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Highlights

— The characteristics mentioned by 8-year-old children as used in the wayfinding process include green space and the 
forms of buildings.

— The directional factors considered in the selection of signs in children’s wayfinding process include the colors and 
shapes of buildings, building forms, and shapes and architectures of buildings, and the performance of buildings has a 
direct impact on the choice of signs in wayfinding.

— The uniqueness of the sign, color, form, shape, and distinction have great impacts in the consideration of the signs and 
further completion of the wayfinding process.

— The guiding elements used in children’s wayfinding are different at different ages.

Extended abstract
Introduction 
Spatial navigation is influenced by landmarks, which are prominent visual features of the environment. These cues are 
stored in memory as structures based on places in space, and help advance path knowledge. Spatial representation of 
landmarks is preferably coded according to their capability of navigation. Signs affect our ability to navigate a familiar or 
unfamiliar environment successfully. Sights are messages from the urban space. This is especially important for children, 
who do not usually have the independence and experience required to move in an urban environment. This research was 
conducted to investigate the effect of urban signs on children navigating the urban space in the Sajjad neighborhood of 
the city of Mashhad, Iran.
Theoretical Framework
Humans create images of cities in their minds according to their physiological and social characteristics, such as age, 
gender, social class, ethnicity, nationality, skills, and information received from the environment. These images turn into 
the basis for a person’s behavior toward the environment. Moving through space and navigating are essential aspects of 
space exploration. As part of the understanding and experience of the environment, routing involves spatial decision-
making for arrival at the destination. Sights are a kind of message from urban spaces. People choose landmarks in the city 
for their routing. Humans navigate with information support by quickly observing and understanding signs, maps, and 
signals. Route knowledge includes the important sights in the environment. This study sought to investigate the effect of 
signs on children navigating urban spaces.
Methodology
This applied research was a quantitative-qualitative survey with a sequential strategy. Data collection was based on a 
review of authoritative sources concerning the research topic, the indicators were extracted based on experts’ views, and 
the test was performed in a case study. Initially, twenty questionnaires were completed as a preliminary, randomized 
test and distributed among children. The population included 245 children aged 8-12 years, selected in the Sajjad 
neighborhood, given an accuracy of 95% and a confidence level of 0.05. Sample size was set to 150 children and 
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then reduced to 106 due to the lack of cooperation of some children. Thus, 106 girls and boys in the age range of 8-12 
years were randomly interviewed. The questionnaire was divided into two parts based on a five-point Likert scale. The 
variables in the theoretical framework of the research were tested in the questionnaire. Moreover, Cronbach’s alpha, 
obtained as 0.761 for the questionnaire, was used to assess validity and reliability, which indicates the desired coefficient 
of reliability and content validity of the questionnaire.
Upon completion of the questionnaire, the children were interviewed, and the meanings of the questions were fully 
explained to them. The data were analyzed qualitatively and quantitatively in Amos using confirmatory factor analysis 
methods. A qualitative analysis was made of the children’s paintings, and overlay and graphic methods were used to 
summarize it. The main variables of the research included routing and signage, which were evaluated according to the 
theoretical framework of the research.
Results and Discussion
The results indicate that differences in children’s age groups cause differences in the effectiveness of signals in their 
wayfinding. Moreover, physical elements and signs in urban spaces are highly effective in their guidance through the 
study area. Among the features used by 8-year-old children in the wayfinding process, we can mention green spaces 
and the forms of buildings. Children aged 9-10 years pay attention to the physical forms and distinctions of buildings in 
the routing process. Children with 10-12 years of age refer to buildings with greater color variety and ones with more 
distinctive architectural forms than others. The results demonstrate that the uniqueness of the sign, color, form, shape, 
and distinction has a great effect in the process of considering the sign and the persistence of the wayfinding process. 
Therefore, given the priority of following the signs in children’s process of wayfinding in urban spaces, it can be pointed 
out that the physical, functional, and semantic manifestation of the signs also has a great impact in the process.
The role of signals in children of the examined age range was investigated according to the theoretical model of the 
research, along with the characteristics of signals in the environment. Initially, signs were paid greater attention by 
children, as extracted from the questionnaires and drawings. Among the signs mentioned by children in the Sajjad 
neighborhood were those of Laleh Street, Melli Bank, Jami Park, Pomegranate Juice Store, and Mina Park..
Conclusion
Children in the 10-12 age range use prominent commercial and residential buildings in wayfinding. Studies indicate the 
effect of a distinct body on children’s wayfinding behavior, given that signs are one of children’s navigation tools. It was 
found through the examination of the routing process as the main variable of the researchthat wayfinding is facilitated 
for children in the Sajjad neighborhood by the available signs and indicators. The analysis results of the effect of cues 
in children’s wayfinding process indicate that different guiding elements are used in the process at different ages. At the 
age of 8, children use paths and buildings to navigate. In the age groups of 11-12 and 9-10 years, they pay attention to 
the forms of roads and the shapes and functions of buildings, and turn in different directions at decision points during 
the wayfinding process. In the drawings, attention is paid to the ways and to the forms, shapes, functions, and colors of 
buildings. Therefore, children’s familiarity with the neighborhood has been observed in their wayfinding. The results 
indicate that there are relationships between wayfinding and environmental characteristics (physical and communication 
components of signals).
Keywords: child, urban sign, wayfinding, Sajjad neighborhood of Mashhad. 
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نکات برجسته
کرد. کودکان هشت ساله در مسیریابی می توان به فضای سبز و فرم ساختمان ها اشاره  از ویژگی های بیان شده   -

کودکان رنگ و شکل ساختمان ها، فرم ساختمان، شکل و معماری ساختمان ها  عوامل جهت دار در انتخاب عالئم در مسیریابی برای   -
و عملکرد ساختمان ها تاثیر مستقیمی در انتخاب عالئم در مسیریابی دارد.

منحصر به فرد بودن عالمت، رنگ، فرم، شکل و تمایز در روند توجه به نشانه و تکمیل بیشتر روند راهیابی تأثیر بسزایی دارد.  -
کودکان در سنین مختلف متفاوت است. عناصر راهنمایی مورد استفاده در مسیریابی   -

doi

چکیده
مسیریابی توانایی شناسایی موقعیت مکانی و رسیدن به مقصد، حرکت در محیط های فضایی است. این موضوع در خصوص 
کافی در جابه جایی در محیط های شهری را ندارند، بسیار حائز اهمیت است. این پژوهش  که معمواًل استقالل و تجربه  کودکان 
گردیده است. روش تحقیق در پژوهش  کودکان در فضای شهری تدوین  باهدف بررسی تأثیر نشانه های شهری بر مسیریابی 
حاضر کاربردی و پیمایشی است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی با استفاده از فرمول کوکران و تکمیل پرسشنامه توسط106  
نفر از کودکانی که در بازه  سنی 12-8 سال هستند، انجام گردیده است. در تحلیل داده ها به منظور ارزیابی تأثیر نقش نشانه ها در 
کودکان پس از جمع آوری داده ها، اطالعات حاصل با روش  تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرم افزار Amos مورد  مسیریابی 
کودکان پرداخته شده است. نتایج پژوهش  کیفی به بررسی نقاشی های  گرفتند. همچنین برای تحلیل داده های  تحلیل قرار 
کودکان می گردد.  کودکان باعث تفاوت در میزان تأثیرگذاری نشانه ها در مسیریابی  گروه های سنی  که تفاوت در  بیانگر آن است 
کودکان در محدوده مطالعاتی پژوهش بسیار تأثیرگذارند.  کالبدی و نشانه ها در فضاهای شهری در مسیریابی  همچنین عناصر 
کودکان  کودکان هشت ساله در فرآیند مسیریابی می توان به فضای سبز و فرم ابنیه اشاره نمود.  ازجمله ویژگی های اشاره شده 
کودکان 10-12 ساله به ساختمان هایی اشاره  کالبدی و تمایز ساختمان ها در فرآیند مسیریابی توجه دارند.  9-10 ساله به فرم 
کودکان 10- که فرم معماری متمایزتری نسبت به سایر ساختمان ها دارند.  که در آنها تنوع رنگی بیشتر و ساختمان هایی  دارند 
کالبد متمایز در رفتار  گرفته تأثیر  12 ساله از معابر و ساختمان های شاخص در مسیریابی استفاده می نمایند. بررسی های صورت 

کودکان را نشان می دهد. مسیریابی 
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1. مقدمه
یکی از ارکان ساختاری در الگوی محالت پایدار، وجود فضاهای عمومی 
و  فعالیت  برای حضور،  بتواند بستر مناسبی  که  فعال و سرزنده است 
کودکان را )به عنوان بخشی از افراد جامعه( فراهم آورد.  تعامل اجتماعی 
کتورهای پایداری در محله  چنین فضاهایی می توانند موجب ارتقای فا
 Johar Teymouri( گردند کودکان حاضر در آن  و رشد و بلوغ اجتماعی 

.)et al., 2013
شهری  محیط های  در  کــودکــان  مستقل  جایی  جابه  کــه  آنجایی  از 
دورتر  شهر  زندگی  قلمروهای  از  کودکان  است،  کاهش  به  رو  همچنان 
کامل تر  کودکان به طور ذاتی  می شوند. مهارت های یادگیری شناختی 
کودکان همانند بزرگساالن، »توانایی های فضایی«  از بزرگساالن است. 
کنند؛ با  کنند و راه خود را پیدا  کودکان می خواهند سفر  متفاوت دارند. 
افزایش سن، تجربه افزایش می یابد )segal,2015(. ویژگی های فیزیکی 
ک و مسیریابی  مانند رنگ، نشانه ها و طرح ساختمان نقش مهم در ادرا
کودکان مدرسه ای قادر به رفتن به مدرسه، خانه   کثر  ا کودکان دارند. 
دوست و فروشگاه های محلی در محله های آشنا هستند. این پیاده روی 
که می بایست  کودکان کمک می کند، مفاهیم و مهارت هایی را  روزانه به 
یاد بگیرند، ارتقا یابد. بنابراین تعداد کمی از کودکان در محیط های آشنا 
ُگم می شوند. والدین سعی می کنند فرزندان خود را با انواع مختلفی از 
کردن« و غیره  دستورالعمل های مسیریابی روزمره مانند »توجه«، »نگاه 
کمک کنند )Helvacıoğlu,2007(. مسیریابی توانایی شناسایی موقعیت 
شناختی  فضایی،  محیط های  در  حرکت  مقصد،  به  رسیدن  و  مکانی 
و رفتاری است. در طول مسیریابی، ما اطالعات از محیط را به دست 
می آوریم، ذخیره، پردازش و در صورت لزوم فراخوانی می کنیم. توانایی 
که شامل تصمیم گیری،  مسیریابی بر اساس سه عملکرد متمایز است 
فضایی  مسائل  حل  توانایی  و  اطالعات  پــردازش  و  اجــرا  تصمیم گیری 
است و برای زندگی روزمره ضروری است )Doğu Demirbaş,2001(. در 
مسیریابی انسان، دانش فضایی مبتنی بر نقطه شاخص به طور عمده از 
کثر محیط ها، بسیاری از اشکال برای کمک به  اشیا در محیط است. در ا
مسیریابی در دسترس هستند. بااین حال، هنگام یادگیری محیط های 
گنجانده می شوند. کوچک یا نشانه ها در دانش فضایی  جدید، اشکال 
مسیریابی  رفتار  بروز  چگونگی  درک   )Stankiewicz & Hayhoe, 2010(
ذهنشان  در  بزرگساالن  همانند  کودکان  که  است  این  نشانگر  کودکان 
تصویر ذهنی از محیط ایجاد می کنند. در ابتدا، کودکان اطالعات مربوط 
به نشانه های موجود در محیط را شناسایی و ذخیره می کنند. سپس، 
کودکان با توجه به این نشانه ها ثبت می شود و زمینه را برای  حرکات 
می کند  فراهم  نیستند  قابل مشاهده  که  مسیرهایی  سپردن  خاطر  به 
)Burles et,al:2019(. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر نشانه ها بر رفتار 

گردیده است. کودکان در محله سجاد شهر مشهد تدوین  مسیریابی 

2. چارچوب نظری
پژوهش ها  ســایــر  تجربیات  مطالعه  بــه  تــجــارب  بــررســی  بــا  ارتــبــاط  در 
کودکان  مسیریابی  سهولت  افــزایــش  ــرای  ب راهکارهایی  خصوص  در 
پرداخته شده است. در مقاله ای با عنوان بررسی عوامل فیزیکی مؤثر در 
کودکان 7 تا 12 سال در رشت )شمال ایران(  مسیریابی فضای آموزشی 
کودکان در فضاهای آموزشی  به بررسی تأثیر عوامل فیزیکی بر مسیریابی 

کیفی  کمی_کیفی بوده و داده های  پرداخته است. این پژوهش با روش 
که  کودکان است. یافته های این تحقیق نشان می دهد  شامل نقاشی 
گروه  گروه سنی هفت تا هشت سال پارک ها و زمین های بازی، در  در 
گروه سنی 11-12 سال، عالئم ورودی و  سنی 9 تا 10 سال فضای سبز و در 
تابلوهای مسیریابی، مهم ترین نشانه در مسیریابی کودکان به فضاهای 
رنگ های  از  استفاده  انــدازه،  تغییر  مانند  مؤلفه هایی  بودند.  آموزشی 
کودکان در سنین  شاد، معماری متمایز، عالئم و نشانه ها در مسیریابی 
باال مؤثر است )Rezaei et al., 2019(. در مقاله ای با عنوان بررسی نقش 
عناصر شهری در شکل گیری نقشه های شناختی کودکان نمونه موردی 
کودکان7  تا  10سال شهر رشت به شناخت مؤلفه هایی پرداخته است 
که منجر به ارتقای کیفیت محیط در راستای توانمندسازی اجتماعی 
کالبدی  کودکان می شود. در این پژوهش به مطالعه و شناسایی عناصر 
پرداخته  شاخص  عناصر  تکرار  به  توجه  با  کودکان  نقاشی  از  مشخص 
نشانگراین اســت که ابعاد، نوع  پژوهش  ایــن  یافته های  اســت.  شــده 
کاربری، فرم، رنگ، میزان ارتباط کاربری ها با نیازهای کودکان و فاصله 
از نقاط مقصد کودکان به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر در ثبت موقعیت 
عناصر بافت شهری در ذهن کودکان اســت)Mohajer et al., 2019(. در 
کنید: یادگیری  کودک مشاهده  مقاله ای با عنوان جهان را از نگاه یک 
مکانیابی  سیستم های  طراحی  بــرای  کودکان  شناختی  نقشه های  از 
برای کودک، به منظور دستیابی به ایجاد نقشه های دیجیتالی درزمینه 
این  در  اســت.  کودکان  بــرای  مسیریابی  و  موقعیت یابی  سیستم های 
 silva(اســـت شــده  پرداخته  کــودکــان  نقاشی های  تحلیل  به  پژوهش 
شهری،  مناظر  به  خود  شناختی  نقشه های  در  کودکان   .)et,al:2019
کمک نقاط شاخص، توجه به نقاط شاخص، نشانه ها،  مسیریابی با 
معماری متمایز، عناصر طبیعی و نشانه های دیدنی اشاره نموده اند. 
ک محیطی  در مقاله ای با عنوان محیط ازنظر من: تجزیه وتحلیل ادرا
ترسیم  کــه  تــصــاویــری  طریق  از  مــی رونــد  کودکستان  بــه  کــه  کــودکــانــی 
می کنند)Günindi et al,2015 (. یافته های این پژوهش پس از بررسی 
گیاهان  کودکان بیانگر توجه بیشتر به افراد حاضر در شهر،  نقاشی های 
کودکان  کوه ها به ویژه عناصری مانند خورشید و ابرهاست.  و حیوانات، 
در نقاشی های خود به مشکالت زیست محیطی در محیط اطراف خود 

اشاره نموده اند.

کودک  .2.1
طبق تعریف فرهنگ فارسی معین، کــودك به معنای کوچک، صغیر 
شده  آورده  )پسر یا دختر یا طفل(  و فرزندی که به حد بلوغ نرسیده 
کودکی  میان  حدومرز  که  نابالغی  شهروند  )Shia, 2007(.کـــودک  است 
 .)Mabhout et al., 2012( است  نامشخص  دقیق  طور  به  او  جوانی  و 
کودک به معنای بچه، پسر یا دختر خردسال آورده شده است. از دیدگاه 
کودک از تولد تا  روانشناسی نیز مراحل رشد شامل ادوار مختلفی است. 
کودک  15 ماهگی نوزاد نامیده می شود و از 15 ماهگی تا دو و نیم سالگی 
نوپاست. بین دو ونیم تا پنج سالگی دوران خردسالی یا پیش دبستانی 
تا 12  سالگی  شش  یا  دبستانی  دوران  نیز  کودکی  میانه  اســت.  کــودک 
سالگی را در برمی گیرد و از 12 سالگی به بعد دوران بلوغ یا نوجوانی فرد 

.)Azmoudeh, 2012(فرا می رسد
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2.2. نشانه
از  می توانند  که  شاخصی  نقاط  هستند.  مسیریابی  در  ضــروری  عنصر 
کمک  بــرای  شاخص  نقاط  قابل مشاهده،  نقاط  شوند،  دیــده  دور  راه 
به مسیریابی را ایجاد می کنند. نشانه ها تأثیر بسیار مهمی برای دنبال 
 .)Segal,2015(کردن مسیر، ادغام مسیر و نقشه برداری شناختی دارنــد
که برای احتیاط در  عناصر مهمی در دستورالعمل های مسیر هستند 
کسب  هنگام  افــراد  بیشتر  می کنند.  برقرار  ارتباط  ناآشنا  محیط های 
این  زیــرا  می کنند  اطمینان  نشانگر  اطالعات  به  مسیر،  در  راهنمایی 
عنوان  به  نشانه ها  شــود.  راحت تر  آنها  ــادآوری  ی که  می شود  باعث  امر 
 Vanessa Joy( راهنمایان در بازنمایی ذهنی ما از محیط کالبدی هستند
A. Anacta1,et,al:2018 & Z.& Jad Al Rabbaa, 2019( . لینچ اصطالح 
»نقطه شاخص« و مفهوم آن را معرفی کرد)Lynch, 1960(. مطابق کتاب 
او »سیمای شهر« ، نشانه ها و نقاط بیرونی مسیریابی هستند. معمواًل 
یک فرم فیزیکی به راحتی قابل شناسایی در چشم انداز شهری ناظران از 
دور قابل مشاهده هستند و به عنوان راهنما در مسیریابی عمل می کنند. 
که برای ناظران  یک نشانه شاخص می تواند یک شکل سه بعدی باشد 
گروه دسته بندی  شاخص یا قابل مشاهده است. نقاط دیدنی به چهار 
نقاط  ساخته شده،  نشانه های  طبیعی،  نشانه های  یعنی  انــد؛  شده 
کاربر در یک محیط  تعیین موقعیت  نشانه های محلی.  و  دیدنی دور 
امکان پذیر  می تواند  موجود  دیدنی  نقاط  موقعیت  بر  تکیه  با  شهری 
یک  می تواند  شهری  دیدنی  نقاط  در  خاص  ویژگی  بنابراین،  باشد. 
 .) Montazerolhodjah et( افراد باشد عامل پشتیبانی برای مسیریابی 
.al نشانه ها عوامل شاخص و قابل تمایز در محیط و یا عناصر فرهنگی 
و  بــوده  قابل تمایز  اطــراف  با محیط  که در محیط در مقایسه  هستند 
کردن موقعیت جغرافیایی استفاده می شوند  به عنوان راهنما برای پیدا 

میان  در  که  هستند  مهمی  مکان های  نشانه ها   .)De Marchi,2015(
مردم در محله و یا شهر معروف هستند. نشانه ها نقش مهمی در توصیف 
 Löwen et al.2019&Gale et al.1990, Pratowo( راه ها به عهده دارند
et al, 2018(. لینچ در توصیف نشانه های شهری دو ویژگی اصلی برای 
آنها معرفی می کند که یکی منحصربه فردی و دیگری برجستگی است: 
تفاوت در انــدازه,  منحصربه فردی)یا تقابل شدید با محیط(:  الــف( 
شکل، موقعیت و قدمت و ب( برجستگی: برجستگی در موقعیت های 
خ می دهد که یک ساختمان از مکان های مختلفی  فضایی هنگامی ر
قابل مالحظه باشد و یا به صــورت قابل توجهی در محل تقاطع چند 
 .)Koseoglu Erinsel Onder,2011:1193( مسیر مستقر شــده باشد 
نقاط شاخص در بازنمایی های ذهنی فضا و در ارتباط مسیرها استفاده 
می شوند. مطالعات نشان می دهد که نقاط شاخص سبب تصمیم گیری 
کامل شدن  می شوند. )Winter& Raubal:2017 (. عنصر اساسی برای 
کودکان برای مسیریابی خود سرنخ های  بازنمایی ذهنی محیط است. 
که توسط آنها به  مختلفی را از محیط دریافت می کنند. نقاط دیدنی 
ساختمان های  شامل  می شود،  درک  توجه  قابل  مکان های  عنوان 
تاریخی، مساجد، خانه ها، فروشگاه های مواد غذایی، مدرسه و پارک 
باز، واقع در مسیر  یا فضاهای  و  کودکان ساختمان ها  عمومی اســت.  
کاربردهای نهادی  خانه_مدرسه خود را به عنوان نقاط دیدنی مرتبط با 
درک می کنند. ساختمان های تاریخی )ازجمله حیاط خانه و مسجد( 
مختلف  معماری  خصوصیات  با  کودکان  برای  را  قابل توجهی  تصاویر 
اســاس  بــر  غــذایــی  مــواد  فروشگاه های  و  خانه ها  امــا  می کنند؛  ایــجــاد 
کودکان هستند  فعالیت های روزانه خود مکان های قابل توجهی برای 
های  نشانه  میان  ارتباط  زیر  در  شماره1  )Özgece et,al:2016(.تصویر 

شهری و مسیریابی را نشان می دهد.

 تصویر شماره1:ارتباط میان نشانه های شهری و مسیریابی

روی  بــر  خــود  بــه نــوبــه  مسیریابی  در  تصمیم گیری  نــقــاط  شناسایی 
نشانه های محلی متمرکز می گردد )Schwering et ,al:2017(. این عناصر 
همچنین به مردم کمک می کنند تا یک شهر را بهتر بشناسند و انسجام 
کنند. درواقع برای لینچ، یک ساختمان ممکن است  فضایی را حفظ 
شاخص  نقطه  یک  به  تبدیل  نکند،  پیروی  پیش زمینه  از  هنگامی که 

.)G. Filomena, et al,2019 & Chang.et al 2008( شود

2.3. مسیریابی
است  مشخص  مکان  یک  به  رسیدن  در  مسیر  کــردن  پیدا  توانایی 
انــجــام مــی شــود. در  از سفر  بــه هــدف  بــا توجه  و  بــه روش صحیح  کــه 
یعنی  خــود  قــرارگــیــری  مکان  دانستن  نیازمند  ناظر  فــرد  فرآیند  ایــن 
میان  مسیر  تعیین  چگونگی  و  مقصد  مکان  دانستن  مــبــدأ،  نقطه 
تعیین  هنگام  در  آشناست.  و  ناآشنا  محیط های  در  دونقطه  ایــن 



90 | مطالعات شهری، 1401، 11 )43(، 98-87

عابدیوسعیدیمفرد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به عنوان  کــه  می کنند  اســتــفــاده  ابــزارهــایــی  و  عــالئــم  از  ــراد  افـ مسیر، 
  Hsiung.  &Willis,2009, Verghote et al, 2019 ( هستند  راهنما 
که ما از محیط  GOLLEDGE,2000 & Chen,2009(. همه اطالعاتی 
نامیده  محیطی  اطالعات  مسیریابی  حین  در  می نماییم،  دریافت 
اســت،  گرافیک  و  معماری  شامل  کــه  محیطی  اطــالعــات  مــی شــود. 
در  و  شــود  داده  نظم  و  شناسایی  باید  محیطی  اطــالعــات  اســاس  بر 
قرار  فرآیندها  در  مورداستفاده  و  شود  درک  باید  تصمیم گیری  مرحله  
انجام  ما در طی مسیریابی  که  فرایندهایی  از  کامل  برای درک  گیرد. 
 Doğu( مــی گــذارد  تأثیر  آن  بــر  محیطی  عــوامــل  شناخت  مــی دهــیــم، 
گر ما هیچ اطالعاتی در مورد  & Dalton et al,2019 Demirbaş,2001(. ا
یا نقشه اطالعات داریــم)2014,  به نشانه  نیاز  باشیم،  مقصد نداشته 
ارتباط  در  غالبًا  که  دارد  وجــود  مختلف  دانــش  نوع  سه   .)Dijkstraa
به مسیریابی انسان مشخص می شوند: 1. یادگیری مسیر )رمزگذاری 
 .3 و  مسیر  مکان  درک  یا  مسیر  بر  مبتنی  دانــش  کسب   .2 مسیر(، 
یا پیکربندی شده  )Golledge et al,2000(. نشانه ها  دانش پیمایشی 
که مکان با منحصربه فرد بودن آنها مشخص  عناصر متمایزی هستند 
از  بعضی  فروشگاه ها.  یا  کوهستان ها  ساختمان ها،  عالئم،  می شود؛ 
کرد، اما برخی از آنها شکل بسیار  عناصر را می توان از راه دور مشاهده 
 .)Damayanti,2015(هستند آشنا  ناظران  برای  که  هستند  ساده ای 
مــورد  در  دانــش  کسب  و  مسیریابی  در  مهمی  نقش  شاخص  نقاط 
چیدمان فضایی ایفا می کنند )Ormerod & Norgate,2012(. نشانه ها 
کمک می کنند. ازاین جهت،  به مسیریابی در یک محیط آشنا یا ناآشنا 
لینچ  اولیه،  نقاط دیدنی نقش مهمی در شهر دارند. در یک تحقیق 
نشانه ها را برای آشنایی در محیط معرفی نمود)Lynch, 1960(. نقاط 
تأثیر  پیمایشی  و  مسیر  دانــش  کسب  و  فضایی  بازنمایی  بر  دیدنی 

.)Alkan Bala,2016( می گذارد

2.3.1. مسیریابی کودکان
کودکان  نقاط دیدنی و عناصر شهری نقش مهمی در رشد توانایی های 
و  مسیر  مطلوبیت  دارنــد.  محیطی  فضاهای  شناخت  و  مسیریابی  در 
بهره وری فضا خواهد داشت.  در  مؤثر  و  نقشی مهم  پیاده سازی  روند 
کودکان خردسال مشکالت پیچیده ای را در مسیریابی تجربه می کنند 
)Rezaei Liapae et al.2019(. از مهم ترین عناصر راهنما در مسیریابی، 
خاص  به طور  کودکان  مسیر  یادگیری  اســت.  نشانه  بر  مبتنی  راهبرد 
 & Lingwood et,al:2015,2018( دارد  بستگی  نشانه ها  یـــادآوری  به 
می یابند،  را  ناآشنا  فضایی  محیط  بزرگساالن  و  کودکان  وقتی   .)Hunt
کسب دانش فضایی آنها تحت تأثیر عوامل محیطی  رفتار مسیریابی و 
مانند نشانه ها قرار می گیرد. به غیراز نشانه ها، رنگ نیز می تواند به عنوان 
به  توجه  شــود.   استفاده  فضایی  ساختار  بــرای  محیطی  ویژگی  یک 
ساله(   12 و   6 سنی)کودکان  گــروه  دو  هر  به  مسیر،  نزدیک  نشانه های 
کودکان بزرگتر  کنند، اما تنها  کمک می کند تا مسیر را با موفقیت پیگیری 
که در مسیر دورتر قرار دارند، استفاده نمایند  می توانند از نشانه هایی 

.)Osmann&Wiedenbauer;2004(
افزایش  کودکان  شدن  بزرگ  با  محیط  از  کودک  توجهات  و  ک  ادرا

دختران  از  پسران  و  کوچک تر  کودکان  از  ساله   10 کودکان  یابد.  می 
سن  به  مربوط  فضایی  مسیریابی  عملکرد  می کنند.  مسیریابی  بهتر 
سنین  در  کودکان  است.  متفاوت  یکدیگر  با  ساله   11 و   7  ،5 کودکان 
با نشانه گذاری و توجه به مکان و جهت نشانه ها مسیریابی  مختلف 
کودکان 11 ساله در مسیریابی عملکرد قابل توجهی دارند  می نمایند. 
بیشتری  فرصت  به  مسیریابی  برای  ساله   7 و   5 کودکان  تبع  به  و 
کودکان  احتیاج دارند  ) Gunes & Olgunturk,2020 (. یادگیری مسیر 
خردسال ممکن است به ویژه به یادآوردن مسیر وابسته به نشانه ها 
باشد. استفاده از نشانه ها اغلب به عنوان عضو ضروری در مسیریابی 
گرفته می شود. در یکی از نخستین نظریه های  کودکان در نظر  موفق 
استناد  با  نشانه ها  اهمیت  که  کردند  کید  تأ دانشمندان  مسیریابی، 
مسیریابی  در  کودکان  که  هستند  عناصری  اولین  نشانه ها  این که  به 
عملکرد  شاخص  نشانه های  در  تغییرات  می نمایند،  کدگذاری  را  آنها 
متوالی  نشانه های  می نماید.  مختل  را  کودکان  برای  مسیریابی 
کودکان عملکرد  به عنوان عناصر اتصال دهنده می توانند در مسیریابی 
مناسبی را در مسیریابی ایفا نمایند. محیط شامل نشانه های متعدد 
برای  می تواند  که  است  پیاده رو(  در  عالئم  و  نشانه ها  )ساختمان ها، 

.)Bahm et al,2016( مسیریابی استفاده شود

3. چارچوب مفهومی
گی های فیزیولوژیکی و اجتماعی خود، مانند  انسان ها، با توجه به ویژ
اطالعات  و  اجتماعی، قومیت، ملیت، مهارت  ســن، جنس، طبقه 
می دهند و تصویری از شهر در  نظم  خود از محیط را  دریافت شده 
ذهــن خــود ایجاد می کنند. تصویری که پایه و اســاس هرگونه رفتار 
از  حرکت   .)Jansen-Osmann &Fuchs,2006( می گردد  فرد با محیط 
کردن فضایی است.  کشف  طریق فضا و مسیریابی جنبه های اساسی 
تصمیم گیری  مسیریابی،  محیط،  تجربه  و  درک  از  بخشی  به عنوان 
 Özgeceمـــی دهـــد نــشــان  ــه مقصد  ب ــاهــدف دســتــیــابــی  ب را  فــضــایــی 
که   )et,al:2016(. مسیریابی فضایی تحت تأثیر نقاط شاخصی است 
گی های برجسته بصری محیط است. این نشانه ها  در حافظه  از ویژ
ذخیره  فضاست،  در  مکان هایی  بر  مبتنی  که  ساختاری  به عنوان 
کمک می کنند. بازنمایی فضایی  می شوند و به پیشرفت دانش مسیر 
کدگذاری  ترجیحًا  آنها  پیمایش  توانایی  به  توجه  با  دیدنی  نقاط  از 
می شود. عالئم شاخص بر توانایی ما در مسیریابی موفق تأثیر می گذارد 
یا  آشنا  محیط  یک  در  مسیریابی  به  نشانه ها   .)Sharma et al,2017(
کمک می کند. نقاط دیدنی نوعی پیام از فضای شهری است.  ناآشنا 
مردم نقاط شاخص در شهر را برای مسیریابی خود انتخاب می کنند 
و  مشاهده  با  و  اطالعات  پشتیبانی  با  انسان   .)Alkan Bala,2016(
درک سریع عالئم، نقشه ها و نشانه ها مسیریابی می کند. دانش مسیر 
شامل نقاط دیدنی مهمی در محیط مسیرهاست )Dong,2018(. این 
کودکان  پژوهش نیز قصد دارد که به بررسی تأثیر نشانه ها در مسیریابی 
را  پژوهش  بپردازد.تصویر شماره2 چارچوب نظری  در فضای شهری 

نشان می دهد.
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تصویر شماره2: چارچوب نظری پژوهش

4. روش پژوهش
روش این تحقیق از نوع کاربردی است. راهبرد پژوهش به صورت ترکیبی 
کیفی با راهبرد متوالی است؛ و  کمی و  با استفاده از دو نوع داده هــای 
ازنظر ماهیت تحقیق پیمایشی است. جمع آوری داده ها مبتنی بر مرور 
بر  انجام شده و شاخص ها  با موضوع پژوهش  ارتباط  منابع معتبر در 
موردی  نمونه  در  و  شده  استخراج  صاحب نظران  دیدگاه های  اساس 
آزمون انجام شده است. در ابتدا 20 پرسشنامه به صورت آزمون اولیه و 
گرفتن دقت 95درصد و  کودکان تکمیل شد. با در نظر  تصادفی در میان 
کودکان 12-8 سال  سطح اطمینان 0.05 جامعه آماری 245 نفر شامل 
در محله سجاد انتخاب  شده است. حجم نمونه 150 نفر از کودکان است 
کودکان به 106 نفر  که تعداد حجم نمونه به دلیل عدم همکاری برخی از 
کودکان دختر و پسر در بازه سنی  کاهش یافت. سپس تعداد 106 نفر از 
12-8 سال به صورت تصادفی مورد سئوال قرار گرفتند. پرسشنامه در دو 
بخش و بر اساس طیف لیکرت 5 امتیازی تنظیم شده است. متغیرهای 

است.  گرفته  قرار  آزمــون  مورد  پرسشنامه  در  تحقیق  نظری  چارچوب 
کرونباخ  آلفای  از  پایایی  بررسی  و  روایــی  به منظور سنجش  همچنین 
که بیانگر  کرونباخ پرسشنامه 0.761 است  استفاده شده و ضریب آلفای 
پایایی و اعتبار مطلوب پرسشنامه بوده و ضریب مطلوبی برای پایایی 

پرسشنامه و روایی محتوایی مورد تأیید است.
مفاهیم  و  شد  انجام  وگــو  گفت  آنها  با  کودکان  پرسشنامه  تکمیل  در 
اطالعات  تجزیه وتحلیل  شد.  داده  توضیح  کامل  به صورت  سئواالت 
با  اطــالعــات  تحلیل  ــرای  ب اســت.  انجام شده  کمی  و  کیفی  بــه صــورت 
استفاده از روش های تحلیل عاملی تأییدی، Amos استفاده و تحلیل 
برای  و  انجام شده  کودکان  نقاشی های  از  کیفی  گردیده است. تحلیل 
گرافیکی استفاده شده  انــدازی و  از روش هــای روی هم  جمع بندی آن 
که با توجه به  است. متغیرهای اصلی تحقیق مسیریابی و نشانه است 
گرفت.تصویر شماره 3 مدل  چارچوب نظری تحقیق موردسنجش قرار 

مفهومی پژوهش است.

جدول شماره1: متغیرها و مقیاس سنجش مسیریابی و نشانه

منبع مقیاس سنجش تعداد سئواالت متغیر

al.,2012;Helvacıoğlu,2007;Golledge,1999 xia et al.,2008; Afrooz et گزینه ای لیکرت طیف 5  7 مسیریابی

Elvins, 1982; Lynch, 1960, Siegel and White,1975, Cornell and Heth,2006 گزینه ای لیکرت طیف 5  6 نشانه

تصویر شماره3: مدل مفهومی پژوهش

با توجه به مدل مفهومی پژوهش، برای بررسی خوانایی محله سجاد در 
کید بر نشانه ها معیارهای رنگ و  کودکان با تأ جهت سهولت مسیریابی 
شکل متفاوت ابنیه، فرم ابنیه، عملکرد و سبک متمایز معماری ابنیه و 
گرفت. همچنین برای بررسی  خوانایی نقاط شاخص موردبررسی قرار 

معیارهایی  سجاد  محله  در  کودکان  مسیریابی  رفتار  سهولت  میزان 
همچون راه ها، نقاط تصمیم گیری کودکان و همچنین آشنایی با محیط 
گرفتند.در جدول شماره 1به متغیرها و مقیاس  موردبحث و بررسی قرار 

سنجش مسیریابی و نشانه پرداخته شده است.
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محدوده موردمطالعه در این پژوهش محله سجاد واقع در حوزه میانی 
محله،  این  مکانی_جغرافیایی  موقعیت  است.  مشهد  کالنشهر  غربی 
اســت.  فــردوســی  و  خیام  مــلــک آبــاد،  آزادی،  خیابان های  حدفاصل 
مکانی  داده هـــای  اطالعات  از  برگرفته   1390 ســال  رسمی  آمــار  مطابق 
گروه سنی 8 تا 12 سال در این محله دو هزار و 886  )GIS ( جمعیت 
که آمار قابل توجهی را نشان می دهد. مهم ترین  گزارش شده است  نفر 
که به عنوان شریان  محور فعالیتی در این محدوده خیابان سجاد است 

و  فراغتی  تفریحی  کارکرد  به واسطه  عبوری،  نقش  بر  عالوه  شهر  اصلی 
کز خرید متنوع مستقر در حاشیه این محور، دارای نقش اجتماعی  مرا
کارکردی نیز است. عالوه بر این بر اساس مطالعات میدانی انجام شده  و 
بر 10 مرکز آموزشی مقطع دبستان و پیش دبستانی در این محله  بالغ 
کودکان  که این موضوع نشان دهنده ضرورت توجه به حضور  مستقرند 
بیش ازپیش مطرح می نماید.تصویر  را  محله  این  در فضاهای شهری 

شماره4موقعیت نمونه موردی در سطح شهر مشهد را نشان می دهد.

تصویر شماره4: نمونه موردی

4.1. نتایج بررسی پایایی
می گیرد.  صــورت  کرونباخ  آلفای  ضریب  از  استفاده  با  پایایی  بررسی 
آلفای  ضریب  مقدار  مــی شــود،  مشاهده  زیــر  جــدول  از  که  همان طور 

مطلوب  اعتبار  و  پایایی  بیانگر  که  اســت   0.761 پرسشنامه  کرونباخ 
پرسشنامه است.جدول شماره2ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای اصلی 

تحقیق را نشان می دهد.

جدول شماره2: ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای اصلی تحقیق

منبعآلفای کرونباخسنجهمتغیر

مسیریابی
راه ها

0.744
Siegel and White, 1975; Kuipers, et al. 2001

Golledge,1999نقاط تصمیم گیری
Denis,1977آشنایی با محیط

نشانه

رنگ و شکل ابنیه

0.716

Elvins, 1982; Lynch, 1960
Siegel and White,1975عملکرد

Cornell and Heth,2006سبک معماری
Evans et al., 1982خوانایی
Bentley, 1985فرم ابنیه

گی های فردی پاسخ دهندگان جدول شماره3:ویژ

درصد فراوانی تعداد فراوانی عنوان متغیرها
54.7 58 دختران

جنسیت
45.3 48 پسران
22.6 24 8 سال

سن
18.9 20 9 سال
14.2 15 10 سال
30.2 32 11 سال
14.2 15 12 سال
100 106 مجموع

5. تحلیل یافته ها
بخش تحلیل یافته های تحقیق در ابتدا به ارزیابی مؤلفه های چارچوب 
نظری تحقیق با آزمون تحلیل عاملی تأییدی پرداخته و سپس روابط 
کودکان  میان مؤلفه های نشانه و تأثیرگذاری آن بر مسیریابی و مشارکت 

کودکان موردبحث قرارگرفته است. با توجه به نقاشی 

5.1. تحلیل یافته کمی
− آمار توصیفی	

برای تبیین و شرح داده های جمع آوری شده در تحقیق از آمار توصیفی 
استفاده می شود. در این قسمت  تفکیک فراوانی متغیرها و ویژگی های 
فردی پاسخ دهندگان موردبررسی قرارگرفته که جمع بندی آن در جدول 
به  مربوط  نتایج  شماره 3  جــدول  در  اســت.  شده  مشخص  شماره 3 

جنسیت و سن پاسخ دهندگان نشان داده شده است.
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آمار استنباطی- 
میانگین  پــژوهــش،  کمی  داده هـــای  در  گرفته  صــورت  بررسی های  با 
متغیرهای نشانه و مسیریابی به ترتیب برابر با 2.21 و 2.58 است. در 
پایایی پرسشنامه،  و  روایــی  ابتدا  استنباطی،  آمار  از  استفاده  با  ادامــه 
سپس همبستگی متغیرها و درنهایت فرضیه های تحقیق موردبررسی 

گرفته است. قرار 

نتایج بررسی روایی )تحلیل عاملی تأییدی(- 
جدول زیر نتایج آزمون بارتلت و شاخص KMO این دو شاخص را برای 
نتایج  شماره4  جدول  می دهد.  نشان  پرسشنامه  مختلف  سازه های 

آزمون بارتلت را نشان می دهد.

جدول شماره6: شاخص های برازش مدل های تحلیل عاملی تأییدی

مدل اندازه گیریمقدار ایده آلمقدار قابل قبولنمادنام شاخص
df(--76(درجه آزادی
χ2(2df ≤ χ2 ≤ 3df0 ≤ χ2 ≤ 2df123.061(کای اسکوئر

χ2/ df(2 <χ2/df ≤ 30 ≤ χ2/df ≤ 21.61(کای اسکوئر بهینه شده
GFI(.80 ≤ GFI<.95.95 ≤ GFI ≤ 1.000/806(نیکوئی برازش

RMR(0 <RMR ≤.100 ≤ RMR ≤.050/130(ریشه میانگین مربعات باقی مانده
CFI(.70 ≤ CFI<.97.8 ≤ CFI ≤ 1.000/801(شاخص برازش تطبیقی

PGFI(.50 ≤ PGFI<.60.60 ≤ PGFI ≤ 1.000/595(شاخص نیکویی برازش ایجازی 
PNFI(.50 ≤ PNFI<.60.60 ≤ PNFI ≤ 1.000/521(شاخص برازش ایجازی هنجارشده 

جدول شماره4: نتایج آزمون بارتلت و شاخص KMO برای متغیرهای تحقیق

آزمون بارتلتشاخص KMOمتغیرها
0.6480.000نشانه

0.6910.000مسیریابی

جدول شماره5: نتایج تحلیل عاملی تأییدی )CFA( برای گویه های پرسشنامه

نتیجهمعناداریبارعاملیگویه
معنادار0.9670.000 )رنگ و شکل ابنیه(

معنادار0.7360.000)راه ها(
معنادار0.780.000)راه ها(

معنادار0.7110.000سئوال 4 )رنگ ابنیه(
معنادار0.7040.006)آشنایی با محیط(
معنادار0.9630.000 )آشنایی با محیط(

معنادار1.5680.000 )تصمیم گیری(
معنادار0.8320.000 )فرم ابنیه(

معنادار0.2980.047 )آشنایی با محیط(
معنادار0.6530.000 )تصمیم گیری(

معنادار10.000 )شکل ابنیه و عملکرد(
معنادار1.0030.000 )شکل و معماری ابنیه(
معنادار10.006 )شکل ابنیه و عملکرد(

کفایت نمونه گیری  نتایج آزمون بارتلت و KMO به عنوان شاخص های 
که مقادیر هر دو شاخص در سطح مطلوبی قرار دارند.  نشان می دهد 
مقدار معیار KMO برای تمامی متغیرها بیشتر از 0/5 و مقدار معناداری 
کمتر از 0/05 است. بر این اساس می توان از مناسب  آزمون بارتلت نیز 

کرد.  حاصل  اطمینان  عاملی  تحلیل  انجام  بــرای  نمونه  حجم  بــودن 
پرسشنامه  های  گویه  بــرای  عاملی  تحلیل  نتایج   5 شماره  ــدول  درج

نشان داده شده است.

تحلیل  مــدل  در  اســت،  شــده  داده  نشان  جــدول 5  در  که  همان طور 
گویه 5 در سطح  گویه ها به غیراز  عاملی برازش یافته بار عاملی تمامی 
گویه 5 پرسشنامه باید حذف  اطمینان 0/95 معنادار است؛ بنابراین 

که سطح معناداری برای آنها  گویه ها این است  گردد. مبنای معناداری 
زیر 0/05 باشد. جدول شماره 6نشانگر شاخص های برازش مدل های 

تحلیل عاملی تأییدی است.

 تصویر شماره4 برازش مدل را نشان می هد.یافته های کلی از تحلیل 
مؤلفه ها نشان می دهد عامل های جهت دهنده در انتخاب نشانه ها 
کودکان رنگ و شکل ابنیه، فرم ابنیه، شکل  در فرآیند مسیریابی برای 
و معماری ابنیه و عملکرد ابنیه تأثیر مستقیم بر انتخاب نشانه در امر 

اصلی ترین  ازجمله  بنا  نمای  و  رنگ  و  کالبدی  فرم  دارنــد.  مسیریابی 
عوامل انتخاب نشانه در امر مسیریابی است. یافته های پژوهش نشانگر 
کالبدی و فرمی با سایر بناها  که تمایز  کودکان به بناهایی  که  این است 
دارند، بیشتر توجه می کنند. برای آزمون نرمال بودن متغیرها، از آزمون 
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متغیر  معناداری  سطح  که  گردید  استفاده  اسمیرنوف   _ کولوموگراف 
نشانه 0.269 و سطح معناداری متغیر مسیریابی 0.720 است. با توجه 
نرمال بودن  از 0/05 است، فرض  باالتر  که  آزمــون  به سطح معناداری 

داده ها مورد تأیید است.

بررسی فرضیه  تحقیق )اثر مستقیم(- 
فرضیه: بین نشانه ها و مسیریابی ارتباط معنادار وجود دارد.

تصویر شماره5 نمودار مسیر فرضیه تحقیق را نشان می دهد. بررسی 
که این ضریب مسیر  ضریب اثر متغیر نشانه بر مسیریابی نشان می دهد 
جزئی  شاخص  مقدار  به  توجه  با  اســت.  شــده  بـــرآورد   0.77 میزان  به 

با  برابر  که  معناداری  عدد  همچنین  و  شده   0/000 برابر  که   )p-value(
کمتر  و از 1/96 بیشتر هستند، می توان  6.368 شده و به ترتیب از 0/05 
معنادار   0/05 خطای  سطح  در  مسیر  ضریب  ایــن  کــه  گرفت  نتیجه 
است؛ یعنی متغیر نشانه بر مسیریابی رابطه اثر مثبت و معنادار دارد. 
به عبارت دیگر هرچقدر متغیر نشانه افزایش یابد، اثر متغیر مسیریابی نیز 
افزایش می یابد. جدول شماره7 نتایج مربوط به بررسی این فرضیه را 
نشان می دهد. با توجه به معناداری ارتباط تأثیرگذاری نشانه بر فرایند 
ک  کالبد متفاوت و متمایز با قابلیت ادرا مسیریابی، وجود نشانه ها با 
تأثیر  شهری  فضای  در  کــودکــان  مسیریابی  سهولت  بر  کــودکــان  ــرای  ب

مستقیم دارد.

تصویر شماره4: برازش مدل

تصویر شماره5: نمودار مسیر فرضیه

جدول شماره7: ضریب رگرسیونی و معناداری

نتیجهعدد معناداریp-valueضریب مسیرمسیر مستقیمفرضیه

معنادار0.770/0006.368متغیر نشانه ← مسیریابی1



 مطالعات شهری، 1401، 11 )43(، 98-87 | 95

عابدیوسعیدیمفرد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5.2. تحلیل کیفی یافته ها
سنی  بازه   در  که  کودکانی  نقاشی های  در  گرفته  صورت  بررسی های  با 
حین  در  ابنیه  شکل  و  ــا  راه ه به  اغلب  کــودکــان  هستند،  ســال  هشت 
فضای  وجود  نقاشی ها،  کثر  ا در  بنابراین  می نمایند.  توجه  مسیریابی 
که  کودک است  که نشانگر طبیعت دوستی  سبز و درخت دیده می شود 
کودک  ک  این امر نشانگر تأثیر مثبت و بسزای فضاها و بوستان ها در ادرا
کودک  از شهر و فضاهای شهری و در ادامه تأثیرگذار بر رفتار مسیریابی 
غیرانسانی  مقیاس  دارای  که  را  ساختمان هایی  کودکان  اغلب  است. 
کودکان در مسیریابی به  که  هستند را ترسیم نموده اند. ازجمله عواملی 

آن توجه دارند می توان به پنجره ها و بازشوها اشاره نمود.
کودک نیز به  ک  که هر چه سن باالتر می رود، دایره ادرا با توجه به این 
کودکان 10-11 ساله جزئیات  نقاشی  گسترش می یابد،  امر  این  فراخور 
کاربری ها در حین مسیریابی و نوع  گروه سنی به  بیشتری دارد و این 
شکل راه ها و مسیرهای منتهی به مقاصد مختلف توجه بیشتری دارند. 

به  زیاد  توجه  کودکان  از  گروه  این  نقاشی  قابل توجه در  مــوارد  ازجمله 
که  است  ملی  بانک  همچون  شاخص  کاربری های  همچنین  و  راه هــا 

عملکرد متمایزی در محله دارد.
که در بازه  سنی 11-12 سال هستند، به آسانی نظم فضا را درک  کودکانی 
کودکان 11-12 سال قابل مشاهده است.   می نمایند و آن در نقاشی های 
کودکان اشکال ساده تر همانند  کودک، این  با توجه به حافظه تصویری 
و  اشکال  بنابراین  نمایند.  می  ــادآوری  ی به راحتی  را  مستطیل  و  مربع 
کی کودک در نقاشی است. کودکان به جزئیات بیشتری  رنگ ها بیان ادرا
ازجمله نام معابر، نوع معبر فضای سبز موجود در محله سجاد در حین 
شاخص  نقاط  سنی  گروه  این  نقاشی  در  می نمایند.  توجه  مسیریابی 
کالبد متمایز نسبت  موجود در محله سجاد ازجمله بانک ملی که دارای 
به بافت است نیز ترسیم شده است. این امر نشانگر استفاده از عناصر 
کالبدی متمایزی هستند،  که دارای بعد عملکردی، معنایی و  شاخص 

کودکان است. در مسیریابی است.تصویر شماره 6نشانگر نقاشی های 

تصویر شماره6: نقاشی کودکان

که منحصربه فرد بودن نشانه، رنگ، فرم، شکل  نتایج نشان می دهد 
فرآیند مسیریابی  ادامــه تکمیل  به نشانه و در  فرایند توجه  تمایز در  و 
کردن نشانه ها در فرآیند  اولویت دنبال  با توجه به  تأثیر بسزایی دارد. 
کالبدی،  که نمود  کودکان می توان به این نکته اشاره نمود  مسیریابی 
مسیریابی  فرآیند  در  بسزایی  تأثیر  نیز  نشانه ها  معنایی  و  عملکردی 

کودکان در فضای شهری دارد.
کودکان در محدوده با توجه به  بررسی تأثیر اهمیت نقش نشانه ها در 
مدل نظری پژوهش و توجه به ویژگی نشانه ها در محیط انجام شده 
کودکان موردتوجه بیشتری بوده  که توسط  است. در ابتدا نشانه هایی 
است، از پرسشنامه ها و نقاشی ها استخراج شدند. ازجمله نشانه های 
کودکان در محله سجاد این محله می توان خیابان  اشاره شده توسط 
الله، بانک ملی، بوستان جامی، آب انار ملس و بوستان مینا را نام برد. 

تصویر شماره7نشانگر نقاط شاخص محدوده است.
با  کودکان  نقاشی های  در  اشــاره شــده  نشانه های  شماره7  تصویر  در 
کالبدی به لحاظ منحصربه فرد بودن فرم، بررسی  توجه به ویژگی های 
کار رفته  شده است. بانک ملی به لحاظ تمایز شکلی، نوع مصالح به 
در طراحی و همچنین رنگ و نوع نورپردازی نسبت به سایر نشانه های 
نــورپــردازی  آن  بر  عــالوه  اســت؛  منحصربه فرد  سجاد  محله  در  موجود 
جداره این بنا در شب نیز بر منحصربه فرد نمودن این بنا افزوده است. 
و وجــود نمای خاص در ذهن  فرم  به لحاظ شکل،  نیز  انــار ملس  آب 
کودکان به عنوان عنصر شاخص شکل گرفته است. وجود بستنی فروشی 
کار رفته  عسل در جوار آب انار ملس و نیز تمایز شکل و نما و رنگ به 
ازجمله نشانه های شاخص  کرده است.  را جلب  کودکان  در آن توجه 
کاربری تجاری هستند می توان  که دارای  موجود در محله سجاد مشهد 
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که به واسطه  قرار دادن مجسمه پدر و پسر،  به خیابان الله اشاره نمود 
این خیابان را در این محله متمایز نموده است. بوستان مینا و بوستان 
که به ترتیب در شمال و جنوب شرقی محله واقع هستند،  جامعی نیز 
ازجمله نشانه های شاخص در محدوده بوده و تفاوت بسیار زیادی به 
بافت  در  موجود  کاربری های  سایر  به  نسبت  کاربری  و  وسعت  لحاظ 
دارند. به واسطه  همین تفاوت و تمایز به لحاظ نوع عملکرد و فعالیتی 

کودکان هستند. که دارند، ازجمله نشانه های بسیار پررنگ از دیدگاه 

6. نتیجه گیری
که ازجمله ابزارهای مسیریابی کودکان نشانه ها هستند،  با توجه به این 
در این پژوهش با بررسی  فرآیند مسیریابی به عنوان متغیر اصلی پژوهش، 
کودکان در محله سجاد با توجه به  که مسیریابی آسان  گردید  مشخص 

نشانه ها و نقاط شاخص محله افزایش می باید. بر اساس تحلیل تأثیر 
کودکان، در فرآیند مسیریابی، نتایج حکایت از آن  نشانه در مسیریابی 
کودکان در سنین  که عناصر راهنما و مورداستفاده در مسیریابی  دارد 
کالبد  از راه هــا و  کودک  مختلف متفاوت است. در سن هشت سالگی 
گروه سنی 11-12 سال و 10-9  ابنیه بر ای مسیریابی استفاده می کند. در 
گردش در جهات مختلف در  سال به فرم راه ها و شکل و عملکرد ابنیه و 
نقاط تصمیم گیری در حین مسیریابی توجه می نمایند. در نقاشی های 
ترسیم شده توجه به راه ها، فرم ابنیه، شکل، عملکرد و رنگ ابنیه دیده 
می شود. بنابراین آشنایی هرچه بیشتر کودک به محله نیز در مسیریابی 
کودکان دیده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده وجود روابط میان 
نشانه ها(  ارتباطی  و  کالبدی  )مؤلفه های  ویژگی محیطی  و  مسیریابی 

است.

تصویر شماره7: نقاط شاخص محدوده

تصویر شماره8: جمع بندی

نتایج  است.  پژوهش  های  یافته  بندی  جمع  نشانگر  شماره8  تصویر 
ویژگی  و  مسیریابی  رفــتــار  میان  روابـــط  ــود  وج نشان دهنده  پــژوهــش 
در  نشانه ها  است.  نشانه ها(  ارتباطی  و  کالبدی  )مؤلفه های  محیطی 
امر باعث سهولت در  تــداوم و پیوستگی دارنــد و همین  کودکان  ذهن 
مسیریابی می شود. وجود نشانه های مختلف و شکل و عملکرد ابنیه 
کودکان  کودکان اهمیت دارد و  در دسترسی بصری از فواصل دور برای 

که فرم متفاوتی نسبت به سایر ساختمان ها دارند، توجه  به عناصری 
کردن  نیاز به دنبال  از فواصل دورتری  کودکان  بسیار زیادی می کنند. 
کمک  شهری  فضاهای  و  محالت  در  نشانه ها  وجــود  ــد.  دارن نشانه ها 
کودکان به واسطه دارا بودن فرم، رنگ، شکل،  بسزایی در امر مسیریابی 

عملکرد و سبک معماری می نمایند.
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