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Highlights

— The graphics used in the urban furniture in District Two of the city of Qazvin, Iran have created a sense of place in the 
citizens. 

— Seats, sitting areas, and square elements play the most important role in creation of a sense of place through urban 
furniture.

—Visual structure and architecture play the most important role in creation of a sense of place, environmental graphics, 
and urban furniture.

Extended abstract
Introduction 
Little attention has been paid in the current era to the field of environmental graphicsand the creation of new experiences 
to induce a sense of place, which has caused environmental graphics to encounter stability and inactivity. This is due to 
ignorance and insufficient concern for it in strategic research. Today, architects and designers have tried to crystallize the 
aesthetic aspects of these elements besides the functional aspects in the study of urban graphics, and what they create 
involves aesthetic meanings and creates a sense of place in the audience. Moreover, the issue of creating a sense of place, 
one of the most important factors in environmental quality in Iranian cities, has been largely forgotten in the field of 
environmental graphics in the current era. Today’s urban space is sometimes left open even in response to performance. 
Therefore, the purpose of this study was to investigate the urban graphics in District Two of the city of Qazvin, Iran in 
order to improve the sense of place in citizens and then to achieve a model of urban graphics reading.

Theoretical Framework
The visual quality of the urban environment involves an area with two systems of esoteric and external existence that 
must be understood simultaneously in order to improve the promotion of a sense of place for the audience. Cities with 
favorable visual environments are capable of expanding citizens’ aesthetic experience, promote their mental image of 
the society, and strengthen their civic pride. Meanwhile, the visual environment of a city emerges through the complex 
system of signs and the social, economic, and cultural characteristics of their communities. In the process of human-
urban interaction, the visual environment provides the conditions for citizens’ and visitors’ perception, cognition, and 
environmental evaluation as a common interface. Man’s main perceptions from the environment depend on visual 
perception and visual factors. Thus, visual data provide man with the possibility of communication with the environment, 
because they play an effective role in promotion of the reading of urban spaces and visual perception of the environment. 
If we fail to consider the visual principles, graphic works, and visual representations in urban spaces, chaos and visual 
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pollution will be created in urban environments, and these visual inconsistencies will intensify people’s psychological 
unrest. Therefore, environmental graphics can contribute to the organization of the visual system, improvement of the 
visual qualities, and enrichment of the sensory-visual features of urban spaces and consequently provide visual and 
mental peace and particular effects to the audience. As a part of the performance of environmental graphics, urban 
furniture has an important role in beautification and quality improvement along with creation of a sense of place in urban 
environments. Therefore, it can be stated according to earlier studies that architects and designers have tried to crystallize 
the aesthetic aspects of urban furniture besides the functional aspects of these elements in their current studies, and what 
they create involves aesthetic meanings and a sense of place.

Methodology
The present qualitative-quantitative study is considered as a survey in terms of purpose. In the collection of qualitative 
data, library tools were used for a review of the studies conducted in the field, and the obtained data were evaluated using 
the method of content analysis. In the quantitative part of the present study, field tools (observation and questionnaire) 
were used. The researcher-made questionnaire of the present study, which was prepared according to the data obtained 
from library studies and the theoretical framework of the present study, was distributed to one hundred citizens in District 
Two of Qazvin, who were selected using simple random sampling. The Friedman test was first used to rank the criteria 
and indicators concerning the respondents to the present research questionnaire, and the data were analyzed using the 
method of content analysis  in the following step.

Results and Discussion
The results indicate that the physical structure of urban graphics in District Two of Qazvin involves a balanced quality 
of significant signs that attract the audience’s attention, and specify the sense of place in the area depending on the 
form, color, and materials. Among the components of environmental graphics reading in District Two of Qazvin, the 
components of visual structure and architecture exhibit the greatest roles, where they have created a sense of place in the 
residents of this district proportionally to their contexts and the types of color combination used, because there is a strong 
mutual relationship between the components of proportion and color combination and the reading of environmental 
graphics.

Conclusion
According to the data extracted from the questionnaire and the opinions collected from the residents of the district, it 
can be stated in general that seats and sitting places and square elements are ranked highest according to the conducted 
Friedman test, while elements such as trash cans and murals are ranked lowest.
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که به  کید بر ارتقای حس مکان )نمونه موردی: منطقه 2 شهر قزوین( " است  گرافیک شهری با تأ 1 این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته شهرسازی  با عنوان " تدوین مدل خوانش 
کیش، مصوب شده است.[ وسیله نویسنده اول و با راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین الملل 
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نکات برجسته
کار رفته در مبلمان شهری منطقه دو شهر قزوین به خوبی توانسته است سبب ایجاد حس مکان در شهروندان شود. -  گرافیک به 

صندلی، مکان های نشستن و المان های میادین، در ایجاد حس مکان از طریق مبلمان شهری بیشترین نقش را  دارند.  -
گرافیک محیطی و مبلمان شهری دارند ساختار بصری و معماری بیشترین نقش را در ایجاد حس مکان ،   -
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چکیده
القای حس مکان، اهمیت  گرافیک محیطی و خلق تجربه های نو به منظور  گرافیک محیطی، به  کنونی در حوزة  در دوران 
گرافیک محیطی در این عرصه با سکون و بی تحرکی روبه روست. این امر ناشی از عدم شناخت و پرداخت  چندانی داده نشده و 
کیفی_کمی از نوع توصیفی_ کافی به آن در پژوهش های راهبردی است. از این رو پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق 

کتابخانه ای و میدانی )پرسشنامه و مشاهده( و استفاده از آزمون فریدمن و تحلیل محتوا به دنبال رهیافت  پیمایشی و ابزار 
کید بر ارتقای حس مکان در منطقه 2 شهر قزوین« است.  گرافیک شهری با تأ به هدف اصلی پژوهش« تدوین مدل خوانش 
کیفیتی متعادل از نشانه های معنادار  گرافیک شهری منطقه 2 شهر قزوین،  کالبدی  که ساختار  کی از آن است  نتایج پژوهش حا
که بسته به نوع فرم، رنگ و مصالح خود سبب جلب توجه مخاطبان شده و حس مکان را در این منطقه رقم می زنند.  است 
گرافیک محیطی در منطقه 2 شهر قزوین، مؤلفه ساختار بصری و معماری بیشترین نقش  درضمن از میان مؤلفه های خوانش 
کار رفته، حس مکان را در شهروندان  که در این میان توانسته اند از طریق تناسبات با بستر خود و نوع ترکیبات رنگی به  را دارند 
گرافیک محیطی ارتباطی دوسویه و قوی برقرار  این منطقه ایجاد نمایند. چرا که میان مؤلفه تناسبات و ترکیبات رنگی با خوانش 
گرافیک شهری در ایجاد حس مکان در این منطقه، عنصر صندلی و مکان های نشستن همراه  است. همچنین در میان عناصر 
کمترین رتبه را از نگاه شهروندان در  با المان های میادین، باالترین رتبه و  عناصری مثل سطل های زباله و نقاشی های دیواری 

رابطه با القای حس مکان به آنها دارند.

گرافیک محیطی، حس مکان، شهر قزوین. ک محیطی،  کلیدی:  ادرا گان  واژ
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مهرانفر و همکاران
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1. مقدمه 
اندیشه،  از  که  است  بشر  ساخت  دستمایه  امــروز  دنیای  در  چیز  همه 
گاهی حامل باورها، اندیشه ها و  افکار و ذهنیات وی نشأت می گیرد و 
ذهنیات اوست. حال این باورها و اندیشه ها همسو با دستگاه فکری 
از  دارد.  آورنــده  پدید  بر  کمی  بسیار  تأثیر  خیر،  یا  باشد  انسان ها  دیگر 
او  ذهنیات  و  اندیشه  افکار،  از  بشر،  ساختمایه های  تمام  که  آنجایی 
ناشی می شود، حامل اعتقادات، باورها و ذهنیاتی است که پدید  آورندة 
گرفتن از چارچوب فکری خود، برای انتقال آنها به مخاطبان  آن با تأثیر 
کرده است. این موضوع در حوزة  و معنابخشی به محیط زندگی، خلق 
که چیزی به غیر از تجسم صور ذهنی در امر محسوس نیست،  معماری 
به عناون اصلی ترین زمینه های درک فضا از طریق بیان معانِی نهفته 
کیفیت  که جایگاه  در ظاهر آن است. اهمیت موضوع در مورد معماری 
بصری محیط شهری از اصلی ترین مؤلفه های آن است، ضروری است. 
کیفیت بصری محیط شهری دارای ساحتی با دو منظومه وجود  زیرا 
حس  ارتقای  بهبود  جهت  در  می بایست  که  اســت  ظاهری  و  باطنی 
مکان برای مخاطب همزمان با یکدیگر درک شوند. شهرهای برخوردار 
تجربه  بــه  بخشیدن  وســعــت  بــا  تــا  قــادرنــد  مطلوب  بــصــری  محیط  از 
زیباشناختی شهروندان، موجبات ارتقای تصویر ذهنی جامعه از خویش 
 .)Sajjadzadeh et al,2015:108(و تقویت غرور مدنی آنان را فراهم سازند
در این بین محیط بصری شهرها از طریق نظام پیچیده ای از نشانه ها، 
ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع خویش را به منصه 
ظهور مــی رســانــنــد)Alikhani,2016:54(. در فرآیند تعامل میان انسان 
ک،  ادرا زمینه  دو،  این  مشترک  فصل  مثابه  به  بصری  محیط  شهر،  و 
می  فراهم  را  بازدیدکنندگان  و  شهروندان  محیطی  ارزیابی  و  شناخت 
محیط  از  انسان  دریافت های  ترین  اصلی   .)Golkar,2008,95( آورد 
ک بصری است و همواره تحت تأثیر محیط و  پیرامونش وابسته به ادرا
عوامل تصویری آن قرار می گیرد. در این راستا داده های تصویری امکان 
برقراری ارتباط با محیط پیرامون را برای انسان فراهم می کنند، زیرا در 
ک بصری محیط نقش مؤثری  ادرا و  ارتقای خوانش فضاهای شهری 
دارند)Roshvand,2012,69(. در صورت عدم توجه به اصول بصری، آثار 
گرافیکی و نمودهای تصویری در فضاهای شهری، هرج و مرج و آلودگی 
بصری در محیط های شهری ایجاد خواهد شد و این ناهماهنگی های 
بصری در تشدید ناآرامی های روانی افراد مؤثر خواهند بود. از این رو، 
ارتقای  تصویری،  نظام  سازماندهی  به  می تواند  که  مـــواردی  از  یکی 
کیفیات بصری و افزایش غنای حسی_دیداری فضاهای شهری و پیرو 
کرده و جلوه ویژه ای  کمک  آن تأمین آرامش بصری و ذهنی مخاطبان، 
در   .)AndhraYuich, 2011,25(ــت ــ اس گرافیک محیطی  آن بخشد،  به 
گرافیک محیطی و وجوه مختلف آن  به تشریح هنر  راستا استوار  این 
گرافیک« از افشار  کتاب »شناخت  پرداخته است)Ostvar,2014(.  در دو 
گرافیک« نیز به اجمال توضیحی در این حیطه  مهاجر و«شناخت هنر 
آورده شده اســـت)Hosseini,2010(. سجادزاده و همکارانش به بررسی 
کید بر نقاشی  گرافیک محیطی درفضاهای شهری با تأ خوانش بصری 
دیواری شهر تهران با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه 1پرداختند و 
که درخوشه موقعیت استقرار،«شاخص مکانیابی مناسب اثر  دریافتند 
در خوشه ساختار بصری و شاخص ترکیب رنگی مناسب«و در خوشه 
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معماری بنا و محیط پیرامون،«شاخص تناسب موضوع و محتوای اثر 
گروه خود  با محیط«، بیشترین امتیاز را نسبت به سایر شاخص های 
از دیدگاه متخصصین داشته اند)Sajjadzadeh et al,2015 (. رحمانی و 
گردشگری  افزایش توسعه  بر  گرافیک محیطی  تأثیر  بررسی  به  خ  شادر
محیطی  گرافیـک  هویتمندی  و  شناسی  زیبایی  بــر  تکیه  بــا  شهری 
پرداختند و دریافتند که برخورد خالقانه به همراه توجه به هویت ملی نه 
گردشگران داخلی  تنها بر جاذبه های شهری افزوده بلکه آن را در ذهن 
گردشگری شهری می شود  و خارجی ماندگار می نماید و باعث توسعه 
)Rahmani&Shaderkh, 2016(. وحدت و سجادزاده به بررسی و ارزیابی 
با  افزایش میزان حضور پذیری فضاهای عمومی  نقش هنر شهری در 
گرافیك شهری )نمونه موردی: پارك مردم همدان( پرداختند  کید بر  تأ
میزان  افزایش  رویکرد  با  شهری  گرافیك  مفهومی  ابعاد  که  دریافتند  و 
کالبدی،  عوامل  مؤلفه  چهار  قالب  در  شهری  فضاهای  حضورپذیری 
عوامل اجتماعی، عوامل معنایی و عوامل محیطی طبقه بندی می شود 
دویران  نیز  مکان  حس  با  رابطه  در   .)Vahdat& Sajjadzadeh ,2015(
نژاد در مقاله خود، به بررسی هویت و حس تعلق مکانی در  کریمی  و 
که هویت  فضاهای عمومی تازه تأسیس شهری پرداختند و دریافتند 
و حس تعلق مکانی با شیوه و نحوه طراحی محیطی ارتباط داشته و 
کیفی منظرشهری ، هویت در فضاهای جدید تقویت  با ارتقای عناصر 
می یابد)Doiran &Kariminejad , 2013( . هاشم زاده و همکارانش نیز به 
مقایسه مفاهیم حس مکان و دلبستگی به مکان در مطالعات معماری 
و  که نیک مسترا  آن  پرداختند)Hashemnezhad et al , 2013(؛ ضمن 
همکارانش نیز در همین سال حس مکان را در چشم اندازهای فرهنگی 
کولودزیجسکی   موردبررسی قرار دادند)Nik Mastura& et al,. 2013( و 
 ,  Kolodziejski(پــرداخــتــنــد محلی  وکنش های  مکان  حس  بررسی  به 
2014(. اینهان وفینچ نیز حس تعلق به مکان را در فضاهای اداری مورد 
ــد)Inalhan &Fincht, 2015(. اسکندری و همکارانش  قرار دادن بررسی 
درسال2019 به بررسی تبیین مکان و حس دلبستگی به مکان در مجتمع 
مسکونی آسمان تبریز پرداختند)  Eskandari et al,. 2019(. میرغالمی 
و آیشم به بررسی مدل مفهومی ارزیابی حس مکان براساس مؤلفه های 
کی، عملکردی و اجتماعی خیابان امام ارومیه با مطالعه  کالبدی، ادرا
مبانی مکان و حس مکان، به بررسی این موضوع پرداختند و دریافتند 
برای  مکان  مفهوم  آفرینش  در  خمینی  امــام  محور  سکانس های  که 
کاربران نسبت به بخش های مختلف این  مردم یکسان عمل نکرده و 
 ) Mirgholami&  Aishm,خیابان حس های مختلفی را ابراز نموده اند
)2017. ضرابیان و منعام نیز به بررسی میزان و عوامل تأثیرگذار بر حس 
که تعلق به مکان ورای تجربیات  تعلق بر مکان پرداختند و دریافتند 
احساسی و قابل درک و شامل اعتقادات فرهنگی و فعالیت هایی است 
 . )Zarabian& Monam, 2018(می زند پیوند  محیط  به  را  انسان  که 
در  امــروزه  که  نمود  بیان  می توان  پژوهش ها  این  به  توجه  با  بنابراین 
گرافیک شهری، معماران و طراحان تالش نموده اند، عالوه بر  بررسی 
جنبه های عملکردی، جنبه های زیبایی شناسی را در این عناصر متبلور 
حس  و  باشد  شناسی  زیبایی  معانی  واجــد  سازند،  می  آنچه  و  سازند 
کنونی در حوزة  مکان را در مخاطب ایجاد نماید. همچنین در دوران 
که یکی از مهم ترین ارکان  گرافیک محیطی ، مسئله ایجاد حس مکان 
کیفیت محیطی شهرهای ایران بود تا حد زیادی فراموش شده و این 
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کافی به این موضوع در تحقیقات  امر ناشی از عدم شناخت و پرداخت 
گاهی  امــروزی  تا فضای شهری  گشته است  که سبب  راهبردی است 
حتی در پاسخگویی به عملکرد هم باز ماَند. از این رو هدف از انجام این 
پژوهش، بررسی گرافیک شهری منطقه 2 شهر قزوین در راستای ارتقای 
گرافیک  حس مکان در شهروندان و پیرو آن دستیابی به مدل خوانش 

شهری است. بنابراین می توان پرسید:
گرافیک محیطی منطقه دو شهر قزوین چگونه موجب القای حس   .1

مکان به شهروندان می شود؟
گرافیک  کدام یک از عناصر  2. از نگاه شهروندان منطقه دو شهر قزوین، 
و  بیشترین  دارای  مکان  حس  القای  منظور  به  رفته  کــار  به  محیطی 

کمترین امتیاز بوده اند؟

2. چارچوب نظری
2.1.گرافیک محیطی 

غ از فشارهای ناخواسته  که بشر در آن بتواند فار مناسب یعنی فضایی 
کرده و شکوفا شود و این از خواسته های عقالنی و منطقی هر  روانی رشد 
گرافیکی برای محیط داخلی و  جامعه است و مقصود از تمام طرح های 
کننده است  خارجی، ایجاد فضایی برای زندگی پر نشاط و سالم و قانع 
گرافیک  امروز  دنیای  در   .)Matlebi&Javan Forouzandeh,2011:35(
محیطی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی شهری شده و تالش آن بر فرهنگ 
ساختار  یک  است.  محیط  با  انسان  ارتباط  بهبود  و  جامعه  در  سازی 
گرافیکی زمانی می تواند عنوان گرافیک محیطی را بگیرد که با هدف ایجاد 
یک فضای زندگی مساعد و متناسب با فرهنگ و موقعیت اجتماعی، 
اقتصادی و تاریخی جامعه، در ارتباط مستقیم با اقشار آن جامعه قرار 
گیرد )Baqapour,2017:85(. در یک جامعه شهری با خلق مجموعه ای 
ایجاد امید و حس مطلوب  با  از نظر بصری و روانی می توان  متناسب 
گر  زندگی در افراد آن جامعه، جامعه ای پویا و پیشرفته به وجود آورد. ا
گیرد، می تواند تأثیر  گرافیک محیطی با اصولی صحیح و متناسب انجام 
طراحی  باشد.  داشته  جامعه  فرهنگ  اعتالی  و  گسترش  در  بسزایی 
گرافیکی منسجم و آراسته در فضای شهری از ارکان طراحی و مدیریت 
گونه ای صحیح  گر به  شهری به حساب می آید )Salavati,2012:67( و ا
گرفته شود، باعث ارتباط سهل و آسان شهروندان در دسترسی  کار  به 
به فضاهای شهری می شود و این موضوع باعث ایجاد حس خرسندی 
به  اعتماد  و  خاطر  اطمینان  با  تا  اســت؛  جامعه  افــراد  بــرای  آسایش  و 
 Arad( کرده و نیازهای خود را مرتفع سازند نفس با محیط ارتباط برقرار 
گرافیک محیطی باید نشان  Khani,2017:94(. حال در فضای شهری، 
دهنده هویت هر شهر باشد و طبق هویت تاریخی، فرهنگی و هنری آن 
کیفیت  شهر طراحی شود تا در صورت رعایت اصول بتواند باعث افزایش 
فضاهای شهری شود. در همین راستا، رنگ و نور از مهمترین عوامل در 

.)Hosseini,2010:56( گرافیك محیطی هستند زمینه 

2.2. حس مکان و رویکردهای مختلف به آن
و  عاطفی  حسی،  تجربه  به  انسان ها  محیطی،  روانشناسی  دیدگاه  از 
معنوی خاص نسبت به محیط زندگی نیاز دارند. محیط عالوه بر عناصر 
اساس  بر  مــردم  که  اســت  رمزهایی  و  معانی  پیام ها،  شامل  کالبدی، 
نقش ها، توقعات، انگیزه ها و دیگر عوامل آن را رمزگشایی و درک می کنند 

و در مورد آن به قضاوت می پردازند) Jakson,2015,68(. این حس کلی که 
ک و قضاوت نسبت به محیط خاص در فرد به وجود می آید،  پس از ادرا
که به عنوان عاملی مهم در هماهنگی فرد  حس مکان نامیده می شود 
کنندگان و  و محیط باعث بهره برداری بهتر از محیط، رضایت استفاده 
در نهایت احساس تعلق آنها به محیط و تداوم حضور در آن می شود 
می توان  مکان،  حس  با  رابطه  در   .)Zarabian&Monam,2018:26(
از محیط و  ک ذهنی مردم  که حس مکان، به معنای ادرا بیان نمود 
که شخص را در  گاهانه آنها از محیط خود است  کم و بیش آ احساسات 
ارتباطی درونی با محیط قرار می دهد)Javin& Lakhman,2013,35(؛ به 
که فهم و احساسات فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده  طوری 
که موجب تبدیل یک فضا  و یکپارچه می شود. این حس عاملی است 
به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص می شود 
می شود  یافت  مکان هایی  در  مکان  حـس   .)Falahat,etal,2015:18(
و   )Tuan,2017,58( هسـتند  متمایز  و  مشـخص  شخصیت  دارای  که 
شـخصیت محیطـی از چیزهای ملموس ساخته شده کـه دارای مصالـح، 
اسـت.  برجستگی  و  انــداز  چشـم  تنوع،  مقیاس،  رنــگ،  بافت،  شکل، 
ک و جهت یابی از عوامل مهم در ایجاد حس نسبت بـه  همچنین ادرا
ک و حس  کالبدی مؤثر در ادرا مکان هاست. از این رو مهم ترین عوامل 
مکان اندازه مکان، درجـه محصوریـت، تضـاد مقیـاس، تناسب، مقیاس 
 .)Mortazavi,2013:70( اســت  بصری  تنوع  و  رنــگ  بــافــت،  انسانی، 
دراین راستا سه مرحله اصلی عبارتند از: تعلق به مکان، دلبستگی به 
بـه مکان )Shamai,1991:397(. حال به منظور توصیف  مکان و تعهد 
پیوند افراد با مکان، محققان، شماری از اصطالحات همچون هویت 
کار  مکان، دلبستگی به مکان، وابستگی به مکان و مفهوم مکان را به 
بسته اند )Altman and Low,2012,28(که عناصر شکل دهنده را می توان 
در درجه های متفاوتی از عناصر فیزیکی و فضایی تا عناصر شخصی و غیر 
کنترل  که ممکن است برای طراح، قابل  کنار هم قرار داد  مادی و ذهنی 

 .)Steele,2014,31( کنترل باشد و یا غیر قابل 
مد  با  همراه  شــده  مطرح  نظری  مبانی  اســاس  بر  حاضر  پژوهش  در   
که ارتباط  نظر قرار دادن سه عامل عمده معماری، محیط و مخاطب 
و  ارائــه شده  زیر  نمودار  دارنــد،  گرافیک محیطی شهری  با  مستقیمی 
در ادامه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد)نمودار شماره1( و بر طبق 
اهداف و مصداق های پژوهش و در جهت رهیافت به نتیجه مطلوب، 
که بیشترین ارتباط با مخاطب و حس مکان را  شاخص ها و معیارهایی 
گزینه ها از دیدگاه  برای شهروندان داشته اند، طبق معرفی و در ارتباط با 
با  قرار می گیرند.  ارزیابی  و مورد  بیان  قزوین  مخاطبان منطقه 2 شهر 
استخراج  حاضر،  پژوهش  پیرامون  موضوع  ادبیات  مطالب  به  توجه 
گرافیک محیطی و حس مکان از ادبیات موضوع پژوهش  مؤلفه های 

گردید.  حاضر انجام شد و در )جدول شماره1( ترسیم 
با توجه به شاخص ها و معیارهای به دست آمده در جدول شماره 1 و با 
انجام بازدیدهای میدانی، ثبت و مشاهده رفتار شهروندان در منطقه 
2 شهر قزوین ، تعدای از شاخص ها به دلیل عدم قرارگیری در اولویت 
با  تعدادی  و  حذف  پژوهشگران،  نظر  به  توجه  با  مکان،  حس  ایجاد 
که منجر به  از این رو مدل مفهومی  عناوین مناسبتری تغییر یافتند. 
ایجاد و طراحی پرسشنامه پژوهش حاضر شد، در )نمودار شماره2( ارائه 

شده است. 
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3 .روش 
روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی_کمی است که به لحاظ هدف از نوع 
کتابخانه ای  کیفی از ابزار  گردآوری داده های  روش پیمایشی است. در 
گرفته در حوزه پژوهش حاضر استفاده  بررسی مطالعات صورت  برای 
شده است و داده هــای به دست آمده با روش تحلیل محتوایی مورد 
ابــزار  حاضر  پژوهش  کمی  بخش  در  گرفته اند.  قــرار  بررسی  و  سنجش 
میدانی )مشاهده و پرسشنامه( استفاده شده است. پرسشنامه محقق 
مطالعات  از  حاصل  داده هـــای  به  توجه  با  که  حاضر  پژوهش  ساخته 
کتابخانه ای و مبانی نظری پژوهش حاضر تنظیم شده است، در اختیار 
گیری  نمونه  روش  به  که  قزوین  شهر   2 منطقه  شهروندان  از  نفر   100
گرفت. ابتدا به منظور رتبه دهی به  تصادفی ساده انتخاب شدند، قرار 
معیارها و شاخص های پاسخ دهندگان به پرسشنامه پژوهش حاضر از 
گام بعدی با استفاده از روش تحلیل  آزمون فریدمن استفاده شد و در 

محتوا به تحلیل داده ها پرداخته شد.

4. معرفی محدوده پژوهش 
کشور قرار  ارتباطی مهم  شهر قزوین مرکز استان قزوین بر سر چهار راه 
باختری،  و  آذربایجان خــاوری  زنجان،  استان های  به  را  تهران  و  گرفته 
با جمعیتی  این شهر  گیالن متصل می سازد.  و  کرمانشاهان  همدان، 
هکتار  و 500  هزار  سه  حدود  در  مساحتی  دارای  نفر  هزار  معادل 355 
است. شهر قزوین تا اوایل قرن حاضر تحت تأثیر وقایع تاریخی مختلف 
کرده است؛ اما هیچگاه وسعت آن از حد اولیه  بارها محدوده اش تغییر 
شهر باالتر نرفته بود. از اوایل قرن حاضر به خصوص در 60 سال اخیر 
با افزایش جمعیت شهر ناشی از موقعیت خاص مکانی آن، نزدیکی به 
پایتخت، تغییر موقعیت سیاسی و اقتصادی شهر، محدوده های شهر به 
گسترش یافت و مساحت شهر به خصوص پس از تهیه آخرین  شدت 
گردید. حال منطقه دو شهرداری قزوین  گذشته  طرح جامع سه برابر 
بوعلی،  خیابان های  به  جنوب  از  طالقان،  آبرسانی  کانال  به  شمال  از 
کمربندی شرق و  طالقانی، ولیعصر و بلوار آیت اهلل خامنه ای، از شرق به 
بلوار شهید بهشتی و از غرب به بلوار باهنر از تقاطع دانشگاه علوم پزشکی 
تا بلوار شهید نواب صفوی ختم می شود. بیش از 176 هزار نفر بالغ بر 
55 درصد مردم شهر قزوین در منطقه دو این شهرداری زندگی می کنند.

کیفی  گرافیک شهری منطقه 2 شهر قزوین با توجه به کدگذاری مطالعات  جدول شماره 1: شاخص ها و معیارهای خوانش 

شاخصمعیارموضوع

گرافیک شهری

کفسازی، سطل های زباله، المان های شهریمعماری)کالبدی_ فیزیکی( استفاده از عنصر آب، تناسبات مبلمان ها، نوع 

ساختار بصری
کفسازی،  تنوع و ریتم در المان ها و مجسمه های شهری ، تقارن، نورپردازی، هندسه، مقیاس و تناسبات مبلمان ها، رنگ، مصالح، 

نماد و نشانه.
قرارگیری در دید مخاطب، هماهنگ و خوانش اثر با جزئیات محیطی، عدم وجود عناصر بصری مزاحم.موقعیت

حس مکان

فرم، مصالح، تناسبات، رنگ، هماهنگی با بستر و محیط پیرامون.کالبدی_ فیزیکی

مقیاس و تناسبات، مصالح، مکان قرارگیری.عملکردیفعالیت
نماد و نشانه، دارای مفهوم، هماهنگ با فرهنگ و هویت مردم محله.اجتماعی

فرم، مصالح، تناسبات، رنگ،  جذابیت.زیبایی شناختیمعنایی_ ذهنی
ک کات حسی.ادرا کات آرامشی،انبساط خاطر، ادرا بصری، ادرا

 آبنماها، سطل های زباله، ایجاد دیدهای متوالی و مناسب، المان های هنرعمومی نظیر مجسمه ها.درگیرشدن غیرفعال با محیطمؤلفه عملکردی_ فعالیتی
کردن.درگیر شدن غیر فعال با محیط شنیدن اصوات، نگاه 

کیفی انجام شده گرافیک شهری پژوهش حاضر بر اساس مطالعات  نمودار شماره 1: چارچوب مفهومی شاخص ها و مؤلفه های خوانش 

کی کیفی مبتنی بر رویکرد احساسی_ادرا ح شده و داده های  نمودار شماره 2: مدل مفهومی پژوهش حاضر با توجه به مبانی نظری مطر
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5. بحث و یافته ها
تحلیل  براساس  پژوهش،  این  نخست  سئوال  به  پاسخگویی  پی  در 
از  استخراجی  نتایج  و  کتابخانه ای  بررسی های  از  اطالعاتی  داده هــای 
پرسشنامه و تحلیل نتایج در نرم افزارspss و با استفاده از آزمون فریدمن 
به دست آمده، مشخص گردید که در مؤلفه »موقعیت » شاخص »میزان 
خوانش اثر با جزئیات محیط« با امتیاز0/360بیشترین امتیاز و »میدان 
را داراســت و به  امتیاز  امتیاز 0/057کمترین  با  زاویــه دید مخاطب«   و 
همین ترتیب در مؤلفه«ساختار بصری« شاخص»ترکیب رنگی مناسب« 
با امتیاز 0/320بیشترین امتیاز و شاخص »وحدت و یکپارچگی اجزای 
مؤلفه«معماری«  در  و  دارنـــد  0/065را  امتیاز  بــا  امتیاز  کمترین  ــر«  اث
امتیاز  بیشترین  محیط«  با  مناسب  تناسبات  از  »برخورداری  شاخص 

کمترین امتیاز را نسبت به سایر شاخص ها در  و شاخص»نورپردازی« 
ارتباط با معیار فوق دارند. حال به منظور پاسخ به سئوال دوم پژوهش 
گرافیک شهری  که، در القای حس مکان از طریق  حاضر مبنی بر این 
کدام یک از عناصر شهری مؤثرترند؟ اطالعات به دست  به شهروندان، 
آمده از تحقیقات میدانی و پرسشنامه های تکمیلی توسط شهروندان 
و مخاطبان آثار در نرم افزارspss با استفاده از آزمون فریدمن رتبه بندی 
گردید و نتایج به دست آمده در نمودار شماره3 نشان داده شده اند. از 
که میزان تأثیر همه عوامل به  این رو نتایج این آزمون بیانگر آن است 
طور یکسان نبوده و معیار صندلی و مکان های نشستن تأثیر را داراست 
کمتر است،  که میزان Sig برابر با 0/000 است و از 0/05  و باتوجه به این 

آزمون در سطح 95درصد معناداری است)جدول شماره2(.

جدول شماره2: نتایج حاصل از آزمون فریدمن
Mean Rank

صندلی و مکان های نشستن2/22
المان های میادین2/00
باغچه های تزئینی1/91
مجسمه های شهری1/86
نقاشی دیواری1/83
سطل زباله1/69

Test Statisticsa
100N

163.75Chi-Square
2df

0.000Asymp .Sig.

a. Friedman Test

نمودار شماره 3: رتبه بندی عناصر گرافیک شهری منطقه 2 شهر قزوین 
در راستای القای حس مکان به شهروندان با استفاده از آزمون فریدمن

پاسخگویان،  نظر  از  پرسشنامه  سئواالت  فراوانی  آماره های  اساس  بر 
گرافیک عناصر شهری منطقه 2 شهر قزوین از وضعیت مطلوب  کیفیت 
کردن به این  و مناسبی برخوردار است و شهروندان این منطقه با نگاه 
کات حسی شان نسبت به محیط بهتر می گردد و همان طور  عناصر، ادرا
گرافیک  که برخی از شهروندان بیان نمودند، حتی با مشاهده عناصر 
ج  از حال و هوای خود خار تا چند دقیقه ای  این منطقه،  شهری در 
شده وحس خوبی را از محیط دریافت می کنند) این مسئله به خصوص 
که بر روی صندلی ها و در میان باغچه های سبز این منطقه  هنگامی 
تا  که همین امر موجب می شود  خ می دهد(. ضمن آن  نشسته اند، ر

دوباره به محیط بازگردند.
و  کارآمد  محیط های  می توانند  شهری  گرافیک  عناصر  که  آنجایی  از 
کیفیت  کنند، بهبود این متغیرها در  کیفیت خلق  فضاهای شهری با 

کات و احساسات خوب شهروندان بستگی دارد. محیط شهری به ادرا
 شهروندان منطقه 2 شهر قزوین از نورپردازی های مصنوعی در این منطقه 
حس خوبی دارند و بنا بر دیدگاهشان، این مؤلفه در حد مطلوبیت نسبتًا 
باال یی به منظور القای حس مکان است؛ زیرا چراغ های روشنایی سبب 

می شود شهروندان در محیط، احساس امنیت و آرامش بیشتری کنند. 
موقعیت و منظر محل سکونت، مطلوب و مناسب است و شهروندان 
منطقه دو شهر قزوین، این مؤلفه را در جهت القای حس مکان مناسب 
بدنه  یا  ساختمان  طراحی  با  مغایر  عناصری  قرارگیری  زیــرا  می دانند؛ 
از  و  بــرده نشده  کار  به  نظر مصالح  از  و چه  از لحاظ شکل  شهری چه 
این رو سبب اغتشاش بصری در محیط های این منطقه نشده است. 
همچنین میزان القای حس مکان به شهروندان این منطقه از  طریق 
گفتنی است  مکان های تجمعی و نشستن)صندلی ها( بسیار باالست. 
که نوع طراحی های سطل های زباله مورد پسند شهروندان نیست و هیچ 
نوع تأثیری در حس مکان به شهروندان ندارد. همچنین با توجه به این 
گرافیکی در حد مطلوبی  که نقاشی های دیواری این منطقه به لحاظ 
شهروندان  به  مکان  حس  القای  در  نیز  مؤلفه  این  رو  این  از  نیست، 
نقشی نداشته است. بنابراین می بایست بیان نمود که با توجه به نتایج 
مؤلفه هایی  شهروندان،  به  مکان  حس  القای  جهت  در  پرسشنامه، 
کیفیت، فرم و نوع مبلمان شهری، زیبایی و تناسب مطلوب  همچون 
کاررفته، تناسب و رنـگ عناصرگرافیک محیطی در  در مبلمان های به 
این منطقه با محیط و المان های شهری تا میزان 65/25درصد نقش 

داشته اند )جدول شماره3(.
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گرافیک محیطی شهری و ایجاد حس مکان گرافیک شهری در بهبود  جدول شماره 3: مؤلفه های  

شاخص القای حس مکانکل مخاطبانمتغیرها
مخاطبان ناراضیمخاطبان قابل قبولمخاطبان راضی

285266437576شکل و فرم مبلمان شهری
261397537570تناسبات و رنگ عناصر با محیط
2541111037567کیفیت و مصالح مبلمان شهری

292146937578زیبایی
2183412337558المان های شهری

250398637568چراغ های راهنمایی و تابلوها
1834714537549سطل های زباله

2096110537551نقاشی های دیواری

گرافیک شهری منطقه 2 شهر قزوین   تصویر شماره1: برخی از تصاویر 

گرافیک شهری به لحاظ تناسبات، جانمایی، زیبایی و فرمی از نگاه شهروندان و پاسخ دهندگان به پرسشنامه جدول شماره 4: میزان ارزیابی 

میزان ارزیابی گرافیک شهریسطوح

جانمایی
جانمایی مبلمان شهری در منطقه دو شهر قزوین به استثنای نقاشی های دیواری از نگاه شهروندان در حد91درصد بسیار مطلوب اریابی 

شده است.

تناسبات
گرافیک شهری در منطقه دو شهر قزوین به لحاظ شکل، اندازه و هماهنگی با زمینه در حد89درصد مطلوب  میزان تناسبات مؤلفه های 

شمرده شده است.

زیبایی
مصالح

گرافیک شهری در منطقه 2 شهر قزوین با توجه به نوع فرم، رنگ، مصالح و نورپردازی همراه با هماهنگی با بستر  میزان زیبایی عناصر 
قرارگیری در حد94درصد بسیار مطلوب ارزیابی شده است.

رنگ
نورپردازی

کار رفته در منطقه 2 شهر قزوین از نگاه شهروندان در حد88درصد مطلوب شمرده شده است.ساختار فرمی نوع فرم مبلمان شهری به 

گرافیک شهری از لحاظ زیبایی و تناسبات به لحاظ مصالح، فرم   کیفیت 
و رنگ، براساس آمار های فراوانی سئواالت پرسشنامه از نظر پاسخگویان 
که تمامی عناصر به  در حد بسیار مطلوب ارزیابی شده است، ضمن آن 
کاماًل هماهنگ هستند و به لحاظ  کار رفته در این منطقه با محیط خود 
زیبایی شناسی در حد بسیار مطلوب قرار دارند. نماها و فضاهای بیرونی 
ساختمان ها و چراغ های راهنمایی همراه با تابلوهای اسامی معابر از نما 
وخوانایی مناسبی برخوردارند؛ زیرا خوانایی موجبات قابل درك شدن 
مکان ها را فراهم می آورد و می تواند بر چگونگی و سهولت درك مردم از 
فرصت ها و موقعیت هایی که محیط به آنان عرضه می دارند، تأثیر بگذارد 

براساس  اســت.  برخوردار  زیــادی  اهمیت  از  به همین علت خوانایی  و 
آماره های فراوانی سئواالت پرسشنامه، گرافیک شهری در منطقه 2 شهر 
کدام  قزوین از جانمایی صحیحی برخوردار است. در جانمایی برای هر 
از عناصر نکاتی چون نرخ تردد و ازدحام مردم، مقدار دفعات استفاده، 
انــدازه مبلمان،  عوامل جوی، رفتار و عادات استفاده کنندگان، ابعاد و 
گرفته شد و مشخص  امکانات نصب تجهیزات و محدودیت فضا در نظر 
کلی  که این عوامل به خوبی رعایت شده اند. بنابراین در حالت  گردید 
می توان بیان نمود که گرافیک شهری در منطقه دو شهر قزوین از زیبایی 

و تناسب مطلوبی برخوردارند )تصویر شماره1 و جدول شماره4(.

رو  از همین  و  و محیط است  انسان  ارتباطی دوسویه میان  معماری، 
کالبدی از  کیفیت آنها به واسطه عناصر محیطی و  محیط های شهری و 
طریق مبلمان های شهری، نقاشی های دیواری، مجسمه و المان های 
ابزارها  شهری و... شکل می گیرد. در منطقه 2 شهر قزوین، همه این 
قابل درک و تجربه است. از این رو در استدالل منطقی، تدوین مدلی 

کیفیت  و  مکان  حس  ارتــقــای  بر  کید  تأ با  محیطی  گرافیک  خوانش 
محیطی در راستای بهبود حس مکان در منطقه 2 شهر قزوین مورد 
کالبدی مؤثر بر ایجاد  تحلیل تجربی قرار می گیرد و در این راستا عناصر 

حس مکان در )جدول شماره5( تحلیل شده اند.



 مطالعات شهری، 1401، 11 )43(، 64-55 | 61

مهرانفر و همکاران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کیفیت محیطی  به واسطه این عناصر در منطقه2 شهر قزوین  گرافیک شهری و تفسیر  کالبدی و تأثیرگذار در  جدول شماره5: تحلیل عناصر 

فرم رنگمصالحتصاویرعناصر
کیفیت محیطی و حس مکان  کالبدی در تجربه مکان و تاثیر آن بر  تحلیل  عناصر 

مخاطبان

ی
مبلمان شهر

سنگ
سفید

کرم
قهوه ای

منحنی

کیفیتی متعادل از نشانه های  کالبدی مبلمان های شهری منطقه 2 شهر قزوین  ساختار 
که بسته به نوع فرم، رنگ و مصالح خود سبب جلب توجه مخاطبان  معنادار هستند 
شده و با توجه به ایجاد تعامالت اجتماعی، حس مکان را در این منطقه رقم می زنند. 
همچنین عناصر و مصالح مبلمان شهری در این منطقه، برتری نسبت به یکدیگر ندارند، 
از این رو مکانی مناسب را برای مردمان فراهم می نمایند تا مردم به فضا احساس تعلق 

نمایند.

ل زباله
سط

ورق فلزی 
و به ندرت 

سنگ

ترکیبی از تمام 
رنگ های سرد 

گرم و 

مکعب با سقف 
مثلثی شکل

گرایی متعادل و  کالبدی سطل های زباله در منطقه 2 شهر قزوین به دلیل فرم  ساختار 
کار رفته بر روی آنها، تنها جنبه زیبایی شناسی دارند.  با توجه به نوع طرح  و رنگ به 
که این نوع از مبلمان های شهری سبب جذب  که می بایست خاطر نشان شد  ضمن آن 
که بیشتر جنبه  مخاطب به این منطقه و به رقم آن ایجاد حس مکان نمی شوند، چرا 

عملکردی و زیبایی شناسی آنها مطرح است.

ی
ی دیوار

نقاشی ها

رنگ روغن
ترکیبی از رنگ 

های سیاه، سفید 
و خنثی

استفاده از 
نقوش انسانی و 

گیاهی

گرایی رایج و ابتدایی  ساختار نقاشی های دیواری در منطقه 2 شهر قزوین به دلیل فرم 
که به این  کار رفته، تنها جنبه زیبایی شناسی دارند،  و با توجه به نوع طرح  و رنگ به 
که این نوع  که می بایست بیان نمود  جنبه نیز به خوبی نگریسته نشده است. ضمن آن 
از نقوش و رنگ های جذابی برخوردار نیستند، سبب جذب  که  از نقاشی های دیواری 

مخاطب به این منطقه و به رقم آن ایجاد حس مکان نمی شوند.

ی
المان شهر

بتن با پایه 
سنگ

کستری خا
سفید

فرم انتزاعی
از  تــــلــــفــــیــــقــــی 
و  انسانی  عناصر 

هندسی

با فضای  قزوین  میادین منطقه 2 شهر  رفته در  کار  به  المان های  فرم  و  کالبد، مصالح 
شهری همگون است و ساختار آن متعادل از نشانه های معنادار است. ساده گرایی عناصر 
کمک  و اجزای این المان ها می توانند به بهبود ذهن مخاطب و ایجاد حس مکان در وی 

نماید.

مجسمه

بتن با پایه 
سنگ

فلزی با پایه 
آجری

قهوه ای و جهت 
تزئینات آبی 

فیروزه ای
سفید

مکعب  پایه  فــرم 
یا ذوزنقه

کالبد، مصالح و فرم مجسمه های شهری واقع در پارک ها و فضاهای سبز منطقه 2 شهر 
گاهی مردم  که غالبًا تصویری از بزرگان ایران زمین است، به لحاظ نوع شناخت و آ قزوین 
از این شخصیت های برتر به خوبی می تواند در ذهن مخاطب ماندگار شود و به لحاظ 

کند. موقعیت خود در منطقه 2 شهر قزوین، حس مکان را در وی تقویت 

باغچه تزئینی

سنگ و 
موزاییک

رنگ سفید و
کستری گاهی خا

دایره
مستطیل

مربع

باغچه های تزئینی در منطقه 2 شهر قزوین به لجاظ زیبایی شناسی و عملکردی با یکدیگر 
متفاوت هستند. برخی تنها جنبه زیبایی دارند و برخی دیگر عالوه بر جنبه زیبایی دارای 
جنبه عملکردی نیز  هستند. از این رو هر باغچه ای متناسب با فضایی که در آن قرار گرفته 
باغچه های  بنابراین  است.  شناسی  زیبایی  یا  عملکردی  نوع  از  جنبه ای  دارای  است، 
گر تنها دارای جنبه زیبایی  شناسی باشند، باز هم حس آرامش را به  این منطقه حتی ا

مخاطب القاء می نمایند و از این رو حس مکان را در وی تقویت می کنند.



62 | مطالعات شهری، 1401، 11 )43(، 64-55

مهرانفر و همکاران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کات حسی و ذهنی، سبب برداشت  معانی و مضامین  که ادرا از آنجایی 
گرافیک شهری در  از عناصر موجود در فضا می شود، معماران و طراحان 
گرافیک شهری در این منطقه  منطقه 2 شهر قزوین تالش نموده اند تا 
به  را  متنوعی  احساسات  و  کـــات  ادرا کالبدی اش،  عناصر  به  توجه  با 
مخاطب انتقال دهد ؛ تا بدین طریق، حس مکان و تعلق در مخاطبان 

گیرد. این منطقه شکل 

6. نتیجه گیری
گرافیک  براساس مشاهدات و یافته های مقاله حاضر به منظور خوانش 
که در فضاهای نشستن  محیطی در منطقه 2 شهر قزوین مشخص شد 
گرافیک محیطی از  که حالت مکث و رفع خستگی دارد، میزان خوانش 
جزئیات و تناسبات بهتری برخوردار است. مبلمان شهری در منطقه 2 
شهر قزوین به لحاظ استفاده از مصالح هماهنگ با محیط و بادوامی 
ــذاب، اســتــفــاده از  کــارگــیــری رنــگ هــای شــاد و جـ بــه  همچون سنگ، 
گسترده در سرتاسر این منطقه و تأمین امنیت از همین  نورپردازی های 
المان های  با  همراه  آن  میان  در  شهری  مجسمه های  جانمایی  رو، 
شهری و نقاشی های دیواری، جملگی با توجه به دیدگاه شهروندان به 
که  این منطقه در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارند و تمامی این عوامل 
به یکدیگر وابسته هستند، سبب ایجاد حس مکان به این منطقه را در 
کالبدی مبلمان های  که ساختار  شهروندان ایجاد نموده اند. ضمن آن 
معنادار  نشانه های  از  متعادل  کیفیتی  قزوین  شهر   2 منطقه  شهری 

فــرم، رنگ و مصالح خود سبب جلب توجه  نوع  به  که بسته  هستند 
مخاطبان شده و حس مکان را در این منطقه رقم می زنند. حال از آن 
گرافیک محیطی به دنبال تصویر و تجسم در آوردن مفاهیم عمومی  که 
گون به منظور انتقال  و خصوصی موضوعات مختلف در محیط های گونا
سریع، صریح و تصحیح این مفاهیم به مخاطب با رعایت اصول زیبایی 
گرافیک مطرح بوده، است، می توان اذعان نمود که  شناختی که در هنر 
گرافیک محیطی در منطقه 2 شهر قزوین،  از میان مؤلفه های خوانش 
که در این میان  مؤلفه ساختار بصری و معماری بیشترین نقش را دارند 
کار  توانسته اند از طریق تناسبات با بستر خود و نوع ترکیبات رنگی به 
رفته، حس مکان را در شهروندان این منطقه ایجاد نمایند. چرا که میان 
ارتباطی  گرافیک محیطی  با خوانش  ترکیبات رنگی  و  تناسبات  مؤلفه 
کار رفته در این  دوسویه و قوی برقرار است. درضمن عناصر و مصالح به 
منطقه، برتری نسبت به یکدیگر ندارد، از این رو مکانی مناسب را برای 
مردمان فراهم می نمایند.  مطابق با داده های مستخرج از پرسشنامه و 
کلی می توان بیان نمود  نظریات شهروندان این منطقه، در جمع بندی 
گرافیک شهری در ایجاد حس مکان در این منطقه،  که در میان عناصر 
عنصر صندلی و مکان های نشستن همراه با المان های میادین، دارای 
که  باالترین رتبه با توجه به آزمون فریدمن هستند. این در حالی است 
را  رتبه  کمترین  زباله و نقاشی های دیــواری  عناصری مثل سطل های 
گرافیک شهری در منطقه 2 شهر قزوین در) نمودار  دارند. مدل خوانش 

شماره4( نشان داده شده است.

گرافیک شهری منطقه 2 شهر قزوین  نمودارشماره4: مدل خوانش 
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