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چکیده
امروزه توجه به مفهوم نشانهها در شهر ،به عنوان یکی از دغدغههای نظریهپردازان شهری تبدیل شده است .هر شهر برای اینکه در
ذهن ساکنان و یا بازدیدکنندگان خود تصویر واضح و خوانایی پدید آورد نیازمند وجود نشانه شهری است .شهرها تنها نقطههای بی
تحرک روی نقشهها نیستند ،بلکه آنچه که یک شهر را پویا و جذاب ساخته و سبب ایجاد رضایت در بین شهروندان میشود ،تاریخ،
فرهنگ غنی ،زیبایی و کیفیت بصری فضای شهری است که نمود ویژه آن در المان و نشانههای شهری به وضوح قابل رؤیت است .در
ساختار هر شهر ،نشانهشناسی برای تحلیل هویت شهر بسیار قابل توجه میباشد .هدف از این پژوهش تعیین میزان اهمیت نشانههای
شهری بر شناسایی هویت فضا و خوانایی در یک شهر و ارائه راهکارهایی الزم جهت تقویت و جانمایی دقیق نشانههای شهری در بلوار
چمران شهر شیراز میباشد .روش تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی و میدانی و برای تجزیه و تحلیل اطالعات از نرمافزار  spssو با
روشهای آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن تحلیل شدند .نتایج نشان میدهد که نشانههای شهری از مهمترین عناصر یاری
رسان در امر خوانش شهر و از عناصر مهم هویت بخشی در جامعه است .بیشترین تأثیر را ضریب همبستگی شهروندان با فضای شهری
مربوط به جنبههای کارکردی و کمترین تأثیر را مواجهه و خوانش دارد ،بنابراین با استفاده از نماد و نشانهها میتوان به تقویت خوانایی و
هویت بلوار چمران شیراز کمک خواهد نمود.
واژگان کلیدی :فضا ،هویت فضا ،نشانه های شهری ،المان و نماد ،بلوار چمران.
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مقدمه:
امروزه نشانههای شهری عناصر و اجزایی از محیط شهریاند که به عنوان نقاط کلیدی در این محیطها موجب به یاد
ماندن و قابل تشخیص بودن شهرها و بخشهای گوناگون آن ها میشوند .در نتیجه با کمک گرفتن از نشانههای شهری به
عنوان نقاطی برجسته و شاخص در شهرها میتوان راحت تر به تشکیل سیمای شهری خوانا دست یافت (نوراله زاده:1391،
 .)21نشانهها در هر مقیاس و از هر نوعی که باشند؛ در واقع توانستهاند ارتباطی صریح و عمیق با مخاطب برقرار نموده و
بخشی از هویت کالبدی شهر و به تبع آن هویت فردی شهروندان را تشکیل داده و همچنین ،شناخت ذهنی شهروندان از شهر
را سازمان بدهند (مجیدی و ترکاشوند .)12 :1392،در ساختار شهر ،نشانه شناسی برای تحلیل هویت شهر بسیار قابل توجه
می باشد (نصر .)189 :1395 ،هویت یابی انسان با یک مکان این فرض را به وجود می آورد که مکان واجد شخصیت است،
به این معنا که ویژگی هایی وجود دارد که یک مکان را از سایر مکان ها متمایز می سازد و به مکان ،وجودی یکتا یا روح می
بخشد (قنبرپور و همکاران .)2 :1395،شهر ،شکل و نشانه روابط منسجم اجتماعی و جایگاه مراکز و فعالیتهای فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و ...است .تجارب انسانی به عالئم ماندگار ،نمادها و الگوهای رفتاری ترجمه میشود .بناها و
یادمان ها و معابر عمومی ،در مقایسه با مصنوعات پراکنده نواحی غیر شهری ،بیش از گذشته در برابر دیدگان انسانها
خودنمایی میکند (مامفورد ،لوییز .)114 :1385 ،در میان عالئم و نشانههایی که به صورت عام در تمام زمینه ها مطرح می-
گردند ،برخی عالئم به صورت خاص در شهر به عنوان نشانه های شهری شناخته میشوند .برخی از این نشانهها به سبب
موقعیت قرارگیری و به دلیل انتقال مفاهیم ارزشی و منطبق با فرهنگ و اعتقادات مردمی مورد پذیرش عموم قرار گرفته و با
مفاهیم خاص تبدیل میگردند (نجفی و براتی .)82 :1395،همچنین برای تثبیت هویت و فرهنگی غنی ،نیاز است عناصر
شهری عالوه برخوانایی دارای معنی و مفهوم مرتبط با فرهنگ ساکنین آن شهر باشند (ایزدپناهی.)40 :1395،
انسان همواره با محیط اطراف خود در رابطه و تعامل بوده است .محیطی که از عوامل و پدیدههای طبیعی ،عناصر انسان
ساخت و محصول توسعه و رشد جوامع انسانی و کنش متقابل بین پدیده های طبیعی و انسان ساخت شکل گرفته است
(پورجعفرو همکاران .)66 ،1388،نشانه شناسی و توجه به معنا و تأثیرات آن بر استفاده کنندگان از رویکردهای نوینی است که
اخیرا استفاده از آن در مطالعات شهری تولید داده های کیفی از شهر و زندگی روزمره ساکنان آن مورد استفاده قرار گرفته و
طراحان شهری را در شناسایی نشانه ها و مفاهیمی که بر آن داللت دارند ،یاری دهد (میرغالمی و همکاران .)31 :1391،اغلب
نشانه شناسان شهری و اجتماعی قائل برآنند که ساختار شهری به خاطر معانی سمبولیک خود که فراتر از معانی عملکردی اند،
قابل تشخیص اند (یوسفی و صادقی نژاد .)52 :1396،با معنی بودن ،خاطره انگیزی و تعلق خاطر به خیابان ،آیینه تمام نمای
تاریخ آن مکان است و دنیای اجتماعی و سیاسی که در متن آن هستی یافته را باز می نمایاند ( .)Appleyard,2002:56همچنین
لنگ اشاره می کند «کیفیتی که از شهر برداشت میشود که بیش از هر چیزی بستگی به کیفیت خیابان های آن دارد"
( .)Lang,2007;130جیکوبز معتقد است« :خیابان های شهری و پیاده راه های آن ،بخش مهم و اصلی مکان های عمومی شهر
بوده و مهم ترین جزء حیاتی آن هستند .اگر خیابان های اصلی شهر جذاب باشند ،شهر جاذب و جالب خواهد بود»
( .)Jacobs,2009:174تیبالدز کیفیت هایی از جمله مقیاس انسانی ،همه شمول بودن ،وضوح ،ماندگاری و پیاده مداری را
به عنوان کیفیتهای اساسی به منظور ارتقاء عرصه های همگانی از جمله خیابان های شهری معرفی می نماید

( Tibalds,

.)2006:68

هر شهر یا هر بخشی از آن ،برای اینکه بتواند تصویری واضح در ذهن ساکنانش ایجاد کند ،باید این امکان را برای آنان
فراهم سازد که بتوانند به آسانی اجزای آن را شناسایی کنند و آنها را در ذهنشان در قالبی به هم پیوسته به یکدیگر ارتباط
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دهند (ایزدپناهی .)40 :1395،یکی از عوامل شکل دهنده این تصویر ،نشانهها هستند .بناها ،فضاهای فرهنگی ،عرصه های
اجتماعی و در حالت کلی هر عنصری که به طرز مطلوبی شاخص باشد و بستر مناسبی را برای شکل گیری رویدادهای جمعی
و ثبت خاطره های جمعی شهروندان فراهم آورد می تواند یک نشانه شهری باشد (مجیدی و ترکاشوند .)6 :1392،این نشانه
ها به علت ویژگی های کالبدی و وجوه اجتماعی منضم به آن ها یکی از مهم ترین و مستندترین معیارها در شناخت ،ادراک،
ایجاد تمایز ،کسب هویت و تأمل در مفهوم شهر است که می توانند اساس مطالعه ویژگی های کیفی شهر واقع شوند و به
عنوان ابزار مهمی برای هویت دادن به یک مکان یا حوزه شهری یا حتی کل شهر عمل کنند (دهقان .)84 :1396،هدف از
پژوهش حاضر ،تعیین میزان اهمیت نشانه های شهری بر شناسایی هویت فضا و خوانایی در یک شهر و ارائه راهکارهایی الزم
جهت تقویت و جانمایی دقیق نشانه های شهری در بلوار شهید چمران شیراز است .با توجه به هدف یاد شده ،این مقاله به
دنبال پاسخگویی به سؤاالت و نیز فرضیات زیر میباشد .چگونه میتوان با استفاده از نشانه های شهری به تقویت خوانایی و
هویت بلوار شهید چمران شیراز کمک کرد؟ از نظر شهروندان میزان اهمیت نشانه های شهری در خوانایی و هویت شهر
چقدر است؟ چگونه می توان نشانه های شهری را به صورتی جانمایی کرد که تصویر و نقشه ای خوانا و پیوسته در اذهان
مردم ایجاد گردد؟


انتظار میرود که نشانه های شهری بتوانند از طریق مؤلفههای هویتی ،کالبدی ،اجتماعی و ادراکی به تقویت خوانایی و
هویت بلوار چمران دست یابند.




به نظر میرسد ارتباط شهروندان با شهر ،فضاهای شهری و جنبه های کارکردی و زیباشناختی آن ،بر اساس نوع مواجهه،
خوانش ،برداشت و فهم آن ها از نشانه های به کار رفته در فضاهای شهری شکل میگیرد.
به نظر میرسد که نشانه های شهری بتوانند از طریق تقویت و جانمایی مناسب و دقیق ،تصویری خوانا در ذهن مردم
ایجاد کنند.

مفاهیم و مبانی نظری پژوهش:
نشانه :این واژه در فرهنگ فارسی معین به این صورت تعریف میشود( :آنچه که سبب شناختن کسی یا چیزی شود؛ عالمت،
نشان ،اثر ،حصه ،بهره ،خال ،شامه ،آماج ،هدف و تیر) .لغت نامه دهخدا ،نشانه را آیت ،نمودار و دلیل می داند .در همین حال،
فرهنگ فشرده سخن عالوه بر تعاریفی که در دو لغت نامهی باال آمده است؛ نشانه را شکل ،تصویر یا حرفی که برای بیان
منظوری به کار می رود؛ نشانی یا آرم و مشهور میداند (مجیدی و ترکاشوند.)6 :1392،
هویت :واژه هویت یا " "Identityریشه در زبان التین " "Identitasدارد و از  Idenیعنی "مشابه و یکسان" مشتق شده که دارای
دو معنای اصلی است .معنای دوم آن به معنای تمایز است که با مرور زمان سازگاری و تداوم را فرض می گیرد (کریمی
مشاور و نگین تاجی .)71 :1397،در فرهنگ فارسی معین هویت به ذات باری تعالی ،هستی ،وجود و آنچه موجب شناسایی
تشخص باشد ،معنی شده است (معین .)5228 :1378،در لغت نامه دهخدا هویت عبارت است از تشخص که گاه بر وجود
خارجی اطالق می شود و گاه بر ماهیت با تشخص که عبارت از حقیقت جزئیه است .هویت مرتبه ذات ناب را گویند و مرتبه
احدیت و الهوت اشارت است از آن (دهخدا.)349 :1337،
فرهنگ عمید هویت را حقیقت شیء یا شخص میداند که مشتمل بر صفات جوهری او باشد (چنگیزی و احمدیان،
 .)54 :1392مالصدرا هویت را نحوه وجودی میداند «هویت هر موجودی عبارت از نحوه خاص وجود اوست .در انسان
هویت واحده است که منشأن به شئون مختلف میشود و مراد نفس است که موجب حفظ وحدت و تشخص نوعی و
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شخصیت افراد و انواع است (تابان و همکاران .)80 :1390،لینچ مفهوم"هویت "را در معنای بسیار ساده یعنی" مکان "تعریف
می کند .هویت یعنی حدی که یک شخص می تواند یک مکان را به عنوان مکانی متمایز از سایر مکان ها مورد شناسایی
قراردهد به گونه ای که شخصیتی منحصر به فرد داشته باشد و هویت را به همراه ویژگیهای دیگری نظیر ساختار ،شفافیت،
سازگاری و خوانایی عاملی می داند که معنی مکان را در نظر ناظر شکل میدهند (مبهوت و همکاران.)7 :1392،
هویت شهری :هویت عبارت است از شخصیت و حقیقت هر شی یا شخص یا شهر که صفات و مشخصات جوهری او را
دربر میگیرد .ویژگیهای هر شهر تحت تأثیر محیط جغرافیایی شامل ساختارهای فرهنگی-تاریخی آن منطقه جغرافیایی شکل
میگیرد .البته ساختارهای فرهنگی از جمله ایدئولوژی و سیاستهای حاکم بر هر منطقه جغرافیایی به شدت در هویت شهر
تأثیر میگذارند .از این رو میتوان گفت هویت هر شهر تجلی فرهنگ در محیط است (لطفی و محمدی .)62 :1391،بخشی از
شخصیت وجودی هر انسان که هویت فردی را میسازد ،مکانی است که او خود را با آن شناسایی میکند و به دیگری می-
شناساند ،وی هنگامی که راجع به خود فکر میکند ،خود را متصل به آن مکان میداند و آن را بخشی از خود بر می شمارد و
میان او و آن مکان رابطه ای عمیق به وجود میآید (صفایی پور و روزبه .)110 :1392،اینها مکان هایی هستند که افراد در آن
ساکن بوده و مکررا در برگیرنده عمیق ترین معانی بوده و کانون تعلقات عاطفی و احساسات بسیار قوی می باشند
( .)Chow,Healey,2008:336هویت هر شهر نمود فیزیکی فرهنگ شهر میباشد.
جدول  -1نمودهای فیزیکی هویت شهر
فرهنگ
نشان دهنده
هویت شهر

سابقه تاریخی
خاطرات جمعی
نوع و ماهیت فناوری ساخت
عملکردها

از طریق

نشانه ها ،فرم ها و نمادهای شهری
ویژگی های بصری و کالبدی

مأخذ :نویسندگان بر اساس مطالعات نظری.1397 ،

هویت یک معیار رشد است .به عبارتی دیگر ،هنگامی که یک شهر یا جامعه رشد می کند ،بخشی از ویژگی های هویت اش
در جریان رشد تغییر می کند و ساماندهی جدیدی می یابد .در این ساختار ،هویت شهر به عنوان یک معیار برای توسعه و
عاملی برای ارتقای کیفیت محیط مطرح می شود تا زمینه های مشارکت و امنیت افراد را فراهم سازد (زیاری و
همکاران .)591 :1394،می توان نظریات ارائه شده در مورد اجزاء هویت شهر را چنین تدوین کرد:
 منظر عینی شامل :دید و منظر شهر ،ریخت شهر ،نحوه چیدمان فضا که بر نظم فعالیت ها و رفتارها تأثیرگذار است. تصویر ذهنی شهر شامل :تصورات مردم از شهر ،خاطرات ،امنیت در شهر ،تکرار رویدادها و رویاها (خطیبی.)66 :1390،مفهوم نشانه شهری :نشانه های شهری به علت ویژگی های کالبدی و وجوه اجتماعی منضم به آن ها یکی از مهم ترین و
مستندترین معیارها در شناخت ،ادراک ،ایجاد تمایز ،کسب هویت و تأمل در مفهوم شهر است (سلطانی .)74 :1388 ،کوین
لینچ نشانه های شهری را عواملی معرفی می کند که بیرون آن ها به دیده ناظر می آید و مقیاس آن ها ممکن است بسیار
متفاوت باشد .وی یکی از خصوصیات بارز نشانه ها را بی نظیر بودن آن ها می داند؛ عاملی که منحصر به فرد باشد و در ذهن
خاطره ای بگذارد (کوین لینچ.)144 :1381،
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در تعریفی دیگر ،ماتین و همکارانش نیز نشانه شهری را به عنوان یک عنصر و یا گروهی از عناصر یکسان تعریف می
کنند که می تواند خود را از یک زمینه بصری با جزییات تکراری ،جدا و متمایز نماید .در واقع یک نشانه شهری جزئی از
محیط است که برای شخص ناظر پدیدار می گردد و به وی کمک می کند تا موقعیت دیگر اجزاء محیط و دیگر مکان ها را
تعیین کند (پورجعفر و همکاران .)130 :1390،مجموعه نشانه های شهری ،بخش ثابت و قابل اتکایی از تصویر ذهنی شهروند
از شهر را تشکیل می دهند .تداوم نشانه های شهری در طول تاریخ ،با کمک به افزایش خوانایی ،بخشی از هویت هر شهر را
بازنمایی کرده و می تواند مبنای رشد وتوسعه آتی شهر واقع شود .آن ها در هر مقیاس و از هر نوعی که باشند؛ در واقع
توانسته اند ارتباطی صریح و عمیق با مخاطب برقرار نموده و بخشی از هویت کالبدی به تبع آن ،هویت فردی شهروندان
باشند (مجیدی و ترکاشوند.)8 :1392،
نشانه شهری و هویت :رابطه میان انسان و نشانه دوطرفه است ،زیرا کنش و خواست انسانی معنی را به نشانه مرتبط می سازد
و نشانه را به یک عنصر تجربه شده تبدیل می نماید .به همین ترتیب نشانه می تواند بر انسان تأثیر متقابل بگذارد .چرا که به
واسطه معنایش به ارزش ها و مفاهیم انسان خط می دهد .به همین خاطر هویت نشانه معطوف به هویت شخصی است.
هویت نشانه در اثر تجربه مستقیم محیط فیزیکی رشد می یابد .بنابراین بازتابی از وجوه اجتماعی و فرهنگی نشانه شهری
است (پورجعفر و منتظرالحجه .)50 :1389،آنچه به شهر هویت می بخشد وابسته به برداشت هایی است که ساکنان شهر از
محیط اطراف خود دارند؛ بدین معنی که مفهوم هویت با کیفیت زندگی در شهر ارتباط دارد .همچنین هر شهر باید شخصیت و
هویت خاص و بارز خود را داشته باشد (لطفی و محمدی .)68 :1391،لطفی و محمدی به بررسی ارتباط نمادهای شهری با
هویت شهر گنبد کاووس پرداخته و از روش تحقیق پیمایشی بهره برده شد .نتایج نشان می دهد نمادهای شهری از عناصر
اصلی هویت بخشی به شهرها هستند ،لیکن به جزء برج قابوس که نماد اصلی و تاریخی شهر است .سمبل جدیدی به
خصوص در میادین شهر طراحی نشده و حتی تک نماد منحصر به فرد شهر به عنوان بلندترین برج آماری دنیا به مردم ایران و
جهان به خوبی معرفی نشده است .رزم آرا و همکاران به تأثیر نشانه های شهری بر حس تعلق شهروندان در منظر شهر شیراز
پرداخته و این مقاله به روش اسنادی و پیمایشی و نتایج نشان می دهد که نشانه های شهری می توانند حس تعلق به محیط را
افزایش دهند و همچنین این حس منجر به شکل گیری الگوی رفتاری در میان شهروندان می شود .اگر چه نشانه ها بر
خوانایی محیط تأثیر مثبت دارند ولی خوانایی به عنوان یک مؤلفه مستقل نمی تواند بر حس تعلق تأثیرگذار باشد .یوسفی و
صادقی نژاد به مرور انتقادی نظریه سیمای شهر لینچ :نشانه شناسی نقشه های ادراکی شهروندان و بازشناسی هویت کالبدی
شهر پرداخته و این بررسی نشان داد آن دسته از نشانه های موجود که دال بر موضوعی مشترک در بین مردمند یا نشانه هایی
که از کیفیت خوانایی برخودارند نمایانگر هویت کالبدی فضای شهرند .مادامی که نشانه های شهر در نقشه های ادراکی
ساکنانش پررنگ باشد ،هویت کالبدی شهر تداوم دارد به طوری که تغییر ،جابجایی یا تخریب شان موجب واکنش جمعی می
شود.
روش پژوهش:
با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش ،نوع تحقیق کاربردی و رویکرد حاکم بر فضای تحقیق "توصیفی-
تحلیلی" مبتنی بر مطالعت کتابخانه ای -اسنادی و پیمایش های میدانی از جمله پرسشنامه است .محدوده مورد مطالعه ،بلوار
شهید چمران شیراز است و برای تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار  SPSSاستفاده گردید .در این تحقیق یک پرسشنامه
محتوی  29عدد سؤال که  5سؤال ابتدایی آن عمومی و بقیه سؤاالت در راستای بررسی تأثیر نشانه های شهری بر هویت
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فضای مورد نظر شامل مردم و فضا ،مؤلفه های هویتی ،کالبدی ،اجتماعی و ادراکی به تقویت خوانایی و هویت بر میزان
استفاده مردم از فضای عمومی بلوار شهید چمران شیراز تنظیم شده به گونه ای که در آن افراد در کلیه سنین و با هر سطح
سوادی اجازه شرکت و تکمیل پرسشنامه را داشته اند .روش های تحلیلی مورد استفاده ضریب پیرسون و اسپیرمن می باشند.
جامعه آماری پژوهش ،با توجه به مراجعات گسترده مردم در برخی از مناسبات سیاسی و ورزشی به این بلوار 100000 ،نفر
می باشد و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به دست آمد و نیز می توان اشاره نمود که پس از آماده سازی پرسشنامه،
یک آزمون اولیه از آن به عمل آمد به نحوی که ابتدا پرسشنامه در میان  30نفر توزیع شد و پس از آنکه پایایی آن توسط نرم
افزار  spssمورد تأیید قرار گرفت ،پرسشنامه به تعداد  384میان افراد نمونه توزیع گردید که در نهایت آلفای کرونباخ آن برابر
 0/76به دست آمد و از آنجا که این عدد بیش از  0/7می باشد نشان دهنده مناسب بودن سؤاالت با محیط تحقیق می باشد و
در نتیجه نتایج پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
محدوده پژوهش:
محور چمران با طول بیش از  7کیلومتر در شمال غربی شهر شیراز در دهه  1380به صورت بلواری با عرض  42متر و به
عنوان محور عبوری اصلی ایجاد شد .اهمیت چمران از آن جهت است که بافت مرکزی شهر شیراز (شهرک گلستان و محدوده
معالی آباد) متصل می کند .باغات مجاور ،رودخانه خشک شیراز ،ارتفاعات حاشیه ای ،طراحی لبه های شمالی و وجود عرصه
های عمومی و کاربری های فراغتی موجب شده تا این محور نقش فراغتی-گردشگری به خود بگیرد و به یکی از پویاترین و
شناخته شده ترین محیط های شهری شیراز بدل می شود (عادلی و همکاران.)6 :1396،

نقشه -1موقعیت جغرافیایی شهر شیراز و محدده مورد مطالعه ،مأخذ :مطالعات نویسندگان.1397 ،

بلوار چمران مطابق نقشه شماره یک واقع در منطقه  1و  6شهرداری شیراز که در طول بزرگراه چمران می باشد ازموفق
ترین پروژه های شهری شیراز بوده که پس از طراحی و ساخت به یکی ازفضاهای عمومی شهری با کاربری های متنوع بدل
شده است و هر روزه از استقبال و اقبال عمومی بیشتری از سوی مردم برخوردار می باشد .این بلوار به طورکلی به نقل از
سایت سازمان پارک ها و فضای سبز شیراز دارای مساحت  108000متر مربع بوده ،طول  3کیلومتر و پهنای آن به طور متوسط
معادل  30متر است .بلوار چمران به دست معمار حاذق و توانمند مهرداد ایروانیان ساخته شده است که مراحل آغازین طراحی
در سال  1370به وسیله شهردار وقت شیراز به آقای مهندس مهرداد ایروانیان سپرده شد.
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یافتههای پژوهش:
برای دستیابی به هدف تحقیق ،به بررسی فرضیات تحقیق پرداختیم .در مرحله اول برای سنجش معناداری رابطه ی بین
متغیرهای مستقل و وابسته ی تحقیق ،از آزمون ضریب همستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد که نتایج آن به شرح زیر
است:
 تعیین و تأیید فرضیهی مربوط به نشانههای شهری از طریق تقویت و جانمایی مناسب و دقیق ،تصویری خوانا در ذهن مردمرابطه معناداری دارد را بدین صورت می توان عنوان کرد.
جدول -2آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن
هویتی

کالبدی

اجتماعی

ادراکی

نشانه های شهری
مقدار ضریب همبستگی

0/139

-0/004

0/159

0/144

سطح معنی داری

0/006

0/93

0/002

0/005

تعداد

384

384

384

384

مأخذ :محاسبات نویسندگان.1397 ،

طبق نتایج جدول فوق مقادیر ضریب همبستگی اسپیرمن بین  -1و  +1می باشد که عالمت آن نشان دهنده جهت رابطه
(مثبت و منفی) می باشد .نتایج این جدول نشان میدهد که مؤلفه کالبدی با ضریب همبستگی  -0/004و رابطه منفی با نشانه-
های شهری و  sigبرابر با  0/93می باشد که از سطح معناداری  0/05بیشتر می باشد بنابراین این مؤلفه ارتباط معناداری با
نشانه های شهری ندارد و مؤلفه اجتماعی نسبت به مؤلفههای هویتی ،ادارکی و هویت بیشترین ضریب همبستگی با نشانه های
شهری دارد و رابطه معناداری بین این مؤلفه ها با نشانه های شهری وجود دارد.
 تعیین و تأیید فرضیهی مربوط به ارتباط شهروندان با شهر ،فضاهای شهری و جنبه های کارکردی و زیباشناختی آن ،براساس نوع مواجهه ،خوانش ،برداشت و فهم آن ها از نشانه های به کار رفته در فضاهای شهری را که رابطه معناداری را بدین
صورت می توان عنوان کرد.
جدول -3آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن
زیبا سازی و

هویت و

جنبه های

مواجهه و

شهروندان

هویت خوانش

برداشت فهم

کارکردی

خوانش

مقدار ضریب همبستگی

0/482

0/551

0/567

0/437

سطح معنی داری

0/000

0/000

0/000

0/000

تعداد

384

384

384

384

مأخذ :محاسبات نویسندگان.1397 ،

طبق نتایج جدول فوق میتوان نتیجه گرفت که مؤلفه های زیباسازی و هویت خوانش ،هویت و برداشت فهم ،جنبه-
های کارکردی و مواجهه و خوانش ضریب همبستگی مثبت با شهروندان دارند و بیشترین ضریب همبستگی شهروندان با
فضای شهری مربوط به جنبه های کارکردی و کمترین آن با مواجهه و خوانش دارد و تمامی مؤلفه ها با شهروندان در سطح
 0/000که از سطح معناداری  0/50کمتر می باشد بنابراین این فرضیه مورد تأیید می باشد.
 تعیین و تأیید فرضیهی مربوط به نشانه های شهری از طریق تقویت و جانمایی مناسب و دقیق ،تصویری خوانا در ذهنمردم رابطه معناداری دارد را بدین صورت می توان عنوان کرد.
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جدول -4آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن
جانمایی

طراحی فضای

تقویت بلوار

نشانه های شهری

مناسب

مناسب و دقیق

مقدار ضریب همبستگی

0/401

0/065

0/157

سطح معنی داری

0/000

0/205

0/002

تعداد

384

384

384

مأخذ :محاسبات نویسندگان.1397 ،

با توجه به جدول فوق تقویت بلوار با ضریب همبستگی  ،0/401جانمایی مناسب با ضریب همبستگی  0/065و
طراحی فضای مناسب و دقیق با  0/157رابطه مثبت و مستقیم با نشانه های شهری دارد که باالترین همبستگی با تقویت بلوار
و کمترین همبستگی با جانمایی مناسب دارد و تقویت بلوار با سطح معنی داری  0/000و طراحی فضای مناسب و دقیق با
 sigبرابر با  0/002رابطه معناداری بین این دو مؤلفه با نشانههای شهری دارد .ولی جانمایی مناسب با سطح معناداری 0/205
که بیشتر از سطح معنی داری  0/05می باشد رابطه معناداری بین این مؤلفه با نشانه های شهری وجود ندارد.
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
فضاهای عمومی شهری ،مکان های ملموسی هستند که فعاالنه بر زندگی ما اثر می گذارند .در صورتی میتوان بلوار
چمران را نقطه پیوند مسیر دانست که مبنی بر عدم یکپارچگی نشود .به عبارت دیگر هرکدام از محورها می توانند نشانه های
خاص خود را داشته باشند اما به گونه ای که رعایت اصل وحدت در عین کثرت را به دنبال داشته باشند .نقش اصلی نشانه
های شهری در سطح خیابان ها و فضاهای شهری ایجاد مکان هایی است که زبان ناطق هویت انسان و منظر شهری مطلوب
باشد و باید در این حوزه با طراحی و برنامه ریزی های دقیق ،متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم مردم حرکت کرد .همخوانی
این طرح با هویت شهروندان و محیط های شهری از اهمیت خاصی برخوردار است ،چرا که همین همخوانی است که ارتباط
بین طرح و محیط را برقرار می سازند و همین باعث سیما و منظر شهری مطلوبی از دید ناظر می شود.
در فرضیه اول مؤلفه کالبدی با ضریب همبستگی  -0/004و رابطه منفی با نشانه های شهری و  sigبرابر با  0/93می -
باشد که از سطح معناداری  0/05بیشتر می باشد بنابراین این مؤلفه ارتباط معناداری با نشانه های شهری ندارد و مؤلفه
اجتماعی نسبت به مؤلفه های هویتی ،ادارکی و هویت بیشترین ضریب همبستگی با نشانه های شهری دارد و رابطه معناداری
بین این مؤلفه ها با نشانه های شهری وجود دارد .در فرضیه دوم مؤلفه های زیباسازی و هویت خوانش ،هویت و برداشت
فهم ،جنبه های کارکردی و مواجهه و خوانش ضریب همبستگی مثبت با شهروندان دارند و بیشترین ضریب همبستگی
شهروندان با فضای شهری مربوط به جنبه های کارکردی و کمترین آن با مواجهه و خوانش دارد و تمامی مؤلفه ها با
شهروندان در سطح  0/000که از سطح معناداری  0/50کمتر می باشد .بنابراین این فرضیه مورد تأیید می باشد.
در فرضیه سوم تقویت بلوار با ضریب همبستگی  ، 0/401جانمایی مناسب با ضریب همبستگی  0/065و طراحی فضای
مناسب و دقیق با  0/157رابطه مثبت و مستقیم با نشانه های شهری دارد که باالترین همبستگی با تقویت بلوار و کمترین
همبستگی با جانمایی مناسب دارد و تقویت بلوار با سطح معنی داری  0/000و طراحی فضای مناسب و دقیق با  sigبرابر با
 0/002رابطه معناداری بین این دو مؤلفه با نشانه های شهری دارد .ولی جانمایی مناسب با سطح معناداری  0/205که بیشتر از
سطح معنی داری  0/05میباشد رابطه معناداری بین این مؤلفه با نشانه های شهری وجود ندارد .در نهایت پیشنهادات زیر
مطرح می شود:
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 ایجاد جداره ها و نماهای فعال در بلوار چمران به جای دیوارهای خالی و بی روح باید ترویج گردد. فضا در بلوار چمران باید به گونه ای باشد که افراد احساس بزرگی کرده و حامی مناعت طبع آن ها باشد. ایجاد نشاط و سرزندگی در بلوار برای استفاده کنندگان از طریق ایجاد چشم اندازهای زیبا در فضاهای عمومی شهری. طراحی فضا در بلوار چمران به شکلی که مردم را در شبکه ها و پیوندهای اجتماعی جذب کرده و همان استفاده کنندگان،فضای عمومی را بستری مناسب برای زندگی اجتماعی خود در نظر گیرند.
 ایجاد فضاهای عمومی با محورهای نفودی بسیار و جلوگیری از ایجاد هرگونه دیوار بسته در جهت ترغیب روابط اجتماعیاستفاده کنندگان از فضا در بلوار.
 استفاده از محوطه سازی ،نرده ها و دروازه های مناسب برای تمایز آشکار بین فضای عمومی و خصوصی جهت برگزیدنقسمتی از فضا در بلوار چمران به عنوان قلمرو توسط مراجعین به فضا.
منابع و مأخذ:
.1

ایزدپناهی ،پریا (« :)1395مقایسه و بررسی ایدئولوژیک نشانه های شهری بوشهر ،پیش و پس از ورود مدرنیته به شهر» ،مجله
مطالعات هنر و معماری ،شماره  4و  ،5صص .40-52

.2

پورجعفر ،محمدرضا .تقوایی ،علی اکبر .صادقی ،علیرضا« :)1388( .خوانش تأثیر ساماندهی «محورهای بصری» بر ارتقاء
«کیفیت محیط» فضاهای عمومی شهری (نمونه موردی :خیابان آزادی تهران)» ،فصلنامه مدیریت شهری ،شماره ،24صص -80
.65

.3

پورجعفر ،محمدرضا .منتظرالحجه ،مهدی« :)1389( .نشانه های شهری ،تعاریف ،گونه شناسی ،مکان یابی ،برنامه ریزی و
طراحی» ،انتشارات طحان/هله.

.4

تابان ،محسن .پورجعفر ،محمدرضا .پورمند ،حسنعلی«:)1390( .هویت و مکان؛ رویکردی پدیدارشناسانه» ،نشریه هویت شهر،
شماره  ،10صص .79-90

.5

ترکاشوند ،عباس .مجیدی ،سحر« :)1392( .بازشناسی برخی نشانه ها در فضاهای شهری» ،نشریه علمی -پژوهشی انجمن
علمی معماری و شهرسازی ایران ،شماره  ،6صص .5-15

.6

چنگیزی ،نگار .احمدیان ،رضا« :)1392( .بررسی شاخص های هویت فضای شهری در بافت تاریخی (نمونه موردی :بازار
کرمان)» ،فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی ،شماره  ،11صص .53-63

.7

خطیبی ،سید محمدرضا« :)1390( .تأثیر متقابل الگوهای رفتاری در احیای هویت محیط شهر (نمونه موردی :محدوده ورودی
سنندج)» ،نشریه هویت شهر ،شماره  ،13صص .63 -73

.8

دهخدا ،علی اکبر« :)1337( .لغت نامه» ،دانشگاه تهران ،تهران.

.9

دهقان ،مهسا« :)1396( .نقش و تأثیر نشانه های شهری بر هویت با تأکید بر خوانایی( ،نمونه موردی :بلوار میرزای شیرازی)»،
پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی بیضا ،استاد راهنما علی شکور.

 .10رزم آرا ،مینا .رضایی ،فاطمه .تقی پور ،ملیحه« :)1395( .تأثیرنشانه های شهری بر حس تعلق شهروندان در منظر شهر شیراز»،
مجله طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر ،شماره  ،2صص .36-44
 .11زیاری ،کرامت اله .مشکینی ،ابوالفضل .حیاتی ،عقیل« :)1392( .ارزیابی هویت اجتماعی در محله های شهری (نمونه موردی:
محله اوین شهر تهران)» ،شماره  ،4صص .589-607
 .12سلطانی ،لیال« :)1388( .نقش نشانه ها در مدیریت منظر شهر» ،نشریه منظر ،شماره ،3صص .74-75

10

بررسی و نقش نشانه های شهری با تأکید بر شناسایی هویت فضا....

 .13صفایی پور ،مسعود .روزبه ،حبیبه« :)1392( .هویت و توسعه پایدار محله ای در شهر شیراز (نمونه موردی :محله فخرآباد)»،
فصلنامه جغرافیا و توسعه ،شماره  ،31صص .107-120
 .14عادلی ،مینا .عبداله زاده فرد ،علیرضا .شکور ،علی« :)1396( .بررسی تأثیر ابعاد اجتماعی بر میزان استفاده مردم از فضاهای
عمومی شهری (نمونه موردی :تفرجگاه چمران-حد فاصل پل شهیدان شیخی تا نیایش)» ،فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی
شهری ،چشم انداز زاگرس ،شماره  ،31صص .1-22
 .15قنبرپور ،مرجان .حیدری ،علی اکبر .قنبرپور ،علی« :)1395( .ارائه مدلی یکپارچه از تعریف و ابعاد هویت مکان و تعیین
شاخص های سازنده هویت (نمونه موردی :ساکنین شهر شیراز)» ،مجله مطالعات هنر و معماری ،شماره 4و ،5صص .1-19
 .16کریمی مشاور ،مهرداد .نگین تاجی ،فرشاد« :)1397( .تأثیر هویت مکانی بر ایجاد حس وابستگی و نقش آن در شکل گیری
منظر شهری (نمونه موردی :شهر یاسوج)» ،نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری ،شماره  ،33صص .69-84
 .17لطفی ،صدیقه .محمدی ،عبدالحمید« :)1391( .بررسی ارتباط نمادهای شهری با هویت شهر (نمونه موردی :شهر گنبد
کاووس)» ،فصلنامه علمی -پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) ،شماره  ،2صص .61-70
 .18لینچ ،کوین« :)1381( .تئوری شکل خوب شهر» ،ترجمه سید حسین بحرینی ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .19مامفورد ،لوییز (« :)1385فرهنگ شهرها» ،ترجمه عارف اقوامی مقدم ،تهران ،وزارت مسکن و شهرسازی ،مرکز مطالعاتی و
تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
 .20مبهوت ،محمدرضا .رهگذر ،محمد .بهادری ،حسین« :)1393( .نقش المان های شهری در کالبد شهر با رویکرد توسعه پایدار
شهری نمونه موردی :مشهد مقدس» ،همایش ملی معماری و شهرسازی و توسعه پایدار.
 .21معین ،محمد« :)1378( .گزیده فرهنگ معین» ،مرکز فرهنگی انتشاراتی رایحه ،تهران.
 .22میرغالمی ،مرتضی .واعظ شهانقی ،امیر .رباطی ،محمدبشیر« :)1391( .نشانه شناسی شهری و نقش آن در خوانایی و شناسایی
محیط (نمونه موردی :محله نازی آباد تهران)» ،نشریه نقش جهان ،شماره  ،1صص .31-42
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