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 چکیده

 مملو بشر معماري تاریخ و داده سوق نمادها از استفاده به را او مکان، و زمان دهی سازمان و دادن نظم به انسـان  نیاز

 به نیز شهري هاي المان.کنند می ظهور ابناه از اي مجموعه یا بنا یک ارتباط با در یا مستقل که ی استنمادین عناصر از

 عناصــر اصــلی گونه عنوان به اســت، کالبدي عملکرد از تر قوي نمادین و مفهومی نقشغالبا  آنها در که عناصــري عنوان

هوش هیجانی اسـتفاده  هاي رابطه بین مولفه به بررسـی  این پژوهششـوند. می درك انسـانی  هاي سـکونتگاه  در نمادین
براي بررسی این  مایل آنان به استفاده از عناصر نمادین معماري یا شهرسازي درجوانان پرداخته است.کنندگان فضا و ت

براي  آن) –( بار پرسـشـنامه استاندارد هوش هیجانی  موضـوع دو پرسـشـنامه مورد اسـتفاده قرار گرفت: در درجه اول     
نان آترجیحات فضایی نامه اي دیگر سـنجش میزان هوش هیجانی پاسـخ دهندگان بکار رفته و سپس با طراحی پرسش  

. تجزیه و تحلیل گردید SPSSبا استفاده از نرم افزار بدست آمده از هر دو پرسشنامه هاي مورد سنجش قرار گرفت. داده

ــرنمـادین معماري به عنوان یکی از مولفه     ــهري از هاي دراین پژوهش میزان تـاثیرگـذاري عنـاصـ ــاي شـ کیفیت فضـ
ــتفاده کننده ارزیا ــاملهاي بی گردید.براســاس نتایج به دســت آمده، میان مولفهمنظراس ودآگاهی خ هوش هیجانی (ش

ــتقالل – عزت نفس - خودابرازي – هیجانی ) و همچنین میزان کل هوش هیجانی افراد و اقبال و تمایل آنان به اسـ
ه هاي شخصیتی افراد بیژگیاستفاده از عناصر نمادین معماري رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. بنابراین سنجش و

براساس تمایالت و ترجیحات آنان، در طراحی فضاي شهري حائز اهمیت  محیط کیفیت بهبود عنوان شاخصی در فرآیند
 عمومی پاسخگو را براي شهروندان به وجود آورد.هاي بوده که بتواند عرصه

 هاي کلیدي:واژه

 .، جوانانینهوش هیجانی، نماد، نشانه، المان شهري، عناصر نماد
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 مقدمه   -1

 محیط، نیازهاي مختلفی را تأمینهاي هر یـک از ویژگی 

هند. دکنند و در نتیجه رفتار انسان را تحت تأثیر قرار میمی
ــده،هاي قـابلیـت   ــاخته شـ رفتاري و هاي بانتخا محیط سـ

زیباشـــناختی فرد را بســـته به چگونگی پیکره بندي محیط 
هر محیط ســاخته شــده دهد.می محدود میکند یا گســترش

ــانی و هاي براي فعالیتها واجـد مجموعـه اي از قابلیت   انسـ
 تجارب زیباشناختی است.

ــیله  ــی به وسـ کورت لوین معتقد بود که ارزش یک شـ
شودو بنابراین ارزش می ادهنیازها وارزشـهاي مردم به شـی د  

ــی با تغییر نیاز دریافت کننده تغییر اوجود کند. بمی یک شـ
یک شــی عوض نمی شــود،ســودمندي آن هاي اینکه قابلیت

 ).93:  1388کند (لنگ، می بانیازهاي فردي تغییر

ــده براي مردم معانی بالقوه نمادین  ــاخته شـ محیط سـ
ــخیص این معانی ، خودآگاه و .زیادي دارد ناخودآگاه در  تشـ

احساسات مردم نسبت به محیط و نسبت به خودشان اثرگذار 
ــت. عالوه بر این ، هویـت یافتن با معانی نمادین محیط   اسـ
سـاخته شده احساس تعلق مردم را به یک گروه اجتماعی یا  

 ).230: 1388(لنگ،  دهدمی یک مکان افزایش

ــمیر نـاخودآگـاه جمعی و فردیت یونگ براي     مفـاهیم ضـ
ــتند به ها ین این که چرا بعضــی فرمتبی براي ما معنی دار هس

ادعا کرده اســت که ضــمیر   یونگکار گرفته شــده اســت.  
ــته برقرار  ــازد می نـاخودآگاه جمعی پیوند مردم را با گذشـ سـ

(Jung, 1968)  هاي مجموعه اي از انرژي« ضمیر ناخودآگاه از
 زکه همان صـور نوعی است تشکیل شده است. یکی ا » روانی 

ــور نوعی که  مرکز درونی وجود ، جان و یگانگی «بنیادترین ص
 ).241:  1388(لنگ،  است خود دهدمی انسان را تشکیل» 

 اصــلی دســته که دهد می نشــان جهان معماري مطالعه

 بیان بدنبال و عملکرد بدون عناصــري از شــهري هاي المان

 نوع ایناست.  شده تشکیل نمادین و ضمنی مفاهیم و معانی

ـ  ــابـقــه  از مــانال  جهــانی معمــاري در اي دیــریــنــه ســ

 ســطح در المان نوع این گســتردگی و تواتر.برخوردارهســتند

 روانی زیسـت  محیط به دهی نظم در نمادها اهمیت به جهان

 .گردد می باز انسان

 مفاهیم و تشـــریفاتی مراکز عنوان به اصـــوال شـــهرها

 بخود خود شـــهر ترتیب بدین. اند بوجود آمده ســـمبلیک

 صرف حتی و نمادها واسطه به انسـان  و بوده جهان از ينماد

 در اسـاس  این اند.بر داده می نظم فضـا  به محیط، در مداخله

 و شـــهر میان رابطه علت به مذهب شـــهرها گیريشـــکل
ــبت مقدس نمادهاي ــتري اهمیت از عوامل دیگر به نس  بیش

ــت برخوردار  خود دهی نظم عمــل دیگر، عبــارت بــه. اسـ

 هاي فرهنگ تمامی در مقدســات و هبمذ و بوده ســمبلیک

 نقش شــده آغاز آنجا در مراکزســکونتی و شــهرها که ســنتی

 (Wheatley, 1971). است داشته اساسی

ــده، داراي مجموعه اي از    ــاختـه شـ بنـابراین محیط سـ
به دلیل پاسخ گویی بهتر محیط ها تغییرات و انطباق پذیري

به مقاصـــد انســـانی اســـت. ترکیب محیط ســـاخته شـــده 
هاي گوناگونی را براي استفاده کنندگان بالقوه تامین گیزشان

 کند.می

ــانهها ترکیب و ها بیانگر معانی تداعی کننده اي چون نش
تنها براي اعضاي یک ها نمادها هسـتند. بعضی از این قابلیت 

 فرهنگ خاص وبعضی دیگر براي همه مردم قابل درك اند.

 سمبل

اي یگانه دارند و هر  نماد و رمز و سمبول، هر سه ، سویه
ســه واژه، درونه اي یکســان دارند و بنابر ســلیقه و خواســت 
روشنگران ، این پدیده ، گاه نماد ، گاه سمبول و گاه رمز نام 

شاید بتوان این گونه .)115، 1381گرفته اسـت(واحددوست، 
ــه واژه ، به لحاظ ظاهري با هم    بیـان کرد کـه گرچه این سـ

و به لحاظ باطنی ، داراي معانی امـا در حقیقت  انـد  متفـاوت 
 د.یکسانی هستن

ــی  ــمبول به انگلیس ــته»symbol«س ــود و در می نوش ش
ــه    ایتالیایی به» symbal« و به آلمانی» symbole«فرانسـ

»symbol « ــل یونانی از دو جزء ــت .دراصـ و  syn=symاسـ
ballein اول این کلمه به معنی .ساخته شده است با« جزء«، 

، »ریختن«، » انداختن« جزء دوم به معنی » باهم« و » هم«
 symballein«است؛ پس کلمه » جفت کردن« ، » گذاشتن«

به معنی با هم انداختن ، با هم ریختن ، با هم گذاشتن ، با » 
هم جفت کردن اســت و نیز به معنی شــرکت کردن ، ســهم 

 .)21 ص ،1355 (فروم، دادن ، مقایسه کردن است

ســتان به معناي نشان، مظهر، ســیمبلن در زبان یونان با
 ،1368(ناظرزاده کرمانی،  رفته اســتمی نمود، و آیت به کار

 .)34 ص

 نماد

ــان براي انتقال افکار ، عقاید و ذهنیات خود از گفتار  انس
ــتفاده  ــتار اس ــار  .کندمی یا نوش ــرش از نمادها و  این زبان س

ــانه ــت که به خودي خود معنایی ندارند، اما به نشـ هایی اسـ
کاربرد فراگیرشـان داراي معنا هستند و یا اینکه انسان   دلیل

ولی هیچ کدام از .به ظن خود به آنها مفهومی بخشـیده است 
یاء ي نشــانه اشنماد نیسـتند ، بلکه فقط تداعی کننده ها این

 .)1352،16(یونگ، هستند
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ــت؛ یک نام یا  می آن چه ما نماد ــطالح اس نامیم یک اص
ــت کـه افزون بر م    ــکار نمـایـه اي اسـ عناي قراردادي و آشـ

نماد شامل  .ي خود، داراي معانی متناقضـی نیز هست روزمره
اما دست یابی به  .چیزي گنگ،ناشـناخته یا پنهان از ما است 

حقیقـت نیـاز بـه بحـث دارد ؛ بنـابراین یـک کلمه یا نمایه       
شـــود که چیزي بیش از مفهوم آشـــکار می هنگامی نمادین

ــد  ــتـه باشـ ي ناخودآگاه نمایه جنبهاین کلمه یا  .خود داشـ
ــترده تري دارد کـه هرگز نه  تواند به گونه اي دقیق می گسـ

(یونگ،  مشـخص گردد و نه به طور کامل توضـیح داده شود  
1352 :17(. 

ــد بنابراین،  می نماد ــته باش تواند چندین معنا را در بر داش
نماد  .اولین و سـطحی ترین تفســیر، کامل ترین تفسیر نیست 

 مفاهیم فرهنگی و تاریخی است و از طریق آني آشکار کننده

 توان افکار و فرهنگ و نگرش گذشتگان را دریافت کرد.می

 نشانه

 واقعیت، حضور یا وجود بر که است چیزي عالمت یا نشانه

 اساسی عنصري نشـانه .کند می داللت دیگري حالت یا کیفیت

 )،. ..وها واژه ها،(حرف زبانی هاي نشــانه و اســت ارتباطات در

 از بتوان که را دیگري چیز هر و )  ...و (تصــاویر،اشــیا غیرزبانی

 .گیردبرمی در کرد، استنباط معنایی آن

 در استقرارش که سمبلیک است بنایی نشانه معماري در

 همچنین شــود، می توجه جلب و دید توقف موجب جداره

ــر این ــناخت در و ماند می باقی خاطره در کالبدي عنص  ش

 .است مؤثر محیط

 هايقسمت تشخیص براي عواملیها نشانه شهر سطح در

 راه آن درون به ناظر که صــورت این به هســتند؛ آن مختلف

 باشند می شهر سیماي در ذهنی عطف نقاطها نشانه.نمییابد

ــط که ــهر در پدیده یک معناي یا عملکرد ظاهر، توس  به ش

 اســـتفاده یابی جهت در مبدأ نقاط عنوان به و آمده وجود

 :مانند دارند؛ مشخص ظاهري که اشـیایی  معموال. شـوند می

 توانند میها موزه حتی یا وها فروشــگاه عالئم، ها، ســاختمان

 منحصر و عملکردي یا شکنی تضاد تسلط،.کنند نشـانه  تولید

 کنند تبدیل نشـانه  به را عنصــري توانند می ... و بودن فرد به

 ).1391، حبیب پور(

 هنشان و نماد هاي تفاوت -2

 در تفاوت به توان میها تفاوت این ترین مهم جمله از

 معناي فاقد اغلب نشانه.کرد اشاره نماد و نشـانه  معنایی وجه

 می تاریخی معنایی زمان طول در لیکن است، خاصی ضمنی

 بودند نشــانه ابتدا در که آزادي برج یا و ایفل برج مانند یابد؛

ــانه. کردند پیدا نیز نمادین ي جنبه زمان مرور به اما  نشـ

 چیز جایگزین تصــویري یا لفظی صــورت به که اســت ابزاري

 شــناختی فرآیند حاصــل نماد که آن حال شــود، می دیگري

 واجد ابزاري، ي استفاده بر عالوه موضوع، به بسـته  که اسـت 

 است چیزي همان نشانه واقع در. شود می نیز ضمنی معنایی

 پی دیگري مفاهیم به نشانه دیدن با اگر اما شود می دیده که

 نماد به نشــانه آنگاه کند، خطور ذهن به دیگري معانی و برده

 .است شده تبدیل

 سیماي ي وسیله به تنها ساکنانش سوي از بنابراین شهر

 ي وسیله به موارد اغلب در شهر شود، نمی درك آن کالبدي
 شــهر روح این.شــود می درك هایش نشــانه و نمادها معناي

ــت ــاکنانش جمعی ي خاطره در که اس  يخاطره حتی و س
 نشینند می تماشایش به و گذرند، می آن از که زنانی پرسـه 

 ).1391، حبیب پور( گیرد می جاي

 شهري منظر -3

منظر شـهري از موضـوعات مهم در زمینه معماري شهري   
بســـیاري از طرحهاي توســـعه شـــهري پس از اجرا با .اســـت

اند. شـــدهرو مشــکالت اجتماعی، اقلیمی و دســترســی روبه   
همچنین عوامل جدید زندگی اجتماعی را به زندگی خصوصی 

در شـــهرســـازي و طراحی شـــهري بر منظر که تبدیل کرده 
ظر جذابیتهاي من"شهري نیز تأثیرگذار هستند.به همین دلیل 

ــهري ــود و می شـ تواند در الگوي رفتار اجتماعی مؤثر واقع شـ
ــتن اوقات فراغت و   ــر به داشـ اینکه  پژوهش دربـاره نیـاز بشـ

خدمات و فضــاي زیبا به چه میزان پاســخگوي این نیاز است، 
 ).43: 1393سیروس صبري، ( "رسدمی ضروري به نظر

 که شــهر اســت یا فرم بخش ازمحیط آن شــهري منظر"

اســت.  موثر وي اعمال ونتایج شــخص واکنش و کنش برروي
 به محیط بالقوه اطالعات از بخشی که منظرشـهري اسـت   در

 تبدیل بالفعل) اطالعات (یا محســـوس یمامســـتق کیفیتی

 ادراك یا قابل عینی جنبه شهري ترتیب منظر شود. بدینمی

ــد می محیط  و عملکرد فرم، داراي خود نوبه به که بــاشـ
  ).101: 1385 پاکزاد، (معناست

 نقشــه و کالبدي قالب در تنها شــهر لینچ کوین عقیده به

 و آن ساکنان گیزند همراه به شهر بلکه نمی یابد، معنا شـهر 
 شــهري زندگی و تحرك و شــهرشــان به نســبت آنان دیدگاه

 عناصر شامل فقط شـهر  یا فضـا  دیگر، بیانی می یابد. به معنا

 در نیز را و رفتارهایشان فعالیتها انسانها، بلکه نیست، کالبدي

 ).23: 1385 پاکزاد، (میگیرد بر

ــین داورپناه ــتناد به جمله افش » تروالن بار«اي از با اس

ــهر را باید یک بیان می ــور کرد؛ متنی » متن«دارد که ش تص
کـه مـاننـد هر متن دیگر، همواره از در کنار هم قرار گرفتن    
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 گاهها و نمادهایی کهگیرد؛ نشانهها شکل میها و نمادنشــانه

گاه نیز نه چندان مند و براساس قراردادهایی اجتماعی وقاعده
ــده مند، در کنار یکدیگر چینشقاعده اند. این چینش، چه ش

براسـاس قواعدي مشخص و برنامه ریزي شده و چه تصادفی  
 خوانده«شکل گرفته باشد، متنی است که همواره در معرض 

قرار دارد؛ از این رو، شـــهروندان همیشـــه در حال » شـــدن
ــتنـد که خود به عنوان جزیی از آن و به   خوانش متونی هسـ

ها رابطه خود با . آنعنوان کنشگري فعال در آن حضور دارند
محیط و فضـاهاي عمومی و خصوصی پیرامونشان را براساس  
ــت و دریـافتی کـه از این متون دارند،    ــطح برداشـ نوع و سـ

ــت مدیریت و تنظیم می کنند و این، امري اجتناب ناپذیر اس
که شـهروندان خواسـته یا ناخواســته در آن حضور دارند. در   

ــور زنـدگی اجتمـاعی    ــرایطی، تصـ ها و بدون نمادچنین شـ
 نماید.ها، محال مینشانه

 شهري المانهاي وها مجسمه -4

 دانسته "شهري مبلمان" از بخشـی  "شـهري  المانهاي"

 طبق و هستند گوناگونی ویژگیهاي و ابعاد داراي که میشوند

ــر"تعریف  ــه  عناص ــنوع س ــم یا و مجرد بعدي مص  با منض

ــاختمانها ــند اي گونه به س  از اهیمیمف انتقال به که میباش

ــتفاده به محیط  "بپردازند شـــهري فضـــاي از کنندگاناسـ

   ).1390 کشاورزي، و (بهرامی

با  را آنها ناگسستنی پیوند شهري المانهاي نشانهاي نقش
 حجمی شهري، مجسمه.میشود شـهري سبب  مجسـمه هاي 

 جهات از که اســت هنرمندانه بیانی و داراي فرم و بعدي ســه

ــد نظاره قابل مختلف ــوعم.میباش ــان، یک پیکره آن وض  انس

 می باشد شهري مبلمان از جزئی و است شی یا گیاه حیوان،

 تمایز وجه مهمترین.است گرفته قرار بسته از فضاي خارج که

 دیدار تواتر، بسته، فضـاي  در قرارگرفته مجسـمه هاي  با آنها

 توسط مجسمه ساخت ت.اس متنوعتر ناظران ترکیب و فزونتر

 و مقیاس انتخاب در و گیرد می تصور مجسمه ساز هنرمند
 مبلمان و منظر متخصــصــان (طراحان ســایر مناســب، مکان

 (صبوري دارند شهري) نقش طراحان و ریزان برنامه شـهري، 

 ).53: 1388مرزبان، و

 خاطرات، هنري بازتاب بیانگر معموالها تندیس و نمادها

 گاهی شهري عناصر این.است ...و اعتقادات حوادث، انسـانها، 

ــنبل یک عنوان به ــت  بوده مطرح اجتماعی -فرهنگی س اس
 .)42: 1387همکاران، ، و (محمدنژاد

 از هســتندکه عناصــري مجموعه شــامل بصــري عناصــر

 و هویت معرف بصري، سـازمان  موضـوعات  مختلف هايزمینه
 موجب و باشــند می مشــخص حوزه یک هاي منظرتوانمندي

ــده مجموعه منظر ارتقا و خوانایی ــه در و ش  افراد ذهنی نقش

 مجموعه در یابی راه و یابی جهت به براي کمک خاصی جایگاه

 ).1: 1383پارهاس،  مشاور (مهندسین باشند می دارا

ــهري و جایگاه آنها در    -5 ــکل گیري نمـادهـاي ش ش
 شهرها

منشـا نمادهاي شهري ناشناخته است . نماد یا سمبل به  
 دور با اوهاي عنوان اصـلی ترین محور زبانی انسان از گذشته 

بوده است و همواره در هر زیست گاه یا موقعیتی رنگ و حال 
گرفته اســت. نمادها می آن موقعیت یا زیســت گاه را به خود

ــهر تبلور دیگري پیـدا کردنـد و هر روز نیز بر اهمیت    در شـ
شهري ناشی هاي شد. نمادها یا سمبلمی حضـور انها افزوده 

رفا و گاهی صاند دم بودهاز نفوذ حاکمیت یا تبلور یکپارچه مر
یک قدرت یا حاکمیت مرکزي براي نمایش آن چه که هست 

ــهري به پا   ا کند تمی بنـایی را بـا کارکرد تندیس یا نماد شـ
برج آزادي تهران . نشـانه اي از عظمت و جالل و شکوه باشد 

(شـهیاد سابق) از جمله بناهایی است که در تهران به صورت  

نگاه به آن به عنوان یک  یک تندیس ســاخته شــده اســت و
نماد شـهري بوده است. هدف از برپا کردن این نماد صرفا به  

بوده اما حاصل اثر بی ها رخ کشـیده شدن حاکمیت آن سال 
نظیري است که هنوز در میدان آزادي تهران چشمان همگان 

 ).1388(فکوهی ، کندمی را خیره

نمادگرایی شـهري پدیده اي اســت در داخل شهر که در  
یک تجربه قراردادي روي آن معنا گذاري شـــده اســـت. این 

ــورت می معنـاگذاري یا بار معنایی  تواند به طرق مختلف صـ
توانــد از دل یــک قرارداد آزاد بیرون آیــد و می بگیرد. یعنی

ــتی چیزي را به  ناخودآگاه مردم به تدریج در یک تجربه زیس
ا و یچیز دیگر نزدیـک کننـد و این در ذهن آنها جاي بگیرد   

 تواند حاصل یک قدرت باشد. می این قرارداد

در مساله نمادشناسی شهري اولین نکته اي که داریم آن 
دینامیسم یا قابلیت انعطاف باالیی است که این نمادها دارند. 

ــکل فهمیده می نمادها در طول زمان تغییر کنند و به یک ش
اســت که ما فکر کنیم » تصــور«نمی شــوند. این صــرفا یک 

 وما آن چه که از یک نماد پدیده شهري یک نوع معناگذاريلز

د. کننمی کنیم افراد دیگر هم به همین شکل معناگذاريمی
ــود که این می تفـاوتی که در نگاه مردم وجود دارد باعث  شـ

سـمبلیسم هم متفاوت شود. حتی شرایط سنی هم در شکل  
ــنی بهمی معناگذاري تاثیر  گذارد و هر فردي در هر دوره سـ

 ).1388(فکوهی،  کندشکلی معناگذاري می

آن گونه که نوربرت وینر زمانی گفته است،محیط اطراف 
هزار و یک پیام اســت که به هر کس ممکن « انســان شــامل
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هاي معانی نمادینی که مردم در محیط» اســت مربوط باشــد
کنند و ارزشـــهایی که می طبیعی و ســـاخته شـــده دریافت

دهند ، به موجودیت می آن معانیخودآگـاه یـا ناخودآگاه به   
ــتگی دارد  ــناختی آنها بس  فیزیولوژیکی ، اجتماعی و روان ش

 ).241: 1388(لنگ، 

توان این می کنیممی وقتی ما از نمادهاي شــهري صحبت
نمادها تقسیم کرد به نمادهایی که با فضا ارتباط دارند (فضاي 

اند توو نمـادهاي غیر مادي که می » برج آزادي«مـادي)، مثـل  
ــد که این موقعیت ــرفا موقعیت هایی باشـ ــود در ها صـ را نشـ

ــا قرارهاي چارچوب  مادي تعریف کرد. وقتی فردي در یک فض

گیرد ممکن اســت آن فضا خود به خود براي او داراي معنا می
ــا دارد به همراه   ــاس هایی که در آن فضـ ــد بلکه احسـ نباشـ
ــتــه وخیلی چیزهــاي دیگربراي او فرآینــد  خــاطرات گــذشـ

در واقع شــکل گیري نمادها فارغ  .دهدانجام می ناگذاري رامع
اجتماعی خود هاي و غیره در دســت حرکتها از تصــور قدرت

اما یک مدیریت اجتماعی . هر چنـد بی نظم  انگیختـه اســـت 
صـحیح ناچار است که بر بارگذاري معنایی این فعالیت دخالت  

 با واقعیتدهد که خودش را کند. البته پیروزي او زمانی رخ می

 ).1388(فکوهی،  اجتماعی منطبق کند

شهري در فضاها هاي بدون تردید جایگاه نمادها و نشـانه 
و مبلمان شــهري از اهمیت خاص و ویژه اي برخوردار است. 

 هايچرا که بسیاري از مسائل فرهنگی وآداب و رسوم و سنت

گیرند. نشانه هایی که می مردم از این گونه عالئم ســرچشمه
ــت و هاي گر خـاطرات، مبارزات و دالوري بیـان  یک ملت اسـ

ــکل گرفته   ــهري ش ــمبل و نماد ش تبلور عینی آن در یک س
اسـت. فضاهاي باز شهري، مبلمان شهري و حضور و استفاده  

ــتقیم و وا   ــاکنـان داراي رابطـه اي مسـ ــته به همبي سـ  سـ

باشند. زمانی که براي استفاده از اوقات فراغت و یا سپري می
ــاهاي باز و پارك  کردن روزهـا  ها ي تعطیـل بـه اجبار از فضـ

ــتفاده ــر  می اس ــهري و عناص ــود، خواه ناخواه با مبلمان ش ش
و ها شود و این نشانهمی موجود در آن ارتباط تنگاتنگ برقرار

شهر هستند که خودنمایی کرده و با حضورشان هاي سـمبل 
ــته را بیان  کنند و یادآور تجربیات تلخ و می خـاطرات گذشـ

در طراحی شــهرها، موقعیت . باشــندمی گذشــتگان شــیرین
از جایگاه ویژه اي برخوردار اســت و به ها و یادمانها ســمبل

ــوم و با توجه به رابطه   ــنن و آداب و رس ــب فرهنگ، س تناس
ــهري طراحی  ــهروندان در ارتباط با مبلمان ش ــاکنان و ش  س

شته از دید بصري و زیبایی محیط و منظر، ذشـوند. لذا گ می
ــوب نمادها ــهر محسـ ــهري که گونه اي از مبلمان شـ  ي شـ

شــوند و یادآور بســیاري از یادها و خاطرات گذشتگان به می

مردم عجین هستند. به هاي آیند، عموماً با سنتمی حسـاب 
گونه اي که گاهی حتی یک درخت کهن (از جمله امام زاده 
ــاکن در آن   ــیاري از مردم س ــالح تهران) یادمانی براي بس ص

 ).1391، یب پورحب( محل است

 و رفتار انسان رابطه محیط -6

ــت که درون   ــامل مجموعه اي قرارگاه رفتاریس محیط ش
ــترکی دارند. و یکـدیگر قرار گرفته  ــول مشـ این  با هم فصـ

عنصــر اســاســی اند، یک الگوي شــاخص  ها داراي دوقرارگاه
 ).Barker, 1968یک محیط فیزیکی ( رفتار و

رارگــاه رفتـاري در  اگر الگوهـاي جــاري رفتـار در یـک ق   
تواند می هـاي مختلف بروز نمـایـد، یک مکان کالبدي   زمـان 

 جزئی از چند قرارگاه یا مکان رفتاري باشد.

ســـازد کــه بــه  می یــک قرارگــاه رفتــاري فرد را قــادر
)، که این رضایتمندي Barker, 1960( مندي نایل شودرضایت

 براي افراد مختلف متفاوت است.

ــل کننـده بودن محیط هـ   ا، اغلـب بـه دلیل کمبود   کسـ
الگوهاي جاري رفتار (بنابراین کمبود قرارگاههاي رفتاري) و 

ها این کمبود سـاخته شـده است.  هاي همچنین ظاهر محیط
تنها با تغییر محیط ساخته شده جبران نمی شوند، بلکه باید 

براي  وجود داشـــته باشـــد.ها تمایل الزم براي انجام فعالیت
باید میزان تمایل مردم به رفتارهاي ها غنی ســاختن فعالیت

 ).Alexander and poyner, 1970خاص را شناخت (

 محیط در یک موقعیت ویژه،هاي مجموعـه اي از قابلیت 

 محیط بالقوه اي رابراي رفتارانسان در آن مکان ایجاد میکند.

 اما تمام این  قابلیتها توسط مردم ادراك نمیشوند.

ــناخت و ر  ــایی تحت تاثیرفرآینـدهاي ادراك، شـ  فتارفضـ

ــتگی  ــایس ــاختار گروهی و هاي فردي وش ــاخته  س محیط س
ــده ــتگی با ).Dubos, 1965( اندش ــایس هاي توجه به تفاوت ش

اعی بعضی اجتم ها زیست شناختی وشایستگی افراد، بعضی از
چگونگی ادراك محیط را تحت تاثیر ها این تفاوت اند.فرهنگی

کمتر باشد فشار بیشتري  چه شـایستگی فرد  هر دهد.می قرار
هر چه شایستگی فرد  ).Klee et al, 1967شـود ( به او وارد می

اجتماعی هاي بیشـتر باشد، آزادي عمل بیشتري دارد و محیط 
 نند.کو کالبدي، رفتار او را کمتر محدود می

اشد فرد کمتر بهاي محیط از شایستگیهاي اگر شایستگی
نتیجه ممکن  در ) وLawton, 1977( یکنواخت اســت راحت و

براي تامین  محیط باید فرد تقلیـل یابد. هـاي  اســـت توانـایی 
غیر این صــورت مردم  در رفتارهاي مطلوب برنامه ریزي شـود، 

 دهند که ممکن است با فشارمی رفتار خود را با محیط تطبیق

 روان شناختی همراه باشد. زیست شناختی و
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ــاختــه ــی  و بنــابراین نقش محیط ســ معمــاري نقشـ
فضــایی انســان  ذهنی و رفتار دهنده اســت نه جبري.طبیقت

 محیط کالبدي وهاي قابلیت وها عادت وابســته به مقاصــد و

 اجتماعی است.

نقطه عطف توجه فرد را در ها بـا توجـه به اینکه انگیزش  
 باید بهتر شناخته شوند. دهندمی یک زمان خاص نشان

ــاختار هاي پاســخ یک مردم به یک مکان، پاســخی به س
 مردم لذت را از محیطی کسب قرارگاه یا مکان رفتاري است.

ــایش  می ــاختار آن الگوهاي جاري رفتار و آسـ کننـد که سـ
فیزیولوژیک مورد نیاز آن را به خوبی تأمین کند. براي دست 

ــد،   ــاختـار محیط بـاید با نیازهاي    یـافتن بـه این مقصـ سـ
حیط اي، شخصیتی، اجتماعی و فرهنگی مردم، در موارهاندام

 جغرافیایی خاص منطبق شود.

بـا فرض اینکه محیطی الگوهاي جاري رفتار را به خوبی  
ــناختی    ــورتی از نظر زیباشـ تـأمین کنـد، آن محیط در صـ

بخش اســت که تجربیات حســی لذت بخشــی را فراهم  لذت
آورد، ســاختار ادراکی دلپذیري داشته باشد و نمادهاي لذت 

 بخشی را تداعی کند.

ادین با معانی تداعی کننده و لذت زیبایی شـــناســـی نم
ــینـه ذهنی مردم و یا      بخش محیط و بـا لـذتی کـه از پیشـ

محیط ساخته شده هاي ذهنیتی که از پیکره بندي و ویژگی
 شود سروکار دارد.  می ایجاد

راپاپورت معتقد اســت که برخالف طراحان حرفه اي که  
 ابه زیبایی شناسی فرمی توجه بیشتري دارند، مردم محیط ر

 د.کننتحسین میها بخاطر نمادها و قابلیت تامین فعالیت

ــتفاده ــی از معانی نمادین به اسـ ابزاري بالقوه هاي بعضـ
عاطفی که هاي معـانی دیگر بـه کیفیت   محیط ربط دارنـد و 

 د.کنمی یک مشاهده گر یا استفاده کننده از محیط دریافت

ــت که به تبع آن   ــناختی اس یک نماد نتیجه فرایندي ش
ین ا کند.می ضوع وراي استفاده ابزاري معنایی ضمنی پیدامو

ــوع گرفته هـاي  معـانی از داده  ــاهـده گربه موضـ  ذهنی مشـ

ممکن اســـت از یک ها این داده. )Kepes,1966( شـــوندمی
ــناختی، یک عرف اجتماعی، یا حتی از یک   تـداعی روان شـ

 .)Burchard and Brown, 1966حادثه نتیجه شوند (

روان شــناختی انســان هاي اندازه که گونهبنابراین همان 
تنوع دارد، از زیبـایی هم مفـاهیم مختلفی وجود دارد. گاهی   

ــناختی مختلف مفاهیم هاي اوقـات مردم بـا نگرش   روان شـ
زیبایی شناسی متفاوتی دارندو احتمال دارد که به محیط نیز 

احتمال  .از راههاي مختلف و براي مقاصد مختلف توجه کنند
ــناختی و نگرش به محیط رابطه دارد که ب ین قابلیت روان ش

 وجود داشته باشد. 

ــیتیهاي تفـاوت  ــخصـ تواند معرف اهمیت معانی می شـ
 باشد.ها نمادین مختلف محیط براي افراد و گروه

 هوش هیجانی

اصطالح هوش هیجانی , براي اولین بار از سوي سالوي و مایر 
مطرح شد. ولی به عنوان شکلی از هوش اجتماعی  1990در سال 

توسط دانیل گلمن  1995اصطالح دقیق هوش هیجانی در سال 
فراوانی را برانگیخت. پژوهشگران با ارزیابی هاي مطرح شد و بحث

ــد  ،بین فرديهاي توانایی ،ون مهارتهاي اجتماعیچمفاهیمی  رش
 ،روانی و آگـاهی فرد از هیجـانــات خود و توان کنترل هیجـانــات   

 کنند.می توصیف هوش هیجانی را تعیین و

ــامل توانایی دریافت   ــالوي هوش هیجانی را شـ مـایر و سـ
 توانایی ،دقیق احســاســات و هیجانات, ارزیابی و بیان هیجانات

اخت توانایی شن ،کندمی کسـب احساساتی که تفکر را تسهیل 
 اند.هیجانات و تنظیم آنها به منظور رشد عقالنی تعریف کرده

ــا ــر درونی به نظر گلمن هوش هیجانی هم شـ مل عناصـ
، اســت و هم بیرونی.عناصــر درونی شــامل میزان خودآگاهی

ــکوفایی و  ،خوانگاره ــتقالل و ظرفیت خود شـ احســـاس اسـ
ــامل روابط بین فردي می قاطعیت ــر بیرونی ش ــد. عناص  ،باش

شود. همچنین می ســهولت در همدلی و احســاس مسئولیت
ــامــل ظرفیــت فرد براي قبول واقعیــات  ،هوش هیجــانی شـ

ــکالت هیجانی ،پذیريفانعطا  توانایی حل و ،توانایی حل مش

شــود. گلمن هوش هیجانی را ها میمقابله با اســترس و تکانه
جدا کرده و به نظر او هوش هیجانی شــیوه اســتفاده   IQ از

ــتکار و  ،را از طریق خود کنترلی IQ بهتر از ــتیاق و پشـ اشـ
ــکـل خود گوید: هوش هیجانی می دهد. گلمنمی انگیزي شـ
درك  ،ی توانـایی مهـار تمـایالت عـاطفی و هیجانی خود    یعن

رفتار آرام و سنجیده در  ،ترین احسـاسات دیگران خصـوصـی  
ــت:    ــطو گفته اس ــه همانطور که ارس ــانی و خالص روابط انس

در  ،ع عصبانی شدن در حد و اندازه معقولقمهارت نادر به مو
ــی که از   ــب و با دلیل موجه. به عبارت دیگر کس زمان مناس

توانــد بــه خوبی می یجــانی بــاال برخوردار اســــتهوش ه
احسـاسـات خود را مهار کرده و آنها را به شکل مناسب بیان   
ــاس همدلی باال و  ــتن احسـ کند. چنین فردي به دلیل داشـ
تر کنترل مناسب بر هیجانات خود در روابط بین فردي موفق

اســـت و در نتیجه از امکانات و موقعیتهاي بهتري در زندگی 
 .)1387،(الهه خوشنویس شودمی برخوردار

 آن –بار  ابعاد عاملی مفهوم هوش هیجانی از دیدگاه -7

ــکوفایی    -بـار  آن هوش هیجـانی را عـامل مهمی در شـ
کند افراد براي کسب موفقیت در زندگی تلقی میهاي توانایی

ــالمت روانی مرتبط  داند. هوش هیجانی به می و آن را بـا سـ
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ه یک دست"تعریف شده است:  آن به این صورت - وسیله بار
شناختی که توانایی غیرهاي از مهارت ها, استعدادها و توانائی

ــارها و ا ــاهاي محیطی قموفقیت فرد را در مقابله با فشـ تضـ
بنابراین هوش هیجانی یکی از عوامل مهم . "دهدمی افزایش

در تعیین موفقیت فرد در زندگی اســت و مستقیما بهداشت 
ــایر  .دهدمی اثیر قرارروانی فرد را تحت ت هوش هیجانی با س

مهم (توانـایی موفقیـت فرد در مقـابله با    هـاي  تعیین کننـده 
 ،پزشــکی –هاي زیســت اقتضــاهاي محیط) از قبیل آمادگی

ــنـاختی و واقعیـت    ــتعـداد هوش شـ هاي و محدودیتها اسـ
آن از هوش هیجانی چند  -مدل بار ،محیطی در تعامل است

تعدادهایی براي عملکرد است تا عاملی اسـت و مربوط به اسـ  
خود عملکرد (یعنی اســـتعداد موفقیت با خود موفقیت). این 

مدار است تا نتیجه مدار. ماهیت جامع مدل همچنین فرآیند
ــاس گروهی از مولفــه عــاملی هــاي این مــدل مفهومی براسـ

شوند, می هوش هیجانی) و روشی که آنها تعریفهاي (مهارت
و مهارتهاي هیجانی طی زمان رشد قرار دارد. هوش هیجانی 

توان با آموزش و می کننـد و می طی زنـدگی تغییر  ،میکننـد 
ــالحی مانند تکنیکهاي برنـامه  درمانی آن را بهبود هاي اصـ

موضوع  1980آن براي نخســتین بار در ســال  -بخشـید. بار 
ــال EQهیجــانی ( ههوش بهر ) را مطرح کرد و در همــان سـ

) کرد. EQIنامه هوش هیجانی (شروع به تهیه و تدوین پرسش
موفق به تهیه پرسشنامه اي براي سنجش  1997او در سـال  

هوش هیجانی شــد که بر اساس گزارش کمی خود آزمودنی 
ــخ داده ــاس  می پاس ــود واطالعات آن براس عامل مرکب  5ش

 قابلیت انطباق ،برون فردي ،درون فرديهاي شـــامل مقیاس

خرده  15ی و نیز کنترل اســترس و خلق عموم ،(ســازگاري)
حرمت  ،(قاطعیت) يزارخود ابمقیـاس: خودآگاهی هیجانی,  

 ،روابط بین فردي، همدلی ،اســتقالل  ،خودشــکوفایی  ،نفس
 ،واقعیت ســنجی ،حل مســئله ،پذیري اجتماعیمســئولیت

ــارروانی، انعطــاف پــذیري ــترس ،تحمــل فشــ  ،کنترل اسـ
 شـــود. همانطور کهمی جمع آوريرســـندي بینی و خخوش

ــه ــیاري از عوامل هوش هیجانی ارتباط می مالحض ــود بس ش
 شخصیتی دارند. هاي نزدیکی با ویژگی

 هاي هوش هیجانیمولفه -8

حیطه داراي  5هوش هیجانی در  "نآ -بار"بنا به تعریف 
 مولفه است:  15

ــامل  .1 مولفه خودآگاهی هیجانی،  5حیطه درون فردي؛ ش
ــتقالل و   يزارخود اب (قــاطعیــت)، حرمــت نفس، اسـ
 شکوفایی. خود

مولفه همدلی، روابط میان  3حیطه برون فردي؛ شـــامل  .2
 پذیري. فردي و مسئولیت

ــامـل     .3 ــازگـاري؛ شـ ــاله،    3حیطـه سـ مولفـه حـل مسـ
 سنجی و انعطاف پذیري. واقعیت

ــامل   .4 ــترس؛ ش ــار و  2حیطه کنترل اس مولفه تحمل فش
 کنترل تکانه. 

 .بینیمولفه خرسندي و خوش 2حیطه خلق کلی؛ شامل  .5

 آزمون عبارتند از:اي همقیاس

ــاس : 1خود آگاهی هیجانی  توانایی آگاه بودن و فهم احس
 خود.

توانایی ابراز احساسات، باورها و افکار صریح  :2يزارخود اب 
 د.سازنده و بر حق خوهاي و دفاع از مهارت

توانــایی آگــاه بودن از ادراك خود، پــذیرش  :3عزت نفس 
 خود و احترام به خود.

بالقوه و انجام هاي انایی درك ظرفیت: تو4خودشکوفایی- 
توان انجـام داد، تالش براي انجام دادن و  می چیزي کـه 
   لذت بردن.

: توانایی هدایت افکار و اعمال خود و آزاد بودن 5استقالل 
  از تمایالت اجتماعی.

توانایی آگاه بودن و درك احسـاسات دیگران و  : 6همدلی 
  ارزش دادن به آن.

ــئولیت پذیري اجت  : توانایی بروز خود به عنوان 7ماعیمس
 یک عضو داراي حس همکاري، موثر و سازنده در گروه.

ــایی ایجــاد و حفظ روابط 8روابـط بـیـن فـردي      : تــوان

ــایـت  ــیله نزدیکی عاطفی، رضـ بخش متقابل که به وسـ
 ود.شصمیمیت، محبت کردن و محبت گرفتن توصیه می

 که : توانایی سنجش و هماهنگی، بین چیزي9واقع گرایی 

ــده و چیزي که بطور واقعی    بـه طور هیجـانی تجربه شـ
 وجود دارد.

ــازگار بودن افکار و رفتار با 10انعطـاف پذیري   : توانایی سـ
 تغییرات محیط و موقعیت ها.

ــاله  ــکالت، به 11حل مس : توانایی تشــخیص و تعریف مش
ــیدن راه حل هاي همان خوبی خلق کردن و تحقق بخشـ

 موثر و بالقوه.

ــار روا   : توانـایی مقـاومت کردن در برابر   12نیتحمـل فشـ
فشار آوردن هیجانات قوي، بدون هاي رویدادها، موقعیت

 دادن و یا رویارویی فعال و مثبت با فشار. جا

: توانـایی مقـاومت در برابر یک تکانش،   13کنترل تکـانش  
آزمایشی و یا کاهش آنها، بدون جا هاي سـایق یا فعالیت 

 با فشار. ثبتمزدن و یا رویاروي فعال و 
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: توانـایی زیرکـانـه نگاه کردن به زندگی و    14خوش بینی 
تقویت نگرشـهاي مثبت، حتی در صورت بروز بدبختی و  

 احساسات منفی.

: توانایی احساس خوشبختی کردن با زندگی 15شــادمانی 
ــات   ــاس ــتن احس خود، لذت بردن از خود و دیگران، داش

 مثبت، صریح، مفرح و شوخ

 روش و رویه تحقیق -9

ــتگی و «ش تــحــقیق در این پژوهش از نوع رو همبسـ
درجمع آوري اطالعات از منابع کتابخانه اي و اســت. » تحلیلی
ــده اســت. منابع کتابخانه هاي نیز داده ــتفاده ش ، ايمیدانی اس

استفاده کنندگان جهت دریافت  نظرسـنجی از صـاحبان فن و  
ــوص،   ــنجش افکارعمومی در این خصـ نیـازهاي معماري وسـ

موجود مشابه و تجزیه و تحلیل آن ها، منابع هاي بررسی نمونه
مکتوب واســتفاده از شــبکه جهانی اطالع رســانی از روشــهاي 

ــد. جامعهمی گردآوري اطالعات ــر، تحقیقرد آماري باش  حاض

 تحقیق موضــوع به توجه با که 16جوانان شــهرتهران میباشــند

روش  دهند.تشکیل می ساله 35-18جوانان  را ما پاسـخگویان 

باشـــد. می "نمونه گیري تصـــادفی"نه گیري به صـــورت نمو
در  موردنیاز از طریق دو پرسـشـنامه گردآوري شدند.  هاي داده

ــتاندارد   ــنامه اس ــش هوش "اندازه گیري هوش هیجانی از پرس
استفاده شده است و براي سنجش ترجیحات  "آن -بار هیجانی

ــایر محورهاي مورد  ــنامه با نمحیطی و س ــش یاز از تنظیم پرس
ک مطالعات صــورت گرفته و نظر متخصصان استفاده شده کم

واندازه گیري پایایی ها براي سـنجش اعتبار پرسـشنامه   اسـت. 
ــده اســت که میزان آلفاي  آنها از آلفاي کرونباخ بهره گرفته ش

تنظیم  پرســشــنامه و%91 پرســشــنامه هوش هیجانیکرونباخ 
هاي داده سپسباشد.می %87 ترجیحات محیطیشده براساس 

 SPSSبا استفاده از نرم افزاربه صـورت کمی  مع آوري شـده  ج

 تجزیه و تحلیل گردید.

 استنباطیهاي یافته -10

ــل از اطالعات جامعه آماري  تجزیه و تحلیل نتایج حاصـ
هاي که یافتن رابطه همبســتگی بین عناصــر نمادین و مولفه

باشــد، به صورت جداولی که در ادامه ارائه می هوش هیجانی
 باشد.میاست، قابل بررسیگردیده 

 
Table 1: Statistical findings 

 
Scales tha have a meaningful and direct 

relationship 
Scales whit no relationship 

Using urban symbols 

Emotional self- Awareness (ES) 

Assertiveness(AS) 

Self Regard (SR) 

Independence(In) 

Total EQ 

Self- actual ration (SA) 

 

 
Fig. 1 The relationship between using urban symbols and EQ 

 

 استفاده از عناصر نمادین -

ها بخش مهمی از ادراك زیبایی یعنی ادراك معنا، نشــانه
ــی واجد   ــناس و نمادها، عالوه بر آنکه در ترجیحات زیبایی ش

مردم با  اهمیت خاص اند، مشخص کننده خصوصیات ارتباط

ــند. هویت مکان به عنوان یکی از راهمی مکـان نیز  هاي باشـ
ارتباط بین انســان و مکان از طریق فرهنگ، ســابقۀ تاریخی، 
ــاخت، عملکردها،   خـاطرات جمعی، نوع و ماهیت فناوري سـ

ــانه ها، فرم ــهري و ویژگیها نش ــري و هاي و نمادهاي ش بص
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هاي با جنبه گردد بنابراین به لحاظ نظريمی کالبدي ادراك
 یابد.می زیبایی یک مکان ارتباط

رابطه همبســتگی در مقاله حاضــر ما به دنبال ســنجش 
 که نتایجباشیم می هوش هیجانیهاي عناصر نمادین و مولفه

به صـورت نمودار در ادامه ارائه گردیده است.  به دسـت آمده  
ــاهده کـه  طور همـان  ــد از کل 53,3گردد، می مشـ  درصـ

 درصــد  این کهاند انتخاب کرده زیاد را پاســخگویان گزینه

 .است داده خوداختصاص به را میزان بیشترین

 

Table 2: frequency of responses about using urban symbols 

 Frequency Percentage Valid percentage Cumulative percentage 

disagree 2 6.7 6.7 6.7 

Neither agree nor disagree 11 36.7 36.7 43.3 

agree 16 53.3 53.3 96.7 

Strongly agree 1 3.3 3.3 100.0 

total 30 100.0 100.0  

 
 17استفاده از عناصر نمادینبین خودآگاهی هیجانی  و رابطه  -

ــتگی بین  2و1جداول بـا توجه به    مقیاسمقدار همبسـ

ــر نمادین خودآگـاهی هیجانی و   ــتفاده از عناصـ  471/0اسـ

دهد که بین این دو رابطه می نالیز واریانس نشانباشد و آمی
ــتقیم و معنی  وجود دارد . بـدین معنا که با افزایش  دار مسـ

ــر نمادین خودآگـاهی هیجانی ،   ــتفاده از عناصـ  افزایشاسـ

 آگاه بودن و فهم احساس توانایییعنی افراد با افزایش یابد.می

 شوند.می استفاده از عناصر نمادین، باعث افزایش خود

 

Table 3: The amount of correlation between 

Emotional self-Awareness (ES) and the use of urban 

symbols 

model R R Square 
R Square 
modified 

Standard error 

of estimation 

- 1 .471a .222 .194 .50702 

 

Table 4: Variance analysis of the correlation between 

emotional self-awareness (ES) and the use of urban 

symbols 

Model 
Sum of 

squares 

Degree 

of 

freedom 

Mean of 

squares 
F 

P-

value 

1 

Regression 2.051 1 2.051 7.979 .009a 

Residual 7.198 28 .257   

Total 9.249 29    

 

 18ناستفاده از عناصر نمادیبین خودابرازي  و رابطه  -

ــتگی بین  4و3جداول بـا توجه به    مقیاسمقدار همبسـ

ــر نمادین و  خودابرازي ــتفاده از عناص ــد و می 479/0اس باش
دهد که بین این دو رابطه مستقیم و می آنالیز واریانس نشان

،  خودابرازيبـدین معنـا که با افزایش    .وجود دارددار معنی 
ــر نمادین    ــتفـاده از عنـاصـ افراد با یعنی یابد.می افزایشاسـ

ــریح و دفاع از   تواناییافزایش  ــات، باورها و افکار ص ــاس احس
استفاده از ، باعث افزایش ســازنده و بر حق خود هاي مهارت

   شوند.می عناصر نمادین

Table 5: The amount of correlation between 

assertiveness (AS) and the use of urban symbols 

model R R Square 
R Square 
modified 

Standard error 

of estimation 

- 1 .479a .230 .202 .65619 

 

Table 6: Variance analysis of the correlation between 

assertiveness (AS) and the use of urban symbols 

Model 
Sum of 

squares 

Degree of 

freedom 

Mean of 

squares 
F 

P-

value 

1 

Regression 3.593 1 3.593 8.343 .007a 

Residual 12.057 28 .431   

Total 15.649 29    
 

 19استفاده از عناصر نمادینبین عزت نفس  و رابطه  -

ــتگی بین  6و 5 جداولبـا توجه به    مقیاسمقدار همبسـ

باشد و آنالیز می 492/0استفاده از عناصر نمادین و  عزت نفس
و رابطه مستقیم و معنی دهد که بین این دمی واریانس نشــان

 استفاده از،  عزت نفس بدین معنا که با افزایش .وجود دارددار 

ــر نمـادین     ییتوانایعنی افراد با افزایش یابد.می افزایشعنـاصـ

، باعث آگـاه بودن از ادراك خود، پذیرش خود و احترام به خود 
 شوند.استفاده از عناصر نمادین میافزایش 

 

Table 7: The amount of correlation between self 

regard (SR) and the use of urban symbols 

model R R Square 
R Square 
modified 

Standard error 

of estimation 

- 1 .492a .242 .215 .61638 

 

Table 8: Variance analysi of the correlation between 

self regard (SR) and the use of urban symbols 

Model 
Sum of 

squares 

Degree 

of 

freedom 

Mean of 

squares 
F 

P-

value 

1 

Regression 3.389 1 3.389 8.920 .006a 

Residual 10.638 28 .380   

Total 14.027 29    
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 20استفاده از عناصر نمادینبین استقالل و رابطه  -

ــتگی بین  8و 7 جداولبـا توجه به    مقیاسمقدار همبسـ

باشد و آنالیز می 402/0اسـتفاده از عناصر نمادین  و  سـتقالل ا
دهد که بین این دو رابطه مستقیم و معنی می واریانس نشــان

اســتفاده از ،  اســتقالل بدین معنا که با افزایش .وجود دارددار 
ــر نمـادین     ییتوانایعنی افراد با افزایش یابد.می افزایشعنـاصـ

،  بودن از تمایالت اجتماعی هـدایـت افکار و اعمال خود و آزاد  
  شوند.می استفاده از عناصر نمادینباعث افزایش 

 

Table 9: The amount of correlation between 

independence (In) and the use of urban symbols 

model R R Square 
R Square 
modified 

Standard error 

of estimation 

- 1 .402a .161 .131 .41744 

 

Table 10: Variance analysis of the correlation 

between independence (In) and the use of urban 

symbols 

Model 
Sum of 

squares 

Degree 

of 

freedom 

Mean of 

squares 
F 

P-

value 

1 

Regression .939 1 .939 5.386 .028a 

Residual 4.879 28 .174   

Total 5.818 29    

استفاده از عناصر )  و EQ میزان هوش هیجانی(بین  رابطه  -
 21نمادین

ــتگی بین 10و9 جداولبـا توجه به   هوش مقدار همبسـ
باشد و می 407/0اسـتفاده از عناصر نمادین  و  )EQهیجانی(

دهد که بین این دو رابطه مستقیم و می آنالیز واریانس نشان
هوش هیجانی یش وجود دارد . بدین معنا که با افزادار معنی 

)EQ( ، یابد.می افزایشاستفاده از عناصر نمادین  

 
Table 11: The amount of correlation between total 

EQ and the use of urban symbols 

model R R Square 
R Square 
modified 

Standard error 

of estimation 

- 1 .407a .166 .136 .27983 

 

Table 12: Variance analysis of the correlation 

between total EQ and the use of urban symbols 

Model 
Sum of 

squares 

Degree 

of 

freedom 

Mean of 

squares 
F 

P-

value 

1 

Regression .436 1 .436 5.568 .025a 

Residual 2.193 28 .078   

Total 2.629 29    

 نتیجه گیري -11

 ومسایل ی ساکنانش صرفا حل کردن نقش شـهر در زندگ 
ــایل زیبا  نیـازهـاي زنـدگی مـادي آنـان نبوده و توجه به      مسـ

و نیز تامین نیازهاي اجتماعی و روانی ســاکنان نیز  شــناســانه
ــهري را     بخش قـابـل مالحظـه اي از مجموعه کارکردهاي شـ

اي از شهروندان  گسترده طیف که نجاییآ از .دهدمی تشـکیل 
 عمومی فضــاي از گوناگونهاي بینش و ذهنیهاي رویکرد با

ــتفــاده ــرایط  براي لــذا نمــاینــد،می اسـ ــورتــامین شـ  حضـ

 طراحی اهداف از کهدر فضـاهاي شهري   افراد يرضـایتمندانه 

 به مسائل بایستمی شود،می نیز محسوب عمومیهاي محیط

 شرایط درك و شهري محیط کیفیت بر تأثیرگذار روانشناختی

 توجه کرد. جامعه دافرا کلیه ذهنی و روانی

ــر نمـادین معماري، عملکردي از تجربه      قـابلیـت عنـاصـ
ــرایط فرد در فرهنگی خاص   اجتمـاعی مردم و مبتنی بر شـ

ــایی تحــت تــاثیر  می ــد و فرآینــد اداراك و رفتــارفضـ بــاشـ
 هاي فردي و گروهی است.شایستگی

 وهــا توانمنــدي تالقی نقطــه هیجــانی هوشاز طرفی 
 زندگی فشــارهاي با او کنارآمدن يراهها نیز و اي فردمهارته

 قـابلیت  ،هیجـانی  هوش بوده و برخورداري از میزان بـاالتر 

ــناختی، ظرفیتهاي کــارکرد براي را موثرتري و بــاالتر  شـ

 .آوردمی بوجود افراد در شخصیتی و انگیزشی

ی شخصیتهاي ویژگیبین رابطه بررسی  با پژوهش حاضر
ر خصوص استفاده ترجیحات آنان دو  اسـتفاده کنندگان فضا 

ــت که   ــیده اس ــر نمادین معماري، به این نتیجه رس از عناص
ــکیل دهنده هـاي  میـان مولفـه   ــاملهوش هیجانی تشـ  شـ

ــتقالل وو  عزت نفس، خودابرازي، ودآگــاهی هیجــانیخ  اسـ

ــخ دهندگان و تمایل همچنین میزان کل هوش هیجانی  پاس
رابطه آنان به وجود عناصـر نمادین در معماري و شـهرسازي   

ــتقیم و معنی دار وجود دارد.  بــا توجــه بــه تحقیقــات مسـ
ــوص هوش هیجانی و   ــده در خصـ ــی انجام شـ ــناسـ روانشـ

توان امیــدوار بود کــه می راهکــارهــاي افزایش و ارتقــاي آن
ــطح خودآگاهی هیجانی    معمـاري نمـادگرایانه با افزایش سـ
ــتهاي زیبایی   ــتفـاده کنندگان و ایجاد چالش در برداشـ اسـ

نه ارتقاي ســطح هوش هیجانی استفاده شــناســانه آنان، زمی
کنندگان از فضــاهاي معماري و شــهرســازي را فراهم آورده، 
سـطح تعامالت اجتماعی در فضـاهاي شـهري وغنی ساختن    

را ارتقا بخشد.درغیر اینصورت مردم رفتار خود را با ها فعالیت
محیط تطبیق داده که ممکن است با فشار زیست شناختی و 

 باشد. روان شناختی همراه
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 نوشتپی

1. Emotional self- Awareness (ES) 

2. Assertiveness (AS) 

3. Self Regard (SR) 

4. Self- actualration (SA) 

5. Indepedence (In) 

6. Empathy (EM) 

7. Social – Resransibility (RE) 

8. Interpetsonal Relation ship (IR) 

9. Reality Teshiny (RT) 

10. Flexibility (FL) 

11. Problem solviny (PS) 

12. Stress Tolererance (ST) 

13. Impulse Control (IC) 

14. Optimism (OP) 

15. Happiness (HA) 

معماري یا شهرسازي در  هوش هیجانی استفاده کنندگان فضا و تمایل آنان به استفاده از عناصر نمادین هاي رابطه بین مولفه این پژوهش به بررسـی  .16
براي بررسی این موضوع دو پرسشنامه مورد استفاده  باشد.می "نمونه گیري تصادفی "صورت  روش نمونه گیري به پرداخته است. شـهرتهران جوانان 

استفاده شده است و سپس با طراحی پرسشنامه اي دیگر  "هوش هیجانی بارآن "قرار گرفت: در اندازه گیري هوش هیجانی از پرسـشـنامه استاندارد   
 ترجیحات فضایی پاسخ دهندگان مورد سنجش قرار گرفت.

نتایج حاصـل از تجزیه و تحلیل اطالعات جامعه آماري که یافتن رابطه همبسـتگی بین عناصر نمادین و مولفه هوش هیجانی خودآگاهی    2و1جداول  .17
 باشد که بین این دو رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.می [Emotional self- Awareness(ES)] هیجانی

 خودابرازي حلیل اطالعات جامعه آماري که یافتن رابطه همبســتگی بین عناصــر نمادین و مولفه هوش هیجانینتایج حاصــل از تجزیه و ت 4و3جداول  .18

[Assertiveness (AS)] که بین این دو رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.باشد می 

 عزت نفس عناصــر نمادین و مولفه هوش هیجانی نتایج حاصــل از تجزیه و تحلیل اطالعات جامعه آماري که یافتن رابطه همبســتگی بین 6و5جداول  .19

Self Regard (SR)] [ که بین این دو رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.باشد می 

 اســتقالل نتایج حاصــل از تجزیه و تحلیل اطالعات جامعه آماري که یافتن رابطه همبســتگی بین عناصــر نمادین و مولفه هوش هیجانی  8و7جداول  .20

Indepedence (In)] [ که بین این دو رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.باشد می 

میباشد  )EQ( نتایج حاصـل از تجزیه و تحلیل اطالعات جامعه آماري که یافتن رابطه همبسـتگی بین عناصر نمادین و  هوش هیجانی    10و9جداول  .21
 که بین این دو رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.
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"Urban elements" are parts of "urban furniture" with a variety of dimensions and 

features, and according to the definition, "abstract or integral 3D synthetic elements to 

buildings are in such a way that they can convey concepts from the environment to 

users of urban space." Symbols and statues commonly represent artistic reflections of 

memories, human beings, events, beliefs, etc. These urban elements have sometimes 

been referred to as a socio-cultural symbol. The origin of the urban symbols is yet 

unknown. The symbol as the main linguistic axis has been with humans from a long 

time ago and has always taken on the color or present of any occasion or situation. 

Urban symbolism is a phenomenon within the city that is signified in a conventional 

experience. This meaning assignment or semantic load can take many different forms. 

That is, it can come out of a free contract and people's subconscious gradually brings 

something closer to one another in a biological experience, or it can fit into their minds, 

or this contract can be the result of power. 

In the case of urban symbolism, the first point we come across is the dynamism or high 

flexibility of these symbols. Symbols change over time and are not understood in the 

same way. People's different perspectives also make this symbolism different. On the 

other hand, the environment contains a set of behaviors that are interconnected and have 

common seasons. These settings have two basic elements: (i) a behavioral indicator 

paradigm, and (ii) a physical setting. A physical location may be part of several 

behavioral settings if current behavioral paradigms occur in one behavioral setting at 

different times. A behavioral setting enables one to achieve satisfaction, which is 

different for various individuals. 

A set of environmental capabilities in a particular situation creates a potential 

environment for human behavior in that location. However, not all of these capabilities 

are perceived by people. Processes of spatial perception, cognition, and behavior are 

influenced by individual and group competences as well as the structure of the 

environment. According to differences in individual competencies, some competencies 

are biological and some are sociocultural. These differences affect how the environment 

is perceived. The less qualified one is, the more pressure he will tolerate. The more 

qualified a person is, the more freedom he will experience and the social and physical 

environments limit his behavior less. 

This study aims to find the relationship between emotional intelligence and urban 

symbols. The term emotional intelligence was first introduced as a form of social 

intelligence by Sullivan and Meyer (1990). However, the precise term of emotional 

intelligence was introduced by Daniel Goleman (1995) that ignited many arguments. 

Researchers identify and describe emotional intelligence by evaluating concepts such 

as social skills, interpersonal abilities, mental development, and awareness of one's own 

emotions and the ability to control emotions. 

The research methodology is correlative and analytical through this study. Library 

resources, as well as field data, were used to collect data. The statistical population of 

this study consists of the young individuals in Tehran and the sampling method of 
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research is random sampling. The data were collected through two questionnaires. The 

standard questionnaire "Emotional Intelligence Bar-On" was used to measure 

emotional intelligence and the questionnaire was designed with the help of studies and 

expert comments to assess environmental preferences and other required aspects. 

Cronbach's alpha was used to assess the validity and reliability of the questionnaires, 

which was 91% for the emotional intelligence questionnaire and 87% for the 

environmental preference questionnaire. The collected data were then analyzed 

quantitatively using SPSS software. 

The present study concluded that there is a direct and significant correlation between 

the components of emotional intelligence including emotional self-awareness, self-

assertiveness, self-esteem, and independence, as well as the total amount of emotional 

intelligence of the respondents and their desire to have symbolic elements in 

architecture and urbanization. According to the psychological research on emotional 

intelligence and its enhancement and promotion strategies, it can be promised that the 

symbolic architecture provides a platform for enhancing the level of emotional 

intelligence of users of architectural and urban spaces, improving the level of social 

interactions in urban spaces, and enriching activities by increasing users' emotional 

self-awareness and challenging their aesthetic perceptions. 

Key words: 

Emotional intelligence, Symbol, Sign, Urban elements, Symbolic elements. 

  



 

 

CONTENTS 

Identification of Factors Affecting Sociopetality in the Educational Environment of 

Architecture and Analyzing the Interaction between Them via F. MCDM (Fuzzy Multiple 

Criteria Decision-Making Approach) 

Elham Jafari, Hamzeh Gholamalizadeh, Mahmood modiri 

17 

Adherence to History in Contemporary Interventions; (Comparison of Several European 

Countries and Iran in Contextual Design of Buildings and Collections) 

Gholamreza Japalaghi, Asghar Mohammad Moradi, Arash Mohammad-Moradi, Tahereh Jamakloo 

37 

The Importance and Application of "Urban Emotions" in Urban Design and Planning 

Esmat Paikan, MohammadReza Pourjafar 
59 

An Inquiry Concerning the Principles of Behavioral and Democratic Urban Spaces; Integrating 

the Theories 

Mani Sattarzad Fathi, Majid Zarei, Rahim Hashempour 

83 

Applying Thematic Analysis to Identify the Experienced Meaning during Routine Movement 

through Built Environments 

Somayeh Rafiei, Majid Salehinia, Ghasem Motalebi 

97 

Determining The Optimum Orientation of Vertical Building Surfaces, Based on Solar Energy 

Receiving in The Hot and Humid Climate  

(Case Study: Bandar Abbas, Bushehr and Ahwaz Cities) 

Hassan Akbari, Fatemeh Sadat Hosseini Nezhad 

111 

Assessment and Analysis of the Thermal Comfort Conditions in Open Spaces of Residential 

Neighborhoods Using Thermal Indicators  

(Case Study: Neighborhoods of Isfahan City) 

Fatemeh Alsadat Majidi, Shahin Heidari, Mahmoud Ghalenoei, Maryam Ghasemi Cichani 

125 

The Effect of the Existence and Expansion of a Cemetery on Its Adjacent Neighborhoods 

(Case Study: of Imamzadeh Soltan Ebrahim Cemetery of Quchan City) 

Samaneh Jalilisadrabad1 (Corresponding Author), Shadi Shokri Yazdan Abad  

137 

Revitalization of the Landscape of Urban Rivers with an Approach to Positive Interaction 

between Human and the Natural Environment; 

(Case Study: the River of Amol Shahr-roud) 

Narges Hamzeh, Hamed Mazaherian, Mohammadsaeid Izadi, Morteza Lotfipour Siahkalroudi 

156 

Restudying the Perception Components of Active Frontages in Streetscape Design 

(Case Study: Khayam Street in the Middle Urban Fabric of Shiraz, Iran) 

Fatemeh Shams, Mahsa Sholeh, Sahand Lotfi, Ali Soltani 

177 

Investigating the Relationship between Youth Emotional Intelligence and Their Tendency 

Towards Urban Symbols 

Nasim Najafi Zarifi, Sanaz litkouhi  

191 

Conceptual Analysis of Neighborhood Territory based on Residents’ Perception using 

Geographic Information System (GIS) 

(Case study: Mashhad Neighborhoods) 

Amidoleslam Saghatoleslami 

208 

Effect of Gas Types in Double and Triple Pane Windows on Cooling and Heating Loads in 

Office Buildings in Hot-Humid, Hot-Dry and Cold Climates in Iran 

Jalil Shaeri, Roza Vakilinezhad, Mahmood Yaghoubi 

224 

  



Scientific Journal of Iranian Architecture & 
Urbanism 

Vol. 10, No. 18, Fall & Winter 2020 

Licence Holder: Iranian Scientific Association of Architecture & Urbanism 

Director-in-Charge: Mohsen Faizi (Professor of Architecture) 

Editor- in- Chief: Mostafa Behzadfar (Professor of Urban Design) 

Editorial Board 

1. Behzadfar, Mostafa; Professor of Urban Design, Iran University of Science & Technology.

2. Bemanian, Mohammadreza; Professor of Architecture, Tarbiat Modarres University.

3. Diba, Darab; Professor of Architecture, Islamic Azad University(Central Branch).

4. Etessam, Iraj; Professor of Architecture, Islamic Azad University(Science and Research Branch)

5. Faizi, Mohsen; Professor of Architecture, Iran University of Science & Technology.

6. Gorji Mahlabani, Yousef; Professor of Architecture, Imam Khomeini International University.

7. Hashemnejad, Hashem; Associate Professor of Architecture, Iran University of Science & Technology.

8. Khakhzand, Mehdi; Associate Professor of Architecture, Iran University of Science & Technology

9. Mazaherian, Hamed; Associate Professor of Architecture, University of Tehran.

10. Memarian, Gholamhossein; Professor of Architecture, Iran University of Science & Technology.

11. Mohammad Moradi, Asghar; Professor of Restoration, Iran University of Science & Technology.

12. Mozaffar, Farhang; Associate Professor of Architecture, Iran University of Science & Technology.

Editorial Manager: Mehdi Khakhzand, Associate Professor, Iran University of Science & Technology 

Editorial Advisor: Yousef Gorji Mahlabani, Professor, Imam Khomeini International University 

English Language Editor: Iranian Scientific Association of Architecture & Urbanism 

Editorial Expert: Anahita Tabaeian, Ph.D. Candidate in Urban Design  

Paging and Formating: Elham Mennati Moheb 

Publisher: Iran University of Science and Technology 

Number: 50 issues 

Price: 500000 Rls 

Address: School of Architecture & Environmental Design, Iran University of Science & Technology (IUST), 

Narmak, Tehran, Iran.  

Postal Code: 13114-16846 

Email: iaau@iust.ac.ir 

Web Site: www.isau.ir 

Phone: (0098-21) 73228235 

Fax: (0098-21) 77240468 




	P1
	2-2
	11-Litkohi
	3-3
	P2

