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Aims & Backgrounds In today’s competitive world, cities are increasingly concerned about their 
identity, image, and value and in this regard, creating a favorable environment to attracting different 
social classes is one of the objectives of city managers and planners. This can only be achieved when 
what the city presents (identity), what is perceived (image) and its evaluation by users (the evaluative 
image), what makes a pleasant or unpleasant feeling from a place (meaning) and what that presents 
the comprehensive image to be discovered and interpreted and be the fundamental basis for practice 
of urban planners and managers. The present study aimed to explain the image model especially the 
evaluative mental image of Bushehr city, theoretically. 
Methodology This qualitative study was conducted exploratory through a combined method of library 
studies (theoretical) and field and survey studies (interviews) based on a semi-structured questionnaire 
with open-ended questions. Considering the needs for data saturation, 90 residents of Bushehr city were 
interviewed in several stages.
Findings The beach line, historical district, Rishahr park and Tv park had the positive evaluation and 
the informal settlements, Taleqani, Sangi and Ashoori streets had the negative evaluation from the views 
of people.
Conclusion The mental image is composed of two primary and secondary components or two 
complementary components, which by their perceiving, people achieve the evaluative judgment of the 
environment and it shapes their comprehensive or holistic mental image.
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  دهیچک

ازپیش نگران هویت، دنیای رقابتی امروزی شهرها بیش	در ها:اهداف و زمینه
تصویر و ارزش خود هستند و در این راستا، ایجاد محیطی مطلوب و خوشایند 

ریزان شهری است. این امر زمانی مدیران و برنامهبرای جذب اقشار مختلف از آمال 
شود دهد (هویت)، آنچه درک میقابل حصول است که آن چیزی که شهر ارایه می

(تصویر) و ارزیابی آن توسط کاربران (تصویر ارزیابانه) و آنچه باعث احساس 
یر شود و در نهایت تصوخوشایندی یا ناخوشایندی نسبت به یک مکان (معنا) می

دهد، کشف و تفسیر گردد و مبنای عمل مدیران و نگرانه را شکل میامع یا کلج
ریزان شهری قرار گیرد. پژوهش حاضر به دنبال تبیین مدل تصویر به برنامه

   .بود بوشهرشهر خصوص تصویر ذهنی ارزیابانه به لحاظ نظری و همچنین در 
ات کیبی مطالعروش تر  باصورت اکتشافی پژوهش کیفی بهاين  شناسی:روش

ای (نظری) و مطالعات میدانی و پیمایشی (مصاحبه) مبتنی بر کتابخانه
 با توجه به نياز اشباع .انجام شد ساختاریافته با سؤاالت بازنامه نیمهپرسش
  نفر از ساکنان شهر بوشهر در چند مرحله مورد مصاحبه قرار گرفتند.  ۹۰ها، داده
دارای ارزیابی مثبت  Tvپارک  و تاریخی، پارک ریشهرفت بانوار ساحلی، ها: یافته

 های غیررسمی، خیابان طالقانی، خیابان سنگی و خیابان عاشوری ازو سکونتگاه
تصویر جامع شهر بوشهر تصویری  بودند.	نظر افراد مختلف دارای ارزیابی منفی

  د.دابخش را نشان مثبت و امن و آرامش
 از دو مؤلفه اولیه و ثانویه یا مکمل تشکیلبه لحاظ نظری تصویر  گیری:نتیجه

 ،رسد و این امرشده که شخص با ادراک آنها به قضاوتی ارزیابانه از محیط می
  دهد. نگرانه وی را شکل میتصویر جامع یا کل

های تصویر، تصویر ذهنی ارزیابانه، ادراک محیط، تصویر : تصویر ذهنی، مؤلفههاکلیدواژه
  جامع
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  مقدمه 
 اقتصادی، تغییرات موازاتبه که پویاست ماهیتی دارای شهر

 سعهتو و شده تحول و تغییر دچار فناوری حتی و اجتماعی سیاسی،
 مفهوم یافتهتکامل تحوالت، این با که مواردی ازجمله. یابدمی

های اخیر، موضوع فرآيند و ها و دههاست. طی سال شهر تصویر
گیری تصویرشهر، محیط و غیره تأثیر آن برکنش افراد چگونگی شکل

گیری ای برخوردار شده و همواره محمل شکلاز اهمیت فزاینده
های مختلف و متنوعی بوده است. ها و دیدگاهمباحث و ارایه نظریه
ای بین انسان و واره ارتباط دوسویهنظران، همبه اعتقاد صاحب

	,Lynch]محیط وجود داشته است  1960;	 Lang,	 1974;	

Rapaport,	1977] .ها و اطالعات مختلفی محیط داده طرفکیاز
ها دهد و از طرف دیگر، انسان با انتخاب این دادهرا به انسان ارایه می

شخصی خود  ها و عالیقدهی و ارزیابی آنها براساس ویژگیو سازمان
شده از آن، واکنش احساسی یا رفتار فضایی از خود و معنای ادراک

ر عنوان یک کاربر با هتواند بهدیگر انسان میعبارتبه دهد؛نشان می
های محیط اطالعات، سطح دانش، جنس و غیره، ویژگی نهیزمپس

را خالصه سازد و تصویری از آن در ذهنش شکل دهد. این تصویر 
گردد. در این رابطه فرآيند م و واکنش عاطفی شخص میمبنای اقدا

کند گیری تصویر در ذهن فرد، معنایی که از محیط برداشت میشکل
و نحوه ارزیابی او از اهمیت زیادی  کندیا به محیط الصاق می

برخوردار است که شناخت کیفیت و چگونگی کارکرد آن هنوز 
ژوهشگران در این حوزه های پمشغولیعنوان یکی از مسایل و دلبه

  مطرح است.
 هایفناوری توسعه و رشد دنبال و به اخیر دهه دو از طرف دیگر، در

 و ریپذیرقابت عصر سرمایه، و کار نیروی سریع جاییجابه ارتباطی،
 زمان و فضا دوره این در هاروی گفته به گردید. آغاز شدنجهانی
 و ربرت جایگاه تصاحب برای شهرها آن تبعبه و شده فشردگی دچار

 ازجمله هاگروه سایر شهروندان خود و همچنین جذب ماندگار کردن
و  گسترده رقابت حال در نخبگان و گذارانسرمایه گردشگران،

 ه برایاند کتنگاتنگی هستند و در این زمینه به این نتیجه رسیده
 انگذر  سرمایه و هاشرکت نخبگان، گردشگران، خود، شهروندان جذب
ت؛ نیس راهگشا هازیرساخت و تفریحی و رفاهی امکانات ایجاد صرفاً 

 رانگردشگ و شهروندان دیدگاه در شهر از ضعیف چراکه ارایه تصویری
کند. به همین دلیل امروزه می ثمربی را الذکرفوق هایتالش نتایج

 و در ازپیش نگران هویت، تصویر و ارزش خود هستندشهرها بیش
د محیطی مطلوب و خوشایند برای کاربران بومی این راستا، ایجا

ریزان شهری (شهروندان) و مهمان (گردشگر) از آمال مدیران و برنامه
در هر شهری است. این امر زمانی قابل حصول است که آن چیزی 

دهد (هویت)، چگونگی درک (تصویر) و ارزیابی آن که شهر ارایه می
چه باعث احساس خوشایندی توسط کاربرانش (تصویر ارزیابانه) و آن

یر شود، کشف و تفسیا ناخوشایندی نسبت به یک مکان (معنا) می
ریزان شهری قرار گیرد. آنچه در گردد و مبنای عمل مدیران و برنامه
دهنده تصویر، ارزیابی های شکلاین فرآيند اهمیت وافری دارد مؤلفه

 اس کلی وواسطه درک معنا و قضاوتی ارزیابانه است که احسآن به
  کند.درونی را نسبت به یک مکان ایجاد می

رین تعنوان یک شهر ساحلی بندرگاهی و یکی از مهمشهر بوشهر به
فارس، پتانسیل شهرهای منطقه جنوب غرب ایران و سواحل خلیج

 عنوانبه-توسعه صنعت گردشگری  نهیزم درهای زیادی و قابلیت
ای ههای اخیر تالشر سالیک راهبرد توسعه شهری پایدار داشته و د

توجهی در این زمینه از خود نشان داده است و به دنبال قابل
صویر بنابراین شناخت ت گیری هر چه بیشتر از این قابلیت است؛بهره

ها منظور شناسایی نقاط قوت و ضعفشهری آن از نگاه کاربران به
ه و ای برخوردار است؛ چراکه مطالعدر این زمینه از اهمیت ویژه

بررسی نگاه ارزیابانه از تصویر شهر، مدیران شهری را به شناسایی 
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های اشتراکات ذهنی و درنهایت شناخت کلیت تصویر شهر از جنبه
  سازد. ریزی بر این اساس رهنمون میمثبت و منفی و برنامه

  	فرآيند ادراک و شناخت در روانشناسی محیطی
  

ارتباط دوسویه بین انسان و محیط و فرآيند ادراک و شناخت انسان 
گیرد که اصطالحًا شناختی صورت میاز محیط در یک بستر روان

نامند. ادراک محیطی فرآيندی است که از طریق آن ادراک محیط می
های الزم را براساس نیازش از محیط پیرامون خود انسان، داده

ند است و به فرهنگ، نگرش و ارزش و درواقع هدفم ندیگزیبرم
همچنین  [56	2002:	Matlabi,].حاکم بر تفکر کننده بستگی دارد 

رشد توأم انسان و ساخت ذهنی او -یابنده دارای ماهیتی پویا و رشد
	Naghizadeh].است &	 Ostadi,	 2014:	 پژوهشگران  	[11

اند تا چگونگی ادراک انسان و رفتارش را در مختلفی سعی کرده
ترین آنها که تأثیر ژرفی بر تئوری یط توضیح دهند مهممح

اند الگوی عدسی برانسویك، مکتب روانشناسی محیطی داشته
روانشناسی گشتالت، دیدگاه روانشناسی کنش متقابل و مکتب 

	,Matlabi]شناختی جیمز گیبسون استبوم 2002:56;	
Shahcheraghi	&	Bandarabad,	2016:	130]	 .  

  

چهار مرحله اصلی احساس، ادراک، شناخت، واکنش احساسی و 
	,Nasar]اند شدهعنوان مراحل کلیدی ادراک محیطی عنوانرفتار به

1989;	 Lynch,	 1960;	 Golkar,	 2008;	 Shahcheraghi	 &	
Bandarabad,	 حضور در محیط و  واسطهبهانسان  	[2016

کند و در ز میفرآيند ادراک محیط را آغا های محیطیدریافت داده
 کندهای حسی احساس میوسیله اندامها را بهاولین مرحله داده

ارجی های خیافته توسط پدیدهفرآيند احساس شامل تحریکات انجام
و  های الکتریکیهای حسی انسان و تبدیل آن به تکانهبر روی اندام

	&	Barati]انتقال آنها توسط اعصاب مرکزی به مغز انسان است 
SoleimaniNejad,	2011:	21] این احساس انتقال پیام عصبی .

طرف کورتکس حسی است و فاقد ارزش شناختی است. در مرحله به
فرآيند پیچیده آگاهی یافتن از گیرد که آن را بعد ادراک صورت می

ادراك به معنی  گریدانیببه .نامندمی اطالعات حسی و فهم آنها
دهی اطالعات حسی و سازمان فرآيند ذهنی و روانی است كه گزینش

ای فعال بر عهده گونهو نهایتًا معنی بخشیدن به آنها را به
	Shahcheraghi]دارد &	 Bandarabad,	 2016:	 . در 	[176

سازی، بازیابی، مرحله شناخت (مرحله سوم) فرآيند کسب، ذخیره
	&	Barati]گیرد پردازش و استفاده از دانش و اطالعات صورت می

SoleimaniNejad,	2011:	22] نوعی بازده عملکرد فرآيند و به
. برای درک 	[81	1974:	Lang,]تفکر، یادآوری و احساس است

عمیق این فرآيند فهم ساختار حافظه ارزشمند است. به گفته گیفورد 
	Barati]آید حساب میحافظه بخش مهمی از شناسایی محیط به

&	 Kakavand,	 2013:	 د تصاویر توان.حافظه است که می[26
خوب یا بد را که ناشی از یک مکان است تحریک کند. واکنش 
احساسی (مرحله چهارم) اشاره به بعضی فرآيند ارزیابی عاطفی دارد 

	,Nassar]نداشتن است که راهی برای دوست داشتن یا دوست
مانند اشیاء که  [Nassar,1998] نسر. با توجه به نظریه [1998

زن توانند وسنگین داشته باشند افراد میتوانند وزن سبک یا می
د توانند آن را دوست داشته باشنمحیط فیزیکی را تعیین کنند و می

یا دوست نداشته باشند. با توجه به نظریه نسر، در فرآيند ادراکی 
عنوان گیرد. درنهایت رفتارهای فضایی بهتصاویر ارزیابانه شکل می

حرکت هستند. رفتار  مرحله آخر ادراک محیطی همان الگوهای
های فرد، کارایی محیط و تصاویر ذهنی فرد از فردی، تابعی از انگیزه

دنیای خارج ناشی از ادراک مستقیم و معانی است که این تصاویر 
  [97	1987:	Lang,]برای فرد دارد
  گیری تصویرفرآيند شکل
به تصویر تجر واسطهبهگیری تصویر ماهیتی پویا دارد که فرآيند شکل

محیط سرشار از اطالعات غنی و  طرفکیازکند. شهر تغییر می
مختلفی است و از طرف دیگر انسان هنگام مواجه با آن به دلیل 

محدودیت ظرفیت  طورنیهمگیری و محدودیت زمانی برای تصمیم
برای ذخیره اطالعات تنها بخشی از اطالعات را در ذهن خود ثبت و 

حدود تصویری کامل و جامع کند اما همین اطالعات مضبط می
. [1960	Linch,]دهد هرچند نادرست از محیط اطراف به دست می

شده در حافظه، بازشناسی 	در این فرآيند، تصاویر گذشته ذخیره
ن کند. ایسازد و حس آشنایی را تحریک میتصاویر جدید را قادر می

ب یسازی شده است. بدین ترتای مفهومفرآيند در یک مدل سه مرحله
ز شوند سپس اهای اطالعات از طریق ادراک فیلتر میابتدا سیگنال

طریق بازنمایی شناختی که با ساختارهای شناختی قبلی در مغز 
مرتبط است فیلتر شده و سرانجام و در مرحله سوم محصول ادراک 

	,Krakover	&	Stern]و شناخت تصویر ذهنی از محیط است 
یر نتیجه تمامی تجارب گذشته . در این زمینه، تصاو[133	:1993

ء در تنها شامل مفهوم شخصی از شیپردازشگر تصویر است که نه
حال حاضر است بلکه گذشته و دیدگاه وی از آینده نیز در آن دخیل 
شده، به همین ترتیب تجربه، خاطره، آرزو و باورها با تصویر مرتبط 

 ای است برایاست. این تصاویر رفتارهای فرد را هدایت کرده و پایه
تگی آورد و رفتار فرد بستفسیر اطالعاتی که از پیرامونش به دست می

های های وی دارد نه به واقعیتبه تصاویر ذهنی و انگاره
	KhezerNejad]عینی &	 Heidari	 Chianeh,	 2016:	 7]	 

 شکل یا تصویر خالصه عینی محیط نیستبنابراین تصویر صرفًا یک
واسطه تجارب شخصی و است که بهبلکه تفسیر درونی و ذهنی 

ول عنوان محصبه گیرد وطور متفاوت شکل میوسیله هر شخص بهبه
فرآيند تفسیر و شناخت است، تصویر رفتار فضایی و ترجیحات 

	,Lang]کند محیط شهری را هدایت می 1987;	 Pocock	 &	
Hudson,	1978;	Rapoport,	1977]گیری تصویر . رینولدز شکل

 و ساختار ذهنی مبتنی بر احساسات ناشی از سیل اطالعاترا بسط 
ند داای از باورها، عقاید و احساساتی میتصویر یک مکان را مجموعه

	,Bosque	Del	&	Martin]که شخص نسبت به آن مکان دارد 
مهم است تفاوت نقشه ذهنی  نیبنیدراای که . نکته[265	:2008

نقشه شناختی نتیجه ت. اس	یا تصویر شناختی با تصویر ذهنی
آن فرد  واسطهبهی است که شناختروانهای ای از پردازشمجموعه
ها، فاصله، جهت و الگوی کلی آمده از عناصر، موقعیتدستدانش به



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یغالمرضا مرادو  یالحسابیمهران عل ۲۷۲

   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۳۴دوره                                           نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

	,al	et	Vaez]کند محیط اطرافش را کدگذاری، ذخیره و بازیابی می
 ذهنی بازنمایی ازنظرشده و . این تصاویر ناقص، تقسیم[3	:2016
 شده و بنابراین یک روزبهطور مداوم شده محیط است. آنها بهتحریف

	,Kara]دهند عکس فوری از دانش کالبدی موجود فرد ارایه می
اما تصویر شهر مفهومی فراتر از نقشه شناختی است  .[290	:2013
دانند که شخص ای از باورها، عقاید و احساساتی میو آن را مجموعه

های هر فرد با توجه به ویژگی کهیآنجای . ازداردنسبت به یک مکان 
شخصیتی، دانش و... تصویر شخصی از شهر دارد، بستر کالبدی 
مشترک، فرهنگ و ماهیت فیزیولوژیکی پایه، یک زمینه مشترک را 

 شودکند که تصویر جمعی یا عمومی نامیده میایجاد می
[Martinez	et	al,	2007:	338].	

  نظران مختلفظر صاحبهای تصویر ازنمؤلفه
برای اولین بار در مطالعات شهری، کوین لینچ در کتاب تصویر شهر 

به تشریح موضوع تصویر پرداخت. ازنظر وی تصویر از  ۱۹۶۰در سال 
گیرد. هویت کارکتر هویت، ساختار و معنی شکل می مؤلفهسه 

است، ساختار اشاره به روابط فضایی با سایر اشیاء دارد  متمایز شی
و معنا ویژگی عاطفی و کاربردی جسم است. هرچند لینچ این 

های فیزیکی محیط شهری ها را مطرح کرد اما صرفًا بر مؤلفهمؤلفه
 دستیابی به کیفیتی است او هدف تأکید کرد و از معنا غفلت کرد.

برد و منظور کیفیتی نام می خوانایی و نمایانی عنوانبهکه از آن 
برای  کند.که تصویری روشن در ذهن ناظر ایجاد می ءاست در شی

اخت اهداف شن عنوانخوانایی و نمایانی بهدستیابی به اهدافی نظیر 
نشانه و راه عنصر لبه، محله، گره،  ۵شهر و ایجاد تصویر ذهنی از 

 دهنده به تصاویر ذهنی مردم استفاده کرد.عوامل سازمان عنوانبه
ها ینوسیله سایر تئوریساین پنج عنصری که لینچ مطرح کرد بعداً به

	&	Sohrabianشد فیبازتعرمانند شولتز، ایستا، گولج و اپلیارد 
Habib,	 2016:	 196] [Norberg‐Schulz,	 عناصری  .;1971

ها یا ها، گرهها و قلمرو را متمایز کرد. مکان، راههامانند مکان
هایی های اجتماعی، آنها موقعیتهایی هستند با ویژگینشانه

ها مانند آن چیزی افتد. راههستند که وقایع مهم در آن اتفاق می
است که لینچ مطرح کرد، آنها عناصری مداوم هستند که ارتباطات 

ند. از طرف دیگر قلمرو مناطقی دهدرون ساختار کلی را تشکیل می
سیله وهایی هستند که شامل عناصر مشابهی هستند که بهیا بخش

	,Lang]شود بسته شدن تعریف می 1987:	 دیوید استا  .[140
ای دیگر از عناصر را در نقشه ) مجموعه۱۹۸۷شده در لنگ اشاره ۱۹۶۹(

شبیه لینچ ها ها، راهشناختی تعریف کرد: نقاط، موانع، مرزها و راه
یارد ها بود. به همین ترتیب اپلبود. موانع شبیه لبه و نقاط شبیه گره

شده و وسیله عناصر سکانسی یا فضایی ادراکشهرها را به
های لینچی، عناصر ها و گرهکند، راهساختاربندی مشخص می

ها تقریبًا عناصر ها و لبهها حوزهسکانسی محسوب شده و نشانه
 ۱۹۶۰ها تصویر موردنظر لینچ در د از سالفضایی هستند. بع

  لینچموردانتقاد قرار گرفت در وهله اول توسط خود 
[Linch,1960] با این  سئوال که چقدر » شکل خوب شهر«در کتاب
های ذهنی مردم با زمینه و تجارب مختلف معتبر جمع بستن نقشه

های کند که نقشهخواهد بود؟ عالوه بر این در این کتاب اذعان می
گیرد بلکه او وسیله حس مکان شکل میتنها بهذهنی مردم نه

دادها ها، رویاهمیت حس مناسب مرتبط با تصویر برآمده از فستیوال
های موقت را نیز شناسایی کرد. لینچ تأکید زیادی بر و سایر فعالیت

اما مطالعات نشان داد که  ساختار کالبدی و بصری شهر داشت؛
هستند بلکه مناظر حسی نیز  اندازی مناظر چشمدارا فقطنهشهرها 

واسطه بو و صدای موجود در وجود دارند و تصاویر ذهنی مردم به
  . [2006	Landry,] گیردیک مکان نیز شکل می
توان گفت که هر تصویر دو بخش عمده و با توجه به موارد فوق می

از  وطرف مرتبط به ساختار کالبدی گیرد. ازیکاساسی را در برمی
 طرف دیگر احساس و معنای عاطفی نسبت به محیط کالبدی است؛

دانند (درک دیگر آنچه که مردم در مورد شهر خود میعبارتبه
محیطی) و نحوه احساس آنها (حس محیطی) معنای یک محیط را 

تصویر  [1978	Hudson,	&	Pocock] کهطوریبهدهد. تشکیل می
	Richard]بندی کردند یابانه تقسیمشهر را با دو عنوان طراحانه و ارز
&	 Wilson,	 2004:	 ). مؤلفه طراحانه مرتبط ۱(شکل  [1934

های کالبدی و بصری محیط و مؤلفه ارزیابانه مرتبط باکیفیت
  وسیله فرم کالبدی است که به دو شده بهبامعنای برانگیخته

 شناساییبخش ارزیابی توسط ناظر و احساسات و عواطفش قابل
  است. 

  

	
	.Wilson	and	Richard]		 های تصویر ازنظر پاکوک و هادسونمؤلفه) ۱شکل 

2004,	1935]  
  

واسطه اطالعات از افراد مختلف، تواند بهاز طرف دیگر تصویر می
روزنامه، مجله یا تلویزیون یا تحت تأثیر تبلیغات مؤسسات 

رد، های مسافرتی شکل گیگردشگری مانند بروشور و تبلیغات آژانس
دو نوع تصویر ارگانیک و  [1988	Gunn,] گانبراساس این موارد 

فکیه و  کند.رح میویر مقصد مطالقاء شده را در مطالعات تص
	Fakeye] کرامپتن &	 Crompton,	 بر پایه نظر گان،  [1991

حضور بازدیدکننده در محیط واقعی را  واسطهبهگرفته تصویر شکل
، تصویر را دارای سه مؤلفه شناختی گارتنرتصویر تکمیلی نامیدند. 
 های طراحانه ودانند که تقریبًا شبیه جنبهاحساسی و رفتاری می

های هستند که با آن ارزیابانه است. عناصر شناختی شامل ویژگی
کند و عناصر فرد مشخصات فضای شهری را شناسایی یا درک می

احساسی نگرش و احساسات فرد نسبت به فضای شهری را بیان 
واسطه تجارب گذشته مرتبط با آن مکان، ساکنان و کند که بهمی

 تصویر

 مؤلفه ارزیابانه مؤلفه طراحانه

 بعد احساسی بعد ارزیابی
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	,Gartner]یابد های مرتبط با آن توسعه میاهداف و سازمان
1996:	457,	Martinez	et	al,	2007:	338]  ۲(شکل.(  

  

  
	[457	1996:	Gartner,]های تصویر ازنظر گارتنر مؤلفه )۲شکل 

  
	Matos]و همکاران  اتوسم et	 al,	 براساس نظریات  [2012

مختلف در تصویر مقصد مدلی ارایه دادند که در آن عوامل 
نترل ککنترل و قابلدهنده تصویر را به دو بخش غیرقابلتشکیل

 کنترل شامل فاکتورهایایشان عوامل غیرقابل ازنظرتقسیم کردند. 
له ساکنین، فاص( های خارجیتجربه گذشته) محرکانگیزه، ( شخصی

کنترل شامل دهندگان خدمات) و عوامل قابلزمانی و فضایی و ارایه
های تبلیغاتی، مسیرهای دسترسی و های خارجی، فعالیتمحرک

های گردشگری است هرکدام از این عوامل به ترتیب تصویر زیرساخت
و بر گذاشته و برآیند این دارگانیک و تصویر القاء شده را تحت تأثیر 

ه وسیلشده بهروی فاکتورهای شناختی، احساسی و رفتاری مطرح
وان گفت تیمسازد. گارتنر تأثیر گذاشته و نهایتًا تصویر مقصد را می

 ی تصویر تفاوت وجود دارد،شناختروانبین اجزای عملکردی و 
 گیرد.یمی را در نظر فروشخردهنهادی مثل یک فروشگاه  کهآنگاه

یا  یدندقابلیمًا مستقچیزهایی که  عنوانبهی عملکردی هامشخصه
ها و شکل و شمایل یمتقمثل (شوند یمسنجش هستند تعریف 

توان ینمی را شناختروانی هامشخصهکه یدرحالفروشگاه) 
 چنر و ریچیا .مناسب) جو فضای دوستانه،(یمًا سنجش کرد مستق

) ۲ی؛ شناختروان-) کارکردی۱مطالعات تصویر، سه طیف  حوزهدر 
	Echtner]برند یمرا نام  فردمنحصربه -) معمول۳؛ نگرکل-ویژگی

&	Ritche,1991:	40].  توان تصویر مقصد یم آنهاطبق نظرات بر
ی هاای از ویژگیتواند در دامنهگونه تشریح کرد: تصویر میینارا 

 هایر گیرد. آن سر طیف که ویژگیهای خاص قراتا ویژگی متعارف
های عملکردی و متعارف مقصد در آن قرار دارد، اشاره به ویژگی

د. گیرنشناختی دارد که همه مقاصد با آنها مورد مقایسه قرار میروان
مثال شامل عنوانمشخصه متعارف از نوع عملکردی یک مقصد به

ت خدمات، شود. کیفیها میها و زیرساختوهوا، سطوح قیمتآب
 های مشخصهامنیت و میزان دوستانه بودن محیط نیز از مثال

آن هستند. در سر دیگر این دامنه،  شناختیمتعارف از نوع روان
های خاص و رویدادها تصویر مقصد ممکن است شامل ویژگی

های عملکردی) یا رایحه و حس خاص یک مکان و جو آن (مشخصه
  ).۳شود (شکل شناختی) های روانمکان، (مشخصه

  

   
	[ritchie,2003	and	Echtner] مدل تصویر اچنر و ریچی )۳ شکل

  

  تصویر ذهنی ارزیابانه
  

گیرد. تصویر از فرد، محیط و روابط جاری بین این دو نشأت می
های شخصیتی، فرهنگی، اهداف و تواند با ویژگیتصویر ذهنی می

یرها ها، از بعضی متغانتظارات تغییر کند. ناظر بسته به این ویژگی
کند. بیند ارزیابی میگذرد، به بعضی دیگر توجه و آنچه را که میمی

های ظاهری محیط باشد که تواند برگرفته از ویژگیاین ارزیابی می
 تواند ناشی ازدهد و یا میارزیابی ابتدایی یا مقدماتی را شکل می

درک معنی محتوایی محیط باشد. در تصویر ارزیابانه ترجیحات و 
تصویر  نسرهای حسی افراد موضوع عمده است. به نظر پاسخ

دهد که شامل ارزیابی یشناسانه ارایه مارزیابانه ساختاری روان
ذهنی احساسات در مورد محیط است. تصویر ارزیابانه شامل دو نوع 

های ارزیابانه پاسخ«و » های بصری فرم شهرجنبه«متغیر است: 
نسر در پی یافتن معنا با ارزیابی  .[25	1998:	Nasar,]» انسان

ی یی اینکه خواناجابهافراد از محیط بصری اطرافشان بود درواقع او 
ی قرار دهد علت موردبررسیا نمایانی عوامل کالبدی در سطح شهر را 

داشتنی یا مهرانگیزی را جستجو و چرایی محیط بصری دوست
 کرد تا از این طریق معنای نهفته در ذهن ناظر را کشف کند.می

مفهوم معنا کامًال مفهومی مهم و پیچیده در روانشناسی محیطی 
دهند مطابق آنچه فکر و احساس میاست. افراد به اجسام معنی 

و با توجه به آن، به جسم اهمیت نسبی  	[Hal,1977]کنندمی
پردازان مفهوم معنا تعدادی از نظریه .[Rapoport,1977]دهند می

بندی کردن تعریف کردند. گیبسون آن را به شش را از طریق طبقه
و گروه شامل هسته اولیه (آنی و ابتدایی)، کاربرد (عملکرد 

سودمندی)، معنای ابزاری (پاسخگو به عملکرد و کاربردهای ویژه)، 
ای، معنای نمادین یا رمزی ارزش و معنای عاطفی، معنای نشانه

راپاپورت معنا را دارای سه  [56	2001:	Matlabi,]بندی کرد طبقه
ترین آن معنای داللتی است: که با درک داند که پایینسطح می

سطح متوسط معنا، معنای ضمنی است که موضوع مطابقت دارد، 
های حسی مربوط به موضوع اشاره دارد و باالترین سطح به ارزش

 تر، کمترهای گستردهاست که نسبت به ارزش	معنا، معنای انتزاعی
	,al	et	Massoud]به موضوع اشاره دارد  . ازجمله [2017:114

ته فهایی که برای شناسایی معنای تصویر محیط به کار گر روش
شود، بر پایه دوست داشتن و کمک به یافتن ترجیحات کاربر در می

 تصویر کلی

 هاویژگی مؤلفه رفتاری مؤلفه احساسی مؤلفه شناختی

 مشخصه روانشناسانه

 مشخصه عملکردی

 معمول

 منحصر به فرد

 کل نگرانه
(مرتبط با تصویر 

 ذهنی)
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   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۳۴دوره                                           نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

طرف شود ازیکهای مختلف شهری است. این امر باعث میمقیاس
ترجیحات کاربر شناسایی شود و معنای ارزیابانه تصویر شهر برای 

جای تمرکز بر روی معنا و چیستی یعنی به کاربران مشخص گردد؛
اربر و یا ناظر و جستجو در ذهنیت و ادراک آن در محیط، از طریق ک

ی که هایاو نسبت به محیط به دنبال کشف معنا هستند مانند روش
جک نسر که یکی از افراد سردمدار  ها استفاده کردند.نسر و کاپالن

در تصویر ارزیابانه است مدلی برای معیار ارزیابی پیشنهاد داده است. 
و کیفیت محیطی تمرکز کرد و مفهوم  ) بر تصویر ارزیابانه۱۹۹۸او در (
داشتنی (مهرانگیزی) را تشریح کرد و پنج متغیر طبیعی دوست
ظم را در فرآيند و ن یباز بودن، اهمیت تاریخنحوه نگهداری، دل بودن،

نیز چهارچوبی  هاکاپالن. [78	1989:	Nasar,] ارزیابی مهم دانست
 که کنندمی آنها اظهارارایه دادند،  را افراد محیطی ترجیحات برای

 هایکیفیت عنوانبه راز و رمز و پیچیدگی خوانایی، یکپارچگی،
 هایمحیط برای مردم اتکه به ترجیحها هستند محیط اطالعاتی
. همچنین کلی و [5	2014:	al,	et	Tang] کنندمی کمک کالبدی

اسمیت چهار شاخص طبیعی بودن، سرزندگی، تنوع و وحدت را برای 
	. [2004	Smidt,	&	Clay]ارزیابی منظر مطرح کردند 

  قضاوت ارزیابانه
فات وسیله صتوصیف کلی و برداشت احساسی و عاطفی از محیط به

و واژگانی که در بردارنده معنا و مفهوم آن حس همراه با قضاوتی 
که مهرابیان و راسل سه بعد طوریشود؛ بهبانه است، بیان میارزیا

و تسلط را برای 	آمیز یا برانگیختگیدلپذیری یا رضایتمندی، تحریک
	,al	et	Baker]تشریح ارزیابی انسان از محیط کالبدی ارایه کردند 

. در رشته روانشناسی محیطی دلپذیری، برانگیختگی و [1	:2014
های عاطفی است که حالت ساسی واکنشتسلط سه بعد پایه و ا

 مهرابیان و راسلدهد. ازنظر احساسی انسان را نشان می
[Mehrabian	&	Russel,	1974] داری دلپذیری یک طیف دامنه

سوی خوشحالی زیاد است، برانگیختگی 	از درد شدید یا ناراحتی به
کننده حالت عنوان یک فعالیت ذهنی پنداشته که توصیفرا به
سوی هیجان است، تسلط نیز ای از خواب بهسی در طول دامنهاحسا

مرتبط با احساسی از کنترل و حدودی که یک فرد در رفتارش 
 ۱۰۵ای از و همکاران  مجموعه راسلاحساس محدودیت کند است. 

صفت توصیفی متداول را برای ارزیابی احساسی محیط به کار گرفتند 
ی ور رضایتمندی و برانگیختگپس از بررسی و تحلیل عاملی دو فاکت

های احساسی را نشان دادند که دارای بیشترین ارتباط با واکنش
قضاوت  .[1981:259	al,	et	Russel]افراد در برابر محیط هستند 

وسیله تواند بهعنوان یک محور دوبعدی است که میارزیابانه به
 ای تعریف گردد. این فضاهشت متغیر در یک نظم و گردش دایره

ناخوشایند و ‐تواند با دو محور عمود بر هم دوقطبی خوشایندمی
روح یا به همان اندازه محورهای مورب بین بی ‐برانگیختگی

آور، انگیز، و اضطرابانگیز، غممحورهای متعامد مانند هیجان
بخش که ترکیبی از محورهای اصلی است تعریف گردد آرامش

[Russell	 &	 Pratt,	 1980:	  عنوانبه. احساس در اینجا [311
در زبان و کیفیت عاطفی یک محیط کالبدی است  شدهانیباحساس 

ریح ص صورتبهیک کیفیت عاطفی القاء شده که شخص  عنوانبهو 
دهد. هدف فراهم کردن چارچوب و شفاهی به آن مکان نسبت می

اصطالحات در دامنه لغات است که شخص برای توصیف کیفیت 
  ).۴کند است (شکل تفاده میعاطفی محیط اس

  

  
	[313	1980:	Pratt,	&	Russel] های موثرابعاد ارزیابی) ۴شکل 

  
  مدل مفهومی پژوهش

های مؤلفهتوان های صورت گرفته میها و بررسیبراساس نظریه
گیری تصویر را به دو بخش اولیه و ثانویه (مکمل) تقسیم کرد شکل

که نتیجه آنها قضاوتی ارزیابانه است که معرف تصویر جامع از شهر 
های کالبدی، شود و ویژگیاست. انسان ابتدا با محیط مواجه می

بصری، عملکردی، تمایزات و هویت محیط را درک و شناسایی 
شود در ولیه) که به ارزیابی ابتدایی یا آنی منجر میکند (مؤلفه امی

های شخصیتی، فرهنگ، تحصیالت، مرحله بعد با توجه به ویژگی
معنای ضمنی ( اهداف و آرزوها و تجارب، معنای مستتر در محیط

کند و این معنا در یک فرآيند روانشناسانه و نمادین) را کشف می
 گرددات و مهرانگیزی میمنجر به ارزیابی و بروز عواطف، احساس

کنش هر دو مؤلفه باعث مؤلفه ثانویه یا مکمل). ارتباط و برهم(
و  اسلر های گیری قضاوتی ارزیابانه است که با توجه به یافتهشکل

احساس درونی انسان یا  .[1981:259	al,	et	Russel]همکاران 
در چهار حالت عاطفی  توانیمقضاوت او نسبت به محیط است که 

تقسیم شود،  آوراضطراببخش و ، آرامشکنندهکسل، زیانگجانیه
و  کنندهکیتحربه ترتیب حد میانه  آوراضطرابانگیز و هیجان

بخش و و ناخوشایندی است، آرامش کنندهکیتحرخوشایندی و 
دن و بو روحیبکننده بودن به ترتیب حد میانه خوشایندی و کسل

دهد. بازخورد یا خروجی ن میی محیط را نشاروحیبناخوشایندی و 
گیری تصویر جامع یا کل نگرانه عوامل و فرآيند فوق باعث شکل
گردد این تصویر کلیت شهر را نشان شخص نسبت به محیط می

 صورتبهدهد، احساس مثبت یا منفی داشتن نسبت به یک شهر می
شود از یک شهر در ذهن تداعی می کهکلی، اولین تصویری 

دیگر آنچه عبارت)، به۵دهنده این تصویر جامع است (شکل نشان
دانند (درک محیطی) و نحوه احساس آنها مردم در مورد شهر خود می

(حس محیطی) معنای یک محیط را تشکیل و این معنا تصویر 
  ذهنی ارزیابانه و قضاوت ارزیابانه را در پی دارد.

 ناخوشایند

 بی روح

 تحریک کننده

 اضطراب آور

 رضایت بخش

 کسل کننده

A  D

B   آرامش بخش

 C 
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  مولفه های تصویرجامع شهر (مدل مفهومی پژوهش) )۵	شکل

  

اين پژوهش برآنست که با مرور و بررسی ادبیات و مبانی نظری 
خصوص تصویر ارزیابانه، مدلی نظری و مفهومی گیری تصویر بهشکل

ررسی بگیری تصویر جامع تدوین و ارایه نماید و به از فرآیند شکل
گیری تصویر ذهنی افراد در شهر بوشهر و شناسایی های شکلمؤلفه

ها و فضاهای مثبت و منفی از دیدگاه شهروندان و معرفی موقعیت
  بپردازد.

  

  شناسیروش
 هازجملشناسایی تصاویر ذهنی و احساسات و عواطف مربوط به آن 

از یک شخص به شخص دیگر متفاوت  تواندیممفاهیمی است که 
ی با اعداد و ارقام و به روش کمی قابل حصول است، سختبهباشد و 

بنابراین در این پژوهش از رویکرد کیفی و دیدگاه پدیدارشناسی 
است. پدیدارشناسی یک روش کیفی بوده که برای شده استفاده

معانی در اشکال احساسات، عقاید،  کشف وبازشناسی، تفسیر 
ها نسبت به یک پدیده یا موضوع مناسب عواطف و رفتارها انسان

کاربردی و روش -ایهدف توسعه ازنظراست. همچنین این پژوهش 
ای (نظری) و های آن ترکیبی از مطالعات کتابخانهگردآوری داده

نامه حبه) مبتنی بر پرسش(مصا مطالعات میدانی و پیمایشی
باز و کشف ترجیحات کاربران با  االتئوسبا  افتهیساختارنیمه

از درون مصاحبه تحلیل و  موردنظراستفاده از اصل تکرار مفاهیم 
 ازجملهاند. بندی و ارایه شدهو در قالب جداول رتبه شدهاستخراج
 ها برای شناسایی ادراک محیط استفاده از ترجیحات کاربر وروش

این امر امکان شناسایی محیط خوشایند یا وی است  گذاریاولویت
 هکییازآنجاکند. همان معنا است را فراهم می کهآنبرعکس و دالیل 

 در یر یگنمونه بنابراین روش استکیفی اشباع نظری مهم  روش در
 راستای در نمونه حجم وشده انتخاب هدفمندصورت به پژوهش این
 رب. نشد اضافه جدیدی یافته که رفت پیش جایی تا هاداده غنای
در چند مرحله و تا جایی که  ساکنین از نفر ۹۰ اساس همین
مصاحبه  .گرفت قرارموردمطالعه های مختلف را پوشش دهد، گروه

نامه نیمه ساختار با  سئواالت باز فرصت را برای بیان و پرسش
احساسات و عواطف و مفاهیمی که در ذهن و قلب مخاطب است 

تجربیات و ادراکات مطلوب و نامطلوب  انیب بااد کند افر فراهم می
خود از فضای شهری و توصیف عواطف و احساسات از محیط، ما را 

ف کنند. برای کشی ارزیابانه کمک میذهن ریتصاودر کشف معانی و 
تصویر ذهنی افراد مختلف ابتدا از آنها خواسته شد که هر موقعیت 

ن، پارک و یا هر موقعیتی شامل مکانی خاص، خیابان، میدا( زیمتما
ام متمایز است) را ن هاتیموقعکه آنها احساس کنند نسبت به سایر 

ی متمایز شهر در ذهن هاتیموقعببرند این امر دامنه اثرگذار 
ته خواس شوندگانمصاحبهدر مرحله بعد از  کندیممخاطبین را بیان 

ری تهای متمایز فوق آنجایی که احساس بهشد که در بین موقعیت
توضیح دهند و دالیل آن را بیان  استدارند یا برای آنها ناخوشایند 

کنند این امر عالوه بر درک و کشف ارزیابی کالبدی و ظاهری 
مخاطبین باعث شناسایی عواطف،  ازنظرمحیط(مؤلفه اولیه تصویر) 

ی گردد، با همپوشاناحساسات و معانی محیط (مؤلفه ثانویه) نیز می

طراحانه(پاکوک و هادسون 

(لینچ)ساختار 

(گاتنر)شناختی 

(اچنر و ریجی)عملکردی 

(لینچ)هویت 

 هادسونارزیابانه(پاکوک و( 

(نسر)مهرانگیزی 

(گاتنر)عاطفی 

(اچنر و ریچی)احساسی 

 ارزیابانه قضاوت

 تصویر جامع شهر

 کسل کننده

 اضطراب آور

 انگیز هیچان

 آرامش بخش

 منفی مثبت

 معنا

ابتدایی -ارزیابی آنی   ارزیابی محتوایی 

 خوانایی
 نمایانی
 امکانات
 تمایزات
 تناسبات
 عملکرد
 اجتماع

 سن
 جنس
 سواد
 تجربه
 نیاز
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بندی آنها، احساسات و عواطف مشترک های متمایز و رتبهموقعیت
توان به تصویر ذهنی ارزیابانه مشترک افراد ها میمتصل به موقعیت

  .رساندیمتصویر جامع و کلیت شهر را  درمجموعرسید که 
که از سمت شمال به  شدهواقعاستان بوشهر در جنوب غرب کشور 
یراحمد از طرف شرق به استان استان خوزستان و کهگیلویه و بو

فارس و از سمت جنوب به استان هرمزگان و از سمت غرب به 
. قلمرو پژوهش به لحاظ مکانی شهر گرددیممنتهی  فارسجیخل

ی است ارهیجزشبهبوشهر بوده است. شهر بوشهر مرکز استان بوشهر و 
و دارای مساحتی  شدهاحاطهفارس خلیج لهیوسبهکه از سه طرف 

هکتار است، دو پایگاه نیروی هوایی و دریایی آن را به  ۸۰۰۰ برغبال
 هاگاهیپاکند مساحت این دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می

های اخیر توسعه در سال ردیگیبرمهکتار از مساحت شهر را در  ۳۰۰۰
 یطورکلبهجدید و مسکن مهر بخش سوم شهر را شکل داده است. 

فصل و پراکنده است که هسته اولیه آن شهر بوشهر دارای بافتی من
ی غیررسمی در بخش جنوبی شهر هاسکونتگاهدر بخش شمالی و 

ن، شمالی آ هیالیمنتههکتار بافت ارزشمند تاریخی در  ۳۸قرار دارد. 
اریخی ی تهایکنسولگر گمرک و منطقه بنادر و کشتیرانی و ابنیه و 

هکتار  ۴۵۶و  ساحلیکیلومتر نوار  ۱۰پراکنده در سطح شهر به همراه 
  های خاص شهر است. ی غیررسمی از ویژگیهاسکونتگاه

  

  هایافته
در یک ارتباط متقابل و  شودمی گرجلوهمحیط با مظاهر خاص خود 

آورد، عناصر میدر ذهن ناظر بین او و تجاربش به وجود  ایرابطه
کالبدی، طبیعی، اجتماعی) هرچقدر متمایزتر و خواناتر باشد ( محیط

ر ناپذیر تصویدر ذهن ناظر ماندگارتر است و این عناصر بخش جدایی
گردد؛ بنابراین در مرحله اول جهت شناسایی تصویر ازنظر شخص می

شوندگان خواسته شد با توجه به ذهنی مشترک افراد از مصاحبه
های متمایزی ها و موقعیتاصر، ویژگیشناختی که از شهر دارند عن

که در ذهنشان وجود دارد را بیان کنند. در این مرحله تصویر ذهنی 
شود اشخاص بدون هرگونه تفسیر شناسایی شد، این امر باعث می

 در هر شخص کهییازآنجاهای اولیه تصویر ذهنی کشف گردد. مؤلفه
ر عوامل تصوی ریسا وی شخصیتی هایژگیوبا توجه به 

ی دارد اما زمینه اجتماعی و فرهنگی مشترک در کنار فردمنحصربه
این  ازدسیمبستر مشترک محیط، اشتراکات در تصویر افراد را فراهم 

امر زمینه را برای شناسایی تصویر جمعی یا عمومی که در این 
و  بندیکند لذا با استفاده از روش رتبهمطالعه مهم است فراهم می

بندی انجام شد و ها توسط اشخاص رتبهعیتمیزان تکرار موق
کرده بودند از لیست 	هایی که کمتر از ده نفر به آن اشارهموقعیت

ها یا عناصری که بیشتر افراد به آن اشاره حذف گردید و موقعیت
بندی و مشخص گردید. نوار ساحلی، بافت تاریخی، بازار کردند رتبه

تا چهارم با قرار گرفتند (جدول های اول قدیمی و پارک ریشهر در رتبه
 ۶های عناصر متمایز در ذهن افراد در شکل ). موقعیت۱

است. این امر تصویری ذهنی افراد بدون ارزیابی را شدهترسیم 
اما آن چیزی که در فرآيند ادراک محیط مهم است  کند؛تعیین می

نحوه ارزیابی و بار معنایی محیط است که باعث واکنش عاطفی 
  گردد.یشخص م

  
	رتبه عناصر متمایز شهر بوشهر در ذهن افراد) ۱جدول 

  رتبه  فراوانی  نام
  ۱  ۸۲  نوار ساحلی
  ۲  ۵۴  بافت تاریخی
  ۳  ۲۵  بازار قدیمی
  ۴  ۲۴  پارک ریشهر
  ۵  ۲۰  پارک شغاب

  ۶  ۱۸  دهکده گردشگری
  TV  ۱۸  ۷	پارک

  ۸  ۱۷  گمرک
  ۹  ۱۷  پارک مرجان
  ۱۰  ۱۷  عمارت ملک

  ۱۱  ۱۶  هافروشماهیبازار 
  ۱۲  ۱۶  اسکله جفره
  ۱۳  ۱۶  چهارباندی
  ۱۴  ۱۳  میدان امام

  

	
	موقعیت عناصر متمایز شهر بوشهر در ذهن افراد) ۶ شکل

  
برای کشف معنا و شناسایی تصویر ذهنی ارزیابانه از روش شناسایی 

شوندگان ترجیحات ناظر استفاده شد. بدین منظور از مصاحبه
های متمایزی که در ذهنشان خواسته شد از بین عناصر و موقعیت

است آنهایی را که دوست دارند و یا احساس خوشایندی نسبت به 
را که دوست ندارند را بیان کنند  هاییآن دارند و همچنین موقعیت

سپس از آنها خواسته شد دلیل انتخاب خودشان را بیان کنند و چه 
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احساسی در مورد آن دارند. این امر باعث شناسایی معنا و ارزیابی 
ندی ببا رتبه .نظر گردید های موردعاطفی افراد نسبت به موقعیت

های شوندگان موقعیتها براساس اظهار مصاحبهمکان
و  ۴(جداول  داشتنی شهر شناسایی شدداشتنی و غیر دوستدوست

. نوار ساحلی، بافت تاریخی و پارک ریشهر سه موقعیت )۵
های غیررسمی، و سکونتگاه ۲جدول  داشتنی در ذهن افراددوست

ی داشتنهای غیر دوستعیتخیابان طالقانی و خیابان سنگی موق
  معرفی شدند.  ۳جدول 
ا داشتنی ر داشتنی و غیردوستموقعیت عناصر دوست ۸و  ۷اشکال 

دهد. قضاوت ارزیابانه و یا احساسات کلی که پس از نشان می
دهنده باور و احساس گیرد نشانشناخت و ارزیابی مکان شکل می

رحله از درونی نسبت به یک مکان و یا شهر هست در این م
شوندگان خواسته شد که نظر خود را در مورد اینکه شهر مصاحبه

بخش، های امن و آرامشبوشهر را متناسب با کدام مورد از واژه
ز انگیکننده و ناامن و اضطرابروح و کسلانگیز، بیو هیجان جذاب
ها هشوندشود مصاحبهگونه که مشاهده میدانند بیان کنند همانمی

دانند این خصوصیت بخش میرای محیطی امن و آرامششهر را دا
های قبل بیان شد ارتباط های تصویر ذهنی که در صفحهبا بررسی

  ).۹شکل ( نزدیکی دارد
  

	رتبه عناصر غیر دوست داشتنی بوشهر از نظر افراد )۲جدول 
  رتبه  فراوانی  نام

  ۱  ۸۲  سکونتگاه غیررسمی
  ۲  ۵۴  خیابان طالقانی
  ۳  ۲۵  خیابان سنگی
  ۴  ۲۴  خیابان عاشوری
  ۵  ۲۰  کوی صلح آباد
  ۶  ۱۸  کوی فضیلت
  ۷  ۱۸  بازار قدیم

  ۸  ۱۷  بازار ماهی فروش ها
  ۹  ۱۷  پایگاه های نظامی
  ۱۰  ۱۷  تقاطع غیرهم سطح
  ۱۱  ۱۶  بیمارستان خلیج فارس

  ۱۲  ۱۶  اسکله جفره
  ۱۳  ۱۶  پیاده روهای شهر

  
  نظر افرادرتبه عناصر دوست داشتنی بوشهر از ) ۳جدول 

  رتبه  فراوانی  نام
  ۱  ۵۴  نوار ساحلی
  ۲  ۳۹  بافت تاریخی
  ۳  ۲۳  پارک ریشهر

  TV  ۱۵  ۴پارک 
  ۵  ۱۴  خیابان فرودگاه
  ۶  ۱۲  اسکله جفره

  ۷  ۱۲  دهکده گردشگری
  ۸  ۹  پارک شغاب
  ۹  ۶  مدرسه سعادت
  ۱۰  ۶  پیاده راه لیان
  ۱۱  ۶  بازار قدیم
  ۱۲  ۵  پارک مرجان

	
	داشتنی شهر بوشهر ازنظر افرادعناصر غیر دوستموقعیت 	)۷ شکل

  

  
  داشتنی شهر بوشهر ازنظر افرادموقعیت عناصر غیر دوست) ٨ شکل

  

  
  ۱۳۹۷نمودار قضاوت ارزیابانه نسبت به کلیت شهر بوشهر در سال ) ۹شکل 
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  ۱۳۹۷ارزیابانه مثبت از دید افراد در شهر بوشهر در سال شناسایی و تحلیل تصویر ذهنی ) ۴جدول 
  قضاوت ارزیابانه  مؤلفه ثانویه  مؤلفه اولیه  نام

  نوار ساحلی
شنا، امکانات تفریحی، محل مناسب برای نشستن 
  (بعد عملکردی)، ارتباط مستقیم با دریا (ساختار)

احساس آرامش، احساس آزادی، زیبایی، غروب آفتاب، امنیت، 
  آشنایی (مهرانگیزی، نظم، معنای عاطفی، جوی دوستانه) احساس

  بخشآرامش

  بافت تاریخی
نخورده، معماری سنتی، مصالح بومی، بافت دست

های سنتی (ساختار های سنگفرش شده، کافهکوچه
  و هویت)

انگیزی، احساس دوستانه و خودمانی، (معنای نمادین، معنای خاطره
  تاریخی)

  بخشآرامش

  پارک ریشهر
ای بودن، طراحی مناسب، ارتفاع و تسلط به صخره

  دریا، (ساختار، بعد طراحانه)

انتها، زیبایی و پاکیزگی، ارتباط مستقیم با دریا، لمس افقی بی
های ولرم (بعد ارزیابانه، معنای عاطفی، طبیعی های نرم و آبماسه

  بودن)
  بخشآرامش

	TVپارک 
شهر، محل مناسب برای شنا، نزدیکی به مرکز 

دسترسی آسان، نزدیکی به امکانات رفاهی، طراحی 
  مناسب (بعد عملکردی و طراحانه)

در مجاورت با بافت تاریخی و احساس خوشایند هنگام نظاره جداره، 
بازی، مهرانگیزی، بازی، (دلطراحی زیبا، ویو و دید خوب به دریا، دل

  انگیزی)خاطره

  انگیز/هیجان
  بخشآرامش

  خیابان فرودگاه
طبیعت سرسبز، نورپردازی عالی، ترکیب گیاهان و 

شدن خیابان از شاخ و برگ درختان مختلف، پوشیده
  شناختی) و درختان (بعد طراحانه

معنای ضمنی (طبیعی بودن)، معنای عاطفی (لذت و 
  داشتنی)، احساس تنوع و پیچیدگی فضادوست

  انگیزهیجان

  
  ۱۳۹۷ارزیابانه منفی از دید افراد از شهر بوشهر در سال شناسایی و تحلیل تصویر ذهنی  )۵جدول 

  قضاوت ارزیابانه  مؤلفه ثانویه  مؤلفه اولیه  نام

  سکونتگاه غیررسمی
وساز غیرمجاز و بدریخت، ازدحام، شلوغی، ساخت

نیافته، (عملکردی های نامنظم، منطقه توسعهکوچه
  و طراحانه و ساختار، بعد شناختی)

  انگیزاضطراب  نظمی (معنای ضمنی)غریبگی، بیناامنی، احساس 

  خیابان طالقانی
ها و تعمیرگاه، تابلوهای ترافیک عبوری تند، کارگاه

ده شرو اشغالمتنوع و بدشکل، جداره نامتوازن، پیاده
  توسط تعمیرکارها، (طراحانه و عملکردی)

سیما و منظر نامناسب، احساس دلهره، نازیبایی، ناامنی 
  داشتنی)ضمنی، غیر دوست(معنای 

  انگیزاضطراب

  خیابان سنگی
ترافیک زیاد، عدم وجود پارکینگ، ساختمان پزشکان 

  متعدد (عملکردی، طراحانه)
حوصلگی، غیر جذاب، عدم احساس آرامش احساس بی

  (معنای ضمنی)،
  انگیزاضطراب

  انگیزکننده/اضطرابکسل  ازدحام و عدم جذابیتسیما منظر نازیبا، شلوغی و   ترافیک، عرض کم خیابان،  خیابان عاشوری 

  بحث
های تصویر ازنظر محققان مختلف، به این پژوهش با بررسی مؤلفه

فت. یاگیری تصویر بخصوص بادید ارزیابانه دستمدل جامع شکل
 فردی)،منحصربه( های اولیه شامل ساختار، هویتدر این مدل مؤلفه

ها و بعد عملکرد محیط در ارتباطی بعد طراحانه و شناختی، ویژگی
مل) که مک( گیری مؤلفه ثانویهدوسویه با شخص بستری برای شکل

شناسانه محیط است شامل مهرانگیزی، بعد عاطفی و ویژگی روان
کند. شخص با دریافت و شناخت مؤلفه اولیه، پس از ایجاد می

ابتدایی با کشف و دریافت معنا به ارزیابی محتوایی  ارزیابی آنی و
پردازد این امر قضاوتی به همراه دارد که نتیجه خوشایندی محیط می

یا نارضایتی نسبت به محیط است. نوار ساحلی در شهر بوشهر به 
روی، امکانات و تسهیالت محیط مانند پیاده( دلیل مؤلفه عملکردی

 نظم، پاکیزگی)( رفاهی) و طراحانه سواری، نشستن، امکاناتدوچرخه
، معنای ضمنی و عاطفی صمیمانه )موقعیت، دید( و ویژگی طبیعی

و امنیت و آرامش را انتقال داده که در ارتباط با مؤلفه ثانویه قرار 
بخشی را بروز داده گیرد این دو قضاوتی از محیط با عنوان آرامشمی

ردی، ساختار و فاست. همچنین بافت تاریخی مؤلفه منحصربه
طراحانه معنای نمادین و تاریخی و ارتباطی عاطفی با شخص برقرار 

بخش بوده است. پارک کند، قضاوت در مورد این موقعیت آرامشمی

شنا، ساحل ( ارتفاع، دید)، عملکرد( ریشهر به دلیل موقعیت
  ای)، معنای ضمنی و احساس آزادی، رها بودن و لمس را در ماسه

  

بخشی را نشان داده است. ن موقعیت نیز قضاوت آرامشپی داشته ای
های غیررسمی بعد طراحانه های ناخوشایند مانند سکونتگاهموقعیت

محیط غلبه داشته و معنای ضمنی احساس ترس، عدم امنیت و 
انگیزی را در پی داشته، خیابان طالقانی بعد قضاوت اضطراب

  ترافیک عبوری و ( سیما و منظر نازیبا) بعد عملکردی( طراحانه
  

داشتنی و قضاوت تعمیرگاه)، معنای ضمنی و ارزیابی غیر دوست
 انگیز را در پی داشته است. خیابان سنگی بعد عملکردی آناضطراب

و  داشتنیترافیک و ازدحام)، معنای ضمنی و استنباط غیر دوست(
 توانیمدهد. انگیز را نشان میباحساس دلهره و قضاوت اضطرا

های مجاور دریا گفت در شهر بوشهر دریا و نوار ساحلی شهر و پارک
 کهیطور بهدهنده تصویر ذهنی افراد است ترین عناصر تشکیلمهم

تصویر خوشایندی که افراد از شهر بوشهر دارند برگرفته از دریاست و 
توان گفت عنصری طبیعی ی مینوعبهنه ساختار کالبدی درون شهر 

بخشی با عنوان دریا و ایجاد معنای آزادی و امنیت و آرامش
بیشترین تأثیر را در ذهن افراد داشته در کنار آن بافت تاریخی با 

ی در رتبه بعدی قرار دارد. ز یانگخاطرهایجاد حس غرور، اصالت و 
ًا بهرا صرف برخالف روش ارزیابانه نسر که معنا و ارزیابی ناشی از آن
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داد در این پژوهش ثابت شد که کیفیت کالبدی محیط نسبت می
ی عملکردی آن تأثیر به سزایی در هایژگیوبعد طبیعی محیط و 

اما در مورد تصویر کلی شهر که باور و احساسات  ارزیابی افراد دارد؛
اتفاق شوندگان بهدرونی نسبت به کلیت شهر است اکثر مصاحبه

بخش را ای مثبت و احساس مثبت امن و آرامشهجنبه موقعیت
بخشی دریا در ذهنیت افراد نسبت به اظهار داشتند که وجه آرامش

  شهر مشهود است. 

  
  گیرینتیجه

محیط یک کالبد صلب و فاقد معنا نیست، کاربر در ارتباط با آن 
ها را از محیط های شخصیتی، تجارب و فرهنگ دادهبراساس ویژگی

کند و با کشف معنا، ازنظر احساسی و عاطفی با محیط کسب می
شود این امر حس خوشایندی یا ناخوشایندی را تحریک درگیر می

جای طراحان و برنامه ریزان بهکند بنابراین مدیران شهری، می
ریزی از باال به پایین نیاز به درک ترجیحات افراد و شناخت برنامه

ادارک محیطی آنها در جهت ارایه طرحی متناسب با نیازهای 
روانشناسانه افراد دارند. تصاویر ارزیابانه مثبت، وفاداری به محیط 

با  تواندامروز مییا شهر را تضمین کرده که این امر در جهان رقابتی 
ماندگاری شهروندان، احساس غرور آنها از زندگی در شهر و جذب 
گردشگران و بازدیدکنندگان مثمر ثمر باشد. نتایج این پژوهش کمک 

 خصوصبهطراحان و برنامه ریزان و همچنین مدیران شهری  کندیم
شهرداری بوشهر با شناسایی ترجیحات کاربران و ارزیابی و ارزشیابی 

 ریغی و داشتندوستها و فاکتورهای محیط نها، ویژگیآ
ی را درک کنند و نسبت به تقویت تصویر جمعی و داشتندوست

	باالبردن رضایتمندی از محیط گام بردارند.
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