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مخاطبين  مخاطبين  مخاطبين  مخاطبين  بررسي نقش عوامل محيطي موثر در ايجاد حس مكان و تصوير ذهني مثبت در بررسي نقش عوامل محيطي موثر در ايجاد حس مكان و تصوير ذهني مثبت در بررسي نقش عوامل محيطي موثر در ايجاد حس مكان و تصوير ذهني مثبت در بررسي نقش عوامل محيطي موثر در ايجاد حس مكان و تصوير ذهني مثبت در 
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 اه ازاد اسالمي واحد كرج، البرز، ايرانعضو هيات علمي آموزشكده فني و حرفه اي دانشك: 3و2و1                            
  

زيستگاه انساني هنگامي ميتواند بيشترين مطلوبيت را براي انسان حاصل كند، كه انتظارات وي را براورده سازد. اين 

انتظارات در قالب ابعاد مختلف زيست محيطي، اجتماعي، كالبدي و اقتصادي و ... معنا پيدا ميكند. چنانچه هر يك از اين 

وامل در محيط زندگي يك فرد فاقد كيفيات مطلوب يا داراي آن باشد، بر ادراك و احساس  و آنچه در ذهن او از ارتباط با ع

را در ذهن او ثبت كند.  مكانشكل مي گيرد، اثر خواهد گذاشت. اين تاثيرات ميتواند تصوير خاص و ويژه اي از آن  مكان

و دليل رفتار و  مكاننسان از انفي نمايد. همين موضوع ميتواند اساس شناخت چنانكه او از اين تصوير تعبير مثبت يا م

در واقع شناخت از محيط كه دربرگيرنده شيوه هاي ادراك ، تصور، قضاوت  باشد.آن مكان انسان به  و يا عدم تمايل  تمايل

اهد بود. براي طراح توجه به هر است، اساس رفتارهاي انسان خو مكانو استدالل نسبت به خصوصيات و كيفيات موجود در 

يك يك از عوامل و مراحل شناختي در تشخيص چگونگي عكس العمل افراد مهم و حائز اهميت است. اينكه چه مواردي در 

چگونه توجه افراد را جلب مي كنند، چگونه به خاطر سپرده ميشوند، تصوير ذهني از فضاي ادراك شده شامل چه مكان و 

و با چه ويژگي  مكاني مطلوب چگونه و مكان  شكل گرفته است و .... همه در تشخيص اينكه محيط  مواردي است و چگونه

در اين تحقيق ميكوشيم تا پاسخي بر اي اين سواالت بيابيم. همچنين براي  هايي خواهد بود طراح را ياري خواهد كرد. 

منطقه اي از شهر كرج كه به لحاظ جايگاه و كالبد شناخت و تفسير بهتري از عوامل نتيجه گيري شده در راستاي تحقيق ، 

،انتظار ميرود كه  داراي تصوير ذهني مثبت و مقبولي در بين مخاطبين باشد ، مورد بررسي قرار خواهد گرفت . تا جاييكه 

روش  م. و چگونگي تاثير گذاري هر كدام را دريابيبتوان پي برد كه عوامل موثر در شكل گيري اين تصوير ذهني چه بوده 

تحليلي خواهد بود. و از مشاهدات و برداشتهاي ميداني و پرسشنامه براي جمع آوري  -تحقيق در اين پژوهش توصيفي

  اطالعات كمك گرفته خواهد شد.

 مطلوب. مكان،مكانتصوير ذهني، كيفيت ، شناخت محيط، ادراك مكان،  كلمات كليدي:كلمات كليدي:كلمات كليدي:كلمات كليدي:
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        مقدمه: مقدمه: مقدمه: مقدمه:  - - - - 1111
شود كه انسان در ارتباط با اليه هاي ديگر وجود خود قرار گيرد. اين اليه ها مي تواند توسط فعاليت مكان زماني مكان مي 

هاي مشترك با ديگر همنوعان، در ارتباط با طبيعت قرار گرفتن و يا در كنج محيط مصنوع قرار گرفتن، نمايان و روشن 

ي ديگر در عالم خارج نيز وجود دارند، آشنا مي شود و شود و بدين صورت انسان با اليه هاي ديگر وجود خود كه به نوع

بدين ترتيب شناخت او از محيط پيرامون و خويشتن افزون مي گردد. انسان از مكان هاي متفاوت تصويرهاي متفاوتي در 

. همين ذهن دارد. احساسات او مي تواند بر روي ادراكات او از محيط و شكل گيري تصوير ذهني از مكان تأثير گذار باشد

تصاوير ذهني انسان هاست كه به مكان هويت مي دهد. عالوه بر ساختار كالبدي مكان، خاطرات افراد در هويت بخشيدن به 

مكان موثر است.نوع نگرش انسان به هستي تعيين كننده ي اصول طراحي و برنامه ريزي شهر و بنا مي شود و اينگونه اين 

        گر شوند.سه مي توانند موجب تعالي و حضيض يكدي

آنچه ميتواند هويت مكان كه به واسطه تصورات ذهني انسانها بوجود مي آيد را  ارتقا دهد بسيار حايز اهميت بوده و 

محيطهاي مسكوني در شهرها، درصد عمده اي طراحان مكانها و محيطهاي شهري همواره در طلب رسيدن به آن بوده اند.  

د. كيفيت محيطهاي مسكوني موجود در شهر همواره مورد توجه برنامه ريزان از فضاهاي شهري را به خود اختصاص ميدهن

و طراحان محيطهاي شهري بوده است و بالتبع معماران كه در ساخت كالبدي اين محيطها نقش اصلي را ايفا ميكنند ، 

كيفيت هاي محيطي را در نظر آگاهي از عواملي كه ميتواند  همواره به دنبال راه حل كيفيت بخشي به اين كالبدها بوده اند.

مخاطبان افزايش يا كاهش دهد ، بر برنامه ريزي و طراحي محيطي و كالبدي بسيار مهم خواهد بود. اما شناخت اين عوامل 

به تنهايي نميتواند برنامه ريز و طراح را در خلق فضايي با كيفيت ياري رساند. بلكه  تاثير اين عوامل برشگل گيري ذهنيتي 

تعبير ميكنند و يا به عبارت بهتر درك ميكنند و مي شناسند بسيار حس و را  مكان و محيطين بر اساس آن ، كه مخاطب

تاثير مستقيم ذهنيات مخاطب بر درك و شناخت او و  به تبع آن ، رفتاري كه از او سر ميزند بسيار  اثر گذار خواهد بود.

ويژه اي نباشد. و ليكن عوامل موثر بر شكل گيري ذهنيات او در واضح و قابل درك است و شايد نيازمند تعبير و تفسير 

مواجهه با فضاهاي با كيفيت و مقبول و فضاهاي بي كيفيت و نچندان مورد پسند ، نيازمند بررسي و تجزيه و تحليل خواهد 

 بود.

        مفهوم تصوير ذهني از ديدگاه نظريه پردازان:مفهوم تصوير ذهني از ديدگاه نظريه پردازان:مفهوم تصوير ذهني از ديدگاه نظريه پردازان:مفهوم تصوير ذهني از ديدگاه نظريه پردازان: - - - - 2222
كان الزم است نظريات و ديدگاههاي صاحبنظران را در اين زمينه بيان براي بررسي و تفهيم مفهوم تصوير ذهني و حس م

  نموده و عوامل موثر در هر تعريف را معرفي و استخراج مي نماييم. 

 ::::    1111نظريات جان الكنظريات جان الكنظريات جان الكنظريات جان الك

 :فلسفه او به اين شرح است تجربه گرا بود.فيلسوف  اولين  او

كه ما از جهان داريم و تمامي مسائلي كه از جهان مي فهميم ، نظام هاي فلسفي كه در هر جا و در هر زمان مي  شناختي

انسان از طريق حواس پنج گانه آراي  ذهن. را از طبيعت استنتاج مي كند علت و معلول بشر  سازيم ريشه در تجربه ما دارد.

هر انچه در ذهن  را تاييد مي كرد كه ارسطو او گفته توليد كند. دانش ساده و پيچيده را دريافت مي كند تا در ذهن خود

ه تصورات مواد اوليه معرفت هستند و تمام تصورات ما از راه تجربه به كند كالك ادعا مي است.  است ابتدا در حواس بوده

و مركب تقسيم مي كند. تصورات بسيط به وسيله تجربه مستقيم  آيد. وي تصورات را به دو دسته تصورات بسيطدست مي

گيرد. به عبارت  مي بينيم، تصويري از ميز در ذهن ما شكلاشياء به دست مي آيد. به طور مثال وقتي كه يك ميز را مي
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- آيد، تنها وروديديگر الك تصورات بسيط را كه از طريق تجربه مستقيم اشياء، مثل ديدن، لمس كردن و......، به دست مي

كنيم. به اين ترتيب داند. بنابراين ما با جهان پيرامون خود به وسيله حواس پنجگانه ارتباط بر قرار ميهاي ذهن مي

شود. الك تصورات بسيط را چهار نوع مي داند: تصوراتي كه از راه يك حس به ما مي رسند، يتصورات بسيط پديدار م

شوند و رسند، تصوراتي كه از راه فكر (تامل و احساس باطني) براي ما حاصل ميتصوراتي كه از راه چند حس به ما مي

ا نسبت به اين تصورات بسيط، كه ورودي هاي آيند. از سوي ديگر ذهن متصوراتي كه از راه فكر و حس بيروني به دست مي

كند. الك تفكر را متضمن ذهن ما هستند، منفعل نيست. ذهن اين محسوسات ورودي را دسته بندي، پردازش و تركيب مي

سلسله اي از تصورات مي داند كه در ذهن يا در برابر ذهن موجودند و نمودار چيزهايي خارجاز ذهن هستند. استدالل نيز 

شود. الك شناخت را درك نسبت بين تصورات معرفي مي كند. يا اعتقاد منجر مي  عمل ذهني است كه به شناخت نوعي

  .به نظر الك قواي اساسي يا بنيادي ما حواس ما هستند 

تصور در نزد الك، همان محتواي ذهني است. اين موضوع در شناخت وي جنبه اساسي دارد كه هر گونه شناخت ما از   

ذهن در كليه تفكرات و استداللهايش متعلق بالواسطه ديگري او مي گويد،  واسطه تصورات حاصل مي شود.  جهان به

ندارد، مگر تصورات خودش. براي درك اين مطلب الزم است اشاره كنيم كه الك خواص اشيا را به دو بخش (كيفيات اوليه 

و ...) آن قسم از خواص شيء است كه مستقل از اين كه ادراك و ثانويه تقسيم كرد. كيفيات اوليه (نظير شكل، اندازه، وزن 

شوند وجود دارند و ذاتاً متعلق به آن است. به عبارت ديگر كيفيات اوليه از قسم خصوصيات مكانيكي هستند و ويژگي هر 

ه قابليت اندازه شيء است، آن طور كه ذاتاً هست، اعم از اين كه ناظري باشد كه شيء را ادراك كند يا نه. كيفيات اولي

- هاي عيني اجزايي كه ماده نهايتاً از آنها تشكيل ميويژگي گيري رياضي دارند و بنابراين به معناي خاصي، عيني هستند.

-كيفيات ثانويه تا اندازه اي قائم به ناظرند و اگر فاعل مدركي نبود، آن طور كه ادراك مي. شود، همين كيفيات اوليه است

تر است. الك شناسايي را نتيجه مطالعه و تحقيق ند. كميت پذيري كيفيات ثانويه به مراتب قويشوند وجود نمي داشت

- هاي گوناگون انجام ميگذارند و اين تأثير از طريق حواس ما و به شيوهاشياء مادي در ذهن ما تأثير مي. .داند تصورات مي

شود. سپس ما با استفاده از اين تصورات برداشتمان را از شود و به اين صورت تصوراتي براي ذهن از اشياء مادي حاصل مي

  كنيم.جهان متشكل از آن اشياء بنا مي

        ::::    2222نظريات كوين لينچنظريات كوين لينچنظريات كوين لينچنظريات كوين لينچ
   

مطرح نمود. او  1979براي اولين بار كوين لينچ واژه ي تصوير ذهني را در كتاب سيماي شهر در سال شايد بتوان گفت، 

صحنه اي كه روشن، زنده و پيوسته باشد نه تنها مي  كرد.  وشن از آن بيانهويت محيط را در سبب داشتن تصوير ذهني ر

تواند تصويري دقيق به وجود آورد، بلكه خود نقشي اجتماعي نيز به عهده دارد. مي تواند براي سمبل ها و خاطرات مشترك 

ا ذكر اين نكته كه تصاويري كه از او ب ).15، 1350(لينچ،  و مجتمع ارتباطات دسته جمعي آدميان، ماده ي خام فراهم آورد

محيط در ذهن ناظر به وجود مي آيد حاصلي دو جانبه بين ناظر و محيط است. عواملي از سيما و شكل شهر را بيان مي 

راه: عاملي كه  - 1دارد كه در روشن به نظر رسيدن تصاوير شهر در ذهن مردم (خوانايي) و حس هويت موثرند و آنها را 

لبه: عاملي خطي است كه به ديده ناظر با راه  - 2ي شود مانند خيابان، پياده رو، جاده، مترو و ...   حركت را موجب م

 -4محله: احساس ورود را به ناظر مي دهد و داراي خصايص سيمايي مشترك هستند.  -3متفاوت است، مانند بدنه خيابان. 

نشانه: عواملي هستند كه در تشخيص  -5ردد. گره: كانون هايي است به سبب آن مبدا و مقصد حركت مشخص مي گ

  . قسمت هاي مختلف شهر به كار مي آيند ولي ناظر به آنها ورود پيدا نمي كند، معرفي مي نمايد

        ::::    3333نظريات كريستيان نوربرگ شولتزنظريات كريستيان نوربرگ شولتزنظريات كريستيان نوربرگ شولتزنظريات كريستيان نوربرگ شولتز
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ن و ذهن از نظر او عالم به عنوان تماميت چيزها، مجموعه ي صرف عينيات نيست بلكه تركيبي زيبا و آرامش بخش از عي

مكان با برآورد كردن آن چيزي كه محيط كم و به آن ه هدف مكان آشكار كردن چيزها در عالم است بدين معنا ك . است

نياز دارد عالوه بر اينكه محيط را كامل مي كند، آن را داراي گستره و محدوده نيز مي سازد و يا به مفهومي ديگر قلمرو به 

به عنوان چيزي در زير و  كه اساس روان بشر فهم است"كه .قابل فهم و درك مي سازد  وجود مي آيد و بدين ترتيب آن را

زماني كه چيزها فهميده شدند، نزديك مي شوند و عالم عالم مي شود و بشر هويت  .ميان چيزهاي با معنا قرار گرفته است

  ).1382،80(شولتز،  ".و اصالتش را مي يابد

ه و با خاطر عجين شده تلقي مي كند و بخشي از معناي مكان را در تجربه ها و او مكان را فضايي احساس و درك شد

در كل او براي انسان چهار ويژگي بيان  همان فضاي زنده است. مكان حاالت روحي انسان جست و جو مي نمايد. براي او

يك تعبير فضايي نيز مي نمايد مي كند كه به سبب آن ها با محيط ارتباط برقرار مي كند و براي هريك از اين ويژگي ها 
  ).1383،107(شولتز، 

حالت روحي: بدين معنا كه ذهن انسان در مرحله اي، بدون نياز به واسطه با محيطش ارتباط برقرار مي كند و  -1

حاكي از وجود ويژگي هاي معيني در محيط است كه انسان به وسيله ي آن محيطش را شناسايي مي كند و اين 

را در حافظه اش ثبت مي كند. در واقع هرآن چيزي است كه انسان احساس مي كند از  تصويرهاي ذهني خود

 محيط خود.

فهميدن: حاكي از ادراك و شناخت محيط از طريق تشخيص جهت و راه است واينكه دريابد ويژگي هاي  -2

  ند.محيطش چيست. او حالت روحي و فهميدن را نشان دهنده ي وحدت اصلي انديشه و احساس تلقي مي ك

گفتگو: نشان دهنده ي معاني و پيوند ميان انسان و مكان و درگيرشدن عالم مكان با عالم انسان است. يعني  -3

فضامندي (هويت) مكان را بيان مي كند. از نظر او آثار معماري به عنوان بخشي از گفتگوي انساني فضامندي 

 مي شود. عالم را آشكار مي سازند كه غالباً با مرز (قلمرو) و راه مشخص

هستي با ديگران: به اين امر اشاره دارد كه انسان عالم خود را با ديگران تقسيم مي كند كه شولتز از تقسيم  -4

 فضامندي با ديگران از آن ياد مي كند او همچنين براي مكان با معنا و هويت مكان سه اصل را بيان مي دارد:

 4ت، و توسط نماد پردازي در مكان كه محرك كننده ي گونه شناسي: كه بيان كننده ي بعد مفهومي معماري اس -1

  ويژگي انسان يعني همان حالت روحي، فهميدن، گفتگو و هستي با ديگران است.

مكان شناسي: بررسي خواص و امكانات فضاي زنده يا واقعي به وسيله ي تأكيد كار زراح بر نظم و ويژگي هاي  -2

نظر او خواص مكان را چيزهاي واقع در آن كه صفات ويژه اي  محيط و استفاده از اصول گشتالتي و هندسه. از

دارندمشخص مي كند. و بيان مي كند كه چيزهاي واقع در زمين همانند صخره ها و آب ها و سبزه و ... و 

چيزهاي واقع در آسمان از جنس رنگ و نور و ... است و نتيجه ميگيرد كه هر آنچه در بين زمين و آسمان واقع 

 يد داراي چنين ويژگي ها و خصوصياتي باشد تا زنده و كامل باشد.شود مي با

ريخت شناسي: به چگونگي قرار گرفتن، ايستادن و چگونگي رابطه ي بيرون بنا با درون و يكي شدن با محيط مي  -3

د پردازد. توسط اضافه كردن آن چه كم است به محيط. از نظر او اينگونه محيط كامل مي شود و معنا پيدا مي كن

 و انسان هويت خود را در مي يابد.

  در كل مي توان نظريه هاي شولتز را بدين گونه برداشت نمود كه: 
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او در واقع تصوير ذهني روشن را كه سبب هويت مشخص مي گردد را در گرو داشتن مكان هاي با معنا مي داند.  •

نچ مي باشد) از عوامل شناخت محيط هستند براي او راه و حد و مرز (قلمرو) (كه تا حدودي مشابه با راه و گره لي

و استفاده از نشانه هاي خاطره انگيز و نمادها را در ادراك و فهم انسان از مكان موثر مي داند. اين نشانه ها مي 

  توانند عالئم آشنا و يا خاطره انگيز براي مردم باشد. و در كل احساسات و درك فضا به مفهوم مكان است.

 و فعاليت هاي گروهي را در قالب هستي با ديگران، موجب با كيفيت شدن مكان مي داند. او همچنين مشاركت •

از نظر فرمال نيز رابطه ي بيرون با درون به معناي اهميت دادن به ويژگي هاي محيط و توجه داشتن به عناصري  •

ن هستند را اصل قرار مانند سقف و ديوار و كف كه بوجود آورنده ي درون و در عين حال سامان دهنده ي بيرو

 مي دهد.

 در هيئت اين عوامل مكان مي تواند بستر الزم را براي ارتباط برقرار كردن با انسان و زنده شدن پيدا كند. •

        

        ::::    4444نظريات ادوارد رلفنظريات ادوارد رلفنظريات ادوارد رلفنظريات ادوارد رلف

رلف ميگويد هرچند بي شكل و نامحسوس، هر زمان كه ما فضا را درك و احساس كنيم، نوعاً مفهوم مكان نيز شكل مي 

براي رلف مكان ها ذاتاً پايگاه هاي معنايي هستند كه در طول زندگي براساس رويدادي شكل گرفته اند. با آغشتن آنها  يابد.

  با معنا، افراد و گروه ها يا جوامع، فضا به مكان تغيير مي كند.

روي دادن رخدادي تبديل يك فضا به سبب روي دادن خاطره اي جمعي به مكان در واقع رلف مكان را با حضور انسان و 

  تعريف مي كند اما حس مكان را چيزي فراتر از آن و در پيوستگي با زمان گذشته مي داند.

براي رلف، حس مكان، داشتن نقطه اي امن در برابر تهديدهاي دنيا، يك درك و فهم عميق از موقعيت و جايگاه خودمان 

  ) Carmona, 2006, 98( .رواني به جايي خاص، معنا مي شود در برابر ديگر چيزها و داشتن يك پيوستگي پر معناي روحي و

رلف معناي مكان را در تصويرهاي ذهني و خاطره هاي مردم و آن را موثرترين عامل در هويت مكان مي داند. تا زماني كه 

لكه بايد معناي مكان ها در ساختار فيزيكي و فعاليت هايي كه در آن رخ مي دهدجستجو شود، چيزي يافت نمي شود، ب

معنا را در تصويرهاي ذهني و تجربه هاي انسان ها از مكان جستجو كرد. رلف براي هر مكان شاخصه و خصوصه منحصري 

نشانه ي هويت مكاني مي داند كه معرف حس مكان نيز هستند گرچه براي او حس مكان  3قائل است و آن را به سبب 

  جاد اين حس در مردم تأثير گذار مي داند:چيزي فراتر از اين سه است اما اين سه را در اي

  )Carmona, 2006, 99(معنا  - 3فعاليت،  - 2ساختار فيزيكي،  - 1

سه گانه ي رلف عوامل تأثيرگذار در طراحي شهري را يافتند كه در بوجود آوردن  عوامل پونتر و مونتگمري تحت تأثير

  )2(رجوع شود به جدول .حس مكان در فضاي شهري موثر بودند

اين جداول، ايشان با قراردادن مفهوم تصوير ذهني به جاي معنا، كه رلف آن را بيشترين عامل تأثيرگذار در حس و بنابر

هويت مكان مي داند، عواملي مانند خاطره و نمادگرايي، خوانايي و نماياني، تجربه هاي حسي و ادراك و ارتباط رواني با 

د. در كل مي توان به شخصي و جهاني يا فردي و گروهي مطرح مي كنمكان را ارزش به خصوصي داده و آن را در دو جن

  نظريه هاي رلف را بدين گونه برداشت نمود كه :

براي او روح مكان در گرو شناخت و درك عميق فضا به سبب روي دادن اتفاق و شكل گرفتن خاطره در طول  •

  زمان است.
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ويژگي هاي آنها تصوير ذهني، فعاليت و فرم مكان  معنا، فعاليت و فرم سه عاملي هستند كه به سبب توجه به •

 شكل مي گيرد.

در كل هويت و روح مكان چيزي است فراتر از ساختار فيزيكي مكان و افراد به سبب تصويرهاي ذهني و خاطرات  •

 فردي و جمعي تداعي هايي كه براي ايشان ايجاد مي شود، روح مكان را درك مي كند.

  
  )1387ماخذ : (حبيبي، رعنا، -كان پونتر و مونتگريحس مكان و م جدول -2جدول 

  معيارهاي سنجش  حس مكان

  همكاري فرهنگي، عملكردهاي ادراكي، تشخيص و ارزيابي كيفي.  معنا

  استفاده از مكان، رواني پياده رو، رواني نقليه، رفتار، الگوها، خوانايي، بو و صدا.  فعاليت

  فوذ پذيري، شكل ساخت، مبلمان.منظر شهري، چشم انداز، ن  ساختار فيزيكي

  معيارهاي سنجش  مكان

  خاطره و نمادگرايي، خوانايي و نماياني، تجربه هاي حسي، ارتباطات رواني، ادراك، شخصي، جهاني.  تصوير ذهني 

گوناگوني، سرزندگي، زنده بودن مكان، نظاره كردن مردم، محل هاي تفريح و مكث و نشستن،   فعاليت

  فعاليت هاي جاذب، معامله و اقتصاد. ساعت هاي فعاليت،

  مقياس، مركز گرايي، نفوذ پذيري، نشانه ها، فضاهاي ساخته شده، نسبت ها، فضاهاي عمومي.  فرم

        

        ::::    5555نظريات استفن و راشل كاپالننظريات استفن و راشل كاپالننظريات استفن و راشل كاپالننظريات استفن و راشل كاپالن

بر  النيكي از سودمندترين مدل ها در تبيين ارتباط محيط و رفتار ، مدل انسان عقاليي است كه توسط استفان و راشل كاپ

اساس نياز هاي محيطي ، پيشنهاد شده است. بر اساس اين مدل، انسان در جستجو، دخيره سازي وبازيابي اطالعات 

محيطي داراي ظرفيت خاصي است وچنانچه اطالعات محيطي كمتر از حد مورد نياز يا بيش از ظرفيت باشد، كاركرد ذهني 

اطالعات گيج كننده يا غير قابل اعتماد)، رفتار منطقي ومعقول را در محيط مصنوع مختل  مختل مي شود. پديده اضافه با

مي كنند. در حالي كه اگر محيط مصنوع ، نيازهاي اطالعاتي پايه را تامين نمايد، فرد از حضور در محيط رضايت داشته ، 

رواني برخوردار –ز تعادل و سالمت جسمي رفتار منطقي ، مشاركت جو و تعامل پذير از خود بروز داده وبه طور كلي ا

 گروه قرار  مي گيرد.خواهد بود. در اين مدل ، نيازهاي محيطي در سه 

 
،به معناي اكتساب و درك اطالعات محيطي است. درك محيط مستلزم شكل گيري نقشه شناختي  الف) جستجو و كشف

بيش از حد باشد، فرايند اكتساب ودرك اطالعات  از محيط در گذر زمان و تكرار است و چنانچه بار اطالعاتي محيط

  شود.محيطي با مشكل مواجه مي

 
است. احساس موثر  به معني امكان كنترل بر محيط در اندازه مورد نياز، بدون احساس درماندگي ، ب) اقدام معني دار
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ات مثبتي بر جسم وروان وارد بودن، رقابت طلبي و مشاركت در محيط ، مفيد بودن براي ديگران وجلب احترام آنان اثر

فيزيكي مرتبط ساخته و به جزئي از اجتماع محلي تبديل مي كند. در نتيجه افراد به –كرده ، فرد را با محيط اجتماعي 

  .زندگي در محيط هاي پاسخگو ترغيب شده و از اين طريق سالمت خود را ارتقا مي دهند

 
ركز ذهني است. معموالبا فعاليت ممتد ذهني ،كسب وپردازش اطالعات ، به معناي بازسازي ظرفيت تم ج) بازسازي ذهني

با اختالل مواجه مي شود. اين وضعيت، تداوم تمركز ذهني را دشوار ساخته و به ويژه در شرايط ازدحام به عصبانيت حين 

د. بنابراين نياز به منجر مي شود. اما مواجهه روزانه با طبيعت به تقويت سالمت رواني شهروندان كمك مي كن رانندگي

طبيعت شهري ، امري فراتر از بحث سالمت تنفسي و سرانه فضاي سبز، متضمن مفهوم بازسازي دهني شهروندان در 

  .مواجهه با رخداد هاي استرس زاي زندگي است

م معني دار بازسازي ذهني با سالمت جسمي ورواني ارتباطي پويا دارند. اقدا سه مولفه جستجو وكشف، اقدام معني دار و

نيازمند درك ،جستجو وكشف محيط است. جستجو و كشف قابليت هاي محيطي، بازسازي ذهني را نيز تسهيل مي كند. از 

جمله افرادي كه تمركز ذهني خود را بازيابي كرده باشند، در موقعيت هاي پيچيده محيطي راحت تر عمل مي كنند. 

ه مشوق رفتار هاي منطقي ، مشاركت جو وتعامل پذير مردم با همديگر، بنابراين مي توان با شناخت كيفيت هاي محيطي ك

  با خويشتن وبا محيط مصنوع باشند ، الگوهاي طراحي محيطي را نسبت به سالمت افراد هوشمند تر نمود. بر اساس نظريه

  ود. ش هاي محيطي مهم مي تحريك كنندگي باالي محيط منجر به محدود شدن توجه ما بر داده بار اضافه

  
  ماخذ : (نگارنده) -معيارهاي سنجش تصوير ذهني بر طبق نظريات ارايه شده -3جدول 

  

  معيارهاي سنجش  موضوع  نظريه پرداز

تصوير   كوين لينچ

  ذهني

  راه ، لبه ، گره ، نشانه

تصوير   نوربرگ شولتز

  ذهني

ه و معنا، خاطره انگيزي، نماد و نشانه، رابطه درون و بيرون،اصول گشتالتي، هندس

  نظم

تصوير   ادوارد رلف

  ذهني

  معنا، فعاليت ، ساختار  فيزيكي، خاطره جمعي و نمادگرايي

تصوير   كاپالنها

  ذهني

  تعادل عناصر بصري، ارتباط با طبيعت، امكان جستجو و كشف

  

        ارائه  بعضي تعاريف مورد نياز:ارائه  بعضي تعاريف مورد نياز:ارائه  بعضي تعاريف مورد نياز:ارائه  بعضي تعاريف مورد نياز: - - - - 4444
  مكان: حستصوير ذهني و  - الف

نا دهنده به مكان است نوعي ارتباط ميان انسان و مكان حاكم است كه در هر نظريه وجود انسان مهمترين عامل مع

رلف از آن به عنوان روح مكان ياد مي كند و شولتز آن را عاملي مي داند كه حالت روحي را سبب مي شود و نمود آن 
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ل دريافت حواس الك آن را حاص ادراكي است كه انسان از مكان به دست مي آورد و رفتاري است كه از او سر مي زند.

  انسان ميداند و كاپالنها از خصوصيات عناصر آن در توانايي بازسازي ذهني سخن مي گويند.

 به بيان ديگر يكي از عوامل تأثيرگذار در رفتار انسان در اماكن عمومي ادراك او از مكان است.

و اين نشان دهنده ي آن . ) Carmona, 2006, 99( در ذهن انسان فضا همان مكان و زمان در ذهن او همان موقعيت است

است كه ادراكات و احساسات ما از فضا در ذهن، مكاني دارند كه در مواجهه با مكان واقعي بيروني حكم تداعي كننده ها را 

بازي مي كنند . سبب آشنايي و اين هماني با مكان مي شوند. در نتيجه مكاني، مكان است كه با ذهن انسان رابطه برقرار 

و قابل به يادآوردن باشد و در واقع جزئي از ذهن شود حتي اگر ديگر بازگشتي به آن صورت نپذيرد. طبق نظريات كند 

مكتب گشتالت ذهن انسان متشكل از ادراكات كلي معناداري است كه اين ادراكات از طريق تداعي با يكديگر ارتباط يافته 

صورت مي توان گفت كه مكان زماني شناخته شده مي شودكه  و بدين گونه پيش پديده ها را تفسير مي كنند (بدين

  تصويرهاي ذهني اوليه، خاطرات و تجربه هاي ما و به نوعي خود ما را تداعي كنند.

فضاي معماري كه به صورت عيني قابل ادراك است، فضايي است كه مستقيماً احساس مي شود و از طريق عناصر تعريف 

  دكننده اش، امكان شناخت مي ياب

در ذهن انسان مكان به صورت تصاوير پشت سر هم و بدون حركت ضبط مي شود و اين تصاوير بر اساس ادراكي كه توسط 

  حواس از محيط كسب شده است شكل مي گيرند.

  خاطره مكاني و هويت انسان -ب

ها خاطره هايي در ذهن بر اساس اين فعاليت . رخ مي دهد نيز معنا مي شود آن اما مكان به سبب فعاليت انساني كه در

انسانها نقش مي بندد كه ممكن است فردي باشد و يا جمعي. با گذشت زمان  و رجوع چندباره به مكان و رخ دادن اتفاقات 

حافظه و خاطره جمعي شكل مي گيرد. براي اولين بار مفهوم حافظه ي جمعي توسط  ،مشترك در زماني خاص در مكان

مطرح مي شود او اين مفهوم را اين گونه توضيح مي دهد كه زندگي جمعي در طول ايم ايم ايم ايم اميليا تاميليا تاميليا تاميليا تجامعه شناسي فرانسوي 

تاريخ امتداد دارد و منقطع نيست و اين احساس كه در فرد فرد جامعه يا اكثريت قاطع جامعه وجود دارد حافظه جمعي 

جود مي آورد پديده اي كامالً ناميده مي شود. چيزي كه اين احساس تعلق و هويت به يك جامعه را در درون فرد به و

ارادي نيست بلكه بعد غير ارادي دارد. پديده اي كه در طول زمان و طول زندگي فرد به او القاء شده و اين را در او دروني 

مي كند و برمبناي او الگوهاي رفتاري فرد در بتن جامعه شكل مي گيرد. هويت اجتماعي و حافظه ي جمعي در جايي 

(خسرو خاور، .وقتي فرد در آنجاست حس مي كند مكاني كه در آن مستقر است با جاهاي ديگر فرق دارد حفظ مي شود كه 

تي است كه در آن به يپس از عوامل تأثيرگذار در شناخت محيط عناصر به وجود آورنده ي آن مكان و فعال )1383، 133

ه قدر يك مكان داراي بستر مناسب بيشتري براي وقوع مي انجامد و در حافظه ي انساني باقي مي ماند. در نتيجه هر چ

در واقع همين خاطره كه به معناي فهم . فعاليت هاي مختلف باشد به ضخامت حافظه ي جمعي آن جامعه افزوده مي شود

دقيق مكان است (به دليل گذراندن اوقات و آن مكان) با تمامي تضادهايش، حس هويت را به نويسنده داده است و او 

  .د را البه الي گذشته اش جستجو مي كندهستي خو

در واقع خاطره و حافظه ي تاريخي است كه هويت را شكل مي دهد پس همان گونه كه گفته شده مكان از طريق عناصر 

به وجود آورنده اش و بستري كه براي فعاليت ها آماده ميسازد در طول زمان انباشته ي ذهني در انسان به وجود مي آورد 

ن تاريخ محيط برايش معنا پيدا مي كند. حافظه ي تاريخي را بايد شكلي از انباشت حافظه ي جمعي در محور كه توسط آ

زماني به حساب آورد. حافظه ي جمعي، حافظه اي است كه درون يك گروه اجتماعي اشتراك ذهني در پيوند با گذشته به 

مجموعه در هم و پيچيده از برداشت هاي حسي قابل  وجود آورده و كمابيش خاص آن گروه است انباشت حافظه از خالق

تبيين است، به صورتي كه در آن مي توان شمار بزرگي از تصاوير، صداها، بوها، مزه ها، تجربه هاي بساوايي (المسه اي) ، 
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دثه (كه فرضي تأثيرها، غم ها و شادي ها، حسرت ها و غربت ها و... را گرد آورد. اگر محور زماني را در جامعه اي بدون حا

ناممكن است) به خطي مستقيم و بدون كوچك ترين انحراف، توقف، بازگشت و تغيير شكل تشبيه كنيم ورود عنصر حافظه 

ي تاريخي بر اين خط آن را به صورت هاي مختلف، متحول كرده، برآن نقطه عطف، تأكيد، تغيير شكل هاي راديكال، 

مي كند، به عبارت ديگر محور زماني در رابطه اي پيوسته با محيط فضايي قرار  بازگشت ها تكرارهاي مارپيچي و غيره ايجاد

مي گيرد و به نوبه خود آن را تغيير داده و بر آن معنا گذاري، نماد گذاري و نشانه گذاري مي كند. فضاهاي شهري، محله 

در خاطره ي جمعي ماده . افظه ناميدها، شهرها در كليت خود بدل به پهنايي مي شوند كه مي توان آن ها را مكان هاي ح

وجود ندارد، بلكه تنها صور خيالي وجود دارد، صورخيالي كه بتوانيم در ذهن تجسم كنيم بنابراين وقتي از شهر صحبت مي 

  .كنيم جاي جاي شهر مملو از فضاهايي است كه صور خيالي شهروندان در آن نقش مي بندد

نقش بسيار مهمي در زندگي فردي، خانوادگي، محلي و شهري مردم  ييييدر گذشته فضاهاي شهري و محيطهاي مسكوندر گذشته فضاهاي شهري و محيطهاي مسكوندر گذشته فضاهاي شهري و محيطهاي مسكوندر گذشته فضاهاي شهري و محيطهاي مسكون

داشت و بسياري از فعاليت هاي عمومي، جمعي و گروهي در آنها جريان مي يافت. به اين ترتيب بخشي از فعاليت هاي 

طان اجتماعي گذران فراغت و تبادل اطالعات و تجربيات از طريق تماس هاي چهره به چهره صورت مي پذيرفت (سل

) و اين فضاهاي شهري (اعم از كوچه ها، خيابان ها، دروازه ها و ...) بستر شكل گيري خاطره ها بوده است 1385، 2زاده،

فضا هاي شهري با فضاهاي دروني آن تعريف مي شود و همين فعاليت ها و روابط مابين انسانها، تصاوير ذهني و از سوي 

گذشته به علت نزديك بودن فضاهاي كار، زندگي و تفريح و گذراندن زندگي ديگر خاطره ي شهري را سبب مي گردد. در 

به صورت جمعي ساكن يك محله هم با يكديگر احساس خوشايند و هم به محله ي خود احساس تعلق داشتند و اين حس 

اجتماعي به دليل داشتن خاطرات مشترك در يك محله بوده است. اما دگرگوني هاي عظيمي كه در ساختار نهادهاي 

صورت گرفت و براساس آن سرمايه گذاري در زمينه بسياري از فضاهاي آموزشي، عمومي و خدماتي برعهده ي دولت و 

نهادهاي وابسته به آن قرارگرفته، موجب شد كه از نقش مردم در اين زمينه كاسته شود و همزمان با آن طبقاتي شدن 

هاجرت درون شهري و جابه جاي افراد و خانوارها براساس ميزان بخش ها و نواحي مسكوني شهرها سبب شد كه نوعي م

دارايي و منزلت اجتماعي آنان صورت گيرد براساس دگرگوني هاي انجام شده در عوامل نام برده اين افراد و خانوارها نسبت 

شتر خانوارها و نيز عدود، محل اقامت بيبه اين ترتيب به جز برخي موارد مبه تغيير محل زندگي خود اقدام مي كنند و 

جابجايي آنها در شهر براساس دارايي و منزلت اجتماعي صورت مي گيرد. (همچنين عواملي همچون نزديكي به محل كار، 

دوري از نواحي آلوده شهر و امكان سكونت ذدر مناطقي كه از لحاظ هوا و منظره در شرايط مناسبي هستند) و امكان پديد 

نداشتن احساس تعلق خاطر به و  )1385، 2(سلطان زاده، ناحيه مسكوني چندان پديد نمي آيد  آمدن احساس تعلق به محله و

مسكوني يعني نداشتن صورت آشنا، القيدي، يعني بي تفاوتي درشهر، يعني دور شدن از ديار آشنا، يعني دور شدن از محله 

  ) و يعني كم رنگ شدن هويت.1381، الف، 117(حبيبي، قصه شهر 

  ينگونه نتيجه گرفت كه عوامل هويت بخش به مكان و انسان بدين صورت قابل وصفند:مي توان ا

مكان زماني معنا پيدا مي كند كه دركي حسي از آن صورت گرفته و تصويري ذهني از خود به جاي گذاشته  •

  باشد.

ن با يادآوري آنها در تصاوير ذهني مواردي همچون بو، صدا، بنا، احساس غم و شادي و لذت و ... وجود دارد انسا •

 بخشي از وجود خود را به ياد مي آورد.

مكان توسط ساختار و فعاليت هايي كه در آن صورت مي پذيرد شناخته مي شود. بالطبع هرچه قدر كيفيت  •

مكان باالتر باشد حس تعلق يه آن بيشتر خواهد بود. زيرا ميزان مراجعه به آن و ميل به بازگشت بيشتر صورت 

 مي گيرد.
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مجموع مكان (كالبد + فعاليت) و تصوير ذهني كه از آن باقي مي ماند در شكل دادن هويت محل زندگي و در  •

            انسان از موثرترين عوامل هستند.

 
        

        

نمونه موردي: (بررسي حس مكان و تصوير ذهني مخاطبين از منطقه مسكوني خيابان شهرداري نمونه موردي: (بررسي حس مكان و تصوير ذهني مخاطبين از منطقه مسكوني خيابان شهرداري نمونه موردي: (بررسي حس مكان و تصوير ذهني مخاطبين از منطقه مسكوني خيابان شهرداري نمونه موردي: (بررسي حس مكان و تصوير ذهني مخاطبين از منطقه مسكوني خيابان شهرداري  - - - - 5555

        مهر شهر كرج)مهر شهر كرج)مهر شهر كرج)مهر شهر كرج)
  

ترين مناطق مسكوني متعلق به شهر  ه است. منظقه مهر شهر كرج يكي از قديمياين منطقه در حومه شهر كرج ، واقع شد

مي باشد. اين منطقه از دير باز بصورت منطقه اي مسكوني و ييالقي چهره و معماري خاصي را دارا بوده است. با گسترش 

رگون ساخته است و ليكن سكونت شهري ، ساخت و سازهاي بسياري در اين منطقه نيز رخ داده است و چهره غالب را دگ

منطقه انتخاب شده (خيابان شهرداري) كماكان چهره قديمي خود را حفظ نموده و تراكم سكونت و معضالت زندگي شهري 

در آن كمتر ديده مي شود. به طوريكه اغلب مردم از اين منطقه به منطقه اي ارزشمند به لحاظ معماري و حتي از نقطه 

عي ساكن ياد ميكنند . البته شايد اين موضوع به دليل مجاورت اين منطقه با كاخ شمس (كاخ نظر اقتصادي   طبقات اجتما

مسكوني خواهر شاه پهلوي) و تاثير اين مجاورت در سكونت طبقات اجتماعي مرفه در اين مكان بوده است. ولي به هر 

ظه جمعي مردمان ، استمرار تصوير دليل، كماكان اين منطقه چهره سكونتي پيشين خود را حفظ نموده است و در حاف

پيشين در طي زمان،  همواره برقرار بوده و همين موضوع اصالت و هويت چهره مكان را برقرار نموده است. با توجه به 

تمامي توصيفات ارايه شده ، اين مكان بهنوان نمونه موردي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت. تمامي 

براي سنجش حس مكان و تصوير ذهني در غالب پرسشنامه هايي در اختيار مخاطبين عام قرار داده شده معيارهاي موجود 

است ، به گونه اي كه بتوان اولويت و اهميت معيارهاي سنجش تصوير ذهني و حس و درك مكان در مخاطبين را با پاسخ 

هني مثبت در مخاطبين نسبت به مكان مورد نظر به سواالت مربوطه مشخص نمود و از آنجاييكه انتظار بر وجود تصوير ذ

  وجود دارد، عوامل موثر بر ايجاد تصوير ذهني مثبت در مخاطبين نيز محك زده خواهد شد.

ا جمع بندي از نظريات نظريه پردازان مفهوم تصوير ذهني و كه ب 3ل شماره اين بررسي بر اساس معيارهاي موجود در جدو

  صورت گرفته است.حس مكان ، استخراج شده است، 

  معيارهاي سنجش شامل:

 ساختار فيزيكي               خوانايي (راه، لبه ، گره و ...)

 تعادل عناصر بصري                                         معنا

 ارتباط با طبيعت                               خاطره انگيزي

 امكان جستجو و كشف                      رابطه درون و بيرون

 فعاليت
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 ماخذ: (نگارنده) - نتيجه گيري آيتم هاي سنجش تصوير ذهني مخاطبين در مواجه با مكان بر طبق پرسشنامه ها -4جدول 

ي
صوير ذهن

ت
ي
صوير ذهن

ت
ي
صوير ذهن

ت
ي
صوير ذهن

ت     

ميزان تاثير ميزان تاثير ميزان تاثير ميزان تاثير         معيارهاي سنجشمعيارهاي سنجشمعيارهاي سنجشمعيارهاي سنجش

        گذاريگذاريگذاريگذاري

        توضيحاتتوضيحاتتوضيحاتتوضيحات

  2و  1توجه به تصوير شماره         %%%%13131313  تفكيك سواره رو و پياده رو  راه  خوانايي

  بدنه ساختماني مطلوب  لبه

ميدان و فضاي شهري   گره

  مناسب

  نشانه هاي شهري  نشانه

براي پرسش در موردمفهوم اين هماني مكان، احساس         %%%%20202020  اين هماني مكان  معنا

مخاطب عام در مطلوب دانستن مكان مورد توجه بوده 

  است.
  مكان دلچسب

  تداعي خاطرات

        ----        %%%%12121212  وجود خاطره جمعي  ه انگيزيخاطر
  با كيفيت بودن فضا ا ز نظر مخاطب

  عالقه به مكان

رابطه درون و 

  بيرون

  8و 7و  6و  3توجه به تصوير شماره         %%%%15151515  توجه به جزييات و عناصر معماري

  توجه به بافت و مصالح

  تزيينات مناسب

        ----        %%%%2222  شب ميزان سرزندگي مكان در روز و  فعاليت

  تعامالت اجتماعي

ساختار 

  فيزيكي

عناصر مكمل شامل امكانات شهري مانند سطل زباله،         %%%%10101010  كيفيت نما

  كيفيت ساخت و تيپولوژي  .نيمكت و .... بوده است 

  كيفيت عناصر مكمل

تعادل عناصر 

  بصري

  5و  4توجه به تصوير شماره         %%%%7777        رعايت اصول گشتالتيرعايت اصول گشتالتيرعايت اصول گشتالتيرعايت اصول گشتالتي

        نظمنظمنظمنظم

        هندسههندسههندسههندسه

ارتباط با 

  طبيعت

تلفيق معماري با طبيعت  و عناصر طبيعي 

  مانند درخت و فضاي سبز و ...
در پرسشنامه و نظر مخاطب وجود باغ سيب مجاور         16161616%%%%

كاخ موجود قديمي بعنوان نقطه قوت و ديد و منظر 

و  9طبيعي مناسب شمرده شده است. تصوير شماره

10  

        ----        %%%%5555  نواختي در نما و حجمعدم يكامكان جستجو 
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وجود فضاهاي جذاب و مورد توجه در بدنه   و كشف

  مكان

        

 
 
        

 
 
 
 
 

                

        

        
  توجه به ساختار -4ارتباط درون و بيرون         تصوير - 3تصوير          پياده روها           - 2تصوير         توجه به لبه ها               - 1تصوير  

 
 
        

        

        

        
   
 
كيفيت ساخت و  -8توجه به بافت و مصالح              تصوير -7تزيينات                 تصوير  - 6تصوير                تنوع در ساختار -5تصوير  

        فضاسازي

                        

        

        
    
 
 
 
 
 

  ماخذ كليه تصاوير: (نگارنده)      تلفيق با فضاي سبز  تصوير -9تصوير 

 
 
 

 نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري - - - - 6666
ارد و اين در صورتي است كه تصوير ذهني دبهتر بشناسد نياز به شناخت محيط اطراف خود انسان براي اينكه خود را 

روشن و خوانايي از خود و محيطش داشته باشد. و مكان زماني شكل مي گيرد كه انسان با تمام احساس و ادراك خود روح 
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د تعريف مادي پيدا مي كند و با شكل گرفتن و معناي آن را دريابد. مكان با ساختار فيزيكي و فعاليتي كه در آن رخ مي ده

تصوير و خاطره آن در ذهن انسان و در طول زمان معنا و روح پيدا مي كند. معنا و روحي كه براي روزگاران خواهد ماند و 

 لذا مكان پايدار و با كيفيت داراي تصوير ذهني روشن در ذهن مخاطب به ياد آورنده ي بودن و هستي انسان خواهد بود.

خواهد بود. عوامل بسياري در شكل گيري و مطلوبيت اين تصوير ذهني اثر گذار خواهند بود. اين فاكتورها مي بايست 

توسط معماران و شهرسازان مهم تلقي شوند. در پژوهش انجام شده اين فاكتورها شناسايي و بر طبق نظرات مخاطبين 

كه در دنياي رقابتي امروز بحث كيفيت استفاده  كرد چنين عنوان تواناز ديدگاه ديگر نيز ميمكان ، اولويت بندي شده اند. 

بر لزوم استفاده پيشي مي گيرد. به گونه اي كه همگي ما نيازمند و به تعبيري، ملزم  به زندگي در فضاهاي مسكوني 

در فضاهاي سكونتي خواهيم بود . اما كيفيت زندگي و يا حتي شكل دلخواه اين زندگي و يا انتظار ما از نحوه زندگي 

ميتواند ما را به انتخاب محيط مسكوني براي زندگي سوق دهد.  لذا معماران و برنامه ريزان اين محيطها براي عرضه 

 مطلوب اثار و برنامه هاي خود نيازمند جدي به دانستن اين خصوصيا ت تاثير گذار بر ذهنيت مخاطب خواهند بود.
  پي نوشت:پي نوشت:پي نوشت:پي نوشت:

1- John Locke(1632-1704) 
2- Kevin .A .Lynch(1918-1984) 
3- Christiane  Nornberg Schulte(1926-2000) 
4- Edward Relph(1994) 
5- Stephen & Rachel Kaplan  

 
        منابع: منابع: منابع: منابع: 

- Bell.A.Paul, Environmental Psychology, 2001,London. 

 .1393پاكزاد ، جهانشاه ، بزرگ، حميده،  الفباي روانشناسي محيط براي طراحان،  چاپ دوم، بهار 

 .1393يوهاني، پاالسما، ترجمه  رامين قدس، معماري و ادراكات حسي،چاپ دوم 

 .1392كانتر ، ديويد ، ترجمه مريم اميري خواه، روان شناسي مكان ، 
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