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مقالۀ پژوهشی

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
Explanation of the Factors Affecting Users’ Cognitive Maps in Passenger Terminals (Case 

Study: Terminal of Imam Khomeini International Airport)
در همین شمارۀ مجله به چاپ رسیده است.

 naje.pezhman@gmail.com،09122861694:نویسندۀ مسئول **

بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر شکل گیری نقشۀ ذهنی کاربران در 
ترمینال های مسافربری

 )نمونۀ مورد مطالعه: ترمینال فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره((

مریم امیری1، ناجی پژمان ضیایی2*، فائزه طاهری سرمد3
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چکیـده| شـناخت محیـط به عنـوان عامـل تأثیر گذار بـر کیفیت تصویـر ذهنـی، در مسـیریابی کاربران 
ترمینال هـای فرودگاهـی، نقشـی بسـزا ایفـا می کنـد. بـا ایـن وجـود کم توجهـی بـه مؤلفه   هـای مؤثر بر 
کیفیـت ادراک کاربـران، در طراحـی فضاهـای مذکـور، موجـب کاهـش ارتبـاط کاربـران بـا ایـن فضاها 
شـده  اسـت. این پژوهش در راسـتای پاسـخ به این سـؤال شـکل گرفته که میزان اثربخشـی مؤلفه های 
تصویـر ذهنـی و نقشـه های شـناختی در مسـیریابی بهینـۀ کاربران فضاهـای ترمینال هـای فرودگاهی به 
چـه انـدازه اسـت. سـنجش نـوع و میـزان اثر ارتبـاط میان ایـن مؤلفه هـا در کیفیـت مسـیریابی کاربراِن 
فضاهـای مذکـور سـؤال دیگر ایـن تحقیق بوده اسـت. تبییـن مؤلفه های مؤثر بـر ایجـاد و تقویت تصویر 
ذهنـی بـا تمرکـز بـر افزایش کیفیـت کاربری، هـدف اصلی تحقیـق بوده و ایجاد سـهولت در مسـیریابی 
فضاهـای جمعـی از دیگـر اهـداف آن بـه شـمار می آید. به منظور دسـتیابی به اهـداف تحقیـق، از راهبرد 
کّمـی بـا تکیـه بـر مطالعـات کتابخانـه ای و میدانـی بهـره گرفتـه شـده اسـت. داده هـای کیفی بـر پایۀ 
مطالعـۀ منابـع مکتـوب پیرامـون ادراک محیـط، تصاویـر ذهنی و نقشـه های شـناختی جمع آوری شـده 
و اطالعـات کمـی مبتنـی بـر پیمایـش میدانی با اسـتفاده از ابـزار پرسـش نامه در محـدودۀ مکانی مورد 
مطالعـه به دسـت آمـده اسـت. یافته های اسـتنباطی پژوهـش حاکی از آن اسـت که در رتبه بنـدی، تأثیر 
عوامـل کالبـدی، خوانایـی، جسـت وجوی معنـی و جذابیـت به ترتیـب از بیشـترین میزان اثربخشـی در 

شـکل گیری نقشـۀ ذهنـی برخـوردار بوده اند.
واژگان کلیدی| تصویرذهنی، نقشۀ  شناختی، مسیریابی، ترمینال فرودگاهی، فرودگاه امام خمینی )ره(.

* این مقاله  از رسالۀ دکتری مریم امیری با عنوان »بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی، 
خودپنداره و حل مسئلۀ خالق در ایجاد نقشۀ ذهنی کاربران فضاها ی جمعی )نمونۀ موردی: 
ترمینال مسافری فرودگاه ها(« است که به راهنمایی دکتر ناجی پژمان ضیایی و مشاورۀ دکتر 

فائزه طاهری سرمد در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه در  حال انجام است..

مقدمـه و بیـان مسـئله | بین انسـان و محیـط پیرامونـی او، 
همـواره ارتبـاط دیالکتیـک محکمـی وجـود دارد. به همیـن علت، 
او همـواره تحـت تأثیـر محیط بـوده و متقاباًل بر آن اثر گذار اسـت. 
در ایـن میـان، الگوهـای رفتـاری، تأثیـر شـگرفی را از ویژگی های 
ویژگی هـای   .)1397 فرهـادی،  و  )حیـدری  می گیرنـد  محیطـی 
محیطـی توأمـان با انگیـزۀ افـراد و تصاویرذهنی ادراک شـدۀ آن ها 
از محیـط، رفتـار انسـان را شـکل می دهـد )گلسـتانی، روشـن و 
شـیبانی، 1393، 241(. تصویرذهنـی پایـه و اسـاس هرگونه کنش 

و واکنـش میـان فـرد و محیـط اسـت که ممکن اسـت بـا واقعیت 
موجـود کامـاًل هم پوشـانی نداشـته باشـد امـا افـراد برپایـۀ همین 
تصویرذهنـی و نـه واقعیـت موجـود رفتـار می کننـد. تصویرذهنـی 
تأثیـر  نیـز  او  فضایـی  رفتـار  بـر  تـا حـدودی  محیـط  از  انسـان 
می گـذارد )باللی  اسـکویی، قره بگلـو و وحیـدری ترکمانی، 1397، 
214(. کارکـرد مهـم نقشـه های ذهنـی، القـا و وضوح بخشـی بـه 
معانـی محیطـی اسـت )غربـا و طبیبیـان، 1396، 35(. بـه عنـوان 
مثـال ادراک فواصـل مکان هـا، تحـت تأثیـر عواملی چون هندسـۀ 
راه هاسـت. مسـیری که منحنی اسـت یا تقاطع زیاد دارد نسـبت به 
مسـیری کـه همان طـول را دارد ولی مسـتقیم اسـت طوالنی تر به 
نظـر می رسـد. ایـن تفـاوت ادراک، تـا حـدودی نشـان می دهد که 
چـرا مردم در فرودگاه هـا و توقفگاه های مراکز خرید منطقه ای و در 
جاهایـی که فواصـل دور، در معرض دید هسـتند، آمادگی پیمودن 
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 .(Pocock & Hudson, 1978)مسـیرهای طوالنی تـری را دارنـد
ترمینال هـای فرودگاهـی، بـا توجـه بـه افزایـش جمعیـت، نیـاز 
بـه حمل ونقـل و گسـترش ارتباط هـای شـهری، به عنـوان بخش 
علی رغـم  کـه  می شـوند  تلقـی  حمل و نقـل  سیسـتم  از  مهمـی 
اهمیـت و جایـگاه ویـژه ای کـه دارند، کمتـر به آن پرداخته شـده 
 اسـت. در فضاهای جمعی در راسـتای پاسـخگویی و هدایت بهتر 
و سـریع تر افـراد بـه مقصـد مـورد نظـر با توجـه به اهمیـت زمان 
در این گونـه محیط هـا، پی بـردن بـه اصـول کلـی تشـکیل دهندۀ 
بـه  تصویرذهنـی  می رسـد.  نظـر  بـه  ضـروری  تصویرذهنـی 
عنـوان یـک تصویـر، نتیجـه ای از اطالعـات موجـود در محیـط، 
قابـل تفسـیر و تحلیـل اسـت، لـذا بـا واکاوی و تبییـن عناصـر 
تشـکیل دهندۀ تصاویرذهنـی، می تـوان از آن بـه عنـوان معیـاری 
در جهـت بهینه سـازی طراحـی بهـره  برد.  بـا پی بردن بـه عوامل 
ایجـاد  بـه  می تـوان  نقشـۀ  ذهنـی  تشـکیل دهندۀ  مؤلفه هـای  و 
تصویـری واضح تـر از محیـط در ذهـن کاربران کمک کـرد. هرچه 
تصویـر تشکیل شـده در ذهـن فـرد از محیط روشـن تر باشـد، فرد 
می توانـد بـا صـرف زمـان کمتر و رضایت بیشـتر به سـمت مقصد 

مـورد نظـر خـود حرکـت کند.
باتوجـه بـه مقدمـۀ بیان شـده هـدف از ایـن مطالعـه، شناسـایی 
نقشـۀ  شـکل گیری  بـر  مؤثـر  مؤلفه هـای  و  عوامـل  تبییـن  و 
 ذهنـی افـراد در ترمینـال فرودگاهی در راسـتای ارتقـای کیفیت 
فضاهایـی از ایـن دسـت اسـت. کاربـران جامعـۀ آمـاری در گروه 

سـنی بیـش از 18 سـال هسـتند.
بـا توجـه به مـوارد مذکور، تحقیـق پیش  رو به دنبال پاسـخگویی 

به سـؤاالت زیر است:
- میـزان تأثیرگـذاری عوامـل تصویر ذهنـی کاربـران در ترمینال 

فـرودگاه امـام تهـران تا چـه اندازهای اسـت؟
- رتبه بنـدی تأثیـر عوامـل تصویـر ذهنـی در مسـیریابی کاربران 
در ترمینـال فـرودگاه امـام تهران بـه لحاظ میـزان اهمیت چگونه 

است؟
- رتبه بنـدی تأثیـر مؤلفه هـای هـر یـک از عوامـل تصویـر ذهنی 
در مسـیریابی کاربـران در ترمینـال فرودگاه امام تهـران به لحاظ 

میـزان اهمیت چگونه اسـت؟
بـرای پاسـخ به سـؤال اصلـی تحقیق با اسـتفاده از مطالعۀ اسـناد 
تأثیرگـذار  مختلـف  وجـوه  بررسـی  بـه  صاحب نظـران،  آرای  و 
بـر ایجـاد تصویرذهنـی پرداختـه و سـپس بـا تدویـن و توزیـع 
پرسـش نامه، ارتبـاط عوامـل و مؤلفه هـای مذکـور طبق سـؤاالت 
مطرح شـده بـا اسـتفاده از نرم افـزار SPSS سـنجیده و رتبه بنـدی 

. شد

پیشینۀ پژوهش
در رابطـه بـا تحقیقـات داخلـی انجـام شـده در زمینـۀ تصویـر و 
عوامـل تشـکیل دهندۀ آن می تـوان بـه مطالعـات زیر اشـاره کرد:

در مقالـۀ »اصـول سـازماندهی مؤثـر بـر ایجـاد تصاویـر ذهنـی 
هـدف  بـا  نویسـندگان  ماهـان«  شـاهزاده  بـاغ  در  بیننـدگان 
شناسـایی و مقایسـۀ عوامـل سـازندۀ تصاویـر ذهنـی افـراد از باغ 
شـاهزاده ماهـان، بـه کمـک تدوین تصاویـر ذهنی جامعـۀ آماری 
از نمونـۀ مـوردی پرداختـه و سـپس بـا تحلیـل داده هـا به شـیوۀ 
دلفـی اصـول سـازمان دهی مؤثـر فضا بـرای ماندن تصویـر ذهنی 
در خاطـرۀ افـراد را مشـخص کرده انـد. این اصول شـامل هندسـۀ 
کلـی، مسـیر حرکـت، سلسـله مراتب و جاگیـری فضایـی، فضـای 
پـر و خالـی، بافـت و جزئیـات در و پنجـره اسـت )شیخ اسـدی، 
کاظـم زاده و هاشـم نژاد، 1392(. اسـدپور و همـکاران او در مقالۀ 
»تصویرذهنـی کـودکان از منظـر خیابان هـای شـهری« که هدف 
آن شناسـایی عوامـل کالبدی و غیرکالبـدی مؤثر در تصویر ذهنی 
کـودکان پنـج تـا هفت سـال، با کمـک ترسـیم و تحلیـل عاملی، 
شـش عامـل را در تشـکیل تصویـر ذهنـی کـودکان شناسـایی 
کردنـد که بـه ترتیـب عبارت انـد از »طبیعت و بـازی«، »مقررات 
خیابان«،»طبیعـت آسـمان«، »سـاختار خیابـان«، »منظر شـهر« 
و »سـاختار تقاطـع« )اسـدپور، برزگـر و کشـاورزی، 1396(. در 
مقالـۀ » تدویـن مدل کاربـردی تبیین سـاختار ذهنی نقشـه های 
ریخت شناسـی-فضایی  تحلیل هـای  طریـق  از  مـردم  شـناختی 
بافت هـای شـهری موجود«، نویسـندگان در راسـتای پاسـخگویی 
بـه اینکـه کـدام عناصـر و تحلیل عینـی تأثیر بیشـتری در تبیین 
سـاختارهای موجـود در نقشـه های شـناختی دارنـد، بـا تحلیـل 
کالبـدی،  بعـد  در  کـه  دریافتنـد  افـراد  شـناختی  نقشـه های 
سـاختار ذهنـی بیـش از همـه توسـط »عمـق  محـوری«، در بعد 
عملکـردی »عمـق متوسـط فضـای محـدب« و در بعـد معنایـی 
»هم پیونـدی فضـای محـدب« تبیین می شـود )غربـا و طبیبیان، 
1396(. درمقالـۀ »تحلیـل کیفیـت فضایـی بـاغ شـاهزاده ماهـان 
بـر اسـاس تئـوری حرکـت و ارزیابی تصویـر ذهنـی مخاطبان« با 
بیـان اینکه مسـئلۀ بنیادیـن تحقیـق، پیمایـش تأثیر سـاختار باغ 
شـاهزاده ماهـان بـا سـازمان فضایی واجد سـکانس هـای متفاوت 
فضایـی بـر ادراک مخاطبـان در اثـر حرکـت در فضای باغ اسـت، 
بـا شناسـایی سـکانس های فضایی باغ، بـه ارزیابـی عوامل حرکت 
شـامل: محـور، سلسـله مراتب، ریتـم، اختـالف سـطح و شـفافیت 
پرداختند. نتایـج به دسـت آمده از تحلیل هـا بیانگـر ایـن امـر بـود 
کـه سـکانس های متفـاوت در ایـن بـاغ، تصاویر ذهنی مشـترکی 
قابـل  تأثیـر  نشـان دهندۀ  بـه همـراه داشـت کـه  در مخاطبـان 
توجـه ایـن مؤلفه هاسـت. در ایـن پژوهـش مؤلفه هـای حرکـت 
اسـاس تصویرذهنـی: جابجایـی، حرکـت چشـم و احسـاس  بـر 
) هندسـه، سلسـله مراتب، ریتم، شـفافیت، محور، اختالف سـطح( 
در نظـر گرفتـه  شـد. در پایـان پژوهـش بـه ایـن نتیجـه دسـت 
یافـت کـه بـاغ شـاهزاده ماهـان بـا ایجـاد تصویر ذهنی مشـترک 
در مخاطبـان مختلـف، نمونـه ای موفـق در ایجـاد انـواع حرکـت 
فیزیکـی و بصـری و معنایـی اسـت )آزمـون و معینـی، 1397(. 
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نویسـندگان مقالـۀ »ارائـۀ مـدل مفهومـی از خوانایـی بـا تکیه بـر 
تصـور ذهنـی« بـا طـرح ایـن سـؤال کـه تصـور ذهنـی ناظـر از 
محیـط کالبـدی شـامل چـه مؤلفه هایـی اسـت، در پـی شـناخت 
بهتـر مفهـوم خوانایـی و ارائـۀ مدلی مفهومـی از ارتبـاط مؤلفه  ها 
ناظـر  تصویـر ذهنـی  نشـان می دهـد،  تحقیـق  نتایـج  برآمدنـد. 
عـالوه بـر مؤلفه هـای مکانـی، شـامل مؤلفه هـای انسـانی و زمانی 
اسـت کـه می تـوان آن را بـه تصویر ذهنـی مکانی، شـامل هویت 
و سـاختار، تصویـر ذهنـی زمانـی، شـامل تجربۀ فـردی، جمعی و 
رویدادهـای اجتماعـی، تصویـر ذهنـی عاطفی شـامل حـس تعلق 
بـه مـکان و اجتمـاع و همچنیـن ارزیابی های کالبـدی، تاریخی و 
احساسـی دسـته بندی کـرد )نظیـف و مطلبـی، 1398(. بـا توجه 
بـه اهمیـت ویژگی هـای کالبـدی مـدارس، حوصلـه دار صابـر و 
همـکاران او در مقالـۀ »بررسـی و تحلیـل عوامـل کالبـدی مؤثـر 
بـر نقشـۀ  ذهنـی کـودکان از محیط هـای آموزشـی«، بـا هـدف 
بررسـی مؤلفه هـای کالبـدی مؤثـر بـر تصویرذهنـی کـودکان از 
محیط هـای آموزشـی بـا کمـک نقشـه های کروکـی وار و تحلیـل 
ایـن مؤلفه هـا در مـدارس  بررسـی  بـه  نرم افـزار  از  اسـتفاده  بـا 
ابتدایـی شـهر رشـت پرداختند. در ایـن تحقیق عامل »هندسـه و 
چیدمـان فضـا«، » فضاهای بـاز و نیمه باز«، »فضاهـای ارتباطی« 
و نشـانه ها بـه عنوان عوامـل تشـکیل دهندۀ تصاویرذهنی کودکان 
شناسـایی شـدند که عوامل »هندسـه و چیدمان فضا« بیشـترین 
تأثیـر را بـر نقشـه های ذهنی کـودکان داشـته  اسـت )حوصله دار 

صابـر، اسـدی و اکبری گوابـری، 1400(.
بـا  رابطـه  در  صاحب نظـران  طـرف  از  مطرح شـده  تعاریـف 

اسـت. شـده  مطـرح   1 جـدول  در  تصویرذهنـی، 
پژوهش هـای متعـددی در خصـوص بررسـی عوامـل و مؤلفه های 
مطرح شـده در حـوزۀ تصاویرذهنـی و نقشـه های شـناختی انجـام 

شـده  است: 
بـرای اولیـن بـار در مطالعـات شـهری، کویـن لینـچ در کتـاب 
»تصویـر شـهر« در سـال 1960 م. بـه تشـریح موضـوع تصویـر 
پرداخـت. ازنظـر وی تصویر از سـه مؤلفۀ هویت، سـاختار و معنی 
شـکل می گیـرد. هویـت کاراکتـر متمایـز شـیء اسـت، سـاختار 
اشـاره بـه روابـط فضایـی بـا سـایر اشـیاء دارد و معنـا ویژگـی 
عاطفـی و کاربـردی جسـم اسـت. هرچنـد لینـچ این هـا را مطرح 
کـرد امـا صرفـاً بـر مؤلفه هـای فیزیکـی محیـط شـهری تأکیـد 
کـرده و از معنـا غافـل شـد. هـدف او دسـت یابی بـه کیفیتـی 
و  می بـرد  نـام  نمایانـی  و  خوانایـی  به عنـوان  آن  از  کـه  اسـت 
منظـور کیفیتـی اسـت در شـیء کـه تصویـری روشـن در ذهـن 
ناظـر ایجـاد می کند. بـرای دسـت یابی بـه اهدافی نظیـر خوانایی 
تصویـر  ایجـاد  و  شـهر  شـناخت  اهـداف  به عنـوان  نمایانـی  و 
ذهنـی از پنـج عنصـر لبـه، محلـه، گـره، نشـانه و راه به عنـوان 
عوامـل سـازمان دهنده بـه تصاویـر ذهنـی مـردم اسـتفاده کـرد. 
ایـن پنـج عنصـری کـه لینـچ مطـرح کـرد بعـداً به وسـیلۀ سـایر 

بازتعریـف  اپلیـارد  ایسـتا، گولـج و  تئوریسـین ها ماننـد شـولتز، 
.(Sohrabian & Habib, 2016; Norberg-schulz, 1971)شـد

دیویـد اسـتا مجموعـه ای دیگـر از عناصـر را در نقشـۀ شـناختی 
تعریـف کـرد: نقـاط، موانـع، مرزها و راه هـا. راه ها شـبیه لینچ بود 
(Long, 2007). موانـع شـبیه لبـه و نقـاط شـبیه گره هـا بـود. به 
همیـن ترتیـب اپلیـارد شـهرها را به وسـیلۀ عناصـر سکانسـی یـا 
فضایـی ادراک شـده و سـاختاربندی می کنـد، راه هـا و گره هـای 
لینچـی، عناصـر سکانسـی محسـوب شـده و نشـانه ها، حوزه هـا و 

.(Lynch, 1960) لبه هـا  تقریبـاً عناصـر فضایـی هسـتند
و  احساسـی  شـناختی،  مؤلفـۀ  سـه  دارای  را  تصویـر  گارتنـر 
رفتـاری می دانـد. عناصـر شـناختی شـامل ویژگی هـای هسـتند 
کـه بـا آن فـرد مشـخصات فضـای شـهری را شناسـایی یـا درک 
می کنـد و عناصـر احساسـی نگـرش و احساسـات فـرد نسـبت به 
فضـای شـهری را بیـان می کنـد کـه به واسـطۀ تجـارب گذشـتۀ 
مرتبـط بـا آن مـکان، سـاکنان، اهـداف و سـازمان های مرتبـط 
 (Gartner, 1996); (Luque-Martinez, بـا آن توسـعه می یابـد 
 .(Del Barrio-García, Ibanez-Zapata, & Molina, 2007
اپیلیـارد عناصـر شـکل، نمایانـی و کاربـری را عوامـل مؤثـر در 
تصویرذهنـی می دانـد (Appleyard, 1970(. ارایدیـن خوانایـی و 
تصویرذهنـی محیط را براسـاس پیچیدگی، گوناگونی، پیوسـتگی، 
 .(Eraydın, 2007)مـی دارد بیـان  یکپارچگـی  و  سلسـله مراتب 
عبارت انـد  نقشه شـناختی  عناصـر  موندسـچین  نظـر  طبـق 
در  عناصـر  ایـن  بررسـی  در  کـه  حوزه هـا  و  خطـوط  نقـاط،  از 
سـایر نظریـات همچـون لینـچ )راه، نشـانه، لبـه، گـره و محلـه(، 
اسـتیا4  قلمـرو(، دیـدگاه  راه،  )مـکان،  نوربـرگ شـولتز  دیـدگاه 
)نقـاط، مرزهـا، راه هـا، موانـع( در واقـع همـۀ مـوارد بیـان شـده 
تعاریـف متفاوتـی از سـه عنصـر اصلـی نقشـۀ شـناختی هسـتند 
(Pakzad & Bozorg, 2014). نگـرو، نشـانه را بـه عنوان مهم ترین 
و  معرفـی می کنـد  نقشـه های شـناختی  در شـکل گیری  عنصـر 
معتقـد اسـت کنتراسـت، رنـگ و عناصـر نمـا نیـز در ایـن زمینه 
(Negro, 2003). کیچیـن، نقشـۀ شـناختی را  تأثیرگـذار اسـت 
فراینـد رمزگـذاری، جمـع آوری و اصـالح اطالعـات محسـوس و 
تجربه شـده نامیـد و عناصـر راه، نشـانه، گـره، محـدوده و لبـه را 
بـه عنـوان عناصـر تأثیرگذار بر شـکل گیری نقشـۀ  ذهنـی معرفی 
می کنـد (Kitchin, 1994). نیسـر بیـان کرد که نقشـۀ شـناختی، 
طـرح واره ای جهت یافتـه، سـاختاری فعـال و شـناختی اسـت. در 
واقـع طـرح وارۀ ذهنی درون فـرد ادراک کننده بـوده و کیفیت آن 

 .(Neisser, 1976) تعییـن می کنـد  تجربـه  را 
و  مطرح شـده  تعاریـف  و  مطالعـات صورت گرفتـه  بـه  توجـه  بـا 
بر اسـاس دیـدگاه اندیشـمندان و صاحب نظـران، عوامـل متعددی 
در راسـتای تصویرسـازی از محیـط در ذهـن افراد دخالـت دارند 
کـه بـه شـاخصترین و پرتکرارتریـن آن هـا در جـدول 2 اشـاره 

است. شـده 
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عنوان سالنگارندگانعوامل مؤثر بر شکل  گیری تصویرذهنی

هندسۀ کلی، مسیر حرکت، سلسله مراتب 
و جاگیری فضایی، فضای پر و خالی، بافت، 

جزئیات در و پنجره
شیخ اسدی و 

اصول سازماندهی مؤثر بر ایجاد تصاویر ذهنی بینندگان در باغ 1392همکاران
شاهزاده ماهان

طبیعت و بازی، مقررات خیابان، طبیعت و 
آسمان، ساختار خیابان، منظر شهر، ساختار 

تقاطع
تصویرذهنی کودکان از منظر خیابان های شهری1396اسدپور و همکاران

      کالبد )قوی ترین تبیین کننده: 
عمق محوری، شبکه معابر بافت(                     

عملکردی )قوی ترین تبیین کننده: عمق 
متوسط فضای محدب(            
 معنا )قوی ترین تبیین کننده: هم پیوندی 

فضای محدب، شدت فضایی محدب، عمق کل 
فضای محدب، کنترل فضای محدب و شبکۀ 

معابر بافت(

1396غربا و طبیبیان

تدوین مدل کاربردی تبیین ساختار ذهنی نقشه های شناختی 
 مردم از طریق 

 تحلیل های ریخت شناختی فضایی بافت های شهری موجود

نمونۀ موردی : بافت تاریخی شهر کرمان

مؤلفه های حرکت بر اساس تصویرذهنی: 
جابجایی، حرکت چشم و احساس ) هندسه، 
سلسله مراتب، ریتم، شفافیت، محور، اختالف 

سطح(
 تحلیل کیفیت فضایی باغ شاهزاده ماهان1397آزمون و معینی

بر اساس تئوری حرکت و ارزیابی تصویر ذهنی مخاطبان

مؤلفه های مکانی )عملکرد، کالبد، مقیاس(، 
زمانی )فیزیولوژیکی، روانشناختی، رفتار 

جمعی، رفتار فردی، تعلق به اجتماع، تعلق به 
مکان( و انسانی )سابقۀ تاریخی، تجربۀ فردی، 

رویداد اجتماعی(

ارائۀ مدل مفهومی از خوانایی با تکیه بر تصور ذهنی1398نظیف و مطلبی

هندسه و چیدمان فضا، فضاهای باز و نیمه باز، 
فضاهای ارتباطی، نشانه ها

حوصله دار صابر و 
1400همکاران

بررسی و تحلیل عوامل کالبدی مؤثر بر نقشۀ ذهنی کودکان از 
محیط های آموزشی )مطالعۀ موردی: مقطع دوم مدارس ابتدایی 

شهر رشت(

جدول 1. عوامل مؤثر بر شکل گیری تصویر به تعبیر صاحب نظران داخلی. مأخذ: نگارندگان.

مبانی نظری
تصویر ذهنی7 و نقشۀ  شناختی8 •

تصویـر ذهنـی )نقشـه های شـناختی( رابـه داده هـای مختصـری 
مشـاهده،  بـرای  جوامـع  و  سـازمان ها  گروه هـا،  افـراد،  کـه 
در  واقـع،  جهـان  در  درک شـده  پدیـدۀ  بازنمایـی  و  درک 
تعبیـر  می کنـد  اسـتفاده  آن  از  و  کـرده  خلـق  خـود  ذهـن 
کرده انـد(Zeile, Resch, Exner & Sagl, 2015) . بـرای دریافـت 
معنـای تصویـر ذهنـی در ابتـدا بایـد دانسـت هـر آنچـه آدمـی 
می بینـد، جـز بـر ذهـن او نمی نشـیند و آنچـه از جهـان بیرونـی 
بـر ذهـن وی منقـوش یا مترسـم می شـود، تنها به کمک اوسـت 
کـه عینـی می شـود. در واقـع ذهـن، وابسـته بـه یک تک انسـان 
اسـت و هنگامـی که بـه بیرون می آیـد، عینی می شـود )فالمکی، 
1381(. مشـاهدۀ محیـط بـه مفهـوم ایجاد تصور ذهنی براسـاس 
تجـارب و مشـاهدات گذشـته اسـت. هرچـه ذخیـرۀ اطالعات در 
ذهـن بـه خوبـی سـازمان پیـدا نکـرده باشـد، بهره گیـری از آن 

اطالعـات جهـت بازشناسـی محیـط و ایجـاد تصویـر درسـت و 
کامـل، مشـکل تر و ناقص تـر خواهـد بـود. بدیهـی اسـت تصورات 
ذهنـی ممکن اسـت اصـاًل وجود خارجی نداشـته و تنهـا نمونه ای 
از برخـی از خصوصیـات دنیـای واقعـی باشـد. ممکـن اسـت این 
تصویـر ذهنـی فقـط از چنـد اسـم که بـه طـور نامنظم کنـار هم 
قـرار گرفته انـد، تشـکیل شـده باشـد. ولـی همیـن کـه تصویـری 
هرچنـد ناقـص از محیـط پیـدا کنیـم، می تـوان مدلـی سـاخت 
هرچنـد ناقـص کـه بـه مـا نشـان می دهـد توجـه مـردم بیشـتر 
معطـوف چـه نقـاط یـا عناصـری اسـت و تصویـر ذهنـی آنهـا از 
محیـط چیسـت؟ )بحرینـی، 1382(. ایـن تصـور ذهنـی عالوه بـر 
اجـزای مکانـی کـه حاصـل تصویـر محیطـی اسـت و در ذهـن 
ناظـر شـکل می گیـرد، شـامل اجـزای شـناختی مبتنی بـر باورها، 
ارزش هـا و عقایـد فـرد و اجـزای عاطفـی برخاسـته از احساسـات 
مثبـت و منفـی فـرد در قبـال یـک پدیـده و همچنیـن اجـزای 
رفتـاری نیـز اسـت )طیبـی و ذکاوت، 1396(. بـه تعبیری بسـیار 
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محیـط کـه افراد به آن شـکل می دهنـد و از آن به عنـوان الگوی 
بهزادفـر،  و  مظفـر  فیضـی،  )اسـدپور،  می کننـد  اسـتفاده  رفتـار 
1394(. بـر اسـاس نظریـات گشـتالت، ذهـن انسـان متشـکل از 
ادراکات کلـی معنـاداری اسـت که ایـن ادراکات از طریـق تداعی 
تفسـیر  را  پدیده هـا  بدین گونـه  و  یافتـه  ارتبـاط  یکدیگـر  بـا 
می کننـد )نقـی زاده، 1386(. تصاویـری کـه از محیـط در ذهـن 
ناظـر بـه وجـود می آیـد، حاصـل جریانـی دو جانبـه بیـن ناظـر و 
محیـط اوسـت. ناظـر پـاره ای عوامـل بصـری را انتخـاب می کند، 
آن را در ذهـن خـود بـه نظـام مـی آورد. تصویـر هـر عامـل ثابت 
مفـروض ممکـن اسـت در ذهـن ناظریـن مختلـف کامـاًل متفاوت 
باشـد. پیوسـتگی اجـزاء تصویـر ممکـن اسـت بـه طـرق مختلـف 
بـه دسـت آیـد. ممکـن اسـت در جسـم مـورد مشـاهده عوامـل 
سـامان یافتۀ قابـل توجـه انـدک باشـد. بـا ایـن همـه، چـون ناظر 
بـا آن آشـنایی دیریـن دارد، در ذهـن وی مشـخص شـده و نظام 
یافتـه اسـت. یـک شـخص ممکن اسـت در جایـی که همه اشـیاء 
موجـود در آن مغشـوش بـه نظـر آیـد شـیء مـورد نظـر خـود را 
بـه آسـانی بیابـد. برخالف آن، شـیء ممکن اسـت بـرای اولین بار 
مـورد مشـاهده قـرار گیـرد و به آسـانی تصویری روشـن در ذهن 
بـه وجـود آورد، نـه بـه ایـن دلیـل که بـه دیـدۀ ناظر آشناسـت، 
بلکـه بـه دلیـل شـباهت و هماهنگـی بـه تصویری که هـم اکنون 
در ذهـن ناظـر موجود اسـت. لینچ سـهم ناظر را در بسـط تصاویر 
ذهنـی از محیـط اطـراف بـه عنـوان فـردی مبتکـر کـه تصاویـر 
ذهنـی خـود را بـا تغییـر احتیاجـات تغییـر می دهد مؤثـر میداند 
اطـراف خنثـی و  بـا محیـط  ارتبـاط  افـراد در  )لینـچ، 1390(. 
بی تفـاوت نیسـتند و مکان هایـی کـه احسـاس قوی تـری نسـبت 
بـه آنهـا دارنـد را بیشـتر در ذهن به یـاد می آورنـد. در واقع افراد 
براسـاس ارزیابی هایـی کـه برآمـده از احساسـات، جمع بندی هـا، 
اسـتنباط و رفتارهـای انسـانی اسـت محیط را احسـاس می کنند. 
نسـر بـا تأکیـد بـر نقـش خصیصه هـای انسـانی و پس زمینه هـای 
ذهنـی ناظـر، تصاویـر ذهنـی را حاصـل تحلیـل ارزیابانـۀ ناظر از 
محیـط پیرامونـی می دانـد کـه ایـن ارزیابـی ممکـن اسـت هـم 
شـامل احساسـی باشـد کـه مسـتقیماً مربـوط بـه سـاختار فـرم 
اسـت کـه نیـاز کمـی بـه ادراک و فعالیـت ذهنـی دارد و هـم 
می توانـد برآمـده از معنـای محتوایـی فـرم باشـد )نسـر، 1393(. 

مسیریابی  •
تـا  کار می برنـد  بـه  را  اکتشـافات ذهنـی  و  راهکارهـا  انسـان ها 
Hölscher, Meilinger, Vra-(  مراحـل مسـیریابی را انجام دهنـد

دریافـت  تجربـۀ   .)chliotis, Brösamle & Knauff, 2004, 44
مسـیریابی  می دهـد.  رخ  حرکـت  حیـن  در  تصاویـر  ذهنـی 
کـه  بدیهـی  آنقـدر  انسان هاسـت،  زندگـی  در  روزمـره  امـری 
اصولـی  و  درسـت  هدایـت  زیرسـاخت های الزم  جهـت  گاهـی 
واقـع می شـود. هرچیـزی کـه شـکل گیری  افـراد مـورد غفلـت 
نقشـه های شـناختی از مسـیر را آسـان سـازد، مسـیریابی را نیـز 

نظریه پردازانعومل مؤثر بر شکل  گیری تصویرذهنی

لینچراه، لبه، گره، نشانه و محدوده

نوربرگ شولتزراه، مکان و قلمرو

اپلیاردشکل، نمایانی و کاربری

دانز  استیاراه، مرز، نقاط و مانع

اجزای پیوستگی، اجزای ناهمانند، فرم خوب، 
نظریۀ گشتالتمجاورت و مشابهت

ساختار، هویت، مهرانگیزی )طبیعی بودن، نظم، 
جک نسرتاریخی، دلبازی، نگهداری(

سریع آشکارشونده و استنتاجی )قابل 
کاپالن و کاپالنپیش بینی(

بیشترین عناصر در تصویرذهنی کودک از 
محیط شامل گونه های گیاهی و جانوری، 

خانه ها، خورشید  ابر و انسان می شود.
Günindi

مودسچیننقاط، خطوط و حوزه ها 

کیچینراه، نشانه، گره، محدوده و لبه 

جدول 2. عوامل مؤثر بر شکلگیری تصویر به تعبیر صاحب نظران. مأخذ: نگارندگان.

سـاده، اصطـالح نقشـۀ ذهنـی9 )تصویرذهنـی( بـه معنـی ایجـاد 
 .)Roberts, 2003) یـک نقشـه یـا یـک تصویـر در ذهـن اسـت
رفتـار  واقعیـت  نـه  و  تصویرذهنـی  اسـاس  بـر  مـردم  واقـع  در 
می کننـد (Pakzad & Bozorg, 2014). شـناخت متأثـر از عوامـل 
روحـی، شـخصیتی، فرهنگـی، توانایی های شـناختی از یک سـو و 
تجربـۀ اجتماعـی و فیزیکـی از سـوی دیگـر اسـت و ایـن موضوع 
سـبب شـده کـه در شـکل گیری تصاویر ذهنـی از اهمیـت باالیی 

باشـد.  برخوردار 
نکتـه ای کـه درایـن بیـن مهـم اسـت تفـاوت نقشـۀ ذهنـی یـا 
شـناختی  نقشـۀ  اسـت.  ذهنـی  تصویـر  بـا  شـناختی  تصویـر 
کـه  اسـت  روانشـناختی  پردازش هـای  از  مجموعـه ای  نتیجـۀ 
از عناصـر، موقعیت هـا،  به دسـت آمده  به واسـطۀ آن فـرد دانـش 
را کدگـذاری،  اطرافـش  الگـوی کلـی محیـط  و  فاصلـه، جهـت 
 .(Vaez, Burke & Alizadeh, 2016)ذخیـره و بازیابـی می کنـد
بازنمایـِی  ذهنـی،  ازنظـر  و  تقسیم شـده  ناقـص،  تصاویـر  ایـن 
تحریف شـدۀ محیـط اسـت. آنهـا به طـور مـداوم بـه روز شـده و 
فـرد  موجـود  کالبـدی  دانـش  از  فـوری  عکـس  یـک  بنابرایـن 
علمـی  نوشـتارهای  برخـی  در   .(Kara, 2013) می دهنـد  ارائـه 
 »نقشـۀ  ذهنـی« بـه »نقشـۀ  شـناختی« نیـز تعبیـر شـده اسـت 

(Downs & Stea, 1973, Fenster, 2009; Roberts, 2003)

فرایند ارتباط با محیط و تصویرسازی  •
بـه  دسـت یابی  ابـزار  شـناختی  نقشـه های  و  ذهنـی  تصاویـر 
بازنمایـی درونـی محیـط دانسـته می شـوند. برای درک سـازوکار 
شـناخت مـا از محیطمـان شـیوۀ اصلـی بـرای نیل به ایـن هدف، 
ترسـیم نقشـۀ ذهنـی اسـت، یعنـی پدیدارسـاختن تصویـر ذهنی 



23 شمارۀ 11 زمستان 1401

مجلۀ گردشگری فرهنگ، 3)11(، 18-29 / زمستان 1401

تسـهیل می کنـد(Lawton & Kallai, 2002) . حرکـت اصـل همۀ 
تجربه هـای فضایـی اسـت، و درک فضـا متکـی بـه حرکت اسـت. 
همان طـور کـه می  دانیـم در جهـان خلقـت همه چیـز پویـا و در 
حـال تحـول اسـت، بـا حرکتـی ظاهـری و یـا حرکتـی درونـی 
نقشـۀ  کـه  هنگامـی  کـرد،  بیـان  کیچیـن  )رحیمیـان، 1383(. 
یـک محیـط در ذهـن فـرد شـکل می گیـرد، او فـرم محیـط را 
درکجـا  می دانـد  دقیقـه  هـر  در  و  می کنـد  ادراک  راحتـی  بـه 
قـرار دارد (Kitchin, 1994(. در واقـع افـراد بـا حرکـت در فضـا 
بـه نقشـۀ شـناختی خـود شـکل می دهنـد کـه ایـن متکـی بـه 
فهـم   .(Long, 2007) اسـت  فـردی  و  محیطـی  فاکتورهـای 
تعییـن  در  می شـود،  انجـام  چگونـه  جهت یابـی  مراحـل  اینکـه 
مـدل  اسـت.  مفیـد  آن  عملکـرد  بهبـود  بـرای  روش  بهتریـن 
ارائه شـده توسـط ژول و فورنـا در سـال 1997 م. )تصویـر 1(، 
مـدل کاملـی اسـت کـه حرکـت را در فراینـد جهت یابـی و در 
 مسـیری کـه فـرد از قبـل تجربـه نکـرده اسـت، تلفیـق می کنـد
 (Chen & Stanney, 1999, 676; Downs & Stea, 1977; Neisser,

.(1976; Spence, 1999, 918

شناسایی و دسته بندی متغیرهای پژوهش
عوامـل  شـامل  افـراد  ذهـن  در  شـکل گرفته  ذهنـی  تصاویـر 

عوامـل  بررسـی  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  متعـددی  مؤلفه هـای  و 
مطرح شـده در تحقیقـات متعـدد می تـوان آن هـا را بـه صـورت 
کلـی در چهـار دسـتۀ کالبـدی، خوانایـی، جسـت و جوی معنـی 
و جذابیـت قـرار داد. فراینـد انتخـاب مؤلفه هـای مذکـور مبتنـی 
بـر قرابـت معنایـی و بـا رویکـرد تجمیعـی صـورت گرفته اسـت. 
علمـی  سـند  دو  از  کمتـر  در  کـه  متغیرهایـی  میـان  ایـن  در 
مـورد اشـاره قـرار گرفته انـد، از رونـد انتخـاب خـارج شـده اند. 
هندسـۀ   مؤلفه هـای  صورت گرفتـه،  دسـته بندی  اسـاس  بـر 
عملکـرد،  فضایـی،  حرایـم  ریتم-تکـرار،  سلسـله مراتب،  کلـی، 
اختـالف ارتفـاع، زیرمجموعـۀ عامـل کالبـد، مؤلفه های شـفافیت، 
کنتـرل  زبان/کلمـات،  نمادیـن،  اهمیـت  غیرکالمـی،  اشـارات 
عامـل  زیرگـروه  فضـا  کف سـازی  طـرح  و  ناخواسـته  اطالعـات 
خوانایـی، مؤلفه هـای اشـارات غیرکالمـی، زمـان، هویـت، تعلـق 
مؤلفـۀ  زیرشـاخۀ  پنج گانـه  حـواس  و  معنایی-قدسـی  الفـت،  و 
مقیـاس، کشـف  مؤلفه هـای  در  نهایـت  و  معنـی،  جسـت و جوی 
از  اسـتفاده  روشـنایی،  و  نـور  مکمـل،  عملکردهـای  شـهود،  و 
المان هـای طبیعـی و اسـتفاده از تکنولـوژی، زیرمجموعـۀ عامـل 
متغیرهـای  نام بـرده جـزو  عوامـل  جذابیـت هسـتند. همچنیـن 
مسـتقل و مؤلفه هـا و زیرشـاخه های مرتبـط بـا هـر دسـته، در 

.)3 )جـدول  می گیرنـد  قـرار  وابسـته  متغیرهـای  زمـرۀ 

Schlender, Peters & Wienhöfer, 2000. :تصویر 1. مراحل جهت  یابی در فضا. مأخذ



زمستان 241401 شمارۀ 11

بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر شکل گیری نقشۀ ذهنی کاربران ...| مریم امیری و همکاران

قل
ست

ی م
رها

تغی
م

دسته بندی 
مؤلفه ها

عوامل مؤثر در تشکیل تصویرذهنی کاربران

شاخص ها 

بد
کال

ته
بس

 وا
ای

ره
تغی

م

هندسۀ کلی

سلسله مراتب

ریتم-تکرار

حرایم فضایی

عملکرد

اختالف ارتفاع

یی
وانا

خ

شفافیت

اشارات غیرکالمی

اهمیت نمادین

زبان/کلمات

کنترل اطالعات ناخواسته

طرح کف سازی فضا

نی
 مع

وی
و ج

ت 
جس

اشارات غیرکالمی

زمان

هویت

تعلق و الفت

معنایی-قدسی )معنوی(

حواس پنج گانه

ت
ذابی

ج
مقیاس

کشف و شهود

عملکردهای مکمل

نور و روشنایی

استفاده از المان های طبیعی

استفاده از تکنولوژی

راستای  در  ذهنی  تصویر  شکل گیری  بر  مؤثر  عوامل  دسته بندی   .3 جدول 
مسیریابی بهینه در فضاهای جمعی. مأخذ: نگارندگان.

)توضیحـات جـدول: الزم بـه ذکر اسـت مؤلفۀ اشـارات غیرکالمی 
زیرمجموعـۀ هـر دو عامـل خوانایـی و جسـت وجوی معنـی بـه 
شـمار می آیـد. ایـن متغیـر در عامل خوانایـی به معنـای عناصر و 
جزئیاتـی در عناصـر معماری که سـبب خوانایی محیط می شـوند 
و در عامـل جسـت وجوی معنـی بـه عنـوان مؤلفه هایـی کـه بـار 
معنایـی خاصـی را بـه کاربـر القـا می کننـد در نظـر گرفته شـده  

است(.

معرفی محدودۀ مورد مطالعه
قلمـرو مطالعاتی در نوشـتار کنونـی، ترمینال مسـافربری فرودگاه 
بین المللـی امـام خمینـی ))ره( تهران اسـت. این فـرودگاه در 35 

کیلومتـري جنـوب پایتخـت کشـورمان واقـع شـده اسـت. فضای 
اصلـی ترمینـال مسـافربری آن شـامل چهـار طبقـه بـه مسـاحت 
حـدود 80.000 مترمربـع به انضمـام فضاهای پیرامونـی از جمله 
فضـای موتورخانـۀ مرکـزی و پارکینـگ طبقاتـی در چهـار طبقه 
اسـت. ایـن پایانـه از دو بخش سـمت هوا و سـمت زمین تشـکیل 

شـده است.

روش پژوهش
پژوهـش حاضـر کـه بـا هـدف تبییـن مؤلفه هـای مؤثر بـر تصویر 
ذهنـی بـا تمرکز بـر کاربـری جمعی صـورت گرفتـه از نظر هدف 
کاربـردی، از لحـاظ روش توصیفـي و از لحـاظ شـیوۀ گـردآوري 
داده هـا یـک تحقیـق کتابخانـه ای و میدانی اسـت. جامعـۀ آماری 
شـامل کاربـران محیـط در گـروه سـنی بیـش از 18 سـال اسـت 
اعالم شـده در سـال 1401، جمعیـت  بـا جمعیـت  کـه مطابـق 
نمونـۀ  اسـت.  شـده  بـرآورد  نفـر   7/821/369 حـدود  مسـافران 
آمـاری بـا کمـک فرمـول کوکـران، 383/98 بـه دسـت آمـد که 
جهـت جلوگیـری از افـت نمونـه، تعـداد  385 نفر از مسـافرین و  
بـه روش تصادفـی سـاده در سـطح اطمینان 0/95 انتخاب شـدند. 
در پژوهـش حاضـر به منظـور بررسـی، روش گـردآوری اطالعـات 
بـه دو شـیوۀ کتابخانـه ای و توزیع پرسـش نامه صـورت گرفت که 
در روش کتابخانـه ای بـرای غنی سـازی ادبیـات و کلیـات پژوهش 
از مقـاالت داخلـی و خارجـی و کتـب مرتبـط با ادبیـات پژوهش 
اسـتفاده شـد. ابـزار شناسـایی شـاخص های شـکل گیری تصویـر 
پرسـش نامۀ  حاضـر  پژوهـش  در  جمعـی  فضاهـای  در  ذهنـی 
محقق سـاخته بـا 24 گویـه اسـت. طریقـۀ نمره گـذاري آزمـون 
)خیلـی کـم=1، کـم=2،  لیکـرت  پنج گزینـه ای  براسـاس طیـف 
تاحـدودی=3، زیـاد= 4 و خیلـی زیاد=5( اسـت. این پرسـش نامه 
و  معنـی  جسـت و جوی  خوانایـی،  کالبـد،  بعـد  چهـار  داراي 
جذابیـت اسـت. جهـت تجزیـه و تحلیـل داده هـای به دسـت آمده  
از نرم افـزار آمـاري SPSS نسـخۀ 25 اسـتفاده شـد. بـه منظـور 
تحلیـل اطالعـات و بررسـی فرضیـات از آزمون هـای کلموگروف-

اسـمیرنف، آزمـون فریدمـن و آزمـون دوجمله ای اسـتفاده شـده 
اسـت. بـه دلیـل هم زمانـی انجـام ایـن پژوهـش و محدودیت های 
ناشـی از همه گیـری کوویـد19، توزیـع پرسـش نامه های مذکـور 

در چنـد مقطـع زمانـی متفـاوت صـورت پذیرفـت.

بحث و یافته ها
پیـش از بررسـی و تحلیـل یافته هـا، الزم اسـت روایـی و پایایـی 
ابـزار تحقیـق مـورد تدقیـق قـرار گیـرد. از نظـر روایی محتـوا، با 
توجـه بـه اینکـه اجـزاء پرسـش نامه در فراینـد مطالعـۀ ادبیـات 
موضوعـی و مکانیـزم انتخـاب متغیرهـا، تدویـن شـده لـذا روایی 
محتوایـی حاصـل شـده اسـت. در راسـتای تأمیـن روایـی صوری 
نیـز، پرسـش نامۀ پژوهـش پـس از طراحـی، بـرای نظرسـنجی به 
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مقدار آلفامتغیر مورد بررسی
0/89مجموعه سؤاالت بررسی کالبد

0/85مجموعه سؤاالت بررسی خوانایی

0/76مجموعه سؤاالت جستجوی معنا

0/83مجموعه سؤاالت جذابیت

0/87مکمل سؤاالت پرسش نامه

جدول 4. آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی ابزار تحقیق. مأخذ: نگارندگان. خبـرگان حـوزۀ تحقیـق ارائـه شـده و در رونـدی تصحیحـی، روایـی 
صـوری نیـز تأمیـن شـده اسـت. در خصـوص سـنجش پایایـی ابـزار 
تحقیـق بـا توجـه بـه شـرایط زمانـی پژوهـش روش آزمـون آلفـای 
کرونبـاخ مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. همان گونـه کـه در جـدول 4 
مشـاهده می شـود، مقـدار ضریـب آلفـای کرونبـاخ از سـطح 70/ 0  
باالتـر اسـت، ایـن موضوع نشـان می دهد کـه گویه های ابـزار تحقیق 
)پرسـش نامه( از همبسـتگی درونـی باالیـی برخـوردار بـوده و پایایی 

پرسـش نامه قابـل قبول اسـت.
داده هـا،  توزیـع  نرمال بـودن  میـزان  بررسـی  از  حاصـل  نتایـج 
تحلیـل توصیفـی متغیرهـا، تعییـن نـوع و رابطـۀ میـان مؤلفه هـا 
بهره گیـری  بـا  ترتیـب  بـه  پژوهـش،  رتبه بنـدی شـاخص های  و 
از آزمون هـای کلموگروف-اسـمیرنف، آزمـون فریدمـن و آزمـون 

دوجملـه ای انجـام پذیرفـت و منجـر بـه یافته هـای ذیـل شـد.
طـی بررسـی نرمـال یـا غیرنرمال بـودن توزیـع داده ها با اسـتفاده 
از آزمـون کولموگـروف- اسـمیرنف، مشـخص شـد کـه سـطوح 
معنـاداري تمامـي متغیرهـا کمتـر از 50/ 0 هسـتند )جـدول 5(. 
لـذا می تـوان نتیجـه گرفـت کـه هیچ یـک از متغیرهـای پژوهش 
مذکـور  متغیرهـاي  غیرنرمال بـودن  بنابرایـن  نبـوده،  نرمـال 
اسـتفاده کردن از آزمون هـاي غیرپارامتریـک را جهـت اسـتنباط 

می کننـد.  توجیـه  پژوهـش  فرضیه هـای 
فرضیـۀ 1: عوامـل تصویـر ذهنـی )کالبـد، خوانایی، جسـت و جوی 
معنـی، جذابیـت(  در مسـیریابی کاربـران در ترمینـال فـرودگاه 

امـام تهـران مؤثر اسـت.
بـه منظـور شناسـایی تأثیرگـذاری مؤلفه هـای تصویـر ذهنـی و 
مسـیریابی در ترمینـال از دیـدگاه کاربـران در ترمینـال فـرودگاه 
امـام تهـران از آزمون دوجمله ای اسـتفاده شـد و نتایج در جدول 

6 ارائه شـده اسـت.
همان گونـه کـه در جـدول 6 مشـاهده می شـود سـطح معناداری 
آزمـون 000/ 0 و کمتـر از 05/ 0 بـوده و بـرای عامـل کالبـد 
بیش ازحـد  تأثیـر  پاسـخ ها  از  درصـد   84 کاربـران  دیـدگاه  از 
تأثیـر  پاسـخ ها  از  عامـل خوانایـی 79 درصـد  بـرای   ، متوسـط 
بیش ازحـد متوسـط، بـرای عامـل جسـت و جوی معنـی 66 درصد 
پاسـخ هـا تأثیـر بیش ازحـد متوسـط و بـرای عامـل جذابیت 73 
درصـد پاسـخ ها تأثیـر بیش ازحـد متوسـط گـزارش شـده اسـت 
کـه  نشـان دهندۀ مؤثر بـودن مؤلفه هـای تصویـر ذهنـی )کالبـد، 
خوانایـی، جسـت و جوی معنـی، جذابیـت( در مسـیریابی کاربران 

در ترمینـال فـرودگاه امـام تهـران اسـت.
)کالبـد،  ذهنـی  تصویـر  عوامـل  بنـدی  اولویـت  دوم:  فرضیـۀ 
خوانایـی، جسـت و جوی معنـی، جذابیـت( در مسـیریابی بهینـۀ 
کاربـران در ترمینـال فـرودگاه امـام تهـران قابـل تعییـن اسـت.

مطابـق جـدول 7 ، چـون سـطح معنـی داری آزمـون000/ 0 و 
میانگیـن  رتبـۀ  برابـری  فـرض  خطاسـت،  میـزان  از  کوچکتـر 
مؤلفه هـای کالبـد، خوانایـی، جسـت و جوی معنـی، جذابیـت رد 

سطح معناداریآماره Zمتغیرها

1/5970/000کالبد

2/8820/000خوانایی

2/3180/000جست و جوی معنی

2/6640/000جذابیت

جدول 5. آزمون فرض نرمال بودن توزیع متغیرها. مأخذ: نگارندگان.

می شـود. بنابرایـن در سـطح اطمینـان 95 درصد می تـوان اظهار 
اثربخشـی مؤلفه هـای تصویرذهنـی در مسـیریابی  کـرد: میـزان 
بهینـۀ کاربـران در ترمینـال فـرودگاه امـام تهـران بـا هـم برابـر 
نیسـت. بـه عبـارت دیگر برخـی از متغیرها نسـبت بـه متغیرهای 
از اهمیـت بیشـتری برخـوردار هسـتند. جـدول 8 رتبـۀ  دیگـر 
)کالبـد،  تصویرذهنـی  مؤلفه هـای  اولویت بنـدی  و  میانگیـن 
خوانایـی، جسـت و جوی معنـی، جذابیـت( در مسـیریابی بهینـۀ 

کاربـران در ترمینـال فـرودگاه امـام تهـران را نشـان می دهـد.
فرضیـۀ 3: رتبه بنـدی تأثیـر مؤلفه هـای هر یـک از عوامـل )کالبد، 
در  تصویرذهنـی  جذابیـت(  معنـی،  جسـت وجوی  خوانایـی، 
مسـیریابی کاربـران در ترمینـال فـرودگاه امـام تهـران بـه لحاظ 

میـزان اهمیـت قابـل تعییـن اسـت.
در راسـتای بررسـی ایـن فرضیـه بـا اسـتفاده از آزمـون فریدمـن 
بـه رتبه بنـدی متغیرهـای پژوهـش از دیـدگاه جامعـۀ مطالعاتـی 
پرداختـه شـده اسـت )جدول 9(. بـه عبارت دیگر در بررسـی این 
فرضیـه مشـخص شـده  اسـت کـه کدام یـک از معیارهـای تصویر 
ذهنـی در مسـیریابی کاربـران از میـزان اهمیت بیشـتری نسـبت 
بـه سـایر شـاخص ها برخـوردار اسـت. از نظـر کاربـران، میـزان 
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سطح معنی دارینسبت آزموننسبت مالحظه شدهتعدادگروه بندیعوامل  

620/16کمتر یا مساوی حدمتوسطکالبد
0/50/000

2330/84بیشتر از حدمتوسط

790/21کمتر یا مساوی حدمتوسطخوانایی
0/50/000

6060/79بیشتر از حدمتوسط

1310/34کمتر یا مساوی حدمتوسطجست و جوی معنی
0/50/000

2540/66بیشتر از حدمتوسط

1050/27کمتر یا مساوی حدمتوسطجذابیت
0/50/000 2800/73بیشتر از حدمتوسط

جدول 6. نتایج آزمون دوجمله ای برای شناسایی تأثیرگذاری مؤلفه ها ی تصویرذهنی و مسیریابی در ترمینال از دیدگاه کاربران. مأخذ: نگارندگان.

385تعداد

18/492آماره

3درجه آزادی

0/000سطح معناداری

جدول 7. نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای بررسی عوامل تصویر ذهنی. مأخذ: نگارندگان.

اولویت بندی رتبۀ میانگینعوامل تصویر ذهنیردیف

اول2/66کالبد1

سوم2/58خوانایی2

دوم2/45جست و جوی معنی3

چهارم2/31جذابیت4

جدول 8 .رتبۀ میانگین و اولویت بندی عوامل تصویر ذهنی )کالبد، خوانایی، جست و جوی معنی، جذابیت(. مأخذ: نگارندگان.

اهمیـت معیارهـا در هر یـک از مؤلفه های چهارگانۀ کالبـد، خوانایی، 
جسـت و جوی معنـی و جذابیـت هم تفـاوت دارند.

نتیجه گیری
اسـاس  و  پایـه  می تـوان  را  واضـح  و  شـفاف  تصویرذهنـی  ایجـاد 
اصـول  شناسـایی  راسـتا  ایـن  در  کـرد  عنـوان  بهینـه  مسـیریابی 
سـازمان دهندۀ نقشـۀ  ذهنـی، نقـش مهمـی در کمک بـه طراحان و 
معمـاران در جهـت بهینه سـازی رونـد طراحـی ایفـا می کنـد. درک 
اهمیـت ایـن موضـوع بـه طـراح کمـک خواهد کـرد در جهـت خلق 
فضـا و در طـی رونـد طراحی، آگاهانـه عواملی را برگزینـد که موجب 
خوانایی بیشـتر فضا توسـط به کاربران خواهد شـد. در مطالعۀ فعلی 
عوامـل و مؤلفه هـای مؤثـر بـر شـکل گیری تصویرذهنی با اسـتناد به 
آرا و نظـرات صاحب نظـران ایـن حوزه شناسـایی و سـپس رتبه بندی 
تأثیـر ایـن عوامل و مؤلفه  ها، از دیـدگاه کاربران فضـا در ترمینال امام 
از جهـت اهمیـت سـنجیده شـد. بـر اسـاس تحلیل هـای انجام شـده 

در پاسـخ گویی بـه سـؤال اول تحقیـق مبنـی بـر میـزان تأثیرگذاری 
مؤلفه ها، که با اسـتفاده از آزمون دوجمله ای انجام شـده اسـت مبین 
آن اسـت کـه از دیدگاه کاربـران تمامی عوامل در ایجاد نقشـۀ  ذهنی 
مؤثرنـد. رتبه بنـدی تأثیر عوامل مطرح شـده به ترتیـب اولویت کالبد، 

خوانایـی، جسـت و جوی معنـی و جذابیـت عنوان شـد. 
در پاسـخ به سـؤال سـوم تحقیق در زمینۀ رتبه بندی میزان اثربخشی 
هریـک از مؤلفه هـای عوامل )کالبـد، خوانایی، جسـت و جوی معنی و 
جذابیـت( از جهـت تأثیر بر مسـیریابی در ترمینال بـه ترتیب اولویت 

و میزان اهمیـت عبارت اند از: 
1-توجـه بـه اختـالف ارتفـاع، سلسـله مراتب، حرایـم فضایـی، ریتـم 

-تکـرار، هندسـۀ کلـی و عملکرد،
زبان/کلمـات،  ناخواسـته، طـرح  کف سـازی،  اطالعـات  کنتـرل   -2

اهمیـت نمادیـن و اشـارات غیرکالمـی و شـفافیت،
معنایـی- زمـان،  پنج گانـه،  حـواس  الفـت،  و  تعلـق  3-هویـت، 

اشـارات  غیرکالمـی، قدسـی)معنوی(، 
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اولویت بندی رتبۀ میانگینمؤلفه هاعوامل 

کالبدی

پنجم3.46هندسۀ کلی

دوم3.77سلسله مراتب

چهارم3.58ریتم-تکرار

سوم3.61حرایم فضایی

ششم2.78عملکرد

اول3.79اختالف ارتفاع

خوانایی

ششم2.51شفافیت

پنجم3.16اشارات غیرکالمی

چهارم3.37اهمیت نمادین

سوم3.67زبان/کلمات

اول4.52کنترل اطالعات ناخواسته

دوم3.77طرح کف سازی فضا

جستجوی معنا

ششم2.78اشارات غیرکالمی

چهارم3.37زمان

اول3.99هویت

دوم3.88تعلق و الفت

پنجم3.23معنایی-قدسی )معنوی(

سوم3.75حواس پنج گانه

جذابیت

ششم2.95مقیاس

سوم3.64کشف و شهود

پنجم2.97عملکردهای مکمل

چهارم3.63نور و روشنایی

دوم3.72استفاده از المان های طبیعی

اول4.09استفاده از تکنولوژی

جدول 9 . نتایج حاصل از آزمون رتبه بندی فریدمن. مأخذ: نگارندگان.

4-اسـتفاده از تکنولـوژی، اسـتفاده از المان های طبیعی، کشـف 
و شـهود، نـور و روشـنایی، عملکردهای مکمـل و مقیاس،

نظـر بـه شناسـایی عوامـل و مؤلفه هـای تصویرذهنـی و بـا توجه 
بـه کمبـود اطالعـات در ایـن زمینـه و در حـوزۀ ترمینال هـای 
فرودگاهـی، ضـرورت پرداختـن و دانش افزایـی در آن ضـروری 

و  بهینـه  طراحـی  ارائـۀ  موجبـات  نهایتـاً  و  می رسـد  نظـر  بـه 
نوشـتار  اسـت  امیـد  مـی آورد.  فراهـم  را  سـهل تر  مسـیریابی 
قـرار  بعـدی  پژوهشـگران  و  محققـان  اسـتفادۀ  مـورد  حاضـر 
نمونه  موردی هـای  در  مشـابه  بررسـی های  سـببب  و  گرفتـه 

متفـاوت شـود. 

تشکر و قدردانی
شـهر  شـرکت  محتـرم  مدیریـت  همـکاری  از  بدین وسـیله 
فرودگاهـی امـام خمینـی و همچنیـن واحـد حراسـت فیزیکـی 

فـرودگاه و تمامـی مسـافرینی کـه بـا صـرف زمـان بـاارزش خود 
بـه پیشـرفت ایـن پژوهـش یـاری رسـاندند، قدردانـی می شـود.
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