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 چکیده
ن تصاویر، تصوّر سودمندی از کیفیت درک شده از تصاویر ارزیابانه، انعکاسی از تصویرهای ذهنی مؤثّر عمومی شهر هستند. ای

دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تصویر ذهنی شهروندان اهوازی نسبت به عناصر موجود در عناصر غالب شهر را ارائه می

بخشی، ایمنی، ای چون: آرامشصورت گرفته است. معیارهای این بررسی، صفات ارزیابانه ی کارون،ی رودخانهکناره

انگیزی محیط و موردعالقه بودن، هستند. بخش اعظم این نوشتار با استفاده از تحقیقات کنندگی، هیجانبخشی، تحریکایترض

ی رود کارون حدفاصل کننده به کنارهی آماری آن افراد مراجعهنامه، صورت گرفته است و جامعهمیدانی و بکارگیری پرسش

ها با هدف بررسی تصویر نفر از این افراد است. داده 186ای آماری تحقیق، مجموعاً هباشد که نمونهپل هفتم و پل طبیعت می

نامه و تحلیل با استفاده از پرسش بودن این تصاویر شده است و میزان مطلوب یا نامطلوب )تأثیرگذار(آوری ذهنی افراد جمع

شده و بر اساس انتخاب جهت رسیدن به هدف تعیین ، صورت گرفت. بنابراین نگارندگانSPSS 20افزار ها با استفاده نرمآن

اند، البته با توجه به ماهیت موضوع، قرار داده بررسیصورت کمّی مورد روش، میزان تأثیرگذاری تصاویر ارزیابانه ذهنی را به

ی تحقیق نشان داد که، هاتواند در بهبود و تکمیل نتایج این تحقیق مؤثر واقع گردد. درنهایت یافتهمطالعات کیفی آتی نیز می

های صورت گرفته، تصویر ذهنی عموم شهروندان در جذابیّت و عدم جذابیّت بصری فضاها اتّفاق نظر دارند و طی بررسی

های ای است که فضاهای با عملکردهای متفاوت و با کیفیتگونهشهروندان اهوازی با توجه به صفات ارزیابانه نسبت به محیط به

ویر ذهنی مثبت قوی و فضاهای باکیفیت محیطی پایین، تصاویر ذهنی ارزیابانه مثبت ضعیفی را در ذهن محیطی باال، تصا

 کنند.شهروندان ایجاد می

 های کلیدی:واژه
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 مقدمه -1

 شناسینیاز به روشمحیط برای شناخت ساخت اصلی 

منطقی است که با تدوین معیارهایی بتوان اجزا و  صحیح و

 محدوده کالبدی آن را ها وشناسایی و ویژگی آن را عناصر

 های افزایش کارایی ساختار اصلی،یکی از راه کرد. مشخص

رفتاری و تصویر ذهنی پسِ آن در طرّاحی  توجّه به الگوهای

لبدی شهرها در ذهن فرم کا. این ساختار است

به ...( ها، فرهنگ وانگیزه متناسب با) کنندگان از آناستفاده

پس، هرگونه  از آن یابد وشکل می شده، کلیّتی ساده صورت

این کلیّت  .بود رفتار و فعالیتی به شدّت متأثر از آن خواهد

تأثیر  شود تحتنامیده می« تصویر ذهنی»یافته که  شکل

فردی  های جمعی وها و انگیزهمله ارزشعوامل متعدّدی ازج

 تواند خاستگاهمحیط می»پاکزاد معتقد است  .گیردشکل می

دو مورد  «اثرگذاری و رفتار فضایی باشد. بازشناسی، ادراک،

 .به شدّت تحت تأثیر الگوی ذهنی فرد یا جمع هستند اخیر

های انسانی در تعامل با نیازها و انگیزه الگوها، خود این

هستند که درنهایت ادراک انسانی را  همین الگوها .دهستن

 ای میان ادراک،چرخه ترتیباینبه .کنندتکمیل می

 آیدرفتارهای فضایی و الگوهای ذهنی به وجود می

(Pakzad, 2006: 49 درواقع .) محیط پیرامون همواره بر رفتار

عنوان طورکلی یک شهر بهگذارد. بهو فرهنگ انسان تأثیر می

تواند شرایط مختلفی را برای می"ظرف"یا  "بردارندهدر"

فراهم کند. در طول تاریخ، تعامل انسان با محیط  "مظروف"

پاسخی برای نیازها و انتظاراتش بوده است، که نتیجه آن 

 Najafiبخشد )شکل فضایی و فیزیکی است که به محیط می

Charmini, 2015: 43 & Khastou.) 

تواند منبع یت دارد که میمنظر شهر بدین خاطر اهم

های روزانه زندگی باشد. رضایت مردم و یا مرهمی برای نگرانی

وسیله برنامه بصری هدایت شکل دادن مجدد شهر باید به

ای باید بدانیم که مردم چگونه، شود. برای تدوین چنین برنامه

 :Lynch, 1960)کنند منظر شهر و معنای آن را ارزیابی می

اندیشمندانی چون لینچ اشاره دارند که  تحقیقات. (116

 ها با استفاده از تصویر ذهنی خود از ساختار شهر، بهانسان

بنابراین ضروری است  پردازند.یابی و انتخاب مسیر میجهت

شهر  کنندگان ازهای شهری به تصویر ذهنی استفادهدر برنامه

 منظور پشتیبانی از توجّه شود تا کارایی ساختار اصلی به

 . ساکنان تقویت شود الگوهای رفتاری

با بررسی میزان انطباق تصویر توان میترتیب این  به

 ساختار اصلی طرّاحی وی رود کارون در کنارهذهنی محرک 

ی رود ساختاری کناره شده، تا حدودی به علل مشکالت

در این تحقیق با ارزیابی تصاویر ذهنی افراد با . پی بردکارون 

  پرداخته شد. به این مهم ،کالبدی محیطتار توجه به ساخ

های پژوهش به شرح زیر از این رو سواالت و فرضیه

 باشد:می

 اند؟. متغیرهای تصاویر ذهنی ارزیابانه افراد کدم1

گیری تصویر های تأثیرگذار بر شکل. عوامل و شاخصه2

 اند؟ی رود کارون کدامذهنی ارزیابانه افراد در کناره

 بخش بودن، ایمنی، آرامشبانه که شامل: صفات ارزیا

انگیز بودن محیط کنندگی، هیجانبخشی، تحریکرضایت

هستند، جزء متغیرهای تصاویر ذهنی  و موردعالقه بودن

 شوند.ارزیابانه محسوب می

 های فیزیکی محیط، مانند نوع طبیعت کیفیت ویژگی

ی نگهداری و همچنین خوانایی و عدم ابهام موجود، نحوه

های معنایی محیط، ایجاد احساساتی مانند یژگیو

گیری تصویر ذهنی رضایتمندی، اضطراب و ... بر شکل

 ی رود کارون مؤثر است.ارزیابانه افراد در کناره

 پیشینه پژوهش -2

های شاید اولین کسی که فرآیندهای شناختی، نقشه

( بود 1960را به هم مرتبط کرد؛ لینچ )و طراحی برتر ذهنی 

کرد که در آن برای از درک تصاویری از محیط حمایت که 

بهبود طراحی، مردم زندگی خود و محیطی که در آن زندگی 

کوین لینچ  "تصویر ذهنی شهر".کنندکنند را بهتر درک می

یک کار تجربی پیشگام در این زمینه بود. در این مطالعه، لینچ 

اتی های تحقیقکند، روشکیفیت محیط بصری را بررسی می

های ذهنی را یابی و نقشهجدید و مفاهیم جدیدی مانند راه

کند. او خوانایی ساختار شهر را از دیدگاه کاربران، معرفی می

های ذهنی را با توجه به اهمیت ساکنان و استفاده آنان از نقشه

های شهری و تصویر ذهنی ساکنان شهر مورد بررسی نشانه

 .(Same: 10)قرار داد 

کتاب  صورت گسترده بعد از انتشارذهنی به واژه تصویر

انجام  ای که لینچمطالعه. سیمای شهر کوین لینچ مطرح گردید

گانه سیمای شهر ذکر کرد؛ داد و نتایجی که در قالب عناصر پنج

ی میدان خود در نظریه شناس آلمانیروانپیشتر کورت لوین، 

ه، مردم کند کبیان می لوین در این نظریه کرده بود. منعکس

سپارند. میهایی به ذهن در قالب محدوده محیط اطراف خود را

لینچ نظریه خود را در سه شهر آمریکا آزمون کرد و به این 

از شهرهایشان  نتیجه رسید که تصاویر ذهنی شهروندان

های ها و راهلبه ها،ها، نشانهای از نواحی،گرهصورت مجموعهبه

لینچ تصویر روشن  .شوندره میی این عناصر ذخیدهنده ارتباط

حال وی این داند. باخاطر شهروندان میی آرامشاز شهر را مایه
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کند در تحلیل این تصویر نباید از نقش اجتماعی اشاره می

محیطی متشخص نیز غافل بود. محیطی که نام آن بر سر 

آورد ای فراهم میهاست و همه با آن مأنوس هستند، وسیلهزبان

خاطرات و نمادهای مشترک به وجود آید؛ این ردم تا برای م

خود به سبب پیوستگی آنان است و ارتباط متقابل آنان را تأمین 

آورد که ای وسیع فراهم میکند. محیط متشخص زمینهمی

ها و تاریخ مشترک آدمیان پیوسته و محفوظ آلایده

 .(Lynch, 1976: 3)بماند

اویر ذهنی شهر تص (1960)ی دیگر از لینچ در مطالعه

ی هویت، ساختار و معنا، قابل تحلیل و در سه زمینه

اند. نکته اصلی مطالعات لینچ تشخیص عناصر ساختار تبیین

توانند در شهر وضوح و خوانایی کالبدی شهرها بود که می

های الزم را ایجاد کنند. وی نیز اشاره کرد که بین تفاوت

شده، سیم های شناختی ترهای نقشهفردی و ویژگی

های فردی فیزیولوژیک، تصور همبستگی وجود دارد. تفاوت

دهد. های اطراف را تحت تأثیر قرار میمردم از محیط

ها مشاهدات گشتالت در پیرو مشاهدات لینچ بوده است، راه

 دهنده هستند. عناصر تداومها و لبه

توانند مجاورت و شباهت عناصر را در یک ها میمحله

ها که نشانهرؤیت نشان دهند. در حالیابلی قمحدوده

عناصری دارند که به محیط اطراف خود شباهت ندارند. طی 

(، بین 1997( و پرتیوس )1962(، لی )1948تحقیقات برانا )

ها و تصاویر شناختی مردم از محیط کالبدی، نظام فعالیت

همبستگی زیادی وجود دارد. هر تغییری در تصور محیط در 

ها و دیگر ها، پارکم از عناصری چون فروشگاهادراک مرد

دهد امکانات شهری انعکاس یافته یا آن را تحت تأثیر قرار می

(Mostaghimi ,Goodarzi & Daneshgar Moghadam, 

(، به این 1967(. در مطالعاتی دیگر، استفن کار )81 :2016

ها و نتیجه دست یافت که افزایش ارتباط مردم با قرارگاه

های رفتاری و ایجاد روابط متقابل با دیگران، آشنایی مکان

های عاطفی را و وابستگی به مکان را رشد داده و بنیان

دهد سازد و اضطراب مردم را کاهش میمستحکم می

(Mostaghimi, Goodarzi & Daneshgar Moghadam, 

2016: 82; Lang, 2011: 162-163) ( 1969دیوید استیا )

شناختی  هاییژگی اصلی در نقشهاشاره کرد، چهار و

ها و موانع. بین نظریه ها، راهاند از: نقاط، حریمعبارت

 ( نیز تطابق وجود دارد1971گشتالت و نوربرگ شولتز )

(Lang, 2011, 158( داگالس پوکاک و ری هادسن .)1978 )

بندی عناصر تصویر در تحقیق خود، اهمیت نسبی طبقه

ها های آنو یافتهاند ان دادهعمومی شماری از شهرها را نش

فرد های لینچ، بر شخصیت منحصربهعالوه بر تأیید یافته

شهرها نیز تأکید دارد. بعضی شهرها عناصر ضعیف و برخی 

دیگر عناصر قوی به همراه دارند، و برخی از شهرها عناصر 

عالوه بر این موارد، در  (Same: 161مثبت زیادی دارند )

بندی نظرات دیگر محققین طبقه جدول یک به بررسی و

 داخلی و خارجی در زمینه تصاویر ذهنی پرداخته شده است.

 
Table 1: A study of researchers'research on citizens' mental images of the environment 

Conclusion Methodology 
Domestic 

Researchers 

People's knowledge of the spaces they interact 

with is like a map-cognitive maps engraved on 
people's minds of the environment surrounding 

them in the routing process. 

The statistical population is composed of 

residents of Sang-e Siah neighborhood and 

students of Shiraz University, unfamiliar with 
this neighborhood. It was performed in age 

groups with an average of 20 years. 

Imani et al. 

(2012) 

Citizens attribute the low quality of life in these 

areas to overlooking physical issues of the 
dilapidated urban fabric (worn-out urban texture) 

and the poor economic situation of the residents. 
Nevertheless, environmental and management 

criteria in urban planners' approach to worn-out 
textures are unorganized compared to other 

components. 

SPSS software and Duncan's Multiple Range 

Test (DMR) and one-way analysis of variance 
(ANOVA) have been used to evaluate and 

measure their prioritization criteria ,respectively. 

Kakavand et al. 

(2013) 

Major visual, color and architectural elements 

have the greatest impact on the facades of historic 
and newly constructed buildings. 

The data were collected through questionnaires 

and direct interviews. The interviewees were 
those who happened to pass by the study area. 

Abdollahi et al. 

(2013) 

In addition to the presence of plants and 
waterfront, the components of proper lighting, 

pedestrian safety against vehicles, the presence of 
various uses ,and the availability of space for 

vehicles have the highest averages ,respectively. 
As a result, there is a significant correlation 

between the factors of  " vitality "proposed in 
research and urban space.There is also a 

In this regard, the sidewalk of Sepahsalar Street 

in Tehran was selected as a case study. Research 
tools include two categories of questionnaires, 

one for vitality and the other for the mental 
image. 

Bazvandi and 

Shahbazi (2014) 
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Conclusion Methodology 
Domestic 

Researchers 

significant positive correlation between vitality 
and the desired mental image of citizens. 

Citizens attribute the low priority of quality of life 
in the Mehrshahr-Omidiyeh housing project to 

ignoring socio-cultural issues in the environment 
and the low economic and physical level of the 

residents. Nonetheless, the economic criteria are 
unorganized in experts'approach to the Mehr 

housing project. In the Mehrshahr-Omidiyeh 
housing project, the role of residents has been 

overlooked, and an attempt has been made to 

accommodate a group of people in a confined 
space. 

The questionnaire was used to measure 

environmental quality in the Mehrshahr-
Omidiyeh housing project to assess the effective 

criteria in the quality of the urban environment 
by citizens and experts. 

Firoozi et al. 

(2014) 

Different types of concepts in the field of mental-

perceptual maps can be divided into two 
categories, namely  " topological representation "

and  " verbal representation". 

This research has used a combined strategy, 
including qualitative and classification strategy 

for typology and, finally, the analysis of the 
obtained data using an interpretive strategy with 

an inferential approach. 

Asadpour et al. 

(2015) 

Review and Conclusion Research Topic 
Foreign 

Researchers 

The shape and structure of the mental image, the 
cognitive map, and the readability were examined. 

Amsterdam ,Rotterdam, and The Hague 
Derk de Jonge 

(1962) 

In his study of the people of Chicago, he attached 
importance to the edges of the city. In this study, 

the form and structure of the mental image ,
cognitive map, and readability were studied. 

Chicago City landscape 
Saarinen 

(1969) 

Environmental preferences of individuals 
regarding the natural environment and the 

aesthetics of the landscape (mystery, complexity, 
readability, and coherence)  

Environmental preferences in the natural 

environment of the United States 

Kaplan   &

Kaplan 

(1979-89) 

Measuring the mental image of the environment in 
the theory of personal structures, the behavior of 

people in the environment according to the context 
(i.e ,.descriptive scales and emotional stimuli). 

Women's mental image of the urban environment 
as a node living in the city of Bath and 

shopkeepers' mental image of the business 
environment 

Harrison   &

Sarre 

(1975) 

Evaluating the visual quality and their impact on 

people's feelings and inference about sympathy 
(disarming), naturalness, order, historicity, 

airiness (cheerfulness), and maintenance. 

Evaluative mental image of American cities 
Jack L. Nasar 

(1998) 

 

نسبت به محیط اطراف خود برگرفته  بنابراین، رفتار انسان

از تصویر ذهنی او از محیط و تحلیل و ارزیابی است که او 

ی دهد. نحوهنسبت به این تصویر در ذهن خود انجام می

دریافت اطالعات و ادراک او از محیط و همچنین ساخت 

ها، از موضوعاتی است که قبل از وارد شدن تصویر ذهنی از آن

ها پرداخته شود. بنابراین در ادامه به توضیح به بحث باید به آن

 ای پرداخته شده است.هر یک در بخش جداگانه

 محیط-انسان -2-1

در نوع و نحوه انجام رفتار، دو عامل بسیار مهم تأثیرگذار 

ها، هستند: محیط و فرد. رفتار انسان برآیندی از نیازها، انگیزه

ت معنی است که قابلیت محیط، ادراک، تصویر ذهنی و درنهای

 ,Pakzad  &Bozorg) از محیط برای خود ساخته است

2015, 229). 

های او، از طریق حواس العملادراک انسان از فضا و عکس

چهار حس با اهمیت انسان که تفسیر »گیرد. صورت می

اند از: بینایی، شنوایی، بویایی دهند، عبارتمحیط را شکل می

 :Carmona, Heath, Tenrak  &Tisdell, 2003) «و المسه

فرد بعد از قرار گرفتن در محیط، اطالعات محیط را  (168

های ظرفیت گانه و براساس آستانهی حواس پنجوسیلهبه

آورد ها دریافت کرده و به شکلی در میحسی هرکدام از حس

ها را به مغز مخابره انتقال به مغز باشد؛ سپس آنکه قابل

ست که در مرکز هرگونه رفتار کند. ادراک فرایندی امی

محیطی قرار دارد زیرا منبع تمام اطالعات محیطی است. 

کنند و فرد را با اطالعاتی ها را تحریک میها تمام حسمحیط

سازند. بنابراین ادراک بیش از توان پردازش وی روبرو می

ی چیزی مثل احساس کردن نیست بلکه در عوض نتیجه

 Mc) ه توسط فرد استی پردازش صورت گرفتتصفیه
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Andrew, T, 2014: 36  &Francis« .) هیچ محیطی

 «ی ذهن انسان استذات نیست، و محیط ساختهبهقائم

(Madani pour, 2000, 94.)  بر این اساس فرض اساسی

ی ادراک محیطی، این بوده است که افراد تحقیق درباره

از شان، تعبیر متفاوتی متفاوت، براساس پیشینه و تجربه

ی هایشان دارند. بنابراین فرض اساسی و در مرحلهمحیط

سازی و یادآوری اطالعات طی یک شناخت، دریافت، ذخیره

شود. در این فرآیند ما ابتدا باید به فرآیند پیچیده انجام می

یک پدیده توجه کنیم، آن را به حافظه برده و پس از 

موده تا بندی در فایل مناسب، در حافظه خود ذخیره نطبقه

در مواقع الزم به یاد بیاوریم. گاهی در مورد آن به تفکر 

سازیم پردازیم، از آن یک تصویر ذهنی و نقشه شناختی میمی

ها برای حل مسائلی که در زندگی با آن روبرو هستیم و از آن

(. بنابراین Pakzad & Bozorg, 2015, 159) کنیماستفاده می

ن انسان به ارزیابی و پس از درک و شناسایی محیط، ذه

شود. پردازد و همین قضاوت به رفتار منجر میآن می قضاوت

توان در این راستا بر اساس آنچه در این بخش گفته شد، می

گفت که تصویر ذهنی انسان از محیط، منجر به میزان 

گردد. حضورپذیری او در فضا و رفتارش نسبت به محیط می

ذهنی، در ادامه به  جهت روشن شدن مفهوم دقیق تصویر

 توضیح آن پرداخته شده است.

 تصویر ذهنی -2-2

 تصویر ذهنی بازنمایی ذهنی یک پدیده در غیاب آن است

(344: 2008: Sternberg ما بسیاری از اطالعات موجود در .)

ها آوریم چون آنصورت تصویری به خاطر میحافظه خود را به

(. به تعبیر same: 282) ایمصورت تصویری ثبت نمودهرا به

دیگر، تصویر ذهنی مجموعه تصاویری است که از ظاهر، کارکرد 

 :Trieb, 1974)گیرد و معنای یک فضا در ذهن ما شکل می

تصویر ذهنی شهر تحت تأثیر عوامل مختلفی است که  (.73

 :تواند به چهار گروه اصلی تقسیم شودمی

 ،کیفیتِ فیزیکی محیط )تمایز ساختار شهری، اصالت 

ها، درک عناصر طبیعی، کیفیت کیفیت معماری ساختمان

 مواد شیمیایی، بصری، بهداشت محیط اطراف(.

  کیفیتِ اجتماعی محیط )تنوع و کیفیت خدمات، فعالیت

چندمنظوره سطوح، امکان استراحت و وابستگی، عملکرد 

 سیستم ارتباطی(.

 های مواد برای عمل برای یک ها و تواناییمقیاس ارزش

های یا جامعه )نیازهای فرهنگی و تجاری، توانایی فرد و

 تجاری، توانایی و عادت برای ارزیابی کیفیت محیط(.

 ها به منطقه، فراوانی تصویر مجازی محیط )توجه رسانه

اطالعات بصری و تبلیغات، میزان اطالعاتی که توسط 

 Kirvaitiene) شود(عالئم در محیط فیزیکی منتشر می

 &Daunora, 2007: 3). 

گرچه تصویر ذهنی یک تصویر است اما به اطالعات بصری 

های کالبدی و شود، بلکه در بردارنده کلیه ویژگیخالصه نمی

های پیرامون است و شامل کلیه ها و مکانغیر کالبدی پدیده

معانی و عواطفی است که با یادآوری آن پدیده در ذهن ما 

 این(. Mc Andrew  &Francis T, 2014, 47) شودتداعی می

تصویر نه فقط یک تصویر بصری از یک موقعیت خاص در یک 

ای از اطالعات دیداری، شنیداری، بویایی و فضا، بلکه مجموعه

که های ماست. هنگامی... به همراه معانی، عواطف و قضاوت

کنیم یا نسبت به آن صورت مکرر تجربه می یک فضا را به

صورت تصویر ثابت، بلکه به آشنایی داریم این تصاویر، نه یک

بندد. حین یادآوری این فیلم حتی یک فیلم در ذهن نقش می

های مختلف آن را نیز امکان حرکت در فضا و وارسی بخش

(. Pakzad, 2015: 217-218  &Bozorg) خواهیم داشت

تواند از محیطی که قباًل مطابق با این قابلیت ذهنی، فرد می

سازی کند و ا کرده است، خاطرهدیده و یا در آن حضور پید

های مربوط به المسه و چشایی را در تصویر، صدا و حتی حس

ذهن خود ثبت کند و در صورت نیاز، بخشی از این خاطرات 

مرور به آن بپردازد. بر همین اساس اگر را انتخاب کند و به

خوبی صورت ذخیره اطالعات از یک محیط، در ذهن فرد به

گیری از آن اطالعات جهت به یادآوردن و نگرفته باشد، بهره

بازشناسی محیط و ایجاد تصویر ذهنی کامل، با مشکل مواجه 

خواهد شد و متعاقب آن احتمال حضورپذیری فرد در فضا 

یابد. عوامل و متغیرهای زیادی در ایجاد این تصویر کاهش می

ذهنی ارزیابانه مؤثر هستند که در بخش بعدی، توضیح داده 

 .اندشده

 تصویر ذهنی ارزیابانه محیط -2-3

های متعددی در ثبت و استخراج تصاویر ذهنی و روش

های شناختی وجود دارد که بسته به ماهیت آنها به دو نقشه

 -طراحی و مدل بازشناسی -های ترسیمیی مدلدسته

, Asadpour, Faizi ) شوندارزیابی )غیرزایشی( تقسیم می

Mozaaffar  &Behzadfar, 2015, 16.) 

طراحی )زایشی(: در این حالت  -های ترسیمیمدل -

شونده در پژوهشگر نقشی در تولید داده ندارد و پرسش

جایگاهی فعال قرار دارد. بدین ترتیب پرسش شونده به 

های بازنمایی شناخت خود از محیط به وسیله انواع روش

 شود.طراحی و ترسیمی فرا خوانده می
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غیرزایشی(: در این مدل ارزیابی ) -مدل بازشناسی -

ای از اطالعات اولیه که شونده در معرض مجموعهپرسش

توسط محقق مبتنی بر اهداف تحقیق فراهم آمده است، 

شود که به ارزیابی یا گیرد و از وی خواسته میقرار می

بازشناسی آن پرداخته شود. پرسش شونده در این حالت 

 .(same: 17) غیرفعال است

ره گردید، از دید لینچ، تصویر ذهنی همانطور که اشا

ه قسمت هویت، ساختار و معنا را داراست. مردم جمحیطی، س

نسبت به محیط اطراف خود هردو احساس مثبت و منفی را 

شوند که این احساسات همان تصویر ذهنی ارزیابانه متصور می

ی ارزیابانه، توسعه نقشه(. Nasar, 2014: 90) نام دارند

ط و واکنش جاست و شامل ارزیابی فرد از محیهای لینچ نقشه

 ,Asadpourسبت به آن نیز است )جعاطفی مثبت و منفی ن

Faizi ,Mozaaffar & Behzadfar, 2015: 16.)  مؤثرترین

یط در ذهن شخص آن است که وی جنقش تصویر روشن از مح

را قادر سازد برای تعقیب مقاصد خود در شهر حرکت کند. 

شخص نوعی احساس امنیت  تصویری خوب از محیط به

های موزون بین خود و جهان خارج طهجتواند رابدهد. او میمی

به وجود آورد و این درست برخالف احساس ترس است که به 

دهد. انسان، وقتی راه و جهت خود را گم کرده باشد، دست می

ه شخص از معنای این مطلب آن است که احساس شیرینی ک

نها به سبب آشنا بودن با آن بلکه، ت محیط زندگی خود دارد نه

به این دلیل است که تصویری دقیق از آن در ذهن او وجود 

رفتار  ( Kazemi, Saadat Yar & Bitaraf, 2011, 22 ) دارد

فضایی مردم تا حدودی تحت تأثیر تصاویر ذهنی از ساختار 

تصویر ذهنی یک مکان با  .(Lang, 2011: 153) محیط است

(. Steinitz, 1968) شودز آن غنی و تصحیح میاستفاده مداوم ا

های ارزیابانه که مربوط به احساسات افراد نسبت به این نقشه

باشند ازنظر محققان به هشت درجه محیط پیرامون خود می

ناخوشایند،  خوشایند، اند:ه بندی شدهجارزیابانه دست

ده، جکننسلجده، کجکننریکجریشان، تحجپ ش،جبخشجآرام

 روح. یجبگیز و جانجانجهی

دهی به شهرهای ها اطالعات مفیدی برای شکلاین نقشه

انگیز، هایی که هیجانعنوان نمونه حوزهباشند. بهآینده می

شوند نیاز به نگهداری داشته بخش تلقی میخوشایند و آرامش

 های پریشان و ناخوشایند نیازمند بهسازی هستندو حوزه

(Nsar, 2014: 141-142 در این تحقیق .) نیز، با استفاده از این

صفات ارزیابانه و اضافه نمودن چند صفت دیگر به ارزیابی تصویر 

ی رود کارون پرداخته شده است. ذهنی شهروندان در کناره

ی موردمطالعه، جهت درک بهتر پیش از پرداختن به محدوده

 -1تصویر  -ساختار تحقیق و فرآیند پژوهش، چارچوب نظری

 ق بدان پرداخته شده ، ارائه گردیده است. از آنچه در این تحقی

 

 
Fig. 1 Theoretical framework of research 
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 محدوده مورد مطالعه -3

استان  عنوان مرکزاست و به شهرهای ایران  اهواز یکی از

های ترین پتانسیلشناخته شده است. یکی از مهم خوزستان

وجه به تفریحی شهر رودخانه کارون است. با ت -گردشگری

واسطه عرض زیاد ای که بهکشیدگی شمال به جنوب و فاصله

غربی تقسیم  -خود داشته است شهر را به دو حوزه شرقی 

ای قوی معرف اصلی شهر اهواز عنوان لبهکرده است. کارون به

های با نادیده گرفتن پتانسیل کارون، جانمایی فعالیتاست اما 

با یکدیگر، به شکل  ارتباطخاص در کنار آن تا حدودی بی

های عبوری برای اتصال محدودیت درآمده و تنها اکتفا به پل

پهنه شرق و غرب رودخانه صورت گرفته است. این در حالی 

است که با توجه به نیاز شهر به فضاهای عمومی با استفاده از 

برداری در مجاورت کارون و به های بایر و قابل بهرهزمین

های ساحلی این رودخانه به طول صتعبارتی استفاده از فر

تواند رودخانه را به محوری سرزنده و ارتباطی کیلومتر، می 44

 بین عناصر مختلف تبدیل کند.

فضاهای حاشیه رودخانه کارون دربرگیرنده مناظر و 

باشند. عالوه بر منظر طبیعی کارکردهای مختلف می

ه رودخانه عملکردهای متفاوت در فواصل مختلف در حاشی

رودخانه شکل گرفته که، شامل مسیرهای سواره، 

روها، فضاهای باز، فضاهای های معابر و پیادهپارکینگ

شاپ، فضای بازی خدماتی و تفریحی، رستوران و کافی

باشند و هدف از طراحی منظر ها مییکودکان و ورود

رودخانه کارون استفاده بهینه از فضاهای موجود، دسترسی 

ن از فضاهای حاشیه رودخانه است. در آسان و لذت برد

هایی از کناره رود کارون که مورد جایگاه بخش 2تصویر 

ارزیابی تصویر ذهنی شهروندان و مراجعین قرار گرفته است 

 مشخص شده است.
 

 
Fig. 2 Map of Ahvaz and study area 

 

 روش انجام پژوهش -4

ز روش کمی این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با استفاده ا

است. چارچوب نظری تحقیق، تحلیلی انجام شده  -و توصیفی

در دو بخش گردآوری شده است. بخش اول براساس مطالعات 

ای و بخش دوم براساس مشاهدات میدانی و پرسشنامه کتابخانه

های پیشین، با توجه به بررسی پژوهشصورت گرفته است. 

های ذهنی همشخص گردید که در موارد مختلفی از روش نقش

های ترسیمی در بررسی تصویر ذهنی افراد استفاده و مدل

های گردیده است. از آنجا که بررسی تصویر ذهنی از روش

گیرد و تا به حال پژوهشی مبنی بر ارزیابی متفاوتی صورت می

های دیگر، صورت نگرفته است تصویر ذهنی با استفاده از روش

ن بر مشکالت ترسیمی و همچنین به دلیل اینکه، نگارندگا

بنابراین در جهت ایجاد نوآوری و شوندگان، فائق بیایند؛ پرسش

ها، این تحقیق با استفاده تمایز و تفاوت تحقیق با سایر پژوهش

های ارزیابانه(، انجام گرفته ارزیابی )نقشه –روش بازشناسی 

در بخش میدانی برای شناخت تصاویر بر همین اساس،  است.

ن اهوازی نسبت به عناصر کناره رودخانه کارون ذهنی شهروندا

از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. ساختار پرسشنامه از دو بخش 

تشکیل شده است. از آنجایی که امکان پرسش از افراد با شرایط 

پذیر نبود؛ لذا در بخش اول پرسشنامه سؤاالتی یکسان امکان

ک، ساکن و در مورد سن، جنسیت، تعداد دفعات حضور به پار

هدف از مراجعه به غیر ساکن بودن در محالت مجاور رودخانه، 

پارک، شامل تفریح، ورزش، کار، مطالعه و دیدار با دوستان و 

باشد؛ مطرح گردید. بخش دوم زمان مراجعه به پارک می

پرسشنامه که با هدف ارزیابی تصاویر ذهنی شهروندان اهوازی 

ارون تهیه و تنظیم شده ی رودخانه کنسبت به عناصر کناره
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 -است مطابق با مطالعات مبانی نظری تحقیق از روش تصاویر

 ذهنی ارزیابانه استفاده گردید. 

(، که شامل چهار 1998نسر )به همین منظور، صفات 

صفت دو وضعیتی است همراه با افزودن دو صفت دو وضعیتی 

دیگر که شامل ایمن بودن یا نبودن و موردعالقه بودن یا 

بودن است؛ مورد بررسی قرار گرفت. صفات ارزیابانه در این ن

بخش( یا ناخوشایند تحقیق شامل، خوشایند )رضایت

بخش بودن یا پریشان کننده بخش نبودن(، آرامش)رضایت

انگیز یا کننده، هیجانکننده یا کسلآور(، تحریک)اضطراب

 گردد. مند بودن یا نبودن میروح، ایمن یا ناایمن و عالقهبی

 1بندیتصادفی با طبقهگیری انجام شده از نوع نمونه

ی دهنده زن و مرد است. به این صورت که جامعهمساوی پاسخ

کننده مراجعه آماری در نظر گرفته شده، شهروندان شهر اهواز

هستند که با به محدوده موردنظر )ساکنین و غیر ساکنین( 

بندی قهدهندگان طببخش، پاسخ 8تقسیم محدوده به 

گیری و برآورد تعداد نمونه با هدف توزیع برای نمونهگردیدند. 

پرسشنامه از مدل کوکران استفاده شد که طبق نتایج این 

 باشد.نفر می 186آمده دستمدل حجم نمونه آماری به 

 هاو تحلیل دادهتجزیه  -5

ی رود کارون، ی موردنظر در کنارهتصویر از محدوده 24

ها، تصاویر جهت پردازش و تحلیل منسجم داده تهیه گردید.

که با توجه نحویبندی گردیدند به موجود در پرسشنامه دسته

هایی که در این تصاویر وجود داشت و صفات و به کاربری

دسته تقسیم شدند  8تصویر در  24های مشترک، این ویژگی

روی و مسیرهای پیادهاند از: دسته اول مربوط به که عبارت

های بر روی رودخانه، دسته سوم کناره رزش، دسته دوم پلو

های ساحلی، دسته پنجم رودخانه، دسته چهارم رستوران

شناسی، مربوط به مناظر و عملکردهای خاص)باغ گیاه

سواری(، دسته ششم های جایگاه قایقمجسمه اسب، المان

برای تصاویری که نشان از پاتوق جوانان دارد، دسته هفتم 

. سپس بازی کودکان و دسته هشتم فضای سبزفضای 

آمده دست های محیطی بهها با توجه به شاخصهنامهپرسش

کنندگی، بخشی، تحریکبخش بودن، ایمنی، رضایت)آرامش

دسته، پاسخ  8انگیز، مورد عالقه بودن( در مورد هر هیجان

داده شدند و بررسی صفات ارزیابانه بر روی این تصاویر 

 شده، صورت گرفت. بندیدسته

هایی نظیر فراوانی و در این پژوهش با استفاده از مشخصه

های جامعه آماری پرداخته درصد آن و نمودارها به تحلیل ویژگی

شده است و در سطح استنباطی با توجه به نوع متغیرها از آزمون 

کلوموگرف اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال یا غیر نرمال 

ها از ه شد که در صورت نرمال بودن دادهها استفادبودن داده

مستقل و آنالیز واریانس  Tای، آزمون تک نمونه Tآزمون 

 SPSS 20افزار تحلیل مورداستفاده طرفه استفاده شد. نرمیک

ها به شرح نامههای مورد بررسی در این پرسشباشد. دستهمی

ست نامه به دهای تحقیق که از هر پرسشباشند و یافتهزیر می

 است: آمده، در ادامه توضیح داده شده

 دهندگان(های تحقیق از پرسشنامه اول )شناخت پاسخیافته -5-1

 دهندگان بدین شرح است.، اطالعات پاسخ2مطابق با جدول 
 

Table 2: A study of researchers'research on citizens' mental images of the environment 
Gender n = 93 males and 93 females 

Age 

Under 20: 21% (n = 39) 

20-30 years: 58.1% (n = 10)* 
30-40 years: 1.6% (n = 3) 

40-50 years: 6.5% (n = 12) 
50-60 years: 11.3% (n = 21) 

Over 60 years: 1.6% (n = 3) 

Living in the neighborhoods 

near the river 

(46.8%  ( n (87= live in neighborhoods close to the river and 53.2% (n = 99) do not 
live there.* 

Number of attendance times 

Every day (n = 30) - 16.1% 
Once a week (n = 45) - 24.2% 

More than once a week (n = 42) - 22.6% 
More than once a month (n = 63) - 33.9%  *  

Once a year (n = 6) - 3.2% 

Purpose of reference 

Recreation (n = 111) - 59.7%  *  

Exercise (n = 12) - 6.5% 
Work (n = 12) - 6.5% 

Study (n = 18) - 9.7% 
Meeting with friends (n = 33) - 17.7% 

Time to go to the park 

Morning (n = 36) - 19.4% 
Noon (n = 36) - 19.4% 

Evening (n = 57) - 30.6  *  
Night (n = 57) - 30.6  *  

*Maximum characteristics of respondents to questionnaire questions 
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 (Tهای تحقیق از پرسشنامه دوم )نتایج آزمون یافته -5-2

بخشی، های )آرامشآیا صفت "با توجه به سؤال مربوطه

انگیزی و کنندگی ، هیجانبخشی، تحریکایمنی، رضایت

روی و ورزش باالتر از حد میزان عالقه( برای مسیرهای پیاده

دهد که در سطح ( نشان می3) جدول "باشد؟متوسط می

ها معنادار است در کلیه گویه tچون مقدار  α= 0,05ناداری مع

تر است، لذا و میانگین تجربی از میانگین نظری کوچک

بخش، ایمن، توان چنین استنباط کرد که صفات آرامشمی

انگیز و موردعالقه بودن کننده، هیجانبخش، تحریکرضایت

پائین  روی و ورزش در کناره رودخانهنسبت به مسیرهای پیاده

 تر از حد متوسط است. 

 
Table 3: Citizens' mental images of the way to walk and exercise 

First Category: 

Walking path 

and sports 

space 
   

Test value= 4 
SD Mean No. Item 

Result Sig. DOF t-Test 

 0.002 185 -3.24 1.36 2.43 186 Relaxing 
 0.000 185 -4.73 1.24 2.25 186 Safe 
 0.000 185 -4.68 1.22 2.27 186 Satisfactory 
 0.000 185 -6.8 1.14 2.01 186 Stimulant 
 0.000 185 -6.82 1.12 2.03 186 Thrilling 
 0.000 185 -5.06 1.25 2.19 186 Favorite 

 

دهندگان نتایج بیانگر این است که احساس ذهنی پاسخ

روی و ورزش از حد متوسط ارزیابی سبت به مسیرهای پیادهن

کمتر بوده و تصویر ذهنی مثبِت ضعیفی نسبت به این فضاها 

دارند. علت ضعف این تصاویر ذهنی بر اساس مصاحبه و 

توان به شاخص نبودن مشاهدات محققین در محیط را می

مسیرها، نبود کیفیت و تنوع وسایل ورزشی برای استفاده 

های ران، نبود حس امنیت در شب به دلیل وجود سگکارب

 ولگرد در مسیرها و تاریک بودن مسیر در شب نسبت داد. 

بخشی، های )آرامشآیا صفت" با توجه به سؤال مربوطه

انگیزی و میزان کنندگی ، هیجانبخشی، تحریکایمنی، رضایت

سط های بر روی رودخانه کارون باالتر از حد متوعالقه( برای پل

= αدهد که در سطح معناداری ( نشان می4) جدول "باشد؟می

نگین ها معنادار است و میادر کلیه گویه tچون مقدار  0,05

توان تر است، لذا چنین میتجربی از میانگین نظری بزرگ

شناخته شده  هایاستنباط کرد که صفات موردنظر نسبت به پل

 جداره کارون باالتر از حد متوسط است.
 

Table 4: Citizens' mental images of the bridges 

Second 

Category : 

Well-known 

bridges 
    

Test value = 3 
SD Mean No. Item 

Result Sig. DOF t-Test 

 0.000 185 10.01 0.91 4.16 186 Relaxing 
 0.000 185 5.02 1.08 3.69 186 Safe 
 0.000 185 8.42 0.85 3.91 186 Satisfactory 
 0.000 185 4.5 0.97 3.55 186 Stimulant 
 0.000 185 6.8 0.87 3.76 186 Thrilling 
 0.000 185 7.3 0.9 3.84 186 Favorite 

 

دهد که، تصویر ذهنی نتایج جدول باال نشان می

ها از حد متوسط ارزیابی باالتر دهندگان نسبت به پلپاسخ

ها دارا بوده و شهروندان تصویر مثبتِ قوی نسبت به این پل

باشند. مطابق با مطالعات لینچ، نماد و نشانه از عناصر می

یل فرم ها نیز به دلباشند. پلبخش و آشنای یک فضا میهویت

های مخصوص ای و نوع معماری خود و یا حتی پلسازه

روی به دلیل نوع خاص فعالیت و خاطره آفرینی، ایجاد پیاده

 کنند.تصویر ذهنی می

بخشی، های )آرامشآیا صفت"با توجه به سؤال مربوطه

انگیزی و میزان کنندگی ، هیجانبخشی، تحریکایمنی، رضایت
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های رودخانه باالتر از حد در لبه عالقه( برای مسیرهای واقع

دهد که در سطح ( نشان می5) جدول "باشد؟متوسط می

ها معنادار است در کلیه گویه tچون مقدار  α =0,05معناداری 

تر است، لذا چنین و میانگین تجربی از میانگین نظری کوچک

توان استنباط کرد که صفات موردنظر نسبت به مسیرهای می

 ودخانه پائین تر از حد متوسط است.واقع در لبه ر
 

Table 5. Citizens' mental image of the riverbank 

Third 

Category : 

Riverbank 

   

Test value = 3 
SD Mean No. Item 

Result Sig. DOF t-Test 

 0.004 185 -3.03 1.4 2.45 186 Relaxing 
 0.000 185 -6.08 1.3 1.99 186 Safe 
 0.000 185 -5.16 1.31 2.13 186 Satisfactory 
 0.000 185 -6.07 1.33 1.97 186 Stimulant 
 0.000 185 -5.54 1.32 2.06 186 Thrilling 
 0.000 185 -4.46 1.35 2.23 186 Favorite 

 

نتایج حاصل از جدول بدین معنا هستند که تصویر 

دخانه تصویری های رودهندگان نسبت به لبهذهنی پاسخ

ضعیف است و براساس مطالعات و مشاهدات محققین از 

های رودخانه به دلیل نداشتن ایمنی، کثیف محل، کناره

بودن، نبود فضایی برای نشستن و تماشای منظره رودخانه 

نتوانسته تصویر ذهنی قوی را در مخاطب خود ایجاد کند. 

توانند یشهرها م" با وجود مطالعات لینچ در این زمینه که

تصاویر ذهنی ارزیابانه خود را با اضافه نمودن عناصر 

(، اما وجود Nasar, 2014: 83) "طبیعی ارتقا دهند.

روی آلودگی، بوی فاضالب، نبود مسیر مناسب برای پیاده

در لبه رودخانه باعث شده این پتانسیل قوی از رونق 

 بیفتد. 

ی، بخشهای )آرامشآیا صفت"با توجه به سؤال مربوطه

انگیزی و کنندگی ، هیجانبخشی، تحریکایمنی، رضایت

های ساحلی باالتر از حد متوسط میزان عالقه( برای رستوران

دهد که در سطح ، نشان می(6)مطابق جدول "باشد؟می

ها در اکثر گویه tچون مقدار  α =0,05معناداری مقدار 

است  معنادار است و میانگین تجربی از میانگین نظری باالتر

توان استنباط کرد تصویر ذهنی مثبت شهروندان لذا چنین می

 های ساحلی قوی بوده است.نسبت به رستوران
 

Table 6. Citizens' mental image of restaurants 

Fourth 

Category : 

Restaurants 

    

Test value= 3 
SD Mean No. Item 

Result Sig. DOF t-Test 

 0.000 185 5.3 0.68 3.46 186 Relaxing 

× 0.319 185 1.01 0.67 3.08 186 Safe 
 0.001 185 3.42 0.58 3.25 186 Satisfactory 

× 0.161 185 1.42 0.68 3.12 186 Stimulant 
 0.014 185 2.5 0.63 3.2 186 Thrilling 
 0.000 185 4.6 0.62 3.36 186 Favorite 

تمرکز بر روی شخصیت  ها باواقع ساختمان در

شان مانند مقیاس، تناسبات، ریتم و مصالح تصویر فیزیکی

کنند. بنابراین ساختمان با این معیارها شاید بتواند آفرینی می

خوبی پیوند برقرار کند و یا شاید نتواند با محیط اطراف به

 & Riza, Doratli)خود بنشیند خوبی در محیط پیرامون به

Fasli, 2012: 29)نمادین بصری و جذاب نقش  های. ساختمان

مهمی در ایجاد تصویر ذهنی و ترویج یک شهر دارند. این 

تواند در ایجاد تصویر مثبت و منفی نسبت معماری نمادین می

 (6) نتایج جدول. (Same: 298)به یک شهر تأثیرگذار باشد 

ها هم با فرم خود و هم نوع فعالیت دهد که رستوراننشان می

خاطره در ذهن مخاطب به یک عنصر تصویر آفرین و ایجاد 

اند. همچنین در حوزه رودخانه به دلیل نبود تبدیل شده
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ها با حجم خود و ایجاد تضاد با وساز، این رستورانساخت

اند. محیط پیرامون، یک تصویر ذهنی قوی را به وجود آورده

لینچ در کتاب سیمای شهر خود اذعان دارد که یک فرم 

انگیزی فضاهاست کننده خاطرهوی یک عامل تقویتکالبدی ق

(Nasar, 1998: 106) . 

بخشی، های )آرامشآیا صفت"با توجه به سؤال مربوطه

انگیزی و کنندگی ، هیجانبخشی، تحریکایمنی، رضایت

میزان عالقه( برای مناظر و عملکردهای خاص باالتر از حد 

ر سطح دهد که د( نشان می7) جدول "باشد؟متوسط می

ها معنادار است و در اکثرگویه tمعناداری چون مقدار 

تر است، لذا چنین میانگین تجربی از میانگین نظری بزرگ

توان استنباط کرد که صفات موردنظر نسبت به مناظر می

شناسی، مجسمه اسب، )باغ گیاه و عملکردهای خاص

 سواری( باالتر تر از حد متوسط استهای جایگاه قایقالمان

 باشند.کنندگی در حد متوسط میو میزان ایمنی و تحریک

 
Table 7: Citizens' mental images of the landscapes and special functions  

Fifth Category : 

Special landscapes 

and functions 

  

 

Test value= 3 
SD Mean No. Item 

Result Sig. DOF t-Test 

 0.000 185 5.46 0.72 3.5 186 Relaxing 

× 0.102 185 1.6 0.68 3.14 186 Safe 
 0.001 185 3.6 0.69 3.31 186 Satisfactory 

× 0.462 185 0.74 0.69 3.06 186 Stimulant 
 0.005 185 2.9 0.59 3.22 186 Thrilling 
 0.000 185 4.59 0.68 3.39 186 Favorite 

 

 ها( به دلیل بدیع بودن نوع فعالیت7) مطابق با تصاویر جدول

)مجسمه و المان( تصویر  شناسی( و نماد و نشانه بودن)باغ گیاه

 ذهنی مثبتِ قوی در ذهن مخاطب شکل گرفته است. 

بخشی، های )آرامشآیا صفت"با توجه به سؤال مربوطه

انگیزی و کنندگی ، هیجانبخشی، تحریکایمنی، رضایت

وق جوانان باالتر از حد متوسط میزان عالقه( برای پات

دهد که در سطح معناداری ( نشان می8) جدول "باشد؟می

ها معنادار است و میانگین در برخی از گویه tچون مقدار 

توان تر است، لذا چنین میتجربی از میانگین نظری کوچک

انگیزی کنندگی و هیجاناستنباط کرد که صفات تحریک

بخشی، ایمنی، رضایت و کمتر از حد متوسط و آرامش

 باشد.موردعالقه بودن نیز در حد متوسط می

 

Table 8: Citizens ' mental images of the youth hangout 

Sixth Category: 

Youth hangout 

  

Test value= 3 
SD Mean No. Item 

Result Sig. DOF t-Test 

× 0.352 185 0.939 1.28 3.15 186 Relaxing 

× 0.289 185 -1.07 1.24 2.83 186 Safe 

× 0.441 185 -0.776 1.22 2.87 186 Satisfactory 
 0.007 185 -2.81 1.21 2.56 186 Stimulant 
 0.002 185 -3.27 1.2 2.5 186 Thrilling 

× 0.478 185 -0.71 1.24 2.88 186 Favorite 

 

یابی نمطابق نتایج جدول، اکثر این فضاها به دلیل مکا

های مخفی و خود )دنج بودن برای پاتوق جوانان( در بخش

اند و به دلیل دیده نشدن تصویر قوی را در خاصی قرار گرفته

  اند.ذهن اکثریت ایجاد نکرده

بخشی، های )آرامشآیا صفت" با توجه به سؤال مربوطه

انگیزی و میزان کنندگی ، هیجانبخشی، تحریکایمنی، رضایت

 "باشد؟ی فضای بازی کودکان باالتر از حد متوسط میعالقه( برا

در  t دهد که در سطح معناداری چون مقدار، نشان می9 جدول
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ها معنادار است و میانگین تجربی از میانگین نظری برخی گویه

توان چنین استنباط کرد که صفات باالتر است، لذا می

ازی انگیزی فضای ببخش و هیجانبخش، ایمن، رضایتآرامش

کنندگی و کودکان باالتر از حد متوسط بوده و میزان تحریک

 باشند.عالقه بودن نیز در حد متوسط می مورد

 
Table 9: Citizens' mental images of the children's play space 

Category: 7 

Children's play 

space 

  

Test value= 3 
SD Mean No. Item 

Result Sig. DOF t-Test 

 0.011 185 2.62 0.94 3.3 186 Relaxing 
 0.003 185 3.05 0.81 3.31 186 Safe 
 0.003 185 3.11 0.79 3.31 186 Satisfactory 

× 0.474 185 0.72 0.96 3.08 186 Stimulant 
 0.004 185 2.96 0.89 3.33 186 Thrilling 
× 0.057 185 1.93 0.88 3.21 186 Favorite 

 

مطابق تصاویر این فضاها به دلیل متنوع بودن شکل و فرم 

ها یک خود، داشتن تنوع رنگی و ایجاد سروصدا از سوی بچه

 تصویر ذهنی قوی را در همه سنین کاربر ایجاد کرده است.

بخشی، های )آرامشآیا صفت"با توجه به سؤال مربوطه

انگیزی و کنندگی ، هیجانبخشی، تحریکایمنی، رضایت

 "باشد؟زان عالقه( برای فضای سبز باالتر از حد متوسط میمی

دهد که در سطح معناداری چون (، نشان می10) جدول

ها معنادار است و میانگین تجربی از در برخی گویه tمقدار

توان چنین استنباط تر است، لذا میمیانگین نظری کوچک

انگیز کننده و هیجانبخش، تحریککرد که صفات رضایت

بخشی، فضای سبز پائین تر از حد متوسط بوده و آرامش ایبر

 باشند.عالقه بودن نیز در حد متوسط می ایمنی و مورد

 
Table 10. Citizens' mental images of the green spaces 

Eighth Category : 

Green space 

    

Test value= 3 
SD Mean No. Item 

Result Sig. DOF t-Test 

× 0.568 185 -0.57 0.88 2.94 186 Relaxing 

× 0.3 185 -1.04 0.85 2.89 186 Safe 
 0.013 185 -2.55 0.89 2.71 186 Satisfactory 
 0.002 185 -3.15 0.8 0.68 186 Stimulant 
 0.012 185 -2.57 0.78 2.74 186 Thrilling 

× 0.101 185 -1.66 0.84 2.82 186 Favorite 

 

بق نتایج جدول فضاهای سبز به دلیل یکنواخت بودن، مطا

نبود عنصر یا یک کاربری بدیع و نو و نداشتن تضاد با زمینه 

ترین تصویر را در ذهن کاربر ایجاد محیط اطراف خود کم

 اند.کرده

 گیرینتیجه-6

عموم مردم در جذابیت و عدم جذابیت بصری اتّفاق نظر 

دهند. این اتّفاق نظر را نشان می های ارزیابانه نیزدارند و نقشه

های عمومی، ارتقاء تصویر ذهنی ارزیابانه در مواجهه با ارزش

ها ها را با مقاصد انسانی سازگارتر نماید. آنتواند مکانمی

توانند بر هویت، سالمت و وضعیت خوب گروهی مؤثر می

های خاطره سازی باشند. شهرها و فضاهای سازنده آن، محیط

باشند که این خاطرات و تصاویر شهروندان خود میدر ذهن 

نند و این احساسات جکدو احساس مثبت و منفی را ایجاد می

مانطور که در جد. هجباشنهمان تصاویر ذهنی ارزیابانه می

های صورت ل به تفصیل اشاره شد، طی بررسیجبخش قب

گرفته تصویر ذهنی شهروندان اهوازی با توجه به صفات 

ی روی و ورزش، کنارهبه مسیرهای پیاده ارزیابانه نسبت

رودخانه، پاتوق جوانان و فضاهای سبز از میانگین نظری 

تر بوده و تصویر ارزیابانه مثبتِ ضعیفی نسبت به این پایین

 فضاها وجود دارد. 
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بدین معنا که این فضاها به دلیل پایین بودن سطح ایمنی 

، کثیف بودن رویو کیفیت تجهیزات، تاریکی مسیرهای پیاده

های رودخانه و وجود آلودگی، نبود فضای نشستن در کناره

های ها در مکانبرای تماشای منظره رود، قرارگیری پاتوق

یابی نامناسب( و نداشتن ساختار )مکان خلوت و ناشناخته

متفاوت فضای سبز از محیط پیرامون خود، تصویر ذهنی 

د و برای شهروندان انضعیفی را در ذهن بیننده به وجود آورده

شود. اما احساس ناخوشایندی نسبت به این فضاها ایجاد می

ها، از میان عناصر و فضاهای موجود کناره رودخانه کارون، پل

شناسی، مجسمه )باغ گیاه های ساحلی، مناظر خاصرستوران

و المان( و فضای بازی کودکان به دلیل نماد و نشانه بودن، 

ذهن بیننده، جدید و بدیع بودن انگیزی مثبت در خاطره

فضاها و عملکرد و تضاد با محیط اطراف، تصویر ذهنی مثبت 

 اند.را در ذهن بیننده شکل داده

با توجه به نتایج جداول مورد بررسی در این تحقیق، 

اند، دارای تر بودهصفاتی که در هر بخش، از حد متوسط، پایین

های لیلضعف کیفیت محیطی بوده که با توجه به تح

دهندگان، علت با پاسخ پیمایشی صورت گرفته و مصاحبه

ضعف محیطی و نارضایتی شهروندان و پایین بودن صفات 

ارزیابانه محیطی، مشخص گردید. بنابراین با استفاده از این 

ها و ایجاد هایی جهت برطرف نمودن این ضعفنتایج، پیشنهاد

دامه، ارائه تصویر ذهنی مثبت قوی برای شهروندان، در ا

 گردیده است. 

ی صفات ارزیابانه از روی و ورزش، همهدر مسیرهای پیاده -

تر هستند. شاخص نبودن مسیرها، نبود حد متوسط پایین

کیفیت و تنوع وسایل ورزشی، نبود حس امنیت در شب 

به دلیل تاریک بودن مسیر، دالیل پایین بودن این صفات 

ت. بنابراین ارتقای دهندگان اسارزیابانه از دید پاسخ

ها و افزایش روها، ایجاد مسیریابی در آنکیفیت پیاده

ی رود کارون با استفاده از سطح امنیت اجتماعی در کناره

 گردد.پیشنهاد مینورپردازی مناسب، 

صفات موردنظر نسبت به مسیرهای واقع در لبه رودخانه  -

پائین تر از حد متوسط است که علت آن از دید 

نداشتن ایمنی، کثیف بودن، نبود فضایی دگان دهنپاسخ

برای نشستن و عدم تنوع، است. بنابراین پیشنهاد 

شهروندان در فضاهای گردد که تسهیالت موردنیاز می

گوناگون رودکنار کارون مانند فضاهای نشستن در 

ها، بوفه های بهداشتی، آالچیقهای مناسب، سرویسمکان

ین افزایش کیفیت و غذاخوری، تأمین گردد و همچن

ی رود کارون، طراحی، ایجاد تنوع و زیباسازی کناره

 مدنظر قرار گیرد.

کنندگی و در بخش پاتوق جوانان، صفات تحریک -

بخشی، انگیزی کمتر از حد متوسط و صفات آرامشهیجان

باشد. ایمنی، رضایت و موردعالقه بودن، در حد متوسط می

دن برای پاتوق های مخفی )دنج بویابی در بخشمکان

جوانان( و دیده نشدن از عوامل ایجاد تصویر ذهنی مثبت 

ضعیفی است که برای شهروندان ایجاد شده است. بنابراین 

ای و بدون دید و افزایش نورپردازی حذف فضاهای گوشه

 گردد.فضاها و مسیرها، پیشنهاد می

کننده و بخش، تحریکدر فضاهای سبز، صفات رضایت -

بخشی، تر از حد متوسط و صفات آرامشایینانگیز پهیجان

دلیل ایمنی و موردعالقه بودن در حد متوسط قرار دارند. 

ها، پایین بودن صفات ارزیابانه ذهنی در رابطه با این بخش

یکنواخت بودن، نبود عنصر یا یک کاربری بدیع و نو و 

بنابراین ارتقا سطح نداشتن تضاد با محیط اطراف، است 

کارگیری آن در بز و افزایش میزان بهکیفی فضای س

 ی رود کارون و همچنین افزایشهای مختلف کنارهبخش

 گردد.پیشنهاد می ها و عناصر نمادین،المان

شده در این های ارائهنتایج و پیشنهاد الزم به ذکر است

پژوهش، در راستای کمک به بهبود و زیباسازی فضاهای 

یباسازی کناره رود کارون، تفریحی شهر اهواز با تأکید بر ز

برای ایجاد یک تصویر مثبِت قوی در ذهن شهروندان اهوازی 

 نسبت به عناصر و فضاهای کناره رود، صورت گرفته است.

 نوشتپی
هر بخش از  های مختلف تقسیم کرد. در این حالتگیری را به بخشتوان محدوده نمونههای مجزایی باشد، میدر حالتی که جامعه آماری دارای بخش .1

گیری تصادفی از هر زیربخش به یک ترتیب با استفاده از نمونهاینها مستقل است. بهعنوان یک زیرجامعه تلقی شده که نسبت به بقیه بخشجامعه به

 نامند.ای میگیری طبقهنمونه کامل خواهیم رسید. این روش را نمونه
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Objective and Background: Urban space can be of great benefit to humans when it 
meets their expectations, making sense in the form of various environmental, social, 

physical, economic, and other dimensions. Evaluative images reflect the city’s 

effective public mental image and provide a useful picture of the perceived quality of 

the dominant elements of the city. The urban landscape is important because it can act 

as a source of satisfaction for the people or a remedy for the daily concerns of life. The 

reshaping of the city must be guided by a visual program, the development of which 

requires an awareness of how people value urban landscape and its meaning. 

Methods: This study was conducted to examine Ahvaz citizens’ mental image of the 

elements along the banks of Karun River using evaluative criteria, such as a sense of 

relaxation, security, satisfaction, motivation, excitement, and popularity. This paper is 

an applied research project that has used quantitative and descriptive methods 

conducted by the recognition-evaluation method (evaluative images). The present 

study uses a random sampling method in which the female and male respondents are 

classified equally. The statistical population consists of Ahvaz citizens who were 

present in the area (residents and non-residents). Respondents were categorized by 

dividing the area into eight sections. The Cochran model was used to sample and 

estimate the sample size and to distribute the questionnaire. According to the results of 

this model, the statistical sample size is 186. The data were collected to evaluate the 

individuals’ mental image and the degree to which these images were desirable or not 
(degree of effectiveness) using a questionnaire. The data were analyzed using the SPSS 

20 Software. The questionnaire structure consists of two parts. People with the same 

conditions were not questioned. Therefore, the first part of the questionnaire included 

questions about age, gender, the number of visits to the park, the vicinity of the living 

space to the park, the purpose of going to the park (e.g., recreation, exercise, work, 

study and meeting with friends), and the time of going to the park. The second part of 
the questionnaire were prepared and formulated to evaluate Ahvaz citizens ’mental 

images of the elements along the banks of Karun River following the theoretical 

research foundations using the “evaluative mental images” method. 

Findings: The research findings indicated that the general public agreed on the spaces’ 

visual attractiveness and unattractiveness. According to the evaluative attributes, 

Ahvaz citizens create strong positive evaluative mental images from the spaces with 

different functions and high environmental qualities. In contrast, low-quality spaces 
create poor evaluative mental images in people’s minds. A poor mental image can be 
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created in the viewer’s mind due to low security levels, low-quality equipment, dark 

sidewalks, dirt and pollution, insufficient sitting spaces on the river banks to watch the 

river landscape, placement of the settings in solitude and existence of unknown places 

(i.e., inappropriate location), and finally insufficient green space in the surroundings. 

This leads to an unpleasant feeling of space for the citizens. However, among the 

elements and spaces along the banks of Karun River, the bridges, the beach restaurants, 

the special scenery (e.g., the botanical garden, the sculpture, and the elements), the 

children’s playground  ( due to its symbolic nature), the positive nostalgia in the 

viewer’s mind, the novelty of spaces and functions, and the contrast with the 

surrounding environment, have formed a positive mental image in the viewer’s mind. 

Conclusion: According to studies, Ahvaz citizens’ mental image is lower than the 

theoretical average due to the low evaluative attributes of walking and sports paths, 

riverside ,youth hangouts, and green spaces. In other words, these spaces have created 

a poor mental image in the viewer’s mind. Also, an unpleasant feeling has been created 

in the citizens due to low level of security and quality of facilities, lack of lighting in 

the walking paths, pollution, lack of sitting space in the riverside to watch the river 

landscape, placement of the settings in solitude and existence unknown places 

(inappropriate location) and finally lack of different green space structure in the 

surrounding. However, among the existing spaces and elements in Karun riverside, 

bridges, beach restaurants, spectacular landscapes (botanical gardens, statue, and 

element), and children playground have created a positive mental image in the viewer’s 

mind due to being a symbol and sign of positive memory in the viewer’s mind, and due 

to the novelty of the spaces and function and contradiction with the surrounding 
environment. According to the research findings, the attributes of each section have 

been lower than the average and have had poor environmental quality. Therefore, it can 

be said that the following measures can be useful in improving the citizens’ mental 

image in Karun Riverside. It can be improved by increasing the quality of the 

environment, enhancing the quality of sidewalks, creating navigation, increasing the 

social security in Karun Riverside using proper lighting. Provision of required facilities 

in various spaces along Karun Riverside, providing adequate sitting places, toilets, 

pavilions, buffet, and restaurants, and beautifying the area by eliminating the corners 
and blind spots is also helpful. Increasing the lighting in spaces and paths ,improving 

the quality of green space, and applying green space in different parts and increasing 

the number of symbolic elements are other effective solutions. 
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