهای شهری عناصر پنچبرداشت تصاویر ذهنی شهروندان از محیط

ها هایی از محله که توسط اهالی آن محله تهیه شده، آنها و کروکینامهباشد از طریق پرسشها میها و لبهحوزه ها،نشانه

مال شده است و در نهایت ها، ضریبی اعبه هر کدام از آن Expert Choiceافزار را به صورت کمی درآورده و از طریق نرم

باشد، به دست آمده است. ی سیچان که برایند کمی این پنج عنصر میی خوانایی محلهای تحت عنوان نقشهنیز، نقشه

های شمالی محله و عوامل تاثیر گذار بر این میزان ی نهایی این پژوهش باال بودن میزان خوانایی را در قسمتنتیجه

 دهد.خوانایی را نشان می
 

 

 خوانایی، روانشناسی محیط ، ادراک، روش شناختی لینچ، محله سیچان اصفهان کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه
با یک جا نشینی انسان و در پی آن شهر نشین شدن او، شهرها روز به روز توسعه یافته اند. این توسعه و پی یشرفت      

گرایی نیز هزینه هایی برای او داشته است. مشکالت به وجود آمده  همواره به سبب کمال گرایی انسان بوده و مسلما این کمال

در شهر ها بزرگترین هزینه هستند که انسان در قبال کمال طلبی خود پرداخته است. اما انسان هیچ گاه در قبال این مسائل و 

انسان ناشی از کمال طلبی او مشکالت سر تعظیم فرود نیاورده و همواره به دنبال حل آن هاست. مسائل ایجاد شده در ذهن 
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می باشد. در این بین همواره مسائلی در سکونت گاه های انسانی وجود داشته که موجب بروز مشکالت در حوزه های مختلف 

زیستی انسان گردیده است. یکی از مشکالت مهمی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است بعد اجتماعی و به بیان صریح تر بعد 

شد. انسانی که از ذهن قوی و منسجم برخوردار است. وقتی که بحث درباره انسان مطرح می شود یکی از مهم انسانی می با

ترین مسائلی که باید مورد بررسی قرار گیرد مسائل روانشناسی انسان می باشد که حاصل تبادل اطالعات وارتباط با محیط 

ناگون دسته بندی کرد که محیط اجتماعی ، کالبدی ، روان اطراف می باشد. محیط اطراف انسان را می توان به صور گو

شناختی و رفتاری از جمله این دسته بندیهاست محسوب می گردد. نکته اصلی این طبقه بندی ها و دسته بندی های مشابه ، 

الگوهای رفتار و  تفوت بین جهان واقعی ، حقیقی و عینی اطراف انسان و جهان پدیدار شناختی است که خود آگاه یا ناخودآگاه

( از آن جا که زندگی انسان در محیط های شهری احساس 1811واکنش های روحی مردم را تحت تاثیر قرار می دهند.)لنگ،

می شود. محیط متشکل از اجزا و عناصر مادی )کالبدی و کمی( و معنوی )غیر فیزیکی و کیفی( می باشد که در قالب عناصر 

(. انسان از بدو 1811ایط طبیعی ، بارزه های عناصر مصنوع و انسان ظاهر می شود.)نقی زاده،طبیعی، ساخته های انسان ، شر

تولد یا سامانه عصبی بسیار پیچیده و امکانات خاصی که آفرینش او در اختیارش قرار می دهد، اطالعات و داده های دریافتی از 

س کودک ، به قول ))نوام چامسکی(( ، با این سیستم و محیط اطراف خود را جمع آوری ، دسته بندی و پردازش می کند. پ

چارچوب از قبل تعیین شده ، برخالف آن چه که قبال تصور می شد، در مقابل سیل اطالعات محیطی ، منفعل 

( مسلما اجزای شکل گرفته در ذهن شهروندان نشان دهنده بخش هایی است که یا برای  1812؛براتی،1831نیست)چامسکی،

ارزش هستند و یا خصوصیاتی از آن محیط خواه خصوصیات مثبت و یا منفی باعث شکل گیری آن محیط در شخص دارای 

ذهن شهروندان گردیده است. امید است که با انجام این پژوهش راهکار جدیدی برای شناخت بهتر بعد روانشناختی محیط 

 های شهری و ارتقا سطح آ نها ارائه گردد.

 

 پیشینه تحقیق
مینه روان شناسی محیط و ادراکات شهروندان افراد زیادی به مطالعات متنوعی پرداخته اند. در حوزه لینچ در زمینه در ز     

ادراکات ذهنی شهروندان و جان لنگ در عرصه روان شناسی محیطی شاخص بوده و فعالیت های بسیاری را در این عرصه 

م آفرینش نظریه های معماری در بخش نقش علوم رفتاری در طراحی ( در کتاب خود  با نا1811انجام داده اند. جان لنگ )

محیط به توضیحات مفصلی درباره انواع محیط و چگونگی آن ها پرداخته است. او در این بخش به نحوه تاثیر گذاری ارزش 

کورت "بیان می کند که :های انسانی و رفتار وی بر محیط و نیز تاثیر محیط بر رفتارهای انسانی اشاره می کند. وی اینگونه 

( از بنیان گذاران مکتب گشتالت محیط را به دو نوع جغرافیایی و رفتاری تفکیک می کند. محیط  جغرافیایی به 1181کوفکا)

معنی محیطی که به طور عینی وجود دارد و محیط رفتاری بدان گونه که به وسیله فرد تجربه می شود به کار می رود. محیط 

یط عینی و واقعیت های اطراف انسان گفته می شود. محیط رفتاری تصویر شناختی محیط عینی است که جغرافیایی به مح

اساس رفتار را شکل می دهد. بعضی از روان شناسان این دو محیط را با اسامی محیط بالقوه و محیط موثر یاد می کنند. در 

اشیم و چه نباشیم مثل ساختمان. محیط موثر محیطی است واقع  محیط بالقوه ، محیطی است که وجود دارد چه ما ، در آن ب

که هرکسی درکی و برداشتی از آن دارد و عوامل زیادی مثل نور، هوا و... در آن اثر دارند. مثال برداشتی که هر فرد از یک جایی 

به مسائل محیطی و کوین لینچ نیز به نوع خود  "که به آن سفر  می کند دارد و این درک در سنین مختلف متفاوت است.

طراحی مناسب ترین وسیله ایست که _رفتار_ارتباط آن ها با ادراک شهروندان از شهر می پردازند. به نظر لینچ مطالعات محیط

می توان از آن طریق تئوری های طراحی شهری را شکل داد و یا تقویت کرد. با توجه به خصوصیت بارز این روش یعنی تحلیل 

، این شیوه منطقی ترین نوع پژوهش جهت تدوین چارچوب نظری طراحی شهری  و استداللی بودن آن

( . لینچ همچنین رویکردی شناختی نسبت به شهر داشته و تکنیک او یعنی رسیدن به معانی 18337881است.)بحرینی،

بدل شد. به اعتقاد او  موجود در شهر از طریق فراگیری نقشه های ذهنی ساکنین ، به اساس و بنیادی برای جغرافیایی شناختی

این مهم است که فضای شهری دارای  "شهرها خوانایی خود را از دست داده اند، امری که سبب گمگشتی انسان ها شده است.
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ساختاری قابل درک و نواحی متفاوت با ویژگی های قابل شناسایی باشد. نشانه ها کمکی اساسی برای جهت یابی و هدایت 

(. نشانه هاعواملی هستند که ناظر به درون 131:  1811( ، 1191)چپ من:لینچ)"ب می شوند.شدن در شهری بزرگ محسو

کوین لینچ با توجه به نکات گفته شده  lynch,1969).آن ها راه نمی یابد از جمله نشانه هایی که ظاهری مشخص دارند.)

ای شهر ارائه می دهد. در ایران نیز افرادی نظیر وارد عرصه نشانه شناسی می شود و کار خود را به عنوان نمونه در کتاب سیم

دکتر محمد تقی زاده در مقاله خود با نام تاثیر معماری و شهر بر ارزش های فرهنگی به بررسی و شناخت محیط می پردازد و 

به این  "د که: پس از آن سعی بر آن دارد تا ارتباطی صحیح میان محیط و رفتارهای انسانی برقرار کند و اینگونه بیان می کن

ترتیب محیط متشکل از اجزا و عناصر مادی )کالبدی و کمی( و معنوی )غیر فیزیکی و کیفی( می باشد که در قالب عناصر 

وی در  "(.1811طبیعی،  ساخته های انسان ، شرایط طبیعی، بارزه های عناصر مصنوع و انسان ظاهر می شود.) تقی زاده،

این ادراک ، سبب می گردد تا انسان  "شهری را در ادراک شهروندان این گونه بیان می کند:قسمتی دیگر از مقاله نقش محیط 

مراتب مختلف ارتباط اعم از احساس هویت)این همانی(، احساس سرور و خوشی ، احساس غم و اندوه، احساس غرور ، حقارت، 

ر نماید که هر کدام از این احساسات ثمره رابطه تفوق، از خودبیگانگی و بسیاری احساسات و ارتباطات روانی با محیط برقرا

 ."(1811ایست که اصول و ارزش های فرهنگی انسان یا ارزش های نهفته یا متجلی در محیط برقرار می نماید.)تقی زاده،

 

 اهداف تحقیق 
وندان از شهر و هدف از این پژوهش رسیدن به مسائل و مشکالت موجود در بطن جامعه از طریق شناخت و تحلیل ادراک شهر

نیز تشخیص دادن اجزای شکل گرفته در ذهن شهروندان می باشد. از طریق تاکید بر این اجزا و ارتقای سطح کمی و کیفی آن 

ها می توان محیط شهری با کیفیت باال ایجاد کرد و هماهنگی بین ذهن انسان و محیط پیرامون خود را به حداکثر رساند. 

ر ذهن شهروندان دارای ارزش هستند و می توان با بهبود کیفیت محیط های شهری پیرامونی این مسلما اجزای مورد تاکید د

اجزا گامی مهم در حل مشکالت روان شناسی محیط و هویت بخشی  به شهرها برداشت. هدف از این پژوهش ایجاد ارتباط 

 د.مابین ادراک ذهنی شهروندان و روان شناسی محیط و مسائل ناشی از آن می باش

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق 
یکی از مهم ترین مسائل امروزی شهرها، مسائلی هستند که با ذهن و روان انسان درگیر می باشند. روح و روان انسان از محیط 

پیرامون خود تاثیری بسیاری دارد . لذا بررسی نحوه ارتیاط بین ذهن انسان و محیط می تواند تا حدود زیادی به شناخت و 

ختی محیط کمک کرد. در صورت شناخت ذهنیت شهروندان و به بیان دیگر ادراک آن ها از محیط پیرامونی اجزایی روان شنا

از شهر مشخص می شود که برای فرد به نحوی دارای ارزش بوده و فرد در طول زندگی با آن ها ارتباط برقرار کرده است. تاکید 

 را ارتقا داده و محیط را از نظر روانشناسانه برای شهروندان آماده کند. بر روی این اجزا می تواند کیفیات محیط های شهری

 کاربرد نتایج تحقیق 
نتایج این تحقیق به دلیل ارتباط آن ها با ذهنیات و ادراکات مردم از محیط های شهری می تواند  در طیف گسترده ای از 

بخواهیم کاربرد این پژوهش را مشخص کنیم در باالترین  حوزه های مختلف شهرسازی کاراآمد باشند. اگر در ساختاری منسجم

سطح مدیران شهری قرار می گیرند که با استفاده از تحلیل های انجام شده به راحتی می توانند ارزش ها و اجزا و مسائلی که 

ت کافی از خواست ذهن شهروندان را درگیر خود نموده را بشناسند و به ارتقا سطح آن ها بپردازند. مسلم است بدون شناخ

های مردم نمی توان اهداف کالن ، اهداف خرد، راهبردها و سیاست ها را به درستی تعیین کردو این همان موضوعی است که 

به شدت در محافل شهرسازی امروزه مطرح است که همان دخیل کردن نظران شهروندان در فرآیند مدیریت شهرهاست. به 

هری نیز می توانند از نتایج این پژوهش استفاده نموده و نظرات و ادراکات ذهنی شهروندان را تبع آن برنامه ریزان و طراحان ش

که به واقع سازندگان شهر هستندرا در برنامه ریزی و طراحی خود دخیل سازند. با به اجرا درآمدن نتایج حاصل از تحلیل 
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یافت. به طور کل ارگان های ذیربط با این پروژه  تصاویر ذهنی مردم می توان به محله ای که مطلوب شهروندان است دست

 شامل :

 استانداری ها)تهیه کننده اعتبارات( -1

 شهرداری ها)مجری(-2

 شرکت های مشاوره) طراح و برنامه ریز(-8

 ادارات و سازمان های مختلف خصوصی و دولتی -1

 ها NGOدفاتر محلی و -1

 

 

 

 محیط
تعریفی جامع برای آن دشوار است چراکه از گستردگی خاصی برخورداراست. در لغت محیط از مجموعه مفاهیمی است که ارائه 

مقابل محاط ، اسم فاعل از احاطه،)کشاف(، فراگیرنده، دربرگیرنده و احاطه  "نامه دهخدا محیط اینگونه تعریف شده است:

اره خطی که دور سطحی را فرا می گیرد، فراگیرنده، احاطه کننده، پ ". در فرهنگ معین نیز محیط به معنای:"کننده. )غیاث(

آورده شده است. با توجه به گستردگی مفهوم محیط هر شخص بنا بر نیاز خود و بر پایه اصول  و قواعدی خاص  "آگاه و باخبر

به تعریف و تبیین محیط پرداخته است لذا برای مقوله محیط هر شخص بنا بر نیاز خود و بر پایه اصول و قواعدی خاص به 

عریف و تبیین محیط پرداخته است لذا برای مقوله محیط دسته بندی های فراوانی وجود دارد. تمایز بین محیط کالبدی، ت

اجتماعی، روان شناختی و رفتاری از جمله این دسته بندیها محسوب میگردد. نکته اصلی این طبقه بندیها و دسته بندیها 

اطراف انسان و جهان پدیدار شناختی است که خودآگاه یا ناخودآگاه الگوهای مشابه، تفاوت بین جها واقعی ، حقیقی و عینی 

(. با توجه به این جمله لنگ می توان اینگونه استنباط 1811رفتار و واکنش های روحی مردم را تحت تاثیر قرار میدهند.)لنگ،

ی مابین ذهنیات انسان و محیط برای کرد که محیط برای هر شخص بنا بر ذهنیات او شکل می گیرد در این بین رابطه محکم

هر شخص بنا بر ذهنیات او شکل می گیرد و در این بین رابطه محکمی مابین ذهنیات انسان و محیط اطراف او وجود دارد. این 

ذهنیات نیز به تبع تاثیر پذیری از محیط مسلما قادر  به تاثیر گذاری هم خواهند بود. هر محیطی دارای ویژگی های خاصی 

باشد چرا که یک محیط در جایی واقع شده و افرادی در آن جا حضور دارند که به آن هویت می بخشند. لذا محیط را می  می

توان دارای ارزش های جغرافیایی و انسانی دانست. بنابر ارزش های موجود در هر محیط انسان ها قادر به درک محیط بوده و 

دراک آن توسط شهروندان مشکل ایجاد می شود. در اینجا بهتر است که به این اگر محیطی فاقد ارزش های محیطی باشد در ا

در عین حال باید توجه داشت که مردم در شرایطی که ارزشه های انسانی را تهدید به "جمله لنگگ توجه داشته باشیم که

فاقد ارزش است کنار بیایند  .مردم ممکن است بتوانند با محیطی که"(1811تخریب می کند نیز تطبیق پیدا می کنند.)لنگ،

اما مسلما ادراکات آن ها از آن محیط به صورت منفی و کمرنگ تر خواهد آمد چراکه در مقابل اجزای شهری و محیط های با 

اررزش دیگر کمرنگ تر خواهد شد. این ادراک ، سبب می گردد تا انسان مراتب مختلف ارتباط اعم از احساس هویت)این 

ور و خوشی، احساس غم و اندوه، احساس غرور، حقارت، تفوق، از خودبیگانگی و بسیاری احساسات و همانی(، احساس سر

ارتباطات روانی با محیط  برقرار نماید که هر کدام از این احساسات ثمره ایست که اصول و ارزش های فرهنگی انسان یا ارزش 

در "(. در باره ارتباط اشیا با محیط اینگونه بیان می کند که :1811-های نهفته یا متجلی در محیط برقرار مینماید.)تقی زاده

( با توجه به این موضوع توسط گروتر 181: 1831.)گروتر،"تصورات ما نیز شی همیشه در ارتباط با محیط خاصی مطرح است

ا اعم از زمانی و می توان به این نتیجه دست یافت که محیط به عنوان ظرف و انسان به عنوان  مظروف در تمامی شرایط ه

 مکانی از یکدیگر تاثیر می پذیرند.
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 روان شناسی محیطی 
روان شناسی محیط زیر مجموعه ای از علوم رفتاری است. علوم رفتاری عالوه بر روانشناسی شامل دانش هایی نظیر انسان 

ای از روان شناسی که  شناسی، جامعه شناسی و حتی علوم سیاسی و اقتصاد است. روان شناسی محیط به عنوان  شاخه

معماران نیز سهم عمده ای در ارائه و توسعه آن داشته اند به مطالعه رفتارهای انسان در رابطه با سکونت گاه هایش می پردازند. 

روانشناسی محیطی مطالعه روان شناختی رفتار انسان به گونه ایست که به زندگی روزمره او  craik,1970)بنا بر نظر کریک)

(. از نکات بیان شده فوق چنین استنباط می گرددکه روانشناسی محیطی دانشی 1811کالبدی مرتبط باشد.)مطلبی، در محیط

است که به شناخت و تحلیل روابط میان انسان و محیط پیرامون او می پردازد و از این طریق  به نحوه تاثیر پذیری این دو بر 

و با طرح این موضوع که خورشید و  willy hellpack)ن بار توسط ویلی هلپاک)یکدیگر دست می یابد. این دانش برای اولی

 ماه چگونه فعالیت انسانها را تحت تاثیر قرار میدهد، تاثیر محیط خارجی و تاثیر رنگ و فرم ، به بیان نظرات خود پرداخته است.

 

 :problem oriented) روانشناسی محیطی مسئله محور )
شناسی محیطی، مطالعه مستقیم رابطه بین محیط و تاثیر آن بر رفتار انسان هاست. جنبه مشخص این چنانچه گفته شد، روان

دانش، براساس شناسایی مسئله و معضل، و متعاقب آن، جستن راه حل استوار است. منظور از مسئله، مواردیست که  اکثر افراد 

د اثرات روانشناسی تراکم جمعیتی شهرها تا طراحی معماری جامعه را تحت تاثیر قرار داده و طیف وسیعی از مشکالت، مانن

بناهای عمومی و نیز از کیفیت عرصه همگانی تا عرصه های خصوصی و خانوادگی را شامل میشود. مسائلی نظیر افزایش 

معه میگردد. جمعیت و تراکم، آلودگی صوتی، استاندارد پایین زندگی و اضمحالل زندگی شهری سبب بروز تبعاتی برای افراد جا

بدیهیست هم مسئله مورد نظر و هم راه حل ارائه شده می باشد در شرایط زندگی واقعی و در اثنای زندگی روزمره) و نه در 

 شرایطی آزمایشگاهی( مورد بررسی قرار گیرد.

 

 : systems oriented)روانشناسی محیطی سازمان محور)
امع و سازمان ها میپردازد. بررسی روابط داخلی اعضا و تاثیر آن بر همپیوندی این گرایش به بررسی افراد و اعضای گروهها ، جو

 جامعه هدف از ویژگی های این گرایش است.

 

 ادراک 
ادراک آن فرآیند ذهنی یا روانی است که گزینش و ساماندهی پیام های ارسالی و نهایتا انطباق یا معانی ذهنی را به گونه ای 

همواره مانند یک فرستنده، اطالعات و پیام هایی را ارسال می دارد و انسان به مثابه ی یک گیرنده، فعال بر عهده دارد. محیط 

(روانشناسی ادراک به معنای فرآیند ذهنی 1811فرآیند ادراک، منبع:همان خود( می باشدپاکزاد،-1دریافت کرد. نمودار شماره

معنی بخشی به آن ها را به گونه ای فعال بر عهده دارد. در این  یا روان است نه گزینش و سازماندهی اطالعات حسی و نهایتا

فرآیند تجارب حسی قبلی، مفاهیم و تصورات ناشی از آن انگیزه فرد و موقعیتی دخالت دارند که در آن ادراک صورت می 

 (21: 1831گیرد.) ایروانی و خدا پناهی، 

 

 

 تاثیر محیط بر رفتار
رد در اثر نحوه و کیفیت ادراک آدمی از محیط پیرامونش شکل می گیرد. ادراک محیط بر تاثیری که محیط بر انسان می گذا

اساس دانش و اطالعاتی که انسان نسبت به اشکال، فضاها ، عملکرد و معنای ظاهری و باطنی آن ها دارد، یکی از اولین نتایج 

عی بر آن داشته اند که با مطالعات خود تاثیرات (. افراد زیادی س1811مترتب بر تماس انسان با محیط میباشد.)نقی زاده،
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به عنوان یکی از برجسته ترین پیشگامان در این عرصه واکنش های  "دانلد اپلیارد"محیط بر رفتار را دسته بندی کنند.

 را به سه حالت زیر تفکیک می کند. "محیط"در برابر  "انسان"ادراکی

 ( responsive modeعاطفی) -.حالت واکنشی1

حالت دربرگیرنده واکنش های عاطفی نسبت به محیط است. در این وضعیت، محیط به مثابه محرکی جهت برانگیختن  این

 احساسات و تداعی معانی تلقی میگردد.

 .حالت عملیاتی2

عملکرد  حالتی است که غالبا توسط افراد در زندگی روزمره به کار گرفته میشود، نظیر تردد از مکانی به مکان دیگر جهت انجام

 خاصی همچون کار، مالقات و...

 .حالت استنباطی8

عاطفی خود در جست و جوی کسب اطالعات از  _در حالت استنباطی افراد برای حمایت از فعالیت های عملیاتی و واکنشی

 محیط و نهایتا فهم معنی آن هستند. در این وضعیت، اطالعات استنباط شده موجب روشن گردیدن هویت فردی و جمعی

 محیط و جامعه مرتبط با آن و نهایتا تعریف حس مکان میگردد.

عاطفی(( و استنباطی _در محیط های شهری ، افراد پیوسته در وضعیت حرکت آونگی میان حالتهای ))عملیاتی(( ، ))واکنشی

جیهاتی که به آن مبذول هستند. بنابراین الزم است کیفیت محیط نیز برآورنده تقاضاهای متنوعی که از محیط میرود و انواع تو

میشود، باشد.از این رو، طراحان شهری نمیتوانند توجه خود را تنها به یکی از حاالت سه گانه ادراک محیط معطوف نمایند، 

بلکه الزم است به شکل گسترده تری به کیفیت هایی که انتظار تجلی آن ها در محیط طبیعی و مصنوع مورد انتظار جامعه 

( معنادار بودن 1831-ه و طیف وسیع تر و متنوع تری از نیازهای جامعه را در طراحی لحاظ نمیایند.)گلکارمیباشد توجه نمود

محیط و تاثیری که محیط از طریق حواس بر ذهن انسان می نهد، و در نتیجه معنایی که از تماس با محیط و با قرار گرفتن 

گردد و نهایتا تحوالت فرهنگی و رفتاری ناشی از تاثیرات محیط موضوعاتی انسان در فضایی به او القا و یا به ذهن او متبادر می 

هستند که نه تنها از طریق استدالل منطقی تایید می شوند بلکه این فرآیند با روش های تجربی نیز به اثبات رسیده اند. 

ناسبات، صدا، نور و عملکرد ها و منشا آن بارزترین ویژگی های تاثیر گذار محیط بر انسان، عبارت است از: نماد ها، نشانه ها، ت

ها می باشد.که این ها تنها وجه مادی و ظاهری بوده و اثرات ناشی از آن هارا در مقوالتی همچون هویت، تشخص، احساس، 

احساس تعلق به مکان، احساس راحتی، احساس امنیت، احساس حقارت و تذکر معانی معنوی روحانی می توان مورد توجه و 

قرار داد. بارزترین وجهی که می تواند این عوامل ظاهری و اثرات ناشی از آن ها را تواما معرفی نماید، کیفیت فضا  بررسی

 (1811است.)نقی زاده،

 

 روش شناختی لینچ در برداشت تصویر ذهنی شهروندان
 تصویر ذهنی

ی است که فرد از محیط پیرامون خود تصویر ذهنی یا سیما کلیه برداشت ها ،دانسته ها، باورها، حدس ها و انتظارات

داشته،ارزش ، کیفیات، عملکرد و اولویت های متفاوت را در ذهن وی ایجاد می نماید. این ذهنیات تابعی از کلیه اطالعاتی است 

 (1831که فرد تا آن برهه از زمان دریافت و در ذهن خود انباشته است.)لینچ،

 

 سیمای شهر

که انسان در چارچوب ساختار شخصیتی اش، آگاهانه و یا ناآگاهانه از جنبه های خاص از  سیمای شهر آن تصویر ذهنی است

واقعیت فیزیکی موجود ، تجربه کرده است. اما این تصویر ذهنی برای فرد فقط مربوط به زمان حال نبوده یا تصورات ذهنی او از 

 ینده می کند.)همان(گذشته و آینده ترکیب شده ایجاد خاطراتی از گذشته و توقعاتی از آ
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 :لینچ از دیدگاه )شهر سیماى شهر)عناصر انگاره الفباى

 :داند مى عنصر پنج را شهر یک سیماى سازنده عناصر لینچ

 و رو پیاده از اعم افراد دسترسى براى فرعى و اصلى معابر ها و راه منظور است معلوم آن نام از که طور همان (Path):راه 

 .رومی باشد سواره

 ها لبه این "گاها حتى نمی باشند حرکت براى مسیرى راه، بر خالف که است طولى و خطى عاملى راه مانند لبه (Edge): لبه

 .دریاها لب مانند نیستند واضح خود طول در تمام

 مانند باشند، داشته فعالیتى حتى و شوند آن وارد بتوانند که افراد گرفت نظر در نقاطى وآن مىت را ها گره (Node):گره 

 ....و ها ها، میدان تقاطع

 یک در شدن هدایت و یابى جهتی براى آن از می توانند مردم می باشند که شاخصى عناصر ها نشانه (Landmark):نشانه 

نشانه برای کسی ،چیزی چیزی را به جای چیز دیگر بیان می "مطابق با تعریف پیرس از نشانه .گیرند شهر کمک

  1383). )احمدی،"کند

 وسط شهر، باالى آن، مرکز مانند است، شده تشکیل آن هاى سازنده محله و ها حوزه از شهر پهنه یک یا   (District):زهحو

  .می نامیم حوزه یا محله یک ما را آنها تمامى که ...و مسکونى شهر،مناطق

ی دست یافت که در ارتقا لینچ پس از شناخت وتشخیص موارد فوق در تصاویر ذهنی شهروندان به محورهای اصلی و فرع

کیفیت های محیطی موثر و به نقش بستن محیط  و فضاهای شهری در ذهن شهروندان کمک می کند دست یافت که در 

 اینجا به نام بردن این محورها بسنده می شود :

 محورهای اصلی شامل: سرزندگی، معنی، تناسب، دسترسی، نظارت و اختیار 

 تمحورهای فرعی: کارایی ، عدال

لینچ پس از تحلیل نقشه های شناختی شهر پیشنهاداتی را به منظور ارتقا سطح خوانایی شهر و به تبع آن تاثیر پذیری مثبت 

 شهروندان از محیط های شهری ارائه میدهد که به ادراک شهروندان از شهر کمک خواهد کرد:

 نما ، فرم و پیچیدگی و موقعیت فضاییتمایز بودن یا وضوح نقش و زمینه: وضوح حدود، محصوریت، تضاد در -1

 سادگی فرم: روشنی و سادگی فرم تا حد نزدیکی به فرم های هندسی، وضوح اجزا به خاطر ادراک سریع ناظر -2

 تداوم:مداومت لبه یا نمای عوامل شهر، ریتم و تکرار، مشابهت عوامل، هم آهنگینی نما.-8

 جزایدیگر به سبب اندازه یا شدت استفاده از آن.تسلط و تفوق: غلبه و تسلط یک جز عامل بر ا-1

 وضوح مفصل ها: مفاصل و مرزها باید به خوبی قابل رویت باشند تا درک ساده ای از محیط را پدید آورند.-1

 تغییر جهت ها:تغییر تدریجی و در مراحل مختلف، وجود عواملی که ابتدا و انتهای راه یا محله را از یکدیگر متمایز سازند.-9

 دامنه دید:کیفیاتی که دامنه و تاثیر و نفوذ دید را عمال و یا بوسیله پاره ای نمادها افزایش می دهد.-3

 وقوف به حرکت:کیفیتی که حرکت بالفعل و یا بالقوه ناظر را به احساس خود می آورد.-1

 تسلسل: عواملی که در طول زمان و قدم به قدم به احساس می آیند.-1

 : خصوصیات غیر کالبدی که ممکن است بر قابلیت تصور عوامل بیفزایند. اسامی و معانی-11

 
 

 داده ها و روش مورد استفاده
داده های مورد استفاده در این پژوهش به حاصل از پاسخ هایی است که مردم محله در پرسشنامه ها و کروکی ها دکر نموده 

پاسخ های خود تصویری که در ذهن آنها از محله ایجاد شده را  اند در پرسشنامه سواالتی مطرح شده که در آن شهروندان با

بیان می کند . با استفاده از برداشت کروکی ها نیز می توان به این تصویر دست یافت . روشی که برای شناخت ادراک 
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که با تحلیل پنج  شهروندان از محله ی مورد مطالعه قرار گرفته است روش شناختی لینچ است . در اینجا سهی بر آن شده است

 عنصر لینچی به نتایجی دست یافت و از طریق آنها به رفع مشکالت ایجاد شده پرداخت.

 

 بررسی نمونه موردی

 و باشدمی رود زاینده رودخانه جنوبی ازمحالت پنج بخش جزءِ محله این .باشدمی اصفهان 1 منطقه در واقع ی سیچانمحله

 ده با و رود زاینده درجنوب بود دهی سیچان یخی. ازلحاظ تاراست یافته اتصال نشهراصفها به که است ازدهاتی درواقع

 که باشد می رود زاینده رودخانه جنوبی ازمحالت پنج بخش جزءِ و اصفهان جنوب در واقع محله یناست .ا همسایه آبادحسین

بافت مسکونی این  باشد. می محدود باال باغ چهار و میانی شرقی،شریعتی،توحید نظر یبان هاخیا به طرف1 از حال زمان در

محل ترکیبی از بافت جدید وقدیم می باشد که به گفته ی اهالی محل ساخت و ساز در این محله ی قدیمی در حال افزایش 

 .و با وجود ساخت و سازها ی جدید و همچنان حالت بافت خود را حفظ کرده است می باشد. این محله سابقه ی زیادی دارد

 

 
 (محدوده مورد مطالعه۱)شماره شکل 

 

 

 یافته های تحقیق

فازی  تحلیل تکنیک اساس بر زیرسنجه هر اهمیت و وزن اجتماع پذیری، کیفیت زیرسنجه های برآیند محاسبه در جدول زیر

 از آمده بدست اوزان اساس بر شده تحلیل زیرسنجه های وزنی مجموع .است آمده بدست (F-ANP)دادهها  شبکهای

FANP کیفیت  ارتقای نهایی هزینه برای محاسبات و تحلیلها این مشابه .می نماید حاصل خوانایی را نهایی کیفیت آیندبر

 .است شده برآورد و محاسبه خوانایی نیز
 

 

 نرمال کل خوانایی نرمال حوزه نرمال لبه نرمال نشانه نرمال گره نرمال راه

91.0 9199 9199 9199 9199 91.0 

9100 9199 9199 9199 9199 9100 
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9100 919. 9199 9199 9199 9100 

91.0 9199 9199 9199 9199 91.0 

9190 9190 9199 9199 9199 91.0 

9190 9199 9199 9199 9199 9190 

91.0 9190 9199 9199 9199 9100 

91.9 9199 9199 9199 9199 91.9 

91.0 9190 9199 9199 9199 91.0 

9100 9190 9199 9199 9.99 9100 

91.9 9199 9199 9199 9199 91.9 

9199 9199 9199 9199 9199 9199 

9190 9199 9199 9199 9199 9190 

9199 9199 9199 9199 9199 9199 

91.0 9199 9199 9199 9199 91.0 

9100 9199 9199 9199 9199 9100 

9100 9199 9199 9199 9199 9100 

9100 91.0 9199 91.0 9199 9100 

9190 9199 9199 9199 9199 9190 

91.0 919. 9199 9199 9199 91.0 

91.0 9190 9199 9199 9199 91.0 

91.0 9199 9199 9199 9199 91.0 

91.0 91.0 9199 9199 9199 9100 

9190 9199 9199 9199 9199 9190 

9190 9199 9199 9199 9199 9190 

9190 9199 9199 9199 9199 9190 

9190 9.9. 9199 9199 9199 9190 
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9190 9199 9199 9199 9199 9190 

9190 9199 9199 9199 9199 9190 

9190 9199 9199 9199 9199 9190 

9190 9199 9199 9199 9199 9190 

919. 9199 9199 9199 9199 919. 

919. 9199 9199 9199 9199 919. 

919. 9199 9199 9199 9199 919. 

9190 9199 9199 9199 9199 9190 

919. 9199 9199 9199 9199 919. 

9190 9199 9199 9199 9199 9190 

9190 9199 9199 9199 9199 9190 

9190 9199 9199 9199 9199 9190 

9190 9199 9199 9199 9199 9190 

91.9 9199 9199 9199 9199 91.9 

9190 9199 9199 9199 9199 9190 

9190 9199 9199 9199 9199 9190 

9199 9199 9199 9199 9199 9199 
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 نقشه یرآیند کیفیت خوانایی

 

 

 

 نتیجه گیری:
دنیای بیرون و ایجاد تصاویر ذهنی قابل درک از جهان عینی. با “در واقع فرآیند شناخت محیط عبارت است از درونی کردن 

یاء و پدیده هاست که انسان محیط ناشناخته را به پدیده ای ایجاد این تصاویر ذهنی و تشکیل مفاهیم و نام گذاری برای اش

شناخته و آشنا بدل می سازد. استمرار و پایداری این تصاویر ذهنی است که به حافظه و خاطره فردی و جمعی تبدیل می شود 

وحدت برسند، آنگاه و باعث ادراک هویت برای محیط و احساس تعلق نسبت به آن می گردد و اگر این ادراکات به هماهنگی و 

در این پژوهش همانطور که در نقشه مشخص شده است قسمت های شمالی .احساس زیبایی و لذت ذوقی نیز پدید می آید

منطقه از خوانایی مناسبی برخوردار بوده که هر کدام از عناصر پنجگانه لینچی را تحت تاثیر خود قرار داده است و سبب در 

واسطه ی این عناصر شده است ولی در مناطق جنوبی این خوانایی کمتر بوده که در هر لینک بنا خاطر ماندن این محور ها به 

به کمبود امتیاز برخی از عناصر لینچی این اتفاق یعنی تصویر ذهنی ضعیف مردم از این محور ها و این پهنه ها رخ داده است . 

دی مثل فراموش شدن هویت محله که رابطه مستقیمی با در خاطر نماندن تصویر ذهنی در قسمت های مختلف محله تبعات ب

 تصویر ذهنی دارد و با گذر زمان بحران هویتی را سبب می شود.
 

 :مراجع
 

 نشر :تهران چهارم،  چاپ،یدیدار ارتباط شناسی نشانه یسو به متن، تا یتصویر یها از نشانه (1383 ) بابک، ،یاحمد .1

 مرکز

ش علوم رفتاری در طراحی محیط ،ترجمه علیرضا عینی فر،موسسه انتشارات و لنگ،جان،آفرینش نظریه ی معماری:نق .2

 ۱۸۳۱چاپ،
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 ۱۸۳۱،تابستان۱۱تقی زاده ،م،تاثیر معماری شهربر ارزش های فرهنگی،مجله ی هنر های زیبا ،شماره ی  .8

 ۱۸۳۱براتی،ن ،زبان ،تفکر،فضا ،انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور، .1

 ۱۸۱۱طراحی شهری،انتشارات دانشگاه تهران، بحرینی،ح،فرآیند .1

چپ من ،د،آفرینش محالت ،و مکانها در محیط انسانساخت،ترجمه منوچهر طبیبیان،شهرزاد فریادی،دانشگاه تهران،موسسه  .9

 ۱۸۳۱انتشارات و چاپ 

 ۱۸۱۱بهشتی، گروتر،ی،زیباشناسی در معماری،ترجمه ی جهانشاه پاکزادو عبد الرضا همایونی،انتشارات دانشگاه شهید .3

 ۱۸۳۱مطلبی،ق،روان شناختی محیط دانشی نو در خدمت معماری و طراحی شهری،،هنر های زیبا،زمستان  .1

 ۱۸۳۱پاکزاد مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری ،انتشارات شهیدی، .1

 ۱۸۱۱ایروانی،م،خداپناهی،م روانشناختی احساس و ادراک ،انتشارات سمت، .11

 ۸۱،۱۸۱۳طراحی شهری،نشریه ی علمی پژوهشی صفه،شماره ی  گلکار،ک،مولفه های سازنده ی کیفیت .11

 ۱۸۱۱لینچ،ک،سیمای شهر،ترجمه ی منوچهر مزینی،انتشارهت دانشگاه تهران، .12


