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ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

بازشناسی عناصر مؤثر بر خوانایی در ادرا ک بزرگساالن

چکیده
خوانایی کیفیتی از محیط است که به فضای شهری وضوح بخشیده و سبب میگردد که سیمای شهر بهتر به ذهن سپرده
شود .دیدگاه کوین لینچ در ارتباط با کیفیت نمایانی از کاملترین نظریات است و سایر نظریات ادامه دهنده این نظریه
میباشند .لینچ معتقد بود که خوانایی شهری متأثر از عناصر پنج گانه میباشد .در واقع هنگام قرارگیری در محیط خوانا،
تصویرذهنی افراد درقالب نقشههای شناختی از محیط ،به سهولت شکل میگیرد و بر این اساس افراد به هنگام حرکت
درفضا به آسانی مسیریابی نموده و حس سردرگمی نخواهند داشت .چگونگی شکلگیری تصویرذهنی و در ادامه فرآیند
شکلگیری نقشه شناختی ،به نسبت ادرا ک افراد از فضا درگروههای سنی مختلف ،متفاوت است و هرگروه به اقتضای سن
و نیازهای خود جنبههای متفاوتی از فضای شهری را به خاطر میسپارد.
مقاله حاضر با هدف ایجاد فضای شهری خوانا برای بزرگساالن با استفاده از تحلیل نقشههای شناختی شهروندان و
استنتاج شباهتهای ادرا کی آنان تدوین گردیده است .روش مقاله از نوع توصیفی_آماری است و از روش کتابخانهای_
اسنادی برای جمعآوری مبانی نظری و از روشهای میدانی ،ابزارهای پرسشنامه ،مشاهده و تکنیک نقشه شناختی برای
جمعآوری اطالعات استفاده شده است .گروه هدف را سا کنان ،کسبه و استفادهکنندگان از محیط با گروه سنی  15-64سال
تشکیل میدهند و حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران  132نفر محاسبه شده است .به منظور تحلیل اطالعات از
روشهای آماری_تحلیلی همچون  Spssو آزمون  Chi Squareو روی هم اندازی نقشههای شناختی ترسیمی برای استنتاج
یافتهها استفاده شده است.
یافتههای مقاله منتج از معیارها و شاخصهایی است که در محیط مطالعه آزمون شده است و حکایت از آن دارد که ساختار
ادرا کــی بزرگساالن به ترتیب از طریق عناصر مسیر،گره و نشانه خوانا شکل میگیرد .ا کثریت شهروندان فضای شهری را
مطابق دستهبندی اپلیارد بر مبنای نظم متوالی ترسیم نمودهاند و تنها  22درصد از آنان ترسیم فضایی از محیط داشتهاند.
همچنین ارتباط مستقیم میان عناصر شاخص در ذهن بزرگساالن در بازههای سنی متفاوت و خوانایی محیط وجود دارد.

.1مقدمه
همان طور که میدانیم ،محیط شهری بستر زندگی اجتماعی است
و فضای شهری به عنوان جزئی از آن پذیرای اقشار گونا گون جامعه
میباشد .یکی از اساسیترین ویژگیهای یک فضای شهری موفق
برآورده نمودن نیازهای شهروندان است که این نیازها در گروههای
سنی مختلف متفاوت است .در واقع افراد به هنگام حضور در فضا،
با حواس خود به ادرا ک محیط میپردازند تا بتوانند با آن ارتباط
برقرارکنند .اساسیترین جز در برقراری این ارتباط ،شکلگیری
تصویرذهنی مناسب از محیط است؛ بدین معنی که افراد به هنگام
قرارگیری درفضا به طور ناخودآ گاه کلیت آن را درذهن خود ثبت
میکنند و از این تصویر درمواجه بعدی با محیط ،برای مسیریابی
استفاده میکنند .چنین قابلیت ذهنی منجر به تشکیل نقشه
شناختی میگردد.
از دیگر سو ،شکلگیری نقشه شناختی فرد از فضا ،در وحله نخست
متأثر از میزان خوانایی محیط است .بدین معنی که یک محیط
خوانا به مخاطب خود امکان ایجاد نقشه شناختی منحصر به
فردی 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 .همچنین گرچه فرآیند شکلگیری
تصویر ذهنی در افــراد دارای شباهتهای کلی میباشد ،اما به
سبب تفاوتهای ادرا کی متأثر از سن ،جنسیت و نیازهای افراد،
نقشههای شناختی متفاوتی در ذهن اشخاص شکل میگیرد.
شمارهبیستوسوم بنابراین گروه سنی بزرگساالن نیز بنا به اقتضای سن در بازههای
تابستان  1396مختلف ،ادرا ک شناختی متفاوتی از فضا دارندکه سبب شکلگیری
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه نقشههای شناختی متفاوتی در ذهن آنها میگردد.
علمی-پژوهشی
این مقاله با هدف ایجاد فضای شهری خوانا برای بزرگساالن با
استفاده از تحلیل نقشههای شناختی شهروندان انجام گرفته
و در پی پاسخ به این سئوال است که چگونه میتوان با تحلیل
نــقــشـههــای شناختی شــهــرونــدان ،فــضــای شــهــری خــوانــا بــرای
گــروههــای سنی مختلف ایجاد نمود .فــرض تحقیق بر ایــن است
که میان تحلیل نقشههای شناختی بزرگساالن و خوانایی فضای
شهری ارتباط معنیداری وجود دارد .در ادامه به تدوین پیشینه
مطالعه ،مبانی و چارچوب نظری ،روش بررسی ،یافتهها و در
نهایت نتیجهگیری پرداخته شده است.
.2چارچوب نظری
باتوجه به این که در این مقاله به بررسی ارتباط مفاهیمی چون
تصویر ذهنی ،نقشه شناختی با کیفیت خوانایی و چگونگی ایجاد
خوانایی محیط برای بزرگساالن میپردازیم ،در پیشینه مطالعه
سعی بر این است که مختصری از تحقیقات مشابه در زمینه این
مفاهیم ارائه گردد که بدین شرح است:
اصطالح نقشه شناختی بــرای نخستین بارتوسط "تولمان" طی
مطالعات او بر روی رفتار موشها بیان شــد .وی ایــن قابلیت را
مدل ذهنی نامید ( .)Tolman,1948پس از او "لینچ" عناصر راه،
نشانه ،گره ،محدوده و لبه را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر نمایانی
شهر معرفی نمود ( .)Lynch,2004در ادامه تحقیقات او "اپلیارد"

18

بازشناسی عناصر مؤثر بر خوانایی در ادرا ک بزرگساالن

شکل ،نمایانی و کاربری را عوامل مؤثر بر سازماندهی بصری از شهر
و خوانایی معرفی نمود (.)Appleyard,1978
"ساواج و هنری" بر مبنای تئوری لینچ و با استفاده از نقشه شناختی
به جانمایی و تشخیص مکانها و فعالیتها پرداختند .آنها عوامل
خوانایی منظر شهری را نشانه ،راه و گره معرفی نمودند و از این بین
تأ کید بیشتری بر روی عنصر نشانه داشتند (.)savage,Henry,1996
"نگرو" به بررسی نقشه ذهنی شهروندان از محیط پرداخت و نشانه
را مهمترین عنصر در نقشههای شناختی معرفی نمود .او بیان کرد
که کنتراست بیشتر بین لبه جلویی ابنیه با پس زمینه خیابان،
رنگ و عناصر نما بر تشکیل نقشه ذهنی شهروندان تأثیرگذار است
(.)Negro,2003
"ارایدین" خوانایی و تصویر ذهنی محیط را براساس پیچیدگی،
گونا گونی ،پیوستگی ،سلسله مراتب و یکپارچگی بررسی نمود
(" .)Eraydin,2007شکوهی" عناصر نقشه شناختی افــراد 20-40
سال را بر مبنای تئوری لینچ مــورد بررسی قــرار داد و نقشههای
ترسیمی شهروندان را به پنج دسته متوالی ،فضایی ،موزاییکی،
فاقد الگو وکامل نشده دستهبندی نمود (.)Shokouhi,2010
"پــایــدار" با استفاده از روش تحلیل محتوا ،فا کتورهای محیطی
مؤثر بر انتخاب مسیر و رفتار پیاده را بررسی نمود و پس از آن رابطه
میان ادرا ک خوانایی ،مسیریابی و پیچیدگی در فرآیند انتخاب
مسیر را مورد بررسی قرار داد و دریافت پیچیدگی و خوانایی نسبت
عکس دارنــد (" .)Paydar,2012زنگین و اردوغ ــان" با استفاده از
تئوری لینچ ،به بررسی ادرا ک عالئم متمایز در محیط ،بینظمی
و ریتم با استفاده از نقشههای شناختی ترسیمی افراد پرداختند
(".)Zengin,erdogan,2013مــهــدزر و سفری" نیز در تحقیقات خود
دریافتند که عناصر دو بعدی لینچ از جمله راه ،لبه و تا حدودی
محدوده در ادرا ک محیط دارای تأثیرگذاری زیــادی میباشند و
هندسه فضایی سبب ایجاد وحدت فضایی و در نتیجه ادرا ک بهتر
محیط میگردد .بنابراین برای ایجاد یکپارچگی فضایی و سهولت
ادرا ک محیط هندسه فضایی خــوانــا کننده محیط نیاز است
(.)Mahdzar,Safari,2014
"بــورال و منقتی" مطالعاتی بر روی یادگیری مسیرهای شهری با
استفاده از نقشههای شناختی انجام دادند تا تأثیر سن افراد را بر
روی ترسیم نقشههای شناختی بررسی نمایند .نتایج نشان داد
که افــراد  60-70سال بــرخــاف 20-30سال در جانمایی نشانهها
به زمان بیشتری برای یادگیری محیط نیاز دارنــد؛ در صورتی که
تجسم فضایی جوانان قویتر میباشد .همچنین سالخوردگان در
نامگذاریمکانهادقیقترمیباشند(.)Borella,Meneghetti,2012
" دامایانتی و فلوریان" با بررسی نقشههای شناختی شهروندان و
عناصر لینچ ترسیمی ،دریافتند که جوانان تصویر ذهنی بهتری از
محیط دارا میباشند زیرا به سهولت با محیط ارتباط برقرار نموده
و آن را ادرا ک مینمایند و نشانههای با قدمت کالبدی اجزای مهم
منظر شهری را تشکیل میدهند .همچنین بیان نمودند عامل
معنی دارای اهمیت بسیاری در شرح محیط و نشانههای موجود
در آن میباشد ( .)Damayanti,Florian,2013جــدول شماره ()1
پیشینه مطالعه مرتبط با مقاله را نشان میدهد.

جدول شماره :1پیشینه مطالعه مرتبط با مقاله
سال
1996
2003
2007
2012

نظریهپرداز
ساواج_هنری
نگرو
ارایدین
پایدار

 2012بورال_منقتی

روش
نوع اثر
تئوری لینچ_ تکنیک نقشه شناختی
مقاله
تئوری لینچ_ تکنیک نقشه شناختی
مقاله
پایان نامه تئوری لینچ
تئوری لینچ_ مسیریابی_تحلیل محتوا
مقاله
مقاله

تکنیک نقشه شناختی

 2012دامایانتی_ فلوریان مقاله

تئوری لینچ_ تکنیک نقشه شناختی

 2013زنگین_ اردوغان

مقاله

تئوری لینچ_ تکنیک نقشه شناختی

 2014مهدزر_ سفری

مقاله

تئوری لینچ_ spss _space syntax

و کلیه ویژگیهای پــردازش شده از آن میباشد که بخشی از این
تصویر ذهنی نقشه شناختی است (.)Pakzad,Bozorg,2014:203
 .2.1.1.1نقشه شناختی
“نیسر” بیان کرد که نقشه شناختی طرح وارهای جهت یافته،
ســاخــتــاری فــعــال و شناختی اس ــت .در واق ــع طــرح واره ذهنی
درون فرد ادرا ک کننده بوده و کیفیت آن را تجربه تعیین میکند
( “.)Neisser,1976کوییپرز و لویت” نیز بیان کردند که نقشه شناختی
در آ گاهی از ساختار فضا ،یکپارچه نمودن مشاهدات و پی بردن به
ساختار فضایی براساس ادرا ک کاربرد دارد (.)Kuipers,Levit,1990
“کیچین” نقشه شناختی را فرآیند رمزگذاری ،جمعآوری و اصالح
اطالعات محسوس و تجربه شده نامید و بیان نمود هنگامی که
شماره بیستوسوم
نقشه یک محیط در ذهــن فــرد شکل میگیرد ،او فــرم محیط را
تابستان 1396
به راحتی ادرا ک میکند و در هر دقیقه میداند در کجا قرار دارد ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی
(".)Kitchin,1994کیم“ عنوان کرد که نقشه شناختی ،ابزار ساختار
بخشیدن ،تفسیر و مدیریت مجموعه پیچیده اطالعات است و
بازنمایی محیط با ترسیم کروکی و محدود نمودن مرزها صورت
میگیرد ( .)Kim,1999در واقــع افــراد با حرکت در فضا به نقشه
شناختی خود شکل میدهند که این متکی به فا کتورهای محیطی
و فردی است ( .)Long,2007بنابراین نقشه شناختی ،ساختاری
ذهنی اســت کــه مــردم بــرای ارائ ــه اطالعاتی در خصوص محیط
روزانــه خود از آن استفاده میکنند ()Habib,Sashourpour,2012
که ممکن است شامل اجزای فضایی(عناصر لینچ) و یا ویژگیهای
حسی(صدا ،احساس) باشد (.)Khazravi, Karimipour,2012
طبق نظر"موندسچین"عناصر نقشه شناختی عبارتند از نقاط،
خطوط و حوزهها که در بررسی این عناصر در سایر نظریات همچون
تصویر ذهنی "لینچ" (راه ،نشانه ،لبه ،گره و محله) ،دیدگاه" نوربرگ
شولتز" (مکان ،راه ،قلمرو) ،دیدگاه "استی" (نقاط ،مرزها ،راهها،
موانع) ،در واقع همه موارد بیان شده تعاریف متفاوتی از سه عنصر
اصلی نقشه شناختی میباشند ()Pakzad,Bozorg,2014:207
.قوانین بصری گشتالت نیز راه و لبه را به عنوان اجزای پیوستگی
معرفی مینماید که از عوامل ایجاد خوانایی در محیط میباشند
( .)Eraydin,2007:59جدول شماره ( )2عناصر نقشه شناختی را
نشان میدهد.
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همان طور که پیشینه مطالعات مرتبط با موضوع مقاله نیز نشان
مـیدهــد ،از بین سایر عــوامــل مؤثر بــر کیفیت خــوانــایــی ،عناصر
تصویرذهنی"لینچ" به خصوص نشانه تأثیر بسزایی بر شکلگیری
ادرا ک مؤثر از فضای شهری و در نتیجه تشکیل نقشه شناختی
کامل از فضا در ذهــن بزرگساالن داراس ــت که ایــن مهم خــود در
ایجاد نمایانی در محیط مؤثر اســت .در بخش بعدی مقاله به
شرح این مفاهیم از دیدگاه اندیشمندان میپردازیم .در ادامه به
شرح دیدگاههای نظری و موضوعات مرتبط با ادرا ک شناختی و
خوانایی پرداخته میشود.
 .2.1ادرا ک شناختی
درگ ــذار از واقعیات وارد شــده بــه مغز (احــســاس) انــســان بخشی
از آن را انتخاب مینماید و بــه عــنــوان یــک عینیت میشناسد
(ادرا ک) تا به این جا هنوز در سطح انتزاعی قــرار دارد اما پس از
این که از عینیت درک شده از محیط یک تصویر ذهنی ساخت
(شناخت) آن را مال ک ارزیابی خود قــرار میدهد و بــرای انتخاب
رفــتــار مناسب بــا شــرایــط بــه سطح ملموس زنــدگــی پــا مـیگــذارد
( .)Pakzad,Bozorg,2014:55بنابراین ادرا ک شناختی فرد از فضا
رابطه مستقیمی با تصویرذهنی که از محیط در ذهن او شکل
میگیرد ،دارد .در این بند به شرح مفاهیمی چون تصویرذهنی،
نقشه شناختی و ادرا ک شناختی بزرگساالن میپردازیم.
 .2.1.1تصویرذهنی
محیط شهری به مثابه متنی است که در برابر مخاطبان گشوده
میشود .برای شناخت هرچه بیشترمحیط باید قادر به خواندن
این متن باشیم .همه برداشتها و حدسهایی که فرد از محیط
پیرامون خود دارد ،ارزشها وکیفیتهای متفاوتی را در ذهن فرد
پدید م ـیآورد و تصویرذهنی او را از محیط شکل میدهد .گرچه
این تصویرذهنی از محیط ممکن است با واقعیتهای موجود
همپوشانی نداشته باشد .اندیشمندانی چون" لینچ "" ،الکساندر"
و "روالن بـ ــارت" بــه صــراحــت اع ــام نــمــودنــد کــه شهر یــک متن
است".بویر" نیز متن شهر را ساختار بصری شهر دانست که با تصویر
ذهنی مردم آمیخته شده است ( .)Sho’le,2011به بیان واضحتر
ذهنیت افراد در خصوص مکانها به طور عمده ،براساس تصویر
ذهنی آنان شکل میگیرد .این تصویر ذهنی شامل جزئیات مکان

عوامل مؤثر بر خوانایی و شکلگیری تصویر ذهنی روشن
تأ کید بر عنصر نشانه_ راه_ لبه.
تأ کید بر عنصر نشانه_عناصر نما_ کنتراست ابنیه با خیابان.
پیچیدگی_ گونا گونی_ پیوستگی_ سلسله مراتب_یکپارچگی.
وضوح اجزای مسیر_ نسبت عکس پیچیدگی در محیط.
سهولت تجسم فضایی محیط_ جانمایی نشانه_ نامگذاری
مکان.
تأ کید بر نشانه با قدمت_ عامل معنی لینچ_ فعالیتهای مستقر
در خیابان.
ریتم_ یکپارچگی_ اجزای تاریخی و فرهنگی_ نسبتی از بینظمی.
راه_ لبه_ هندسه فضایی و وحدت_ قابلیت رؤیت_ پیوستگی و
تاحدودی محدوده لینچ.

جدول شماره :2عناصر نقشه شناختی )Eraydin,2007:59( -
نظریه گشتالت

Downs-Stea

نوربرگ شولتز

-Pathراه

-Pathراه

لینچ
-Pathراه

-Boundaryمرز
-Pointنقطه
-

-Placeمکان
-Placeمکان

-Edgeلبه
-Nodeگره
-Landmarkنشانه

-

-Domainقلمرو

-Districtمحدوده

- Continuity elementsاجزای پیوستگی
-Continuity elementsاجزای پیوستگی
-Dissimilar elementsاجزای ناهمانند
-Good contourفرم خوب
-Proximityمجاورت
 -Similiarityمشابهت

-Barrierمانع

 .2.1.2ادرا ک شناختی بزرگساالن
از مهمترین گــروههــای سنی مــورد استفاده در جمعیتشناسی
گ ـ ــروه 15تـ ـ ــا 64سـ ــال ی ــا ب ــزرگ ــس ــاالن ف ــع ــال جــامــعــه مـیبــاشــنــد
( )Pakzad,Bozorg,2014:308ک ــه طــبــق تــقــســیـمبــنــدی
روانشناسی رشد ،بزرگسالی به دورههای نوجوانی(12-19سال)،
جوانی( ،)20-25میانسالی()25-60و پیری( 60سال به باال) تقسیم
میشود ( .)Lotfabadi,2001:175از اندیشمندان صاحب نظر
در خصوص رشد بزرگساالن میتوان به ژان پیاژه ،کارل یونگ و
لوینسون اشاره کرد که هرکدام رشد بزرگسالی را به طور متفاوتی
تقسیمبندی نمودهاند .نمودار شماره ( )1مراحل رشد بزرگسالی را
نشان میدهد.
"گ ــری مــور"بــیــان نــمــود کــه تــفــاوت در شــیــوه ترسیم نقشههای
شناختی و ادرا ک خــوانــایــی بــا مــراحــل رشــد ف ــردی در ارتــبــاط
شمارهبیستوسوم
تابستان  1396است (".)Lang,2002:160پ ــورت ــی ــوس" نیز بدین نتیجه رسید که
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افراد کهنسال اغلب تصاویر ساختمانهای مخروبه را در تصاویر
ذهنی خود از شهر نشان میدهند ،درحالی که در تصاویر ذهنی
افــراد جوانتر پروژههای جدید در دست احــداث که به شدت در
معرض دید هستند ،بیشتر دیده میشوند ( .)Same:161در واقع
ادرا ک شناختی بزرگساالن به گونهای است که مکانهایی را که
بسیاردیدهاند یا تجربه مستقیمی در آن فضا داشتهاند ،بیشتر
به خاطر میآورند و معانی نمادین ،یگانگی فرمهای معماری به
عنوان محرکی برای شناخت بزرگساالن از ابنیه مطرح میباشند.
همچنین وجود نشانههای تاریخی ،منظر طبیعی و ساختمانهای
پــرکــاربــرد ،خــوانــایــی شهر را ب ــرای بــزرگــســاالن تسهیل مینماید
( .)Atallah,2011بزرگساالن در سنین مختلف ترجیحات محیطی
متفاوتی در ادرا ک شناختی خود از فضای شهری دارا میباشند.
جدول شماره ( )3ادرا ک شناختی بزرگساالن در سنین مختلف را
نشان میدهد.

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

بازشناسی عناصر مؤثر بر خوانایی در ادرا ک بزرگساالن

نمودار شماره :1مراحل رشد بزرگسالی )Pakzad,Bozorg,2014:294( -
جدول شماره :3ادرا ک شناختی بزرگساالن
بازه سنی
12-18سالگی
(نوجوانی)
18-35سالگی
(اوان بزرگسالی)
 35-55سالگی
(بزرگسالی)
55سالگی به بعد
(بالیدگی)

ترجیحات محیطی بزرگساالن در گروههای سنی مختلف
توجه به جنبههای روانی و کیفی فضا در مقیاس محله (.)Omranipour,Mohamadmoradi,2011تمایل به فضاهای عمومی مشتمل بر میدانهای کوچک و معابر پویای محلی.تمایل به ارتباط مستقیم با طبیعت و وجود فضاهایی برای انجام فعالیتهای مشترک در مقیاس محله.تمایل به فضاهای عمومی امن و دارای بخشهای خصوصی با محدوده فضایی تعریف شده.اهمیت به نوع و شکل فضاهای عمومی شهر (.)Omranipour,Mohamadmoradi,2011 تمایل به فضای مستقل با امکان دخل و تصرف شخصی در کنار فضاهای قدسی.خواستار خالقیت در مقابل رکود و کسالت (.)Lotfabadi,2001:180تمایل به فضاهای عمومی با امکان اختالط با کودکان و نوجوانان در محیطهای طبیعی (Omranipour,Mohamadmora.)di,2011
تمایل به حضور در تعامالت گستردهتر اجتماعی به عنوان اصلیترین تمایل افراد در میانسالی. نیاز به محیطهای آرام و ایمن (.)Pakzad,Bozorg,2014:313تمایل به فضای مرکزی در ارتباط غیرمستقیم با محیط مسکونی و چشمانداز به طبیعت و سادگی. -تمایل به محیطهای قدیمی و حس تعلق به محیط (.)Omranipour,Mohamadmoradi,2011

 .2.2خوانایی
"بنتلی" بیان نمود که خوانایی ،کیفیتی از محیط است که موجبات
قابل درک شــدن یک مکان را فرآهم م ـیآورد و در دو سطح فرم
کالبدی و الگو فعالیت اهمیت مییابد (”.)Bentley,2003:113کلی"
نیز یک محیط خوانا را شامل کیفیتهای پاسخ دهنده به نیاز
زیبایی شناختی ،ایمنی و جهت یابی دانست (.)Eraydin,2007:59
جدول شماره ( )4کیفیتهای محیط خوانا و رابطه آن با نیازهای
انسان را نشان میدهد.
“ارم و سنر” بیان کردند خوانایی متغیری از محیط شهری است
که انسان برای خواندن محیط اطراف خود از آن استفاده میکند
(”.)Erem,Sener,2008پـ ــایـ ــدار" نیز بیان کرد که خوانایی کیفیتی
از محیط است که به فرد کمک میکند تا موقعیت خود را در طول
مسیر به طور محسوس بیابد و کیفیت آن برای افراد پیاده وابسته
به میزان آشنایی آنها با محیط میباشد و قابلیت نمایانی ،عناصر
فضایی و ادرا ک پیچیدگی در مسیریابی افــراد تأثیرگذار میباشد
(.)Paydar,2012
"دالتون و هولسچر" نیز بیان نمودند که خوانایی اصل اساسی
درطــراحــی شهری اســت کــه مشخص مینماید چگونه محیط
شهری ساخته شده سازماندهی شود تا تصویرذهنی ،یکپارچگی
و نمایانی بافت برقرارگردد .همچنین کیفیت خوانایی وابسته به
نمایانی ،ادرا ک سادگی ،پیوستگی ،وحدت و توانایی درک تمامی
ایــن کیفیتها در یک ساختار اســت (.)Mahdzar,Safari,2014
"اونــدر و بلیر" نیز عنوان کردند که خوانایی بازتاب این است که
چگونه یک نقشه شناختی به طور آســان بــرای مسیریابی موفق
به کارگرفته میشود ".مهدزر و سفری “ اظهار داشتند سه فا کتور
سادگی مکان ،سازماندهی فضایی و برجستگی نشانه درخوانایی
فضای شهری مؤثر میباشند .در واقع سادگی سازماندهی فضایی،
وابسته به اطالعات دو بعدی دربــاره فضا میباشد و برجستگی

نشانه ،وابسته به جوانب سه بعدی فضاست که هردو این عوامل
در مسیریابی به کارگرفته میشوند .درواقع خوانایی به هندسه فضا
وابسته میباشد (.)Mahdzar,Safari,2014
 .2.3چارچوب نظری
با بررسی و تطبیق نظریات اندیشمندان در خصوص مفاهیمی
چـ ــون ادرا ک شــنــاخــتــی و خ ــوان ــای ــی در ط ــی ان ــج ــام مــقــالــه،
م ـیتــوان چنین خاطرنشان کــرد :اندیشمندانی چــون “توفیق
)" ،“(Tawfiq,1998بــنــایــی”" ،ارم و ارک )،“(Paydar,2012
“کــیــم”” ،بنتلی” “،لمیت )“ ،“(Onder,Gigi,2010تامپسون
)“ ،“(Thompson,2007کیچین )" ،“(Kitchin,2000ارم و سنر"،
"لیولین و دیویس )" ،"(Burton,Mitchell,2011آتاال"" ،بلیر و اوندر
)" ،“(Mahdzar,Safari,2014دالتون و هولسچر” درنهایت “مهدزر و
سفری” از سال  1998تا  2014در زمینه خوانایی ،به طور مشترک
عامل نشانه را در ایجاد خوانایی در فضای شهری مؤثر میدانند.
در زمینه ادرا ک شناختی بزرگساالن نیز اندیشمندانی چون "لیپمن
) “ ،“(Burton,Mitchell,2011کاپالن )“ ،“(Kaplan,1998کیچین”،
“لیولین و دیویس”“ ،برتن و میچل”“ ،آتاال ”و در نهایت “پا کزاد و
بزرگ” از سال  1991تا  2014بر نقش عنصر نشانه در خوانایی محیط
برای گروههای سنی مختلف اتفاق نظر دارند .جدول شماره ()5
عوامل مؤثر برخوانایی محیط برای بزرگساالن را نشان میدهد.
جمعبندی نظریات مطرح شــده ،چــارچــوب نظری مقاله را به
منظور ایجاد خوانایی در فضای شهری برای گروه سنی بزرگساالن
شکل میدهند .بدینترتیب که مــوارد با بیشترین تأ کید از نظر شماره بیستوسوم
تابستان 1396
اندیشمندان ،استنتاج شــده و مبنایی بــرای تدوین معیارهای
تحقیق ،زیرمعیارها و در نهایت شاخصهای مؤثر بر خوانایی محیط ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی
برای بزرگساالن میباشند .جدول شماره ( )6چارچوب نظری مقاله
به منظور ایجاد محیط خوانا برای بزرگساالن را نشان میدهد.
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 –Formal aestheticزیبایی شناسی
نیاز زیبا شناختی

-Orientationجهتیابی
نیاز وابستگی

-Wayfindingمسیریابی
سهولت مسیریابی
نیاز ایمنی
نقطه آغاز و پایان مشخص.اجزای ثابت در سکانسها.مسیر و نشانه به همراه راهنما.تفاوت فیزیکی لبهها.آرایش فضایی ساختمانها.-سلسله مراتب در مسیرها و نقاط کانونی.

سطح باالیی از نظم و گونا گونی.ریتم درنقاط کانونی.-هارمونی در رابطه با کنتراست.

امتداد و خطوط پیوسته.اجزای نا همانند در محدوده.-محدودههای مشخص و دارای مرز.

جدول شماره :5عوامل مؤثر برخوانایی محیط برای بزرگساالن
اندیشمند
پا کزاد_ بزرگ
لیپمن
کاپالن
کیچین
لیولین_دیویس
برتن_میچل
آتاال

سال
2014
1991
1998
2000
2010
2010
2011

عوامل مؤثر
نشانه ،ایمنی ،راحتی ،وضوح بصری.
نشانه ()Burton,Mitchell,2011:135
نشانه ،مسیریابی ،سازمان فضایی.
نشانه ،مسیریابی ،پیوستگی.
نشانه ()Burton,Mitchell,2011:135
نشانه ،مسیریابی ،سادگی ،کاربریهای مختلط ،مبلمان شهری.
نشانه ،آشنایی ،فضای باز میان ساختمانها.

بازشناسی عناصر مؤثر بر خوانایی در ادرا ک بزرگساالن

جدول شماره :4کیفیتهای محیط خوانا و رابطه آن با نیازهای انسان )Eraydin,2007:52( -

جدول شماره :6چارچوب نظری مقاله به منظور ایجاد محیط خوانا برای بزرگساالن
معیار

زیرمعیار

راه

محصوریت

محصوریت نسبی با کالبد و نرم فضا_ تقارن نسبی و ابقای تمرکز پیاده.

پیچیدگی

نظم و تقارن و سلسله مراتب محیط.

سادگی

ساختار ساده اجزای فیزیکی محیط.

جهتیابی

عالئم راهنما
محدوده
نشانه

گره
لبه

گونا گونی
تمایز
انطباق عملکرد
تمایز

شاخصهای مؤثر بر ایجاد خوانایی در محیط

معرفی محیط و ایجاد حس تعلق با تابلو.
تنوع در رنگ ،ارتفاع و مصالح ابنیه.
تنوع مصالح ،رنگ درعین هویت محلی_عملکرد سازگار درعین تجانس نشانه.
تناسب عملکرد با نیاز گروههای سنی.
عقبنشینی و فرم مقعر _ محصوریت بیشتر از  1به  3در تقاطع _ اختالط کاربریها و شدت ترا کم متغیر _ تمایز
جدارهها و منظر تقاطع.

نمایانی

فرم فضایی پیوسته.

نمایانی

قرارگیری لبه در پایه بلندتر از زمین _ عدم مسدود بودن برای ناظر پیاده_ انحنای فرم و پیوستگی.

در این مقاله ،بر مبنای نظریه "لینچ" به منظور ایجاد خوانایی در
فضای شهری بــرای گــروه سنی بزرگساالن عمل شده اســت .زیرا
این نظریه در خصوص فا کتورهای تأثیرگذار برخوانایی ،گستردگی
و جامعیت کافی را دارا میباشد و به نوعی در بر دارنده سایر نظریات
مطرح شده است.
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 .3روش
شمارهبیستوسوم
تابستان  1396از آنــجــا کــه مقاله حــاضــر شــامــل مــوضــوعــات کیفی مـیبــاشــد ،از
ف ــص ــل ــن ــام ــه روش"کتابخانهای _ اســنــادی"بــرای گ ــردآوری مفاهیم مرتبط با
علمی-پژوهشی
موضوع در بخش نخست استفاده گردیده است که جمعبندی
آنها زیرمعیارها و شاخصهای طراحی را تشکیل میدهند .در
بخش دوم ،دادههای مورد نیاز از طریق بازدید میدانی و سنجش
وضعیت محدوده و همچنین روش پرسشنامه و تکنیک نقشه
شناختی جمعآوری شده و در نهایت تحلیل کیفی_ آماری شده و
عناصر نقشههای شناختی شهروندان برای استنتاج شباهتهای
ادرا کی مورد بررسی قرار گرفته است .نمودار شماره ( )2فرآیند روش
بررسی را نشان میدهد.

ساختار پرسشنامه تدوین شده برای انجام مرحله بازدید میدانی،
بــدیــن شکل اســت کــه ســئــواالت از س ــاده تــا مفهومی بــر مبنای
زیرمعیارها و شاخصهای مؤثر بر خوانایی محیط که از چارچوب
نظری تحقیق استنتاج شده و عبارتند از :از روش سنجش تمایز،
نمایانی ،انطباق عملکردی ،محصوریت ،تنوع و گونا گونی در عناصر
لینچ موجود در محدوده و پیچیدگی ،سادگی و عالئم راهنما در
فرآیند مسیریابی .همچنین سئواالت بسته پاسخ ،از نوع چند
گزینهای انتخاب شدهاند زیرا ادرا ک شناختی شهروندان در تکنیک
نقشه شناختی قابل سنجش است.
برای دستیابی به یافتههای مقاله ،پس از انجام گام نخست ،بر
مبنای زیرمعیارها و شاخصهای تدوین شده در چارچوب نظری،
سنجش وضعیت محدوده با روش بازدید میدانی انجام گرفته
است و برمبنای دستورالعمل"بنتلی و همکاران" بــرای سنجش
خوانایی محیط شهری ،پس از شناسایی سازمان فضایی وضع
موجود ،عناصر لینچ بر مبنای راههــا (ترافیکی،اجتماعی)،گرهها
(اجتماعی،ترافیکی،عملکردی) ،نشانهها (کالبدی ،عملکردی،
ادرا کی) ،لبهها و در نهایت مرزهای موجود در محدوده که از طریق

نمودار شماره :2فرآیند روش بررسی

فرم یا اجــزای بصری قابل تمایز هستند ،دستهبندی و نمایانی
آنها بررسی گردیده اســت .ایــن مــوارد به عنوان ساختاری برای
نقشههای شناختی ترسیمی توسط بزرگساالن نیز تعریف شدهاند
و میزان خوانایی آنها در این نقشههای ذهنی نیز در نهایت با روی
هم اندازی نقشههای شناختی ترسیمی ،بررسی میگردد .پس از
انجام این مرحله و روش پرسشنامه ،در انتها یافتههای حاصل از
ترجیحات شهروندان در هر بازه سنی ،به روش کیفی و آماری مورد
تحلیل قرار گرفته است.
در مقاله حاضر بلوار امامیه واقع در منطقه 10شهرداری مشهد،
حدفاصل چــهــارراه مخابرات _ چــهــارراه استادیوسفی به عنوان
نمونه موردی انتخاب گردیده است؛ زیرا این محدوده به سبب
موقعیت ارتباطی و پیوند با شریانهای اصلی شهر و همچنین
قرارگیری کاربریهای خدمات دهنده در مقیاس شهر و فراشهر
در آن ،پذیرای اقشار گونا گون جامعه با گروههای سنی مختلف
میباشدکه ایــن نمایانگر نقش ارتباطی و اجتماعی پررنگ این
محوراست .تصویر شماره ( )1موقعیت بلوار امامیه مشهد در شهر و
منطقه  10شهرداری را نشان میدهد.

 .4.1یافتههای حاصل از پرسشنامه
بازه سنی پاسخ دهندگان به پرسشنامه به چهاردسته -40 ،15-28
 41-52 ،29و  53-64سال تقسیم شده و بیشترین تعداد متعلق
به بازه  15-28سال با  70درصد پاسخ دهنده میباشد 56 .درصد
ً
افراد تا حدودی با محیط آشنایی داشته و  32درصد آنان کامال با
محیط آشنا میباشند .جدول شماره ( )7نتایج حاصل از روش
پرسشنامه را نشان میدهد.
طبق بررسی ها  55درصد بزرگساالن نشانهای که دارای قدمت
زمانی بــوده و با فعالیت روزانــه مــردم در ارتباط باشد را بیشتر به
ذهن میسپارند 53 .درصد افراد نیز نشانهای که دارای نما و ارتفاع
متفاوت از پیرامون باشد را واجد تمایز میدانند و از نظر بزرگساالن
تنوع فعالیتی برای نشانه حائز اهمیت میباشد 47.درصد مسیری
که دارای ابنیه مرتفع و نرم فضا باشد را محصورتر احساس مینمایند
و  63درصد آنان نیز گرهای که دارای اختالط کاربری و کنج هندسی
باشد را واجد تمایز بیشتری میدانند .همچنین لبهای که دارای
اختالف سطح ،دیواره و از همه مهمتر اهمیت عملکردی باشد ،در
تصویر ذهنی آنان نمایانتر میباشد.

 .4بحث و یافتهها
پس از انجام مرحله سنجش وضعیت ،با استفاده از روش پرسشنامه
و تکنیک نقشه شناختی به بررسی ادرا ک بزرگساالن  15-64سال،
از خوانایی پرداخته شده است که به شرح زیر میباشد.

 .4.1.1آزمون آماری Chi Square
به منظور دستیابی به میزان ارتباط معنیدار میان پارامترهای
سنجیده شده در روش پرسشنامه از آزمون آماری "کای اسکویر"
استفاده شــده و نتایج زیــر بــه دســت آمــده اســت .مــقــدار فاصله
معنیداری بین ( )0.005-0فرض شده است.
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شماره بیستوسوم
تابستان 1396

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی
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بازه
سنی

چهارراه چهارراه چهارراه
چهارراه
رفاه
اکسین
مخابرات مخابرات مخابرات مخابرات
(نشانه
(نشانه
(وضوح
(گره
(فعالیت (محصوریت
با
متمرکز)
کنج)
متمایز)
نسبی)
متناسب)
قدمت)

چهارراه
مخابرات
(تنوع
جداره)

چهارراه
دانشگاه چهارراه
چهارراه
یوسفی
یوسفی
آزاد
(سهولت مخابرات(عالئم
(وضوح (محدوده
ادرا ک راهنما مناسب)
واجد نظم)
لبه)
محیط)
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36

40

50
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52
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30
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29-40

12
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15

23
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15
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6

6

4

1

2

2
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53-64

2

1

2

3

4

2

3

0

2

0

3
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65
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تصویر شماره :1موقعیت بلوار امامیه مشهد در شهر و منطقه  10شهرداری

ارتباط معنیدار میان ابنیه و تمایز گره :
نسبت معنیداری  0.001میان ارتفاع و نمای ابنیه پیرامون تقاطع
با تمایز آن به دست آمده است که نمایانگر ارتباط معنیدار میان
این دو پارامتر با یکدیگر اســت .بــرای مثال بزرگساالن به هنگام
حضور در چهارراه مخابرات به سبب وجود مجتمع تجاری ا کسین
که  53درصد آرا را کسب نموده است ،فضای متمایزی احساس
مینمایند .گرچه وجود کاربریهای با قدمت همچون مجتمع
رفاه و مرکز مخابرات نبوت به تنوع فعالیتی چهارراه مخابرات افزوده
است ،اما عامل فعالیت به تنهایی نمیتواند سبب تمایز فضایی و
خوانایی گره گردد بلکه باید نما و ارتفاع ابنیه موجود در پیرامون آن
به خصوص نشانههای کالبدی واجد تمایز در پیرامون گره تعریف
گردد.
ارتباط معنیدار میان ابنیه و رویت لبه :
نسبت معنیداری  0.041میان تنوع و تمایز نما و ارتفاع ابنیه با
قابلیت رؤیت لبه به دست آمده است که نمایانگر ارتباط معنیدار
میان این دو پارامتر میباشد .برای مثال چهارراه مخابرات دارای
لبههای عملکردی همچون مجتمع رفاه و مرکز مخابرات نبوت است
اما این جدارهها تنها توسط نرم فضا و دیوارچینی از فضای پیرامون
جدا شدهاند و اختالف سطح یا المان موضوعی خاصی برای آنها
تعریف نشده است .این درحالی است که چهارراه استاد یوسفی
واجد ساختمانهای با رنگ ،ارتفاع و نمای متمایز نمیباشد اما
به سبب نقش پررنگ دانشگاه آزاد اسالمی که  42درصد افراد لبه
آن را قابل رؤیت میدانند ،واجد تمایزگردیده است .بنابراین نما و
شمارهبیستوسوم ارتفاع ابنیه به تنهایی نمیتواند قابلیت رؤیت و خوانایی یک لبه را
تابستان  1396افزایش دهد و عملکرد نقش پررنگتری ایفا مینماید.
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه ارتباط معنیدار میان مسیریابی و تابلوهای راهنما :
علمی-پژوهشی
نسبت معنیداری  0.015میان سهولت مسیریابی با تابلوهای
راهنمای مسیر به دست آمده است که نمایانگر ارتباط معنیدار
میان این دو پارامتر است .برای مثال بزرگساالن به هنگام قرارگیری
در چهارراه مخابرات به سبب وجود تابلوهای راهنما به سهولت
مسیر خود را مییابند .در صورتی که 33درصــد آنــان در چهارراه
استاد یوسفی دچارسردرگمی میشوند .بنابراین میتوان گفت
تابلوهای راهنمای مسیر نقش پررنگی در مسیریابی دارند؛ هرچند
که عملکرد مهمی همچون دانشگاه آزاد در این تقاطع قرار گرفته

24

باشد .بنابراین میتوان گفت عالوه بر اهمیت عملکردهای مستقر
در پیرامون گره برای شناسایی محیط ،بایستی فرم و تابلوهای
راهنمای مناسب نیز در محیط قرارگیرد تا گره خوانا گردد.
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 .4.2یافتههای حاصل از تکنیک نقشه شناختی
ترسیم کنندگان نقشه شناختی به چهار بازه سنی تقسیم شدهاند
و بازه سنی  15-28سال با  52درصد ،بیشترین افراد ترسیم کننده
را تشکیل میدهد و 56درصد ترسیم کنندگان در مجموع دارای
سطح آشنایی زی ــادی بــا محیط میباشند .جــدول شــمــاره ()8
یافتههای حاصل از تکنیک نقشه شناختی را نشان میدهد.
طبق روی هم ان ــدازی نقشههای شناختی افــراد  15-64سال،
دانشگاه آزاد اسالمی مهمترین نشانه موجود در محدوده برای
تمامی بازههای سنی میباشد و پس از آن مجتمع رفاه در مرتبه
دوم اهمیت قرار دارد .بلوار امامیه ،شریعتی و یوسفی به عنوان
عنصر راه و چهارراه مخابرات و استاد یوسفی نیز به عنوان عنصر گره
در تمامی نقشههای شناختی شهروندان به طور مشترک ترسیم
شدهاند .عنصر لبه و محدوده نیز به سبب نمایانی نا کافی وضع
موجود توسط افراد ترسیم نشدهاند.
به بیان کلی یافتههای به دست آمده از مقاله حاضر حا کی از آن
است که میان بازه سنی  29-40و  41-52سال به جز در سهولت
ادرا ک محیط ،شباهتهای ادرا کی بیشتر از سایر بازهها میباشد
و میان ایــن بــازههــا با بــازه سنی  15-28ســال در م ــواردی چون
شناسایی لبه و ادرا ک پیچیدگی محیط تفاوتهای ادرا کی وجود
دارد .شایان ذکــر اســت بــازه سنی  53-64ســال شباهت ادرا کــی
بیشتری با بــازه  15-28سال دارنــد و این بــازه در مــواردی مانند
تشخیص نشانه متمایز موجود ،تناسب عملکرد نشانه با محیط،
ادرا ک پیچیدگی و سهولت جهت یابی با بازههای سنی دیگر دارای
تفاوت ادرا کی میباشند.
در واقع وجود این تفاوتهای ادرا کــی میان این بازه با بازههای
سنی دیگر را میتوان ناشی از کاهش تنوع نیازها و توقع از محیط
با افزایش سن دانست که سبب میگردد محیط به لحاظ تمایز
نشانهها و سازگاری فعالیتها از نظر این افراد پاسخگو باشد .شایان
ذکر است سهولت مسیریابی افراد در محیط تنها به نظم ،تقارن،
نسبت پیچیدگی و عالئم راهنمای مــوجــود معطوف نمیگردد

جدول شماره :8یافتههای حاصل از تکنیک نقشه شناختی
عناصر لینچ موجود
درنقشههای ترسیمی

نشانه

ترجیحات بازههای سنی مختلف
15-28

29-40

41-52

53-64

نــشــانــه دارای قــدمــت کــالــبــدی و
نشانه بــا عملکرد مهم و نشانه با قدمت کالبدی و
نشانه دارای انطباق با نیاز افراد
فعالیت مــهــم و در نــهــایــت واجــد
پــس از آن دارای قدمت پس از آن دارای عملکرد
و پس از آن واجد قدمت کالبدی
ارتــفــاع و نما متفاوت از پیرامون
کالبدی در تصویرذهنی مهم در تصویر ذهنی این
در تصویر ذهنی این بازه پررنگتر
در تصویر ذهنی این بازه پررنگتر
این بازه پررنگتر است .بازه پررنگتر است.
است.
است.

راه

به طور مشترک مسیرها براساس اهمیت ترافیک و فعالیت پیرامون در تصویر ذهنی شهروندان اهمیت مییابند.

گره

به طور مشترک گرهها به لحاظ ترافیکی و عملکردی در تصویر ذهنی شهروندان اهمیت مییابند.

القای حس تغییر جهت مؤثر است اما این عامل برای افرادی که
مدت زیادی در محیط حضور داشتهاند اهمیت چندانی ندارد،
بنابراین نهتنها فرم هندسی کنج ،بلکه فعالیت موجود در آن نیز
نقش بسزایی دارد .تنوع یک محدوده در تصویر ذهنی بزرگساالن
نیز ناشی از رنگ و عناصر نما میباشد و عنصر لبه نیز به وسیله
فرم ،نرم فضا یا اختالف سطح و در نهایت عملکرد واجد نمایانی
میگردد .همچنین بایستی خاطر نشان کرد که ادرا ک نظم و میزان
پیچیدگی در بــازه سنی نوجوان به سالمندان نزدیکتر بــوده که
دلیل آن را میتوان توانایی کمتر این دو گروه برای ادرا ک محیط
در مقایسه با میانساالن دانست .سهولت مسیریابی بزرگساالن نیز
بیشتر تحت تأثیر میزان آشنایی آنان با محیط میباشد و عالئم
راهنما نقش کمرنگتری در خوانایی یک مسیر برای این گروه سنی
داراست .جدول شماره ( )9تفاوتهای ادرا ک خوانایی در بازههای
سنی مختلف را نشان میدهد.
به طور کلی بــرای ایجاد یک فضای شهری خوانا که پاسخگوی
نیاز بازه سنی  15-64سال باشد ،ایجاد پاتوقهای اجتماعی در
ارتباط با کاربریهای تجاری ،فرهنگی ،مذهبی که واجد فضای
سبز ،مبلمان شهری و عناصر زیبایی شناسانه میباشند ،میتواند
محیطی با عملکرد چندگانه و متناسب با نیاز تمامی بازهها ایجاد
نماید .به نحوی که نیاز به فضای مجرد و روحانی در کنار فضای
اختالط سنین مختلف با یکدیگر و نیاز به بــهــرهوری و استقالل
در فضا با برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی پاسخ داده میشود.
درادامــه راهبردها و راهکارهای طراحی فضای شهری خوانا برای
گروه سنی بزرگساالن ارائه شده است .جدول شماره ( )10راهبردها شماره بیستوسوم
تابستان 1396
و راهکارهای طراحی فضای شهری خوانا برای بزرگساالن را نشان
ف ــص ــل ــن ــام ــه
میدهد.
علمی-پژوهشی

بلکه متأثر از سایر ویژگیهای کالبدی و فضایی محیط میباشد.
شباهتهای ادرا کی میان بزرگساالن نیز بیشتر تحت تأثیر عنصر راه
و گره و در نهایت نشانه میباشد و سایر عناصر لینچ نقش چندانی در
تصویر ذهنی شهروندان در محدوده بررسی شده ایفا نمینمایند.
بنابراین با توجه به تأ کید تحقیقات مشابه بر عنصر نشانه به عنوان
نخستین و مهمترین عنصر برای خوانایی محیط ،در تأیید نتایج
آنان میتوان گفت ،گرچه این عنصر به سبب خصوصیات کالبدی و
عامل معنی نسبت به بقیه عناصر در تصویر ذهنی شهروندان تمایز
بیشتری داراســت ،اما به تنهایی نمیتواند به خوانا نمودن یک
فضای شهری برای گروه سنی بزرگساالن کمک نماید بلکه بایستی
به طور مناسب با عنصر راه و گره یکپارچگی ایجاد نماید.
 .5نتیجهگیری
وجــود قدمت کالبدی تــوأم بــا تناسب فعالیتی عنصر نشانه با
نیازهای روزانه بزرگساالن سبب پررنگ شدن نقش این عنصر در
تصویر ذهنی آنان میگردد .همچنین فرم ،نما و ارتفاع عنصر نشانه
سبب ایجاد تمایز بیشتری در ذهن بازههای سنی مختلف میشود
و فعالیت شاخص مستقر در نشانه نیز در مرتبه بعدی اهمیت قرار
دارد .شایان ذکر است که در بازه  15-28سال ،وجود تنوع فعالیتی
برای نشانه شدن یک عنصر حائز اهمیت میباشد ولی در سنین
 53-64سال به سبب افزایش سن و کاهش تنوع نیازها ،چنین
ترجیحی وجود ندارد.
همچنین در تصویر ذهــنــی بــزرگــســاالن عــامــل ارتــفــاع و نــرم فضا
مؤثرترین نقش را در ایجاد حس محصوریت در مسیر دارا میباشند.
اختالط کاربری ،تنوع فعالیتی و وضوح فرم کنج از عوامل تمایز گره
برای بازههای سنی مختلف میباشد و پس از آن عواملی مانند رنگ
جداره و مبلمان شهری دارای اهمیتاند .وضوح فرم گره گرچه در

25

عناصر
خوانایی

زیرمعیار

نشانه

تمایز

راه

ایجاد خوانایی در محیط برای بازههای سنی مختلف
15-28

29-40

41-52

53-64

نشانه دارای قدمت کالبدی و متناسب با فعالیت روزانه
نــشــانــه دارای فـ ــرم ،ارت ــف ــاع و
نشانه دارای قدمت کالبدی.
افراد.
فعالیت شاخص.

محصوریت محصوریت با تناسب  1به  1.2توسط ابنیه مرتفع و نرم فضا در طول مسیر.

گره

تمایز

فرم هندسی کنجها در تقاطع و اختالط کاربریهای مستقر درفضا.

لبه

وضوح

لبه دارای عملکرد شاخص و لبه عملکردی و واجد حدود مشخص توسط عقب نشینی یا اختالف سطح با پیادهرو.
جداره محصور کننده.

محدوده

تنوع

تنوع نما،رنگ و فرم ابنیه توأم با عناصر مستقر در فضا.

جهت یابی

م ـ ــح ـ ــدوده دارای حـ ــدود
محدوده دارای حدود فضایی محدوده دارای جدارههای مرتفع تعریف کننده حدود
فضایی مشخص و کوچک
پیچیدگی
فضا.
مشخص و کوچک مقیاس.
مقیاس.

بازشناسی عناصر مؤثر بر خوانایی در ادرا ک بزرگساالن

جدول شماره :9تفاوتهای ادرا ک خوانایی در بازههای سنی مختلف

جدول شماره :10راهبردها و راهکارهای طراحی فضای شهری خوانا برای بزرگساالن
نظام شهری

اهداف کالن

اهداف
عملیاتی
بــهــبــود سلسله
مراتب دسترسی

حرکت و دسترسی

ارت ـ ـ ـ ـ ــق ـ ـ ـ ـ ــای
خوانایی
ج ـ ــان ـ ــم ـ ــای ـ ــی
دسترسی
عــنــاصــر مــؤثــر بر
مسیریابی

بهبود سیمای
جداره

فرم کالبدی

ارت ـ ـ ـ ـ ــق ـ ـ ـ ـ ــای
خـ ـ ــوانـ ـ ــایـ ـ ــی
کالبدی
ب ـ ــه ـ ــب ـ ــود ف ـ ــرم
کالبدی بلوکها

بـ ـ ـ ـ ــهـ ـ ـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ــود
ک ـ ــری ـ ــدوره ـ ــای
بصری دید
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ایـ ـ ـ ــجـ ـ ـ ــاد ش ــب ــک ــه
 حفظ و تقویت شریانهای محلی و اصلی.دسترسی مناسب و
 ساماندهی پیادهروها به لحاظ کفپوش ،مبلمان شهری و روشنایی.نفوذپذیر
 قرارگیری تابلوهای شناخت محیط برای افزایش تعلق خاطر و شناختبهتر شهروندان.
استقرار عناصر ثابت  -تعریف عناصر زیبایی شناسانه هویت بخش و تزئینی همچون المان،
مبلمان شهری و فضای سبز.
در طول مسیر
 حفظ و تقویت نشانهها در نظام ادرا کی به هم پیوسته و تأ کید برتوالیآنها در طول محور دید.
 تعریف ساختمانهای دارای رنــگ جــداره مشابه به صــورت متوالیایجاد ریتم و تنوع در
درطول فضا.
جداره
 حفظ و استقرار سطوح شفاف در طبقه همکف. طراحی بلوکهای کوچک با طولهای متنوع از  60الی  100متر. ایجاد گشودگی و اجتناب از فرم یکنواخت جدارههای فضا.ایــجــاد تناسبات در
 ساماندهی بافت شهری به لحاظ نظم و تناسب در فــرم بلوکها وبلوکبندی
دسترسیها.
 ایجاد تعادل ارتفاعی میان ابنیه به خصوص در کنجها. تعریف نورپردازی مناسب و متفاوت در شب برای نشانههای کالبدیمهم.
اس ــت ــق ــرار مــنــاســب
 کنترل ارتفاع نشانههای کالبدی به لحاظ مقیاس انسانی در عیننشانه
منحصر به فردی.
 حفظ و تقویت نشانهها در انتهای خط دید. ایجاد فرم گشوده در گره با گوشههایی بزرگتر از 90درجه.ای ــج ــاد تــشــخــص در  -تأ کید بصری بر کاربریهای شاخص برای افزایش تشخص گره توسط
فضای سبز ،نورپردازی و عناصر تزئینی.
گره
 -تقویت المانهای موضوعی در محیط.

شمارهبیستوسوم
تابستان 1396

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

راهبرد

راهکارهای طراحی شهری

بازشناسی عناصر مؤثر بر خوانایی در ادرا ک بزرگساالن

 تعریف فرم نمایان برای لبههای فضا.ارت ـ ـ ـ ـ ــق ـ ـ ـ ـ ــای
ایجاد تمایز در فرم
ادرا کـ ـ ـ ـ ــی و مــنــظــر
 تبدیل اراض ــی دارای پتانسیل به پاتوق اجتماعی متناسب با نیازخوانایی منظر
لبه
شهری
گروههای سنی مختلف.
شهری
 ابقای تمرکز افراد پیاده با کنترل عرض پیادهرو و محور.تــقــویــت عناصر
 انحنا و خمیدگی در فرم و ایجاد چشمانداز برای افراد پیاده.لینچ
 تعریف ابتدا و انتها مسیر با فرم کفپوش. ایجاد محصوریت با تناسب  1به  2/1توسط ارتفاع ابنیه و استقرار نرمایـ ــجـ ــاد نــمــایــانــی فضا.
 در نظر گرفتن پوشش گیاهی با ارتفاع مناسب برای ایجاد محصوریتدرمسیر
نسبی.
 استقرار کاربریهای فعال در شب. نامگذاری فضا متناسب با هویت آن بــرای نمایانی در تصویر ذهنیشهروندان.
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