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چکیده
خوانایی ،کیفیتی تأثیرگذار بر شکلگیری و ثبت تصویر ذهنی مناسب از محیط و ادراک آن است و شناسایی
عوامل مؤثر بر ثبت تصویر ذهنی خوانا میتواند فرآیند ادراک ،به ذهنسپاری ،و به تبع آن انس با محیط را
تسهیل کند و رضایت عاطفی نسبت به محیط را منتج شود .پژوهش حارض با هدف شناسایی و فهم عوامل مؤثر
بر ثبت تصویر ذهنی خوانا در فرآیند ادراک ،در یک تجربۀ آموزشی ،به تحلیل نقشههای شناختی دانشجویان
رشتۀ معامری و معامریداخلی دانشگاه هرن از محل تردد روزانه آنها پرداخته است .این محدوده ،هرچند
در یک نگاه کلی ،خوانا به نظر میرسد ،ولی عوامل مؤثر بر درک آن به عنوان فضای خوانا مورد پرسش این
پژوهش است .روش پژوهش کیفی و تجربی است؛ در ابتدا با اتکا بر مطالعات اسنادی و بررسی نظریۀ خوانایی
در حوزۀ شهری و روانشناسی محیطی ،معیارهای اصلی مربوط به خوانایی محیط و سپس زیرمعیارهای آن با
بهرهگیری از نظریات پژوهشگران مشخص شده و در ادامه نقشههای شناختی دانشجویان از محیط مورد تحلیل
قرار گرفتهاست .یافتههای پژوهش نشان میدهد در شکلگیری خوانایی در ساختار ادراک و نقشههای ذهنی
دانشجویان از این مکان ،بیشرتین تأثیر مربوط به معیار «لبه» و در مرتبۀ زیرمعیارها ،بیشرتین تأثیرپذیری ،در
زیرمعیار «ریتم» و «هارمونی» در معیار «محدوده» است .همچنین مطالعۀ تطبیقی بین دانشجویان دو رشته،
تفاوتهایی را در ثبت تصاویر ذهنی آنان نشان میدهد.
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نقش و تأثیر محیط بر رفتارهای انسانی موجب گردیده است که امروزه حوزههایی همچون معماری و طراحی
شهری برای تحقق اهداف خود ،بیش از پیش به جنبههاي روانشناسانۀ رفتارهای انسانی توجه کنند؛ و روانشناسی
محیطی به عنوان شاخهای از روانشناسی که تأثیر محیط را بر رفتار انسان بررسی مینماید ،جایگاه ویژهای در
بین معماران و شهرسازان پیدا کند .در واقع انسان دارای ظرفیتی ذاتی برای به یاد آوردن و تصور مکانها است و
بصورت خودآ گاه یا ناخودآ گاه ،تصاویر ذهنی حاصل از ادراک محیط اطراف را در حافظۀ خود بازیابی میکند.
این ادراک مناسب اثر معماری در شهر است که میتواند در ذهن فرد فرایند تداعی و یادآوری در حافظه را تحریک
کند و این تحریک میتواند از طریق تصویرها و حال و هواها و شکلها و نشانهها اتفاق بیفتد( .زومتور.)2017 ،
بدین ترتیب ادراک ،حافظه و تصور انسان را میتوان دائما در حال برهمکنش دانست .محیط نیز به صورت
مجموعهای از فضاهای ساختهشده و ساختهنشده بر رفتار فضایی انسان تأثیرگذار است و رابطۀ تنگاتنگی بین درک
انسان از فضا و رفتارهای وی در آن فضا وجود دارد .تصاویر ذهنی از این ارتباط دوسویه بین انسان و محیط در
فرآیند ادراک زاده میشود و میتوان آن را برداشت ادراکی انسان از محیط اطراف خویش دانست .شناسایی عوامل
مؤثر بر ثبت تصویر ذهنی خوانا میتواند فرآیند ادراک ،به ذهنسپاری ،و به تبع آن انس با محیط را تسهیل کند و
رضایت عاطفی نسبت به محیط را منتج شود :وضوح ادراکی محیط عالوه بر جنبه شناختی محیط ،موضوعات
اجتماع ،عاطفی و عملکردی را نیز شامل میشود (.)Kaplan, 2016
1
یکی از روشهای ثبت و استخراج تصاویر ذهنی در فرایند ادراک ،تهیه نقشۀ شناختی یا نقشههای
ذهنی2است .در واقع میتوان سه مرحله خوانش و تجزیه و تحلیل محیط را درک محیط ،شناخت محیط و ارزیابی
محیط دانست :فرد در شهر حرکت می کند ،یک طرح فضایی برای خود میسازد ،پرداختش میکند و نقشههای
ذهنی از آن خلق میکند ( .)Rapoport, 1977نقشههای شناختی میتوانند به عنوان ابزاری برای به تصویر
کشیدن تصاویر ذهنی افراد از محیط اطراف خویش مورد استفاده و تحلیل قرار گیرند.
پژوهش حاضر در نظر دارد با هدف شناسایی و فهم عوامل مؤثر بر ثبت تصویر ذهنی خوانا در فرآیند ادراک
مبتنی بر نظریات مطرحشده دربارۀ خوانایی منظر شهری ،به مطالعه و تحلیل تصاویر ذهنی دانشجویان از محل
تردد روزانه آنها بپردازد که به این منظور ضمن مرور ادبیات تحقیق و پژوهشهای مرتبط ،یک محدوده شامل
مسیر ورود به دانشگاه هنر از محدودۀ شرقی سردر باغ ملی تا دانشکدۀ معماری و شهرسازی انتخاب و نقشههای
شناختی دانشجویان معماری و معماری داخلی دانشگاه هنر در دو نیمسال متفاوت 3که در درس روانشناسی
محیطی حضور داشتند را مورد بررسی قرار داده است.

پیشینه پژوهش
ماهیت نقشههای شناختی

نخستین پژوهش در حوزۀ شناخت محیط و نقشههای شناختی مربوط به هال ( )1943است که دیدگاه
یادگیری محیط را مطرح کرد .از نظر وی یادگیری محیط از جمله یادگیری یک مسیر ،رفتار محرک-پاسخ 5را در
بر میگیرد .در حوزۀ روانشناسی نیز ،اولین بار ادوارد تولمن )1948( 6در مقالۀ خود به نقشههای شناختی اشاره
کرد .تولمن اعتقاد داشت محیط در ابتدا آموخته و سپس ذخیره و به یاد آورده میشود .لینچ )1960( 7یکی از
پیشگامان بهکارگیری شیوۀ ترسیم نقشههای شناختی است که به وجود آمدن تصویر ذهنی از محیط را حاصل
 3اطالعات جمعآوریشده این تحقیق مربوط به سال  1396است.
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عوامل مؤثر بر خوانایی

از نظر لینچ ( )1971وضوح و دقت تصاویر ذهنی نشانۀ شناخت فرد از محیط خویش و قابلیت ادراکپذیری
محیط است .بدین معنا که محیطهایی که تصاویر ذهنی واضحی را در نظر عموم تداعی میکنند واجد کیفیت
خوانایی 6هستند .خوانایی در واقع یکی از شاخصهای کیفی شناخت محیط است که منجر به قابلیت ادراکپذیری
و بهخاطرسپاری واضح و دقیق محیط میشود .لینچ از خوانایی به عنوان شناختن آسان اجزاي شهري به گونهای
که بتوان در ذهن با ارتباط دادن آن اجزا تصوير روشن و بدون ابهامی از شهر به دست آورد ،یاد میکند و پنج
عنصر » راه » ، « 7لبه »،« 8گره »،« 9نشانه 10و «محدوده »11را به عنوان معیارهای نمایان شهری که موجب خوانایی
آن میشوند معرفی کرده است .پژوهشهای دیگری به صورت مشخص بر عوامل مؤثر بر خوانایی صورت گرفته
است؛ اپلیارد )1978( 12شکل ،نمایانی و کاربری را عوامل مؤثر بر خوانایی و شکلگیری نقشه شناختی در
محیط ،ساواج و یونگ )1996( 13با نظر به تئوری لینچ ویژگیهای مؤثر در خوانایی منظر شهری را راه ،گره و
علیالخصوص نشانه معرفی نمودند .بنتلی 14و همکاران ( )2005ضمن معرفی خوانایی به عنوان کیفیتی از محیط
که به قابل درک شدن آن کمک میکند ،فرم کالبدی و الگوی فعالیت را ملزوم به رعایت خوانایی میدانند .بینیاز
و حنایی ( )1395درمقالۀ خود شکلگیری نقشۀ شناختی فرد در محیط پیرامونش را در ارتباط تنگاتنگ با میزان
خوانایی محیط مطرح میکنند .یک محیط خوانا به مخاطب خود امکان ایجاد نقشۀ شناختی منحصر بهفردی
میدهد .چنانچه این کیفیت محیطی پاسخگو نباشد ،افراد دچار سردرگمی شده و نمیتوانند با محیط ارتباط برقرار
نموده و آن را شناسایی کنند .در نتیجه تصویر ذهنی کاملی از محیط نیز در اذهان آنان شکل نمیگیرد.

روش تهیه نقشههای شناختی

دربارۀ روشهای متعدد ثبت و استخراج تصاویر ذهنی و نقشههای شناختی نیز میتوان به پژوهشهایی
در این زمینه اشاره کرد؛ هاک )2001( 15به دو روش تهیۀ نقشههای شناختی اشاره میکند .در روش اول که
ارتباط مستقیم با محیط فیزیکی است ،افراد اطالعات دریافتشده از محیطی فیزیکی که در آن حضور دارند را
به صورت مستقیم ثبت میکنند .ثبت نقشههای شناختی در این روش به دو صورت «اسکیس زدن» 16و «تحدید
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تعامل دو طرفه میان انسان و محیط دانسته و تصاویر مشترک ذهنی میان تعداد کثیری از شهروندان را تصویر
ذهنی عمومی 1نامگذاری میکند .پس از مطالعات تولمن و لینچ ،مطالعات متعددی در این زمینه انجام پذیرفت
که نتیجۀ آن وجود تعاریف متعددی از نقشههای شناختی است .داونز و استی )1973( 2در تحقیق خود مطرح
کردند که نقشههای شناختی دارای ارتباط تنگاتنگی با فرآیندهای روانشناختی هستند و هر فرد اطالعات محیطی
را دریافت ،کدگذاری ،ذخیره و بازیابی میکند و به همین دلیل نقشههای شناختی گونهای از سازماندهی و بازنمایی
بخشی از محیط است .نیسر )1976( 3نقشۀ شناختی را طرحوارهای جهتیافته و فعال،کیچین )1994( 4آن را
فرآیند رمزگذاری ،جمعآوری و اصالح اطالعات محسوس ،کیم )1999( 5آن را ابزار ساختار بخشیدن ،تفسیر و
مدیریت مجموعه اطالعات معرفی نمودند.
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مرزها» 1انجام میشود .در روش دوم که ارتباط غیرمستقیم با محیط فیزیکی است ،بازنمایی از رسانههای کالمی،
نقشهها ،تصاویر ،فیلمها و  ...مدنظر است .اسدپور و همکاران ( )1394تصاویر ذهنی و شناختی را در مدلهای
ترسیم -طراحی و بازشناسی-ارزیابی بررسی کردند و مدل اول را به عنوان مناسبترین روشها جهت استخراج
بازنمایی ادراک محیطی معرفی کردند که امکان مناسبی برای استخراج ابعاد شناخت فضایی ترسیمکنندگان فراهم
میآورد.

محدودیت نقشههای شناختی
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اسدپور و همکاران ( )1394در تحقیق خود دستنگارهها [کروکیها] را ابزار مناسبی جهت سنجش کیف ّیت
و چگونگی تصور محیط و منظر دانستهاند ،که ضعفهایی همچون عدم امکان ترسیم برخی از جنبه های ادراکی
و شناختی فضا به دالیل مختلف مهارتی و فلسفی دارد و امکان تبدیل شدن آن به روشی جامع و مانع را از میان
برده است .و برای رفع نقاط ضعف باید در تلفیقی آگاهانه و مبتنی بر اهداف پژوهش با یکدیگر استفاده شوند.
آنها سه آسیب اصلی موجود در روشهای کنونی یعنی ضعف سامانۀ گرافیکی ،ضعف فرآیند سادهسازی و عدم
امکان مقایسه نتایج روشهای مختلف را برشمردند .مکاندرو )1387( 2به تجارب ادراکی مبتنی بر تجربهها و
پژوهشهای تاییدشده اشاره میکند که نشان میدهند بسیاری از خطاهای بصری مربوط به فرهنگ است؛ یعنی
مردم با خطاهایی مشتمل بر اشکال و ویژگیهای معماری دچار اشتباه میشوند که به دلیل تجربه روزانه آنها امری
آشنا به نظر میرسد :یک نقشه شناختی الگوی مناسبی از محیط را فراهم میسازد که شکلی انتزاعی دارد و اگر
قرار است به درد بخورد باید برخی اطالعات را کنار بگذارد .به همین دلیل و به دلیل انتزاع و خطاهای توجه،
ادراک و یادآوری نقشههای شناختی میتوانند کامال متفاوت از واقعیت باشند .داونز و استی ( )1973خطاهای
موجود در نقشههای شناختی را به دو نوع خطاهای نقص ،تحریف یا افزایش 3طبقهبندی کردهاند .این خطاها
همانگونه که میتوانند خطاهای هندسی باشند ،خطاهای مساحت و مکان نیز هستند.

پژوهشهای مبتنی بر نقشههای شناختی

در میان پژوهشهایی که به صورت مطالعۀ موردی از راهبرد کیفی و مبتنی بر نقشههای شناختی استفاده
کردند ،میتوان به پینهیرو )1998( 4اشاره کرد که نقشههای شناختی مردم برزیل را دربارۀ محیط زندگی خود
از طریق ترسیمات مورد نظر لینچ ،مورد مطالعه قرار داد .ایمانی و همکاران ( )1391در پژوهش خود برای
بازآفرینی الگوهای ذهنی از محلۀ سنگسیاه شیراز ،جامعۀ آماری را از افراد ساکن و دانشجویان دانشگاه شیراز
با استفاده از نمونهگیری داوطلبانه انتخاب کردند و به این نتیجه دست یافتهاند که دانش افراد در مورد فضا شبیه
نقشه است و نقشههای شناختی که افراد از محیط پیرامون خود در ذهن دارند به فرآیند مسیریابی کمک میکند.
همچنین در یافتههای خود به خطاهای موجود در نقشهها اعم از نقص ،رابطۀ میزان آشنایی با محیط و دقت
نقشهها و تفاوتهای جنسیتی اشاره کردند .غربا و طبیبیان ( )1396در تحقیق خود در بافت تاریخی کرمان در
جستجوی پاسخ به این سوال که کدام عناصر و تحلیل عینی تاثیر بیشتری در تبیین ساختارهای موجود در نقشههای
شناختی دارند ،به این نتیجه میرسند که برای تبیین ساختار نقشههای شناختی مردم میتوان از تحلیلهای عینی
بافتهای شهری موجود استفاده کرد و الگوی قطعهبندی و کاربری زمین نمیتوانند به صورت معنیداری ساختار
نقشههای شناختی را تبیین کنند .دیدهبان و همکاران ( )1392در تحقیق خود ،به روابط بین ویژگیهای شناختی و
پیکرهبندی فضایی محیط مصنوع در شهر دزفول پرداختهاند و از یافتههایشان استخراج دادههاي شناختي ،تعيين
ويژگيهاي فضايي کمي محيط مصنوع دزفول و تبيين روابط بين آنها است .توپکو و توپکو )2012(5در مطالعۀ
خود ،تصویر ذهنی دانشجویان دانشگاه سلجوق را از پردیس دانشگاهی خود بر اساس نقشههای شناختی بررسی
1 Boundary Delimitation
2 Francis T. McAndrew
« 3نقــص» زمانــی اتفــاق میافتــد کــه چیــزی در محیــط ناپدیــد شــود یــا بــه شــکلی ناقــص در نقشــه شــناختی ظاهــر گــردد« .تحریــف» زمانــی اتفــاق
میافتــد کــه قواعــد هندســی جهــت و فاصلههــا در محیــط نادرســت ارائــه شــده باشــد« .افزایــش» اضافــه نمــودن چیزهایــی بــه محیــط اســت کــه واقعــا
وجــود نــدارد( .مــک انــدرو)54 ،1387،
4 Jose Queiroz Pinheiro
5 Kadriye Deniz Topcu and MehmetTopcu

روش تحقیق
روش انجام پژوهش به شیوۀ کیفی و تجربی است .نقشههای شناختی به یکی از روشهای مطرحشده یعنی
ترسیم بر اساس حافظۀ کوتاهمدت توسط دانشجویان و مصاحبه پس از آن تهیه شدهاست .در مرحلۀ بعد از طریق
مطالعۀ نظریههای مرتبط ،معیارهای مورد نیاز برای بررسی نقشههای شناختی استخراج گردیده و در ادامه به روش
توصیفی-تحلیلی به تفسیر دادههای جمعآوریشده پرداخته است.

جامعۀ آماری و مکان مورد مطالعه

جامعۀ آماری پژوهش را دانشجویان دانشکدۀ
معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تشکیل میدهند که
در درس روانشناسی محیطی در دو نیمسال جداگانه
حضور داشتند و مسیر انتخابی یعنی ورود به دانشگاه
از سردر باغ ملی تهران تا دانشکدۀ معماری و شهرسازی
را به عنوان مسیر دسترسی به دانشکده به صورت روزانه
پیمودهاند .
علت انتخاب این محدوده ،عالوه بر اهمیت
تاریخی ،اقتصادی و گردشگری آن در شهر تهران،
استفاده از آن به عنوان پیادهراه دسترسی به دانشکدۀ
معماری و شهرسازی دانشگاه هنر از خروجی ایستگاه
مترو امام خمینی تا بخش جنوبی دانشگاه و تجربۀ
مشترک این گروه در طی مسیر محدوده ذکرشده در بازۀ
زمانی مشابه و طول مدت مشخص بوده است( .تصویر
 )1ضمن اینکه موقعیت دانشگاه هنر در باغ ملی و به
تبع آن شناسایی تأثیر این محدوده شهری بر دانشجویان
دانشکده معماری و شهرسازی به عنوان نسل آتی تأثیرگذار
در طراحی فضاهای شهری قابل توجه است.

روش اجرا و ابزار سنجش

ابزار سنجش در پژوهش حاضر مبتنی بر نقشههای
شناختی ترسیمشده دانشجویان به صورت کروکی یا
نقشههای طرحگونه با مراجعه به حافظۀ کوتاهمدتشان
است .به این ترتیب که در جلسۀ دوم درس روانشناسی
محیطی که در نیمسال دوم تحصیلی دورۀ کارشناسی
ارشد ارائه میشود؛ بدون پیشبینی تمرین از جلسات

انتخا�
مس�های تردد تصاویری از محدوده
ت :1نمایش ی
ب
منبع عکسهاwww.itto.org :
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کردهاند .آنها جامعۀ آماری خود را از میان دانشجویان طراحی شهری این دانشگاه انتخاب کرده و پس از تولید
نقشههای شناختی ،برای تفسیر آنها از مولفههای «تصویر شهری شناختی کوین لینچ» و «تصویر شهری ارزیابانۀ
نیسر» به عنوان روش مطالعه کمک گرفتهاند« :برای دستیابی به این هدف ،ما جستجو کردیم که چگونه تصویر
فضا با درک فردی دانشجویان تغییر می کند؟ کدام فضاهای منطقه آسانتر از فضای دیگر به یاد می آیند؟ کدام یک
از فضاهای ترجیحی و تحسین برانگیز برای دانشجویان است؟».
پژوهش حاضر که حاصل جمعآوری نقشههای شناختی دانشجویان معماری و معماری داخلی در درس
روانشناسی محیطی و تحلیل آن است ،با نگاه به پژوهشهای گذشته ،عوامل مؤثر بر شکلگیری تصویر ذهنی
خوانا در محیط رفتوآمد روزانۀ آنها [بخشی از محدودۀ باغ ملی تهران] را مورد شناسایی و بررسی قرار میدهد.

قبل ،از دانشجویان خواسته شد بر اساس توانایی ذهنی ،حافظه و عوامل ثبت شده در ذهن خود ،به بازنمایی
تصاویر شناختی خویش از این مسیر بر روی یک برگه بپردازند .با توجه به اهداف پژوهش و لزوم تشخیص
شاخصهای مؤثر برای سنجش شناخت فضایی پاسخدهندگان و خوانایی محیط از تکنیک مصاحبه توأمان با
کروکی استفاده شده است (تصویر  2و )3
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ها� از کرویکهای دانشجویان گروه یک ( کارشنایس ارشد معماری داخیل ورودی )95
ت :2نمونه ی

ها� از کرویکهای دانشجویان گروه ( 2کارشنایس ارشد معماری ورودی )96
ت :3نمونه ی

استخراج معیارها و زیرمعیارها

در نظریۀ لینچ ،پنج معیار برای شناسایی عوامل مؤثر بر خوانایی محیط و همچنین برخی از زیرمعیارها قابل
شناسایی هستند« .راه»ها ،کانالهای اصلی جریان حرکتی انسان در محیط هستند که عواملی چون مشخصبودن
ابتدا و انتهاي راه ،مشخص بودن جهت راه ،مستمر بودن راه ،درختكاری و کفسازی راه ،وجود نشانه در کنار
راه ،مقياس و محصوريت راه و عالمتگذاري و گرههای طول راه از جمله شاخصههای مؤثر در خوانایی راه
هستند .در «لبه»ها که به عنوان مرز یک ناحیه شناخته میشوند نیز استمرار لبه و جدا کردن دو قسمت واجد ارزش
میگردد« .گره»ها ،نقاط حساس محیط هستند که محل تمرکز و تقاطع رویدادها و راهها محسوب میگردند.
عملکرد و مکان گره را میتوان از جمله عوامل مؤثر در آن نام برد« .نشانه»ها ،عوامل شاخص محیطی و نقاط
ارجاعی هستند که به سبب تمایز با زمینه اصلی محیط به خاطر سپرده میشوند .مقياس نشانه ،مكان نشانه،
تسلسل نشانهها ،تضاد با زمينه و سيماي منحصر بفرد را می توان از عوامل مؤثر در نشانهها نام برد و در انتها
«محله»ها [و به تعبیری محدودهها] هستند که خواه کوچک و خواه بزرگ به واسطۀ هویت تشخیصپذیر واجد
مرز یا محیطی تعریفشده میگردند .لینچ بافت محله ،فضای محله ،فرم محله ،اجزای محله ،نمادها و ويژگیهاي
مشخص ،نوع ساختمانها و عملكرد خاص آنها ،فعاليتها ،ساکنين محله ،ميزان نو بودن وکهنه بودن محله،
وضع پستي و بلندي زمين را نیز از معیارهای مهم در هر محله معرفی میکند.

بحث و یافتهها
نتایج حاصل از تجمیع کدهای صفر و یکیِ مربوط به شاخصههای کالبدی و کیفی عناصر پنجگانۀ لینچ در
تصاویر ،فراوانی هر یک از شاخصهها را در بین دانشجویان هر دو دسته مشخص میکند .جدول  1کدگذاری
صفر و یکیِ معیارهای کالبدی و کیفی مؤثر بر خوانایی و زیرمعیارهای مرتبط با آن برای یکی از کروکیها را نشان
میدهد.
پس از انجام کدگذاریهای مربوط به هر یک از کروکیهای ترسیمشده توسط هر دو دسته از دانشجویان،
دادههای صفر و یکی تجمیع و به بررسی این دادهها مبتنی بر نظریات پنجگانه لینچ پرداخته شد که نتایج آن در
جدول  1ارایه گردیده است:
جدول  ،2درصد کاربرد معیارهای پنجگانه لینچ (راه ،لبه ،گره ،نشانه و محدوده) را [با درنظر داشتن
زیرمعیارهای مرتبط با آن و میانگین حاصل از بکارگیری این زیرمعیارها در در نقشههای شناختی دانشجویان]
نشان میدهد .یافتهها حاکی از این است که در شکلدهی خوانایی در ساختار نقشههای ذهنی افراد ،بیشترین تأثیر
و تکرار در نمایش معیارهای پنجگانه لینچ مربوط به معیار لبه و پس از آن معیار محدوده ،نشانه و راه بوده است.
بررسی نقشهها نشان میدهد کمترین تعداد کاربرد و تکرار نمایش مربوط به گره و زیرمعیارهای مرتبط با آن بوده
است .بنابه این یافتهها در محدودۀ مورد مطالعۀ این پژوهش ،گرهها ساختار ذهنی و نقشههای شناختی دانشجویان
را کمتر از دیگر معیارهای مؤثر در خوانایی تبیینکردهاند.

ش
ت:4
مس� انتخاب شده در پژوهش
بخ� از ی
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با جمعبندی نظرهای مط رحشده در باب خوانایی و ثبت تصویر ذهنی و عناصر پنجگانۀ لینچ که دارای
بیشترین تکرار محتوا در بین نظرهای دیگر در این حوزه بوده است؛ معیارهای مورد بررسی در پژوهش حاضر
که مبنایی برای تفسیر ترسیمها محسوب میشوند جمعآوری گردید .هر یک از این معیارها با توجه به نظرهای
پرتکرار اندیشمندان حوزه ،بخصوص نظریۀ لینچ ،به شاخصههای کالبدی و کیفی مؤثر خود [مطابق جداول]
تقسیمبندی گردید .شاخصههای کالبدی موجود در راه ،لبه ،گره ،نشانه و محدوده؛ کفسازی ،آرایش فیزیکی
ساختمانها ،مصالح و  ...را شامل میشود و در مقابل از سادگی ،وضوح بصری ،نظم ،گوناگونی و  ...می توان
به عنوان شاخصههای کیفی نام برد.
در نهایت به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر ثبت تصویر ذهنی خوانا در بین دانشجویان هر دو گروه نسبت
به محدوده انتخابی شاخصههای کالبدی و کیفی مرتبط با عناصر پنجگانۀ لینچ تنظیم شد .هر یک از کروکیهای
ترسیمشده توسط دانشجویان با توجه به وجود و یا عدم وجود این شاخصهها به صورت مقادیر صفر و یک،
کدگذاری و مورد بررسی قرار گرفتهاند.

ج :1کدگذاری معیارهای کالبدی و ف
خوانا� و زیرمعیارهای مرتبط با آن برای یک نمونه از کرویکها
کی� مؤثر بر
ی
کی� ذکرشده  =1 ،وجود شاخصۀ کالبدی و ف
( =0عدم وجود شاخصۀ کالبدی یا ف
کی� ذکرشده)

کدگذاری صفر و یکی

معیارهای تأثیرگذار
در خوانایی

زیرمعیارها
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1

راه
Path

2

لبه
Edge
یا مرز
Boundary

3

گره
Node
یا نقطه
Point

کیفیات سکانسهای راه

مصالح
رنگ

0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0

بافت
جداره ها

0

نظم
گوناگونی و اجزای ناهامنند
تقارن نسبی
ریتم و هارمونی

سلسله مراتب مسیر
پیوستگی
کمک به مترکز پیاده
محصوریت
کفسازی راه
راهنامی مسیریابی در راه (جهت راه)
کالبدی
آرایش فضایی ساختامنهای اطراف راه
درختکاری راه
عدم محصوریت کامل
کیفی استمرار لبه
منایانی و وضوح برصی لبه و مرز
کالبدی مصالح لبهها
منایانی و وضوح برصی
سادگی
نظم
گوناگونی عملکردی

کیفی
کیفیات سکانسهای گره

گوناگونی و اجزای
ناهامنند

گوناگونی منا
ارتفاع

تقارن نسبی
ریتم و هارمونی
کالبدی

آرایش فضایی ساختامنهای اطراف گره
راهنامی مسیریابی در گره

0

0
0
0
0

4

نشانه

کدگذاری صفر و یکی

معیارهای تأثیرگذار
در خوانایی

زیرمعیارها

کیفی

سادگی درک نشانهها
منایانی و وضوح برصی و تضاد با زمینه
در نشانهها
گوناگونی و تسلسل نشانهها

1
0

کالبدی مصالح نشانه

1

سلسله مراتب عملکردی
فضای باز بین ساختامنها
وحدت و پیوستگی

0
1
1

سادگی

0
نظم

5

محدوده
District
قلمرو
Domain

کیفی
کیفیات سکانسهای محدوده

گوناگونی و اجزای
ناهامنند

1
گوناگونی عملکردی ساختامنهای
محله
مصالح
رنگ
گوناگونی منا
بافت
جدارهها
ارتفاع

تقارن نسبی
ریتم و هارمونی
راهنامی عملکردهای موجود در محدوده
کالبدی
مصالح محدوده

0
0
0
0
0
0
1
0
1

منبع :نگارندگان

ج  - 2درصد کاربرد معیارهای پنجگانه لینچ در ترسیمات

معیارهای پنجگانه لینچ

راه

لبه

گره

نشانه

محدوده
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درصد کاربرد معیارهای پنجگانه لینچ
33.23
62.82
7.03

33.33
38.11

بررسی تکرار معیارهای پنجگانه لینچ از جمله نشانهها ،راهها ،گرهها و ...و همچنین زیرمعیارهای مربوط به
هریک از این معیارها که در جدول  3ارائه گردیده است ،در نقشههای شناختی انجام پذیرفت .این بررسی کمک
کرد تا بتوان جزئیات مورد نظر خود در رابطه با هریک از زیرمعیارهای مربوط به معیارها و تأثیر آن در خوانایی
را جستجو کنیم و همچنین با مصاحبۀ توامان با دانشجویان در این تجریۀ آموزشی ،به بررسی الگوهای ذهنی افراد
از این محدوده بپردازیم.
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Landmark

1

ج :3بررسی تکرار معیارهای پنجگانۀ لینچ و زیرمعیارهای مرتبط با آن در کروکیها

1

راه
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کالبدی

2

لبه
Edge
مرز
Boundary

3

گره
Node
نقطه
Point

4

نشانه -
Landmark

گروه اول
( 14نفر)

کیفی

کیفی
کالبدی

سادگی

0

0

0

منایانی و وضوح برصی راه

3

6

9

نظم

4

4

8

گوناگونی و اجزای ناهامنند

1

3

4

تقارن نسبی

4

5

9

ریتم و هارمونی

5

8

13

سلسلهمراتب مسیر

4

3

7

پیوستگی

4

5

9

کمک به مترکز پیاده

3

5

8

محصوریت

8

7

15

کفسازی راه

4

5

9

راهنامی مسیریابی در راه (جهت راه)

0

0

0

آرایش فضایی ساختامنهای اطراف راه

5

8

13

درختکاری راه

7

10

17

عدم محصوریت کامل

6

7

13

استمرار لبه

7

11

18

منایانی و وضوح برصی لبه و مرز

8

10

18

مصالح لبهها

3

4

7

نمایانی و وضوح بصری

3

1

4

سادگی

0

0

0

3

0

3

گوناگونی عملکردی

1

1

2

مصالح

0

0

0

رنگ

0

0

0

کیفیات سکانسهای راه

نظم

کیفی

کیفی

کالبدی

گوناگونی و اجزای
ناهامنند

گوناگونی
منا

بافت
جداره
ها

0

0

0

ارتفاع

2

1

3

تقارن نسبی

3

0

3

ریتم و هارمونی

3

0

3

آرایش فضایی ساختامنهای اطراف گره

3

1

4

راهنامی مسیریابی در گره

0

0

0

سادگی درک نشانهها

2

8

10

منایانی و وضوح برصی و تضاد با
زمینه در نشانهها

1

8

9

گوناگونی و تسلسل نشانهها

0

7

7

مصالح نشانه

3

3

6

کیفیات سکانس های گره

کالبدی

گروه دوم
( 12نفر)
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گروه اول (14
نفر)

فضای باز بین ساختامنها

5

6

11

وحدت و پیوستگی

5

9

14

سادگی

0

0

0

8

10

18

گوناگونی عملکردی
ساختامنهای محله

2

5

7

مصالح

7

0

7

رنگ

0

0

0

کیفیات سکانسهای محدوده

کالبدی

گوناگونی و اجزای
ناهامنند

گوناگونی
منا

بافت
جداره
ها

7

0

7

ارتفاع

3

7

10

تقارن نسبی

7

3

10

ریتم و هارمونی

8

11

19

راهنامی عملکردهای موجود در
محدوده

0

0

0

مصالح محدوده

8

0

8

در بررسی تکرار نمایش زیرمعیارهای مربوط به هریک از معیارها بیشترین تکرار نمایش و تأثیرپذیری مربوط
به نمایش ریتم و هارمونی در محدوده بوده است .دانشجویان در ترسیمات خویش هارمونی و ریتم موجود در بین
ساختمانها ،عملکردها ،فضاهای سبز و مسیرها را بیشتر از سایر زیرمعیارها به نمایش گذاشتهاند .رتبه بعدی در
تکرر نمایش مربوط به نمایش نظم موجود در محدوده باغ تا دانشکده ،سلسلهمراتب عملکردی محدوده تا رسیدن
به فضای دانشکده ،استمرار لبهها در باغ ملی و نمایانی و وضوح بصری آنها بوده است .جایگاه بعدی متعلق به
تکرار نمایش آرایش درختکاری در اطراف مسیر رسیدن به دانشکدۀ معماری میباشد.
•راه (مسیر) :در ارتباط با معیار اول لینچ یعنی راه ،بیشترین تکرار در زیرمعیار درختکاری راه در بین
نقشههای کروکیوار دانشجویان مشاهده شد .پس از آن محصوریت راه توسط عناصر طبیعی و غیر
طبیعی اطراف آن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است .زیر معیار پر تکرار سوم نیز به طور
مشترک به آرایش فضایی ساختمانهای اطراف راه و ریتم و هارمونی سکانسهای راه مربوط میشود.
•لبه :در معیار دوم لینچ یعنی لبه قویترین تبیینکنندههای خوانایی محیط مربوط به نمایانی و وضوح
بصری لبه و مرزها و استمرار لبهها به صورت توأمان بوده است .رتبۀ بعدی مربوط به عدم محصوریت
کامل این لبهها و خلق لبههای آزاد بوده است .در کروکیهای ترسیم شده توسط دانشجویان درختان
موجود در لبهها که مسیرها را در بر گرفتهاند بسیار تکرار شده است .گویی تکرار این درختان خود لبه
و مرزی بدون محدودیت را بین مسیر و ساختمانهای اطراف ایجاد کرده است .باید توجه داشت که
اگرچه چشمانداز ردیفی از درختان در مسیر یکی از عوامل مؤثر در ثبت تصویر ذهنی در بین دانشجویان
شناخته شده است ،ولی این به آن معنی نیست که این درختان اگر با آرایش دیگری در باغ قرار گیرند و
یا به صورت مجزا و بدون ارتباط با هم کاشته میشدند باز هم یکی از عوامل مؤثر در خوانایی نقشههای
شناختی دانشجویان تشخیص داده شوند.
•گره :یافتهها نشان میدهد کروکیهای دانشجویان معیار سوم یعنی گرهها را به تعداد بسیار محدودی
نمایش دادهاند و دانشجویان در نقشههای شناختی خود ،کمتر گرهها و زیرمعیارهای مربوط به آن را به
خاطر سپرده بودند .در بررسی تصاویر ذهنی ثبتشده ،گرهها قابل تفسیر نیستند.
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5

کیفی

قلمرو
Domain

گروه دوم
( 12نفر)

سلسله مراتب عملکردی

9

9

18

نظم

محدوده
District

مجموع
( 26نفر)

معیارهای
تأثیرگذار در
خوانایی

زیرمعیارها

72

سال اول  /شامره دوم  /پاییز و زمستان 1400

•نشانه :در ارتباط با معیار چهارم لینچ یعنی نشانهها ،سادگی درک نشانهها و پس از آن نمایانی ،وضوح
بصری و تضاد با زمینه در نشانهها بیشترین تکرار را در کروکیهای ترسیم شده داشتهاند .دانشجویان در
نقشههای شناختی ترسیم شدۀ خویش از سر در باغ ملی ،سر در ورودی دانشکده و آرایش پرسپکتیوی
درختان باغ به عنوان نشانههای مسیر ورودی باغ ملی تا دانشکدۀ معماری استفاده کرده بودند.
•محدوده :یافتههای حاصل از بررسی محدوده به عنوان معیار پنجم نشان دادهاست که ریتم و هارمونی
موجود در بین ساختمانها با عملکردهای مختلف ،مسیرها ،درختان و سایرعوامل فیزیکی موجود در
باغ را میتوان به عنوان زیرمعیار مهم ،مؤثر و پرتکرار در تصویر ذهنی دانشجویان در این معیار معرفی
کرد .نظم موجود در محدوده باغ ملی ،سلسله مراتب عملکردی موجود در محدوده تا دانشکدۀ معماری
و وحدت و پیوستگی محدوده باغ نیز از زیرمعیارهای پرتکرار در نقشههای شناختی دانشجویان بوده
است.
در کروکیهای تعداد زیادی از دانشجویان که در ترسیم خویش از سر در باغ ملی ،خیابان امام خمینی را به
تصویر کشیده بودند این سردر را به عنوان لبهای در نظر گفته بودند که هیاهوی شهری و اتومبیلها در یکسو
و باغ و درختان آن در سوی دیگر آن قرار میگیرند .گویی سر در باغ ملی دیواری است پشت به سوی ازدحام و
هیاهوی ماشینی شهر و رو به سوی باغ.
همچنین مطالعۀ تطبیقی بین دانشجویان معماری داخلی و معماری نشان میدهد تعداد زیادی از دانشجویان
معماری داخلی در ترسیم نقشههای شناختی خود از روش ترسیم پالن قسمتی از محدوده و دانشکدۀ خود استفاده
کردهاند و پرسپکتیو مورد نظر خود را در کنار آن جای دادهاند این در حالی است که تقریبا هیچیک از دانشجویان
معماری برای ترسیم کروکیهای خود از محدوده باغ ملی تا دانشکدۀ معماری ،پالن ترسیم نکرده و برای بازنمایی
تصویر ذهنی خویش پرسپکتیو و مقطع کلی و سلسلسه مراتبی و یکپارچه محدوده را ترسیم کردهاند .از جمله
تفاوتهای دیگر بین کروکیهای ترسیم شدۀ دانشجویان معماری و معماری داخلی میتوان به این نکته اشاره
کرد که دانشجویان معماری داخلی در ترسیمات خویش جزئیاتی مثل مصالح آجری و سنگی و بافت جدارههای
محدوده را به نمایش گذاشتهاند و در مقابل در نقشههای ذهنی هیچیک از دانشجویان معماری این زیرمعیارها در
ترسیمات دیده نشد.
در کاربرد نشانهها نیز بین دانشجویان معماری و معماری داخلی تفاوتهایی دیده میشود .نشانههایی چون
سردر باغ ملی ،سردر ورودی دانشکدۀ معماری و آرایش پرسپکتیوی درختان مسیر به وفور در ترسیمات دانشجویان
معماری یافت میشود و این در حالی است که دانشجویان معماری داخلی نشانههای محیط را به ندرت ترسیم
کردهاند و برای آنان وضوح بصری الزم و تضاد با زمینه را نداشته است.
از جمله تفاوتهای دیگری که در نقشههای شناختی دانشجویان شناسایی گردید توجه بیشتر به تقارن در باغ
ملی و ترسیم آن توسط دانشجویان معماری داخلی در مقایسه با دانشجویان معماری بوده است .در مقابل نمایش
ارتفاع بیشتر سردر باغ ملی به عنوان نشانه بارز باغ و ساختمانهای مربوط به آن توسط دانشجویان معماری اتفاق
افتاده است .در تعدادی از نقشههای شناختی دانشجویان معماری سردر باغ ملی به طرز اغراق آمیزی دارای ارتفاع
بیشتری نسبت به دیگر ساختمانهای موجود در محدوده و خیابان امام خمینی بوده است.
نکتۀ دیگری که از نقشههای شناختی دانشجویان معماری و معماری داخلی برداشت شده است نزدیکی تعداد
و تکرر کاربرد معیارهای لینچ در زیرمعیارهای مربوط به معیار مسیر و لبه در بین دانشجویان معماری و معماری
داخلی بوده است .در مقابل در زیرمعیارهای مربوط به معیار نشانه و محدوده بین این دو گروه دانشجو پراکندگی
کاربرد بیشتری مشاهده میشود.
یکی از تشابههای موجود در نقشههای شناختی دانشجویان معماری و معماری داخلی نیز این نکته بوده
است که هر دو گروه دانشجو تمایل داشتند جزئیات بیشتری از فضای دانشکدۀ معماری و اطراف خود که آشنایی
بیشتری با آن داشتند را نشان دهند و در مقابل ساختمانهای موجود در محدوده باغ ملی به شکل مکعبهای
خالص و بدون هیچگونه جزئیاتی ترسیم شدند.

گ�ی
نتیجه ی
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در این پژوهش به منظور پاسخ به پرسش اصلی که بازشناسی عوامل مؤثر بر ثبت تصویر ذهنی خوانا در فرآیند
ادراک دانشجویان در محدودۀ تردد روزانه آنها بوده است ،از مدل ترسیمی -طراحی و ترسیم نقشههای شناختی
توأمان با مصاحبه استفاده شد .معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در خوانایی محیط طبق نظریات اندیشمندان این
حوزه استخراج گردید.
نتایج حاصل از بررسی معیارهای پنجگانه لینچ و زیرمعیارهای مربوط به هر یک از این معیارها در نقشههای
شناختی دانشجویان نشان میدهد که در شکلدهی خوانایی در ساختار نقشههای ذهنی افراد از این مکان ،بیشترین
تأثیر مربوط به معیار لبه ( )%62.82و سپس معیار محدوده ،نشانه و راه بوده است و همچنین کمترین تأثیر مربوط
به گره ( )%7.03و زیرمعیارهای مرتبط با آن بوده است.
ترتیب تکرر نمایش زیرمعیارهای مربوط به هریک از معیارها نشان میدهد بیشترین تأثیرپذیری دانشجویان
از زیرمعیار ریتم و هارمونی در معیار محدوده بوده است .رتبۀ بعدی در تکرر نمایش مربوط به نمایش زیرمعیار
نظم موجود در باغ در معیار محدوده و همچنین زیرمعیار سلسله مراتب عملکردی در همین معیار ،زیر معیار
استمرار لبهها و نمایانی و وضوح بصری آنها در معیار لبه بوده است .آرایش درختکاری اطراف مسیر در معیار
راه در رتبه بعدی قرار میگیرد.
نتایج حاصل از مقایسۀ نقشههای شناختی دانشجویان معماری و معماری داخلی ،تمایل بیشتر دانشجویان
معماری داخلی به ترسیم پالن محدوده و گرایش دانشجویان معماری به ترسیم مقاطع یکپارچه محدوده و
پرسپکتیوهایی از محدوده را نشان داده است .همچنین دانشجویان معماری داخلی در ترسیمات خویش مصالح
آجری و سنگی و بافت جدارههای محدوده را به نمایش گذاشتهاند که در کروکیهای دانشجویان معماری دیده
نشد .ترسیم نشانههای بارز موجود در محدوده از جمله سردر باغ ملی و سردر ورودی دانشکدۀ معماری در بین
دانشجویان معماری بسیار پرتکرارتر از دانشجویان معماری داخلی بوده است.
توجه به تقارن باغ ملی در کروکیهای دانشجویان معماری داخلی و نمایش ارتفاع اغراق آمیز سردر و
ساختمانهای باغ ملی توسط دانشجویان معماری اتفاق افتاده است .همچنین هر دو گروه دانشجو جزئیات
بیشتری از فضای دانشکدۀ معماری و اطراف خود که آشنایی بیشتری با آن داشتند ترسیم کردند.
نتایج حاصل از این پژوهش با یافتههای تولمن ( )1948مبنی بر در ابتدا آموخته شدن ،و سپس ذخیره و
بازیابی محیط در فضای حافظه و مدل ذهنی همخوانی دارد  .پژوهش با قسمتی از نظریات هاک ( )2001آنجا
که نقشههای ذهنی را حاصل ثبت مستقیم و حضوری اطالعات دریافتشده از محیطی فیزیکی میداند ،همسویی
دارد .پژوهش همچنین با عقاید کیم ( )1999مبنی بر استفاده از نقشههای شناختی به عنوان ابزار ساختار
بخشیدن ،تفسیر و مدیریت مجموعه اطالعات همجهت است .یافتههای پژوهش ساواج و یونگ ( )1996که با
نظر به تئوری لینچ ویژگیهای مؤثر بر خوانایی منظر شهری را راه ،گره و علیالخصوص نشانه معرفی نمودند با
پژوهش حاضر همپوشانی دارد .در بحث ترتیب اهمیت پنج معیار لینچ در مکان مورد بررسی پژوهش حاضر با
پژوهش ساواج و یونگ غیر هم جهت است.
این پژوهش با علم به محدودیتهای موجود در این شیوه از برداشت داده ،یعنی ترسیم کروکیها و تصاویر
ذهنی که یکی از روشهای مطالعۀ میدانی محسوب میشود ،صورت گرفته است .به طور مثال خطاهایی که بعض ًا
به ترسیمکننده و یا تفسیرکننده بنا به ماهیت پردازش دادههای ذهنی در کاهش یا افزایش اطالعات برمیگردد.
هرچند پژوهش حاضر در جامعه آماری خود افرادی را انتخاب کرده است که مهارت ترسیمی دارند و از این
طریق در این پژوهش تاثیر عوامل مداخلهگر به حداقل رسانده شده است .پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آتی و
مطالعات موردی ،به منظور کاهش این محدودیتها اقدامهای تکمیلی همچون مصاحبه -که در این پژوهش نیز
مورد استفاده قرار گرفت -در فرایند تحقیق و به منظور شناسایی عوامل محیطی موثر بر خوانایی ،منظور شود.
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Abstract
Problem statement-Readability is an effective quality in making and recording our mental image of environment that has been regarded in psychology, architecture, urban design and other interdisciplinary
sciences. The cognition of affective factors on the readable mental image can facilitate the process of perception, mindfulness, and consequently familiarity with the environment and result in the emotional satisfaction of environment. Research objective-Therefore, the aim of this paper is identifying and understanding the affective factors on legible mental image in the perception process. The statistic community for this
research have been chosen among the students in architecture and interior architecture master of University
of Art. The place to study is the zone of their daily travels (the zone of university entrance, from the southeast side of National Garden’s main entrance to the Faculty of Architecture, located in the south of university of Art). In general view this zone seems to be a legible space, but the factors affecting the perception
as a readable space are questioned in this study. Research methods-The research method is qualitative and
experimental. First, the main criteria related to environmental readability were identified in according to
Kevin Lynch’s theory about readability in the field of urban and environmental psychology, then sub-criteria were identified in the other researchers’ theories. In the next phase, the drawn cognitive maps of students
were analyzed and interpreted by these criteria -physical and qualitative-. Research Result-Findings of the
research show that the readability of students’ mental maps is most affected by the edge parameter. Also, the
criteria rankings show the most impact of students from the rhythm and harmony in the district parameter.
The next rank has been the other criteria of district and edge parameters. Also, a comparative study between
students in two disciplines reveals differences in the recording of readability of mental maps.
Keyword: Perception, Mental Image, Readability, Cognitive Map
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