
 چکیده

 

از   ترین دسته ای دارد. مهم رسانهکننده پیام است و از این رو نقش  ها، حامل و منتقل ، در کنار بسیاری نقشمکان

هایی هستند که از سوی متخصصین و طراحان، برای مخاطبین  شوند، آن پیام ی مکان منتقل می هایی که به واسطه پیام

اند. در واقع طراحان با ایجاد مکان در پی انتقال اندیشه و پیام خود به مخاطبین  شدهو مردم در مکان به ودیعه گذاشته 

 هستند.

را به تواند با طراحی مکان، پیام خود  طراح می عواملیاین پژوهش برای پاسخ به این پرسش که چگونه و با رعایت چه 

مخاطبان انتقال دهد شکل گرفته است. به منظور یافتن پاسخ این پرسش و شناخت عوامل موثر بر انتقال پیام در 

شناسی به عنوان یکی از رویکردهای معناشناختی نشان  است. نشانه شده  بهره گرفته شناسی نشانهمکان، از رویکرد 

 کند. به مفسر چگونه انتقال پیدا میها پیام مولف  دهد که در زبان و در دیگر رسانه می

گر را به  ها به روش تحلیل محتوا، پژوهش شناسی زبان و تحلیل آن مطالعه اسناد و متون دست اولی و بنیادی در نشانه

رسانده است. به منظور موثر دانستن یا ندانستن همین عوامل در  ای زبان  عامل موثر در انتقال پیام در نظام نشانه 22

های مرتبط با مکان، معماری و شهرسازی بهره  از روش اجماع خبرگان و نظرسنجی از متخصصان و اساتید رشتهمکان، 

 است. برده شده

دهد که همان عواملی که در انتقال پیام در زبان موثرند  نتایج بدست آمده از نظرسنجی از متخصصان و اساتید نشان می

ابه تاثیر گذارند. از این میان، بیست و دو عامل که شامل: اختیاری بودن، بی ای مش در انتقال پیام در مکان هم به گونه

ای، دیجیتال،  انگیزگی، ارزش، داللت صریح و ضمنی، ساختار، متن، جانشینی، همنشینی، نشانه نمادین، شمایلی، نمایه

ع ثابت و مفهومی، رمزگان آنالوگ، اشتراک زبانی، هم عصر بودن، وجود نظام باورهای مشترک، هم فرهنگ بودن، مرج

 اند. محدود و گسترده هستند، همه به میزانی در انتقال پیام در مکان موثر دانسته شده

شناسی به عنوان یکی از رویکردهای معناشناسی، برای انتقال پیام به  نشانه، ی مطالعات این پژوهش بنابراین در نتیجه

تواند منجر به انتقال بهتر  ها می که رعایت آن رسازی قرار می دهدکاربران مکان، عواملی را در اختیار متخصصان شه

 پیام مولف مکان، به مخاطبینش باشد.
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