
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 6931، شهریور 52پیاپی سال سوم، شماره شش، 

 

10 

 

 

در زندگی توسط مسافران  ی متروهامصرف عالئم و نشانهبر  تاثیر سواد بصری

 های مترو تهرانتم عالئم و نشانهمورد مطالعاتی: سیس؛ روزمره
  

 3، عباس )وریج( کاظمی5*، سوسن سامانی فر6محمد خزایی 

 استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران -1
 مدرس، تهران، ایران دانش آموخته کارشناسی ارشد گرافیک، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت -2

 استادیار، هیئت علمی پژوهشکده علوم انسانی وزارت علوم، تهران، ایران -1
samanifar68@gmail.com 

 

 

 چکیده

تصویری است. بنابراین تالش تاثیر ارتباطامروزه ارتباط با محیط و فضای شهری و نظم و منطق ارتباطی در آن تحت

کانال ارتباطی بصری به عنوان جایگزین ارتباط کالمی و زبانی است که سیستم بشر باالخص جامعه طراحان ایجاد 

توجهی به اصول طراحی و ارائه آن موجب ضعف و رود و هرگونه بیترین ابزارهای آن بشمار میها از مهمعالئم و نشانه

بصری برای تدوین زبانی وادشود. از اینرو فهم عمیق از خصوصیات و کارکرد عناصر اولیه ساغتشاش ذهنی و بصری می

ها و تاثیر شناسد ضروری است. از اینرو پژوش حاضر با هدف تعیین نقاط و ضعف عالئم و نشانهگونه مرزی نمیکه هیچ

-کنندگان عالئم در زندگیبصری بر میزان مصرف آن از دیدگاه مسافران ایستگاه مترو شهر تهران به عنوان مصرفسواد

های مترو پرداخته است. جهت انجام های گوناگون کیفیات بصری و اطالعاتی کلیه عالئم و نشانهروزمره، درباره جنبه

ای و اتنوگرافی های تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی و استراتژی اتنوگرافی مشاهدهپژوهش و دستیابی به یافته

دهد سازی شده است. نتایج پژوهش نشان میها به روش تحلیل تماتیک کدگزاری و مقولهدهنده استفاده و دادهاطالع

بصری، بیانگر عدم توجه الزم به مبانی سواد بصری که باال بودن میزان عدم رضایت افراد و ارتباط آن با ضعف در اصول

 باشد.ها میو در نتیجه عدم رغبت مسافران در مصرف عالئم و نشانه

 

 شانه ها، مترو.گرافیک محیطی، سواد بصری، عالیم و نواژگان کلیدی: 

 

 

 مهمقد -6

 هایزمینه ایجاد شهری هایمحیط در آن وظایف ترینمهم از که است خورده گره آن عملکرد و شهروندان شهر، با محیطیگرافیک

 به و بصری ارتباطات ایجاد در عامل ترینمهم هانشانه و عالئم سیستم و(Craig,2015:10) باشدمی افراد ارتباطات ارتقای در الزم

 در فردی هر که باشدمی زندگی محیط با تعامل در مخاطب اعتماد و اطمینان حس ایجاد و شهری محیط در نظم گیریشکل آن دنبال

 به مردم اعتماد باشد، نداشته وجود راهنمایی در اغتشاش که صورتی در. کندمی تجربه گوناگونی هایشکل به را آن خود روزمره زندگی

 از(Niron,2009:42) است مفید بسیار رفتاری و محیطی نقایص رفع گسترش در خود این که شد خواهد بیشتر روزروزبه سیستم آن

 از انبوهی فردی هر است، مسلم است. آنچه اهمیت با و پیچیده بسیار آنها ظاهر سادگی برخالف عالئم این اجرای و طراحی جهت این

-می برقرار شخصی مجموعه این با همیشه ارتباط و دهدمی شکل را او درون دنیای از بخشی که ذهن دارد در را شکل گرفته تصاویر

 نظر مورد مخاطبان و انتقال پیام گروه با متناسب تا برد بکار را مناسب رنگ و اندازه شکل، تصویر، توانمی این ترتیب شود. به

 (.25:1130باشد)داندیس،

 به بررسی تا است درصدد دارد بصری دانش با که مستقیمی ارتباط و محیطیگرافیک اهمیت به توجه با حاضر پژوهش اینرو از 

 نتایج آن ها مورد مطالعه قرار داده ومحیطی پرداخته و توجه به آن را در طراحی عالئم و نشانهگرافیک بر سواد بصری تاثیرگذار عوامل
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 به را مترو تهران هاینشانه و عالئم سیستم نیز هدف این به رسیدن . جهتکنندگان بسنجدمصرف توسط مصرف عالئم میزان بر را

 آن با روزه همه که افرادی دیدگاه از را آنها کاربرد در موثر عوامل و است داده قرار محیطی مورد بررسیگرافیک بخش ترینمهم عنوان

 در مطلوب بصری امکانات قراردادن و کندمی ایفا شهر آرمان گیریشکل و انتظام در ایعمده نقش که محیط مترو در شوندمی مواجه

 هدف خود به نیل برای . پژوهشاست داده قرار مطالعه مورد کند،می کمک مخاطب بصری ارتباط برقراری و اذهان و تلطیف روان به آن

 پاسخ برای باشندها مینشانه و عالئم سیستم کنندگانمصرف که تهران شهر مترو مسافران میان در مصاحبه مضمون و کیفی روش از

 و سازیپیاده کدگزاری، سپس تحلیل تماتیک و روش از حاصل، هایداده تحلیل و تجزیه جهت و برده بهره پژوهش اهداف به دادن

مورد  هامصاحبه در مترو هاینشانه و سیستم عالئم و بصری سواد تنها مضمون به گونه ای که بسته استفاده کرد، شکل به گذاریلیبل

 .توجه و بررسی قرار داده شد

 

 روزمره زندگی -5
 روزمره به زندگی اجتماعی هایهستی ترینملموس زیرا است؛ بدیهیات از پرسش روزمره،زندگی از پرسش رسدمی نظر به ابتدا در

زندگی  جوامع، شدن تربا پیچیده و است مبهم و پیچیده آشناست، و بدیهی ما برای زندگی روزمره که نسبت همان به . امادارند ارتباط

-می درك را آن هایجنبه حدی تا همه افراد . زیرااست آشکار و مبهم و پنهان و پیدا روزمره . زندگیگرددمی ترپیچیده روزمره نیز

 که بیابد شده بیگانه خود از زندگی همین در و عالئمی را هانشانه که است آن روزمره زندگی اصلی (. وظیفه112:11:2کنند)ریترز،

 متن در آنها قراردادن و هانشانه این یافتن از . پساست های مدرنانسان شده مخدوش هایشناخت و سرکوب شده هایتوان از حاکی

 آنچه از را آنان سانبدین و آشکارکرد زندگی روزمره مردمان رویپیش را هاتوان انتقادی، این تفسیر با توانمی اجتماعی جهان ترکلی

 (. 1:11:5:آگاه کرد)احمدی، زیستن شادمانه آن، تبع به و انسانی زیستن از یعنی اند،شده محروم

ویژگی های  به توجه آن پایه که شده است مرسوم محیطیگرافیک آثار طراحی و اجرا برای جدید استراتژی اخیر هایسال در

 در ما که کنماخیرا، احساس می»کند بیان می که است طراحانی از یکی بولوت اندرو باشد.می آثار بودن محور انسان ویژه به و طبیعی

 انفجار از ایدوره در حقیقت، ما«. نامممی "خود نوبه به شناسیمردم" را آن گاهی من که چیزی هستیم. مدرن طراحی از فاز سومین

 تحقیقات اغلب طورکلی به شود.می ناشی طراحی مشکالت در"چرا"رفع بر تمرکز با تحقیقات از بینیم؛ امروزه بسیاریمی را بصری لغات

 یک در نه و است شانطبیعی محیط در مشاهده مردم آن پایه که است روشی شناسیمردم باشد.می شناسیمردم مطالعات از ناشی

مردمی  و زمینی جنبه به که است این شناسیمردم اساسی وظیفه(Blauvet,2007:213). مصنوع و بسته رسمی، تحقیقاتی محیط

 که نشان دهد یعنی بپردازد. شود،می مالحظه مردم زندگی روزمره در و کندخودنمایی می میان ذهنی جریان در که« وضع طبیعی»

 عقاید با ساکنانش که اجتماعی روابط شبکه در که افرادی متعادل ذهن سوی از ذهنی جریان میان در انسان اجتماعی دنیای چگونه

 چه و و پرداخته شده ساخته کنند،می فعالیت عادی طور به کنند،می زندگی یکدیگر کنار در دیگر هایعقاید گروه با متضاد و موافق

این  حقیقت آید. درمی پدید مفهوم و معنا درباره همگانی و عام شعور و مشترك آگاهی نوعی ترتیب این به و شودمی بدان داده معانی

 .(Schwanbeck, 2013:19)باشد طراحی فرآیند در مناسبی راهگشای تواندمی تحقیقات از نوع

قلمداد می شود از  اصلی نیازهای و ضروریات از یکی امروزی شهری انسان برای آن حضور که مترو شد بیان که آنچه به توجه با

 باشد. بنابراین بایدمی آن درونی زندگی جریان در عناصر ترینمهم از هانشانه و عالئم سیستم که های عمومی استجمله محیط

 جامعه در هزاران فرد توسط روز هر که هانشانه و عالئم با ارتباط در افراد هایواکنش و هاکنش چگونه روزمرهزندگی که ببینیم

 .د و سواد بصری چه نقشی در این کنش ایفا میکندکنمی معنا را شودمی مصرف و مشاهده

 بصریسواد  -9
 که دارای ما جنبشی درون نیروهای و . ادراك حسیپردازیممی بصری اخبار طورکلی به و تصویر درك به گوناگون هایراه از ام

 حرکت، نشسته، ایستاده، حالت در ما وضع دارند. چگونگی بسیاری اهمیت محیط از ما بصری فهم جریان در هستند فیزیولوژی خصلتی

 از ما تفسیر و دریافت نوع تعیین در در محیط، موجود ناگهانی حرکات با تاریکی و نور به نسبت واکنش و خود از حفاظت تعادل، حفظ
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 و مطالعه به لزومی و گیرندمی انجام طبیعی صورت و به نیرو آگاهانه صرف بدون هاواکنش است. این موثر بسیار بینیممی که آنچه

 آن از ما که آنچه و هستند محیط ضروریات باالخره و فرهنگی و وضعیت روانی حاالت تاثیر تحت خود ینوبه به و نداریم آنها آموختن

. پائول (Barthes,1964:102)کند می هدایت را فرد ذهن که است بصری حقیقت دانش در بریممی نام ناخودآگاه واکنش عنوان به

 ارتباط کند.می دریافت حسی صورت به را اطالعات تمام که باشدمی مغز و چشم بر متکی بصری ارتباط و دانش : عملکردگویدمی لستر

 قرار محیط با ارتباط در را ما پرتحرك و مداوم جریانی همچون دائما بصری اخبار و شودمی کسب نور سرعت نزدیک به سرعت با بصری

 (Lester,2006:142). است نشده شناخته درستی به هنوز آموزشی نظام در آنها ارزش همه، این با .دهندمی

پدیده های  بصری فهم و تشخیص توانایی از است عبارت که باشدمی حس بینایی سوادبصری، بررسی در عامل اولین اینرو از

 پژوهش هدف این و محتوا به توجه (. با01:1103 گذارند)جئورگی،می بیننده بر ادراکی و عاطفی تاثیر که نیروهایی و محیط در موجود

 است، کرده بیان Situational Aestheticsدرکتاب  Bergerکه  را بصری عناصر برسیم، بصری بیان از تحلیلی و فهم به آنکه برای

  ببریم. پی بهتر آنها کیفیات به تا کنیممی بررسی و مطالعه

 و نقاط تعداد ازدیاد با نقطه وسیله به چشم راهنمایی قابلیت است. بصری ارتباط در عنصر تجزیه ناپذیرترین و ترینساده نقطه:

 .یابدمی افزایش یکدیگر به آنها شدن نزدیکتر

 همیشه نیست بلکه ایستا و ساکن هرگز است. خط بسیار انرژی و توان دارای خاصش ماهیت خاطر به خط بصری هنرهای در خط:

 .باشدمی خطی و اولیه هایطرح در مهمی بصری عنصر و پرتحرك

 شکل دارای سه این از یک االضالع. هرمتساوی مثلث و دایره مربع، دارد، وجود اصلی شکل سه است. شکل شاخص شکل: خط،

 هاانسان روانی – دستگاه فیزیولوژیکی واکنش علت به یا و است بوده آنها ذاتی شکل علت به یا که هستند خود به مخصوص هایویژگی

 .فرهنگی خاص تعابیر دلیل به یا و

 مثلث عمودی، و افقی جهت است: مربع، خودش خاص معنای با اصلی جهت سه دارای اصلی هایشکل از یک هر جهت:

 بسیار های بصریپیام به وجود آوردن در که معناست یک کنندهتداعی جهات این از یک دارد. هر دورانی جهت دایره و مایل جهت

  .است مفید

 دارد. وجود درجه هزاران مطلق تاریکی و نور بین طبیعت در بینیم.می که است چیزهایی روشنایی یا تاریکی شدت میزان رنگمایه:

 .نامندمی رنگمایه میزان یا تونالیته میزان اصطالحا را درجات این

 بنابراین است، عاطفی و احساسی بار نظر از بصری عنصر ترینمهم رنگ است. زیادی اطالعات و اخبار حاوی واقع در رنگ رنگ:

 معانی دارای بلکه باشد،همگان می قبول مورد که است عام معانی دارای فقط نه رنگ است. بصری اخبار انتقال در ایویژه نیروی دارای

 .هست نیز رمزی

 ایجاد د،باش المسه حس همان که حواس، از یکی ارضای برای بدل عنوان به اوقات از بسیاری که است بصری عنصر آن بافت بافت:

 را آن ارزش و دو بازشناسیم این تلفیق با یا تنها کردن لمس یا تنها دیدن با را پدیده یک بافت توانیممی ما حقیقت در اما شودمی

 .دریابیم

 تغییر کنند و تعدیل را یکدیگر تاثیر توانندمی بصری عناصر یهمه گویند.می مقیاس را یکدیگر به نسبت هاشکل اندازه مقیاس:

 .است مقیاس یا اشل جریان این عامل ترینمهم و دهند

 روشی برای عنوان به تواندمی و است باصره خطای نوعی ایجاد بر متکی بصری آثار از بسیاری در سوم بعد نشان دادن سوم: بعد

 . شود استفاده اثر یک در مخاطب حضور حس القای و همراه کردن

 صورت حقیقی واقع در و شودمی طراحی بعدی دو یصفحه در کاذب صورت به و ضمنی طور به حرکت، بصری عنصر حرکت:

 (Berger, 2010:234). شودمی محسوب انسان بصری تجربیات ترینمهم از یکی وصف این ندارد. با

 امتیاز جمع شدن؛ و جاذبه برجسته ساختن؛ و طرازکردن فشار؛ از توانمی نیز بصری دانش و دریافت بر تاثیرگذار عوامل دیگر از

 که عناصر تمام .می کنند ایفا را زیادی نقش مخاطب بر روانی و رفتاری تاثیرات لحاظ به که برد نام منفی و مثبت چپ؛ سمت پایین
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 استفاده با بصری تفکر و که ارتباط هستند ایساده و موادخام عناصر این هستند. بصری هایرسانه ناپذیرتجزیه و ساده اجزای شد ذکر

 .دارند بصری صورت به انتقال اخبار در ایفوق العاده قابلیت سادگی، و صراحت عین در گیرد ومی شکل آنها از

 گرافیک محیطی -4
 و اجتماعی زندگی اصلی ارکان از را آن باید و است مرتبط قوه بینایی با ای،لحظه و وسیع بسیار و مستقیم طور به محیطیگرافیک

 انکارناپذیری نقش معماری دارد، با که مستقیمی ارتباط واسطه به انسان، زندگی با عمیق آمیختگی دلیل به که چرا کرد قلمداد شهری

 تهیه شامل محیطی(. گرافیک:250:111،پور مدنیکند )می بازی او فرهنگی اغنای و روانی نیازهای تامین و فکری الگوسازی در را

 ,Gibson) است محیط به بخشیدن ترتیب و نظام جهت شده ساخته بصری ارتباط اشکال سایر و خاص عالئم هایسیستم و هاطرح

 محیطی یک خلق برای که اشیا با اشیا اشیا؛ و مردم مردم؛ و مردم میان ارتباط ایجاد برای است فضا یک بخشیسامان(2005:154

-یکسان برای که(Wener,1989: 287- 311) است شده ساخته هایانواع محیط (POEs) سنجش نیازمند بخشرضایت یا تاثیرگذار

-می آن معنای تعریف در و دارد فضا پیکربندی و فیزیکی محیط مطالعه نیازمند محیطیگرافیک کالبد، این به بخشیدن نظم و سازی

 و سایز شکل، رنگ، متریال، نشانه، طریق از اغلب که است مفهومی محیط. و اشیا به نسبت کنشی است محیطیگرافیک گفت توان

 عالئم جمله سیستم از محیطیگرافیک اثر یک ایجاد الزامات از سواد بصری اصول و مبانی کاربرد دهد. بنابراینمی بروز را خود غیره

 باشدتوجه طراحان گرافیک می مورد بسیار و بوده شلوغ هایمحیط به بخشینظم جهت موثر ابزارهای از یکی که است هاونشانه

.(Rapaport,1990:39) 

 عالئم و نشانه ها -2
توان تفکیک کرد، نخست اخبار بصری کنیم به سه نوع کامال متمایز میکلیه اخبار و اطالعاتی که ما به صورت تصویر دریافت می

سازی از محیط خارج را دارند. سوم ها یا صور رمزی گوناگون هستند. دوم اخبار بصری که حالت بازنمایی یا شبیهکه به صورت سمبل

. آخرین نوع از (Tynes,2005:47)ند و در واقع زیرساخت هر نوع تصویری از این جنبه انتزاعی برخوردار استهایی که انتزاعی هستآن

باشد. این نوع در واقع زیرساخت و تر و بیش از دو نوع دیگر برای رشد سواد بصری مهم میهای بصری شاید از همه مشکلشکل

های خالص بصری است و این مساله استدالل محکمی ی است، یا به عبارت دیگر پیامهای بصربندی ساده و اولیه یا انتزاعی پیامترکیب

 .(Bjorngaard, 2010:16محیطی است)به نفع استفاده از نمادها، در گرافیک

 به هویت،  و شناسایی از: عبارتند هامولفه این دارد. اشاره محیط از ویژه مولفه سه به معموال EGD یا محیطیگرافیک طراحی

 است، کرده احاطه را اطراف آن که هایینشانه به توجه با را مکانی هر که ایگونه به یابی،جهت دیگر؛ مکان از مکانی تشخیص منظور

 ترکیب کند.می تشریح را اجتماع در از روابط ترگسترده ایزمینه که محیطی اطالعات اشتراك گذاشتن به یعنی تفسیر، و درك و یافت؛

 احساس به دستیابی در که شودمی "حس خانه" القا محیط و یک در تصویر ارتقا و افزایش موجب یکدیگر با مولفه سه این کاربرد و

 از ترکیبی با تواندمی محیط یک در خوب و مناسب هاینشانه . طراحی عالئم و(Lynch,1960:4)کندمی کمک محیط از مثبت

ی خوبی از فضای آن محیط را به مخاطب انتقال دهد که در ارزیابی شود و تجربه بصری یتجربه و ساختار و متریال و مواد عملکرد،

 (.1جدول زیر اهمیت هر یک بیان شده است)جدول
 

 (Neodorf.A,1995:41) ابی عالیم و عناصر در محیط داخلیارزی -6جدول 

 عملکرد
راحت و آسان، نور مناسب، اندازه و شکل متناسب با فضا و هدف ، جریان داشتن و عبور و مرور 

 متناسب بودن با روحیه و ویژگی فضا

 ساختار و متریال
قرار دادن متریال متناسب با محیط و هدف، دوام و سهولت کافی در نگهداری و تعمیر، کیفیت و طرز 

 زیستکار مفید و راحت، هزینه مناسب جهت ساخت و ساز، در نظر گرفتن شرایط ایمنی و محیط

 بیان بصری
هویت و فضای مناسب قابل استفاده، سهولت و سرعت در بیان زمان و مکان، هدف روشن و واضح از 

 طراحی و توسعه آن
 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 6931، شهریور 52پیاپی سال سوم، شماره شش، 

 

1: 

 

 

 و اطالعاتی گرافیک ،یابیجهت عالئم :از عبارتند دارند کاربرد مولفه سه این اهداف به دستیابی در که هایینشانه و عالئم یکلیه

 به محیط در عالئم این کاربرد. آیکون و پیکتوگرام تایپوگرافی، عالئم بخشی،نظم عالئم شناسایی، عالئم هدایتی، عالئم ها،دستورالعمل

 یک در عناصر این قرارگیرد. محیطی ادراك و دریافت از بخش ترینمهیج عنوان به تواندمی و باشدمی محیط یک عطف نقطه عنوان

 استرس کاهش و یافتن در کلید یک عنوان به و کمک بسیاری کند افراد شدن گیج عدم و مسیریابی سهولت در تواندمی معماری فضای

 بر که تاثیراتی و بصری سواد ضرورت و اهمیت از شناخت به توجه با حال (Fleming, 2007:228).شود واقع موثر محیط در افراد

 جامعه و مردم میان که زندگی روزمره در تهران مترو هاینشانه و عالئم سیستم ضعف قوت و نقاط مطالعه به گذارد،می محیطیگرافیک

 .پردازیممی کندمی احساس خود در را عالئم به این نیاز بیشترین و دارد جریان

 

 روش شناسی -1

معناکه تنها مضمون، مصاحبه است؛ بدین جهت انجام این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. واحد تحلیل

ها، از مصاحبه شود. برای جمع آوری دادههای مترو است تحلیل میمواردی که مضمون مصاحبه در ارتباط با عالئم و نشانهمتن و 

اتنوگرافی "عمیق، باز و نیمه ساخت یافته که شامل سه مرحله درك مستقیم، تحلیل و توصیف پدیده می باشد و از دو استراتژی 

ها را مشاهده، و واکنش آن استفاده شده است. در استراتژی اول از افراد فاصله گرفته و رفتار "ندهدهاتنوگرافی اطالع"و  "ایمشاهده

های بدست آمده از روش جمع آوری شده است. در استراتژی دوم با افراد تعامل برقرار کرده و از تم های اصلیثبت و تحلیل کرده و تم

 اده شد. های متمرکز استفاول برای شروع مصاحبه و بحث

های مترو و توجه به وضعیت روانی کنندگان، با جستجوی دقیق در میان مسافران حاضر در ایستگاهبرای انجام مصاحبه از مشارکت

حوصلگی ارتباط و سپس درخواست مصاحبه پرداخته شد؛ زیرا در محیط مترو عجله و بی مسافر و موقعیت مکانی ایستگاه به برقراری

کننده به این نکته توجه جدی داشت؛ بنابراین به ی است که باید برای داشتن یک مصاحبه مفید با مشارکتمسافران از مسائل

-11آماری ترتیب جامعهوقت داشته باشند. بدینکنندگانی جهت انجام مصاحبه نیاز بود که خود نیز تمایل به مصاحبه و صرفمشارکت

های ها در ایستگاهگیرد. مصاحبهباشد را دربرمینفر می 22ترو شهر تهران که مجموعا های مزن از مسافران حاضر در ایستگاه20مرد و 

دولت با صرف ده دقیقه تا نیم ساعت و به صورت فردی و گروهی متغیر بود و تا آباد و دروازهشهر، انقالب، تجریش، حسنمترو تئاتر

های ها و رسیدن به زمانی بود که با انجام مصاحبهها غنای دادهنمونهرسیدن به اشباع اطالعاتی، ادامه داشت. معیار انتخاب تعداد 

 شد. جدید، موضوع و یافته جدیدی به داده های پژوهش ارائه نمی

کننده مدت زمانی که به صورت روزمره از شروع  و از مشارکت "چقدر اهل استفاده از مترو هستید؟"مصاحبه با این سوال که 

چقدر به سیستم "شد. سوال محوری بخش بعدی این است که شود پرسیده میایستگاه مترو صرف می وقت وی هنگام حضور در

های اولیه با این سوال که از حال و هوای ایستگاه مترو پس از پرسش "های موجود در محیط مترو توجه کرده است؟عالئم و نشانه

چنین توضیح دهد ذهنی خود را از مترو توصیف کند. همشد تا تصویرمی کننده را به فضای مترو برده و از او خواستهبگوید، مشارکت

دهند. سپس ها چه جایگاهی از نظر وی دارند و تا چه اندازه نظم در محیط مترو را به خود اختصاص میکه در این میان عالئم و نشانه

خواهیم اگر توضیح دیگری دارد که به پیشبرد پژوهش او میکنیم و از ها را اعالم میکننده پایان سوالهای مشارکتبا اقناع از صحبت

 شناختی پرسیده شد.کننده میزان تحصیالت و سایر اطالعاتکند، اضافه کند. در نهایت از مشارکتکمک می

 ی مکالمات روی نوار صوتی ضبط و سپستماتیک استفاده و جهت کدگزاری، کلیهها از روش تحلیلبرای تجزیه و تحلیل داده

گذاری به شکل بسته صورت سازی و کدگذاری شده است. سپس با توجه به سواالت اصلی پژوهش لیبلکلمه به کلمه روی کاغذ پیاده

های مرتبط با اهداف پژوهش پرداخته شد. همچنین برای ارزیابی داده های پژوهشی، از معیارهای روایی و بندی لیبلگرفته و به جمع

های واقعی است که به منظور آوری دادهها و مستلزم جمعشده است. روایی به معنی قابل پذیرش بودن داده ها، استفادهاعتبار داده

 های زیر استفاده شده است:ها، از روشافزایش روایی داده

 بررسی و مشاهده مداوم، تخصیص زمان کافی، حسن ارتباط. -

 ها)مشاهده، مصاحبه و نوشتار(، تلفیق زمانی.دادههای گردآوری ارتباط طوالنی و مشاهده مستمر، تلفیق روش -
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 خالصه،به طور ها،شبکه همه استنتاج گام، گزارشی از آخرین ها درهای تحقیق حاصل از مصاحبهآوری یافتهپس از جمع -

  تدوین گردید. از متن آمدهدست به برجسته ساختارهای و الگوها مفاهیم، مضامین، تبیین برای

 ژوهش یافته های پ -7
باشند؛ ها عامه مردم میکنندگان و مخاطبان آنها و به طورکلی هنرهای محیطی که مصرفدر طراحی سیستم عالئم و نشانه

هایی همچون نوع خطوط و رنگ و بافت، اندازه، شکل و ... تا زمینه ی عوامل بصری از ویژگیتوجه به اصول طراحی، نوع ارائه اثر و کلیه

های مختلف دارد، باید ای در ایجاد ارتباط میان افراد با سلیقه و فرهنگمتاثر از دانش بصری است و نقش سازندهارائه اثر که همه 

طراحی سیستم عالئم اصول سواد بصری در  توجهی مورد توجه و دقت بسیار باالیی قرار بگیرد. عدم رضایت یکی از موارد که بر اثر بی

جهت  در خود و هدف ع ایجاد و برقراری ارتباط میان مخاطب و اثر گردد و در نتیجه بجای ایفای نقشتواند مانباشد، میها میو نشانه

های مترو اشاره گذارد. مشکالتی که مشارکت کنندگان درباره عالئم و نشانهکننده، نقشی منفی از خود بر جای میترغیب مصرف

 عبارتند از:بندی کرد که توان به دو دسته کلی طبقهاند را میکرده

 ها بیرونی عالئم و نشانهعدم اعتبار  (1

 هاکنندگان عالئم و نشانه( عدم اعتبار درونی مصرف2

ها توسط مسافران هستیم؛ به بررسی دقیقی ها و مصرف آنبصری بر درك عالئم و نشانهبا توجه به آنکه ما بدنبال یافتن تاثیر سواد

 بصری است پرداخته شده است.ها که حاکی از عدم توجه به اصول سواد شانهاز علل عدم اعتبار بیرونی عالئم و ن

 

 الف( فاقد جذابیت و خالقیت بصری

ترین نکات در جذب مخاطب، خالقیت و ایجاد روحیه انگیزشی و ترغیب مخاطب به انجام بایدها و نبایدهای یک محیط از مهم

ها های بصری در سیستم عالئم و نشانهکنندگان به خال و کمبود جذابیتز مشارکتباشد. تعداد باالیی اها میطراحی عالئم و نشانه

اند. از اینرو افراد تمایلی به استفاده عالئم از خود نشان ارزش در محیط مطرح نمودهها را به عنوان عالئمی زاید و بیکردند و آناشاره

و  دانند بلکه این عالئم را موجب زشتی و از بین بردن زیباییمترو موثر نمینداده و نه تنها عالئم را در بهبود شرایط حاکم بر فضای 

 (.1دانند)شکلآرامش بصری محیط نیز می

  
 باشد )منبع: نگارندگان(هایی که فاقد جذابیت بصری به لحاظ محتوا، شکل و رنگ میعالئم و نشانه -6شکل 

 

 بهش اینکه به برسه چه کنه نگاش داره دوست کی ... چیه خدایی بیخوده خیلییییییی این ....بانوان ویژه جایگاه پیکتوگرام [...

 پرت و چرت مشت ی کال چیه ن ...چیه این میمونه ببینه اینو بیاد توریستی خارجی ی دارم یقین کنید باور ... کنم عمل توجه و

 (11:0آذر  20بعدازظهر،  1ساعت  تهرانی، شهروند ساله، 25 خانم با مصاحبه...[) سرافکندگی مایه زشت

 

 هاب( ابعاد نامتناسب عالئم و نشانه

کرده است. ها درگیرعدم توجه به هماهنگی اندازه عالئم از دیگر عواملی است که مخاطبان را در ارتباط با سیستم عالئم و نشانه

شلوغ شده و این عوامل موجب سردرگمی و ابهام هنگام ها و ابعاد گوناگون از نظر مردم، موجب ایجاد فضایی حضور تابلوها با اندازه

 (. 2باشد)شکلاستفاده برای افراد می
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 دولت )منبع: نگارندگان(شهر و دروازههای نصب شده در ایستگاه تئاترعالئم و نشانه -5شکل 

 خیلی نبود الزم و ببینیم را اونا مختلف هایفاصله از هستن کم چون میشد باعث و بزرگ بودن اما بود کم تابلوهاشون چین [...

 15 خانم با مصاحبهبرام ...[) آوراسترس و سرد خیلی رنگا هست هارنگ کنم اشاره هست جاش که دیگه مساله ی بعدم بری نزدیک

 (11:0دی  21ظهر،  12:15ساعت  ساله، دانشجو،

 

 و تحلیل آن  ها و ناتوانی فرد در خوانشنبودن محتوای عالئم و نشانهج( گویا

بودن به لحاظ محتوا و پیامی که هدف انتقال آن را دارد با تمامی ای باشد که عالوه بر گویا ها باید به گونهطراحی عالئم و نشانه

ها و بودن در درك عالئم و نشانهها نیز سازگار و قابل درك باشد. این در حالی است که افراد، از دشواری و سخت سنین و فرهنگ

ها بوجود ی ذهنی تاثیری منفی بر مخاطب خود گذاشته و این نگرش را برای آنکنند؛ این درگیرشان صحبت میکردن ذهنگیردر

آورده که تو نمی توانی با استفاده از این عالئم نیاز خود را برطرف کنی و اولین راه کاری که به نظر مخاطب می رسد فراموش کردن 

 (. 1های دیگر می باشد)شکلمسیر و نیاز خود در محیط از راهها و یافتن عالئم و نشانه

  
 های نصب شده فاقد گویایی الزم )منبع: نگارندگان(عالئم و نشانه -9شکل 

 پرسممی هستم بقیه حرکت برای مانع باعث بعدش کنم تحلیل بایستم باید نمیشه کنمنمی استفاده من یعنی اصال نهههه [...

اشتباه  اوووووشونننن پرسیدم کنهمی کارت بازرسی که ماموری بار این البته ...میدن مسیر بهم اشتباه مواقع بعضی و دلیل برای این

-ی سری .... بشه سازیشفاف تا کشید طول ولی زیاده میشه دیده هم خیلی قرمز و آبی رنگ به ترکوچیک تابلوهای این حتی ...گفتن

عقبم ...  دنیا از شاید من دونمنمی واال هستن حتما ...یعنیییی الزمن کال خب ولی نبود مشکلی دیگه جاهای بودم دیده قبال هام

 (11:0دی 15عصر،  1ساعت  ساله، شهروند تهرانی، 13آقا  با مصاحبهنه؟[)

 

 های مناسب جهت نصب عالئمح( عدم توجه به مکان

تواند کلیه اهداف توجهی به آن میترین نکاتی است که بیاز مهمهای عمومی یکی ها در محیطمکان و زمینه نصب عالئم و نشانه

ها باید عوامل متفاوتی همچون ارتفاع قد شعاع قرار دهد. در نصب عالئم و نشانه ها را تحتگرفته شده برای عالئم و نشانهنظردر

برقراری ارتباط با مشکالت زیادی روبرو صورت مخاطبان دراینقد تا میانگین ارتفاع و بلند در نظر گرفته شود، در غیرمخاطبان از کوتاه 

شوند. عالوه بر این، عالئم باید در نقاطی از محیط نصب شوند که در حرکت مخاطبان اختالل ایجاد نکند و خود عامل ایجاد حادثه می

نظر جهت نصب و این موارد به انتخاب نقاط موردگرفته شود و با توجه به نظربرای افراد نباشد. نوع تابلو و کاربرد آن در هنگام نصب در

توجهی باعث بروز حوادث و ارائه عالئم در محیط پرداخته شود. این موارد در ایستگاه های مترو تهران رعایت نشده که این بی

 (.2رفتارهای ناشایست و حتی خشونت در محیط شده است)شکل
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ها )منبع: نگارندگان(ارائه عالئم و نشانهها و نحوه نصب و عدم توجه به محل  -4شکل  

 

 هههه ... همیشه کپسول آتیش پشت اما باشه ملت پا جلو باید نیست اصال شده واقع مظلوم همیشه هم زردسکو لبه این [...

 از عجله با آقاهه ی بعد کنه انتخاب مسیرش بود ایستاده خانومی ی .... روز اون یادته بده خیلی تابلو این اما وااااااای ..... هههههههههه

این  دلیل ....داد فحش کلی خانومه داغون دعوای اما را خانومه هم آقاهه ندید را آقاهه خانومه .... شد دعوا کلی بهش خورد پشت دیوار

ساعت  ساکن تهران،ساله، دانشجو  21خانم  با مصاحبهآخه!!![) چیه دیوار پشت ندارم خبر که منم خب بود جا بد تابلوی بود؟ چی اتفاق

 (11:0آبان  :2صبح،  11

 هلم میان یا سرم پشت بایستم بخوام یعنی بایستمم من بگه نیست یکی خببببب برقیپله  سر مثال بدی جاهای ی تابلوها [...

 (11:0آذر  12عصر،  0ساعت  ساله، شهروند تهرانی،12خانم با مصاحبهدیگه[) میشه بحث اینکه یا پله برقی رو میشم میدن له

تابلوی عالئم  به بخشینظم و آرایش به توجه عدم اشاره کرد آن به کنندگانمشارکت نظرات به توجه با توانمی که دیگری ینکته

 تبدیل ی آننتیجه در و شلوغی و نظمیبی ایجاد باعث هانشانه و عالئم آرایش و تزئین چگونگی در توجهیبی است. این محیط در

 شده است. آوراسترس فضای یک به محیط

 با مصاحبهمیرقصه[) و میزنه داره خودش ساز چیزی هر اینکه نه کنیم برخورد شده کشیخط مقدار یک بدیم نظمی یک بیایین[...

 (11:0دی  12عصر،  0ساعت  ساله، شهروند ساکن تهران، 22خانم 

 

 ها و ایجاد ازدحام و شلوغی بصری نشانهد( عدم هماهنگی و نامتناسب بودن مواد و متریال در عالئم و 

 که چرا است؛ تاثیرگذار بسیار افراد در اضطراب و آرامش حس القای در محیط یک در شده استفاده مصالح و مواد صحیح انتخاب

 آن با مجاورت در که اجزایی و عناصر تمامی و زمینه با هانشانه و عالئم این بلکه شوندنمی دیده تنهایی به خود هاونشانه عالئم

 (.0باشد)شکلمی مساله این به نسبت توجهیبی و ضعف بیانگر پژوهش در موجود هاییافته شود.می معنا است، قرارگرفته

        
شهر و انقالب )منبع: نگارندگان(عالئم و نشانه نصب شده در ایستگاه تئاتر -2شکل  

 

خوب  کتاب دو یا یک اینکه تا بهتر بخونم کتاب تا ده مثال نمونه که فکرکردیم همیشه ما مقدار یک خوبن. هانشانه و عالئم این [...

من  که هاییتجربه بودنشون. بی نتیجه از غافل اما ببریم کار به زیاد هست فرهنگمون از متاثر هم اینجا هرچیزی یا لباس یا بخونم

محیط  دیگه تابلو تابلو تابلو این همه اما بود زننده و جیغ رنگای با بزرررررررگ تابلوهاییییی سری یک چین بخصوصصصص داشتم

 و تزیین آرایش یک یا بود جالب برام خیلی هارنگ روسیه یا کنهمی گمراه آدم بودنش زیاد اینجا بود بهتر خیلی اون بودن. نکرده خراب

 سرگرمی دیده و شوخی مقدار یک حتی کرده. دکوراسیون مرتب همه چیز سلیقه با خانوم یک که انگاری کردی.می حس را ایویژه

 ساله، شهروند تهران، 15خانم  با مصاحبهنمیره...[) یادم هیچوقت بود عالی خیلی هاشونبهداشتی سرویس مثل کارشون تو شدمی

 (11:0دی  12ظهر،  12:15ساعت 
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 روحها و ایجاد فضای بیبودن عالئم در تمام ایستگاهذ( شباهت و یکسان 

تواند نتایج مثبتی از خود برجای رسد. اشباع در مواقعی میهر انسانی به دلیل ویژگی ذاتی و درونی بر اثر تکرار به اشباع می

-ای از محیط موجب ایجاد خستگی و بیتواند به شدت آسیب برساند. شباهت عناصر و اجزا در سطح گستردهبگذارد و در مواقعی می

ها، از جمله در گرفتن آن عنصر خواهد شد. بدین ترتیب، در صورتی که نسبت به طراحی عالئم و نشانهدهتوجهی و در نتیجه نادی

کند و از پویایی روح تبدیلتواند به شدت محیط را به فضایی یکدست، سرد و بیانتخاب رنگ، جنس، بافت، اندازه و .... دقت نشود، می

های افراد تاثیر بگذارد. همین امر موجب تبدیل محیط به یک فضایی ها و دیدگاهر، واکنشآن بکاهد و در نهایت نتایج آن بر روی رفتا

 شود.روح میسرد، خشک و بی

-و رنگاشون... [) هاایستگاه شکلن هم اینکه نه بودم. درآورده دیگه خط ی از سر خطی ی از کال من کردنمی عوض خط اونجام[...

 (11:0آذر  20بعدازظهر،  1ساعت  تهرانی،ساله، شهروند  25خانم  با مصاحبه

 

 ر( توزیع نامناسب عالئم ضروری و غیرضروری در محیط

ها باید با توجه به مکان، نیاز و سایر عوامل در محیط مترو نصب شود و در توزیع طور که قبال هم اشاره شد عالئم و نشانههمان

د و با توجه به نیاز افراد به یک نشانه در هر نقطه محیط از عالئم استفاده نمود. ها باید به اولویت و اهمیت هر یک از عالئم دقت نموآن

کند و بعالوه این خود راهی است برای آنکه مردم از شود تا عالئم بتوانند به موقع نیاز فرد را برطرفدقت در انجام این کار باعث می

ه از آن به ارتباطی صحیح و مثبت برسند. در ارتباط با توزیع عالئم و ها پی ببرند و با استفادارزش و اهمیت حضور عالئم و نشانه

اند و با تکرار بیهوده و زیاد برخی از ها کامال عکس این مساله عمل کردههای مترو تهران، عالئم و نشانهها در محیط ایستگاهنشانه

 ارزشتری از نیاز و خواسته افراد، به ایجاد فاصله و بیخش مهمگرفتن بباشد و در مقابل، با نادیدهها ضروری نمیعالئم که نیاز به آن

 (.0ها از دید مخاطبان انجامیده است)شکلشمردن عالئم و نشانه

     
شهر و انقالب )منبع: نگارندگان(عالئم و نشانه نصب شده در ایستگاه تئاتر -1شکل  

 برگردونی طرف هر سرت هست همین موضوع اما محیط. توی میشم سردرگم قطعا عالئم بدون حتما کنممی استفاده آره [...

 ی جلوتر دیگه دونه ی جلوتر میری بینیمی تابلو این بگیرم. تصمیم آرامش با نتونم من میشه باعث و بینیممی را اینها از تعدادی زیاد

سطل  زده کوچیکترن که تابلوها این اما میشهههه حاال را مستطیلی ها تابلو اون ندارن. معنی من برای هستن. بی ربطم بعد دونه دیگه

 آسانسور من مثال نیست. الزم کنممی فکر خیلی که چیزایی ی زیاد. چرت الکی و بی ربط چیزایی ی بینمنمی زباله سطل من اما زباله

اینکه پله  یا اینجا. بیارم مادربزرگم تونممی من باشه اون اگر بیارن. هجوم ندونن مردم که عالمتش نمیزنن اینا کنممی فکر همیشه

میگی  باز باال برم میگی میایستی پایین میاد پله این میبینی میری میایی .... ووووو مادر و پدر بر من میشن باعث کلییی هابرقی

 ازش بدم خیلی هم خانومه عکس نه که تابلو تابلو، این بزنین. اینم زدین این همه میکنن. عصبیم رسما بزنی؛ آسیب خودت به مریضی

 اصال نمیشه مزخرف زدن تابلو اوهوم. عالئم؟ مجموعه یعنی همه چیز با داره. فرق چیز همه با بی مزه زشت خیلی میاد؟ بدت میاد. چرا

من یا میندازن و بهم چپ چپ نگاه میکنن از همدیگه طلبکاد میشن ولی واقعا ربطی به  راه نچ نچ میان مردم پله برقی. پای خوندش

 :1عصر،  0ساعت  ساله، ساکن تهران، :1خانم  با مصاحبهیکی دیگه که نداره دردی که االن تو ازش زجر میکشی مال منم هست...[)

 (11:0آذر 
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 ی( متناسب نبودن با نیاز و سلیقه جامعه

سلیقه و انتظار فرد با محیط سازگار کند. زمانی که گونه که جوامع در حال تغییر است سلیقه افراد نیز به طبع آن تغییر میهمان

های مهمی که بر عهده گرفت. بنابراین سازگار کردن آن یکی از مسئولیتای میان فرد و محیط شکل خواهدنباشد خواه، ناخواه فاصله

جریان دارد حرکت کرد  باشد و باید همراه و همگام با نیاز و سلیقه که در جامعهها میمحیطی و به ویژه، سیستم عالئم و نشانهگرافیک

کردن عالئم و ایجاد تغییرات مطابق با نظر و های مترو تهران هیچ تالشی بر به روزو توجه جدی نشان داد. در سیستم عالئم و نشانه

 است و در مخاطب حسی از کهنگی و فرسودگی از فضا بوجود آورده است. نگرفته سلیقه مخاطبان صورت 

 که هست سال 15 شاید بشری. تمدن به کنه یاری بخش این ارتقای و بهبود جهت در میتونه که هستن زیادی هایپتانسیل [...

 چند شده ساخته مترو سال چند بله هم مترو استفاده.بی گاهی و تکراری ساده، همه شکل یک ما هایچهارراه و خیابون عالئم

 هاذهنی آدم و درونی تغییرات مختلف سنهای با آدمایی میشه؛ وارد مختلف فکر و دید با مختلف آدم میلیون میلیون روز و ساله شب

 و بی روحی بی توجهی عدم تغییر بدون تغییر. این و ثابت عالئم مقابل در اما بینیم.می ما که بوده چیزی از ترگسترده و ترسریع خیلی

با  مصاحبهمحیطن... [) این تغییرات اثاثیه و اسباب هم معالئ این چیه؟ شنتیجه نکنه تغییر یکبار سالی دکوراسیونش اگر خانه میاره.

 (11:0دی  15عصر،  1ساعت  ساله، شهروند تهرانی، 13آقا 

 نتیجه گیری -8
 توجه با دارند که انتظار آنها و کنندمی استفاده عمومی هایمحیط از مقصدشان به رسیدن برای افراد از شماریبی تعداد همه روزه

 در موجود هاینشانه و بنابراین عالئم فراهم باشد. هامحیط این در کافی و الزم آسایش و راحتی خود کنندهخسته و زندگی روزمره به

 و راحتی و لذت آرامش، و امنیت حس به ایجاد مخاطبان از کوتاه صرف زمان و سردرگمی ایجاد بدون تواندمی مترو همچون محیطی

-نشانه و موثر بر عالئم بصری سواد اصول و مبانی مطالعه این پژوهش به در اینرو از کند. کمک محیط در حضور و حرکت هنگام ایمنی

 اهداف اساس بر گذاریلیبل مصاحبه، از حاصل هاییافته و تفسیر و توضیح پژوهش انجام روش از مختصری توصیف و پرداختیم ها

-نشانه و عالئم سیستم با ارتباط در نظر مورد هدف هایگروه که شد پرداخته این موضوع ادامه به در شد. ارائه کدگزاری و تحقیق اصلی

 استفاده عدم چرایی بیانگر که عمده و اصلی دلیل دو کنندگانمشارکت سوی از حاصل هایبه داده با استناد و هستند افرادی چه ها

را  تحقیق در نظر مورد هدف به پاسخگویی قابلیت اینکه به توجه با اول گروه که آمد بدست است، هانشانه و کنندگان از عالئممصرف

 .بررسی قرار گرفت و مورد سنجش بود، آن مطالعه وابسته به پژوهش این سواالت پاسخ واقع در و دارا بود

 در طراحی ضروری و الزم اصول با آن عناصر که تنگاتنگی ارتباط و سواد بصری مبانی کاربرد که داد نشان پژوهش این مطالعات

 عالئم میان ارتباط در برقراری موجود مشکالت حل در کلیدی عنوان به تواندمی دارند، یکدیگر با ارتباط ایجاد هایراه و هانشانه و عالئم

 و خطا بروز از ترتیب این به در محیط بپذیرند و عنوان ابزاری جهت سهولت در رفت و آمد و همراه به را آنها افراد و باشد محیط مترو و

 مهم بخش این از ناشی که هاییاضطراب و استرس زبانی و کالمی، رفتاری، شکل به هاییمحیط چنین در که مکرری اشتباهات

 دو به افراد توسط هانشانه و عالئم مصرف شد، اشاره که همانطور .یابد کاهش حداقل به یا و شود جلوگیری است محیط در گرافیک

 و فنی هایمشخصه در خطا و ضعف از ناشی که اول باشد. گروهمی "اعتبار درونی" و "بیرونی اعتبار" که شد بندیطبقه مهم دلیل

 عدم اندازه، از رضایت عدم موارد این جمله از که باشدمی هانشانه و عالئم اجرای و طراحی ضعف در هاست، بیانگرنشانه و عالئم طراحی

 نیز دوم گروه بود. عوامل این ترینمهم از شناسیزیبایی و بصری هایجذابیت فقدان و محتوا نبودن گویا و نصب، رنگ مکان از رضایت

 به از پرداختن بنابراین و بوده تحقیق این اهداف از خارج که کرد باز پژوهش روی پیش را شخصی هایویژگی و عادات بر دالیلی مبنی

  .نمودیم خودداری آن

 این که را بیان کرد هانشانه و عالئم و کنندگانمصرف میان خال وجود توانمی دهد.می نشان هایافته نتایج که آنچه کلی طور به

 را و معنایی ارزشی دوگانگی نوعی خود بدنبال و بوده توجهی به معیارهای سواد بصریو بی بصری خال یک از ناشی حقیقت در فاصله

درانتقال پیام  و  ناکامی علت به مقابل آگاه بوده اما در هاآن ضرورت حضور و اهمیت به کنندگانکه مصرف معنا است. بدین کرده ایجاد
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تبدیل شده و عدم تمایل در مصرف کنندگان خود را بوجود آورده  بصری ناکارآمد و مزاحم و ارزشبه عناصری بی خود نظر مورد هدف

  است.شده  بصری هدایت سیستم انگاشتن نادیده و موجب بیگانگی نتیجه در که است
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