
چکیده 
گون  از یک   سو متأثر از ویژگی های عینی محیط و از سوی دیگر تحت تأثیر شرایط  گونا رفتار فضایی انسان  ها در محیط های 
ک آنها از یک فضا، تا حد زیادی به ویژگی های عینی محیط و شرایط ذهنی آنها  ذهنِی آنها قرار دارد. بنابراین نحوه ادرا
ک ذهن  که چگونگی انطباق  ویژگی های عینی محیط با شیوه های ادرا در شناخت عناصر محیط بستگی دارد. از آنجا 
افراد، یکی از مهمترین چالش های مطرح در حوزه طراحی محیط است، پژوهش حاضر این موضوع را در بستر یک فضای 
کی محیط با استفاده از تئوری روان شناسی  کیفیت ادرا عمومی شهری نسبتًا پیچیده با عنوان بازار بررسی نموده و با ارزیابی 
کی  گشتالت و نیز تحلیل نظام پیکره بندی فضایی بازار با استفاده از روش چیدمان فضا، به تحلیل جنبه شناختی و ادرا
گردید. در  در ارتباط با فضای بازار پرداخته است. پس از معرفی شاخص های مورد نظر در هر دو تئوری، فرایند تحلیل آغاز 
بخش تحلیل چیدمانی، نقشه بازار در محیط نرم افزار فراخوانی شد و با استفاده از خروجِی شاخص هایی چون مخروط 
کیفیت فضایی بازار تحلیل شد. از ُبعد شناختی نیز به منظور استخراج  دید، عمق و یکپارچگی فضایی و قابلیت دسترسی و 
گشتالتی، از روش ترسیم نقشه های شناختی استفاده شد. بنابراین از جامعه آماری مد نظر تحقیق خواسته  شاخص های 
شد از یک ورودی مشخص وارد بازار شده و پس از طی مسیر 30 دقیقه ای در بازار، تصاویر ذهنی خود از ساختار فضایی بازار 
گردآوری اطالعات از هر دو روش، یافته های به دست آمده مورد تحلیل و تطبیق  کروکی ترسیم نمایند. پس از  را در قالب یک 
گاه با اولویت بندی هایی نسبت  کنار هم و  کتورهای متعدد عینی و ذهنی در  که فا کی از آن بود  گرفت. نتایج پژوهش حا قرار 
به یکدیگر، در تشخیص راه یابی صحیح فضا مؤثر هستند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل های چیدمانی یک محیط در 
که این موضوع تا حد  بعضی موارد همسو با نتایج تحلیل شناختی آن محیط و در بعضی موارد نیز در تناقض با آن قرار دارد 

کار رفته در آن است.  زیادی متأثر از ویژگی های فضایی محیط مورد نظر و عناصر به 

گشتالت، بازار قزوین.  کی  گان کلیدی: ویژگی های شناختی فضا، تئوری چیدمان فضا، تئوری ادرا واژ
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1.  مقدمه
فضاهای مختلف عالوه بر وجوه عینی و آشکار شان، دارای ابعاد 
کالبدی  ذهنی و پنهانی نیز هستند که صرفًا با تحلیل ساختارهای 
که در زمره ویژگی های  آنها، قابل استنباط نیستند. این ویژگی ها 
شناختی فضا طبقه بندی می شوند، تا حد زیادی متأثر از نوع و 
افراد با حضور  از فضا هستند.  کننده  افراد استفاده  ک  شیوه ادرا
از  بخشی  حواسشان،  به  مربوط  توانایی های  کمک  با  و  فضا  در 
اطالعات محیط را دریافت می کنند. بسته به نیازها و انگیزه های 
ک  آنها، مواردی از این اطالعات به وسیله سیستم ذهنیشان ادرا
آنها  ثبت  و  شده  ک  ادرا اطالعات  تحلیل  با  نهایت  در  و  می شود 
  .(Pakzad & Bozorg, 2012: در ذهن، شناخت حاصل می شود
(203به این ترتیب، نقشه های ذهنی یا شناختی برای افراد شکل 
که خود حاصل تبدیل یک عینیت به ذهنیت هستند  می گیرند 
است  محیط  یــک  از  افـــراد  ذهــنــی  تصویر  شکل گیری  مبنای  و 
(Ibid: 216). این نقشه های شناختی تا حد زیادی تابع ارزش ها، 
از یک محیط  که  افرادی است  آرزوها و ...  اعتقادات، خاطرات، 
ک  استفاده می کنند. بنابراین می توان چنین ادعا نمود که نوع ادرا
 (Heidari & افراد از محیط های مختلف، متفاوت از یکدیگر است

.Behdadfar, 2016: 127)
ابزارهای مختلفی به منظور تحلیل  و  در سال های اخیر روش ها 
آمده  وجــود  به  مختلف  محیط های  در  ــراد  اف فضایی  رفتارهای 
عبارتی  به  یا  فضا  چیدمان  تئوری  روش هـــا،  ایــن  از  یکی  اســت. 
و  شده  حذف  ناظر  فضا،  چیدمان  روش  در  فضا1ست.  چیدمان 
تنها با استناد به الگوهای چیدمان فضا، سعی در ارائه تحلیل های 
در  این  مــی پــردازد.  فضا  از  استفاده کنندگان  خصوص  در  فضایی 
ابعاد  از  بسیاری  روش،  این  از  صرف  استفاده  در  که  است  حالی 
بوده،  محیط  شناختی  ویژگی های  با  ارتباط  در  که  فضا  پنهان 
و  می بیند  را  فضا  ناظر   " دیگر  عبارتی  به  می شود.  گرفته  نادیده 
ابعاد  به  تنها  فضا  چیدمان  نظریه  در  که  حالی  در  می کند"  درک 
از محیط صرفًا به  او  بنابراین درک  ناظر توجه می شود.  دیــداری 
به  چنین  بنابراین  نیست .  استخراج  قابل  فضا  چیدمان  وسیله 
که استفاده صرف از این روش نمی تواند به شناخت  نظر می رسد 
کننده از آن منجر  همه جانبه یک محیط از منظر افراد استفاده 
ک انسان  شود. در این خصوص از تئوری های مربوط به نحوه ادرا
فضا  از  استفاده کنندگان  ذهنی  وجــوه  بررسی  منظور  به  فضا  در 
ک انسان  گرفته می شود. مکاتب مختلفی چگونگی ادرا نیز بهره 
که از جمله آنها می توان به  از محیط را مورد تحلیل قرار داده اند 
 (Koffka, 1935; Wertheimer, گشتالت  روان شــنــاســی  مکتب 
(1938، مکتب روان شناسی سازشمند یا تبادلی (Ittelson, 1960) و 
مکتب روان شناسی بوم شناختی (اوپتیکی) (Gibson, 1979) اشاره 
ک از طریق  گشتالت بر ادرا کید روان شناسی  نمود. با توجه به تأ
برای  را  مکتب  ایــن  حاضر،  پژوهش  فضا،  در  اشکال  همریختی 
کی افراد از نمونه موردی خود، مد نظر قرار داده است.  تحلیل ادرا
بنابراین در تحلیل پیکره بندی فضا از طریق تئوری چیدمان فضا 
و ابزار نرم افزاری مربوط به آن در این تئوری و در تحلیل ویژگی های 

1 Space syntax

گشتالت استفاده می شود. بر این  کی  شناختی فضا از تئوری ادرا
شناخت  میزان  و  کالبدی  کیفیت  میان  ارتباط  شناخت  اساس 
تأثیر  می تواند  مؤثر"  کالبدی  ساختار  "انتخاب  جهت  در  فضایی 
کاربران  بسزایی در انتخاب طرح فضای شهری متناسب با درک 
شده  یاد  مسئله  تحقیق،  این  چالش  عبارتی  به  و  باشد  داشته 
این دو روش (گشتالت  ترکیبی  به  کارگیری  نــوآوری آن در  و  است 
ارتباط  اســت. در همین  این مسئله  بــرای حل  و چیدمان فضا) 
ــوردی،  بــه عــنــوان نمونه م ایـــران  بـــازار سنتی در  انتخاب یــک  بــا 
ک آنها از  رفتارهای فضایی افراد در این فضای شهری و نحوه ادرا
این فضا با ساختاری نسبتًا پیچیده را مورد تحلیل قرار می دهد. 
که این پژوهش در پی پاسخ به آنان بر آمده، به  بنابراین سئواالتی 

این شکل قابل ارائه است: 
ــازار بــه وسیله  ــ ــدام یــک از ویــژگــی هــای پــیــکــره بــنــدی یــک ب کـ  -

استفاده کنندگان بیشتر درک شده و مود توجه آنها قرار می گیرد ؟
میان  بازار  در  انتخاب مسیر  میان شیوه های  تفاوت هایی  - چه 

افراد آشنا و ناآشنا وجود دارد؟

2. چارچوب نظری
محیط  یک  فضایی  سازمان  تحلیل  در  شد،  یاد  که  گونه  همان 
رفتارهای  می بایست  آن،  کالبدی  ساختارهای  تحلیل  بر  عــالوه 
کات آنها در آن است  که خود متأثر از نوع ادرا فضایی افراد در آن 
یک  فضایی  نظام  تحلیل  گیرد.  قــرار  تحلیل  و  بررسی  مــورد  نیز 
محیط از طریق تئوری چیدمان فضا قابل انجام بوده و در ارتباط 
کی استفاده  با رفتارهای فضایی افراد نیز می توان از تئوری های ادرا
نمود. بنابراین در بخش ادبیات تحقیق حاضر، به بررسی مبانی 

مطرح در این دو حوزه پرداخته می شود.

کیفیت یک  2.1. نظریه چیدمان فضا و ابزارهای آن در تحلیل 
محیط

نظریه چیدمان فضا یا نحو فضا، روشی برای تحلیل ساختار یک 
با تحلیل نحوه چیدمان ریزفضاهای موجود  که در آن  فضاست 
آن  در  موجود  نهان  ویژگی های  به  فضایی،  پیکره بندی  یک  در 
و  تئوری ها  از  مجموعه ای  نظریه  ایــن  واقــع  در  می برد.  پی  فضا 
مقیاس  در  فضا  پیکره بندی  مطالعه  به  که  اســت  تکنیک  هایی 
معماری و شهرسازی می پردازد و در پی کشف چگونگی اثر متقابل 
ساختار پیکره بندی فضا بر رفتارهای اجتماعی استفاده کنندگان 
برای  ابزارهایی  بر  این نظریه مبتنی   .(Hillier, 2007) از آن است
تحلیل ساختارهای مختلف فضایی است که از جمله آنها می توان 
به نرم افزار موجود در این روش با عنوان Depthmap اشاره نمود. 
کالج بارتلت لندن ساخته و ارائه شد و  این نرم افزار نخستین بار در 
از آن به منظور تحلیل پیکره بندی فضاهای مختلف و پیش بینی 
نرم افزار  این  شد.  استفاده  فضاها  آن  در  افراد  مختلف  رفتارهای 
که در تحلیل یک پیکره بندی فضایی  حاوی شاخص هایی است 
کاربست آنها در  کاربرد دارند. در ذیل معرفی این شاخص ها و نحوه 

پژوهش حاضر تبیین می گردد:
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عنوان  با   Depthmap نــرم افــزار  در  شاخص  ایــن  دیــد1:  مخروط   -
ایزوویست معرفی شده است. این مفهوم به معنی مقدار مساحت 
از فضا دریافت  نقطه  استقرار در یک  از  فرد  که یک  دیــدی است 
در  همکارانش  و  داویـــدز   .(Dalton & Holscher, 2007) مــی کــنــد
افراد  جهت یابی  نحوه  تحلیل  منظور  به  قابلیت  این  از  پژوهشی 
نموده اند.  استفاده  آنها  سردرگمی  از  پیشگیری  و  فضا  یک  در 
آنها با طرح عوامل مؤثر بر ناخوانایی یک محیط، فرض را بر این 
که با استفاده از امکانات مخروط دید یا چند ضلعی دید   گذاشتند 
(دسترسی بصری در هر مرحله از حرکت انسان در فضا) در نرم افزار 
چیدمان فضا، می توان به ارزیابی مشکالت جهت یابی افراد در فضا 
بررسی میدان  از  واقع هدف  به   . (Davies &et al, 2006)پرداخت
کارایی محیط  بصری2 به وسیله شاخص ایزوویست، تحلیل میزان 
که  ساخته شده از نظر بصری است(Gibson, 1979) . به این معنی 
هرچقدر مساحت فضای قابل دید از یک نقطه از فضا به وسیله 
افراد موجود در آن فضا بیشتر باشد، تسلط به فضا برای آنها بیشتر 
آنها نقش  از آن فضا در ذهن  شده و در نتیجه جزئیات بیشتری 
می بندد (تصویر شماره1). نتایج پژوهشی در این خصوص نشان 
بیشتری هستند،  دارای محدوده بصری  که  می دهد، فضاهایی 
تمایل بازدیدکنندگان را به منظور توقف در فضا افزایش می دهند 
(Choi, 1999: 250). همچنین در پژوهشی دیگر، این نتیجه حاصل 
کم آشنا به محیط، احتمااًل فضاها  کاربران نا آشنا و  که  آمده است 
و مسیرهایی را ترجیح می دهند که محدوده دید مستقیم بیشتری 
نسبت به آنها وجود دارد (Gordon, 1999: 34). این در حالی است 
که در نمونه مورد بررسی در این پژوهش (بازارهای سنتی ایران)، 
آنها، مسیریابی به  تو و ساختار غیر خطی  تو در  به دلیل ماهیت 
کم آشنا با آن بسیار مشکل و سردرگم کننده  ویژه برای افراد ناآشنا و 
خواهد بود. بنابراین این پژوهش از این ابزار به منظور تحلیل میزان 
دسترسی بصری افراد نسبت به فضاهای مختلف بازار همچنین 

میزان ثبت جزئیات بیشتر از فضا بهره خواهد برد. 

 Summer,( انسانی  دید  ایزوویست  نمایش  شماره1:  تصویر 
)2015: 126

قابلیت دسترسی3 : قابلیت دسترسی در نظریه چیدمان فضا در 
دو حالت دسترسی فیزیکی و دسترسی بصری قابل سنجش است. 

1 Isovist
2 Visual field
3 Visibility 

کتور  در نرم افزار Depthmap شاخص دسترسی فیزیکی به وسیله فا
کتورهای قابلیت دید  عمق و شاخص دسترسی بصری به وسیله فا
یا به عبارتی محور دید مورد ارزیابی قرار می گیرد. تفاوت شاخص 
که در تحلیل  دسترسی بصری با شاخص ایزوویست در این است 
مکانی  موقعیت  با  ناظر  یک  منظر  از  دیــد  مساحت  ایزوویست، 
مشخص در فضا عرضه می گردد (در این تحلیل ناظر می تواند در 
که در  کند). این در حالی است  هر نقطه بایستد و فضا را مشاهده 
تحلیل دسترسی بصری، دید نسبت به مرکز فضا سنجیده می شود. 
به عبارتی دیگر در تحلیل ایزوویست، موقعیت مکانی ناظر در فضا 
مشخص می شود و مساحت دید نسبت به آن موقعیت تحلیل 
که در تحلیل دسترسی بصری، دید  می شود. این در حالی است 
از مرکز فضا و به صورت شعاعی مورد تحلیل قرار می گیرد. به این 
کم  ترتیب تمام فضا به نقاطی با قابلت دید زیاد از مرکز، دارای دید 

 .(Tversky, 2003: 69) و بدون دید تقسیم می شود
عمق فضایی4: عمق فضایی در نظریه چیدمان فضا به دو صورت 
از  متر)  به  فاصله    متریک(  و  فضا)  تعویض  مرحله ای ( با  یا  گامی 
نقطه ای معین تعریف می شود. در رابطه با اثرات عمق در شناخت 
پیکره بندی فضا نتایج تحقیقی نشان از این مسئله دارد، افرادی 
که با فضا آشنایی الزم را ندارند، به منظور شناخت فضا و بازگشت 
که در مرحله  کوتاه تر  به نقطه ابتدایی مسیر، معمواًل مسیرهای 
عمق کمی قرار دارند را ترجیح می دهند ( Choi, 1999: 249) و نتایج 
عمق  با  فضاهایی  کاربران،  که  می دهد  نشان  نیز  دیگر  تحقیقی 
 (Wineman(متریک و گامی) کمتر را بیشتر مورد بازدید قرار می دهند
(et al , 2006: 43-44 &. بنابراین شاخص عمق فضایی، به ارزیابی 

کی محیط می پردازد. کیفیت پیمایشی _ ادرا
یکپارچگی فضایی5: در نظریه چیدمان فضا، به فضایی یکپارچه 
کم  عمق  در  آن  اجـــزای  بیشتر  کــه  مــی شــود  گفته  هم پیوند  یــا  و 
کتور  فا این  باشند.  زیــادی  فضایی  ارتباطات  دارای  و  گرفته  قرار 
فضا)  از  معنی  شعاع  در  یکپارچگی  (بررسی  محلی6  گونه  دو  به 
نتایج   .(Hillier, 2007: 99) مــی پــذیــرد انجام  فضا)  گیر7( کل  فرا و 
که نسبت به مسیر ناآشنا هستند  تحقیقی نشان می دهد، افرادی 
کمی با فضا دارند، عمومًا برای به دست آوردن درک  و یا آشنایی 
که یکپارچگی  درستی از فضا، اجزایی از مسیر را ترجیح می دهند 
چنین  ــع  ــ درواق باشند.  داشــتــه  بیشتری  پیش بینی  قابلیت  و 
فضاهایی فرصت های انتخاب بیشتری برای بازدیدکنندگان فراهم 
کاربران  که در نتیجه به شناخت صحیح فضا به وسیله  می کنند 
می انجامد (Peponis & et al, 1990: 78). همچنین نتایج پژوهش 
که در مسیرها و فضاهای یک مجموعه  دیگری نیز نشان می دهد 
کاربری عمومی، بخش های یکپارچه تر و دارای دسترسی بصری  با 
فضاهای  نسبت  به  باالتری  بازدید  میزان  معمول  طور  به  باالتر، 
کمتر دارند. بنابراین لحاظ  جدا افتاده و دارای دسترسی بصری 
کاربران  که  نمودن چنین حالت هایی در فضا در رابطه با فضاهایی 

4 Metric depth 
5 Integration
6 Local integration
7 Global integration
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 (Wineman & etثابتی ندارند، از اهمیت بیشتری برخوردار اســت
کیفیت  (al , 2006: 35. بر این اساس یکپارچگی فضایی به ارزیابی 

کی محیط می پردازد. دیداری _ ادرا
و  مطلوب  کیفیت  ارزیابی  شده،  یاد  کتورهای  فا معرفی  از  هدف 

خوانای محیط و در نتیجه بررسی حاالت راه یابی در فضاست. 

ک یک محیط گی های شناختی فضا و تأثیر آن بر ادرا 2.2. ویژ
ُجست وجوی  به  تمایل  گاه  ناخودآ یا  گاه  خودآ صورت  به  انسان 
نظر  از  و  یافته  معنا  دنیا  از  درَکـــش  بــراســاس  که  دارد  الگوهایی 
کل باشد (Bell, 2007: B: 11). هر  زیبایی، دارای تناسبات جزء با 
که  محیطی (طبیعی یا مصنوع) از عناصر و اجزایی تشکیل شده 
نحوه برهمنشینی این عناصر، الگوهای مختلفی را از منظر کیفیات 
که با عنوان ویژگی های شناختی  فضایی ایجاد می کنند. این ابعاد 
مــواردی چون میزان محصوریت،  فضا شناخته می شوند شامل 
میزان درهم چفت شدگی، تداوم، تشابه، ریتم، تناسب، مقیاس، 

.(Bell, 2007: A) سلسله مراتب و مواردی از این قبیل هستند
انسان ها با حضور در فضا با توجه به نوع گرایشات، پیش داوری ها و 
تجارب شخصی شان، از این ویژگی ها اطالعات مختلفی را دریافت 
کسب اطالعات از محیط براساس  که شامل  می کنند. این فرایند 
 (Pakzad ک نامیده می شود نوع نگرش و نیازهای افراد است، ادرا
ک،   (Bozorg, 2012:  109 &.اطالعات به دست آمده از مرحله ادرا
تبدیل  ذهنی  تصاویر  سری  یک  به  و  شده  طبقه بندی  ذهن  در 
که پس از ثبت در حافظه به شناخت تبدیل می شوند  می شوند 
عنوان  با  مفهومی  شکل گیری  امر  این  حاصل   .(Robert, 2003)
یا  مکان  یک  از  تصویری  شامل  که  است  شناختی"  "نقشه های 
در  واقعیت  از  سازمان یافته  نماینده  عنوان  به  که  است  محیط 
مغز یک فرد بسط یافته و به عنوان نتیجه ای از اطالعات دریافت 
  .(Clark, 1998: 120) شده، محفوظ و قابل احضار و تفسیر است
نقشه های شناختی از روش های مختلفی قابل بازنمایی هستند 
کارتوگرافیک است  که یکی از رایج ترین این روش ها، نمایش های 

نقشه های  ترسیم  عنوان  با  که  شیوه  ایــن   . (Behforuz, 1991)
ابداع  لینچ  وسیله  به  بار  نخستین   می شود،  شناخته  نیز  ذهنی 
کنون نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این نقشه ها شامل  شد و تا
که به صورت دو بعدی از دید افقی مانند پالن  کروکی هایی هستند 
ترسیم شده و بازنمایی فیزیکی نقشه های شناختی تلقی می شوند 
کننده سعی بر آن دارد، آنچه  (Oliver, 2007). در این روش ترسیم 

کند. کاغذ ترسیم  کروکی وار بر روی  از فضا در ذهن دارد را 

گی های شناختی فضا با استفاده از  2.3. راهکارهای درک ویژ
کی گشتالت تئوری ادرا

ک انسان از محیط پیرامونش  مکاتب مختلفی به بررسی نحوه ادرا
مکتب  ــه  ب مــی تــوان  آنــهــا  مهمترین  جمله  از  ــه  ک پــرداخــتــه انــد 
 ،(Koffka, 1935; Wertheimer, 1938) گشتالت  روان شناسی 
مکتب روان شناسی سازشمند یا تبادلی (Ittelson, 1960) و مکتب 
روان شناسی بوم شناختی (اوپتیکی) (Gibson, 1979) اشاره نمود. 
کی و هم ریختی  گشتالت بر الگوهای ادرا که روان شناسی  در جایی 
ک محیطی با فرایند شکل گیری نظام  بین شکل ها و تجربیات ادرا
عصبی در انسان عالقه مند است، روان شناسی سازشمند تجربه 
را مبنا قرار  انسان و پیرامونش  ارتباط متقابل  از محیط و  انسان 
ک را مانند فرایندی سازشمند بین مشاهده گر و محیط  داده و ادرا
اپتیکی  روان شناسی  دیگر  سویی  از  می دهد.  قــرار  بررسی  مــورد 
گیبسون، محیط و بوم را پایه و اساس تمامی داده ها می داند. او 
گونه ای مستقیم و بدون  که داده هــای محیطی به  معتقد است 
نیاز به نیروی پردازش محیطی و به وسیله حواس حسی آدمی _ 
که به مثابه یک سیستم عمل  شامل بینایی، بویایی و المسه _ 

.(Motallebi, 2001: 86)می کند، دریافت می شود
به  بیشتر  توجه  خاطر  به  گشتالت  مکتب  فــوق،  مکاتب  میان  از 
ویژگی های شناختی فضا و تأثیر نوع همنشینی عناصر فضا بر نحوه 
ک استفاده کنندگان، بیش از دیگر مکاتب مورد توجه معماران  ادرا

گرفت.  و شهرسازان قرار 

شناخت فضایی و پیکره بندی فضایی

نقشه پردازی شناختی

مشاهده                پیکره بندی فضایی و رفتار فضایی                 چیدمان فضا

Kim, 1999 :تصویر شماره2: رابطه میان شناخت فضایی و پیکره بندی فضایی، منبع

شناخت فضایی و رفتار فضایی
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کِل ساختار  براساس این تئوری، در رویارویی انسان با یک فضا، 
آن مورد دریافت قرار می گیرد و نه تك تك اجزاي آن. آنچه در نظریه 
کرده بود، یافته ها  گشتالت توجه هنرمندان را بیشتر به خود جلب 
گاهي  خودآ موجب  ــداری  دی ادراك  زمینه  در  که  بود  تجربیاتي  و 
بیشتر هنرمند در خلق اثر مي شد  (Geroter, 2011: 36).  طبق این 
گشتالتی هستند، اّما  کیفیات  کات انسان داراي  نظریه، همه ادرا
اجزاي سازنده آنها فاقد این خصوصیاتند.  براي مثال، فرد خطي 
کامل مي بیند  که از اجتماع تعدادي نقطه به وجود آمده را به طور 
و توجهی به تک تک نقطه های سازنده آن ندارد. یا در مثالی دیگر 
طبق این نظریه، تغییر در عرض راه ها موجب دسته بندی فضاها 
در ذهن انسان و در نتیجه ایجاد نقشه های شناختی متناسب با 
کلیت فضا در درک فضا از جزئیات آن  فضا می گردد. بنابراین نقش 

.(Shapurian, 2007) بیشتر است
از هر چیز به  را بیش  گشتالت توجه طراحان  که در نظریه  آنچه   
که در زمینه ادراك بصري  کرد، یافته ها و تجربیاتي بود  خود جلب 
گاهي بیشتر طراح در خلق اثر مي شد. به عبارتی دیگر  موجب خودآ
بازارها،  "دانش  راسته  مانند  فضاهایی  در  که  می آید  بر  طور  این 
گشتالتی" افراد به شناخت بصری فضا  و در نتیجه به راه یابی آنها 
کمک می نماید(Kirasic & et al, 1984: 479).  طبق  در طول مسیر 
که فضا دارای ویژگی های گشتالتی مناسبی  این نظریه، در صورتی 
مسیر  به  کم آشنا  و  ناآشنا  افــراد  بــرای  حتی  درآن  راه یــابــی  باشد، 
 (Canter & Kagg, 1975; McCormack می گیرد صــورت  ساده تر 
با توجه  که  (et al, 2008 & . بنابراین در مجموع به نظر می رسد 
کیفیت  ک بصری بر شناخت ساختار فضا،  به تأثیر مستقیم ادرا
ک بصری نیز دارای اهمیت است. طبق  نشانه های مربوط به ادرا
مي تواند  ذهن  که  اطالعاتي  مقدار  بــراي  پژوهشگران  یافته های 
اطالعات  مقدار  که  زماني  دارد.  وجود  محدودیت  کند،  پیگیري 
کردن آنها با استفاده از  بصري زیاد مي شوند، ذهن درصدد ساده 
گشتالت در یاري رساندن به  گروه بندی بر مي آید. از این رو اصول 
(Tversky, 1992: 135- ذهن انسان، نقش مهمي برعهده دارند
به شناخت  نهایتًا  گشتالت،  قوانین  براساس  گروه بندی  (6. این 
مطلوب  شناختی  نقشه های  خلق  نیز  و  انسان  وسیله  به  فضا 
امر  که  گشتالتی  راهکارهای  از  برخی  می شود.  منجر  آنها  توسط 
یاد شده را میسر می سازد و مسیر رسیدن به شناخت فضایی در 
مجموعه ای نظیر بازار را تسهیل می نماید، به شرح زیر توصیف و 

تشریح می گردد:
که چشم انسان  اصل تداوم: این اصل بر این موضوع داللت دارد 
کردن اجزای موجود در یك ساختار بصري است  مایل به دنبال 
و  نیافته  تغییر  آن  در  موجود  مایه های  جهت نقش  که  جایي  تا 
مانعي در آن ایجاد نشده باشد. بر این اساس چشم ما طي یك 
گهاني  نا صــورت  به  و  نامنظم  منفصل،  اجــزای  به  فطري  فرآیند 
 (Lang, 2014: 100 & Rezazadeh,کننده، استمرار مي بخشد تغییر 
که مطابق  (35-34 :2008 . بنابراین می توان چنین استنباط نمود 
با این اصل، ذهن انسان به منظور به خاطر سپردن اشیا طی یک 
فرایند شناختی به دنبال ایجاد نظم، دسته بندی و تشبیه آن به 
که از قبل در آن وجود داشته است. از این رو به  نظر  اجزایی است 

کاماًل یکسان) نسبت  که اجزای منظم و دارای ریتم (و نه  می رسد 
به مجموعه های نامنظم، فرایند شناختی مناسب تری را در ذهن 

  .(Appleyard, 1970: 107)کاربران ایجاد می نمایند
که  را  عناصري  فطری  صــورت  به  انسان  چشم  مشابهت:  اصل 
داراي خصوصیات مشابه یکدیگر هستند، به صورت یك مجموعه 
این  بر   . (Geroter, 2011: 34-36) مي بیند  واحــد  گــروه  یك  یا  و 
گر همه اجزای یک مجموعه از فضا دارای  اساس به نظر می رسد ا
خصوصیات بصری مشابه باشند، به دلیل تکرار و مشابهت همه 
میان  خاصی  تفاوت  ذهن  و  می رسد  نظر  به  یکسان  آن،  عناصر 
آنها قائل نیست. این مسئله در رابطه با شناخت فضا نیز صادق 
( در  از نقاط فضا  اســت . وجــود تمایز قابل درک و مؤّکد در برخی 
تکرار در بخش های دیگر فضا) موجب دسته بندی  عین داشتن 
عناصر در ذهن شده و این امر در نهایت به شکل گیری نقشه های 
شناختی در ذهن افراد منجر می شود. چنین فرایندی می تواند به 
کالبد فضا به  ِالمان ها و یا تغییر در  گره، نشانه ها و  وسیله ایجاد 

 .(Tversky & Lee, 1999: 60-62) وجود آید
اصل مجاورت: این اصل بر موضوع "نزدیکی لبه ها" داللت دارد 
که هرچه عناصر موجود در یک ساختار بصری به  و معتقد است 
دیده  واحــد  گــروه  یك  عنوان  به  بیشتر  باشند،  نزدیک تر  یکدیگر 
کناري اجزاي  که لبه هاي  خواهند شد و این زماني اتفاق مي افتد 

.(Shapurian, 2007: 97)  کنار هم قرار بگیرند یك ساختار در 
ساختار  یك  است که  این  بیانگر  اصل  این  فراپوشانندگی:  اصل 
بصري در مجموع، ممکن است از چندین گشتالت کوچك تشکیل 
گشتالت هاي بزرگ تر  بـــراي  زیرمجموعه هایي  کــه  باشد  شــده 
محسوب شوند. این گشتالت بزرگ تر، از خواص گشتالتی قوي تري 
معنی  این  به  اســت.  برخوردار  کوچك تر  گشتالت هاي  به  نسبت 
زودتری  شوندگی  درک  قابلیت  ساختار  یک  کلی  دسته بندی  که 
بنابراین  دارد.  آن  کوچک تر  و  دهنده  تشکیل  اجــزای  به  نسبت 
نیاز  بیشتری مورد  زمان  باشند، مدت  کوچک تر  اجزا  این  هرچه 
کوچک تر) و هرچه  است تا به وسیله بیننده درک شوند(گشتالت 
به  بالفاصله  یا  و  کمتری  زمان  در  باشند،  بزرگ تر  اجــزای سازنده 
 ،Ibid ) (گشتالت بزرگ تر)کننده قابل درک هستند وسیله بازدید 

.(94
- اصل روابط نقش و زمینه : خوانش یك تصویر با توجه به تضاد 
را  ما  توجه  آنچه  مي شود.  ممکن  که  است  زمینه  و  شکل  میان 

.(96 ،Ibid )بیشتر جلب مي کند، شکل و غیر از آن، زمینه است
در مجموع با توجه به قابلیت های یاد شده در قوانین گشتالت، به 
 نظر می رسد که با استفاده از اصول مرتبط با این نظریه، می توان به 

کی محیط پرداخت.  کیفیات دیداری _ ادرا بررسی 

2.4. پیکره بندی بازارهای سنتی و شناخت فضایی آن
به طور کلی شکل بازارها به دو گونه  خطی و متمرکز تقسیم می شود 
که اغلب بازارهای ایرانی در دسته  نخست جای می گیرند. ساختار 
فضایی این گونه بازارها عمومًا متشکل از دو ردیف حجره در مقابل 
یکدیگر است که غالبًا سقف، آنها را به هم پیوند داده و دارای بافت 
کاروانسرا، تیمچه، دربند، چهار  ویژه ای هستند. بناهایی از قبیل 
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سوق، مسجد، مدرسه و آب انبار از جمله متعلقات آنها به شمار 
بــازار  کالبد  که  آنجا  از   .  (Khanmohammadi, 2006: 5)مـــی آیـــنـــد
سهولت  به  آن  در  متنوع  کاربری های  وجود  است،  انعطاف پذیر 
ممکن می شود و متناسب با نیاز هر دوره، بخش های مختلف بازار 
کاربری های متفاوتی به خود بگیرد. در چنین ساختاری،  می تواند 
کابری های سازگار برای تأمین  کابری های ناسازگار به مرور حذف و 
 (Shirvani & et al, 2017:نیازهای روزمره افراد افزوده شده اســت
گروه مختلف  کنندگان از بازار" و "َکَسبه" به عنوان دو    ( 54. "بازدید 
کاربران اصلی بازار هستند، درک متفاوتی از بخش های مختلف  که 
مختلفی  عوامل  تابع  فضا  از  شناخت  میزان  ایــن  که  ــد  دارن ــازار  ب
مسیر  امنیت  مسیر،  مناسب ترین  و  کوتاه ترین  شناسایی  چون 
و مواردی از این قبیل است (Kiaee & et al, 2018: 50-52) . به 
کیفیات فضا و راهکارهای مورد استفاده افراد در  منظور شناخت 
رسیدن به هدف مورد نظرشان، نیاز است ابتدا فضا شناخته شود 
که  گیرد  کی آن مورد بحث و بررسی قرار  و سپس ویژگی  های ادرا
گشتالتی در صدد این  این پژوهش با ترکیب داده هــای نحوی و 

شناخت است. 

2.5. چارچوب نظری تحقیق حاضر
ویژگی های  بــا  ارتــبــاط  در  تفضیل  بــه  تحقیق  ادبــیــات  بخش  در 
کاربرد  روش  هچنین  و  محیط  شناختی  و  فضایی   پیکره بندی 
آنها صحبت شد. در این تحقیق  با توجه به قابلیت های نظریه 
چیدمان فضا در تحلیل پیکره بندی فضا، از این شیوه در بررسی 
کالبدی بازار استفاده خواهد شد. در این خصوص از شاخص هایی 
چون "مخروط دید"، "قابلیت دسترسی"، "عمق فضایی" و "میزان 
یاد شد،  که  اما همانگونه  یکپارچگی فضایی" استفاده می شود. 

کیفیت بصری محیط  در نرم افزار Depthmap ، مبنای تحلیل فضا، 
است که از استقرار یک ناظر فرضی در فضا به دست می آید و همین 
امر اساس انجام تحلیل های متنوع و پیچیده تر را فراهم می آورد. 
ابزار رایانه ای می توان به تحلیل  از این  بر همین مبنا با استفاده 
این  که  یافت  دست  ناظر  یک  دید  از  فضا  در  بصری   _ پیمایشی 
از طریق تحلیل شاخص هایی چون "مخروط دید"، "قابلیت  امر 
انجام  فضایی"  یکپارچگی  "میزان  و  فضایی"  "عمق  دسترسی"، 

گام، محیط  می گیرد. بر این اساس در فرایند تحقیق در نخستین 
بازار با استفاده از تئوری چیدمان فضایی مورد تجزیه و تحلیل قرار 
می گیرد که در این خصوص با در نظر گرفتن ویژگی های مؤلفه های 
رایــانــه ای  ابــزارهــای  وسیله  به  دیــد  مخروط  شاخص   چیدمانی، 
ابزار  وسیله  به  دسترسی  قابلیت  بصری"؛  گره های  و  "ایزوویست 
وسیله  به  فضایی  عمق  دسترسی"؛  قابلیت  و  محوری  " خطوط 
و  نسبی"  عمق  میانگین  و  گامی  عمق  متریک،  "عمق  ابــزارهــای 

کاربران  ک محیط به وسیله  کیفیت ادرا نحو فضا قابلیت بررسی 
را به شکل مستقیم و با درصد باالیی از احتمال وقوع ندارد.  به 
منظور بررسی همه جانبه و صحیح ویژگی های فضایی بازار از ابزار 
دیگری نیز بهره جسته شد. بنابراین در ارتباط با تحلیل ویژگی های 
گشتالت نیز  کاربران از فضا، از تئوری  ک  شناختی فضا و نحوه ادرا
که در ارتباط با آن از اصول "مشابهت" ، " تداوم"،"  استفاده می شود 
گرفته شد.  مجاورت" "فراپوشانندگی" و " روابط نقش و زمینه" بهره 
که در بررسی نحوی بازار از  بر این اساس می توان چنین پنداشت 
گرفته می شود و در بررسی شناختی  کی بهره  تحلیل دیداری_ادرا
(تصویر  شد  خواهد  گرفته  بهره  کی  پیمایشی_ادرا الگوی  از  بــازار 
کاربست این  شماره3) . در ادامه و در بخش روش تحقیق، نحوه 

دو شیوه  تحلیل در پژوهش حاضر ارائه خواهد شد. 

3. روش 
ک  که یاد شد، در تحقیق حاضر به منظور سنجش ادرا  همانگونه 
تئوری  دو  از  فضا  پیکره بندی  و  شناختی  ویژگی های  از  کاربران 
گشتالت استفاده می شود. با توجه به این مسئله  چیدمان فضا و 
که در پژوهش حاضر، "بازار قزوین" به عنوان نمونه پژوهشی در نظر 
گرفته شده، می بایست از هر یک از تکنیک های یاد شده، ابزارهای 
کاربری فضای تجاری_ اجتماعی بازار انتخاب و مورد  متناسب با 
که این موضوع در چارچوب نظری تحقیق به  گیرد  استفاده قرار 
گرفت.  گشتالتی مد نظر قرار  منظور انتخاب شاخص های نحوی و 
کیفی   _ کمی  ترکیبی  نــوع  از  تحقیق  ایــن  در  پژوهش  روش  نــوع 
کیفی  کمی و  است. در این روش ، پژوهشگر عناصر رویکردهای 
کامل تر و درک عمیق تر پدیده ها با  را به منظور تحقق نتیجه بهتر و 

یکدیگر ترکیب می کند.

تصویر شماره3: مدل مفهومی پژوهش زار 
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و  ابزارهای "هم پیوندی (محلی  از  استفاده  با  یکپارچگی فضایی 
گیر) " مورد ارزیابی قرار می گیرند. فرا

با توجه به پیچیدگی فضایی بازارها و نیز دخالت عوامل شناختی 
ک استفاده کنندگان، صرف تحلیل پیکره بندی فضایی  فضا بر ادرا
بدون توجه به رفتارهای فضایی استفاده کنندگان، به نظر ناقص 
گام دوم پژوهش به استخراج و تحلیل  می آمد. بر همین اساس در 
در  و  می شود  پرداخته  ــازار  ب فضای  از  افــراد  شناختی  نقشه های 
گشتالت و اصول مربوط به آن در  کــی  این راستا نیز از تئوری ادرا
یک  براساس  که  بخش  این  می شود.  گرفته  بهره  فضا  شناخت 
افراد  شامل  نفره  گروه 15  دو  از  می گیرد،  انجام  میدانی  پیمایش 
خواسته  آن  به  انــدک  آشنایی  با  یا  و  ناآشنا  ــراد  اف و  فضا  به  آشنا 
که از یک ورودی مشخص وارد بازار شده و پس از بازدید از  می شود 
فضاهای مختلف بازار (شامل راسته های اصلی، فرعی و تیمچه ها) 
را  گرفته است  بازار در ذهنشان شکل   از  که  نقشه های شناختی 
کروکی  کروکی ارائه نمایند. همچنین در زمان ترسیم  در قالب یک 
گفتنی  مورد نظر، اظهارنظرهای ایشان نیز ثبت و پیاده سازی شد. 
که شامل افراد ناآشنا به فضا بودند، از  گروه 15 نفره نخست  است 
کارشناسی معماری (ترم پنجم  میان دانشجویان غیر بومی مقطع 
به بعد) انتخاب شدند. به تبع این افراد بنا به رشته تحصیلی شان، 
گروه 15  که  کروکی بودند. این در حالی است  دارای دانش ترسیم 
کسبه  نفره دوم، عمومًا از میان استفاده کنندگان روزمره بازار و یا 
انتخاب شدند و دانش خاصی در ارتباط با ترسیم کروکی نداشتند. 

گام  از هر دو  گام سوم و در جمع بندی، موارد به دست آمده  در 
گرفت. پیشین طی یک فرایند تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار 

3.1. معرفی نمونه موردی
در این پژوهش بازار سنتی قزوین به عنوان نمونه موردی تحقیق 
انتخاب شده است. مجموعه تاریخی بازار قزوین و بناهای مرتبط 
با آن ، در مرکز بافت قدیمی شهر و در مجاورت خیابان امام خمینی 
اسالمی ایــران به  و از مجموعه های با ارزش معماری  قــرار گرفته 
شمار می آید. به دلیل اهمیت شهر قزوین در دوره هــای مختلف 
تاریخی، بازار قزوین نیز از سابقه زیادی برخوردار است، اّما بناهای 
بر جای مانده، معرف آثاری از دوره صفویه به بعد و به ویژه دوره 
قاجاریه است(Mollazadeh & Mohammadi, 1993) . این فضای 
تجاری دارای سه ورودی اصلی منتهی به "زرگر بازار"، "سرای لباس 
از بر خیابان امام خمینی (ره)، چند  فروش ها" و "میوه فروش ها" 
دو  کــوروش ،  خیابان  به  منتهی  پارکینگ  بخش  از  فرعی  ورودی 
ورودی از مدخل مسجدالنبی و تعدادی ورودی فرعی از بر خیابان 
مولوی است. مساحت تقریبی زیربنای بازار 20 هکتار (به انضمام 
و  ضرابخانه  و  انبار  آب   ، حمام  چند  سعدالسلطنه،  کاروانسرای 
حیاط مسجدالنبی) است و حدود 30 راسته فرعی و اصلی و 500 
(تصویر     (Mohammadzadeh & et al, 2006: 334)دارد حجره 

شماره5). 

کید بر حواس دیداری و سایر حواس، مأخذ: نگارندگان ک فضا به وسیله انسان با تأ تصویر شماره4: فرایند ادرا

)Mohammadzadeh & et al, 2006: 335) تصویر  شماره5: مجموعه بازار قزوین
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4. بحث و یافته ها
4.1. تحلیل چیدمانی بازار

که در بخش ادبیات تحقیق نیز بیان شد، چهار عامل  همان گونه 
چیدمانی مخروط دید، قابلیت دسترسی، عمق فضایی و میزان 
ویژگی های چیدمانی فضا،  ارزیابی  به منظور  یکپارچگی فضایی 
شماره1  جدول  در  گردید.  انتخاب  شده،  یاد  تعاریف  به  توجه  با 
به بررسی شکلی و عددی مجموعه بازار شهر قزوین با استفاده از 
نرم افزار دپث مپ برای تحلیل پیکره بندی فضایی پرداخته شده 
که در تحلیل عددی  عوامل  است. بیان این نکته ضروری است 
یاد شده، میانگین اعداد به دست آمده از نرم افزار1 مورد بررسی قرار 

می گیرد.
که پیش از این نیز یاد شد در پژوهش  - مخروط دید: همان گونه 
نــرم افــزار  در  ایزوویست  شاخص  وسیله  به  دیــد  مخروط  حاضر، 
از  بازار  که  این  به  توجه  با  قرار می گیرد.  تحلیل  Depthmap مورد 
سمت خیابان امام  خمینی دارای سه ورودی اصلی است، مراحل 
گرفت  انجام  مرحله  سه  در  ورودی  سه  این  ازای  به  ایزوویست 
نخست،  ورودی  از  ایزوویست  اعمال  شامل  نخست  مرحله  که 
مرحله دوم شامل اعمال ایزوویست از ورودی دوم و مرحله سوم 
شامل اعمال ایزوویست از ورودی سوم است. مندرجات شکلی 
و عــددی جــدول شــمــاره1در خصوص مقادیر میانگین به دست 
ایزوویست ها (مخروط دید) در ورودی هــا نشان می دهد  از  آمده 
که این مقدار در مرحله دو در بیشترین مقدار قرار دارد (میانگین 

مــوضــوع،  ایـــن  عــلــت  کــه  مــی رســد  نــظــر  ــه  ب چنین   .(3948.1  =
عقب نشینی ورودی نسبت به معبر اصلی در این ناحیه از بازار در 
از  کــی  ادرا و  فضایی  ویژگی  دیگر  باشد. این  ورودی  دو  با  مقایسه 
جمله "تمهیدات ساختاری مؤثر" در شناساندن بخش ورودی پر 
رفت وآمدتر نسبت به معبر اصلی است. این موضوع با مشاهدات 
عینی نگارندگان در ارتباط با حجم عبورومرور افراد از این ورودی در 
مقایسه با دو ورودی دیگر به دلیل شاخص بودن آن نیز سازگاری 
که از ناحیه ورودی ها انجام  دارد. عالوه بر سه مرحله ایزوویست 
میزان  بیشترین  که  می شود  گیر، مشاهده  فرا دید  یک  گرفت، در 
دارد  وجـــود  ســراهــا  و  حــیــاِط تیمچه ها  فــضــای  در  دیــد  مــخــروط 
(میانگین = 3046.9). این تیمچه ها و مجموعه حجره ها و حیاط 
کاروانسرای مجاور آن  کنار  که عمومًا در قلب بازار و در  میانی آنها 
این  می کنند. وجود  ایفا  را  بازار  تنفسی  مجرای  دارنــد، نقش  قرار 
کاستن نسبت توده  فضاهای خالی در میان توده انبوه بازار ضمن 
کرده و با خلق سلسله  به فضا، دیدی مطلوب در میانه بازار ایجاد 
کیفیتی  بـــازار،  میانه  در  بــاز  به  بسته  فضای  از  دسترسی  مراتب 
کرده  متفاوت در پیکره بندی بازار از منظر دسترسی بصری خلق 
کالبدی _ فضایی، به ایجاد  است. این موضوع عالوه بر جنبه های 
تعامالت اجتماعی _ اقتصادی (به دلیل دسترسی دیداری مطلوب 
راسته های  با  که  فضایی  تفاوت  به  توجه  با  مناسب  شناسایی  و 
کمک می نماید. از سویی دیگر همان  اصلی و فرعی بازار دارد) نیز 
ایزووستی   _ بصری  گره های  تعداد  به  مربوط  تصویر  در  که  گونه 

جدول شماره1: بررسی شکلی و عددی پیکره بندی بازار قزوین با استفاده از نرم افزار دپث  مپ

مخروط دید
تعداد گره های بصری- 

ایزووستی
خطوط محوری

 

میانگین
مرحله1: 
2205.47

3046.91202239.18 (حیاط ها)مرحله3: 1672.23 مرحله2: 3948.1 

همپیوندی در شعاع nمیانگین عمق نسبیعمق متریکعمق گامیقابلیت دسترسی
همپیوندی در شعاع 

20 متر

8.0363.78173.5363.730.200.65میانگین

از بنا را به  که برش های افقی  1 نرم افزار دپث مپ این قابلیت را دارد 
کرده و به ازای هر شبکه (پیکسل) یک عدد  کوچک تقسیم  شبکه های 

ارائه نماید. بنابراین با توجه به ازدیاد اعداد به دست آمده، از میانگین 
که توسط خود نرم افزار ارائه می شود، استفاده خواهد شد.  آنها 
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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

سی وسه شــمــاره 

حیاط  در  بصری  گــره هــای  میزان  بیشترین  مــی شــود،  مشاهده 
که  تیمچه ها و در محل تالقی راسته های بازار به وجود آمده است 
گره های بصری و البته فیزیکی در این مکان ها،  با توجه به وجود 
نیز  اساس  این  بر  دارد.  وجود  آنها  از  بیشتری  عبورومرور  احتمال 
وجود تعامالت اجتماعی متفاوت در این فضاها تأیید می شود و 
کارآمدی ساختار یاد شده منطبق بر عملکرد فضا و تا حد امکان  به 

خوانایی فضاها در عین ایجاد تنوع منجر می شود.   
به  فضا  چیدمان  تئوری  در  شاخص  این  دسترسی:  قابلیت    -
مــورد  دسترسی  قابلیت  و  مــحــوری  خطوط  مؤلفه های  وسیله 
یافته های جدول  از  که  قرار می گیرد. همان گونه  تحلیل  و  تجزیه 
طور  به  پیداست،  محوری  خطوط  به  مربوط  بخش  در  شماره1 
متوسط میدان دید محوری در تمامی قسمت های بازار 38.9 متر 
است که مقدار بیشینه آن در بخش راسته میوه فروش ها (راسته 
کمترین مقدار آن   انتهای سمت چپ در پالن بــازار) واقع شده و 
در برخی از راسته های فرعی دیده می شود. این مقدار در فضای 
بعضی  در  و  اصلی  راسته های  از  کمتر  تیمچه ها  حیاط  داخلی 
تیمچه ها  این  اســت.  کمتر  نیز  فرعی  راسته های  بعضی  از  مــوارد 
شرایط  از  داخلی شان  فضای  در  دیــد  مخروط  که  ایــن  وجــود  با 
هستند  ضعیف  دید  محور  منظر  از  اما  اســت،  برخوردار  مناسبی 
این فضاها در  امر محدود بودن چارچوب هندسی  این  که علت 
مقایسه با راسته های خطی بازار و نیز ورودی های غیرمستقیم و 
باریک از راسته های بازار به داخل آنهاست. این موضوع باوجود 
ویژه  به  حجره ها  حریم  ارتقای  باعث  امنیتی،  لحاظ  به  که  این 
خود  درون  در  گران قیمت  اجناس  دارای  که  تیمچه هایی  بــرای 
کم آشنا  هستند می شود، از منظر بصری برای خریداران ناآشنا و 
کردن آنها در شلوغی و ازدحام  به بازار قابل شناسایی نبوده و پیدا 
بازار برای آنها قطعًا با مشکالتی همراه خواهد بود. بر این اساس 
که به آنها در  جانمایی نشانه هایی برای شناسایی این محیط ها _ 
کروکی ها اشاره می شود _ در این بخش ها ضروری  بخش تحلیل 

است.
در  که  همان گونه  نیز  دسترسی  قابلیت  شاخص  با  ارتباط  در  اما 
بــازار،  فرعی  و  اصلی  راسته های  کلیه  می شود،  مشاهده  تصویر 
سراها، تیمچه ها و سایر ریز فضاهای بازار به جز حجره ها، دارای 
کثر قابلیت دسترسی به  قابلیت دسترسی مناسبی هستند (حدا
که این امر نشان دهنده دسترسی  رنگ قرمز مشاهده می شود) 
افراد است. چنین  برای همه  بازار  زیاد فضاهای مختلف  پذیری 
به  منجر  حجره ها،  داخل  به  دسترسی  کنترل  بر  عالوه  خاصیتی 
نیز  ــازار  ب فضایی  سطح  در  پایدار  اجتماعی  تعامالت  شکل گیری 

می گردد. 
مؤلفه های  به وسیله  نــحــوی  شــاخــص  ایــن  فــضــایــی:   عمق   -
گامی" و " میانگین عمق نسبی"  نرم افزاری"عمق متریک"، "عمق 
مورد ارزیابی قرار می گیرد. با نگاهی به جدول شماره1 و اطالعات 
به  توجه  با  که  می شود  مشاهده  عمق  شاخص  با  رابطه  در  آن 
و  بازار قزوین (89022 متر مربع)  باالی مجموعه  مساحت نسبتًا 
گامی، متریک و میانگین عمق نسبی  خطی بودن این بازار، عمق 
کاربری و  با توجه به نوع  که  دارای مقادیر نسبتًا باالیی هستند 

و توسعه آن در طول قرن ها_  کاربری ها  از  گنجاندن مجموعه ای 
همانند بسیاری از نمونه های دیگر بازار _ پدیده ای طبیعی به نظر 
کنار این سیستم خطی در بخش  راسته های بازار،  می رسد. اّما در 
که قرار  سیستم های متمرکز (تیمچه ها) نیز وجود دارد. به نحوی 
عمق  کاهش  به  هم،  کنار  در  خطی  و  متمرکز  سیستم  دو  گرفتن 
فضایی بازار کمک قابل توجهی می نماید. همان گونه که در تصاویر 
مربوط به عمق نسبی مشاهده می شود، راسته های مستقیم بازار 
نارنجی و قرمز) و در بخش های مربوط  دارای عمق بیشتر (رنگ 
کمتری (زرد و سبز) مشاهده  به سراها و تیمچه ها، عمق فضایی 
فرعی  راسته های  با  ترکیب  در  تیمچه ها  وجود  واقع  به  می شود. 
کیفیت دسترسی بصری و  و اصلی در مجموع، عالوه بر تغییر در 
کمک می نماید. بر  کاهش عمق فضایی بازار نیز  فیزیکی فضا، به 
گسترش مرحله ای بازار در طول دوره های  این اساس با توجه به 
کالبد  مختلف و عدم وجود برنامه ریزی دقیق برای شکل دهی به 
کلی بازار، چنین تمهیداتی به ایجاد فضایی خواناتر و با توده های 
کمتر و فضای باز بیشتر منجر شده و نهایتًا  باتوجه به وضع موجود 
کارا"  کثر  ایجاد "ساختاری حدا مجموعه، به ساختاری در جهت 

منتهی می شود.
شاخص  بررسی  از  که  گونه  همان  فضایی:  یکپارچگی  میزان   -
بــازار  فضای  پیداست،  جــدول  در  گیر)  فرا و  (محلی  هم پیوندی 
دارای  متر)  در مقیاس خرد (شعاع 20  و چه  کلی  به صــورت  چه 
هم پیوندی و یکپارچگی کمی است. چنین فضایی با این کیفیت، 
وجود  سو  یک  از  اســت.  توجهی  قابل  فضایی  پیچیدگی  دارای 
ترکیب  وسیله  به  فضایی  عمق  کنترل  و  مناسب  دسترسی های 
گردیده  سیستم های خطی و متمرکز، موجب شناخته شدن فضا 
کم فضایی،  اّما از سویی دیگر وجود اتصاالت متعدد و یکپارچگِی 
به خوانایی کمتر فضا انجامیده است. بر این اساس به نظر می رسد 
کاهش میزان  کنترل دسترسی ها و عمق فضایی در حقیقت به  که 
یکپارچگی و ناخوانایی بازار منجر شده است. بنابر این از یک سو 
شناسایی"  بهبود  جهت  در  "ساختاری  فضا  تمهیداتی،  ایجاد  با 
دارد (که در فوق به مواردی از آنها اشاره شد) و در مواقعی چنین 

کالبد فضا به چشم نمی خورد.  شرایطی در 

4.2. تحلیل شناختی بازار
 همان گونه که پیش از این نیز عنوان شد، اصواًل شیوه های تحلیل 
ک  که مبتنی بر نرم افزار هستند، به تنهایی قادر به ارزیابی ادرا فضا 
مربوط به حواس انسان نسبت به فضای مورد نظر نیستند. چرا 
کــات  با یک فضا ، معمواًل ادرا افــراد مختلف  که در جریان رویایی 
این  اســت،  یکدیگر  با  زیــادی  تشابهات  دارای  فضا  از  آنها  مــادی 
که معانی دریافتی و تفسیر و ارزیابی آنها از فضای  در حالی است 
 (Modiri & Norollahi, از یکدیگر است مور نظر معمواًل متفاوت 
به  قــادر  فضا،  ــرم افــزاری  ن ارزیــابــی  صــرف  با  بنابراین   .2014: 85)
رفتارهای  بر  آن  تأثیر  و  فضا  ساختار  از  کاملی  و  صحیح  شناخت 
فضایی استفاده کنندگان از آن نخواهیم بود. به همین منظور در 
این بخش از پژوهش به بررسی میدانی محیط مورد نظر و تحلیل 
دیدگاه های استفاده کنندگان از آن در جریان رویارویی شان با فضا 
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پرداخته می شود.
که پیش از این و در بخش روش تحقیق نیز عنوان شد،  همانگونه 
که به بازار  در این بخش از دو جامعه آماری 15 نفره خواسته شد 
گذار در بخش های مختلف  گشت و  مورد نظر وارد شده و پس از 
کروکی از ساختار فضایی آن ترسیم نمایند. همچنین در  آن، یک 
ذهنیات  و  مشاهدات  مصاحبه ،  صــورت  به  کروکی  ترسیم  زمــان 
خود را در مورد نظر بازار برای نگارندگان بازگو نمایند. همچنین از 
شرکت کنندگان خواسته شد تا فضاها و بخش هایی که در ذهن آنها 
نقش پررنگ تری در یادآوری فضاها و چگونگی ارتباط میان آنها 
کرده و در ترسیم های خود، در مکان هایی  دارند را نیز یادداشت 
که این فضاها وجود دارند، نشان دهند. نتایج مربوط به تعدادی 

کروکی ها در جدول شماره2 به نمایش درآمده است.  از 
نقشه های  بــررســی  از  آمـــده  دســت  بــه  اطــالعــات  جمع بندی  در 
و  نقاط  بــا  رابــطــه  در  شرکت کنندگان  بــا  مصاحبه  نیز  و  شاختی 
که در ترسیم و مصاحبه با جامعه آماری وجود  مکان های مشترکی 

داشت، نکات ذیل به دست آمد:
ذهنی  نقشه  ــده،  ش یــاد  فرایند  در  کننده  شرکت  ــروه  گ دو  هــر   -
شده  ترسیم  کروکی های  نداشتند.  ــازار  ب فضای  از  صــددرصــدی 
موقعیت  و  بــود  کلی تر  فضا،  ــره  روزمـ کــاربــران  و  کسبه  وسیله  به 
کاربری های کلیدی بر روی آن بیشتر نمایش داده شده بود؛ این در 
کروکی های ترسیم شده به وسیله دانشجویان،  که در  حالی است 
کمتری شده  کاربری ها و موقعیت آنها در سطح بازار توجه  به این 
کروکی های آنها بیشتر به  بود. با این حال جزئیات ترسیمی فضا در 

چشم می خورد. 
گستردگی فضای  که با توجه به ناخوانا بودن و  - به نظر می رسید 
کاربران بتوانند، نسبت به افراد ناآشنا و با آشنایی  کسبه و  بازار، 
کنند، اّما نقشه های  کروکی های صحیح تری ترسیم  اندک به فضا ، 
ذهنی ترسیم شده به وسیله همه شرکت کنندگان قابل قبول و تا 
حدی صحیح بوده و تفاوت هایی بین همه آنها دیده می شد. در 

که دارای نقاط مشترک درون دسته ای و برون دسته ای نیز  حالی 
بودند.

- از جمله نقاط مشترک در همه کروکی ها، ترسیم سه راسته اصلی 
بازار یعنی راسته های میوه فروش ها، لباس فروش ها و زرگر بازار در 
روان شناسی  در  تــداوم  اصل  بر  که منطبق  بود  کروکی ها  کثریت  ا
که در ترسیم راسته های  گشتالت است. این در حالی بود  کی  ادرا
تفاوت های  آمده،  به دست  کروکی های  آنها در  و موقعیت  فرعی 
تعداِد  با  متعدد  فرعی  راسته های  بنابراین  می شد.  دیده  زیــادی 
یکسان  کــاربــران  ذهــن  در  مــجــاورت هــا ،  و  همسایگی ها  متفاوت 
به نظر رسیده و اهمیتی در ترسیم تعداد و موقعیت صحیح آنها 
در  مــجــاورت  اصــل  طبق  که  می رسد  نظر  به  نمی شد.  مشاهده 
(به  فرعی  راسته های  تشابه  و  نزدیکی  دلیل  به  گشتالت،  نظریه 
کاربران  که در لبه بازار قرار داشتند) در ذهن  خصوص راسته هایی 

گرفته و تفاوتی میان تعدادشان قائل نبودند.  در یک دسته قرار 
فرعی  راسته های  از  بهتری  درک  فضا  دائمی  کاربران  و  کسبه   -
موجود بین راسته های اصلی بازار، تعداد و موقعیت آنها داشتند. 
که تعداد این راسته ها و موقعیت قرارگیری آنها  این در حالی است 
کمتر مورد اشاره  کاربران ناآشنا و با شناسایی اندک به فضا  برای 
کسبه  گذر و استفاده روزمره  که  گرفته است. به نظر می رسد  قرار 
آنها در نقشه های ذهنی  این راسته های فرعی موجب تقویت  از 
این افراد شده است. از سویی مشابهت این راسته ها از نظر ابعاد 
راسته ها،  این  تقاطع  در  مستقر  مغازه های  کاربری  نیز  و  ورودی 
که  منجر به دسته بندی آنها در ذهن این افراد در قالب عناصری 
دارای خصوصیات مشابه یکدیگر هستند، شده است. چنین به 
که در این ارتباط، با توجه به تشابه در خصوصیات  نظر می رسد 
براساس  ذهن  ورودی،  بخش  در  ویــژه  به  راسته ها  این  ظاهری 
آنها  از  مشابهی  دسته بندی  گشتالت،  قوانین  از  مشابهت  اصل 
تشکیل می دهد و این امر باعث انعکاس آنها در نقشه های ذهنی 
این افراد شده است. در مقابل افراد ناآشنا به فضا، توانایی انجام 

کروکی های ترسیم شده به وسیله جامعه آماری مد نظر تحقیق جدول شماره2: برخی از 
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چنین دسته بندی را نداشته و این موضوع در نقشه های ذهنی 
ــراد به  اف ایــن  اســاس  ایــن  بر  نیافته اســت.  انعکاس چندانی  آنها 
صورت حدودی، دو یا سه راسته فرعی را میان راسته های اصلی 

نمایش داده اند. 
کننده  گروه شرکت  به وسیله هر دو  ارائــه شده  - طبق اظهارات 
در پیمایش، بخِش چهارسوق بازار ("گرِد بازار" به اصطالح عامه) 
که  به عنوان یک نشانه شاخص در سطح بازار شناخته می شود 
کروکی های ارائه شده به وسیله هر دو دسته مورد  این موضوع در 
گرفته است. به نظر می رسد علت این موضوع تقاطع دو  اشاره قرار 
راسته اصلی بازار در این چهارسوق (راسته اصلی لباس فروش ها 
این چهار سوق دارای  بــازار) باشد. همچنین  زرگر  و راسته اصلی 
ارتفاعی بلندتر از سایر قسمت های بازار و از نظر تزئینات نیز دارای 
جزئیات متفاوت و زیباتری است. بنابراین مجموعه این عوامل 
گشایش فضایی فضای این چهار سوق در مقایسه با سایر  و نیز 
گشتالت  تئوری  براساس اصل فراپوشانندگی در  بازار  بخش های 
(تصویر  است  شده  افــراد  ذهنی  تصاویر  در  نمودپذیری  به  منجر 

شماره5). 
تیمچه  افـــراد،  کثریت  ا وسیله  به  شــده  ترسیم  کروکی های  در   -
گرفته است. این در حالی است که سایر  "مس گرها" مورد اشاره قرار 
به  که  گرفته اند  قرار  اشــاره  مورد  صراحت  این  به  کمتر  تیمچه ها 
نظر علت این موضوع، استقرار این تیمچه در مرز میان سه راسته 
آمده  به  دست  کروکی های  بررسی  این حال  با  باشد.  بــازار  اصلی 
که باوجود  کننده در این پیمایش نشان می دهد  از افراد شرکت 
تعدد تیمچه ها در بازار، به جز تیمچه مس گرها، سایر تیمچه ها، 
گرفته اند. به نظر می رسد علت این موضوع  کمتر مورد اشاره قرار 
گشتالت قابل  با استناد از اصل همنشینی نقش و زمینه در تئوری 
که فرد به مجموعه بازار وارد  توجیه باشد. بنابراین اصل، زمانی 
حجره ها  وسیله  به  که  بــازار  اصلی  راسته های  طریق  از  می شود، 
می یابد.  دسترسی  بــازار  مختلف  بخش های  به  شده اند،  احاطه 
در چنین حالتی در ذهن فرد، توده حجره ها به عنوان "زمینه" و 
حالی  در  این  می گردد.  تداعی  "نقش"  عنوان  به  بــازار  راسته های 
که دسترسی فرعی تیمچه ها از راسته های بازار و نیز استقرار  است 
لبه تیمچه ها در امتداد راسته های بازار، منجر به آن شده، فردی 
را  تیمچه  لبه  اســت،  گذر  حال  در  بــازار  راسته های  امتداد  در  که 
گشایش  کان جزئی از زمینه بازار تلقی نموده و بدون توجه به   کما
نقش  عنوان  به  را  بــازار  راسته های  تیمچه ها،  این  درون  فضایی 
که فرد وارد این تیمچه ها  تداعی نماید. به همین دلیل تا زمانی 
پی  ــازار  ب بخش های  سایر  با  آن  فضایی  تفاوت  به  اســت،  نشده 
که در تصویر ذهنی افراد  نبرده و همین امر منجر به آن می شود 
کمتر به عنوان نقش در  کننده از بازار، فضای داخلی تیمچه ها  گذر 

زمینه بازار نمود یابد.

4.3. تطبیق یافته ها و بحث
چیدمانی  تحلیل های  به  مربوط  بند  دو  در  شــده  مطرح  نکات 
نکات  دارای  تحلیلی)   _ (کیفی  شناختی  و  نـــرم افـــزاری)  (کــمــی_ 

که به این شرح مطرح می گردد:  مشترک و بعضًا تناقضاتی است 

که میان یافته های چیدمانی و شناختی به  - مهمترین تناقضی 
است.  بــازار  فضایی  ساختار  در  تیمچه ها  نقش  می خورد،  چشم 
گره های فضایی  بنا به یافته های نرم افزاری، تیمچه ها به عنوان 
ضمن کنترل دسترسی ها، موجب تنوع فضایی شده و از دسترسی 
بازار  به نسبت سایر قسمت های  باالیی  و فیزیکی درونــی  بصری 
شده  ترسیم  کروکی های  در  که  است  حالی  در  این  برخوردارند. 
از  اثــری  هیچ  تقریبًا  پیمایش،  در  کننده  شرکت  افــراد  وسیله  به 
و  شناسایی  به  بیشتر  شرکت کنندگان  و  نــدارد  وجــود  تیمچه ها 
کشیدن راسته های بازار پرداخته اند. به نظر می رسد وجود چنین 
به دلیل  نــرم افــزاری،  افــراد و خروجی های  ترسیم های  تفاوتی در 
عدم یکپارچگی و هم پیوندی فضایی تیمچه ها با مجموعه بازار 
با  مقایسه  در  تیمچه ها  فضایی  ساختار  در  تفاوت  همچنین  و 
که عمومًا تیمچه ها دارای یک یا چند  راسته های بازار باشد. چرا 
ورودی مشخص هستند که این امر باعث تلقی نوعی حس سلسله 
کاربر فضا  کاربران می شود. از سویی  مراتب نسبت به آنها در ذهن 
از راسته های اصلی وارد بازار می شود، مسیرهای تردد  که  زمانی 
در بازار را به عنوان نقش و توده حجره های بازار، به عنوان زمینه 
به  نیز شــروع  اســاس  بر همین  و  در ذهن خود مجسم می نماید 
که دارای  ساختن تصویر ذهنی خود از فضا می نماید.  تیمچه ها 
ساختار فضایی متفاوت (هم از نظر هندسه و هم از نظر پوشش 
کمتر در این  سقف)  با مسیرهای حرکتی بازار در راسته ها هستند، 
تصاویر ذهنی ثبت می شوند. بنابراین افراد معمواًل تیمچه ها را به 
که استفاده دائمی ندارند، در ذهن خود تداعی  عنوان فضاهایی 
می کنند و در هنگام ورود به بازار، تصویر ذهنی خود را بیشتر مبتنی 
بر راسته های بازار و نحوه تالقی آنها ترسیم می کنند تا هندسه و 

مکان تیمچه ها. 
- از جمله موارد مشترک میان تحلیل های چیدمانی و تحلیل های 
کید بر سه راسته اصلی موجود در بازار است. به این  شناختی، تأ
مقادیر  بیشترین  (نــرم افــزاری)  چیدمانی  تحلیل های  در  که  نحو 
به  اصلی  محور  سه  ایــن  با  ارتباط  در  (ایزوویست)  دیــد  مخروط 
کروکی های به دست  که در  دست آمده است. این در حالی است 
کاربران دائمی و چه دانشجویان _ این موضوع  آمده از بازار _ چه 
به  امر  این  به نظر می رسد  گرفته است.  قرار  کید  تأ و  اشــاره  مورد 
خاطر وجود عرض بیشتر این سه راسته نسبت به سایر راسته های 
بــازار و نیز هم راستا و مــوازی بــودن این سه با یکدیگر  موجود در 
باشد. به این ترتیب این سه راسته در ذهن افراد به عنوان اجزای 
هم شکل دسته بندی شده و در تصویر ذهنی آنها نقش می بندد.  

- از دیگر نقاط مشترک میان تحلیل های چیدمانی و تحلیل های 
مقایسه  در  فرعی  راسته های  کمتر  اهمیت  به  می توان  شناختی 
خروجی های  با  ارتباط  در  نمود.  اشــاره  بــازار  اصلی  راسته های  با 
که  ــود  کــی از آن بـ ــده حــا ــ ــای بــه دســـت آم ــ ــ ــزاری، داده ه ــ ــرم اف ــ ن
در  راسته ها  ایــن  ــرای  ب دیــد  محور  یا  و  ایزوویست  شاخص های 
کمتری بود.  مقایسه با راسته های اصلی بازار، دارای مقادیر خیلی 
کمتر این معابر نسبت به  به نظر می رسد علت این موضوع، عرض 
معابر اصلی بازار باشد. این موضوع در نقشه های شناختی افراد 
وسیله  به  شده  ارائــه  ترسیمات  در  که  نحوی  به  بود  نمایان  نیز 
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شرکت کنندگان، نقش واضح و درستی به این معابر داده نشده بود 
که در هنگام عبور برخی از آنها را ندیده بودند (تصویر  و چه بسا 
شماره6). به نظر می رسد علت این موضوع، عدم دعوت کنندگی 
کم آنها باشد. با این حال در  مناسب این راسته ها به خاطر عرض 
کنار کروکی برخی از دانشجویان به صورت نوشتاری، اشاره به وجود 
که جای دقیق آن بر روی نقشه  این راسته ها شده بود. در حالی 
که عمومًا به تحریک یکی از  مشخص نشده بود. در این نوشتارها 
که مولد تحریکات  کاربری هایی  حواس افراد اشاره شده بود، به 
مربوطه بودند و موجب شناس شدن آن راسته ها می شدند، اشاره 

شده بود. به طور مثال در راسته پی فروش ها ، بوی چربی از فاصله 
که منجر به معرفی این راسته برای  کمی دورتر استشمام می شد 
کاربران به ویژه افراد ناآشنا به فضا می شد. یا به طور مثال از بازار 
دور  فاصله  از  که  می رسید  گوش  به  سروصدایی  فروش ها  حلبی 
کاربری فضا را معرفی می نمود. چنین  با تحریک حس شنوایی، 
از نظر دسترسی  که  بازار  که در راسته های فرعی  به نظر می رسد 
فیزیکی و بصری دارای دعوت کنندگی مناسبی نبودند، به وسیله 
جلب یکی از حواس افراد، موقعیت خود را به آنها القاء می نمودند. 

تصویر شماره5: چهار سوق )گرد بازار (، فضایی متفاوت از نظر ابعاد و ارتفاع 

و تزئینات با سایر بخش های بازار )عکس: نگارندگان(

تصویر شماره6: مسیر منتهی به بازار پی فروش ها )عکس: نگارندگان(

5. نتیجه گیری
پژوهش حاضر بر پایه ارزیابی ویژگی های شناختی و پیکره بندی 
میان  را  متقابلی  رابطه  تا  است  آن  بر  و  گرفته  شکل  بــازار  فضای 
ک فضا برقرار  کیفیت شناختی فضا و پیکره بندی آن به منظور ادرا
بررسی شناختی  بــرای  ابــزارهــای مختلفی  اســاس،  این  بر  نماید. 
نحوفضا  تئوری  راستا  این  در  گردید.  انتخاب  پیکره بندی فضا  و 
(بررسی  فضا  پیکره بندی  ارزیابی  بــرای  آن  به  مربوط  ابزارهای  و 
به  مربوط  قوانین  از  همچنین  و  کـــی)  ادرا  _ دیــداری  ویژگی های 
کی) به منظور  گشتالت (بررسی ویژگی های پیمایشی _ ادرا تئوری 
تحلیل شناختی فضا در ذهن استفاده کنندگان استفاده شد. در 
فضا  تحلیل  منظور  به   Depthmap نرم افزار  از  فضا  نحوی  تحلیل 
بهره  پیمایش  شیوه  از  فضا،  شناختی  تحلیل  در  و  شد  استفاده 
گذر از  که پس از  گرفته شد. در این پیمایش از افراد خواسته شد 
کروکی ترسیم  فضای بازار، تصویر ذهنی خود از بازار را در قالب یک 
کروکی ها و تطبیق آن با خروجی های  نمایند. پس از تحلیل این 

نرم افزاری، نتایج زیر حاصل آمد:
- اصواًل افراد آشنا به مسیر، به دلیل داشتن هدف مشخص برای 
کوتاه ترین مسیر ممکن را برای رسیدن به مقصد انتخاب  حرکت، 
کرده و در طول حرکت، دچار اشتباه در انتخاب راه نمی شوند. از 
به  تمایلی  تفریحی)  (غیر  کاری  انگیزه های  دلیل  به  دیگر  سویی 
ایستادن در مسیر ندارند و حرکت آنها به صورت ممتد در ذهنشان 
ناآشنا به مسیر، در  افراد  که  این در حالی است  تعریف می شود. 
حرکت خود دچار تردید می شوند. این تردید می تواند حرکت آنها 
را در مسیر با مکث و در مواردی با اشتباه در انتخاب مسیر همراه 

سازد. بنابراین حتی با وجود داشتن مقصدی مشخص، باز هم 
کوتاه ترین راه ممکن نخواهد بود و به این ترتیب  مسیر حرکت آنها 
تفاوت هایی همراه  با  گروه  این دو  برای  به مقصد  زمان رسیدن 
کم  خواهد بود. از سویی دیگر راسته های نزدیک به معابر اصلی، 
گم نکردن مسیر  عمق و با عرض بیشتر (به دلیل شاخص بودن، 
و حفظ راه برگشت) مورد بازدید بیشتری واقع شده و در حافظه 
این در  بیشتری دارد.  ماندگاری  ناآشنا  کنندگان  بازدید  دیــداری 
کاربران آشنا به مسیر، تفاوت خاصی میان  که برای  حالی است 
راسته های اصلی و شاخص و راسته های فرعی وجود ندارد و به 
استفاده  خود  مسیر  کوتاه کردن  برای  فرعی  راسته های  از  راحتی 
صدق  ناآشنا  افــراد  مورد  در  موضوع  این  حال  این  با  می نمایند. 
از  گــذر  ولــی  طوالنی تر  مسیر  طی  آنها  که  معنی  ایــن  به  نمی کند؛ 

راسته های شاخص تر را در انتخاب مسیر ترجیح می دادند.
بــازار، حس بصری به عنوان نخستین  -  چنانچه در یک راسته 
حس در فرایند شناخت فضا نتواند به  خوبی فضا را مورد شناسایی 
قرار دهد، سایر حواس درگیر خواهند شد تا بتوانند به وسیله رفتار 
این مسئله  و  بپردازند  پیرامون  به درک محیط  فضایی درســت، 
کاربران ناآشنا و با آشنایی اندک به فضا نقش پر رنگ تری در  برای 
ایفا می نماید. به عبارتی دیگر در  کیفیت و شناخت فضا  ارزیابی 
این حالت، اولویت استفاده از درک عینی به درک ذهنی _ حسی 
کاربران با استفاده از شاخص های ذهنی به  کرده و این بار  تغییر 

شناسایی محیط و یا مسیر می پردازند.
چشم  به  باال  در  که  شده  مطرح  نیز  استثنائاتی  حال  عین  در   -
که برخی از راسته های فرعی، نه دسترسی  می خورد. به این معنی 
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