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چکـیده
سالمتی بهعنوان یک سبک زندگی و رویکردی برای زندگی روزمره برای دستیابی فرد به رفاه جسمانی و روانی
معرفیشده و تعادلی است که شخص میان خود و محیط زندگی برقرار کرده و در آن به فعالیت میپردازد .این نگاه نشان
میدهد رابطه مشخصی میان محیط کار ،سکونت و تفریح و سالمتی ،عالوه بر شیوهای که فرد برای زندگی خود
برمیگزیند ،وجود دارد .از عوامل اثرگذار بر سالمت روان شهروندان آنچه در بستر شهری و در ارتباط با برنامهریزی و
طراحی شهری است ،در دسته عوامل استرسزای محیطی قرار میگیرد .عوامل اثرگذار عوامل استرسزای محیطی،
ویژگیها و شرایطی کالبدی ،اجتماعی و محیطی هستند که فرد عادی آنها را تهدیدکننده ،خطرناک ،آسیبرسان و حتی
محدودکننده ،درک میکند .ازآنجاکه تمرکز صرف بر بیماریها و اختالالت روانی و تالش برای درمان آنها تنها راهکار
ارتقاء سالمت روان نبوده ،باید در سیاستهای غیرپزشکی نیز بهبود سالمت روان افراد مدنظر قرار گیرد .باهدف ارتقاء
سالمت روان شهروندان به کمک برنامهریزی و طراحی شهری ،باید از طریق شناسایی عوامل استرسزای محیطی و با
خلق شرایط و محیط زندگی قابلاتکا ،وضعیت روانی ساکنان شهرها را بهبود بخشید.

واژگـان کلـیدی :سالمت روان ،استرس ،عوامل استرسزای محیطی ،محالت مسکونی
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در محالت بر سالمت روان شهروندان» می باشد که در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران در دست انجام است.
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بهداشت و سالمت روان ،نیازی اساسی برای بهتر زندگی کردن است .امروزه نقش اختالالت و ناراحتیهای روانی بر ناتوانی و
ازکارافتادگی افراد پوشیده نیست و بار سنگینی را بر بیمار ،خانواده و جامعه تحمیل میکند .مطالعات سازمان بهداشت جهانی نشان
میدهد تنها در دهه اخیر ،بار اختالالت روانی  %00افزایش داشته و افسردگی و اضطراب یکی از دالیل اصلی ناتوانی انسانها
شناختهشده است) .)WHO,2019در ایران نیز ،بر اساس مطالعه وزارت بهداشت در سند برنامه جامع ارتقاء سالمت روان کشور،
شیوع ناراحتیها و اختالالت روانی ،حدود  %71است که این میزان تقریباً  %00بار بیماریهای کشور را دربرمی گیرد .بهعالوه،
شیوع این نوع بیماریها در پایتخت ،از متوسط کشور باالتر است ،بهطوریکه حدود  %00از شهروندان تهرانی به یکی از انواع
بیماریها و اختالالت روانی ،مبتال هستند (وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی .)0031 ،تهران نیز بهعنوان پایتخت کشور،
شهری پراسترس است و طی یک سال  %8720شهروندانش نوعی استرس شدید داشتهاند (یاسمی و همکاران .)0038 ،این آمار
نشاندهنده ضرورت توجه به مبحث سالمت روان در بستر کشور و عوامل مختلفی است که بر آن اثر منفی دارند.
شیوه زندگی و رفتاری که فرد انتخاب و بر اساس آن عمل میکند آگاهانه و آنچه محیط زندگی ارائه میکند بهطور ناخودآگاه،
پدیدآورنده وضعیت سالمت وی خواهند بود .بخش قابلتوجهی از زندگی افراد عالوه بر مکانهایی که در آنها به کار و تحصیل
میپردازند ،در محالت مسکونی میگذرد .محالت یکی از عناصر شهری هستند که هر فرد از کودک تا بزرگسال ،بخش زیادی از
زندگی خود را در آن سپری میکند و اکثر عوامل اثرگذار بر سالمت افراد در سطح محالت قابلشناسایی هستند .بدون تردید،
وضعیت سالمت افراد و بُعد روانی آن ،تنها به ویژگیهای فردی و خانوادگی وابسته نبوده و محیط زندگی نیز از جنبههای مختلف
بر آن اثرگذار است .آنچه محالت به ساکنان عرضه میدارند نهتنها بهطور عام سالمتی ایشان را تحت تأثیر قرار میدهد ،بلکه تنوع
گزینههای موجود و کیفیت ارائه آنها بر جنبه اختیاری و انتخابی عوامل مرتبط با سالمتی نقش مهمی دارد .لذا ،بررسی الگوهای
برنامهریزی و طراحی محالت مسکونی و هرگونه سیاست مؤثر بر ساختار شهری ،در راستای ارتقاء سالمت روان ساکنان باید
موردتوجه تصمیم سازان و تصمیم گیران شهری قرار گیرد .در این راستا ،ضروری است عوامل استرسزای محالت شناختهشده،
دستهبندی مشخصی از جنبههای اثرگذار محیط بر سالمت روان فارغ از ویژگیهای جمعیتی ،سنی و جغرافیایی افراد ارائه شود.

 -2سالمتی و بُعد روانی آن
 -1-2مفهوم سالمتی
مفهوم سالمتی همواره در حال تغییر و تحول بوده و درک افراد از آن همچنان در حال تکامل است .تا مدتها سالمتی تنها با
توجه بهظاهر و شرایط جسمانی افراد تعریف میشد؛ یعنی عدم ابتالی فرد به بیماری نشاندهنده سالمت وی بود .اما با پیشرفت-
های صورت گرفته و گسترش اطالعات ،این دیدگاه دچار تغییر شد .تحول شکلگرفته در تعریف سازمان بهداشت جهانی 0در سال
 0308از سالمت قابلمشاهده است؛ سالمتی بهرهمندی کامل از تندرستی جسمانی ،روانی و رفاه اجتماعی بوده و صرفاً فقدان
بیماری و ناتوانی ،نیست ( .)WHO, 1948:1بنابراین محدودیت سالمت از بُعد جسمانی آن خارجشده و شرایط موردنیاز برای
سالمت نهتنها شامل در دسترس بودن منابع تأمینکننده نیازهای اساسی بشر ،حفاظت وی از تمامی خطرات زیستمحیطی و
بهکارگیری رویکردی پیشگیرانه بهمنظور جلوگیری از ابتال به بیماریها بوده ،بلکه باید حس امنیت و رفاه را نیز در پی داشته باشد.
اگر محیطی که در آن کار یا زندگی میکنیم در برخی ابعاد دچار کمبود باشد ،این مسئله میتواند هم به مشکالت جسمانی و هم
روانی منجر گردد.
7
البته انتقاداتی نیز به تعریف سازمان بهداشت جهانی از سالمتی وارد است .بیشترین نقد مربوط به استفاده از کلمه «کامل» در
رابطه با مفهوم سالمتی است ،چراکه این عبارت بهطور ناخواسته عده زیادی از اعضاء جامعه را ناسالم میشمارد ( Huber et al.,
 .)2011مسئله بعدی که در برخورد با این تعریف پدید میآید این است که از سال  ،0308ساختار جمعیتی و طبیعت بیماریها به
شکل قابلتوجهی تغییر کرده است .در آن سال ،وجود بیماریهای حاد و مزمن 0که به مرگ زودرس منجر میشد ،عمدهترین
مشکل در راستای سالمتی و بهداشت جامعه بوده است؛ بنابراین در آن بستر ،تعریف ارائهشده توسط سازمان بهداشت جهانی،
خواستهای معقول بوده است .همچنین ،از آن زمان بهواسطه اقدامات صورت گرفته در زمینه بهداشت عمومی از قبیل بهبود تغذیه،
بهداشت و اصول مربوط به رعایت آن و فعالیتهای بهداشتی عمده ،الگوهای بیماریها تغییریافته است ( Kanungo et al.,
.)2010
)1 World Health Organization (WHO
2 Complete
 -0بیماریهای حاد و مزمن مانند بیماری های قلبی ،انواع سکته ،سرطان ،بیماری مزمن تنفسی و دیابت که تا حد زیادی یعنی حدود  %01از
عوامل مرگ و میر در جهان هستند (.)WHO, 2019
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در همین راستا بسیاری از متفکران و سازمانها نیز در پی ارائه تعریف خاص خود از سالمتی بوده و هستند .در سال ،0387
انجمن بینالمللی اپیدمولوژی ،0تعریف سالمتی را به این شکل ارائه میدهد« :وضعیتی است که با نبود نقص کالبدی ،فیزیولوژیکی
و روانی ،توانایی عمل بهعنوان عضوی ارزشمند در خانواده ،شغل و جامعه ،توانمندی در راستای مقابله با استرسهای فیزیکی،
بیولوژیکی ،روانی و اجتماعی ،احساس بهروزی و رهایی از خطرات ابتال به بیماری و مرگ ناگهانی ،تعریف میشود ».اما این تعریف
در سال  0381به« :حالت تعادلی میان افراد و محیطهای کالبدی ،بیولوژیک و اجتماعی اشاره دارد که با فعالیتهای کامل ایشان
سازگاری دارد ».تغییر یافت ( .)Porta et al., 2014پیشنهادهای تکمیلی دیگری نیز برای تکمیل تعریف سالمتی ارائهشده است
که یکی از معروفترین آنها ،تعاریف ارائهشده در منشور اتاوا است که بر ظرفیتهای اجتماعی و شخصی افراد بهاندازه بُعد
جسمانی توجه دارد« .منشور اتاوا برای ارتقاء سالمت» ،7توافقی بینالمللی است که در اولین کنفرانس بینالمللی در مورد ارتقاء
سالمت در اتاوا ،کانادا ،توسط سازمان بهداشت جهانی در نوامبر سال  0380برگزار شد .در این کنفرانس از ارتقاء سالمت بهعنوان
فرآیند توانمندسازی افراد برای افزایش قدرت کنترل و بهبود سالمتی ایشان یاد شده است .بهمنظور دستیابی به وضعیت کاملِ
جسمانی ،روانی و رفاه اجتماعی ،فرد یا گروهی از اجتماع باید قادر باشند تا اهدافی را برای خود تعریف و متصور شوند ،نیازهای خود
را برآورده ساخته و به تغییر یا انطباق با محیط اطراف بپردازند .بنابراین سالمتی بهعنوان رویکردی برای زندگی روزمره و نه هدفی
برای زندگی شناخته میشود .درواقع ،سالمتی مفهوم مثبتی است که عالوه بر بُعد جسمانی ،ابعاد اجتماعی و فردی را در نظر داشته،
بنابراین ارتقاء سالمت تنها مسئولیت بخش بهدا شت و درمان نبوده ،بلکه از سبک زندگی سالم فراتر رفته و به بهروزی 0فرد می-
پردازد .در اینجا ،صلح ،سرپناه ،تحصیالت ،درآمد ،وجود اکوسیستم باثبات ،وجود منابع پایدار و عدالت اجتماعی بهعنوان پیشنیازها
و شروط دستیابی بهسالمتی معرفی میشوند ( .)WHO, 1986شناسایی و معرفی این پیشنیازها نشاندهنده رابطه ناگسستنی
میان وضعیت اجتماعی و اقتصادی ،محیط کالبدی و سبک زندگی فردی و سالمتی است .این ارتباطات ارائهدهنده راهی برای
کسب درکی کلی از سالمتی هستند .چنین درکی این مفهوم را میرساند که تمام سامانهها و ساختارهایی که وضعیت اجتماعی و
اقتصادی را مدیریت میکنند باید پذیرای پیامدهای فعالیتهای خود در رابطه با تأثیرشان بر سالمت و بهروزی فردی و جمعی
باشند (.)Nutbeam, 1998
باهدف بررسی تعاریف موجود از سالمتی و تکمیل آنها ،سه عنصر ثابت در تعاریف مرتبط با سالمتی در طی نیمقرن گذشته
از زمان تعریف ارائهشده توسط سازمان بهداشت جهانی معرفی میشود .اول ظرفیت عملکردی افراد است که با پتانسیلهای ایشان
مرتبط است ،دوم به ظرفیت افراد برای دستیابی به خودشکوفایی و پیگیری ارزشها ،وظایف ،نیازها ،آرزوها و استعدادها اشاره دارد،
و مورد سوم ارتباط با محیط اجتماعی را نشان میدهد .بر این اساس ،میتوان سالمتی را چنین تعریف کرد« :سالمتی ظرفیتی در
رابطه بااستعدادها و آرمانهای فردی برای دستیابی به زندگی کامل در محیط اجتماعی است» ( .)Blane et al., 1996تعاریف
مطرحشده و تحوالت صورت گرفته در تعریف مفهوم سالمتی نشان میدهد که تعریف این مفهوم ،امری پیچیده بوده که باید
جنبههای مختلف را در نظر داشته باشد و بسیاری از ذینفعان را با توجه به فرهنگ و بستر زندگی ایشان موردتوجه قرار دهد.
امروزه ،پژوهشگران در پی تعریفی پویاتر ،کاربردی و بامعنی هستند که نشان دهد سالمتی تنها یک حالت 0نبوده بلکه بهعنوان
منبع 1و یا ظرفیتهای 0فردی ،عمل مینماید .بدینترتیب ،طبق نگاه جدید به این مفهوم ،سالمتی بهعنوان «توانایی انطباق و
مدیریت فردی» مطرحشده است (.)Huber et al., 2011

 -2-2سالمت روان
سالمت روان از نگاه پژوهشگران فرهنگهای مختلف ،تعاریف متفاوتی دارد و تقریباً تعریف جامع آن غیرممکن است .اما
بهطورکلی مفهوم سالمت روان شامل بهروزی روانی ،استقالل ،شایستگیها و میزان کارایی ،استعداد و پتانسیلهای ادراکشده
توسط شخص است ( .)WHO, 2001سالمت روان به توانایی فرد برای برخورد با چالشهای روزانه و تعامالت اجتماعی زندگی
بدون تجربهی احساسات ناخواسته و یا ناتوانیهای رفتاری ،اشاره دارد .میتوان گفت که سالمت روان چیزی بیش از نبود
اختالالت روانی است .سالمت روان میتواند تحت تأثیر عوامل بسیاری به مخاطره بیفتد ،از استرسهای وارده غیرقابل مدیریت
گرفته تا نقصهای بیولوژیکی یا بیماریهایی که عملکرد مغز را مختل مینمایند .استرس ،چه از وقایع زندگی نشأت گیرد و چه از
فشارهای موجود یا فشارهای محیطی ،با تغییرات بیولوژیکی مرتبط با اختالالت شناختی ،احساسی و رفتاری مرتبط است.
روشهای بسیاری برای کاهش ناراحتیهای روانی پیشنهادشده است .عادات سالم ،مانند تغذیه خوب ،مقدار کافی ورزش و تکنیک
هایی برای آرامش اعصاب ممکن است در کمک به رفع استرس کارآمد باشند ( .)Kahn & Fawcett, 2008سالمت روان و
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تندرستی از پایه های کیفیت زندگی هستند که افراد را قادر می سازند تا زندگی بامفهومی داشته و شهروندانی خالق و فعال باشند.
سالمت روان یکی از اجزاء ضروری انسجام اجتماعی ،بهره وری ،صلح و ثبات در محیط زندگی بوده که به ارتقاء سرمایه اجتماعی
و توسعه ی اقتصادی جوامع کمک می نماید .ارتقاء سالمت روان کیفیت زندگی و رفاه روانی همگان ازجمله مبتالیان به
ناراحتیهای روانی و مراقبان آنها را افزایش میدهد .توسعه و تحققپذیری برنامه های تأثیرگذار بهمنظور ارتقاء سالمت روان ،بر
رفاه روانی کل جامعه می افزاید ( .)WHO, 2005بنابراین ،سالمت روان ،فراتر از نبود اختالالت روانی بوده و ابتال و عدم ابتال به
بیماریهای خاص این حوزه ،معرف فقدان سالمت روان و یا برخورداری از سطح باالیی از آن نیستند.

 -3-2فشار عصبی (استرس)
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استرس در علوم پزشکی در ابتدا بهعنوان پاسخ تعریفنشده بدن به هر محرک مضر تعریفشده بود ،که در ادامه تعریف این
مفهوم با تفکیک عامل استرسزا 0و پاسخ به استرس 7تکمیل شد .عامل استرسزا محرکی است که فرد آن را تهدیدکننده دانسته و
پاسخ به استرس عملی است که در جواب این تهدید و باهدف بازیابی حالت عادی فرد صورت میگیرد ( Koolhaas et al.,
 .)2011در علوم رفتاری ،استرس بهعنوان «ادراک یک عامل تهدیدکننده ،که به اضطراب ،تنش روحی و عدم تعادل فرد منجر
میگردد» ،شناخته میشود ( .)Fink, 2016هر فرد در زمانهای مختلف درگیر فشارهای احساسی ،تنش و اضطراب میشود،
بهطوریکه گاهی اوقات افراد احساس میکنند با آنچه در زندگیشان میگذرد بیشازحد درگیر شدهاند .بروز این حاالت و احساسات
نشان از وجود استرس است .ازآنجاکه هر فرد زندگی را به شیوهی خاصی تجربه میکند ،شرایطی که میتواند موجب شادی یک
فرد شود ،ممکن است برای دیگری استرسزا باشد .زمانی که فرد احساس عدمحمایت از اطرافیان خود داشته باشد ،حالت استرس
در وی افزایش مییابد .استرس واکنشی شخصی به عواملی است که تحت عنوان استرسزا شناخته میشوند .افراد مبتال به
استرس ،در برقراری ارتباط با دیگران دچار مشکل شده ،احساس زندانی بودن یا ناکارآمدی داشته ،بدگمان بوده و لذت اندکی از
زندگی میبرند .استرس میتواند به اضطراب ،ترس و افسردگی بیانجامد .اضطراب هنگامی در زندگی فرد روی میدهد که شرایط
استرسزا در زندگی او بیشازحد طوالنی شوند یا بهطور مکرر رخ دهند .عوامل مختلفی موجب ایجاد اضطراب در فرد میشوند ولی
از عوامل محیطی و اجتماعی میتوان به احساس طردشدگی فرد ،نداشتن ارتباطات اجتماعی ،تغییرات ناگهانی همچون زلزله ،تغییر
محل زندگی و مواردی از این قبیل نام برد .ترس نیز ممکن است بهواسطه استرس ایجاد شود ،اما ترس بهخودیخود موجب ایجاد
استرس در فرد میشود ،چراکه این احساس معموالً با هراسی از مرگ ،حسی از خطری حتمی یا اتفاق بدی در حال وقوع و عالقه
به فرار از آن ،همراه است .افسردگی ،خلقوخو یا اختالالت عاطفی است که با غم و اندوه ،بیقراری ،ناامیدی ،یأس ،کاهش ارزش
فرد و درماندگی ،توصیف میگردد .عامل افسردگی یا درونی ،یا بیرونی بوده ،نیز از عوامل محیطی منتج میگردد .محیط نقش
مهمی در افسردگی ایفا میکند .تغییرات بنیادی در محیط فرد از قبیل جابهجایی محل زندگی تا خسرانی جبرانناپذیر ،میتواند به
افسردگی منجر شود .افسردگی نگاه فرد به استرسهای معمول زندگی را نیز تغییر میدهد و با مبالغه در جنبههای منفی ،موجب
میشود فرد ناامید و درمانده گردد (.)Kahn & Fawcett, 2008

 -3عوامل استرسزای محیطی
عوامل استرسزا بهطور عام و کلی ،شرایطی کالبدی ،اجتماعی و محیطی هستند که فرد عادی آنها را تهدیدکننده ،خطرناک،
آسیبرسان و حتی محدودکننده ،درک میکند ( .)Campbell, 1983در این راستا ،اوانز 0سه دسته عمومی برای عوامل استرسزا
تعیین نموده که دسته اول شامل وقایع ناگهانی ،خاص و با شدت زیاد بوده که تعداد زیادی از مردم را تحت تأثیر قرار میدهند و
میتواند شامل بالیای طبیعی و یا انسانی در سطوح گسترده باشد .دسته دوم ،رویدادهای اثرگذاری هستند که ممکن است از لحاظ
شدت مشابه دسته قبل باشند اما گروه کمتری از افراد را درگیر میکنند .تفاوت در تعداد افراد درگیر با پدیده استرسزا اینجا اهمیت
مییابد ،چراکه در دسته اول افراد میتوانند با اشخاص بیشتری احساسات خود را به اشتراک بگذارند ولی در دسته دوم ،تعداد
کمتری درگیر بوده و امکان اشتراکگذاری احساسات نیز به همان میزان کاهش مییابد .بیماری ،مرگ و شکستهای بزرگ زندگی
در این دسته قرار میگیرند .دسته سوم درگیریهای روزانه 0هستند که به مشکالت تکرارشونده که هر فرد در زندگی روزمره خود
با آن روبهرو میشود ،اشاره دارد .نارضایتی از شغل ،معضالت مربوط به محل زندگی ،رفتوآمد و شلوغی از استرسهای روزمره
هستند ( .)Evans, 1984اما عوامل استرسزای روزمره ،ممکن است به شرایط و ویژگیهای شخصی فرد مرتبط باشد مانند شغل
و معضالت آن و یا اینکه میان گروهی از مردم مشترک باشد ،مانند ترافیک ،آلودگی هوا ،ناامنی مسیر رفتوآمد و مواردی از این
دست .عوامل استرسزای محیطی ،در تضاد با درگیریهای روزانه ،شرایطی تدریجی هستند و ناگهانی رخ نمیدهند .اشاره به
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-4عوامل استرسزای محالت مسکونی
خصوصیات هر فرد و سبک و انتخابهای وی در زندگی بر سالمت ایشان و جنبه روانی آن تأثیرگذار است ،اما بستر زندگی و
ویژگی های محیط کالبدی و اجتماعی پیرامون نیز با این خصوصیات متقابالً در تعامل هستند و نتیجه این تعامالت ،تعیینکننده
میزان استرس و یا نبود آن ،تعامالت اجتماعی محلی و تحرکات فیزیکی فرد خواهد بود ..ویژگیهای کالبدی محیط ازجمله تراکم،
طراحی خیابانها ،تسهیالت در دسترس شهروندان ،نوع و گونه مسکن و مواردی از این دست بوده و خصوصیات اجتماعی،
شاخصهای تمایل برای برقراری تعامالت اجتماعی و میزان برخورداری از حمایتهای اجتماعی هستند .روهه ،0عرصههای کالبدی
و اجتماعی را بهعنوان مهمترین منبع بالقوه استرس مطرح کرده و اشاره میکند اگر بستر کالبدی و اجتماعی ،در کنار ویژگیهای
فردی ،حدی برای عوامل استرسآور تعیین نکرده و تعامالت موردنیاز شخص را تأمین نکند ،فرد وارد حالت استرسآوری شده که
بدون رفع آنها و حضور حمایتهای اجتماعی ،عواقب منفی بلندمدتی بر سالمت روان فرد خواهد گذاشت (.)Rohe, 1985
اثرگذاری بستر زندگی بر سالمت روان ،توسط محققان دیگری نیز تأییدشده است .آنشنسل و ساکف ،2بستر محالت را در کنار
پیشینه خانوادگی و ویژگیهای فردی ،یکی از عوامل اثرگذار بر سالمت روان معرفی میکنند .پیشینه خانوادگی ،جدا از اینکه با
خصوصیات و الگوهای ذهنی فرد و میزان سالمت روان او رابطه دارد ،بر انتخاب محل زندگی ایشان نیز اثرگذار است .وضعیت
اقتصادی -اجتماعی و قومیت ،افراد را به زندگی در محالت خاصی و ترجیحات مشخصی از مسکن ،هدایت میکند .بدین ترتیب
محالت ،از دو بُعد ساختاری و تجربی با سالمت روان افراد در ارتباط هستند ،که بُعد ساختاری همان وضعیت اقتصادی-اجتماعی و
قومیت غالب ساکنان را نشان می دهد و پایه عناصر تجربی زندگی در محالت خواهد بود .عناصر تجربی شامل عوامل استرسزای
محیطی مانند ترافیک و عدم امنیت و انسجام اجتماعی بوده ،که وجود انسجام اجتماعی برای کنترل عوامل استرسزا ضروری است
( .)Aneshensel & Sucoff, 1996بدینترتیب ،محیط اجتماعی و وجود انسجام در آن میتواند تا حد زیادی از عوامل
استرس زای محیطی بکاهد .بنابراین جنبه کالبدی و اجتماعی محیط زندگی دو بخش اساسی اثرگذار از محیط بر میزان استرس
ساکنان محالت هستند .اما در اینجا منظور از محیط زندگی چیست؟ محیط درواقع بستری است که دربرگیرنده محل زندگی ،کار و
گذران فراغت شهروندان است؛ همانطور که اشاره شد ،این مفهوم صرفاً محدود به ویژگیهای کالبدی نبوده و با توجه به بُعد
اجتماعی زندگی جمعی ،دربرگیرنده روابط و نحوه ارتباط فرد با سایرین نیز هست.
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تفاوت این دو نوع از عوامل استرسزا آنجا است که پیشبینی هر یک و نحوه برخورد با آن بر اساس ذات آن عامل متفاوت خواهد
بود .در مطالعات بعدی ،پنج دسته از عوامل استرسزا معرفی شدند که شامل تحوالت ناگهانی ،0وقایع و رویدادهای بزرگ در
زندگی ،7استرسزاهای روزمره ،0استرسآورهای محیطی 0و استرس وظایف فردی 1است .در اینجا ،عوامل استرسزای محیطی،
یعنی شرایط غیرقابلکنترل محیطی که فشار ادامهدار بر افراد ایجاد میکنند ،یک دسته جداگانه را به خود اختصاص داده است.
استرسزاهای محیطی در طیف گستردهای از عوامل کوچک که چندان قابلمالحظه نیستند تا عوامل بزرگتر از قبیل سروصدا،
جمعیت و شلوغی ،انواع آلودگی ،ترافیک شدید ،تغییر دمای زیاد و مواردی از این قبیل ،قرار میگیرند ( Lepore & Evans,
.)1995
آنچه در بستر شهری و در ارتباط با برنامهریزی و طراحی شهری است ،در دسته عوامل استرسزای محیطی قرار میگیرند.
عوامل استرس زای محیطی ،عواملی است که قابل درک بوده ،اگرچه ممکن است چندان موردتوجه نباشند ،حضور دائمی داشته ،بار
منفی دارند ،غیرضروری بوده و در برخی موارد فرد نمیتواند وجود یا ساختار این عوامل را تغییر دهد ( .)Honold et al., 2012با
وجود اینکه عوامل استرسزای محیطی مزمن بوده و به نسبت سایر عوامل استرسزا در اکثر مواقع از شدت کمتری نیز برخوردار
بوده و افراد قادر هستند تا حد زیادی با آنها کنار بیایند ،اما باید توجه داشت که تکرار چنین عواملی میتواند بر شدت آن تأثیرگذار
بوده و موجب عدم توانایی افراد در کنترل موقعیت شود .بهعنوانمثال تکرار زیاد جرائم در یک منطقه مشخص میتواند استرس
زیادی با شدت باالیی به ساکنان آن محدوده وارد کند .یا اینکه بهواسطه استرسزاهای محیطی ،شخص با درگیریهای بیشتری
طی روز روبهرو شود .بهاینترتیب ،باوجود اثرات کمتر عوامل استرسزای محیطی ،حضور و تکرار آنها به کاهش تابآوری
اشخاص طی مراحل زندگی خواهد انجامید و ایشان را آسیبپذیرتر خواهد نمود .جدا از تفاوتهای فردی ،حتی اگر شخص بتواند به
شکلی موفقیتآمیز با عوامل استرسزا روبهرو شود ،این عوامل اثرات بعدی بر رفتار و کارآیی وی برجای گذاشته که خود میتواند
مجدد باعث تکرار چنین شرایطی گردد.

1 Cataclysms
2 Major life events
3 Daily stressors
4 Ambient stressors
5 Role stressors
6 Rohe
7 Aneshensel & Sucoff
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برخی پژوهشگران در زمینه ارتباط محیط زندگی و سالمت روان افراد ،برای اثرات محیط بر سالمت دستهبندیهایی ارائه
کردهاند که میتوان به ویژگیهای طراحانه محیط و ویژگیهای اجتماعی ( ،)Rohe, 1985عوامل استرسزای کالسیک ،عوامل
استرسزای اجتماعی و فرآیند برنامهریزی( ،)Halpern, 1995بعد ساختاری و بعد تجربی بستر محله ( & Aneshensel
 ،)Sucoff, 1996اثرات مستقیم و غیرمستقیم ( ،)Evans, 2003ویژگیهای مطلوب و نامطلوب محیط برای سالمت روان
( )Sullivan & Chang, 2011اشاره داشت .اما پژوهشگرانی که در سالهای اخیر به سالمت روان ساکنان محالت پرداختهاند،
باهدف ایجاد حس رضایت و بهروزی در افراد ،ویژگیهای محیط که موجب بهبود سالمت روان میشود را شناسایی و جنبههای
مختلف هر یک را معرفی کردهاند ( .)McCay et al., 2017; Okkels et al., 2018; McCay, 2019جنبههای مختلف
محیط رابطهای درهمتنیدهای دارند و جدا کردن عناصر مختلف محیط امکانپذیر نیست اما در ادامه این بخش بهمنظور تسهیل
شناسایی ،عوامل استرسزا در دو محیط طراحیشده و محیط اجتماعی و فرآیند برنامهریزی و طراحی شهری موردبررسی قرار می-
گیرند.

 -1-4محیط طراحیشده
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منظور از محیط طراحی شده در اینجا ،ویژگی های طراحانه محالت مسکونی است که فرد با حضور در عرصه محالت با آنها
برخورد داشته و این خصوصیات میتوانند موجب آرامش فرد شده یا موجب استرس وی شوند .الگوهای طراحی در دو بخش
الگوهای طراحی بهینه برای برخورداری از آسایش اقلیمی و دسترسی به عناصر طبیعی با کیفیت تحت عنوان بستر طبیعی و
دیگری محیط مصنوع یا انسانساخت ،شامل عناصر تشکیل دهنده محالت و ویژگیهای آنها ،در این بخش ارائهشده است.
الف -بستر طبیعی:
عوامل طبیعی در وهله اول به آن جنبههایی از محیط اشاره دارد که با آبوهوا ،فصل و زمان مشخصی از روز در ارتباط بوده و
بر سالمت جسم ،روان و اجتماعی افراد اثرگذار است .توجه به چند نکته در اینجا الزامی است ،یک آنکه نحوه برخورد افراد با
آبوهوا به بستر زندگی و فرهنگ آنها نیز مرتبط است ،بهعنوانمثال گرمای هوای هند و یا هوای ابری و نور کم خورشید در
انگلستان بهعنوان معضل تلقی نمیگردد و آنچه در اینجا بهعنوان شرایط آب و هوایی مطرح میشود ،وضعیتی جدا از شرایط عادی
موردنظر بوده که برای افراد آزاردهنده است و در مقابل ساختارهای طراحانهای مدنظر است که آسایش اقلیمی موردنیاز برای حضور
در عرصههای عمومی را فراهم میآورند .مورد بعد اینکه ،گروههای حساس مانند کودکان ،سالمندان و افراد با کمتوانیهای جسمی
و ذهنی ،در شرایط مختلف ،که منظور وضعیت آب و هوایی آزاردهنده است ،بیشتر در معرض استرس و اختالالت روانی خواهند
بود .در ادامه ،بهطورکلی نمیتوان شرایط جوی را هدایت و برنامهریزی کرد ،بلکه تمرکز باید بر ویژگیهای طراحانه محیط محالت
مسکونی باشد که میتوان آنها را کنترل کرده و بهترین استفاده را از آنها داشت.
میزان روشنایی و بهخصوص میزان قرار گرفتن در معرض نور خورشید بر سالمت روان افراد اثرگذار است .برای بسیاری،
کمبود نور خورشید میتواند به اختالل عاطفی فصلی 0منجر شود؛ برای ایشان زندگی یا کار کردن در مجاورت عرصههایی که
امکان قرار داشتن در معرض نور خورشید را فراهم میکند ،میتواند شدت و مدتزمان ناراحتیهای روانی آنها را کاهش دهد
(  .)Halpern, 1995; Evans, 2003; Sullivan & Chang, 2011با در نظر داشتن تأثیرات فصلی و حتی تأثیرات زمان-
های مختلف از روز ،دما نیز ،بر حاالت روانی افراد اثر داشته به این صورت که پرخاشگری و عصبانیت عموماً با باال رفتن دما
افزایش مییابد ،گرمای بیش از حد و آزاردهنده روزهای بسیار گرم موجب ایجاد استرس و بروز حاالت عصبی و پرخاشگری فرد
میشود (  .)Halpern, 1995; Ho & Wong, 2019; Li, Ferreira & Smith, 2020باد نیز در شکلهای آزاردهنده،
ازجمله بادهای گرم و خشک ،میتواند بهعنوان عامل استرس بروز یابد .تجمع بناهای بلندمرتبه که موجب کوران باد در پایین بناها
میشوند ،نیز می تواند موجب غیرقابل استفاده شدن آن محدوده از سطح فضای شهری و اختالل در برنامه افراد و آزار ایشان گردد
(.)Halpern, 1995
پس از شرایط آب و هوایی ،دسترسی به طبیعت و فضای سبز و نحوه ارتباط با آن ،تأثیر زیادی با سالمت روان افراد و میزان
استرس تجربهشده توسط ایشان داشته و مطالعات زیادی در زمینه رابطه دسترسی به فضای سبز و سالمت روان صورت گرفته
است .نحوه اثرگذاری طبیعت و فضای سبز بر سالمت روان ،در سه تئوری بنیادین در این زمینه مطرحشده است .اولین ،نظریه
بایوفیلیا 7است که به رابطه نزدیک انسانها و طبیعت اشاره داشته و این امر یک نیاز بیولوژیکی از پیش تعیینشده بوده که انسانها
را به سمت ارتباط با سایر گونهها میکشاند .نظریه بعدی ،نظریه کاهش استرس 0بوده که عرصههای طبیعی و ارتباط با آن را

)1 Seasonal Affective Disorder (SAD
2 Biophilia Theory
3 Stress Reduction Theory
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موجب کم شدن فشارهای عصبی و استرس میداند .در آخر ،نظریه ترمیم توجه 0است که طبیعت و عناصر آن میتوانند با دور
کردن افراد از وظایف خستهکننده که توجه و دقت باالیی را میطلبد ،خستگی ذهنی ایشان را کاهش داده و فرآیندهای نیازمند
تمرکز را تسهیل بخشد (.)McCay et al., 2017
برای کارآیی عرصههای سبز و طبیعی در محالت مسکونی و اثرگذاری مثبت آنها بر سالمت روان ساکنان ،کمیت و کیفیت
چنین فضاهایی نیز اهمیت پیدا میکند .فاصله چنین عرصههایی از یکدیگر و جانمایی آنها بهنحویکه برای افراد بهطور پیاده
دسترسپذیر باشد ،عالوه بر اینکه بر روحیه ساکنان اثر مثبت خواهد داشت ،موجب افزایش تحرک و فعالیت فیزیکی ایشان شده،
که موجب ارتقاء هر دو بُعد جسمانی و روانی سالمت افراد میشود ( ;Nutsford, Pearson & Kingham, 2013
 .)Richardson et al., 2013; James et al., 2015; McCay et al., 2017حتی تنها مشاهده چنین فضاهایی ،بر
سالمت روان اثر مثبتی دارد ،اما کیفیت بهتر این فضاها بهعنوانمثال از طریق تأمین ایمنی و امنیت مراجعهکنندگان ،پاکیزگی،
آسایش اقلیمی ،وجود تنوع گیاهی و سایر عناصر آرامشبخش مانند آب روان و مواردی ازایندست ،باعث میشود این عرصهها به
مکانی برای حضور بیشتر و حتی فعالیت ایشان تبدیل شود .زمانی که افراد در این فضاهای سبز و بازِ حضور پذیر به فعالیت می-
پردازند ،احساس تعلق بیشتری نیز به مکان مذکور و همچنین محله خود ،خواهند داشت ( Barton & Pretty, 2010; McCay
 .)et al., 2017; Astell-Burt & Feng, 2019بنابراین ،برای بهبود سالمت روان ساکنان محالت ،توجه به وجود عرصههای
سبز و باز ضروری است اما به شکلی که از کیفیتهای الزم برخوردار بوده و مدیریت آنها تضمینکننده حضور اقشار مختلف باشد؛
در غیر این صورت ممکن است این فضاها به محلی برای جرم ،جنایت ،سوءاستفاده و بهطورکلی مکانی استرسزا تبدیل شوند.
ب -محیط مصنوع:
ویژگیهای محیط مصنوع یا انسانساخت با موضوعاتی که در بخشهای دیگر (محیط طبیعی ،اجتماعی و فرآیند برنامهریزی
و طراحی) مطرحشده است همپوشانی دارد ،بهعنوانمثال آلودگی هوا که در بخش محیط طبیعی به آن اشاره شد ،میتواند به دلیل
حضور بیش ازحد خودروها در عرصه محله بوده و یا برخوردهای ناخواسته افراد با سایرین ،اشارهشده در بخش محیط اجتماعی ،می-
تواند ناشی از تراکم باالی محله و نبود سرانه مناسب برای خدمات ارائهشده باشد .بهاینترتیب ،با در نظر گرفتن این اثرات و به-
منظور شناخت بهتر جنبههای استرس زای محیط این تفکیک صورت گرفته است .در این بخش به دلیل گستردگی ویژگیهای
محیط مصنوع (انسانساخت) ،رابطه آنها با سالمت روان ساکنان در پنج گروه حرکت و دسترسی ،فرم کالبدی ،کاربری ،عرصه-
های همگانی و آلودگیهای محیطی ،موردبررسی قرار میگیرند.
نحوه دسترسی افراد به مقاصد مختلف ،شیوه حملونقل مورداستفاده آنها ،میزان وابستگی و یا نیاز ایشان به خودروی شخصی
و زیرساختهای مربوطه ،میتواند بهعنوان یکی از عوامل استرسزای محیطی تلقی شود .هنگامیکه محالت پیادهمدار باشند،
ساکنان ترجیح خواهند داد برای فعالیتهای روزانه خود بهطور پیاده تردد کنند و این تحرک فیزیکی ،با تشویق سبک زندگی فعّال
فواید جسمانی فراوانی به همراه داشته ،تأثیرات مثبتی بر روحیه افراد برجای میگذارد و با ایجاد بستری برای حضور شهروندان در
فضاهای شهری موجب تقویت شبکههای اجتماعی و افزایش تعامالت ایشان نیز میشود (نعمتیمهر0031 ،؛ ;Frumkin, 2002
 .)Sullivan & Chang, 2011; Rogers et al., 2011; Zuniga-Teran et al., 2017تأکید بیشتر بر پیادهمداری
محالت از آنجایی حاصل میشود که استفاده از خودروی شخصی جدا از کاهش فعالیتهای جسمانی ،تأثیرات منفی متعددی بر
سالمت روان داشته و موجب بروز استرس در رانندگان ،مسافران و حتی افراد پیاده میشود .در مقابل ،حملونقل عمومی در
دسترس و قابل استطاعت به شکل کارآمدی افراد را جابهجا کرده ،جوامع را به هم پیوند زده ،دسترسیها را سهولت بخشیده و در
نتیجه فرصتهای بهرهمندی شهروندان از آموزشوپرورش ،مشاغل ،مسکن ،تفریحات ،دسترسی به طبیعت و تعامالت اجتماعی را
ارتقاء داده و وابستگی به خودروی شخصی را بهویژه برای کسانی که توانایی مالی خرید و نگهداری آن را نداشته و یا مانند گروه-
های حساس جامعه قادر به رانندگی نیستند ،کاهش داده و قدمی در راستای پایداری ،سرزندگی و دوام شهر خواهد بود ( McCay
.)et al., 2017; Nozzi, 2003
از لحاظ فرم کالبدی ،ساختار طراحی محالت و الگوی چیدمان بناها و رابطه آن با سالمت روان ساکنان از دو بُعد فردی و
اجتماعی قابلبررسی است .افراد به هنگام حضور در محالت ،عالقهمند هستند بدانند کجا هستند و راه خود را بشناسند ،بهاینترتیب
کیفیت تجربه حضورشان در عرصههای محلی ارتقاء خواهد یافت و از استرس ناشی از گمگشتگی دور خواهند بود .در این راستا،
شبکه خیابانهای خوانا و بهرهمند از سلسلهمراتب مشخص ،که حریم خصوصی افراد را نیز حفظ کند به ایشان کمک میکند تا
موقعیت خود را راحتتر درک نموده و حس امنیت درونی را القا میکند ( ;Rohe, 1985; Burton & Mitchell, 2006
 .)Sullivan & Chang, 2011شبکههای اجتماعی ،ابعاد و کیفیتهای حمایتگر آنها نیز تحت تأثیر ساختار محالت میباشند.
شکل خیابانهای محل زندگی ،مانند کوچههای بنبست و یا خیابانهایی با طول کوتاهتر که ترافیک و درنتیجه سروصدای کمتری
1 Attention Restoration Theory
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دارند ،روابط همسایگی دوستانهتر با حمایت بیشتری را خلق میکنند .چیدمان بناها نیز بر رفتارهای اجتماعی و نتیجتاً سالمت روان
افراد تأثیرگذار است؛ ساکنان بناهایی که روبهروی هم قرارگرفتهاند بهاحتمال زیاد باهم آشنا هستند ،اما ساکنان بناهای تک افتاده
ارتباط و دوستی کمتری با یکدیگر دارند .درواقع ،فاصله عملکردی و زاویه دید به شکلی که افراد بیشازحد در معرض دید نباشند،
برای شکلگیری روابط اجتماعی اهمیت دارد ( .)Rohe, 1985; Halpern, 1995میزان تراکم نیز با روابط اجتماعی و سالمت
روان ساکنان در ارتباط است .زمانی که تعداد واحدهای مسکونی کمتر باشد ،روابط همسایگی بهتری شکل میگیرد اما با افزایش
این تعداد ،همسایگان کمتری باهم آشنا شده و سطح تعلق اجتماعی کاهش مییابد .باید توجه داشت منظور از تأثیرات منفی تراکم
آن است که تعداد افراد آنقدر باال باشد که درنتیجه آن عوامل مخل سالمت روان یعنی ازدحام ،نبود عرصههای باز کافی برای
حضور و وقوع متعدد برخوردهای ناخواسته و سروصدا موجب آزار ساکنین شود ( .)Thomas, 2016کیفیت مسکن و محله نیز بر
سالمت روان ساکنان اثرگذار بوده و زندگی در بناهایی با طراحی ضعیف یا قدیمی موجب استرس و افسردگی در فرد شده و می-
تواند مانعی برای عملکرد تأثیرگذار او باشد .جدا کردن کیفیت واحد مسکونی از بستر محله که مسکن در آن واقع است ،مشکل
مینماید .بهعنوانمثال ،احتمال وجود خانههای با کیفیت پایین ،بیشتر در محالتی با شاخصههای متعدد فرسودگی شهری است
(.)Evans, 2003; Sullivan & Chang, 2011
در نظام کاربری ،اختالط کاربری در خیابانهای محالت مسکونی که تنوعی از کاربریهای سرزنده در آنها وجود دارد ،موجب
خلق حس اجتماع شده ،احساس مثبتی به محله ایجاد کرده و تعامالت اجتماعی را تسهیل میکند .نزدیکی محل سکونت ،کار،
تحصیل و سایر مقاصد افراد را به رفتوآمد پیاده و یا استفاده از دوچرخه ترغیب میکند که فواید اجتماعات پیادهمدار ازجمله فعالیت
جسمانی بیشتر ،وابستگی کمتر به خودرو و تعامالت اجتماعی گستردهتر را در پی دارد ( Younger et al., 2008; McCay et
 .)al., 2017زمانی که کاربریها ازهمگسیخته باشد و درنتیجه استفاده از خودرو میان مقاصد مختلف ضروری گردد ،فرصت
شکلگیری رفتارهای اجتماعی ازمیانرفته و فعالیتها غالباً انفرادی صورت گرفته و درنتیجه فعالیتهای ساده روزمره میتواند به
عاملی برای ایجاد استرس در ساکنان تبدیل شود ( .)Frank et al., 2006; McCay et al., 2017باید توجه داشت کاربری-
های اشارهشده باید در مقیاس محلی باشند ،در غیر این صورت ،کاربریهای غیرمسکونی افراد بیشتری را به داخل محله کشانده و
احتمال وقوع جرم و جنایت و استرس ناشی از آن را افزایش میدهند (.)Rohe, 1985; Halpern, 1995
عرصههای باز همگانی به مکانهایی برای دیدار و گردهمایی افراد اطالق میشود که عموماً برای همه شهروندان
قابلدسترسی بوده و فرصتهایی برای ارتباط با طبیعت و همچنین تعامالت اجتماعی فراهم میآورد ( Talen, 2000; McCay
 .)et al., 2017این فرصتها بهطور مستقیم ،یعنی بهواسطه اثرات مثبت ارتباط با طبیعت و غیرمستقیم ،یعنی با خلق امکان
حضور و دیدار افراد ،موجب ارتقاء سالمت روان شهروندان میشوند ( .)Evans, 2003عالوه بر جنبههای کمّی این عرصهها
ازجمله موقعیت و فاصله آنها از محل زندگی افراد ،رابطه کیفیت این فضاها و تسهیالتی که ارائه میدهند با سالمت روان از
اهمیت باالیی برخوردار است؛ چراکه عرصههای با کیفیت پایین تنها فعالیتهای ضروری را امکانپذیر کرده ،اما کیفیت باالی آنها
میتواند فرصت وقوع گسترهای از فعالیتهای انتخابی ،مانند استراحت کردن یا برقراری روابط اجتماعی ،را با دعوت شهروندان به
ایستادن ،نشستن ،غذا خوردن ،بازی کردن و در کل درگیر شدن و ماندن در فضا ،ایجاد کند ( Francis et al., 2012; McCay
 .)et al., 2017عرصههای عمومی جذاب ،سرزنده ،پاکیزه و راحت با چیدمان مناسب که برای استفادهکنندگان فضا حس امنیت به
همراه داشته و از سه طریق ،ارتباط با سایرین ،انجام فعالیتهای جسمانی و آگاهی و ارتباط با محیط طبیعی ،تجارب اشتراکی و
ارزشمندی را برای ایشان به ارمغان آورد ،محلی برای دوری از استرسهای روزانه خواهد بود ( Evans, 2003; Anderson et
 .)al., 2017بااینوجود ،باید در طراحی ،مدیریت و نگهداری فضاهای باز عمومی دقت باالیی صورت گیرد تا از تبدیل آنها به
مکانی برای وقوع جرائم که موجب محدود شدن استفاده از آنها و ایجاد استرس در افراد میشود ،جلوگیری شود ( McCay et
.)al., 2017
در آخر ،آلودگیهای محیطی از عوامل استرسزایی هستند که همیشه و در هر شرایطی موردی منفی تلقی میشوند .این
وضعیت برای سایر عوامل استرسزای محیطی اتفاق نمیافتد ،شرایط و بستر میتواند بر شدت و ضعف عامل استرس تأثیرگذار
باشد ،اما آلودگیها همواره منبعی آزاردهنده برای سالمت جسم و روان افراد شناخته میشوند .آلودگی هوا شناختهشدهترین نوع
آلودگی است .آالینده های موجود در هوا برای سالمت جسم مضرات بسیاری دارند ،اما اطالع از قرارگیری در معرض این مواد
خطرناک موجب بروز استرس شدید در افراد شده و حتی بر رفتارهای ایشان اثرگذار است و میتواند میزان و نحوه خارج شدن از
خانه و تعامالت با دیگران را محدود نماید ( .)Halpern, 1995; Evans, 2003آلودگی صوتی بهعنوان سروصداهای ناخواسته،
غیرقابلکنترل و غیرقابلپیشبینی ،مانند سروصدای ناشی از عبور و مرور خودروها ،فرودگاهها ،ساختوسازهای شهری و مواردی از
این قبیل شناخته میشود .صداهای ناگهانی ،بلند و غیرقابلکنترل مانند بوق شدید در ترافیک یا صدای بلند درگیری و دعوا،
رفلکسهای شنوایی افراد را تحت تأثیر قرار داده ،حساسیت شنوایی ایشان را باال میبرد و با گذشت زمان موجب استرس بیشتر

ایشان در مقابل اصوات ناخواسته میشود ( Halpern, 1995; Evans, 2003; Sullivan & Chang, 2011; McCay et

 -2-4محیط اجتماعی
در این بخش به بررسی آن دسته از عوامل استرسزای محیطی پرداخته میشود که جنبه اجتماعی دارند؛ یعنی منبع آنها
سایر انسانها هستند .درواقع عوامل استرسزای محیط اجتماعی مجموعهای است از رفتارها و نیت سایرین که توسط فرد مقابل
درک شده و ممکن است موجب استرس و ناراحتی وی شود ( .)Halpern, 1995البته نمیتوان عوامل مختلف استرسزای محیط
را بهواسطه منشأ انسانی یا مصنوع تفکیک کرد ،بهعنوانمثال زمانی که فرد از محدودهای جرم خیز عبور میکند و بدون اینکه
درگیر حادثهای شود دچار استرس می شود ،در این شرایط تشخیص اینکه ذهنیت فرد و در مقابل کالبد محیط چه میزان در استرس
ایجادشده دخیل بوده است ،کار آسانی نیست .بااینوجود الزم است به دلیل گستردگی پدیدههای اثرگذار بر سالمت روان افراد ،ابعاد
اجتماعی و انسانی محیط نیز موردتوجه قرار گیرد.
اولین موضوع در رابطه با محیط اجتماعی و سالمت روان افراد ،شبکههای اجتماعی و حمایتی است که ایشان در بستر اجتماع
از آن برخوردار میشوند .شبکه اجتماعی 0به گروههای مختلفی ازجمله آشنایان ،دوستان ،همکاران و همسایگان گفته میشود که
فرد با آنها در ارتباط است .شبکههای اجتماعی در سطوح مختلف کالن ،میانی و خرد بر سالمت روان جامعه اثرگذار بوده و به-
عنوان حائلی در برابر عوامل استرسزا عمل مینمایند .این شبکههای اجتماعی ،در سطح محلی به ارتباطات روزانه و کیفیت روابط
فردی و درنتیجه حمایت اجتماعی 7که فرد از آن برخوردار بوده و حس اجتماعی 0که دارد ،مربوط است؛ در سطح میانی ،بهواسطه
وجود سرمایه اجتماعی ،0در شبکههای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی به افراد و اجتماعات کمک میکند تا در قالب ارزشها،
هنجارها و پیوندهای اجتماعی که در جریان تعامالت اجتماعی به وجود میآید ،قابلیتهای خود را افزایش داده و ازلحاظ روانی
احساس آرامش بیشتری داشته باشند؛ و در سطح کالنتر ،بهصورت انسجام اجتماعی 1با نبود تعارضات نهفته ،وجود روابط اجتماعی
قوی و به عبارتی چسبی است که جوامع را در کنار هم نگه میدارد ،نمود مییابد ( ;Rohe, 1985; Halpern, 1995
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.)al., 2017
آلودگی بصری ،مجموعهای از عناصر بینظم و نازیبا است که توانایی فرد برای لذت بردن از یک منظره را تحت تأثیر قرار
میدهد .تبلیغات محیطی ،مبلمان شهری ،نورپردازی ،الگوهای فضای سبز و منظر عرصههای عمومی بهطورکلی اگر از تحمل فرد
خارجشده و یا با اطالعات بیش از اندازه همراه باشند ،بهعنوان آلودگی بصری شناخته میشوند (.)Chmielewski et al., 2016
کیفیت ویژگی های بصری به این دلیل اهمیت دارد که رفتارهای امن و بهتری را ارتقاء داده و موجب برقراری ارتباط و در نتیجه
بهبود حس تعلق به جامعه میشود ( .)Portella, 2016همچنین در شرایطی مانند قرنطینه ،مناظری که فرد از پنجرههای خانه
خود با آنها روبهرو میشود بر سالمت روان افراد اثرگذار بوده و کیفیت پایین آنها میتواند موجب ایجاد نگرانی و استرس در
شخص شود ( .)Amerio et al., 2020ازآنجاکه شهروندان بهطور روزانه در معرض مناظر شهری قرار میگیرند ،یکی از فرصت-
های برنامهریزان و طراحان شهری برای بهبود سالمت روان شهروندان از طریق کیفیتهای بصری خواهد بود .اگر این مناظر برای
شهروندان از جذابیت کافی برخوردار نباشد یا بیشازحد شلوغ و نازیبا باشند ،افراد بیشتر درگیر دنیای خود شده و بیحوصله می-
شوند؛ این بیحوصلگی با استرس و رفتارهای خطرناک مانند اعتیاد همراه است (.)McCay et al., 2017
نور مصنوعی نیز میتواند بهعنوان عاملی استرسزا شناخته شود .برای هزاران سال انسان فعالیت خود را با نور طبیعی هماهنگ
کرده بود اما با اختراع المپ روشنایی ،افراد بهجای تنظیم فعالیتهای خود با نور روز ،نور محیط را با فعالیتهای خود هماهنگ
می کنند .قرارگیری در معرض نورهای تلویزیون ،تبلت ،تلفن همراه ،مانیتور رایانه و موارد مشابه ،اشتغال در فعالیتهای شیفتی و
بهطورکلی آلودگی نوری در سطح شهرها ،موجب اختالل در ریتم شبانهروزی افراد و زمان خوابوبیداری و استرس مرتبط با
آشفتگی این چرخه میشود .باوجود اثرگذاری باالی نور مصنوعی بر سالمت جسم و روح ،طراحی محیط زندگی به شکلی که ریتم
شبانهروزی را تغییر ندهد از اهمیت باالیی برخوردار است ( .)Okkels et al., 2017بوی ناخوشایند هم باید بهعنوان بخشی از
آلودگیهای محیطی موردتوجه باشد ،اگرچه رابطه مستقیمی میان بو و استرس و ناراحتیهای روانی در پژوهشها دیده نشده است،
اما حس بویایی میتواند بر تجربه و درک افراد از محیط زندگی آنها تأثیرگذار باشد (.)McCay et al., 2017

Putnam, 2000; Frumkin, 2002; Halpern, 2005; McKenzie & Harpham, 2006; Sullivan & Chang,

 .)2011; Berkman, Kawachi & Glymour, 2014چنین نیروهایی کیفیت و کمیت تعامالت اجتماعی و نهادهای
اجتماعی ،که زیربنای جامعه هستند را شکل میدهند ( .)McKenzie, 2008مجموعه این ارتباطات اجتماعی هم برای فرد و هم
1 Social Networks
2 Social Support
3 Sense of Community
4 Social Capital
5 Social Cohesion
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برای جامعه سودمند بوده که هم میتواند میان اعضای گروههای مختلف اجتماعی پیوند 0برقرار کرده و هم میان این گروههای
متنوع با احترام به هویت اجتماعی آنها رابطه (پُل) 7ایجاد کند ( .)Eicher & Kawachi, 2011باوجود سطوح مختلفی از روابط
اجتماعی ،اشتراکاتی نیز میان آنها وجود دارد ،ازجمله اینکه ممکن است برخی تصمیمات و عملکردهای مسئولین نتایجی در پی
داشته باشد که بر روی کیفیت روابط روزمره تأثیرگذار بوده و در مقابل پایههای فرهنگی تأثیرات عمیقی بر سیاستهای دولتی
داشته باشد و تفکیک این سطوح بهسادگی امکانپذیر نیست .نکته دیگر اینکه تعامالت اجتماعی افراد به دلیل بحرانهای پیش-
آمده میتواند به شکلهای مختلف تحت تأثیر قرار گیرد .بهعنوانمثال در شرایط همهگیری ویروس کرونا و رعایت فاصله اجتماعی،
تعامالت رودررو و برخوردهای تصادفی به حداقل رسیده و افراد بیشتر بر روابط نزدیک خود تمرکز دارند.
روابط اجتماعی افراد در هر سطح ،به دو شکل بر سالمت روان ایشان اثرگذار است که از هم جدا نبوده اما به درک بهتر این
تأثیرات کمک میکند .جنبههای ساختاری روابط اجتماعی یعنی شبکههای اجتماعی مستقیماً بر سالمت روان اثر گذاشته اما جنبه
های عملکردی آن مانند حمایت اجتماعی بهمثابه سازوکاری تدافعی در مقابل عوامل استرسزا 0عمل میکند ( & Kawachi
 .)Berkman, 2001; Lakey & Orehek, 2011شبکه اجتماعی یک فرد عادی حدود  71تا  01نفر است که حدود  0تا 01
نفر از آنها را بهخوبی میشناسد و در این شبکه سطح معینی حدود  71درصد از این افراد یکدیگر را میشناسند ،اما در مقابل افراد
مضطرب و دارای ناراحتیهای روانی شبکههای اجتماعی کوچکتری داشته و روابط این افراد نیز با یکدیگر محدودتر است .این
شبکههای اجتماعی میتوانند تأمین کننده منابع مادی و احساسی باشند که به فرد در مقابل عوامل استرسزا کمک نموده و هم-
چنین رفتارها و احساسات مثبت [و حتی منفی] را گسترش دهند ،بهعنوانمثال شادی و حس رضایت یا سبک زندگی سالم ،می-
تواند در میان اعضای این شبکهها انتشار یابد ( Halpern, 1995; Cohen, 2004; Umberson & Karas Montez,
.)2010; Miles, Coutts & Mohamadi, 2012
در ادامه ،زمانی که افراد بر محیط اطراف و شرایط آن کنترل دارند ،حس بهتری داشته و استرس کمتری را تجربه میکنند.
ساکنان محالت باید قادر باشند بر شرایط و وضعیت محل زندگی خود و همچنین فرآیندهای در حال وقوع و نتایج آن کنترل داشته
باشند؛ مورد اول به ساختار و الگوی محیط کالبدی و همچنین نحوه ارتباط با سایر ساکنان و شهروندان و دیگری به شیوههای
مشارکتی و ارتباط ایشان با مسئولین و تصمیمگیران مرتبط است .از بُعد اجتماعی ،فرد به هنگام حضور در عرصههای عمومی باید
از فضای کافی برخوردار بوده ،احساس راحتی کرده و از منابع موجود بهعنوانمثال نیمکت ،فضای بازی و خدمات محله بهآسانی
بهره مند شود .این موضوع فراتر از تأمین خدمات در سطح محالت بوده و به وجود فضای امن برای حضور افراد اشاره دارد که
پاسخگوی پیچیدگی و انعطاف پذیری رفتارهای اجتماعی ایشان باشد .توجه به قلمرو ،حریم ،حباب و هاله افراد 0باید به شکلی باشد
که فرد بتواند ارتباطاتش با دیگران ،در کجا و چه زمانی را کنترل کرده و از برخوردهای ناخواسته جلوگیری کند (پاکزاد0081 ،؛
.)Rohe, 1985; Halpern, 1995; Evans, 2003; Sullivan & Chang, 2011; McCay et al., 2017
در آخر ،احساس امنیت نیز در زندگی روزانه فرد نقش مهمی در سالمت روان وی دارد .زمانی که شخص واقعهای همچون
دزدی یا تجاوز را تجربه میکند ،1یا شاهد چنین جرائمی بوده 0و حتی از آن میآموزد ،2استرس زیادی به او وارد میشود و ممکن
است اثرات آن تا سالیان سال برای او باقی بماند ( .)McCay et al., 2017در مورد پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی
محیطی 8مطالعات بسیاری انجامشده و توضیحات مبسوط در مورد روشهای کاهش این وقایع ارائهشده ،اما آنچه اینجا موردتوجه
است ،جنبههای اجتماعی وقوع جرائم و دلیل انسانی جرمخیزی بیشتر برخی نقاط است .تمرکز وقوع جرائم میتواند به سه دلیل
باشد :حضور بیشتر مجرمین و در مقابل گزینههای مناسب برای اهداف ایشان و همچنین نبود افرادی که توانایی نگهبانی و
ایستادگی در مقابل فرد خاطی را داشته باشند .به همین دلیل ،در محالت کم برخوردار که محل زندگی اقشار ضعیفتر جامعه
هستند ،متراکم بوده و افراد کمتر یکدیگر را میشناسند و سطح پایینتری از انسجام اجتماعی در آنها وجود دارد ،چنین وقایعی
بیشتر رخ میدهد .زمانی که جرم رخ میدهد ،استرس و ترس ناشی از وقوع جرم از دو بُعد اساسی انسان را تحت تأثیر قرار میدهد،
اول اثرات ناشی از قربانی جرائم بودن (بُعد ادراکی) و دیگری استرس احتمال وقوع جرم (بُعد احساسی) .هر دو بُعد مذکور موجب
افزایش استرس فرد و اختالالت روانی فرد شده و این سالمت روان ضعیفتر خود ترس و استرس از وقوع جرم را افزایش داده و
این احساسات می تواند بر رفتارهای فرد در خارج از خانه اثرگذار بوده و موجب کاهش تعامالت اجتماعی و فعالیتهای فیزیکی وی
1 Bond
2 Bridge
3 Stress-buffering model of social ties
 0قلمرو و حریم معموالً حوزههایی هستند که در پیرامون یک فرد یا شیء بهگونهای تعریف میشوند که به آن تعلق داشته باشند .هاله یاا حبااب
چیزی است که فرد فارغ از مکان در اطراف خود ایجاد میکند .تفاوت هاله با قلمرو و حریم این است که قلمرو و حریم وابسته به مکان هستند و
با قرارگیری فرد یا شیء در آن مکان رابطه دارند در حالیکه هاله یا حباب مستقل از مکان ،با انسان تغییر مکان میدهد (پاکزاد.)17 :0081 ،
5 Victimization
6 Witnessing
7 Learning of
8 Crime prevention through environmental design
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گردد ( .)Lorenc et al., 2012از طرف دیگر ،هنگامیکه یک محله بهعنوان ،محدودهای جرمخیز شناخته میشود ،این برچسب
بیانگر شخصیت ساکنان و نوع رفتارهایی است که انتظار میرود در آن محله دیده شود .هنگامیکه فرآیند برچسبزنی (از جنبه
منفی آن) رخ میدهد جلوگیری و مقاومت در برابر کمتر صورت میگیرد ،بهاینترتیب عالوه بر اینکه روند روبهزوال مکانها تسریع
شده و امکان وقوع جرائم را باال میبرد ،اثر مستقیمی بر تصویر ذهنی و سالمت روان ساکنان نیز خواهد داشت ( Halpern,
 .)1995; Slattery, 2003پس بهطورکلی ،فقدان امنیت از جنبههای مختلفی بر سالمت روان افراد اثرگذار است؛ بهطور مستقیم
که عمدتاً جنبه طراحانه محیط مصنوع م نشأ آن بوده و غیرمستقیم که ناشی از تجربه و ترس از وقوع جرائم و تشدید آن بهواسطه
برچسب خوردن است.
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 -3-4فرآیند برنامهریزی و طراحی شهری
رابطه فرآیند برنامه ریزی و طراحی شهری با سالمت روان و میزان استرس وارد بر ساکنان محالت از دو جنبه قابلبررسی
است .اول ،اثرات غیرمستقیمی که تصمیمات و پروژههای توسعه شهری که بهعنوان محصول ،بر وضعیت سالمت روان حال حاضر
افراد دارند و شامل تمام عواملی است که در بخشهای پیشین موردبررسی قرار گرفت .مورد دوم که در این بخش بیشتر موردتوجه
قرار میگیرد ،نقش فرآیند برنامهریزی و طراحی شهری است که عالوه بر محصولی که در پی دارد و بهطور مستقیم ،سالمت روان
افراد را تحت تأثیر قرار میدهد .درواقع مسیر تصمیمگیری تا اجرایی شدن برنامهها و طرحها و نحوه درک و تجربه آن توسط
شهروندان و جایگاهی که برای ایشان در این فرآیندها در نظر گرفته میشود نیز میتواند استرسزا و یا در مقابل رضایتبخش
باشد.
همانطور که اشاره شد تأثیر فرآیند برنامهریزی و طراحی شهری بر سالمت روان افراد جدا از اثرگذاری آن از طریق ویژگی-
های طراحانه محیط ،میتواند به شکلهای مختلفی صورت پذیرد .مورد اول ،شناسایی مخاطب ،یعنی شناخت نیازهای شهروندان،
سلیقه و فرهنگ ایشان است ( .)Halpern, 1995ازآنجاکه برنامهریزی و طراحی بر اساس معیارها و استانداردهای موجود و ایده-
های متخصصین ممکن است از خواستههای استفادهکنندگان نهایی دور باشد ،الزم است ترجیحات و حضور مکفی ایشان در روند
پروژههای شهری در هر مقیاسی ،در نظر گرفته شود .البته باید تعادل میان خواستههای افراد و آنچه صحیح است رعایت شود،
همانطور که در «ده الزام آموزش سالمت جامعه» 7اشاره میشود که باید به جامعه احترام گذاشت اما آن را تقدیس نکرد .این
عبارت به این معنی است که از طرفی باید به خواست جامعه و سنتها احترام گذاشته شود ،اما همزمان استانداردهای اخالقی
شخصی و حرفهای نیز رعایت شود .بهعبارتدیگر ،ایمان کور به جامعه نباید مانع از پیش رفتن به سمت برقراری عدالت اجتماعی
شود (.)Minkler, 1994
جنبه دیگر رابطه برنامهریزی و طراحی بر سالمت روان شهروندان ،مشارکت ایشان در این روند بوده که خود با ایجاد حس
توانمندی برای کنترل رویدادها و دیگری توسعه شبکههای اجتماعی همراه است .مفهوم کنترل اجتماعی« ،ظرفیت یک جامعه
برای تنظیم و تعدیل خود با توجه به اصول و ارزشهای موردنظر» است و بهرهمندی از این توانمندی قدرتی انگیزشی به شخص
میدهد ،در مقابل زمانی که فرصتهای کنترل فرد بر شرایط موجود از بین میرود ،احساس استیصال و درماندگی به او دست می-
دهد .زمانی که شهروندان از فرآیندهای برنامهریزی و طراحی شهری کنار گذاشته میشوند و یا تالشهای ایشان در مرحله
تصمیم سازی نادیده گرفته شود ،تصور ایشان بر این خواهد بود که کنترلی بر امور نداشته و در ادامه تالشی برای تغییر وضعیت
نمیکنند .عدم توجه به ساکنان ،حتی در شرایطی که محصول از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد ،اثر منفی بر سالمت روان ایشان
میگذارد؛ بنابراین برنامهریزان و تصمیمسازان باید از روشهای مشارکتی استفاده کنند که به ساکنان اجازه میدهد حتی اگر امکان
کنترل تمامی تغییرات را ندارند ،تا حد مناسبی اثرگذار باشند ( Rohe, 1985; Halpern, 1995; Evans, 2003; Aboelata,
 .)Ersoylu & Cohen, 2011گسترش شبکه اجتماعی ایجادشده از طریق مشارکت ،موجب پرورش تعامالت و حمایت
اجتماعی میان شهروندان میشود .زمانی که تعامالت افراد افزایش مییابد ،ایشان بیشتر عالقهمند میشوند تا ارتباطات دوستانه
خود با سایرین را افزایش داده و احساس تعلّق اثرگذاری به جامعه بهعنوان یک کل دارند .مشارکت در فعالیتهایی که نیازمند
تعامالت اجتماعی است ،احتمال شکلگیری حمایت اجتماعی ،بهعنوان حفاظت کننده افراد در مقابل تأثیرات منفی شرایط استرس-
آور ،را افزایش میدهد.
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شهرنشینی ،یعنی نسبتی از جمعیت که در شهرها ساکن هستند ،به دلیل خدمات بهتری که در شهرها ارائه میشود ازجمله
تنوع شغلی ،فرصتهای تحصیل ،الگوهای بهداشتی بهتر و خدمات درمانی ،بهرهگیری بیشتر از فناوریهای روز ،در تمام جهان رو
به افزایش است .اما با توجه به منابع محدود شهرها و رشد گسترده و بیبرنامه جمعیت ،تغییرات جمعیتی جنبههای منفی نیز به
همراه داشته که میتوانند استرس زا بوده و سالمت روان شهروندان را تحت تأثیر قرار دهند .از بُعد اقتصادی ،زمانی که افراد از
شغلی مناسب ،یعنی شغلی هماهنگ با تواناییها و نیازمندیهایشان ،برخوردار نباشند بهواسطه هزینههای باالی زندگی در شهر و
عدم دستیابی به سط ح قابل قبولی از کیفیت زندگی ،فشار روانی باالیی را متحمل خواهند شد .از طرف دیگر ،دسترسی به مسکن
باکیفیت و قابل استطاعت ،چالشی استرسآور است که گروههای مختلفی از شهروندان همواره با آن درگیر هستند .در بستر
اجتماعی شهرها ،محرومیتهای و نابرابریها ،فقدان حس تعلق به جامعه و محل سکونت ،احساس امنیت پایین ،ازدحام و شلوغی
بیشازحد در تمامی عرصه های شهری ،با تحمیل تنش و فشار روانی ،شهروندان را منزوی خواهد کرد .محیط کالبدی و ساختار
شهر نیز با شرایطی که برای زندگی افراد ایجاد میکند مانند هوای پاک/آلودگی ،آرامش و سکوت/ترافیک و شلوغی ،دسترسی/عدم
دسترسی به فضاهای سبز و موارد مشابه ،عاملی اثرگذار بر بهبود و یا اختالل در سالمت روان شهروندان خواهد بود.
محیط محالت مسکونی به عنوان عنصری از شهر که همه شهروندان بخش عمده زندگی خود را در آن سپری میکنند نیز
میتواند عالوهبر عوامل فردی یعنی متغیرهای شخصیتی از قبیل درونگرایی یا برونگرایی و نحوهی کنترل شخصیتی و موارد عام
ازجمله سن ،جنسیت ،نژاد ،قومیت و داراییهای شخص ،به شکلهای مختلف بر سالمت روان ساکنان اثرگذار باشد .ویژگیهای
محالت بهعنوان عامل استرسزا ،تأثیرات آن بر نوع و میزان روابط اجتماعی افراد ،شهرت محل زندگی و نگاهی که به این واسطه
به افراد شکل خواهد گرفت و در نهایت فرآیندهای برنامهریزی شهری که میتوانند نیازهای شهروندان را شناسایی کرده و افراد را
در فرآیندهای برنامههای توسعه شهری دخیل کنند و یا جایگاهی برای ایشان در سازوکارهای تصمیمگیری قائل نباشند .ویژگی-
های محالت میتوانند بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر سالمت روان ساکنان تأثیرگذار باشند .بهعنوانمثال کیفیت نازل ساخت
مسکن و محلهای که در آن واقعشده و عدم رسیدگی به آنها موجب افزایش استرس در ساکنان شده ،یا زندگی در طبقات باالی
مجتمعهای مسکونی برای سالمت روان مادران و کودکان مخاطرهآمیز است .سالخوردگان در محالتی که خوانا نیستند و طراحی
گمراهکنندهای دارند ،احساس ناراحتی داشته و مشکالتشان برای ادامه زندگی عادی ،چندین برابر میشود .تراکم باالی جمعیتی و
مسکونی ،سروصدای بلند و غیرقابل کنترل ،آلودگی هوا ،عدم دسترسی به میزان کافی نور خورشید و عواملی از این قبیل همگی
مستقیماً بر سالمت روان فرد تأثیر منفی میگذارند .از سوی دیگر ،محیط محله ممکن است بهطور غیرمستقیم ،از طریق وجود
شرایطی در سطح محله برای تجدید قوای روانی ،امکان کنترل شرایط ،انسجام اجتماعی و امکان مشارکت شهروندان در
فرآیندهای برنامهریزی و طراحی محله ،بر سالمت روان ساکنین تأثیر بگذارد.
بستر محالت ابعاد درهمتنیدهای دارند که جدا کردن آنها و تشخیص اثر هریک بهتنهایی بر سالمت روان ساکنان مشکل
بوده و تا حدی امکانپذیر نیست ،اما بهمنظور شناسایی عوامل استرسزای محیطی ،ضروری است .هر محله ،دارای دو عرصه
طراحیشده و اجتماعی است .بُعد طراحانه محیط میتواند با ایجاد آسایش اقلیمی و دسترسی مناسب به عرصههای سبز باهدف
تجدید قوای روانی افراد به دوری از استرس و اضطراب ساکنان از طریق بستر طبیعی محالت کمک نماید .این جنبه از محیط در
ساختار مصنوع محله نیز به کمک وجود مسیرهای پیاده و امنیت عابران پیاده ،عالوه بر اینکه موجب تشویق افراد به زندگی فعّال
میشود ،از استرس کاسته ،با ارتقاء کیفیت زندگی افراد موجب شادی و رضایتمندی ایشان میگردد .وجود عرصههایی با مرزبندی
مشخص و سلسه مراتب مناسب و دارای مبلمان شهری کارآ ،چیدمان مناسب بناها ،تراکم مناسب و کیفیت مسکن و محله ازلحاظ
طراحی و قدمت می تواند حس آرامشی برای ساکنان به همراه آورده و بر عملکردهای ایشان اثر مثبت داشته باشد .وجود کاربری-
های متنوع در کنار عرصههای عمومی باکیفیت در سطح محالت عالوه بر سرزندگی ،حس تعلق ساکنان را ارتقاء بخشیده و
تعامالت اجتماعی را تسهیل میکند .در ادامه ،آلودگیهای محیطی نیز یکی از عوامل استرسزای موجود در محالت هستند که
راهکارهای طراحانه کاهش آنها میتواند به ارتقاء سالمت روان ساکنان کمک نماید.
عرصه اجتماعی محالت و روابطی که افراد در آن تجربه میکنند نیز به دو شکل بر سالمت روان ایشان اثرگذار است .بهمنظور
برخورداری از سطح معقولی از سالمت روان ،افراد باید قادر باشند عضو شبکهای متعادل از روابط اجتماعی بوده که بخشی از آن در
محل زندگی آنها شکل می گیرد ،در ادامه کیفیت این روابط و میزان حمایت اجتماعی و اطمینان افراد از اینکه از حمایتهای الزم
برخوردار خواهند بود ،توانایی افراد در مقابل عوامل استرسزای محیطی را تقویت میکند .در آخر ،فرآیندهای برنامهریزی و طراحی
شهری در مقیاس محالت ،با توجه به نظریات و خواستههای ساکنان و امکان مشارکت ایشان ،با توانمندسازی افراد این حس را به
ایشان القا میکند که بر محیط اطراف و محله نظارت و کنترل داشته و احساس آرامش و امنیت خواهند داشت .این موارد ،نمونه-
هایی از عوامل موجود در حوزههای اثرگذار بر سالمت روان ساکنان محالت مسکونی را نشان میدهد و در ادامه رابطه این حوزهها

با در نظر گرفتن ویژگیهای افراد و اثرات مستقیم و غیرمستقیم آنها بر سالمت روان که میتواند مثبت و یا منفی باشد ،در نمودار
زیر نشان دادهشده است.
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چکـیده
در حال حاضر در کشور سهم تولید انرژی از زیستتوده بسیار ناچیز و در حد  03/45مگاوات میباشد .یکی از نیروگاههایی
که در فرایند تولید انرژِی زیستتوده نقش دارد .نیروگاه سازمان پسماند شهرداری مشهد است که بهمنظور بهینه کردن
تولید این نیروگاه ،تکنیک جاروب کشی بیوگاز تولیدی با آب بهصورت ثقلی پلکانی در آن اجرا شد نتایج مبین این مسئله
است؛ که خالصسازی بیوگاز از سولفید هیدروژن بسته به شرایط بین  00تا  79درصد بوده است و متوسط درصد میزان
حذف سولفید هیدروژن برابر 53درصد بوده است .در این تکنیک با استفاده از آب بدون سیرکوالسیون در سیستم باز هر
مترمکعب آب قادر به تصفیه حدود  503مترمکعب بیوگاز بوده است .از طرف دیگر بررسیها نشان داد؛ اگر زبالهها قبل از
دفن تفکیک شوند و بیوگاز تولیدی از آن خالصسازی شود .ارزش ریالی انرژِی تولیدشده به میزان  09/9درصد افزایش
خواهد یافت هزینه این تکنیک با اتکا به تجهیزات داخل کشور در مقایسه با نمونه مشابه خارجی در حدود  97درصد کمتر
خواهد شد.

واژگـان کلـیدی :بیوگاز ،زیستتوده ،تولید انرژی ،جاروب کشی ،سولفید هیدروژن

 -7مربی پژوهشی ،بخش تولید حیوانات آزمایشگاهی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال شرق کشور ،سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
 -2استادیارپژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)banaei@acecr.ac.ir ،
 -3مدیریت سازمان پسماند شهرداری مشهد
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 -1مقدمه
سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد مقدس با دفن زباله در محل مجتمع صنعتی شماره یک خود اقدام به استحصال
بیوگاز نموده است بیوگاز سوختی سازگار با شرایط محیطزیست است که با دفن و هضم مواد الی نظیر فضوالت حیوانی ،دورریز
مواد غذایی ،بقایایی گیاهی به میزان فراوان تحت شرایط بیهوازی تولید و در دسترس قرار میگیرد .بهطور عمومی بیوگاز دارای
 44-54درصد متان 04-04،درصد دیاکسید کربن3/4-0،درصد سولفید هیدروژن و مقدار کمی بخارآب است .از بیوگاز تولیدی در
این سایت به میزان 033مترمکعب به کمک سه ژنراتور یک نیروگاه  503کیلوواتی فعال است ولی حضور سولفید هیدروژن در
بیوگاز تولیدی باعث خورندگی تجهیزاتی نظیر لولهها ،مخازن گازی ،کمپرسورها و موتورها میشود و برای کاتالیزوهای
اصالحکننده و پیلهای سوختی سمی است .عالوه بر این ،سوختن سولفید هیدروژن منجر به خروج دیاکسید گوگرد که اثرات
زیستمحیطی مخربی دارد .بنابراین بهواسطه توان این ماده در ایجاد مشکالت ،میبایست در ابتدا با فرایند خالصسازی بیوگاز،
مقدار سولفید هیدروژن را تا میزانی که مقدار آن با سطح تحمل تجهیزات مورداستفاده متناسب گردد،کاهش دهند .جدول  0میزان
تحمل تجهیزات مختلف نسبت به سولفید هیدروژن موجود در بیوگاز را مشخص کرده است (.)Allegue and Hinge 2014
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جدول 1میزان تحمل تجهیزات مختلف نسبت به سولفید هیدروژن()Allegue and Hinge 2014
تکنولوژی
موتورهای حرارتی
فر و اجاقگاز آشپزخانه
موتورهای احتراقی
توربینهای بزرگ
توربینهای کوچک
انواع پیلهای سوختی
گاز طبیعی ارتقا یافته

میزان تحمل سولفید هیدروژن ppm
>0333
>03
بسته به نوع موتور > 43تا > 433
>03333
>9333
بسته به نوع پیل  >0تا>03
>0

برای حذف سولفید هیدروژن از بیوگاز فناوریهای متعددی وجود دارد .این فناوریها بسته به سیستم بیوگاز مورد ارزیابی قرار
میگیرند .انتخاب بهترین فناوری به استفاده نهایی که از آن خواهد شد ،ترکیب ،تنوع ،حجم گازی که باید خالص شود ،غلظت
سولفید هیدروژن در آن و میزان سولفید هیدروژنی که باید حذف شود ،وابسته است(.)Allegue and Hinge 2014

-2مواد و روشهای بررسی
-1-2اجرای سازه جاروب کشی بیوگاز با آّب
با انجام محاسبات الزم با تکیه بر هدف گذاری مبنی برخالصسازی پنج مترمکعب بیوگاز تولیدی در ساعت و برآورد آب الزم
در گردش با توجه به میزان خالصسازی ،ابتدا سازه فلزی پلکان دار عمودی با تعداد پلکان الزم جهت استقرار مخازن طراحی و
ساخته شد .در قدم بعدی مخازن به تعداد و حجم الزم خریداری و بوشن گذاری و اتصاالت شیراالت بر روی آنها انجام شد.
همزمان سازه فیلتر اصلی تصفیه کننده و فیلتر خشک کننده از جنس استیل ساخته شدند .تجهیزات شامل پمپ آب ،هواده ،همزن،
پمپ واکیوم خریداری شدند .با اتمام خرید تجهیزات انتقال آّب ،کمپرسور هوا بهمنظور فشرده کردن و انتقال گاز خریداری شد و
تغییرات الزم ایمنی بر روی آن پیش بینی و طراحی شد .پس از این مراحل طراحی تابلو کنترل برق انجام شد و تجهیزات جهت
استفاده در طرح به برق با ولتاژ الزم متصل گردیدند .لوله های انتقال آب و گاز تأمین و اتصاالت الزم برقرار شد .عالوه بر اینها
یک دستگاه کنتور گاز و آب خریداری و در سازه استقرار داده شدند .روش کار در این تکنیک براین اساس است که جریان آب و
گاز با فشار باال و در جهت عکس یکدیگر در داخل فیلتر تصفیه در بستر مناسب با هم برخورد کرده و شرایط خالصسازی بیوگاز از
سولفید هیدروژن فراهم میشود .در این تکنیک که بنام جاروب کشی گاز با آب شناخته میشود(شکل )0آب همراه با ناخالصیهای
جذب شده از بیوگاز ،وارد مخزن آزادسازی میشود که در آن شرایط الزم از طریق هواده و الکتروموتور جهت آزادسازی
دیاکسیدکربن حل شده در آب فراهم میشود و همچنین واکنش سولفید هیدروژن و اکسیژن که منجر به تولید گوگرد و آب
میشود در این مخزن انجام میشود(.)Cebula 2009
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شکل  -1نمایشی از فناوری جاروبکشی با آب(.)Hudde 2010

-2-2روند اجرا ی تکنیک جاروب کشی بیوگاز با آب در سیستمهای بدون سیرکوالسیون

-3-2مزایای روش جاروب کشی بیوگاز با آب نسبت به سایر روشهای حذف
-0نتایج بررسی ها در مقیاس آزمایشگاهی مبین این مسئله بود که آب توانایی حذف هیدروژن سولفید را دارا است.
 -0قابلیت و توان بسیار باالی آب به عنوان یک حالل در حل شدن همزمان سولفید هیدروژن و منواکسیدکربن و حتی
دیاکسید کربن در آن و استفاده از این قابلیت در حذف این مواد از بیوگازکه موردنظر میباشد.
 -0عدم انحالل یا قابلیت انخالل بسیار کم متان همراه با بیوگاز در آب که ویژگی مهی برای تصفیه بیوگاز میباشد.
 -0واکنش های بعدی مورد انتظار پس از جذب سولفید هیدروژن در آب براحتی و در شرایط بی خطر قابل انجام است
بهطوری که به کمک تزریق هوا که دارای اکسیژن میباشد به آب حاوی گازهای دیاکسید کربن و سولفید هیدروژن اول باعث
خروج سایر گازهااز آب شویم و در ثانی انجام واکنش سولفید هیدروژن با آب و رسوب گوگرد تسریع شود.
– 4در طول انجام واکنش  pHبا توجه به نوع واکنشها تقریبا ثابت باقی می ماند
 -5آب پسماند ناشی از واکنشهای حذفی پس از رسوب گوگرد قابلیت استفاده در آبیاری را دارد حتی اگر رسوب گذاری و
جداسازی گوگرد انجام نشود برای آبیاری زمینهای کشاورزی مناسب است بهطوری که امروزه یکی از عناصر قابل توصیه در
کشاورزی گوگرد میباشد.
 -9نیازی به تأمین حاللهای گرانقیمت نظیر سلکسول (پلیاتیلن گلیگول ) نمیباشد و مخاطرات کار با آب بسیار اندک
میباشد.
 -9نیازی به تأمین فشار و دماهای بسیار باال در مقایسه با سایر روشها نظیر روش حذف با کربن فعال که در دمای 93درجه
سانتیگراد انجام میشود نیست.
 -7نیازی به تأمین دمای بسیار پایین نظیر آنچه درروش جداسازی با انجماد صورت میگیرد نیست.
-03در دسترس بودن تجهیزات و مواد الزم واکنشگر در فرایند اجرای طرح جاروب کشی بیوگاز با آب در داخل کشور
 -00امکان ارتقاء روش موردنظر از سطح آزمایشگاهی به پایلوت ودر نهایت به طرح صنعتی در داخل کشور
 -00هزینه تمام شده طرح در مقایسه با سایر طرحهایی که به مقیاس صنعتی رسیدهاند کمتر میباشد.
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طراحی این سیستم براین اصل است که سیستم بهصورت پویا و دینامیک و باز باشد و آبی که وارد فیلتر تصفیه میشود
گردش مجدد در سیستم نداشته باشد بهطور ی که آب از طریق شیلنگ با دبی شناخته شده از باال وارد مخزن اصلی شود و پس از
پمپاژ به فیلتر تصفیه و خالصسازی بیوگاز با چرخش در مخازن شامل مخزن استراحت کاهش فشار ،مخزن واکنشگر آزادسازی
،مخزن واکیوم ،وارد مخزن اصلی شود و همان میزان آب ورودی از ته مخزن اصلی خارج شود در این حالت با نصب کنتور بر مسیر
آب ورودی و آب خروجی دبی آب در هر دو را یکسان در نظر میگیریم و هنگام خاموش بودن سیستم شیر کنتور خروجی را باید
ببندیم تا از هدر رفتن آب جلوگیری کنیم.در این صورت امکان حل شدن مقادیر بیشتری از سولفید هیدروژن در هر مترمکعب آب
وجود خواهد داشت.

-4-2نوآوری در اجرای تکنیک جاروب کشی در مقایسه با نمونه کارهای مشابه خارج کشور
اغلب نمونه های مشابه خارجی طراحی شده بهمنظور جاروب کشی دارای چیدمان افقی هستند برهمین اساس به لحاظ صرفه
جویی در مصرف انرژی و استفاده کمتر از پمپ های انتقال آب بر خالف نمونه های مشابه خارجی که دارای چیدمان افقی
میباشند ،در این طرح چیدمان مخازن بهصورت پلکانی عمودی انجام شده است تا انتقال آب بین مخازن بر مبنای نیروی ثقل
صورت گیرد .به همین دلیل بر خالف نمونه های خارجی از پمپ های متعدد آب جهت انتقال استفاده نشده است .همچنین یک
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فرق اساسی دیگر در مقایسه با نمونه های طراحی شده در سایر کشورها استفاده از پمپ واکیوم بهمنظور مکش مانده گاز در آب
میباشد.

-5-2ثبت نتایج
در این سیستم در ابتدای ورودی بیوگاز به کمپرسور و پس از خروج بیوگاز خالص شده ،از کنتور گاز شیلنگ رابط مجهز به شیر
پنوماتیک تعبیه شده است .از این دو شیلنگ جهت آنالیز گاز ورودی قبل از تصفیه وگاز خروجی بعد از تصفیه استفاده شده است.
سنجش گاز با آنالیزور ژئوتک انجام شده است .برای سنجش ،شیلنگ ورودی گاز را به ورودی آنالیزور وصل کرده و کار با دستگاه
را شروع میکنیم .مدت زمان الزم تا سنجش کامل را صبر کرده و نتایج را در فرمهای بهره برداری ثبت مینمایم.

-3نتایج
-1-3خالصه نتیجه اجرای تکنیک جاروب کشی
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خالصه ای از نتایج حاصل از کارکرد تکنیک در خالصسازی بیوگاز تولیدی در زمنه حذف سولفید هیدروژن و سایر فاکتورها
در جدول 0بیان شده است نتایج مبین این مسله است که میزان خالصسازی بیوگاز از سولفید هیدروژن بسته به شرایط بین00تا
 79درصد بوده است و متوسط درصد میزان حذف سولفید هیدروژن برابر53درصد بوده است در این تکنیک با استفاده از آب بدون
سیرکوالسیون در سیستم باز هر مترمکعب آب قادر به تصفیه حدود  503مترمکعب بیوگاز خواهد بود .یعنی هر لیتر آب حدود 3/5
مترمکعب گاز را تصفیه خواهد نمود.
جدول 2بخشی ازنتایج تکنیک اجراشده جاروب کشی بیوگاز با آب
واحد
کمترین
بیشترین
نوع پارامتر
مترمکعب بر ساعت
0/0
9/0
جریان بیوگاز
مترمکعب بر ساعت
3/0
0
جریان آب
بار
0/4
03
فشار بیوگاز
بار
0/4
00
فشار اب
درجه سانتیگراد
0
09
دمای بیوگاز
درجه سانتیگراد
0
00
دمای آب
درصد
00/0
40/0
میزان متان در بیوگاز
میزان سولفید هیدروژن حذف شده
مقدار سولفید هیدروژن لود شده
مقدار سولفید هیدروژن حذف شده

79
03/9
03/7

00
9/7
4/0

درصد
گرم بر مترمکعب بیوگاز
گرم بر مترمکعب بیوگاز

-2-3ارزش اقتصادی انرژی تولیدی در نیروگاه زیستتوده سازمان پسماند شهرداری مشهد از
دفن زباله شهری تحت شرایط مختلف
با توجه به گزارشها مبنی بر اینکه از دفن هر یک تن زباله شهری تفکیک نشده 030/4مترمکعب بیوگاز تولید میشود
( .)Achinas et al. 2017از طرف دیگر این که روازنه به میزان 0333تن زباله تفکیک نشده شهری بهطور متوسط در سایت
پسماند مشهد دفن میشود(بخشی زاده) ،ارزش ریالی بیوگاز تولیدی محاسبه و در جدول  0بیان شده است.
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جدول  -3ارزش ریالی بیوگاز قابل استحصال از دفن روزانه هزار تن زباله تفکیک نشده شهری در سایت سازمان
پسماند مشهد
نوع

میزان

واحد

متوسط بیوگازتولیدی حاصله از دفن یک تن زباله تفکیک نشده شهری

030/4

مترمکعب

متوسط بیوگاز تولیدی حاصله از دفن  0333تن زباله تفکیک نشده شهری
متوسط برق تولیدی از بیوگاز حاصله از سوختن یک مترمکعب بیوگاز(دارای
43درصدمتان) تولیدی ناخالص

030433

مترمکعب

منبع
( Achinas et al.
)2017
محاسبه نگارندگان

0/5

کیلووات ساعت

الری و همکاران 0070

متوسط برق تولیدی از بیوگاز حاصله از دفن 0333تن زباله تفکیک نشده شهری

050033

کیلووات ساعت

محاسبه نگارندگان

ارزش ریالی(قیمت خرید) برق تولیدی از نیروگاه زیستتوده

4593

ریال /هر کیلو
وات

سایت ساتبا

ارزش ریالی حاصل از دفن0333تن زباله تفکیک نشده شهری

703/9

میلیون ریال

محاسبه نگارندگان

جدول  -4ارزش ریالی بیوگاز قابل استحصال از دفن روزانه هزار تن ضایعات غذایی در سایت سازمان پسماند مشهد
منبع
واحد
میزان
نوع
بیوگاز تولیدی از دفن  0تن ضایعات غذایی (زباله
مترمکعب
003
()Achinas et al. 2017
تفکیک شده شهری)
متوسط بیوگاز حاصله از دفن 0333تن ضایعات غذایی
محاسبه نگارندگان
مترمکعب
003333
(زباله تفکیک شده شهری)
متوسط برق تولیدی از بیوگاز حاصله از سوختن یک
مترمکعب بیوگاز(دارای 43درصدمتان) تولیدی ناخالص
متوسط برق تولیدی از بیوگاز حاصله از دفن 0333تن
زباله تفکیک نشده شهری
ارزش ریالی(قیمت خرید) برق تولیدی از نیروگاه
زیستتوده
ارزش ریالی حاصل از دفن0333تن زباله تفکیک نشده
شهری

0/5
095333
4593
779/7

کیلووات
ساعت
کیلووات
ساعت
ریال /هر کیلو
وات
میلیون ریال
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از طرف دیگر اگر زباله دفن شده از قبل تفکیک شود بهطوری که فقط ضایعات غذایی آشپزخانه در سایت دفن شوند که این
کار مستلزم این است که از خانواده ها درخواست شود ضایعات اشپزخانه را جداگانه بسته بندی کنند با توجه به گزارشها مبنی بر
اینکه از دفن یک تن ضایعات غذایی میزان  003مترمکعب بیوگازتولید میشود ( )Achinas et al. 2017ارزش ریالی بیوگاز
تولیدی از دفن روزانه 0333تن ضایعات غذایی محاسبه و در جدول  0بیان شده است .همچنین ّبراوردارزش ریالی بیوگاز قابل
استحصال از دفن روزانه هزار تن زباله تفکیک نشده شهری در سایت سازمان پسماند مشهدبا بیوگاز خالص شده در جدول 4و
براورد ارزش ریالی بیوگاز قابل استحصال از دفن روزانه هزار تن ضایعات غذایی در سایت سازمان پسماند مشهدبا بیوگاز خالص
شده در جدول  5محاسبه و گزارش شده است.

الری و همکاران 0070
محاسبه نگارندگان
سایت ساتبا
محاسبه نگارندگان

جدول  -5ارزش ریالی بیوگاز قابل استحصال از دفن روزانه هزار تن زباله تفکیک نشده شهری در سایت
سازمان پسماند مشهدبا بیوگاز خالص شده
منبع
واحد
میزان
نوع
کیلووات
متوسط برق تولیدی از بیوگاز حاصله از دفن 0تن زباله
039/0
()Achinas et al. 2017
ساعت
تفکیک شده شهری
کیلووات
متوسط برق تولیدی از بیوگاز حاصله از دفن 0333تن
محاسبه نگارندگان
039033
ساعت
زباله تفکیک شده شهری
ارزش ریالی(قیمت خرید) برق تولیدی از نیروگاه
ریال/هر
سایت ساتبا
4593
کیلو وات
زیستتوده
میلیون
ارزش ریالی حاصل از دفن0333تن زباله تفکیک نشده
محاسبه نگارندگان
0090/9
ریال
شهری
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جدول  -6ارزش ریالی بیوگاز قابل استحصال از دفن روزانه هزار تن ضایعات غذایی در سایت سازمان پسماند
مشهدبا بیوگاز خالص شده
منبع
واحد
میزان
نوع
کیلو وات
متوسط برق تولیدی از بیوگاز حاصله از دفن 0تن ضایعات
()Achinas et al. 2017
000/5
ساعت
غذایی (زباله تفکیک شده شهری )
کیلو وات
متوسط برق تولیدی از بیوگاز حاصله از دفن 0333تن
محاسبه نگارندگان
000533
ساعت
ضایعات غذایی (زباله تفکیک شده شهری)
ارزش ریالی(قیمت خرید) برق تولیدی از نیروگاه
زیستتوده

4593

ریال /هر
کیلو وات

سایت ساتبا

ارزش ریالی حاصل از 0333تن ضایعات غذایی (زباله
تفکیک شده شهری)

0090/4

میلیون ریال

محاسبه نگارندگان

1273.5

1500

1174.8

997.9

920.8
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500

میلیون ریال

1000

0
1
2
3
4
-0زباله تفکیک نشده-0ضایعات غذایی-0زباله تفکیک نشده با گاز خالص شده-0ضایعات غذایی با گاز…

نمودار  -1نمایش ارزش ریالی حاصل از چهار روش مختلف تولید انرژی از پسماند شهری

نتایج مبین این است که با توجه به ارزش انرژی تولیدشده کارایی روش تفکیک زباله در مبدابه میزان 3/9درصد از روش دفن
زباله تفکیک نشده کاراتر است که رقمی معادل  05/9میلیون ریال برای هر هزار تن میباشدهزینه ها در این روش در نظر گرفته
نشده است و فرض براین است که با فرهنگ سازی و درخواست از شهروندان این تفکیک در مبدا صورت گیرد .از سوی دیگر
درصورت خالصسازی بیوگاز تولیدی از ضایعات غذایی با یکی از تکنیکهای رایج انرژِی تولیدی به مقدار  09/9در مقایسه با روش
دفن زباله تفکیک نشده فزایش خواهد یافت.

-3-3مقایسه هزینه الزم در اجرای تکنیکهای مختلف خالصسازی بیوگاز
خالصسازی بیوگاز با این تکنیکها وابسته به عوامل متعددی میباشد که هر یک از این عوامل قادرند بهطور مستقل یا با
اثرگذاری بر روی سایر فاکتورها نقش خود را در حذف بهتر یا ناقص اعمال نمایند .از جمله مهمترین آنها در تکنیک جاروب کشی
با آب فشار آب و گاز ،دمای آب ،ارتفاع ستون فیلتر تصفیه ،میزان پکینگ ستون ،نوع مواد ستون ،میباشند .مرجعهای مختلف
اعداد متفاوتی را در میزان حذف با این تکنیک گزارش کردهاند ،با توجه به نتایج این طرح که در مقیاس نیمه صنعتی اجرا گردیده
است و بررسی هزینه اجرای آن در مقیاس صنعتی ،نسبت به نمونه جاروب کشی افقی هزینه آن حدود  97درصد کمتر است.

26690

20414

18840
2098

6

ریال برای هر متر مکعب

82280
62800

100000
80000
60000
40000
20000
0

1
2
3
4
5
-0جاروب کشی پلکانی-0غشایی-0جاروب کشی افقی…

نمودار  -2نمایش مقایسه هزینه برای خالصسازی یک مترمکعب بیوگاز با تکنیکهای مختلف(یورو به نرخ روز معادل 20622ریال
تبدیل و توسط نگارندگان محاسبه شده است)()De Hullu et al. 2008
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 -4بحث
علت اینکه ارزش ریالی گاز استحصال شده از دفن  0333تن ضایعات غذایی خیلی بیشتر از 0333تن زباله شهری خواهد شد
ناشی از این مسئ له است که چون زباله شهری عالوه بر ضایعات غذایی دارای مقادیر زیادی از ظروف شستشو دهنده و بهداشتی و
آرایشی و پالستیکی میباشد .این ظروف با هر مهارتی دفن شوند به دلیل داشتن فضاهای خالی عمال اکسیژن زیادی را در خود
محبوس خواهند داشت و در نتیجه پس از دفن شرایط تولید بیوگاز هوازی خواهد شد و تحت این شرایط در عمل تولید بیوگازکمتر
انجام خواهد شد .الزمه اینکه شرایط برای تولید بهینه و کافی بیوگاز تأمین شود ،ایجاد هر چه بیشتر محیط بیهوازی است .لذا اگر
تمرکز و هدفگذاری تولید بیوگاز بهمنظور ایجاد نیروگاههای بیوگاز باشد باید از دفن ضایعات غیر آشپزخانه و مواد غیر الی پرهیز
شود که برای تأمین این خواسته تفکیک ضایعات غذایی از سایر زبالهها الزم خواهد بود .علت کاهش هزینه ها در تکنیک اجرا شده
نسبت به سایر تکنیکها اتکا به تأمین تجهیزات از تولیدات داخل کشور میباشد.

 -5نتیجه گیری

تشکر و قدردانی
از همه بزرگوارانی که در مراحل مختلف اجرای طرح از همیاری و مساعدتهایشان بهرمند شده ایم :آقایان علی آدینه نیا،
علیزاده ،رامشینی ،خورشیدی ،ابراهیمی ،ثنایی ،رضوانی ،خانمها :نوروزی و موسوی و خلیلی همچنین از آقایان حسن زاده و پژمان
قدردانی و تشکر می نمائیم.

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)71 :تابستان  ،7011جلد یک

علی رغم منابع سرشار انرژی شامل ضایعات کشاورزی  ،فضوالت حیوانی،ضایعات جنگلی،زبالههای شهری و فاضابهادر کشور
سهم تولید انرژی از زیستتوده در ایران بسیار ناچیز ودر حد03/45مگاوات میباشد که کمتر از یک هزارم درصد از مجموع انرژی
تجدید پذیر تولیدی کشور است (ساتبا)0079که این مقدار از طریق پنج نیروگاه تأمین میشود و با توجه به منابع کشور بسیار ناچیز
است و باید تالشها در جهت توسعه این نیروگاهها انجام گیرد از طرف دیگر در این نیروگاهها اتکابه یک روش کامل خالصسازی
بیوگاز بهمنظور ارتقاء بیوگازتولیدی بهطور جدی و مدون انجام نشده است که این مهم برای افزایش تولید ضروری است و اجرای
تکنیک جاروب کشی با آب در کشور گره گشای حل این مسله میباشدبهطوری که اگر این تکنیک با سیستم بازیعنی در حالتی که
آب گردش مجدد نداشته باشد اجرا گردد بسیار مناسب وقابل توصیه است بهطوری که این آب غنی شده با گوگرد برای کشاورزی
مناسب میباشد.نظر به اینکه وجود سولفید هیدروژن در بیوگازدر ترکیب با بخار آب سبب ایجاد اسید سولفوریک شده و باعث
خورندگی درژنراتورها میشودحتی اگر کاهش دیاکسید کربن موردنظر نباشد حذف آن الزم است اگر چه کمی کردن هزینه مرتبط
با سولفید هیدروژن با توجه به قابلیت های متفاوت ژنراتورهای تولیدی توسط شرکت های سازنده مشکل میباشد.
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)52 :تابستان  ،5011جلد یک

بررسی تأثیر عوامل موثر بر احساس امنیت زنان در فضای شهری
(مطالعه موردی :شهروندان سنندج ،استان کردستان)

عمر(چومان)

کنعانی1

تاریخ دریافت0022/27/72 :
تاریخ پذیرش0022/20/02 :
کد مقاله07044 :

چکـیده
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصيفي – تحليلي با استفاده از ابزار پرسشنامه ميباشد .هدف این
پژوهش بررسي تأثير عوامل موثر بر احساس امنيت زنان در فضای شهری ميباشد .جامعه آماری پژوهش ،شهروندان شهر
سنندج در استان کردستان واقع در غرب ایران بودهاند و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران  480نفر محاسبه شد.
روایي سؤاالت پرسشنامه توسط اساتيد و متخصصان مورد تأیيد قرار گرفت و پایایي آن نيز با آزمون آلفای کرونباخ 2/28
محاسبه شد .جهت تجزیه و تحليل دادههای حاصل از پرسشنامه ،از نرم افزار  spssاستفاده شده است .آزمون کولموگروف
اسميرنوف نرمال بودن دادهها را نشان داد که در نهایت برای بررسي فرضيات پژوهش از آزمون رگرسيون خطي ساده
استفاده شده است .نتایج حاکي از آن بود که عوامل اجتماعي و کالبدی با سطح اطمينان  %59بر احساس امنيت زنان تأثير
مثبت و معناداری دارد.

واژگـان کلـیدی :احساس امنيت ،فضای شهری ،زنان

 -5دکترای طراحی شهری و شهرسازی؛ Choman.kanaani@gmail.com
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امنيت پيش زمينه یک اجتماع سالم بوده و احساس امنيت بسترساز توسـعه جوامـع انساني است .احساس امنيت به عنوان یکي
از شاخصهای مهم کيفيتهای زندگي شهری ،مورد توجه قرار گرفته است و به عنوان یکي از نيازهای اساسي شهروندان در
ساختارهای شهری به شمار ميرود و از اهميت ویژهای به واسطه دربرگيری احساس آرامش و آسایش محيطي برای شهروندان
برخوردار است .عوامل مختلفي بر احساس امنيت شهروندان تأثيرگذار است؛ بنابراین بررسي جنبههای کيفي و کمي امنيت ،چه از
لحاظ کالبدی و چه از لحاظ اجتماعي در داخل هر یک از فضاهای شهری ،امری ضروری است(رسولي شورستان.)44 :0452 ،
فضاهایي در شهر به عنوان فضاهای شهری شناخته ميشوند که با حضور و مشارکت شهروندان در فضا همراه باشند و تمامي اقشار
جامعه بتوانند بدون محدودیت از این فضاها استفاده نمایند .از جمله عوامل اصلي موثر بر حضور زنان به عنوان بخشي از اقشار
آسيب پذیر جامعه ،در فضاهای شهری احساس امنيت مي باشد(قطب و خاکپور .)0 :0459 ،امنيت از جمله ضروریات زندگي بشر
محسوب مي شود به طوری که از ابتدای تاریخ تاکنون بيشترین زمان و هزینه در جوامع مختلف برای برقراری امنيت صرف شده
است .امنيت مفهومي عيني و ملموس و احساس امنيت مفهومي ذهني و غيرملموس است .رشد شهرنشيني ،گسترش فضاهای
شهری و به تبع آن پيچيدهتر شدن روابط اجتماعي شهروندان ،باعث شده است که مفهوم امنيت عالوه بر حالت فيزیکي آن ،ابعاد
مختلف اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي ،سياسي و  ...را در برگرفته و همانگونه که با رشد فيزیکي شهرها ،جرایم مختلف افزایش
یافته است ،پيچيده شدن فناوری و تقسيم کار اجتماعي ،احساس امنيت و آسایش شهروندان نيز خدشه دار یا تضعيف گردد .زنان به
عنوان سرمایههای انساني هر جامعه ای نقش موثری در پيشبرد ،تعالي و اهداف جامعه دارند .اما تحقق این مهم در عرصه اجتماعي
مستلزم وجود امنيت در ابعاد مختلف است .زنان به علت موقعيت اجتماعي که در جوامع مختلف و به دالیل گوناگون پيدا کردهاند و
همچنين ویژگيهای فيزیولوژیک ،زندگي اجتماعي شان به شدت وابسته به احساس امنيت ایشان است(صادقي و شوشتری:0459 ،
 .)0احساس ناامني در فضاهای عمومي شهری از نگرانيهای مهم شهروندان است .برنامهریزان و طراحان فضاهای شهری در
تالش هستند تا با شناسایي عوامل مرتبط با احساس ناامني بویژه در فضاهای شهری ،امنيت را برای استفادهکنندگان از آن فضاها
فراهم کنند .زنان نيازمند تسهيالت خاصي از فضا هستند تا موجب افزایش اطمينان خاطر آنان از حضور امن در فضاهای شهری
شود(شيربيگي و رادین .)82 :0459 ،ضرورت و اهميت توجه به زنان بدین سبب است که نيمه اصلي بدنه اجتماع را زنان تشکيل
ميدهند و در صورت تأمين امنيت آنها ،ميزان استفاده زنان از فضای عمومي در پارکهای شهری بيشتر خواهد شد .از سوی
دیگر ،عدم احساس امنيت و رضایت از پارکهای شهری باعث ميشود که زنان اینگونه فضاها را ترک نمایند(محمدی بيرنگ و
آذر .)72 :0458 ،در بررسي علل پيدایش شهر و اینکه چرا اجتماعات بشری در محيطي چون شهر گرد هم آمدند ،نظریات مختلفي
ارائه گردیده است که یکي از نظریات ،مسأله امنيت و ابعاد ایمني را در پيدایش شهر مؤثر ميداند .حال با گذر قرنها از پيدایش
نخستين اجتماعات شهری ،شهرها در نتيجهی رشد گسترده کالبدی و جمعيتي خود درگير مسائل جدیدی در چارچوب انواع مختلف
ابعاد زندگي شهروندان هستند .در این ميان امنيت شهری ،به عنوان یکي از مسائل مهم در مباحث ،اصطالحات و ساماندهي
شهری به حساب ميآید .نياز به امنيت در شهرها ،بازتابهای فضایي و کالبدی را به عنوان یک اصل مهم و حياتي به همراه داشته
است .بنابراین ،برقراری امنيت در ساختار شهری و برخورداری شهروندان از احساس امنيت ،اهميت فزایندهای دارد .نظم و امنيت از
نيازهای اوليه و حياتي مهم شهروندان در شهر است ،در واقع اساس زندگي شهری بر این دو محور قرار دارد .برخي از فضاهای
شهری هستند که زمينه را برای برهم خوردن نظم و امنيت فراهم ميکنند .فضا و جرم رابطهای نزدیک با هم دارند .بنابراین
شناخت این فضاها و تأثير آن در کاهش امنيت و برهم خوردن نظم شهری از نکات بسيار مهمي است که طراحان و برنامهریزان
شهری در مدیریت شهرها باید به آنها توجه ویژهای داشته باشند .در کنار مفهوم امنيت« ،احساس امنيت» مطرح ميشود .احساس
امنيت را واکنش عاطفي به جرایم خشونت بار اجتماعي و آسيبهای فيزیکي در نظر ميگيرند و یا طيفي از واکنشهای عاطفي و
عملي به جرم و بينظمي که افراد یا اجتماع با آن مواجهاند .در عصر حاضر ،محيطهای نامطلوب شهری مشکالت بسياری را برای
شهروندان ایجاد کرده و در رشد آسيبهای اجتماعي مؤثر هستند .با گسترش این آسيبها ،امنيت ،رنگ ميبازد و بر ميزان جرم
افزوده ميشود؛ مردم در کنشهای اجتماعي محتاطانه عمل ميکنند و با هر اتفاقي ،ترس و دلهره آنها دو چندان ميشود و در
نتيجه احساس ناامني ميکنند(سلطاني و همکاران.)82 :0459 ،

-2پیشینه پژوهش
محمدی بيرنگ و آذر( ،)0458پژوهشي با عنوان" تحليل احساس امنيت زنان در فضاهای عمومي با تأکيد بر پارکهای
شهری ،مطالعه موردی :تبریز" انجام دادند .نتایج تحقيق نشان ميدهد تفاوت معناداری از نظر احساس امنيت در انواع پارکها
وجود دارد .نتایج آزمون تعقيبي توکي نشان ميدهد که ميزان احساس امنيت زنان در پارکهای محله ای و ناحيه ای بطور
معنيداری پایينتر از پارکهای حاشيه خيابان ،شهری و فراشهری است .همچنين نتایج آزمون همبستگي پيرسون نشان ميدهد
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ميان کيفيت کالبدی و احساس امنيت زنان رابطه مثبت معنيداری وجود دارد ( p=2/220و  .)r=2/75نتایج دیگر تحقيق بيانگر
وضعيت نسبتاً مناسب امنيت زنان در پارکهای شهر تبریز با ميانگين  4/00با سطح معنيداری آزمون  2/220مي باشد.
شریعتي مزیناني و فروغزاده( ،)0454پژوهشي با عنوان" فضاهای عمومي و امنيت زنان در شهر مشهد" انجام دادند .نتایج
پژوهش ميداني انجامشده در  422فضای عمومي شهر مشهد را در بردارد که در آنها وضعيت کالبدی فضاهای عمومي شهر ،درباره
لزوم تأمين امنيت برای زنان بررسي شده است .در بخش دیگر نيز درزمينه احساس امنيت زنان در فضاهای عمومي(بوستانها،
زیرگذرها ،پلها و مسيرهای اصلي تردد شهروندان) خالصهای از نتایج پيمایش انجامشده ،با کمک نمونه 0222نفری از زنان
بزرگتر از  09سال ،در سه حوزه امنيت جاني ،مالي و اخالقي و در سه بعد فيزیکي ،نمادین و اجتماعي ارائه شده است .نتایج
مطالعه نشان ميدهد از نظر پاسخگویان ،زیرگذرها و مسافربران شخصي ناامنترین موقعيتها بودهاند .پارکها و محدوده اطراف
محل زندگي هم با ميانگين نزدیک به هم در رده بعدی قرار ميگيرند و اتوبوس ،پلهای عابر پياده و تاکسي در مقایسه با فضاهای
عمومي دیگر ،بيشتر امنيت دارند .نکته مهم ،کمبودن ميزان احساس امنيت اخالقي در شهر مشهد است؛ به گونهای که نزدیک به
نيمي از این زنان (02درصد) در فضاهای عمومي شهر ،احساس ميکنند با اتفاقاتي مانند تماس بدني ،ربودهشدن و ...مواجه هستند.
در پایان نيز پيشنهادات محقق درزمينه بهبود وضعيت امنيت در فضاهای عمومي شهر ارائه شده است.
سلطاني و همکاران( ،)0459پژوهشي با عنوان" تحليل فضای احساس امنيت در محالت مختلف شهری (مورد مطالعه :شهر
قدس)" انجام دادند .به طور کلي ،نتایج پژوهش گویای این است که رابطة معناداری بين محالت مختلف شهری و احساس امنيت
وجود دارد .پس ميتوان نتيجه گرفت که محيطهای شهری بنا به شرایط اجتماعي موجود؛ یعني شکلگيری فضاها ،کارکرد فضاها،
ميتوانند بر ميزان امنيت مؤثر باشند .ایجاد فضاهای آرام و به دور از نابساماني اجتماعي و نيز افزایش کيفيت محيطي از طریق
توجه به نيازهای اساسي زندگي شهری به عنوان مطلوبيت فضای شهری به حساب ميآید .نتایج پژوهش نشان ميدهد که هر چه
ميزان رفت و آمد در فضاهای شهری بيشتر باشد ،شهروندان احساس امنيت بيشتری ميکنند .ميانگين تردد در پارکهای شهر
 4/00است که تقریباً متوسط رو به باال است و در مناطق تجاری عدد  7/05نشاندهنده عدم جاذبه فعاليتهای تجاری موجود در
خيابانهای طالقاني و آزادی با نيازها و خواستههای شهروندان است .ميزان تردد در دو خيابان سجاد و امامزاده نسبتاً باال است که
ميتواند به دليل وجود کاربریهای سازگار با روحيه شهروندان نظير مراکز آموزشي باشد و عدد  0/94نشاندهنده تردد بسيار پایين
شهروندان باالخص زنان در محوطه توليدیها ،کارگاهها و در نتيجه معابر فرعي کل محدوده که بستر چنين کاربریهایي هستند،
است.
شيربگي و رادین( ،)0459پژوهشي با عنوان" بررسي عوامل مرتبط با احساس ناامني اجتماعي زنان در فضاهای شهری (با
تاکيد بر ویژگيهای کالبدی شهری)" انجام دادند .در این مطالعه تالش شده است تا زمينههای احساس ناامني اجتماعي در بين
زنان بررسي شود و عوامل مؤثر بر نگرانيها و ترسهای زنان در فضاهای عمومي و محيط شهری با تاکيد بر ویژگيهای کالبد
شهری شناسایي گردد.
صادقي و شوشتری( ،)0459پژوهشي با عنوان" احساس امنيت زنان در فضاهای شهری و عوامل اجتماعي موثر بر آن" انجام
دادند .هر چند پس از انقالب ایران برخي شاخصهای وضعيت اجتماعي زنان همچون اشتغال ،سالمت ،تحصيالت عاليه و  ...بهبود
یافته ،برخي شاخص ها چون :طالق ،احساس ناامني ،اختالالت رواني و  ...نيز با افزایش همراه بوده است .در این فرآیند عواملي
چون :فضای فيزیکي شهر ،وجود فضای بي دفاع شهری ،چگونگي مناسبات اجتماعي ،سن ،پایگاه اقتصادی ،محل سکونت،
تبليغات رسانهای و مجازی و  ...بر امنيت اجتماعي زنان اثرگذاری باالیي دارند.
گلي و همکاران( ،)0450پژوهشي با عنوان" عوامل مؤثر در احساس امنيت اجتماعي زنان در فضاهای عمومي شهری
(مطالعهی موردی :پارک ائل گلي تبریز)" انجام دادند .یافتههای تحقيق نشان داد که بين عوامل فرم فضا ،اطالعات محيطي گمراه
کننده ،نور ،آلودگي محيطي ،ميزان دسترسي به خدمات حمل و نقل عمومي ،کيفيت فعاليتها و کاربری زمين پيرامون پارک و
عوامل اجتماعي استفادهکنندگان از قبيل سن ،شغل ،تحصيالت با ميزان احساس امنيت زنان رابطه وجود دارد.

 -3مطالعات نمونه موردی :شهر سنندج
 -1-3شناخت زمینه( :موقعیت و جایگاه شهر)
سَنَندَج (به کردی :سنە) ،یکي از شهرهای استان کردستان ایران و بيست و یکمين شهر بزرگ ایران است .سنندج مرکز استان
کردستان در غرب ایران است که در ارتفاع  0٬092تا  0٬948متری از سطح دریا و در منطقه کوهستاني زاگرس واقع شده و آب و
هوای سرد و نيمهخشک دارد .این شهر از سمت غرب به کوه آبيدر ،از سمت شمال به کوه شيخ معروف ،از سمت جنوب به کوه
سراج الدین ،محدود شدهاست و در منطقهای به وسعت  4488/4هکتار گسترده شده است .سنندج در روز چهارشنبه  8آبان ماه
 0458توسط سازمان یونسکو بهعنوان "شهر خالق موسيقي" اعالم شد و در جمع  704شهر شبکه شهرهای خالق جهاني یونسکو
52

و همچنين  08شهر خالق موسيقي جهان ثبت شد .مختصات جغرافيایي سنندج در موقعيت  00درجه و  49دقيقه عرض شمالي و
 04درجه طول شرقي از نصف النهار گرینویچ قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا بين  0092تا  0948متر در نقاط مختلف شهر
متغير است.
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شکل -1موقعیت و جایگاه

 -2-3بررسی ساختار جمعیت و اجتماع شهری
جمعيت شهر سنندج در سال  0449برابر با  02٬400نفر با  2٬522خانوار بودهاست .در سال  0409جمعيت شهر به 90٬928
نفر و  09٬024خانوار رسيدهاست .نرخ رشد جمعيت در این دوره  7٫55درصد بودهاست که در مقایسه با نرخ رشد سایر مراکز
استانها در کشور نرخ رشد باالیي ميباشد .براساس سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال  0489خورشيدی ،جمعيت شهر
سنندج در این سال بالغ بر  005٬292نفر بوده که از این تعداد  020٬274نفر مرد و  020٬274نفر زن بودهاند .همچنين تعداد
خانوارهای ساکن این شهر 50٬482 ،خانوار بودهاست .طبق آخرین آمار سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان در سال
 0452جمعيت شهر سنندج  920،027نفر بوده که از این تعداد  794402مرد و  708299نفر زن بوده و تعداد خانوارهای آن ساکن
این شهر  097،947خانوار بوده است.

 -4اهداف پژوهش
 بررسي تأثير عوامل اجتماعي بر احساس امنيت زنان در فضای شهری.
 بررسي تأثير عوامل کالبدی بر احساس امنيت زنان در فضای شهری.

 -5مبانی نظری تحقیق
 -1-5احساس امنیت
احساس امنيت پدیدهای روانشناختي اجتماعي است که دارای ابعاد گوناگون ميباشد .این احساس ناشي از تجربههای مستقيم
و غيرمستقيم افراد از شرایط و اوضاع محيط پيراموني است و افراد مختلف به صورتهای گوناگون آن را تجربه ميکنند .به لحاظ
روش شناسي ،احساس امنيت سازه ای چندبعدی و در ارتباط با شرایط اجتماعي و افراد مختلف به گونههای متفاوت ظهور یافته و
به اشکال مختلف نيز قابل سنجش و اندازهگيری است(رسولي شورسان .)45 :0452 ،احساس ناامني شرایط رنج آوری است که به
اعتقاد بيشتر افراد جامعه ،زندگي افراد و گروههای اجتماعي را مختل ميسازد ،ارزشهای عام را به خطر مياندازد و ضرورت اقدام
احساس مي شود .از طرف دیگر احساس ناامني ممکن است به خاطر موقعيت خاص حاکم بر جامعه باشد و فرد به خاطر پاره ای از
عوامل مخل امنيت در یک جامعه احساس ناامني کند(جهانبخش گنجه .)87 :0455 ،احساس امنيت پدیدهای روان شناختي
اجتماعي و ناشي از تجربههای مستقيم و غيرمستقيم افراد از اوضاع و محيط پيرامون است و افراد مختلف به صورتهای گوناگون
آن را تجربه ميکنند .از نظر روششناسي احساس امنيت سازهای چندبعدی است و متناسب با وضعيت اجتماعي و افراد مختلف،
به گونههای متفاوت ظهور ميیابد و به اشکال مختلف سنجيده و اندازهگيری ميشود بنابراین ،احساس امنيت با بسياری از عناصر
اقتصادی ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي جامعه ارتباط دارد .پژوهشگران برجسته حوزه مطالعات امنيت ،توصيفهای مختلفي از این
مفهوم ارائه داده اند که بيانگر چند چهره بودن و ابهام مفهوم امنيت است .پر رمز و راز بودن و قرار گرفتن مفهوم امنيت در هاله ای
از پيچيدگيهای تئوریکي ،ایدئولوژیکي و روزمرگي به قدری زیاد است که بوزان( نظریه پرداز برجسته) ميگوید هر کوششي برای
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درک مفهوم امنيت ،بدون آگاهي کافي از تناقضات و نارسایيهای موجود در خود یک مفهوم ساده اندیشانه است (شریعتي مزیناني
و فروغ زاده.)24 :0454 ،

 -2-5فضای شهری
مفهوم فضای شهری از دیدگاه اندیشمندان شاخههای مطالعاتي مختلف با توجه به رویکردشان به صورت متفاوتي تعریف شده
و هر یک از آنها بر جنبههای خاصي تأ کيد دارند .با وجود این در سالهای اخير با مطرح شدن فضای شهری به مثابه موضوع ميان
رشتهای ،تالشهای جدیدی در جهت پيوند ابعاد مختلف و نزدیک ساختن نظریات صورت گرفته است .فضای شهری به باور
اندیشمندان معماری و شهرسازی فراتر از مؤلفههای هندسي و کالبدی است .فضای شهری در تعریفي عام شامل فضای زندگي
شهرونداني است که آگاهانه یا ناآگاهانه برای مقاصد مختلف طي ميشود .خيابانها ،بلوارها ،ميدانها ،پارکها ،معابر ،نماهای
ساختماني و جزء آن را ميتوان فضای شهری ناميد(پور احمد و همکاران.)90 :0459 ،

 -3-5فرضیه های پژوهش


 -6روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش دارای ماهيتي توصيفي  -تحليلي است .گردآوری دادهها به کمک
مطالعات اسنادی– کتابخانهای و برداشتهای ميداني از طریق ابزارهای مشاهده ،تکميل پرسشنامه انجام گرفته است .جامعه آماری
پژوهش ،شهروندان شهر سنندج در استان کردستان واقع در غرب ایران بودهاند که تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 480
نفر محاسبه شد .پرسشنامه پس از تأیيد و تعيين روایي و پایایي ،توسط محقق در شهروندان شهر سنندج در استان کردستان با
روش نمونهگيری تصادفي ساده توزیع شد .روایي سؤاالت پرسشنامه توسط اساتيد و متخصصان مورد تأیيد قرار گرفت ،پایایي آن
نيز با آزمون آلفای کرونباخ  2/28محاسبه شد(جدول  )0برای تجزیه و تحليل دادههای حاصل از پرسشنامه از نرم افزار spss
استفاده شده است .آزمون کولموگروف اسميرنوف نرمال بودن دادهها را نشان داد که در نهایت برای بررسي فرضيات پژوهش از
آزمون  tاستودنت استفاده شده است.
جدول-1آزمون آلفای کرونباخ
ابعاد
عوامل اجتماعي
عوامل کالبدی
احساس امنيت زنان
کل

مقدار آلفای
2/28
2/28
2/25
2/28
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عوامل اجتماعي بر احساس امنيت زنان در فضای شهری تأثير مثبت و معناداری دارد.
عوامل کالبدی بر احساس امنيت زنان در فضای شهری تأثير مثبت و معناداری دارد.

 -7یافته های پژوهش
جدول -2آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق

متغير
تعداد پاسخگویان
ميانگين
اختالف ميانگين
ميانگين پرسشنامه
مقدار کلموگروف –اسميرنوف
انحراف معيار
سطح معني داری()sig

عوامل اجتماعي
022
4/982
2/82
4
0/552
0/790
2279

عوامل کالبدی
022
4/458
2/458
4
0/982
0/402
2/40

احساس امنيت زنان
022
4/200
4/200
4
0/402
0/448
2/72
*(significance) p-value

قبل از اینکه نتایج جدول ( )7تفسير شود ،ذکر این نکته ضروری است که اگر مقدار  pمتغيرها بيشتر از سطح معناداری 2/29
باشد نتيجه مي شود که توزیع آن متغير نرمال است .بنابراین با توجه به این نکته ،نتایج خروجي جدول( )7نشان ميدهد که مقدار p
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مربوط به آزمون کلموگروف اسميرنوف در نمرات تمام متغيرها بيشتر از  2/29ميباشد ،بنابراین نتيجه ميشود که توزیع تمام
متغيرها نرمال است .لذا برای بررسي فرضيههای پژوهش از آزمون پارامتریک  tاستودنت استفاده ميشود.

 -8بررسی فرضیههای پژوهش
 -1-8فرضیه اول
𝟏𝑯  :عوامل اجتماعي بر احساس امنيت زنان تأثير مثبت و معناداری دارد.
𝟎𝑯  :عوامل اجتماعي بر احساس امنيت زنان تأثير مثبت و معناداری ندارد.
این فروض به شکل ریاضي به صورت زیر است:

𝐻0 : 𝜇𝑋 ≤ 3
𝐻1 : 𝜇𝑋 > 3

نتایج خروجي نرم افزار در جدول شماره ( )4آورده شده است:
جدول شماره  -3نتایج حاصل از آزمون آماری  tمربوط به اثبات فرضیه اول پژوهش
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فرضيه اول
عوامل اجتماعي
بر احساس امنيت زنان

تعداد نمونه مقدار احتمال( )pمقدار آماره استودنت( )tميانگين
22224

022

9/92

5/04

نتيجه
تایيد فرضيه 𝐻1

بر اساس جدول ( )4با توجه به سطح معنيداری فرضيه اصلي تحقيق که برابر با ( )sig =2/220و همچنين مقدار آماره t

استودنت که بيشتر از ( )0/54ميباشد ،فرضيه  𝐻0رد و فرضيه  𝐻1تأیيد ميشود .برابر نظرات پاسخگویان ميانگين مربوط به
فرضيه اول پژوهش " عوامل اجتماعي بر احساس امنيت زنان نقش دارد " .اختالف معناداری با ميانگين پرسشنامه دارد .به
عبارتي ميانگين حاصل از فرضيه اول تحقيق به طور معني داری بيشتر از ميزان پرسشنامه ميباشد .بنابراین نتيجه گرفته ميشود
که عوامل اجتماعي با سطح اطمينان  %59بر احساس امنيت زنان تأثير مثبت و معناداری دارد.

فرضیه دوم:
𝟏𝑯  :عوامل کالبدی بر احساس امنيت زنان تأثير مثبت و معناداری دارد.
𝟎𝑯  :عوامل کالبدی بر احساس امنيت زنان تأثير مثبت و معناداری ندارد.
این فروض به شکل ریاضي به صورت زیر است:
𝐻0 : 𝜇𝑋 ≤ 3
𝐻1 : 𝜇𝑋 > 3

نتایج خروجي نرم افزار در جدول شماره ( )0آورده شده است:
جدول شماره  -4نتایج حاصل از آزمون آماری  tمربوط به اثبات فرضیه دوم پژوهش
فرضيه دوم

تعداد نمونه

مقدار احتمال()p

مقدار آماره استودنت()t

ميانگين

نتيجه

عوامل کالبدی بر احساس امنيت زنان
نقش دارد.

022

22227

8/25

9/40

تایيد فرضيه 𝐻1

بر اساس جدول ( ،)0با توجه به سطح معني داری فرضيه اصلي تحقيق که برابر با ( )sig =2/220و همچنين مقدار آماره t

استودنت که بيشتر از ( )0/54مي باشد ،فرضيه  𝐻0رد و فرضيه  𝐻1تأیيد ميشود .برابر نظرات پاسخگویان ميانگين مربوط به
فرضيه دوم پژوهش" عوامل کالبدی بر احساس امنيت زنان نقش دارد ".اختالف معناداری با ميانگين پرسشنامه دارد .به عبارتي
ميانگين حاصل از فرضيه دوم تحقيق به طور معني داری بيشتر از ميزان پرسشنامه مي باشد .بنابراین نتيجه گرفته ميشود که
عوامل کالبدی با سطح اطمينان  %59بر احساس امنيت زنان تأثير مثبت و معناداری دارد.

01

 -9نتیجه گیری

منابع
 .0بيرنگ ،مهدیه و آذر ،علي ( ،)0458تحليل احساس امنيت زنان در فضاهای عمومي با تأکيد بر پارکهای شهری ،مطالعه
موردی :تبریز ،دو فصلنامه علمي-پژوهشي پژوهش¬های بوم شناسي ایران ،دوره  ،02شماره  ،72صفحات .02-72
 .7پوراحمد ،احمد ،آروین ،محمود و رحيم پور ،نگار ( ،)0459ارزیابي احساس امنيت زنان در فضاهای شهری مطالعه موردی:
منطقه یک شهر اهواز ،فصلنامه علمي پژوهشي¬.مطالعات شهری ،شماره  ،74صفحات .48-94
 .4جهانبخش گنجه ،صادق ( ،)0455مطالعه کيفي احساس امنيت زنان در محيط خانواده موردمطالعه :زنان مراجعه کننده به
مراکز مشاوره در شهرستان کرج ،مطالعات زن و خانواده ،دوره  ،8شماره  ،7صفحات .000-25
 .0رسولي شورستان ،جليل ( ،)0452بررسي و تحليل نقش عوامل کالبدی و اجتماعي بر احساس امنيت در فضاهای شهری
گرگان ،فصلنامه علمي دانش انتظامي گلستان ،دوره  ،5شماره  ،49صفحات .94-44
 .9شيربگي ،عاليه و رادین ،پرنگ ( ،)0459بررسي عوامل مرتبط با احساس ناامني اجتماعي زنان در فضاهای شهری (با تاکيد
بر ویژگيهای کالبدی شهری) ،فصلنامه علمي مطالعات اجتماعي روان شناختي ،دوره  ،00شماره  ،7صفحات .074-82
 .4صادقي ،سيد علي و شوشتری ،سيد محمد جواد ( ،)0459احساس امنيت زنان در فضاهای شهری و عوامل اجتماعي موثر بر
آن ،همایش بين المللي زنان و زندگي شهری.
 .2قطب ،خاکپور( ،)0459تحليل عوامل موثر بر احساس امنيت زنان در فضاهای شهری نمونه موردی :محله چيذر تهران،
همایش بين المللي زنان و زندگي شهری.
 .8گلي ،علي ،قاسم زاده ،بهنام ،فتح بقالي ،عاطفه ،رمضان مقدم واجاری ،یاسمن( ،)0450عوامل مؤثر در احساس امنيت
اجتماعي زنان در فضاهای عمومي شهری (مطالعه موردی :پارک ائل گلي تبریز) ،مطالعات راهبردی زنان ،دوره  ،08شماره
 ،45صفحات .044-52
 .5شریعتي مزیناني ،سعيد و فروغ زاده ،سيمين(،)0454فضاهای عمومي و امنيت زنان در شهر مشهد ،پژوهشهای راهبردی
مسائل اجتماعي ایران ،دوره ،4شماره  ،0صفحات .52-20
 .02سلطاني ،ليال ،بيک محمدی ،حسن و حيدری ،سميه( ،)0459تحليل فضایي احساس امنيت در محالت مختلف شهری(مورد
مطالعه :شهر قدس) ،پژوهش¬های راهبردی مسائل اجتماعي ایران ،دوره  ،9شماره  ،4صفحات .020-82
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انسان و محيطي که در آن زندگي ميکند کليتي تفکيک ناپذیر از یکدیگر هستند رشد سریع شهرنشيني و افزایش روزافزون
جمعيت شهرنشين که خود اختالط و درهم آميزی بيشتر انسانها در فضای شهری به همراه دارد باعث شده تا بحث امنيت اهميت
خاصي در مسائل شهری پيدا کند امنيت شهری یعني آرامش اطمينان خاطر و نبود هراس شهروندان از هر گونه تهدید و خطر عليه
شهر ،شهروندان ،فضاهای شهری ساختمانها و سازمانها ،تاسيسات و زیرساختهای شهری و سایر عناصر مهم در زندگي شهری
که نگراني و احساس ناامني در شهروندان را به وجود آورد .امنيت پيش زمينه یک اجتماع سالم بوده و احساس امنيت بسترساز
توسـعه جوامـع انساني است .احساس امنيت به عنوان یکي از شاخصهای مهم کيفيات زندگي شهری ،مورد توجه قرار گرفته است
و به عنوان یکي از نيازهای اساسي شهروندان در ساختارهای شهری به شمار ميرود و از اهميت ویژه ای به واسطه دربرگيری
احساس آرامش و آسایش محيطي برای شهروندان برخوردار است .عوامل مختلفي بر احساس امنيت شهروندان تأثيرگذار است؛
بنابراین بررسي جنبههای کيفي و کمي امنيت ،چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ اجتماعي در داخل هر یک از فضاهای شهری،
امری ضروری است .پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير عوامل اجتماعي و کالبدی بر احساس امنيت زنان انجام شده است .در
پژوهش حاضر جهت بررسي دادهها از نرم افزار  spssجهت بررسي فرضيههای پژوهش از آزمون پارامتریک  tاستودنت استفاده
شده است .نتایج حاکي از آن بود که با توجه به سطح معني داری فرضيه اصلي تحقيق که برابر با ( )sig =2/220و همچنين
مقدار آماره  tاستودنت که بيشتر از ( )0/54مي باشد ،فرضيه  𝐻0رد و فرضيه  𝐻1تأیيد ميشود .برابر نظرات پاسخگویان ميانگين
مربوط به فرضيه اول پژوهش " عوامل اجتماعي بر احساس امنيت زنان نقش دارد".اختالف معناداری با ميانگين پرسشنامه دارد.
به عبارتي ميانگين حاصل از فرضيه اول تحقيق به طور معنيداری بيشتر از ميزان پرسشنامه ميباشد .بنابراین نتيجه گرفته ميشود
که عوامل اجتماعي با سطح اطمينان  %59بر احساس امنيت زنان تأثير مثبت و معناداری دارد .همچنين ادامه یافتهها نشان داد که
ميانگين حاصل از فرضيه اول تحقيق به طور معناداری بيشتر از ميزان پرسشنامه ميباشد .بنابراین نتيجه گرفته ميشود که عوامل
کالبدی با سطح اطمينان  %59بر احساس امنيت زنان تأثير مثبت و معناداری دارد.
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)51 :تابستان  ،5011جلد یک

تحلیلی بر تأثیر رنگ و فرم تبلیغات شهری بر آسایش بصری شهروندان
در محور هاشمیه مشهد

حجت حاتمی نژاد ،1مریم پورعباسی ،2جواد مهدی

زاده*3

تاریخ دریافت6033/30/61 :
تاریخ پذیرش6033/30/82 :
کد مقاله40946 :

چکـیده
تبلیغات شهری یکی از مهمترین شاخه های دانش تبلیغات و یکی از عناصر سازنده منظر شهری در سکونتگاههای انسانی
به شمار میرود به نحوی که به عنوان بخش جدایی ناپذیر از کالبد شهرها شناخته شده و بخش مهمی از فعالیت های
تجاری در شهر ها به این موضوع اختصاص یافته است .بکارگیری صحیح عناصر بصری در ایجاد هویت بصری و تقویت
خوانایی تابلوهای تبلیغاتی نقش چشمگیری دارند .تابلوهای تبلیغات شهری میتواند نمودی فعال و تاثیرگذار در منظر
عمومی یک شهر داشته باشد .هدف از انجام این پژوهش شناخت مولفه های آسایش بصری و تحلیل آن در محدوده بلوار
هاشمیه مشهد به منظور بهره گیری از آن در جهت ارتقا کیفیت منظر آن محدوده بوده است .دراین پژوهش به کمک
پرسشنامه و جامعه  020نفری و نرم افزار  spssاطالعات مربوط به تابلوهای تبلیغاتی موجود در محور هاشمیه جمع آوری
و با استفاده از روش های تحلیلی و آزمون  tتک نمونهای و بررسی قوانین و آیین نامه های موجود و همچنین مشاهده
مورد پژوهشی ،اطالعات حاصل پردازش شده است .نتایج بهدست آمده از این پژوهش نشان میدهد توجه به عناصر
بصری و رنگ در تبلیغات شهری تاثیر مستقیم و بسزایی در افزایش کیفیت مناظر شهری و آرامش روان شهروندان داشته
و عدم توجه به آن منجر به آشفتگی ،ناهمگونی و اغتشاشات بصری محیط میشود .بر این اساس تشویق استفاده از
تابلوهای با زمینه های رنگ و جنس نسبتا یکسان در تبلیغات و رعایت استانداردها و دستورالعمل های موجود و حذف
تبلیغات غیرمجاز به عنوان پیشنهادهای راهبردی این پژوهش ارائه گردیده است.

واژگـان کلـیدی :تبلیغات ،رنگ ،شهروندان ،محور هاشمیه مشهد

 -5استادیار مدعو گروه شهرسازی ،موسسه آموزش عالی بینالود ،طرقبه ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری ،موسسه آموزش عالی بینالود ،طرقبه ،ایران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری ،موسسه آموزش عالی بینالود ،طرقبه ،ایران (نویسنده مسئول)
Mahdizadehj@gmail.com
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رشد سریع شهرنشینی در دهه های اخیر و بی توجهی به ابعاد زندگی انسان ،پیامدهای مطلوبی بر سطح سالمت فردی و
اجتماعی جامعه و زندگی شهری گذاشته است .وجود آلودگی های بصری در جداره های شهر ،آلودگی های صوتی و  ...از جمله
عوامل تخریب کننده شهرهاست که کیفیت زندگی در شهر را کاهش داده است .منظر شهری واسطه ای میان انسان و پدیده شهر
و تبلور بصری و معنایی اجزای تشکیل دهنده فضاست و یکی از اجزای آن تابلوها و عالئم اند( .صیاد بیدهندی و رسولیان:6094 ،
 )48سالهاست کالنشهرها تن پوشی از تبلیغات رنگارنگ به تن کرده اند .باال بودن تب مصرف گرایی در زندگی شهری هر روز به
بازار داغ تبلیغات شهری دامن میزند .از طرفی ارتقا سطح مولفه های آسایش بصری تاثیر متقابل و دوسویه ای را بر منظرشهری
گذاشته و عدم توجه به آن منجر به آشفتگی ،ناهمگونی واغتشاشات بصری محیط می شود (ضمیری و دیگران .)6 :6099 ،تبلیغات
محیطی تاثیرات مطلوب و نامطلوب در کیفیت فضای شهری ایجاد می کندکه اگر ضوابط مشخصی نباشد یا کسی جلوی پیشروی
در بی نظمی تابلوها را نگیرد ،نت یجه اش برهم خوردن آرامش و زیبایی محیط اطراف و بروز مشکالتی چون آلودگی بصری خواهد
شد( .صیاد بیدهندی و رسولیان )48 :6094 ،امروزه تبلیغات نوین شهری به لحاظ جذب مخاطب ،زیبایی ،ایجاد تنوع در محیط،
عدم آالیندگی ،هزینه ای بسیار پایین در مقایسه با تلویزیون و رسانه های تصویری دیگر دارد و یکی از بهترین روش های تبلیغاتی
در دنیا به شمار می رود .در واقع با کهنه شدن برخی رسانه های تبلیغاتی نیازمندی به رسانه های جدیدتر مطرح می شود .در دهه
های اخیر ،نقش تبلیغات در رشد و رونق اقتصادی آن را به یکی از شاخص های توسعه شهری تبدیل نموده ،بطوریکه پیشرفت
های تجاری بسیاری از شرکت های تولیدی و خدماتی به آن وابسته می باشد ،از اینرو بخشی از عرصه های بصری فضاهای
شهری به تبلیغات محیطی اختصاص یافته است .آنچه که در این میان مطرح است ،رشد نابه هنجار تبلیغات محیطی است که چهره
شهرها را دگرگون ساخته و اثرات نامطلوبی بر کیفیت آن برجای گذاشته است( .نادری گرزالدینی و همکاران .)66 :6092 ،تابلوها با
وجود داشتن هماهنگی هایی از جمله فرم و چیدمان با زمینه کالبدی و همینطور رعایت پیوستگی تاریخی ،به علت استفاده نامناسب
از رنگ ها و ترکیب فکر نشده آنها با یک دیگر که در اثر فقدان الگوهای مناسب و بی توجهی به زمینه های فرهنگی جامعه شکل
گرفته است و همچنین اندازه نامتناسب و عدم رعایت سلسله مراتب با اجزا و عناصر زمینه کالبدیف مطلوبیت بصری الزم را
ندارد(.قلعه نویی و همکاران )01 :6093 ،از دوران ماقبل تاریخ نوعی ارتباط درخصوص وجود و در دسترس بودن اجناس و کاالها
وجود داشته است .برخی از تصاویری که بر روی دیواره غارهای اولیه نقش بسته است ،مربوط به سازندگان اشیای ابتدایی می باشد.
بنابراین تبلیغ به معنای عام ،مقوله ای نیست که چندان جدید باشد و مربوط به سال های اخیر گردد و ریشه در زندگی اجتماعی
انسان دارد (محمدیان .)4 ،6022 ،کاربرد تبلیغات در آن است که بر محیط زندگی ،رفتارهای ما تاثیر می گذارد .اگر نمای خیابان ها
از نظر زیبایی بصری مناسب باشد و ارتباط عناصر حاضر در محیط در ارتباط با یکدیگر رعایت شود ،شهروندان خیلی راحت تر
وآسوده تر زندگی می کنند(امین پور  ،کیوان.)6094،با توجه به تاثیر تبلیغات در رفتار و روان مردم ،طبیعتاً داشتن رنگ و فرم
مناسب تبلیغات تاثیر بسزایی ایجاد می کند.ضرورت وجود گرافیک محیطی با پیچیده شدن شهرها و افزایش جمعیت آنها افزایش
یافته است ،می توان اذعان داشت که گرافیک محیطی در شهرهای امروزی نقشی حیاتی را ایفا می کند .برای بهره گرفتن از تمام
پتانسیل این رسانه باید با بخش های مختلف آن آشنا شد و نقش عوامل بصری همچون رنگ و فرم را در آن مورد بررسی قرار داد.
( اسداللهی  )4 :6091،تبلیغات محیطی حوزه ای است که به شناساندن کاالها اختصاص پیدا می کند .گرافیک محیطی بخش
وسیع تری از تبلیغات است و صاحبان سرمایه هیچگاه برای گرافیک محیطی سرمایه گذاری نمی کنند .در واقع گرافیک محیطی
مقوله ای است که با حمایت سازمان های دولتی و دولت انجام شود و شرکت های خصوصی نمی توانند چنین فعالیتی را در بخش
محیطی انجام دهند.بکارگیری صحیح عناصر بصری در ایجاد هویت بصری و تقویت خوانایی تابلوهای تبلیغاتی نقش چشمگیری
دارند .تابلوهای تبلیغات شهری می تواند نمودی فعال و تاثیرگذار در منظر عمومی یک شهر داشته باشند( .ضمیری و همکاران،
)6 :6099تبلیغات محیطی به ع نوان ابزاری برای انتقال ساده و اثربخش پیام به انبوهی از مخاطبان در حال عبور ،عالوه بر تاثیر در
رشد فرهنگ و اقتصاد جامعه ،بستر معرفی کاال وخدمات است ،اما آشفتگی در این بازار ضمن کاستن از نقش اطالع رسانی آن
موجب سردرگمی مخاطبان و آلودگی فضای بصری شهرها می شود .همچنین مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان به عالئم و
تابلوها و قوانین حاکم بر آنها در راستای بهبود منظر شهری اختصاص داده شده است .امروزه در کالنشهرهای کشور از جمله مشهد
تابلوهای تبلیغاتی ،بیلبوردها و فضاهای تبلیغاتی مختلف به جای ایفای نقش در انتقال پیام به مخاطبان و فرهنگ سازی ،به مشکل
و معضلی در انضباط شهری تبدیل شده و نیاز به بررسی و بعضاً ساماندهی دارد .از آنجاکه بلوار هاشمیه مشهد از نقاط اصلی و
پررفت و آمد با حجمی از تبلیغات محیطی در شهر مشهد است ،می توان از این راه نقاط قوت ،ضعف  ،فرصتها و تهدیدها را
شنا سایی کرده و در جهت تقویت آنها کوشید.هدف اصلی این پژوهش ،شناسایی تاثیر تبلیغات شهری و علی الخصوص رنگ آن بر
سالمت روان ساکنین و شهروندان است.

 -2مبانی نظری
 -1-2منظر شهری
منظر شهر به عنوان مجموعه ای از عناصر طبیعی و مصنوع ،اعم از کالبد و فضای شهر ،انسانها ،رفتارها ،فعالیتهای آنها به
عنوان نخستین جلوه از شهر ،آیینه تمام نمای ویژگیهای تاریخی ،فرهنگی ،اقتصادی و طبیعی شهر است (حیدری)812 :6092 ،
که به عنوان ماهیتی که به واسطه فعالیت های انسانی و همراه شدن آن با کالبد در طول تاریخ پدید آمده و در ذهن شهروندان
تفسیر می شود (آتشین بار ) 43 :6022 ،در اولین نگاه به دیده ناظر می آید و اولین و مهم ترین تاثیرات را بر او می گذارد .منظر
شهری سطح تماس انسان و پدیده شهر است و از این رو بخش قابل توجهی از دانش ،عواطف و رفتار محیطی شهروندان تحت
تاثیر آن شکل می گیرد و ناگزیریم برای جلب نظر مخاطبان از شیوه های نو در صنعت تبلیغات استفاده کنیم( .نادری گرزالدینی و
همکاران ) 66 :6092 ،همچنین کالن منظر شهر را هنر یکپارچگی بخشیدن بصری و ساختاری به مجموعه ساختمانها ،خیابانها و
مکانهایی که محیط شهر را می سازند و هنر چگونگی برقراری ارتباطات بین اجزای مختلف سازنده کالبد شهر می داند( .کالن،
)41 :6021

تبلیغ ریشه در زندگی اجتماعی انسانها دارد و عملی است که در آن فروشنده یا تولید کننده ای با انجام امری سعی می کند که
خریدار بالقوه را از تولید این محصول آگاه کند .این عمل با روش های گوناگونی انجام می شود (معین  ،محمد – 6016:فرهنگ
فارسی دکتر معین ) .مرور تاریخی گسترش شهرها نشانگر این است که استفاده از تابلوهای ابتدایی برای جلب نظر مخاطب از آغاز
رشد و توسعه اصناف مرسوم بوده و همپای گسترش روزافزون جامعه شهری ،تابلوها نیز مدرن تر شده و رهگذران شهری نظاره گر
تابلوهایی با شکل و رنگ بهتر بوده اند( .پاکزاد )8 :6020 ،امروزه تبلیغات جز جدایی ناپذیر زندگی انسان است و نمودهای آن
(بیلبوردها ،پل های هوایی و  )...محیط اطراف و زندگی امروزی را فراگرفته اند( .صیاد بیدهندی و همکاران )48 :6094 ،گرچه
بسیاری ظهور و بروز تبلیغات را همزمان با ظهور وسایل ارتباط جمعی می دانند ،اما تبلیغات از زمان انقالب صنعتی به عنوان یک
ابزار ارتباطی بازاریابی تکامل یافته و تبدیل به یک هنر و علم شده است(.زاهدی )0 :6098،یکی از مهم ترین دالیل جهت تبلیغ
محصوالت تنوع و وسعت انتخابها در کاالها و خدمات می باشد که باعث گستردگی حوزه انتخاب خریداران شده است .برای حل
مشکل انتخاب در تصمیم گیری و راهنمایی خریداران و تسهیل و تسریع انتخاب ،تبلیغات صورت می گیرد (.سازمان زیباسازی شهر
تهران  ، 6092 ،خالصه گزارش چهارمین نشست تخصصی تبلیغات محیطی با موضوع شرکت های تبلیغاتی و توانمند سازی
ت بلیغات محیطی .بدیهی است که در شهرهای توسعه یافته تر و مراکز استانها عناصر تبلیغات شهری استانداردهای بیشتری نسبت
به سایر شهرها داشته ،ولی آنچه مهم به نظر می رسد این است که ضعف در تدوین طرحهای جامع تبلیغات شهری هنوز هم وجود
دارد و اصوالً عناصر تبلیغاتی بصورت ارگانیک ،پراکنده و بدون برنامهریزی مدون در شهر خودنمایی میکند( .ضمیری)94 :6099،
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 -2-2تبلیغات

 -3-2تبلیغات شهری
تبلیغات شهری به عنوان اصلی ترین عامل تبلیغات در قرن اخیر و به عنوان جدیدترین آن از مولفه های سازنده منظر شهری
است .شهری که در بستر خویش هم زمینه تجارت دارد و هم زمینه ساز تبلیغات در جهت رونق تجارت است(.زاهدی)0 :6098 ،
تبلیغات شهری شاخه ای از گرافیک است که در فضای شهری دارای کارکردهای متفاوتی چون اطالع رسانی ،تبلیغات تجاری و
فرهنگی (بیلبوردها و اتوبوس آگهی ها و  )...است .این حوزه از گرافیک به دلیل تنوع و جذابیت کارکرد آن با استفاده از روانشناسی
و جامعه شناسی جهت شناسایی عالیق مخاطبان و کاربرد سریع انواع نشانه ها با داللت گریهای متفاوت موضوعی قابل بررسی
برای نشانه شناسان است(.کامران )23 :6028 ،تبلیغات محیطی به منزله رسانه ای جدید در گرافیک محیطی است که در چند سال
اخیر در مناظر و معابر شهری ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است( .حیدری )814 :6092 ،برای اینکه تبلیغات شهری در محیط
کارایی داشته باشد ،می بایست برخی ویژگیها در طراحی و یا ارزیابی آنها مورد توجه قرار گیرد:

خوانایی
تقویت چهره و هویت
شهری
هماهنگی
رعایت سلسله مراتب
و تعادل در محیط

جدول  -1ویژگیهای مورد انتظار از تبلیغات شهری (ماخذ :ضمیری)19 :1911 ،
ارتفاع و اندازه مناسب تابلوها و حروف آن ،بهره گیری از حروف و تصاویر ساده و گویا ،محدودبودن تعداد پیام ها
توجه به تاریخ شهر ،بافت موجود شهری ،چشم انداز و نقش آینده شهر
هماهنگی میان تابلوهای مختلف و میان تابلوها و محیط پیرامون و سایر عناصر شهری ،در نظرگرفتن تابلوها و عالئم
شهری به عنوان بخشی از مبلمان شهری
اولویت دادن به عالئم هشدار دهنده و تابلوهای راهنمایی و رانندگی ،توجه به رابطه میان مکانیابی عالئم با نیازها،
انتظارات و توانایی اجرای آنها
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 -4-2انواع تبلیغات
تبلیغات در سراسر دنیا به مدل های گوناگونی دیده می شودکه در ادامه با انواع آن آشنا خواهیم شد.

نمودار  .1انواع تبلیغات (ماخذ :نگارندگان)

 -5-2تبلیغات محیطی
سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)51 :تابستان  ،5011جلد یک

عبارت است از ارائه و نمایش و ابالغ هرنوع پیام با
استفاده از ابزارهای گوناگون بصری (رسانه های
تبلیغات محیطی) با اهداف بازرگانی ،فرهنگی و
اجتماعی که توسط پیام دهنده در فضاهای عمومی
شهر در معرض دید مخاطبان و گیرندگان پیام قرار
می گیرد (مصوبه ساماندهی تبلیغات محیطی و
شهری ،شوراهای اسالمی شهر تهران.)6020 ،
تبلیغات محیطی ( )Outdoor advertisingبه هر
نوع تبلیغ خارج از نقطه نهایی خرید مشتری اطالق
می گردد .دیوار نبشته ها ،بیلبوردها ،تبلیغات داخل
خطوط مترو ،ایستگاه های اتوبوس ،پلهای عابر و
مکان های عمومی مانند هتل ها ،پارک ها ،شهرها
و ...مکان های خوبی برای تبلیغات محیطی هستند.
تبلیغات محیطی یا همان تبلیغات شهری یکی از
اثرگذارترین روشها برای تجارت های محلی بشمار
میروند و یک شیوه مناسب برای به خاطر آوردن نام
محصول قبل از ورود مشتری به مراکز خرید و در
واقع آخرین شانس تولیدکنندگان جهت معرفی
محصولشان است.

تصویر  -1نمونهای از تبلیغات محیطی
(ماخذ :سایت تخصصی شهرسازی)

نمودار  .2انواع تبلیغات محیطی (ماخذ :نگارندگان)

بیلبورد یا آگهی نما بهترین ابزار عالی جهت معرفی محصول و خدمات شما می باشد .بیلبورد به تابلوی بزرگی گفته می شود
که فضای مناسبی برای نصب آگهی را دراختیار دولت ،صنعتگران و عرضه کنندگان کاال می گذارد و امروزه ،بیشتر به معنای
تابلوهای بسیار بزرگ و نورپردازی شده است که برپایه های بلندی قرار گرفته و از فواصل دور قابل دیده شدن هستند(.مسجد
جامعی ،احمد ("، )6096بایدها ونبایدهای تبلیغات محیطی " ،نشریه شهر ،زندگی ،زیبایی ،شماره  .)6بیلبورد یک ایده جالب و بدیع
است که بیننده را وادار می نماید به تفکری که در پشت یک طرح پنهان است فکر کرده و تصمیم نهایی برای خرید را بگیرد .در
مقایسه با قیمت تبلیغات تلویزیونی و رادیویی و کم نتیجه بودن تبلیغات در داخل مجالت و روزنامه ها ،بیلبورد ،می تواند با هزینه
کمتر  ،بیشترین تعداد مخاطب را داشته باشد(.همان)
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 -6-2مزایای ومعایب تبلیغات محیطی
با توجه به موارد ذکر شده ،تبلیغات دارای مزایا ومعایبی هست که در ذیل به آنها پرداخته می شود.

 -7-2تابلو
تابلوهای تبلیغاتی از اجزا منظر شهری هستند که تاثیرات مطلوب و نامطلوبی در کیفیت فضای شهری ایجاد می کنند( .قلعه
نویی و همکاران ) 89 :6093 ،تابلوها عنصری بسیار مهم در منظر شهری به شمار می روند.کالن معتقد است تبلیغات بیرون از
ساختمان باارزش ترین نوع مشارکت در تجلی هنر منظر شهری قرن بیستم و بعد از آن محسوب می شود( .کالن)643 :6021 ،
بنابراین اگر این تابلوها زمینه وجود تضادهای بصری و پیچیدگی در درک فضا باشند ،عامل سرزندگی .پویایی شهری را فراهم می
آورند(.صیاد بیدهندی )40 :6094،اهمیت تابلوها در فضای تجاری-تفریحی با حضور انبوهی از کاربران به قدری است که رابرت
ونتوری می گوید(( :تابلوها مهم تر از معماری می باشند)) )Venturi, 1977:82( .در بعضی از کشورها مانند ترکیه در شهر
استانبول رویکردی به اجرا درآمده است که عبارتست از طرح یکسان سازی تابلوها با تکیه بر قواعد زیباشناختی عینی و ارائه قوانین
و ضوابط کامالً محدود با ارائه یک نمود و الگو که این رویکرد منجر به نظمی خشک شده ،از فعالیت و پویایی خیابان کاسته و
باعث یکسان شدن تمام بافت و منظر خیابان گشته و تصویر ذهنی و رنگ تعلق افراد از بین رفته است )Ertepp,2009 ( .و
رویکرد دیگری که از رویکرد قبل متناسبتر می نماید ،تدوین ضوابط عام کیفی و کمی و ارائه الگوهاست و نمونه های بهینه به
منظور تشویق و هدایت سلیقه عمومی است .این رویکرد با رعایت ضوابط عام کمی و نظارت دقیق ،مردم را به سوی الگوبرداری
مناسب از این نمونه ها هدایت و تشویق می کند( .قلعه نویی و همکاران)01 :6093 ،

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)51 :تابستان  ،5011جلد یک

نمودار  .9مزایای تبلیغات محیطی (ماخذ :نگارندگان)

نمودار  .4معایب تبلیغات محیطی (ماخذ :نگارندگان)

جدول  -2نقش تابلوها در منظر شهری (ماخذ :قلعه نویی و همکاران) 92 :1911 ،
کیفیت
دیدگاه
محقق
پویایی و سرزندگی
باعث ایجاد جذابیت و هیجان در فضا
کالن ()6916
رنگ تعلق
تبلور رنگ تعلق افراد
لینچ ()6913
پیچیدگی مطلوب
افزایش میزان اطالعات مفید
راپاپورت ()6926
نظم در بی نظمی
دارای نظم پنهان و معرف جریان زندگی در خیابانها
جیکوبز ()6916
صراحت
انتقال صریح پبام عملکرد
ونتوری ()6911
تنوع و گوناگونی
یکی از راههای حصول تنوع در شهر
بحرینی ()6022
معنا و هویت
ارتباط با زمینه کالبدی و فرهنگی
وینگار و گلک ()8339

 -8-2معیارهای تبلیغات محیطی مناسب
برای سنجش و ارزیابی وضعیت و ارائه راهکار و ضوابط نیاز به شناسایی معیارهای تبلیغات مناسب هست  .از منظر طراحی
شهری ،زیبایی شناسی شهری و طراحی گرافیکی ،اصول ومعیارهایی چون خوانایی  ،تعادل  ،تناسب  ،تاکید  ،تداوم  ،بسندگی،
وحدت و تنوع مطرح هستند که رنگ  ،نور  ،شکل ،خط ،نقطه  ،سطح  ،بافت و فضا به کمک آنها می آیند تا اثری مطلوب و زیبا
پدید آید.این معیار ها عبارتند از :
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جدول  -9معیارهای تبلیغات (ماخذ :احسانی ،مرتضی -1912 :تبلیغات محیطی)
توضیح
معیارها
کیفیتی است که به موجب آن مشاهده کننده تبلیغ  ،پیام مندرج در آن به روشنی و به سرعت در می
خوانایی
یابد
وجود نظمی که به موجب آن اطالعات الزم به صورت جامع و با توالی مناسب در زمینه های گوناگون
تداوم و جامعیت
در اختیار شهروند گذاشته می شود ،ضروری است
ظرفیت انسان برای دریافت اطالعات کامال محدود است
بسندگی (پرهیز از زیادی)
تعادل از اصول اساسی هنر است
تعادل (پرهیز از تسلط و تضاد)
انسان طالب و جویای هماهنگی و آرامش خاطر است
هماهنگی و وحدت
باید معیار تنوع را در برنامه ریزی تابلوها درنظر داشت
هویت وتنوع
این مورد به نحوه اجرای محاسبات سازه  ،انتخاب مصالح به کارگرفته  ،نصب ادوات الکتریکی و
ایمنی
استفاده از جزئیات اجرایی مناسب باز می گردد
تاکید را می توان با استفاده از رنگ وبافت پدید آورد
تاکید در محیط
بافت از دونظرشکل و خاصیت فیزیکی قابل بحث است
بافت
نور از مهم ترین اجزا در گرافیک محیطی و طراحی داخلی وخارجی است
نور

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)51 :تابستان  ،5011جلد یک
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 -9-2رنگ و تاثیرات آن بر تبلیغات
اهمیت چشمگیر رنگها در محیط زندگی انسانها امروزه امری بدیهی است .این اهمیت تا جایی است که می توان ادعا کرد که
رنگ فضاهای شهری نمودی از فرهنگ شهروندان محسوب شده و یکی از عوامل تاثیرگذار در طراحی فضاهایی که مقفول ماندن
آن می تواند کیفیت های عرصه های عمومی را تحت تاثیر قرار دهد ،می باشد .بر این اساس استفاده صحیح از رنگها در شهر و
فضاهای شهر قادر است ما را در ارتقا خوشایندی شهر در نظر شهروندان و گردشگران یاری رساند( .پاکزاد)610 :6094،
رنگ یکی از اساسی ترین فاکتورها در تغییر میزان دیده شدن هر عنصر بصری است .رنگ تابلو باید با درنظرگرفتن عوامل زیر
انتخاب شود:
تناسب موضع مورد تبلیغ با رنگ زمینه تابلو
هارمونی و کنتراست مناسب رنگ زمینه و رنگ تصویر و نوشتار
تناسب ترکیب رنگی تابلو با تابلوهای مجاور ،همچنین تناسب رنگی آن با ساختمان محل نصب
تناسب ترکیب رنگی با هویت و ساختار بومی آن محل
مشابهت ترکیب رنگی در یک صنف برای ایجاد هماهنگی و هویت بصری(نوایی)66 :6029 ،
رنگها در آگهی های مربوط به مصارف روزانه دارای داللت های قوی هستند ،چرا که با اولین نگاه به این بیلبوردها می توانیم
به خوراکی بودن ،گرم یا سردبودن ،بهداشتی بودن ،تازه بودن و ...پی ببریم( .کامران )630 :6028،بطور کلی تمام رنگ های روشن،
جنبه های مثبت زندگی را نشان می دهند و نشانه زندگی هستند ،در حالیکه رنگ های تیره و تاریک سمبل های منفی و گرفته
اند )J.Itten,2012(.اصوال در شهرهای امروز توجه به مقوله رنگ و تاثیرات فضای آن بر ساکنان شهری کمتر مورد توجه قرار می
گیرد .ما می توانیم بر اساس یک تفکر سازمان یافته در ساختار شهرهای امروزی ،از مقیاس خرد تا کالن ،در حد شهرهای فعلی،
در ایجاد تمرکز ذهنی و افزایش احساس آرامش در قالب محیط موثرتر عمل نماییم( .داوری نژاد )84 :6098 ،در پژوهشی که در
ژاپن انجام پذیرفته است سه ناحیه از شهر اوزاکا به عنوان نمونه موردی انتخاب شده و وضعیت تبلیغات محیطی و منظر شهری در
آنها بررسی گردیده و بیش از همه عوامل ،اثر رنگ در محیط شهری مورد مطالعه قرار گرفته و اثر هر رنگ بر برداشت ذهنی
شهروندان از محیط شهری ارزیابی گردیده است )Takahashi,2007(.در شهرهای ژاپن ،هرکدام از مشخصه های تابلئ تبلیغاتی
از حروف آن گرفته تا رنگ و شکل آن ،ریشه در فرهنگ و تاریخ آن دارد .در زبان ژاپنی ،شکل حروف با معنای آن مرتبط است و
خود نوشتار نوعی زبان تصویری به شمار می آید)Shelton,2005:38( .

جدول  -4تقسیم بندی رنگها (ماخذ :نگارندگان)
رنگ های سرد
رنگ های گرم
محرک سیستم عصبی بوده و احساسات را تشدیدمی کنند .این دسته آرامش بخش هستند و هارمونی آنها در محیط های مختالف بیش تر
از رنگ ها به وضوح قابل رؤیت بوده و موجب جلب توجه می گردند .است و زیاد درچشم نیستند .رنگ های آبی ،نیلی ،سبز از جمله رنگ
رنگ های گرم شامل :زرد  ،قرمز ،نارنجی نارنجی متمایل به زرد و های سرد هستند .رنگهای سرد شامل :آبی ،بنفش ،نیلی ،سبز متمایل
نارنجی متمایل به قرمز و سبز مایل به زرد این رنگها اثرات فعال ،به آبی این رنگها اثر تحریکی ندارند ،سنگین وغیرفعال هستند .میتوان
تحریکی وحتی تهیج کننده دارند  ،اغلب سبک وفرارند .از رنگ های چنین استنباط کرد که رنگ های تیره عامل افسردگی بوده و موجب
موجود در طبیعت رنگ زرد از بقیه رنگها شفافتر و سبکتر و فرارتر برانگیختگی نخواهند شد  ،اما رنگ های روشن ایجاد آرامش
وتحریک میکنندهر رنگی دارای اثار روانی مشخصی است که نسبت
است.
به اشخاص مختلف متفاوت است .مهمترین اثرات آنها  ،ایجاد
تخیالت روی مسافت  ،تخیالت حرارت وتأثیر آن روی اعصاب است.
اثرات گروهی از رنگ ها در جدول زیر آمده است.

 -10-2بررسی دیدگاه صاحب نظران درباره تبلیغات
نظریه پرداز
لستر
ترنس کوآلتر

سال
6999

هارولدالسول
ادوارد

6982

حکیم آرا

6020

دیفلور ودنیس

6991

کاویانی

6021

ارلهوف و مارشال
جان کمپبل  -پی ام
اس هکر
توماس رید -فرانگ
جکسون -دیوید
لویس -براین
مکالگلین
مایکل دامت -گارت
ایوانس

6021

جدول  -2بررسی دیدگاه ها (ماخذ :نگارندگان)
مضمون نظریه
تبلیغ  ،کوششی به منظور نفوذ و تاثیرگذاری برمردم است
تبلیغات عبارت است از تالش عمدی که توسط برخی از افراد یا گروه ها با بهره گیری از وسایل
ارتباطی برای کنترل ،تغییر یا شکل دادن نگرش دیگر گروه ها انجام میشود.
تبلیغات در معنای گسترده آن  ،فن تحت تاثیر قرار دادن عمل انسان  ،از طریق دست کاری تصورات
یا باز نموده هاست
تبلیغات نوین  ،تالشی است پیوسته در جهت ایجاد یا شکل دادن رخدادها برای تحت تاثیر قراردادن
عامه مردم  ،باکارفکری یا گروهی
تبلیغ را کوششی برای برقراری ارتباط متقاعدکننده می داند
تبلیغات را صورت کنترل شده ارتباطات می دانند که با فنون و جاذبه هایی می کوشد مخاطب را به
خرید کاالیی یا استفاده از خدماتی اقناع کند
تبلیغات را کاربرد هریک از اشکال بر قراری ارتباط می داند که برپایه برنامه ریزی هدف داری استوار
باشد و درجهت تاثیر بر افکار  ،احساسات و اعمال گروه های معین به منظوری خاص انجام پذیرد
طراحی تبلیغاتی  ،میان محصول  ،نشان تجاری و مصرف کننده ارتباط برقرار می کند
بر اساس اندیشه طبیعی -رنگ ها کیفیت های ساده  -عینی و ذاتی اشیاءاند .کیفیات هایی که
طبیعتشان در ادراکمان آشکار گردیده است
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جدول  -9اثرات روانشناختی رنگ ها (ماخذ( :قلعه نویی 242 :1931 ،به نقل از لنگ)1932،
تخیالت مسافت
تخیالت حرارت
اثرات روانی
نوع رنگ
دوری
سرد
آرام بخش
آبی
دوری
خیلی سرد
خیلی آرام بخش
سبز
نزدیکی
گرم
آرام بخش و محرک
قرمز
خیلی نزدیک
خیلی گرم
محرک
نارنجی
نزدیکی
خیلی گرم
محرک
زرد
خیلی نزدیک
بی تفاوت
محرک
قهوه ای
خیلی نزدیک
سرد
موجب بی حوصلگی و نگرانی
بنفش

بر اساس اندیشه طبیعی  -رنگ ها کیفیت های ناشناخته اشیاءاند که به شیوه های مشخص برای ما
ظاهر می گردند:
بر اساس اندیشه طبیعی -رنگها ویژگیه ای متحرک هستند -نیروهایی اند که به شیوه های مقتضی
ظاهر می گردند
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-3پیشینه تحقیق
پیشینه پژوهش و منابع موجود درباره بررسی نقش رنگ تبلیغات شهری در رسیدن به آرامش و سالمت روان و روحیه
شهروندان به صورت زیر می باشد:

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)51 :تابستان  ،5011جلد یک
01

محقق

سال

مهسا ضمیری
آزاده شریفی
نوغابی

6099

مرجان نادری
گرزالدینی
اطلس
اردیبهشتی

6092

مصطفی
اسداللهی

6091

کیوان امین
پور

6094

عبداهلل خیری
مطلق

6090

آتوسااعظم
کثیری

6090

فروغ کاظمی
مریم ارمغانی

6098

پرویزی
کریمی تاجی

6096

نوایی

6029

تاجدار و
همکاران

6029

یانگ وولی
جان هو

8383

جدول  -7پیشینه تحقیق (ماخذ :نگارندگان)
روش تحقیق
موضوع تحقیق
روش تحلیلی و
تحلیل نقش عناصر
شناخت مولفه های آسایش بصری و تحلیل آن در محدوده خ
بررسی قوانین و
بصری تابلوهای
مدرس بمنظور بهره گیری از آن در جهت ارتقا کیفیت منظر آن
آیین نامه های
تبلیغاتی در منظر
موجود
خیابان مدرس مشهد
آلودگی بصری در محدوده مورد مطالعه ناشی از جایگزینی نامناسب
نقش تبلیغات
تابلوهای تبلیغاتی ،تداخل و اختالط تابلوها ،ناهماهنگی در چیدمان
محیطی در آلودگی
توصیفی -تحلیلی
و نحوه قرارگیری آنها ،تراکم تابلوها ،عدم رعایت حریم نصب تابلو و
های بصری فضاهای
عدم تناسب تابلوها با محیط اطراف
شهری
گرافیک در ابعاد بزرگ پوسترهاوبیلبوردهای سطح شهر دیوارهایی
بررسی تاثیررنگ در
توصیفی-تحلیلی که از حالت بی جان به حالت زنده تبدیل شده چراکه مقابل چشمان
گرافیک محیطی
افراد بسیاری قراردارد.
تبلیغات شهری از اثرگذارترین روش ها برای جلب توجه مخاطب
اهمیت تبلیغات نوین
توصیفی-تحلیلی است .این تبلیغات اگر به درستی ودرزمان ومکان مناسب اتفاق بیفتد
شهری و تاثیر آنها
می تواند سهم عمده ایدر همراه کردن مخاطب داشته باشد.
برسالمت روانی
تبلیغات محیطی
بازدیدهای میدانی تبلیغ از اولین ابزار انسان های اولیه برای برقراری ارتباط ،ارسال
نمودی برای قرائت
پیام و  ...با گذر انسان از دوره کشاورزی و دامداری به دوره صنعتی
و مطالعات
فرانمود منظر
تبلیغات محیطی نقش موثری در مبادالت تجاری و اقتصادی
کتابخانه ای
شهرهای هند
تبلیغات شهری به مثابه یک نظام زیبایی شناختی و بیانی ویک
تطبیق معناشناختی
توصیفی-تحلیلی رسانه پیام محورو بخشی از گرافیک محیطی ،بخش عمده سامانه
نظام تبلیغاتی محیط
گرافیک شهرهارادردنیای امروز دربرمی گیرد.
و شهرپایدار
بررسی تطبیقی زبان
تبلیغات بازرگانی هرکشور نشان دهنده فرهنگ سازنده آن کشور
روش میدانی
تبلیغات در
است.
وگردآوری
بیلبوردهای تهران
ولندن از منظر ارزش اطالعات و تحلیل تبلیغات به عنوان آیینه های فرهنگی
های فرهنگی
کاربردی
روش آمیخته
تاثیرات رنگ در منظر شهر و تاثیر آن بر روحیه
روش کتابخانهای،
رنگ در شهر
شهروندان
مشاهده و تحلیل
گرافیکی
کاربردی،
رابطه منظر عینی وذهنی و رنگ شهر،خصلت های رنگ
گزارش رنگ در شهر
تحلیل کیفی
 کاربردیسنجش مطالعه
 داده هایسالمت در
سنجش وضعیت سالمت در رویکرد برنامه ریزی
تحقیق به صورت
کالنشهر مشهد از
شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان
کمی و کیفی و
دیدگاه
تحلیل آماری
برنامه ریزی شهری
ارزیابی منظر شهری
در فضای باز
کنترل قرار دادن عالئم تبلیغاتی در فضای باز بر اساس ایده
تابلوهای تبلیغاتی با
ظلم روانی بصری می تواند سطح راحتی را در یک منظر شهری
استفاده از واقعیت
افزایش دهد.
مجازی
نتایج بدست آمده

پیک و یان

8330

گسترش مصرف
گرایی جهانی

والکنبرگ،بتی
ام

8333

رسانه ومصرف گرایی
جوانان

 -4محدوده مورد مطالعه
شهر مشهد به عنوان مرکز استان خراسان رضوی با  046کیلومتر مربع مساحت ،دومین شهر پهناور کشور می باشد .بر اساس
سرشماری نفوس و مسکن در سال  6094مشهد با  003360620نفر از لحاظ جمعیتی نیز در رتبه دوم کشور قرار داشته که به واسطه
قرارگیری حرم مطهر رضوی ساالنه پذیرای زائرین و مسافرین بسیاری می باشد .از نظر تقسیمات شهرداری این شهر به  60منطقه
شهرداری تقسیم شده که محدوده مورد مطالعه (بلوار هاشمیه) در منطقه  9و در جنوب غربی این شهر قرار گرفته است.
بلوار هاشمیه یکی از مناطق با سطح رفاهی باالی شهری و به لحاظ عملکردی غالباً دارای فعالیت های تجاری بوده و به علت
فعالیت مذکور قریب به  64ساعت در شبانه روز جنب و جوش در این محدوده دیده می شود.کوهستان پارک خورشید یکی از
زیباترین پارک های کوهستانی مشهد ،در انتهای این بلوار واقع شده که خود این امر باعث حضور شهروندان حتی به علت تفریح در
این محدوده می گردد .با توجه به این همه ،امری طبیعی است که تبلیغات به خوبی در این محدوده دیده شده و کیفیت آن به
همراه داشتن رنگ و فرم مناسب حائز اهمیت بوده و در رفتار و روان مردم آن دارای اهمیت بسزایی باشد.

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)51 :تابستان  ،5011جلد یک

قرار گرفتن در معرض پیامهای تبلیغات تجاری چه رسانه ای و چه
محیطی بر نگرش مثبت به تبلیغات مؤثر است .جوانترها تأثیر
بیشتری از تبلیغات تجاری میگیرند و درآمد بر میزان مصرف مؤثر
است .و افراد تحصیل کرده به نام تجاری کاال توجه میکنند و این
بر میزان مصرف آنها مؤثر است .همبستگی مثبت و معناداری میان
در معرض تبلیغات تجاری محیطی قرار گرفتن و مصرفگرایی وجود
دارد .در حقیقت قرار گرفتن در معرض تبلیغات تجاری باعث ایجاد
روحیهی فردگرایی و نوخواهانه میشود و این دو بر مصرفگرایی تأثیر
میگذارند؛ زیرا تبلیغات ارزشهای مصرفی را تغییر میدهد.
مطالعات تأثیر رفتاری نشان میدهد که تلویزیون و تبلیغات آن یک
منبع مهم برای تقاضای کاال در میان کودکان است .بچه ها که
بیشتر تلویزیون میبینند احتماالً بیشتر کاالهای تبلیغاتی را تقاضا
میکنند.
والکنبرگ در کار خود به بررسی این مسأله میپردازد که چگونه
تبلیغات تلویزیون بر تقاضای خرید بچه ها ،مادیگری ،نا امیدی،
نارضایتی از زندگی و تضاد خانوادگی تأثیر میگذارند .تبلیغات به این
دلیل که میل به تهیهی کاالی خاصی را باال میبرد ،مادیگرایی را
افزایش میدهد .تبلیغات این ایدئولوژی را پرورش میدهند که داراییها
مهم هستند و شرایط مطلوب(زیبایی ،موقعیت ،خوشحالی
و)...میتوانند فقط از طریق کسب دارایی مادی به دست بیایند.

نمودار  -9محدوده مورد مطالعه

 -5روش تحقیق
براساس مطالعات صورت گرفته پژوهش حاضر از نوع کاربردی می باشد .روش پژوهش مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است
زیرا محقق به دنبال تصویر سازی آنچه که هست و تشریح و تبیین دلیل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن می باشد.
همچنین داده های تحقیق به صورت کمی و کیفی است .در این پژوهش از روش گردآوری اطالعات به صورت مطالعات کتابخانه
05

ای و پژوهش های میدانی بهره گرفته می شود .در روش کتابخانه ای به کمک متن خوانی و فیش برداری به جمع آوری مفاهیمی
در باب مفاهیم کلیدی ،نظریات دانشمندان مختلف که در این باره صاحب نظر بوده اند و تجارب جهانی پرداخته می شود .در روش
میدانی داده های مورد نیاز از نمونه موردی به کمک ابزار مشاهده ،و با استفاده از فرمول کوکران از  020پرسشنامه ،پرسه زنی،
پیاده روی صوتی و تحلیل زمینه و در نهایت استفاده از نرم افزار  spssجمع آوری خواهد شد.

 -6یافتههای تحقیق
به منظور بررسی ویژگی های تابلوهای تبلیغاتی در سطح محور هاشمیه مشهد شاخص هایی تدوین شده اند .شاخص ها در
این تحقیق شامل الگوی طراحی تبلیغات ،هویت و معناداری تبلیغات ،کیفیت بصری تابلوها و همخوانی و هماهنگی داشتن تابلوها
بوده اند .برای هریک از این شاخص ها برحسب پوشش ابعاد گوناگون و مناسب سازی شاخص جهت ورود به پرسشنامه ،گویه های
مناسب طراحی شد .لیستی از شاخص ها و گویه های طرح شده در جدول شماره  1آورده شده است.
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جدول  -3شاخص ها وگویه های تدوین شده برای ورود به پرسشنامه
گویه ها
شاخص ها
تبلیغات محور هاشمیه در محل درست نصب شدند.
تبلیغات با فضای اطراف هم خوانی دارند.
الگوی طراحی
تبلیغات مانع دید در خیابان نمی شوند.
طراحی تبلیغات متناسب با هویت ایرانی-اسالمی است.
هویت و معناداری
عناصرتصویری به کاررفته در تبلیغات خوانا هستند.
متن تبلیغات گویا و خواناست.
نورپردازی مناسب جهت سهولت خوانایی درشب انجام شده است.
کیفیت بصری
رنگ های بکاررفته در تبلیغات با موضوع آن هماهنگی دارد.
محل نصب تبلیغات متناسب با نمای ساختمان ها انتخاب شده است.
میان تبلیغات هارمونی و هماهنگی وجود دارد.
همخوانی و هماهنگی
ابعاد بیلبوردها با متن وموضوع هماهنگی دارد.
رنگ و فرم تبلیغات همجوار متناسب و هماهنگ است.

پس از شناسایی گویه ها و تدوین پرسشنامه 020 ،پرسشنامه در قسمت های مختلف این محور تکمیل گردید.ویژگی های
فردی پاسخ دهندگان در جدول شماره  9آورده شده است.

جنسیت

سن

تاهل

تحصیالت

جدول  -1مشخصات فردی پاسخ دهندگان (ماخذ :نگارندگان)
فراوانی
مجموع
مشخصات فردی
600
زن
020
843
مرد
643
03-64
633
03-06
020
00
43-06
93
46سال به باال
600
مجرد
020
843
متاهل
3
بی سواد
20
زیردیپلم
13
020
دیپلم و فوق دیپلم
833
لیسانس
03
فوق لیسانس وباالتر

درصد فراوانی نسبی
00/2
14/8
09/31
81/30
66/4
80/0
00/2
14/8
86/2
64/1
48/32
63/08

به منظور ارزیابی گویه های تدوین شده از ظیف پنج سطحی لیکرت استفاده شده است .گزینه ها از کامال موافقم ،موافقم،
نظری ندارم ،مخالفم تا کامال مخالفم در نظر گرفته شده است .نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها به تفکیک شاخص ها در جداول
 63تا  60نمایش داده شده است .شاخص های الگوطراحی شامل رویدادهایی است که به صورت کلی در یک عنصر بررسی میشود.
دراین تحقیق شاخص های الگو طراحی تبلیغات بررسی شده و عملکرد آن ها به صورت کلی بررسی شده است.
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جدول  -11نتایج و جمع بندی پرسشنامه برای شاخص الگوی طراحی (ماخذ :نگارندگان)
فراوانی و درصد فراوانی

گویه ها

کامال
موافقم

تبلیغات محور
هاشمیه در محل
درست نصب
شدند.
رنگ تبلیغات با
فضای اطراف هم
خوانی دارند.
تبلیغات مانع دید
در خیابان
نمیشوند.

درصدفراوانی

موافقم

نظری
ندارم

درصدفراوانی

درصدفراوانی

مخالفم

درصدفراوانی

کامال
مخالفم

درصد
فراوانی

833

48/6

43

60

80

1/0

43

60

13

64/1

843

14/6

00

66/0

3

3

13

62/0

83

4/8

643

09

43

60

63

8/1

643

09

80

1/0

هر عنصر در فضای شهری باید با توجه به هویت آن محیط بوده و چارچوب های معناداری را رعایت کند.

گویه ها
طراحی تبلیغات
متناسب با هویت
ایرانی-اسالمی است.
عناصرتصویری به
کاررفته در تبلیغات
خوانا هستند.
متن تبلیغات گویا و
خواناست.

کامال
موافقم

درصد
فراوانی

موافقم

درصد
فراوانی

نظری
ندارم

درصد
فراوانی

مخالفم

درصد
فراوانی

کامال
مخالفم

درصد
فراوانی

63

8/1

20

88

03

63/0

43

60

833

48

83

4/8

633

81

64

0

99

84/2

643

09

843

14/8

40

60

63

8/1

63

8/1

13

64/1

مهم ترین عامل در تبلیغات و سایر رویدادهای شهری این است که از لحاظ کیفیت بصری به گونه ای باشند که تمامی موارد
بصری در آنها رعایت شده باشد.
جدول  -12نتایج و جمع بندی پرسشنامه برای شاخص کیفیت بصری (ماخذ :نگارندگان)
فراوانی و درصد فراوانی
گویه ها
کامال
درصد
درصد
نظری
درصد
درصد
کامال
نورپردازی مناسب جهت
سهولت خوانایی درشب
انجام شده است.
رنگ های بکاررفته در
تبلیغات با موضوع آن
هماهنگی دارد.
محل نصب تبلیغات متناسب
با نمای ساختمان ها انتخاب
شده است.

موافقم

موافقم

فراوانی

88

4/1

88

03

1/2

0

6/6

69

0/9

64

0

مخالفم

فراوانی

مخالفم

درصد
فراوانی

01/9

683

06/0

643

09

643

09

فراوانی

ندارم

فراوانی

4/1

03

63/0

623

83

4/8

623

01/9

83

4/8

623

01/9
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جدول  -11نتایج و جمع بندی پرسشنامه برای شاخص هویت و معناداری (ماخذ :نگارندگان)
فراوانی و درصدفراوانی

هارمونی و هماهنگی حسی است که همه عناصر در یک فضا در کنار یکدیگر با هماهنگی قرار گرفته و دارای موضوع  0سبک
زیبایی شناسی و حالت مشابهی هستند .حتی اگر این عناصر با هم یکسان نباشند اما اگر دارای هارمونی باشند  0گویی همه آنها به
نحوی به هم متعلق هستند.

03

جدول  -19نتایج و جمع بندی پرسشنامه برای شاخص همخوانی و هماهنگی (ماخذ :نگارندگان)
گویه ها
میان تبلیغات هارمونی
و هماهنگی وجود
دارد.
ابعاد بیلبوردها با متن
وموضوع هماهنگی
دارد.
رنگ و فرم تبلیغات
همجوار متناسب و
هماهنگ است.

فراوانی و درصد فراوانی
کامال
موافقم

درصد
فراوانی

موافقم

درصد
فراوانی

نظری
ندارم

درصد
فراوانی

مخالفم

درصد
فراوانی

کامال
مخالفم

درصد
فراوانی

643

09

833

48

8

3/4

61

0/0

64

0/6

643

09

613

06/1

1

6/1

43

60

62

0/1

613

00

623

01

9

8/0

63

8/1

64

0/6
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در ادامه و به منظور مقایسه بین میانگین شاخصهای سنجشی این پژوهش با میانگین معیار (در این پژوهش میانگینی که
مبنای مقایسه قرارگرفته است) از آزمون  tتک نمونهای استفاده میشود؛ که جداول  60و  64نتایج این آزمون برای الگوی طراحی
تبلیغات در سطح محور هاشمیه مشهد را نشان میدهد.

 -1-6الگوی طراحی تبلیغات
جدول  -14آمار توصیفی آزمون  tتک نمونهای شاخصهای سنجشی الگوی طراحی تبلیغات در سطح محور هاشمیه
مشهد (منبع :محاسبات نگارنده در نرمافزار )spss
آمار توصیفی آزمون  tتک نمونهای
شاخصهای سنجشی الگوی طراحی تبلیغات

تعداد نمونه

میانگین

در محل درست نصب شدن تبلیغات
هم خوانی داشتن تابلوها با فضاهای اطراف
مانع دید نشدن تبلیغات در خیابان
الگوی طراحی

020
020
020
6648

0/18
0/60
0/01
0/11

انحراف
استاندارد
6/412
6/044
6/090
6/011

خطای استاندارد
میانگین
3/32
3/319
3/316
3/300

همانطور که از جدول  60مشاهده میشود ،تعداد نمونه برای هریک از شاخصهای سنجشی الگوی طراحی تبلیغات 020 ،نفر
بوده و برای معیار الگوی طراحی  6648نفر بوده است .همچنین میانگین شاخصهای این معیار به ترتیب  0/60 ،0/18و 0/01
بهدستآمده و این مقدار برای معیار الگوی طراحی  0/11محاسبهشده است.
جدول  -19آزمون  tتک نمونهای شاخصهای سنجشی الگوی طراحی تبلیغات در سطح محور هاشمیه مشهد (منبع:

شاخصهای سنجشی الگوی طراحی تبلیغات
در محل درست نصب شدن تبلیغات
هم خوانی داشتن تابلوها با فضاهای اطراف
مانع دید نشدن تبلیغات در خیابان
الگوی طراحی

محاسبات نگارنده در نرمافزار )spss
آزمون  tتک نمونهای
میانگین معیار= 0
سطح
تفاوت میانگین
درجه آزادی
مقدار تی
معناداری
3/169
3/333
020
2/920
6/60
3/333
020
61/008
3/042
3/333
020
1/001
3/119
3/333
6646
61/191

فاصله اطمینان %94
حد پایین حد باال
3/22
3/41
6/81
3/99
3/1
3/08
3/24
3/12

همانطور که جداول  60و  64نشان میدهند ،سطح معناداری برای هریک از شاخصهای سنجشی معیار الگوی طراحی
تبلیغات کمتر از  3/34است؛ بنابراین با احتمال  94درصد میتوان نتایج بهدستآمده از نمونه را بهکل جامعه تعمیم داد .همچنین
میتوان بیان کرد که :میانگین شاخصهای سنجشی الگوی طراحی (در محل درست نصب شدن تبلیغات ،هم خوانی داشتن تابلوها
با فضاهای اطراف ،مانع دید نشدن تبلیغات در خیابان) به ترتیب برابر با  0/60 ،0/18و  0/01بوده و با توجه به اینکه سطح
معناداری این شاخص کمتر از  3/34بوده درنتیجه بین میانگین این شاخصها و میانگین معیار این پژوهش ( )0تفاوت معناداری
00

وجود دارد و ازآنجاکه حد باال و پایین این شاخصها هر دو مثبت بوده درنتیجه میتوان استنباط کرد که تابلوهای تبلیغاتی محور
هاشمی مشهد عالوه بر اینکه در محل مناسب نصب شدهاند ،با فضاها اطراف همخوانی داشته و همچنین مانع دید در خیابان نیز
نمیشوند .بنابراین در مجموع میتوان اذعان داشت که الگوی طراحی (سطح معناداری آن کمتر از  3/34و میانگین آن باالی
میانگین معرف) تابلوهای تبلیغاتی محور هاشمیه مشهد مناسب هستند.

 -2-6هویت و معناداری تبلیغات
در جدول  61و  61به طور تفصیلی آمار توصیفی و استنباطی مربوط به شاخصهای سنجشی هویت و معناداری تبلیغات در
سطح محور هاشمیه مشهد آورده شده است.
جدول  -12آمار توصیفی آزمون  tتک نمونهای شاخصهای سنجشی هویت و معناداری تبلیغات در سطح محور

خطای استاندارد
میانگین
3/311
3/319
3/314
3/309

جدول  -17آزمون  tتک نمونهای شاخصهای سنجشی هویت و معناداری تبلیغات در سطح محور هاشمیه مشهد

شاخصهای سنجشی هویت و معناداری
تبلیغات
متناسب بودن طراحی تبلیغات با هویت
ایرانی-اسالمی
خوانا بودن عناصرتصویری به کاررفته در
تبلیغات
خوانا و گویا بودن متن تبلیغات
هویت و معناداری

(منبع :محاسبات نگارنده در نرمافزار )spss
آزمون  tتک نمونهای
میانگین معیار= 0
سطح
تفاوت میانگین
درجه آزادی
مقدار تی
معناداری

فاصله اطمینان %94
حد پایین حد باال

-60/082

020

3/333

-3/936

-6/30

-3/11

-9/121

020

3/333

-3/111

-3/26

-3/40

60/210
-0/62

020
6646

3/333
3/338

6/664
-3/644

3/91
-3/84

6/81
-3/31
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هاشمیه مشهد (منبع :محاسبات نگارنده در نرمافزار )spss
آمار توصیفی آزمون  tتک نمونهای
انحراف
میانگین
تعداد نمونه
شاخصهای سنجشی هویت و معناداری تبلیغات
استاندارد
6/064
8/6
020
متناسب بودن طراحی تبلیغات با هویت ایرانی-اسالمی
6/041
8/08
020
خوانا بودن عناصرتصویری به کاررفته در تبلیغات
6/019
0/66
020
خوانا و گویا بودن متن تبلیغات
6/109
8/24
6648
هویت و معناداری

همانطور که جداول  61و  61نشان میدهند ،سطح معناداری برای هریک از شاخصهای سنجشی معیار هویت و معناداری
تبلیغات کمتر از  3/34است؛ بنابراین با احتمال  94درصد میتوان نتایج بهدستآمده از نمونه را بهکل جامعه تعمیم داد .بدین ترتیب
میتوان گفت که از آنجا که میانگین شاخصهای سنجشی هویت و معناداری تبلیغات (متناسب بودن طراحی تبلیغات با هویت
ایرانی -اسالمی و خوانا بودن عناصرتصویری به کاررفته در تبلیغات) به ترتیب برابر با  8/08 ،8/6بوده و با توجه به اینکه سطح
معناداری این شاخص کمتر از  3/34بوده درنتیجه بین میانگین این شاخصها و میانگین معیار این پژوهش ( )0تفاوت معناداری
وجود دارد و ازآنجاکه حد باال و پایین این شاخصها هر دو نفی بوده درنتیجه میتوان استنباط کرد که تابلوهای تبلیغاتی محور
هاشمی مشهد عالوه بر اینکه متناسب با هویت ایرامی -اسالمی طراحی نشدهاند ،عناصر تصویری به کار رفته در آن نیز خوانا
نیستند .اما در مقابل متن این تبلیغات خوانا و گویا هستند .بنابراین در مجموع میتوان اذعان داشت که هویت و معناداری (سطح
معناداری آن کمتر از  3/34و میانگین آن پایین تر از میانگین معرف) تابلوهای تبلیغاتی محور هاشمیه مشهد نامناسب هستند.

 -3-6کیفیت بصری تابلوها
جداول  62و  69به طور تفصیلی آمار توصیفی و استنباطی مربوط به شاخصهای سنجشی کیفیت بصری تابلوهای تبلیغاتی در
سطح محور هاشمیه مشهد را نشان میدهد.

01

جدول  -13آمار توصیفی آزمون  tتک نمونهای شاخصهای سنجشی کیفیت بصری تابلوها در سطح محور هاشمیه
مشهد (منبع :محاسبات نگارنده در نرمافزار )spss
آمار توصیفی آزمون  tتک نمونهای
شاخصهای سنجشی کیفیت بصری تابلوها

تعداد نمونه

میانگین

نورپردازی مناسب جهت سهولت خوانایی درشب
هماهنگی رنگهای به کاررفته در تبلیغات با موضوع آن
انتخاب محل نصب تبلیغات متناسب با نمای ساختمانها
کیفیت بصری تابلوها

020
020
020
6648

8/62
6/98
6/9
8

انحراف
استاندارد
6/609
6/322
6/361
6/390

خطای استاندارد
میانگین
3/349
3/341
3/348
3/308

جدول  -11آزمون  tتک نمونهای شاخصهای سنجشی کیفیت بصری تابلوها در سطح محور هاشمیه مشهد (منبع:
محاسبات نگارنده در نرمافزار )spss
آزمون  tتک نمونهای
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شاخصهای سنجشی کیفیت بصری تابلوها
نورپردازی مناسب جهت سهولت خوانایی
درشب

میانگین معیار= 0
درجه
مقدار تی
آزادی

سطح
معناداری

تفاوت میانگین

فاصله اطمینان %94
حد پایین حد باال

-60/946

020

3/333

-3/262

-3/90

-3/1

-69/260

020

3/333

-6/320

-6/69

-3/91

020

3/333

-6/630

-6/86

-6

6646

3/333

-6/338

-6/31

-3/90

هماهنگی رنگهای به کاررفته در
تبلیغات با موضوع آن
انتخاب محل نصب تبلیغات متناسب با
-86/820
نمای ساختمانها
-06/669
کیفیت بصری تابلوها

همانطور که جداول  62و  69نشان میدهند ،سطح معناداری برای هریک از شاخصهای سنجشی معیار کیفیت بصری
تابلوهای تبلیغاتی کمتر از  3/34است؛ بنابراین با احتمال  94درصد میتوان نتایج بهدستآمده از نمونه را بهکل جامعه تعمیم داد.
بدین ترتیب میتوان گفت که از آنجا که میانگین شاخصهای سنجشی کیفیت بصری تابلوهای تبلیغاتی (نورپردازی مناسب جهت
سهولت خوانایی درشب ،هماهنگی رنگهای به کاررفته در تبلیغات با موضوع آن و انتخاب محل نصب تبلیغات متناسب با نمای
ساختمانها) به ترتیب برابر با  6/98 ،8/62و  6/9بوده و با توجه به اینکه سطح معناداری این شاخص کمتر از  3/34بوده درنتیجه
بین میانگین این شاخصها و میانگین معیار این پژوهش ( )0تفاوت معناداری وجود دارد و انظر به اینکه حد باال و پایین این
شاخصها هر دو نفی بوده درنتیجه میتوان استنباط کرد که تابلوهای تبلیغاتی محور هاشمی مشهد عالوه بر اینکه نورپردازی
نامناسبی دارند ،بین رنگهای به کار رفته در آن با محتوای آن هماهنگی نداشته و محل نصب این تابلوها نیز با نمای ساختمان
هیچ سنخیتی ندارند .بدین ترتیب ،در مجموع میتوان اذعان داشت که کیفیت بصری (سطح معناداری آن کمتر از  3/34و میانگین
آن پایین تر از میانگین معرف) تابلوهای تبلیغاتی محور هاشمیه مشهد نامناسب هستند.

 -4-6همخوانی و هماهنگی تابلوها
در جدول  83و  86به طور تفصیلی آمار توصیفی و استنباطی مربوط به شاخصهای سنجشی همخوانی و هماهنگی تابلوهای
تبلیغاتی در سطح محور هاشمیه مشهد آورده شده است.
جدول  -21آمار توصیفی آزمون  tتک نمونهای شاخصهای سنجشی همخوانی و هماهنگی تابلوها در سطح محور
هاشمیه مشهد (منبع :محاسبات نگارنده در نرمافزار )spss
آمار توصیفی آزمون  tتک نمونهای
انحراف
میانگین
تعداد نمونه
شاخصهای سنجشی همخوانی و هماهنگی تابلوها
استاندارد
3/901
0/62
020
هارمونی و هماهنگی میان تبلیغات
6/616
0/91
020
هماهنگی ابعاد بیلبوردها با متن وموضوع
3/900
0/80
020
متناسب و هماهنگ بودن رنگ و فرم تبلیغات همجوار
6/382
0/60
6648
همخوانی و هماهنگی تابلوها
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خطای استاندارد
میانگین
3/302
3/349
3/302
3/30

جدول  -21آزمون  tتک نمونهای شاخصهای سنجشی همخوانی و هماهنگی تابلوها در سطح محور هاشمیه مشهد
(منبع :محاسبات نگارنده در نرمافزار )spss
آزمون  tتک نمونهای
میانگین معیار= 0
شاخصهای سنجشی همخوانی و هماهنگی
سطح
تابلوها
تفاوت میانگین
درجه آزادی
مقدار تی
معناداری
6/62
3/333
020
80/008
هارمونی و هماهنگی میان تبلیغات
3/916
3/333
020
61/022
هماهنگی ابعاد بیلبوردها با متن وموضوع
متناسب و هماهنگ بودن رنگ و فرم تبلیغات
6/808
3/333
020
84/261
همجوار
6/606
3/333
6646
01/018
همخوانی و هماهنگی تابلوها

فاصله اطمینان %94
حد پایین حد باال
6/81
6/32
6/39
3/24
6/64

6/00

6/31

6/69

 -7نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
با در نظر گرفتن ویژگیهای تبلیغات شهری مطلوب و همچنین بررسی قوانین و مقررات موجود کشوری و مشاهده میدانی از
محدوده مورد مطالعه و نیز بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه و تحلیل جداول فوق می توان اینگونه نتیجه گرفت که در تابلوهای
تبلیغاتی محور هاشمیه الگوی طراحی مناسب بوده اما تابلوهای مذکور از لحاظ هویت و معناداری نامناسب می باشند .همچنین
کیفیت بصری تابلوهای این محور (به علت عدم نورپردازی مناسب و عدم سنخیت رنگ تابلوها با نمای ساختمان) نامناسب
تشخیص داده شده و از نظر همخوانی و هماهنگی تابلوها دارای کیفیت مناسب می باشد.
نهایتاً با توجه به مطالب فوق ،نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصت ها و تهدیدهای موجود درباره منظر شهری در این محدوده
شناسایی و در جدول  swotبیان شده است.
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همانطور که جداول  83و  86نشان میدهند ،سطح معناداری برای هریک از شاخصهای سنجشی معیار همخوانی و
هماهنگی تابلوهای تبلیغاتی کمتر از  3/34است؛ بنابراین با احتمال  94درصد میتوان نتایج بهدستآمده از نمونه را بهکل جامعه
تعمیم داد .همچنین میتوان مطرح کرد؛ نظر به این که میانگین شاخصهای سنجشی همخوانی و هماهنگی تابلوهای تبلیغاتی در
محور هاشمیه مشهد (هارمونی و هماهنگی میان تبلیغات ،هماهنگی ابعاد بیلبوردها با متن و موضوع ،متناسب و هماهنگ بودن
رنگ و فرم تبلیغات همجوار) به ترتیب برابر با  0/91 ،0/62و  0/80بوده و با توجه به اینکه سطح معناداری این شاخص کمتر از
 3/34بوده درنتیجه بین میانگین این شاخصها و میانگین معیار این پژوهش ( )0تفاوت معناداری وجود دارد و ازآنجاکه حد باال و
پایین این شاخصها هر دو مثبت بوده درنتیجه میتوان استنباط کرد که بین تابلوهای تبلیغاتی محور هاشمی مشهد عالوه بر اینکه
هماهنگی وجود دارند ،با متن و موضوع و همچنین با رنگ و فرم تبلیغات مجاور نیز در هماهنگی به سر میبرند .بنابراین در
مجموع میتوان اذعان داشت همخوانی و هماهنگی (سطح معناداری آن کمتر از  3/34و میانگین آن باالی میانگین معرف)
تابلوهای تبلیغاتی محور هاشمیه مشهد مناسب هستند.

جدول  -22شناخت نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای تبلیغات شهری در محور هاشمیه مشهد
تهدیدها
فرصت ها
نقاط ضعف
نقاط قوت
 S1وجود پتانسیل باال در امر تبلیغات در
محدوده مورد مطالعه
S2وجود آیین نامه و دستورالعمل خاص جهت
ساماندهی تبلیغات شهری در شهر مشهد
 S3جاگیری درست تبلیغات
رنگ مناسب تبلیغات
S4وجود دیدهای مناسب به تبلیغات
S5خوانایی عناصرنوشتار در تبلیغات
S6وجود هارمونی در تبلیغات
S7وجود فرم مناسب در تبلیغات

W1تنوع زیاد جنس تابلوها
W2ناهمخوانی رنگ تابلوها
W3عدم رعایت استاندارد رنگ ها در
ضوابط
W4عدم هماهنگی با معیارهای ایرانی
اسالمی
عدم خوانایی عناصر تصویری در تبلیغات
W5عدم نورپردازی مناسب جهت
سهولت درخواندن
W6عدم ارتباط تبلیغات با ساختمان ها
 W7تقلید صرف از روش ها و الگوهای
تبلیغاتی دیگر شهرها کشورها

 O1ارتقا سطح تبلیغات در
محدوده مورد مطالعه
 O2افزایش وجود سکنه
در محدوده
 O3تبدیل محدوده به
یک محور تبلیغاتی

 T1نارضایتی ساکنان از
محل زندگی
 T2عدم کسب موفقیت در
امر تبلیغ
 T3ایجاد مشکالت دسترسی
در محدوده مورد مطالعه
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با بررسی های صورت گرفته در محدوده مورد مطالعه مشخص گردید که در طراحی تابلوهای تبلیغاتی معیارها و مولفه های
آسایش بصری مورد توجه نسبتا کمی قرار گرفته اند و از طرفی متریال و رنگ های بکارگرفته شده در تابلوها هماهنگی و
همخوانی الزم با جنس نمای ساختمان های موجود در خیابان را ندارد .نورپردازی مناسب نیز در کل محدوده صورت نگرفته و
روشنایی صرفا روشنایی حاصل از چراغ های نصب شد ه در خیابان است که این امر به خودی خود باعث کاهش قدرت پیام رسانی
و انتقال مفاهیم و پیامها به مخاطب می گردد .در نتیجه در محورهاشمیه توجه و بازبینی در تابلوهای نصب شده می تواند موجب
زیبایی و بهبود منظر محدوده شده و ارتباط کافی در آرامش شهروندان و استفاده کنندگان از فضا را برقرار کند .با توجه به مطالب
یاد شده فوق می توان پیشنهادهای راهبردی از جمله تشویق استفاده از تابلوهای با زمینه های رنگ و جنس نسبتا یکسان در
تبلیغات را ارائه داد .به نظر می رسد به دلیل عدم رعایت استانداردها و دستورالعمل های موجود و استفاده از تابلوهای غیرمشابه،
جذابیت و تاثیر مورد انتظار از سوی شهروندان حاصل نگردیده است .لذا با راهکارهایی همچون در نظر گرفتن تابلوهای با رنگ
زمینه استاندارد و مشابه مطابق دستورالعمل ها می توان به هدف مورد انتظار دست یافت.
نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می ده د توجه به عناصر بصری و رنگ در تبلیغات شهری تاثیر مستقیم و بسزایی در
افزایش کیفیت مناظر شهری و آرامش روان شهروندان داشته لذا پیشنهاد می شود به منظور بررسی دقیق تر موضوع در
پژوهشهای آتی نمونه های تحقیقاتی از خیابان هایی با عملکرد های متفاوت انتخاب شوند تا بتوان بر اساس نوع خیابان و نیز
حجم تردد در آنها تاثیر عناصر بصری و رنگ های بکاررفته در تبلیغات محدوده های مورد نظر را بهتر مورد ارزیابی قرار داد.
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آتشین بار ،محمد ،6022 ،تداوم هویت در منظر شهری ،مجله باغ نظر ،شماره دوازدهم.
احسانی ،مرتضی ،6098 ،تبلیغات محیطی.
اسداللهی ،مصطفی ،6029 ،بررسی نقش عناصر محیطی در کیفیت بصری فضا ،منظر ،شماره هفتم.
امین پور ،کیوان ،6094 ،اهمیت تبلیغات نوین شهری و تاثیر آنها بر سالمت روانی ،دومین همایش ملی معماری و
شهرسازی.
پاکزاد ،جهانشاه ،عین اللهی ،کاوه ،6094 ،پالت رنگی تکنیک طراحی منظر رنگی شهرها ،نشریه معماری و شهرسازی آرمان
شهر ،شماره .61
پاکزاد ،جهانشاه ،6020 ،راهنمای طراحی فضاهای شهری ایران ،شرکت طرح و نشر پیام سیما ،چاپ اول.
حیدری ،امید ،زبردست ،لعبت ،عسگری راد ،فهیمه ،6092 ،مطالعات و ارزیابی تبلیغات محیطی در فضاهای شهری (مطالعات
موردی :حدفاصل میدان انقالب تا چهاراه ولیعصر تهران) ،علوم و تکنولوژی محیط زیست ،دوره بیست و یکم ،شماره سوم.
داوری نژاد ،مسعود ،شعبانی ،منصوره ،6098 ،روانشناسی رنگ و کاربرد آن در شهر ،نشریه علمی-ترویجی مطالعات در
دنیای رنگ ،شماره .0
دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ،6091 ،مقررات ملی ساختمان ایران ،مبحث بیستم ،عالئم و تابلوها ،نشر توسعه
ایران.
زاهدی ،عارفه ،6098 ،نقش تابلوهای تبلیغاتی بر منظر شهری شیراز ،همایش ملی معماری ،فرهنگ و مدیریت شهری.
سازمان زیباسازی شهر تهران ،6092 ،خالصه گزارش چهارمین نشست تخصصی تبلیغات محیطی با موضوع شرکت های
تبلیغاتی و توانمند سازی تبلیغات محیطی.
شرکت مهندسین مشاور ایده پرداز ارم ،6091 ،طرح تفصیلی و دستورالعمل اجرایی تبلیغات شهری شهر مشهد.
صیاد بیدهندی ،لیال ،رسولیان ،سارا ،6094 ،تحلیل و بررسی تاثیر بیلبوردهای تبلیغاتی بر منظر شهری شهر الهیجان ،مجله
پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری ،دوره چهارم ،شماره .6
ضمیری ،مهسا ،شریفی نوغابی ،آزاده ،6099 ،تحلیل نقش عناصر بصری تابلوهای تبلیغاتی در منظر خیابان مدرس مشهد،
فصلنامه انسان و محیط زیست ،شماره .40
قلعه نویی ،محمود ،تدین ،بهاره ،6029 ،تهیه طرح جامع رنگی تالشی برای مدیریت رنگها در شهر(نمونه مطالعاتی :خیابان
سپه اصفهان) ،مجله مدیریت شهری ،شماره بیست و شش.
قلعه نویی ،محمود ،بهرامیان ،آرمین ،مدنی ،فروغ ،6093 ،نقش تابلوهای تبلیغاتی فروشگاهها در تغییر شکل منظر شهری
(مورد مطالعاتی :خیابان چهارباغ عباسی) ،نشریه مطالعات تطبیقی هنر ،شماره دوم.
کالن ،گوردن ،6021 ،گزیده منظر شهری ،منوچهر طبیبیان ،انتشارات دانشگاه تهران.

.62
.69
.83
.86
.88
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کامران ،افسانه ،6028 ،نشانه شناسی تبلیغات شهری در ایران (با تاکید بر بیلبوردهای سطح شهر تهران) ،فصلنامه انجمن
ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات.
محمدیان ،محمود ،6022 ،مدیریت تبلیغات ،نشر حروفیه
مسجد جامعی ،احمد ،6096 ،بایدها و نبایدهای تبلیغات محیطی ،نشریه شهر زندگی زیبایی ،شماره .6
مصوبه ساماندهی تبلیغات محیطی وشهری  ،شوراهای اسالمی شهر تهران .6020 ،
معین ،محمد ،6016 ،فرهنگ فارسی دکتر معین.
مولوی ،یعقوب ،احمدی ،طیبه ،6098 ،تاثیر تبلیغات تجاری شهری بر مصرف گرایی زنان شهر تهران ،فصلنامه مطالعات
توسعه اجتماعی-فرهنگی ،شماره .0
نادری گرزالدینی ،مرجان ،اردیبهشتی ،اطلس ،6092 ،نقش تبلیغات محیطی در آلودگیهای بصری فضاهای شهری ،نشریه
علمی تخصصی شباک ،شماره .01
نوایی ،حمید ،6029 ،نقش رنگ در مفاهیم اجتماعی امروز ،ماهنامه منظر ،دوره دوم.
26. Ertepp,Hakan, Kazumi 2009, The roll of shop signs in transforming urban fabric.
Turkey: Demartment of Communication Design.
28. Shelton,Barrie,2005,learning from jepanese city, Taylor and Francis, londan .
29. Takahashi,M.,F.Tomomi,Sh.Masako,S & Kazuhiro,S.2007.Analysis of colors used on
outdoor advertising in urban landscape: a case study in Osaka city .
30. Venturi,Rabert and et al. 1997. Learning from lasvrgas. Cambridge: MIT Press.
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27. J.Itten, A.Shrreh, "The Art of color", Yasavoli Publications, Tehran, 2012 .
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)51 :تابستان  ،5011جلد یک

امکانسنجی تأثیرپذیری از فضاهای شهری دوره رنسانس اروپا در
میدان نقش جهان اصفهان
مهدی رحمانی* ،1سوشیانت نصیری کیا ،2محمدعلی
کاظمزاده رائف ،3صبا میر

دریکوندی4

تاریخ دریافت3033/31/13 :
تاریخ پذیرش3033/30/13 :
کد مقاله15390 :

چکـیده
در فضاهای شهری ایران که در طول سالیان متمادی تحت تأثیر آموزهها و الگوهای فکری و هنری این سرزمین
شکلگرفتهاند .میادین شهری را میتوان مهمترین فضای زندگی شهری و جمعی در فضای شهرها دانست .در عصر
صفوی و بهویژه در دورهی شاهعباس کبیر ،با رونق گرفتن فرهنگ و هنر در شهرها ،معماران عصر صفوی کوشیدند تا با
حفظ ویژگیها و ارزشهای معماری ایرانی ،با تبادالت فرهنگی و هنریای که با دنیای غرب در عهد رنسانس بهواسطه
ارتباطات تجاری و سیاسی داشتند ،نوآوریهایی را در زمینه معماری و شهرسازی به منصه ظهور برسانند .که از این
نوآوری میتوان به افزایش بار بصری در فضای شهری و دادن نقش نمادین به بناهای همگانی اشاره نمود .میادین دوره
رنسانس غالباً به عنوان نماد یا به صورت زمینه ای برای یک مجسمه ،دارای بنای یادبود یا یک المان شهری بودند و
همچنین بعضاً واجد صحنی مقابل یک ساختمان مهم به کار می رفته اند .میدان نقش جهان اصفهان را میتوان از جمله
فضاهای شهری تاریخی دانست که تقریباً دست نخورده باقی مانده است .این میدان در ابعادی به عرض  369و طول 933
متر بنا شده است که بدنه آن دارای دو طبقه می باشد .و از نظر نوع هندسه ،تناسبات ،محورگرایی ،نشانه های شهری و
بسیاری از اصول و قواعد شهرسازی و طراحی شهری شباهت های زیادی به میادین اروپا در دوره رنسانس دارد .در این
پژوهش سعی شده که ضمن مطالعه میزان تأثیرپذیری فضای شهری میدان نقش جهان اصفهان از فضاهای شهری
سنتی ایران ،در مورد امکان تأثیرگذاری مفاهیم و عناصر شهری میادین رنسانس اروپا نیز بررسی انجام پذیرد.

واژگـان کلـیدی :فضای شهری ،شهرسازی رنسانس ،دوره صفویه ،میدان نقش جهان اصفهان

 -5دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان ،اهواز ،ایران (نویسنده مسئول)
mehdirahmani7060@yahoo.com

 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان ،اهواز ،ایران
 -3عضو هیأت علمی گروه مهندسی معماری مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان ،اهواز ،ایران
 -0مدرس مدعو گروه آموزشی مهندسی معماری مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان ،اهواز ،ایران
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مطالعه شهر از دوران کهن ،به خصوص شهرهای ایران بعد از اسالم ،تا زمانی که شهرسازی از لحاظ ورود مفاهیم تازه ،غریبه
و گسستن از ارزشهای گذشته خود قرار نگرفته است ،گویای آن است که همواره میدان نیز همچون دیگر اندام های موثر و
کارکردی ،در حیات جاری شهر ،حضوری مؤثر دارد به طوریکه میدان از دوره سلجوقیان به بعد شروع به تثبیت خود کرد و در دوره
صفویه به مفاهیم عمیق وکارآمدی در معماری و شهرسازی رسیده و در دوران قاجار به نهایت نقش خود دست یافته است( .شفیعی،
 )2 ،3150یکی از مهمترین ساختار هر شهر میادین هستند .میادین شهری دارای مقیاس و عملکردهای مختلف و به مثابه مکان
مالقات شهرنشینان و پاسخگوی فرصتهای اجتماعی فراغتی شهروندان می باشد .سلسله صفوی در چارچوب ساماندهی و
سازماندهی فضایی شهر اصفهان اولین حرکت شهرسازی را با برنامه ریزی و طراحی میدان نقش جهان آغاز کرد .بررسی بناهای
پیرامون آن نشان میدهد که یک میدان حکومتی بود و محل ارتباط حکومت با مردم و بستری مناسب برای مادّیت و عینیت
بخشیدن مفاهیم سیاسی ،عقیدتی ،اقتصادی ،اجتماعی و القاء تعابیر جدید از دین و حکومت بوده است).احمدی )11 ،3151 ،میدان
نقش جهان اصفهان تنها فضای شهری عمده است که نسبتاً دست نخورده باقی مانده و تنها مثالی است که به عنوان نمونه فضای
شهری در مقیاس شهر میتوان د مورد بحث قرار گیرد .اصوالً در مقایسه با کشورهایی مانند ایتالیا و فرانسه فضای شهری به صورت
میدان های عمومی چندان در شهر های ایران وجود نداشته است .حتی کشور های ایتالیا و فرانسه و بهویژه ایتالیا از نظر فضای
شهری از سایر کشور های اروپایی مانند انگلستان غنی ترند (توسلی.)29 ،3151 ،
در دوران رنسانس ،تقارن و توازن دوران رومی ها مجدداً احیا شد و بقول آلبرتی ) (3511میدان چیزی جز یک تقاطع بزرگ
شده نیست که فضایی را برای عرضه کاال و نمایش بازی)شامل تئاتر ،سیرک و استادیوم گالدیاتورها( فراهم می کرد ،چیزی
نیست به غیر از میدانی که با پله محصور شده باشد).بانی مسعود )222 ، 3153 ،معماران رنسانس با اعتقاد به اینکه بناهایشان
بایستی به یک نظم عالی تعلق داشته باشد ،به سیستم تناسبات ریاضی یونان رجوع نمودند .همانگونه که یونانیان هندسه را به
صورت هندسه ای می پنداشتند که به صدا برگردانده شده ،معماران رنسانس هم معتقد بودند که معماری ریاضیاتی است که به
واحدهای فضایی برگردانده شده است(.دی .کی .چینگ)132 ،3150 ،

-2سؤال تحقیق
فضای شهری میدان نقش جهان اصفهان به چه میزان تحت تأثیر فضاهای شهری سنتی ایران و رنسانس اروپا بوده است؟

-3روش تحقیق
این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی نگاشته شده است و با استناد به منابع کتابخانه ای و بانک های اطالعاتی همچون
مقاالت و مطالب موجود و مرتبط با موضوع در سایت های معتبر انجام شده است .در این پژوهش طرز تفکر استنتاجی و توصیفی
تحلیلی رویکرد و روش اصلی تفسیر ها بوده است .بدین گونه که در هر مرحله با تحلیل نمونه موردی های شاخص به کمک
تصاویر مرتبط و نتایج تحلیل نیز در قالب جدول ،نمودار یا گراف جهت قابل درک بودن مطالب قرار داده شده و در نهایت جمع
بندی و نتیجه گیری استفاده شده است.

-4پیشینه تحقیق
در کتاب تاریخ معماری جهان ،فرانسیس دی .کی .چینگ ،رنسانس را تولدی دوباره در جهت تحوالت فرهنگی و فکری پدید
آمده در ایتالیا در طول قرن پانزدهم توصیف می کند(.دی کی چینگ و همکاران .)3115 ،به عقیده دیوید وتکین در کتاب تاریخ
معماری غرب( )3153آشنایی با رنسانس پس از سال  3933تا حد بسیار زیاد به شکل جزئیات تزئینی از راه رسیده از میان
کشورهای مختلف اروپایی ،فرانسه بلند پروازانه ترین و پر دامنه ترین معماری رنسانس را پدید آورد(.دیوید وتکین)3153 ،
محمد توسلی و ناصر بنیادی در کتاب طراحی فضای شهری ،بر این باورند که میدان نقش جهان اصفهان تنها فضای شهری
عمده است که تاکنون نسبتاً دست نخورده باقی مانده است و تنها مثالی است که به عنوان نمونه فضای شهری در مقیاس شهر
میتواند مورد بحث قرار گیرد(.توسلی  )3151 ،شفیعی در مقاله بررسی سیر تحول میادین در سه دوره صفوی ،قاجار و پهلوی با
نگرش های تاریخی ـ تکاملی و شکلی(سبک اصفهان و تهران) فضاهای شهری نمادی از فرهنگ قومی و محصول اندیشه و
عملکرد اجتماعی و اقتصادی زمانه خویش اند .میدان یکی از نمونه های بارز عناصر شهری به عنوان بازگو کننده تمامی وقایع عمر
خود است(.شفیعی )3150 ،سید محمد حسین رضوی نیا در مقاله بررسی نشانه شناختی مکتب اصفهان در شهرسازی و معماری
بیان می کند که معماری مکتب اصفهان ،از عقاید عرفانی حاکم بر این عصر بهره جسته و در طرحی دقیقاً پیش بینی شده،
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ساختاری هماهنگ را تشکیل داده که هر جزء از اجزاء آن ،در مجموعه کالن ترِ شهر ،در ارتباطی معنادار با سایر اجزاء قرار می
گیرد(.رضوی نیا)3156 ،

-5بیان مسأله

 -1-5سیری در معماری و شهرسازی دوره صفویه
شکل گیری دولت صفوی و از آن ره مکتب اصفهان در شهرسازی را میتوان با سازمان یابی دول مرکزی و قاهر اروپائی بعد
از دوران رنسانس و شکل گیری باروک(قرن هجدهم میالدی) مقایسه نمود .با این مقایسه سازمان دیوانی دولت صفوی و سبک
هنری ناشی از آن(در زمینه شهرسازی) نسبت به سازمان دولتی و سبک هنر های کشور های اروپائی(در زمینه شهرسازی) در دوره
رنسانس(دوره تاریخی هم عصر دولت صفوی) هنوز گامی به جلو دارد در حالی که نو اندیشان و نوپردازان دوره رنسانس در پی
سازمان بخشیدن به شهر قرون وسطایی اروپائی و تحقق بخشیدن به « آرمان ـ شهر » هایشان هستند .مکتب اصفهان الگوی
آرمانی خود را به اجرا در می آورد« تلفیقی دقیق و روشن از موجود و مطلوب را عرضه می دارد »(.حبیبی )53 ، 3152،
دوران صفویه در تاریخ معماری و شهرسازی ایران دورانی طالیی به حساب می آید .در این دوران عالوه بر ایجاد شهرهای
جدید ،شهرهای متعددی بهویژه شهرهایی که از جنبه مذهبی و یا اقتصادی واجد اهمیت بودند ،توسعه و گسترش می یابند(.مهجور،
 )3 ،3121در دوره صفویه بنای شهرهای جدید و گسترش شهر های قدیمی بر مبنای طرح جامعی که از قبل مورد مطالعه و
بررسی قرار گرفته بود ،صورت می گرفت؛ چنانکه به شهادت مدارک تاریخی ،آماده سازی و ساماندهی شهر قزوین برای تختگاه
شدن از سال  593ه  .ق آغاز گردید و بیش از پانزده سال بطول انجامید تا در زمان مناسب یعنی سال  562ه  .ق کار انتقال
پایتخت صورت پذیرفت .در این طرح جامع ،موجبات گسترش شهر در جانب غرب ،شمال و شرق فراهم گردید و با برنامه ریزی
بخش های تازه ساز شهر با ظرافتی خاص در کنار محلههای قدیمی قرار گرفت و به دور از ایجاد آشفتگی ،با آن ها پیوند و
ارتباطی مطلوب برقرار نمود(.مهجور )62 ، 3121 ،

تصویر  -1قزوین در عصر صفویه
()khiaraji.blogfa.com
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اوج شکوفایی شهرسازی دوران صفویه در اصفهان به ظهور می رسد که در شهرسازی آن دوران سه رابطه ی انسان با خدا،
انسان با انسان و انسان با طبیعت مورد توجه خاص قرار می گیرد .شاهعباس در سال  3333هجری میدان نقش جهان ،مسجد
جامعی در ضلع جنوبی میدان ،دولتخانه و مسجدی روبروی آن ،بازار و بناهای دیگری در اطراف میدان بنا کرد .در مکتب اصفهان با
تلفیق طراحی اندامین(ارگانیک) و خردگرا(راسیونال) بی هیچ مداخله سنگینی در بافت کالبدی و سازمان فضایی کهن ،راستای
توسعه و گسترش تازه ی شهر به گونه ای منطقی و بخردانه تعریف می گردد .محور چهارباغ به عنوان لوالئی خطی بین سازمان
فضایی کهن و نو ،با عبور از محور زاینده رود(به عنوان محوری طبیعی و اندامین) عمالً ترکیبی از طبیعی و مصنوع ،اندامین و
منطقی ،نظم و بی نظمی و  ...را عرضه می دارد .میدان نقش جهان به عنوان مرکز جدید شهر و نماد دولت قاهر و قدرتمند
صفوی ،با آن که الگوی خود را از میدان کهنه اصفهان ،میدان حسن پادشاه تبریز و میدان عالی قاپو قزوین می گیرد .ولی این
الگوی کهن را نظمی کامالً منطقی می بخشد و با دقتی بی نظیر به ترکیب و تنظیم هندسی و فضایی عناصر پیرامونی و درونی آن
می پردازد .نقش جهان قوی ترین و ظریف ترین بیان ترکیب کالمی مکتب اصفهان است .دقت هندسی و تعریف مناسبات فضایی
در میدان نقش جهان(ساخته و پرداخته شیخ بهائی و موالنا علی اکبر اصفهانی) را میتوان با دقت هندسی و تناسبات مطروحه در
دوره رنسانس و بعد از آن در خلق سازمان فضایی نمادین و فضاهای شهری(ساخته و پرداخته صاحب کالمانی) چون لئوناردو
داوینچی ،میکل آنژ و . ..مقایسه کرد (.شیری  ،؟  626 ،و  ) 622میدان های رنسانس عالوه بر کاربرد های عملی فوق ،در مواقع
بسیاری تنها به عنوان نماد و یا برای زیبایی به صورت زمینه ای برای یک مجسمه و یا بنای یادبود و یا به صورت جلوخان(صحن
مقابل یک ساختمان مهم) به کار می رفته است(.پاکزاد ) 100 ،3152 ،نتیجه این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی پس از تبیین مطالب
حاضر در پی یافتن تأثیر فضای شهری صفوی ایران و رنسانس اروپا در فضای شهری میدان نقش جهان اصفهان می باشد.

تصویر  -2اصفهان در عصر صفویه()ekrebozorg.ir
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الزم به یادآوری است که از خصوصیات کلیدی شهرسازی صفویه بهویژه در اصفهان ،طرح چهار باغ است که عملکردی
تفریحی داشته(.پیرنیا )215 ،3165 ،و در آن رابطه انسان با طبیعت بسیار مورد توجه قرار گرفته است .به گفته کمپفر(شاهعباس
خیابان ها را مشجر کرد و بزرگان و اعیان نیز به چشم و همچشمی یکدیگر در باغ های خود درخت غرس کردند().کمپفر،3161 ،
)316
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تصویر  -3مدرسه چهارباغ اصفهان()umeblog.ir

تصویر  -4خیابان چهار باغ اصفهان()alibaba.ir

از این دیدگاه ،نظام شهرسازی صفویه در جستجوی فضاها و عناصر رمزی است ،چنان که با عناصر آب ،صوت ،نور ،گیاه،
رنگ ،افق و  ...با عبور از واقعیت به مجاز برسد(.جدول شماره  )3متفکران و طراحان نظام شهرسازی دورۀ صفویه به دنبال شکل
گیری پیوند کالبد و معنا و کیفیت این ارتباط بوده اند تا از بقای ظاهری و باطنی آن ،نگاه خداوند را نه تنها از آیات آن در کتاب
وحی ،بلکه در عالم او نیز بتوان دریافت کرد .لذا مصداق های زیادی در ارتباط با فضای رمزی و عبور از واقعیت به مجاز ازطریق
بهره گیری از طبیعت به منظور ایجاد حس مکان در مجموعه جدید شهری)باغشهر( اصفهان در قالب عناصر شهری مستتر است(.
احمدی )11 ،3151 ،در نظام شهرسازی دورۀ صفویه پل فراتر از راه می باشد .قرارگیری شهر اصفهان بر کنار زاینده رود و ضرورت
ارتباط با محدوده های واقع بر کرانه دیگر رود ،از دیرباز سبب ایجاد پل هایی بر رودخانه زاینده رود شده است .با استقرار سلسله
صفوی ،در چارچوب ساماندهی و سازماندهی شهر اصفهان ،ایجاد محوری جدید در غرب و جنوب شهر با نظمی نو مطرح می شود
و پل ها بخشی از ستون فقرات مجموعه جدید شهری اصفهان می گردد(.احمدی)15 ،3151 ،

تصویر  -5پل خواجو اصفهان دوره صفوی( )komakmemar.irتصویر  - 6نمونه باغشهر قزوین()farsnews.i r
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جدول  -1تجلّی نظام مادی و معنایی در شکل گیری کالبد شهر اصفهان در دورهی صفویه(احمدی 44 ،1331 ،و)42

نظم آب
ساکن

 نمایش آب به صورت خطی ،سطحی ،حجمی و خطی عمودی؛استفاده از خاصیت آینه ای آب بر محور عمودی دید؛استفاده از خاصیت شفافیت آب برای از میان برداشتن مرز بین واقعیت ومجاز از طریق یکی کردن ماده و تصویر آن در آب که امری غیرماده
است.
 پیدا و پنهان کردن آب؛افزایش حجم آب از طریق جوی های عریض؛ افزایش حرکت آب از طریق جوی های باریک؛ ریزش آب از روی سکوها به صورت آبشارهای کوچک و بزرگ برایایجاد آواها؛

نظم آب
جاری

 تقویت سازماندهی فضایی خیابان چهارباغ با تقویت هویت کالبدیمحورهای اصلی آن؛
 تقویت سرزندگی و تجسّم بهشت زمینی در باغشهر اصفهان؛ -تلفیق چشمانداز زاینده رود با مکانیابی بناهای مهم شهر؛

نظم هوا

استقرار بر اساس توافق اقلیمی و انطباق محیطی) همدلی موزون باطبیعت(؛
 ایجاد محصوریت در بدنه میدان نقش جهان برای جلوگیری از نفوذ بادمزاحم؛
 مجموعه جدید شهری اصفهان در دوره صفویه دارای رون) جهت (اصفهانی بوده
است تا بتواند از حداکثر هوای مطبوع برای ایجاد آسایش بهره ببرند.
ایجاد دیدرو به جای راهرو در محورهای اصلی؛ایجاد مخروط دید به جای زاویه دید در محورهای اصلی به دلیل کاشتگیاهان سایه گستر؛
ایجاد محصوریت و جلب تمرکز در دید؛ تأکید بر محورهای عمودی دید با کاشت درختان مرتفع به صورتردیفی و ایجاد بدنه سبز؛
 ایجاد تنوع رنگی در محیط با ترکیب گل ها و گیاهان؛ ترکیب گوناگون از بافت های ریز با درشت گل ها و درختان؛تراکم مجازی بهواسطه شیوه کاشت پنج نقطه ای؛الگوی مثالی باغ بهشت ،الهام بخش حس مکان از طریق نظام کاشت بانظام های سایه ،منظر و آوا؛
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نظام مادی و
معنایی

نظام شهرسازی دورهی صفویه

مصادیق

نظم گیاه
کاشت درختان سایه افکن و بلند در محور اصلی خیابان به صورت خطیو ایجاد بدنه سبز؛
ایجاد بنه گاه برای نشیمن تابستانی در ایجاد محیط فرح بخش که حسمکان را القاء می کند؛
 درختان متناسب با ویژگیهای شکلی و مکان استقرار آن ها برای عبورنسیم و باد از میان شاخ و برگ برای ایجاد صدای حرکت باد در میان
درختان؛
استفاده از نظام کاشت پنج نقطه ای برای جلب پرندگان و استفاده ازآوای خوش آن.
استفاده از رنگ هایی در نمای بناها که با رنگ خاک هارمونی دارند.انطباق مسیر خیابان با شیب زمین.نظم خاک
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استفاده از عناصر طبیعی به مثابه آیات و نشانه های خدا؛ وجود حوض های آب در درون میادین ،مساجد و خانه ها؛ فرهنگ ایرانی ،انسان عنصری از عناصر طبیعت.میدان نقش جهان به منزله صحن مسجد شیخ لطفاهلل است که خودصحنی ندارد .نظم کیهانی خود را در تبدیل میدان نقش جهان به صحن
این مسجد می نمایاند که وجود آب و گیاه این خصوصیات را تأکید می
بخشد؛
میدان مفصلی است بین مسجد و کاخ) سیاست عین دیانت ماست و
دیانت عین سیاست ماست(مسجد و بازار ،یعنی مفصلی است بین عالم
دیگر و عالم مادی و در این اتصال تجلّی نظام کیهانی آشکار می شود.
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حضور یک بنای مذهبی در بدنه میادین به معنای تجلی گاه نظم کیهانی
و مرکزیت ساخت به امر فرهنگ.

نظم مقدس

تبلور مفهوم توحید در عبادت از طریق جهت گیری مساجد دور میدان بهسمت کعبه؛
 طراحی هندسی مسجد جامع و مسجد شیخ لطف اهلل برای تقارنمستقیم قبله و محراب از سویی و هماهنگی با شبکه خیابان و حفظ نظم
هندسی با  45درجه پیچش به سمت جنوب معابر اصلی از نظم آسمانی
شکل می گیرد.
معابر اصلی از دروازهها به مرکز شهر که با مسجد جامع شناخته میشود ختم می شود .بنابراین مقصد آن ها فضایی است که نشانه آن نظم
کیهانی است.
انطباق مسیر معابر با نمادها و نشانه های نظم مقدس) مناره ها و
گنبدهای اماکن مذهبی(.
 تبلور وحدت معنایی کاربرها بیش از هماهنگی ظاهری در بدنه میداننقش جهان؛
تثبیت افق دید در طول میدان نقش جهان که باز بودنش به سویآسمان ،زمین و آسمان را به هم پیوند می زند که نوعی تفکر عرفانی می
باشد؛
استفاده از مقوله سهندوارگی سطحی از طریق نمایان کردن و چشمگیر
بودن المان های شاخصی همانند مسجد جامع و مسجد شیخ اهلل.

 -2-5نگاهی به فضاهای میادین شهری اروپا در دوره رنسانس
نفوذ آلبرتی را میتوان در شهر پیئنتسا دید که از سال  3063میالدی به بعد در نزدیکی سیینا به نخستین شهر آرمانی عصر
رنسانس به دستور پاپ پیوس دوم یعنی آینیاس سیلویوس پیکولومینی انسان گرای ساخته شد .این شهر جذاب،که امروزه نیز به
همان شهر دست نخورده ی سده پانزدهمش به حیات خود ادامه می دهد ،بر محور میدانی شکل گرفته است که کلیسای جامع،
کاخ اسقف ،کاخ پیکولومینی و ساختمان شهرداری ،همگی از کارهای برناردو روسلینو ( 3060 – 3035میالدی) معمار فلورانسی با
نظارت شخص پاپ پیوس دوم ،در آن واقع شده اند .این میدان پرسپکتیوی دیدگانی با طراحی دقیق است که در آن کاخ های دو
سوی کلیسا با زاویه شیبدار همانند بال های یک صحنه تئاتر برپا شده اند(.وتکین)226 ،3153 ،

15

تصویر  -7میدان پالزا د آرماس ()kojaro.com

تصویر  -1میدان پالزا د آرماس()kojaro.com

دومین میدان مهم دوره رنسانس معروف به میدان دوکاله در ویگه وانو ساخته شد .که بر خالف الگوی باال به صورت میدانی
محصور و رواق های پیرامونی در سال های  3051 – 3059بود .شاید بهتر باشد این طرح ها را همسان سازی بدنه های یک
میدان قرون وسطایی و پیش درآمدی بر میادین باروک قلمداد نمود(.پاکزاد)101 ،3152 ،

(تجزیه و تحلیل :نگارندگان)

(تجزیه و تحلیل :نگارندگان)

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)51 :تابستان  ،5011جلد یک

تصویر  -3میدان دوکاله ویگه وانو()ekrebozorg.ir

تصویر -14میدان دوکاله ویگه وانو()ekrebozorg.ir

خلق میدان یا فضای محصور نه به وسیله تسلط یک عنصر یادمانی بر فضا ،بلکه توسط هماهنگی عناصر موجود احتماالً جالب
ترین پدیده در دوران رنسانس می باشد .چنین میدان هایی اساساّ ماهیتی مسکونی داشتند و تنها ورود وسایل نقلیه متعلق به
ساکنین واحد های مربوطه به این فضاها مجاز بود(.پاکزاد )109 ،3152 ،میدان های پالس دوگا که ابتدا پالس رویال خوانده می
شود و کاونت گاردن لندن (قرن  ) 31از جمله این میادین بودندکه تقریباً در اواخر رنسانس و اوایل دوران باروک شکل گرفتند.
(موریس.)329 ،3126 ،

تصویر  -11میدان پالس رویال()kojaro.com

تصویر  -12میدان پالس رویال ()kojaro.com

(تجزیه و تحلیل :نگارندگان)

(تجزیه و تحلیل نگارندگان)
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نمایش یک میدان ایده آل که توسط فرانچسکو دی گیور گیو و پیرودال فرانچسکا در قرن پانزدهم تهیه شد ،گروهی از تک
بناهای عظیمی را نشان می دهد که بر روی کرسیهای خاص خود قرار گرفته اند .پله های متعددی سطح پایینی میدان را با سطح
کرسی ها متصل کرده است(.پاکزاد)101 ،3152 ،

تصویر  -13تصویر ایده آل رنسانس از میدان(اصل انسداد گشتالت)(( ) kojaro.comتجزیه و تحلیل :نگارندگان )

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)51 :تابستان  ،5011جلد یک

میادین دوره رنسانس بر اساس عملکرد ترافیکی به سه دسته تقسیم می شوند:
 .3فضاهای تردد هم برای پیاده ها و هم برای سواره ها مورد استفاده قرار می گرفت.
 .2میادینی که برای تأمین دسترسی بوجود آمدند.
 .1میدان به عنوان یک فضای پیاده که تردد وسایل چرخدار در آن ممنوع بود.
این میدان ها تحت تأثیر سه نوع بنا قرار داشتند:
 .3ساختمان های مذهبی و عمومی
 .2ساختمان های مسکونی
 .1بازار و سایر ابنیه تجاری(اصغری)2 ،3156 ،

 -3-5تحلیل کالبدی فضای میدان نقش جهان اصفهان با تأکید بر سبک ،هندسه و خصوصیات
معماری
میدان مکانی محصور با عناصری خاص است،که به نوعی مفهوم میانه و محاط را به ذهن متبادر می کند ،که البته محل
برپایی و یا برگزاری فعالیتی نیز هست).دهخدا )3121 ،از میان عناصر و مفاهیم تعریف کنندۀ میدان جداره و میانة آن مهم ترین
ارکان هستند ،که عالوه بر تعریف ظاهری و مادی میدان ،در تعریف هویت ذهنی)یا معنوی(و غیرمادی آن نیز ایفای نقش می
کنند .میانه یا مرکز میدان مفهومی است که در فرهنگ ایرانی اهمیت ویژه ای دارد .مرکز میادین ایرانی عمدتًا تهی بوده و یا به
عناصری مقدس چون آب اختصاص می یافت .در واقع به تبع تفکر تنزیه و ویژگی های فرهنگی ،تعبیة عناصر ثابت به ویژه ساخته
های انسان )مثل مجسمه(در میانة میادین رایج نبوده است).نقی زاده  (20 ،3119میانه میدان محل عناصر ،طبیعی آب نما و
درخت و یا حّتی سقاخانه بود .آب یکی از عناصر اصلی در بسیاری میادین بود .به طور کلی« میادین فضایی برای مکث و سکون
هستند که در قلمرو فضاهای عمومی از دیروز تا امروز ،توسعه مفهومی مشابهی یافته اند جداره های میدان نقش جهان ،در جبهه
شرقی به مسجد شیخ لطف اهلل ،اثر استاد محمدرضا اصفهانی ،در ضلع غربی به عمارت عالی قاپو ،در ضلع شمال به بازار قیصریه و
در ضلع جنوبی به مسجد امام)یکی از بزرگترین مساجد شهر اصفهان) ،اثر استاد علی اکبر اصفهانی ،اختصاص یافته است(.رضوی
نیا)96 ،3152 ،

تصویر 14و  -15استفاده از عنصر آب در میدان نقش جهان اصفهان()chamedanmag.com
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 -4-5سبک
بارزترین ترکیب کالمی مکتب اصفهان در مجموعه های کالبدی ـ فضایی به کار گرفته می شود ،بر این مبنا ،هر مجموعه
زیستی (شهر و یا روستا) از این پس دارای یک میدان و یا مرکز ثقل خواهد بود .در هر رده ای از سلسله مراتب مکانی ،اجتماعی و
اقتصادی مجموعه و یا کانون زیستی ،این میدان دریچه ای است .که دولت صفوی از این طریق خود را به جهان پیرامونی می
نماید .عناص اصلی حکومتی و دیوانی ،مذهبی و اقتصادی و ...در کناره های آن جای می گیرند .این میدان در عین حال مکان
تقاطع گذر های اصلی و عبوری کانون زیستی نیز می باشد .این مرکز ثقلی که بنا به مورد نام های متفاوت نیز می یابد مکانی
است که در ان دولت قاهر صفوی با تسلط تام بر مبانی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی به نظارت بر امور و مراقبت بر
اوضاع می نشیند )حبیبی)53 ،3152 ،

در شهرسازی مکتب اصفهان ،دو روش طراحی اندامین (ارگانیک) و خردگرا (راسیونل) در هم می آمیزند و در توافق ،هماهنگی
و هم نوایی با یکدیگر مفهومی جدید از برنامه ریزی و طراحی فضایی را عرضه می دارند ،چنانکه بررسی منابع مکتوب و از این
دوره بهویژه در سفرنامه ها نشان می دهد ،بسیاری از محالت جدید شهری در خارج از باور های موجود شهر شکل می گیرند و
ضمناً ارتباط بسیار نزدیکی بین مجموعه ی شهر با مجموعه های زیستی پیرامونش برقرار می شود .بارو دیگر نقش دفاعی و
محصور و محدود کننده ی مرزهای گسترش شهر را ندارد(.خالصی)5 :3150 ،

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)51 :تابستان  ،5011جلد یک

تصویر 16و  -17میدان نقش جهان اصفهان (( )chamedanmag.comتجزیه و تحلیل :نگارندگان)

تصویر  11و  -13محوریت در میدان نقش جهان اصفهان(() chamedanmag.comتجزیه و تحلیل :نگارندگان)

 -5-5هندسه
میدان نقش جهان مستطیلی است به عرض  369و طول  933متر ،بدنه میدان دو طبقه و به صورت دو ردیف طاق نماست که
دور می گردد .در طبقه همکف بدنه میدان عمدتا یک ردیف دکان قرار دارد .سطح میدان تا دوره پهلوی یکدست بوده ،اما گفته می
شود در دوره صفوی ردیفی از درختان چنار اطراف میدان را می پوشانده است(.توسلی )29 ،3151 ،برخی جهت میدان را معلول
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محدودیت های نحوه قرارگیری ساختمان های موجود در زمان احداث میدان می دانند و برخی دیگر بر جهت عبور و مرور در شهر
و راسته بازار ها و گذر های حول و حوش میدان ،پیش از احداث آن ،تأکید می کنند(.توسلی)29 ،3151،

تصویر  24و  -21پالن میدان نقش جهان اصفهان(()umeblog.irتجزیه و تحلیل :نگارندگان)

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)51 :تابستان  ،5011جلد یک

معماری سنتی را میتوان بسط تم بنیادی دگرگونی دایره با عبور از مثلث و تبدیل شدن به مربع دانست .مربع بارز ترین فورم
آفرینش ،به مثابه زمین ،وضعیت قطبی کمیت را نشان می دهد ،در حالی که دایره ،به مثابه آسمان ،کیفیت را نشان می دهد.
ترکیب این دو به وسیله مثلث انجام می شود که هر دو جنبه را در خود دارد .مربع زمین بستری است که خرد متعالی بر اساس آن
در جهت یکپارچگی دوباره ی آن چه زمینی است با دایره ی آسمان اقدام می کند .مربع ،به عنوان نماد تجلی آخرین دنیای خلق
شده ،با وارونه کردن این تشابه به اولین بر می گردد .بنابراین بیت المقدس آسمانی به کیفیات ابدیت و ثبات اش به صورت یک
دیده می شود » .مربع کرده دایره « مربع دیده می شود(.کرباسیان)6 ،3150 ،
عدد چهار نهایتاً جهان طبیعت را ارائه می دهد و گرایش به سوی ماده را عرضه می کند .عدد چهار ،چهار وجهی بودن بعضی
از پدیده ها نظیر جهات اصلی جغرافیایی و فصول سال را نشان می دهد .تمثیل آن در اشکال مربع است عدد پنج را به منزله
شکوفایی یا جوهر حیات می شناسند .پنج در طبیعت نیز نقش حیات بخش دارد .مثالً گل داوودی و گل سرخ مانند همه گیاهانی
که میوه خورا کی دارند ،پنج گلبرگی است .از این رو عدد پنج نشانه هایی از غذای کامل را نزد انسان تداعی می کند .پنج ضلعی
به منزله نماد زندگی ،خاصه زندگی انسان است )لولر .)23، 3161 ،عدد شش در فرهنگ اسالمی ،تعداد ایام خلق کل عالم هستی
است .عالوه بر آن ،این عدد نماد عالم طبیعت است .چنان که سهروردی در رساله فی حقیقة العشق از آن به عنوان زندان شش
جهت یاد می کند .در همان رساله در تعبیری شش طناب را به شش جهت نیز اطالق نموده است .پروفسور دوناتو ،معماری و
شهرسازی اسالمی را بر خالف ظاهر ارگانیک آن ،دارای مبانی دقیق هندسی می داند .وی با بررسی نقوش هندسی اسالمی از
مربع به عنوان نماد جهان به شش ضلعی در گره چینی می رسد(.کرباسیان)6 ،3150،

تصویر  22و  -23میدان نقش جهان اصفهان(( )umeblog.irتجزیه و تحلیل :نگارندگان)

نتیجه گیری
با پیدایش دولت صفوی و قدرت یافتن آن در عصر شاهعباس کبیر ،مکتب اصفهان در شهرسازی به وجود آمد که میتوان این
شیوه را با سبک های رایج شهرسازی در اروپای دوران رنسانس مقایسه نمود .سبک معماری و شهرسازی دوران صفوی را در حوزه
هایی ،میتوان از سبک معماری و شهرسازی اروپا در دوران رنسانس فراتر دانست .زیرا در آن زمان اروپاییان غالباً در پی
سازماندهی به شهرهای قرون وسطایی خود بودند .در دوره صفویه ،توسعه شهرها و بنای شهرهای جدید ،طبق یک طرح جامع
مشخص و از پیش مورد مطالعه قرار گرفته ،انجام می گرفت .میادین دوره رنسانس عمدتاً به صورت میدانی محصور و رواق هایی
پیرامون آن ساخته می شدند .که این محصور بودن ،بهواسطه هماهنگ بودن عناصر موجود در فضا ،انجام می پذیرفت .یک میدان
51

ایده آل از نظر پیرودال فرانچسکا ،گروهی از تک بناهای عظیمی را که بر روی کرسی های خاص خود قرار گرفته اند ،شامل می
شد .عدد چهار که در اکثر میادین نمایش داده شده ،نماد عالم طبیعت و جهات اصلی جغرافیایی و همچنین فصول چهار گانه سال
بودند .میدان نقش جهان اصفهان نیز به صورت چهار گوش طراحی شده است که نشانه ای از عالم طبیعت و جهان هستی را به
ذهن متبادر می نمود .میدان نقش جهان اصفهان نیز به میزان قابل توجهی تحت تأثیر فضاهای شهری دوران تاریخی پیش از
صفویه باالخص دوره تیموری در ایران و دوره رنسانس اروپا قرار گرفته است .میادین شهرها در دوره صفوی عمدتاً توسط بناها و
عناصر ساختمانی مهم حکومتی ،مذهبی ،اجتماعی و اقتصادی محصور شده اند .و مهم تر از آن ،اینست که در این فضاهای شهری،
فضای میانی و مرکز میدان واجد اهمیت زیاد مبتنی بر اندیشه و فرهنگ دیرینه ایرانی بوده است.
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شفیعی ،الهام ،3150 ،بررسی سیر تحول میادین در سه دوره صفوی ،قاجار و پهلوی با نگرش های تاریخی ـ تکاملی و
شکلی)سبک اصفهان و تهران( ،کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران ،معماری و شهرسازی ،تهران ،مرکز
همایش های بین المللی صدا و سیما.
توسلی ،محمود ،بنیادی ،ناصر ،3151 ،طراحی فضای شهری فضای شهری و جایگاه آن ها در زندگی و سیمای شهری،
انتشارات شهیدی .
دهخدا ،علی اکبر ،3121 ،لغت نامه دهخدا ،انتشارات دانشگاه تهران.
شیری ،الهام ،سعیدی ،مهدی ،مقایسه مکتب شهرسازی اصفهان با رنسانس در اروپا ،نشریه معماری و شهرسازی اسالمی
پیرنیا محمد کریم ،3165 ،شیوه های معماری ایرانی ،تدوین غالمحسین معماریان ،موسسه نشر هنر اسالمی.
پاکزاد جهانشاه  ،3152 ،تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا از آغاز تا انقالب صنعتی ،تهران ،انتشارات آرمان شهر.
حبیبی محسن ،3152 ،از شار تا شهر ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران،
مهجور ،فیروز ،3121 ،ویژگیهای شهرسازی در شهرهای دوره صفویه ،پژوهش های جغرافیایی ،شماره16
خالصی ،مرضیه ،3150 ،جایگاه میدان نقش جهان و توپخانه در توسعه بافت شهر های اصفهان عصر صفوی و تهران عصر
قاجاری ،همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری  :چالش ها و راهکار ها ،دانشگاه کاشان3150 ،
رضوی نیا ،محمد حسین ،3156،بررسی نشانه شناختی مکتب اصفهان در شهرسازی و معماری ،نشریه مدیریت شهری،
شماره 93
دی  .کی  .چینگ ،فرانسیس ،3150 ،معماری فرم ،فضا و نظم ،ترجمه زهره قراگزلو ،موسسه انتشارات دانشگاه تهران
دی  .کی  .چینگ ،فرانسیس ،3115 ،تاریخ معماری جهان ،ترجمه محمد رضا افضلی ،انتشارات تفکر معماری
وتکین ،دیوید ،3153 ،تاریخ معماری غرب ،ترجمه محمد تقی فرامرزی ،انتشارات کاوش پرداز
 ) 30نقی زاده ،محمد ،3119 ،تأملی در روند دگرگونی میدان در شهرهای ایرانی ،نشریه هنرهای زیبا ،شماره29
موریس ،جیمز ،3126،تاریخ شکل شهر ،ترجمه راضیه رضازاده ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
اصغری ،حجت ،3156 ،بررسی تحلیلی معیارهای زیبایی شناختی میادین شهری دوره رنسانس ،کنفرانس بین المللی عمران،
معماری و شهر سازی ایران معاصر ،تهران
کمپفر ،انگلبرت ،3161 ،سفرنامه کمپفر .ترجمه کیکاووس جهانداری ،تهران ،شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
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جدول  -2مقایسه میدان نقش جهان اصفهان با میادین دوره رنسانس اروپا برمبنای ویژگیهای کالبدی شهری
وجود
دیواره با
محور
چها
اصل
معماری
عناصر
مرکز
نشانه
های
هندسه
بخش محصوریت
انسداد
ردیف نام میدان
شاخص در
تکرار پذیر
گرایی
شهری
عمود
چهارگوش
سازی
گشتالت
حاشیه میدان
یا مدوالر
برهم
نقش
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
دارد
جهان
3
اصفهان
دوکاله
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
2
ویگه وانو
رویال
ندارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
1
پالس
پالزا د
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
0
آرماس
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بانی مسعود ،امیر ،3153 ،معماری غرب ریشه ها و مفاهیم ،تهران ،نشرهنر معماری قرن.
احمدی ،حسن ،3152 ،تحلیل تطبیقی آموزههای نظام شهرسازی دورۀ صفویه در ایران با نظام شهرسازی دورۀ رنسانس در
اروپا  ،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامه ریزی – سکونت گاه های انسانی ،دوره  ،31شماره 0
کرباسیان ،گل آرا ،3150 ،ترکیب فرم های مربع و دایره ،کهن الگوی پایه در معماری ایرانی(مساجد صفوی اصفهان)،
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران ،معماری و شهرسازی ،مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
لولر ،رابرت ،3133،هندسه مقدس ،ترجمه :معیری ،هایده ،مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،تهران.

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)51 :تابستان  ،5011جلد یک

پراگماتیسم در طراحی شهری انسانمحور و دموکراتیک

سید محمد هاشمی ،1فرید

گنجعلی*2

تاریخ دریافت0044/40/40 :
تاریخ پذیرش0044/40/01 :
کد مقاله74777 :

چکـیده
با توجه به آن که در  04سال گذشته طراحی شهری به عنوان یک رشته جداگانه ظهور کرد با رشته هایی مانند جامعه
شناسی ،معماری و برنامه ریزی عجین شد ،از این رو در حل مسائل شهری سیاست های متعددی لحاظ گردید و در
بسیاری از طرح ها و برنامه ها که بر فضای شهری اعمال میگردد .تعداد اندکی فضای شهری مورد استفاده مردم ایجاد
میشود که اکثرا شکست خورده هستند ،آنچه ضرورت تحقیق را در این عرصه پی داشت ،دخل و تصرف فضای شهری و
طراحی صد در صدی است یعنی طراحی با شناخت اندک و بدون در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و ..و مشارکت وطراحی
کامل ایجاد میشود بدین صورت هدف ارائه یک زبان الگو طراحی با رویکرد پراگماتیسم برای فضای شهری انسان محور
است از این رو با توجه به این که پراگماتیسم از علم فلسفه بر آمده و میتوان آن را ربط داد بر طراحی شهری به امید آن
که با استفاده از این علم رویکرد تازه در طراحی شهری و ارائه کاربست و طراحی با این نظریه از اشتباهات گذشته در
طراحی جلوگیری کرد.

واژگـان کلـیدی :پراگماتیسم ،فضای انسان محور ،محیط دموکراتیک ،فضای شهری

 -5کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه فردوسی مشهد
 -2کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)farid.ganjeali@mail.um.ac.ir ،
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در سال های اخیر رویکرد ها و نظریات مختلفی در طراحی شهری وارد شده که هر کدام کاربست و چهارچوب خود را جهت
بهبود طراحی فضای شهری ارائه می دهند اما در اواخر قرن  01یک روش فلسفی به نام پراگماتیسم در آمریکا توسط ویلیام
جیمز،جان دیویی و ..به ظهور رسید که این فلسفه در جهت مقابله با سنت های گذشته به پا خواست و از روش های عقل گرایانه
و باال بردن رشد و ترقی انسان استفاده میکند ،از این رو پراگماتیسم در جهت بهبود فضای شهری به منظور باال بردن تعامالت
اجتماعی استفاده میکند زیرا در این نظریه نقش طراح شهری یک نقش محرک است یعنی طرح در شهر حضور دارد و در فضا
زندگی میکند و وظیفه آن کشف راز های پنهان فضا است و از سوییتبدیل زبان غیر تخصصی میدم به زبان تخصصی طراحی شهر
سازی هم از وظایف طراح شهری در این نظریه است.
هنگامی که طراحی در فضای شهری اتفاق می افتد باید نتیجه را در ارتقائ سالمت،امیت و حضور شهروندان در استفاده از
آن فضا جست و جو کرد ،اطمینان از این که راه های گوناگون برای دریافت اطالعات و فعالیت ها برای کلیه بخش های گوناگون
جامعه در فضا شهری به وجود آمده است بسیار مهم و ضروری است ،از این رو باید محیط و فضای شهری برای همگان بدون
توجه به جنسیت ،توانایی ها ،سن و ...قایل دستیابی باشد.
یکی از رسالت طراحی شهری در سال های اخیر میتوان نام برد دموکراتیک بودن فضای شهری نام برد ،در فضای شهری
دموکراتیک کوشیده میشود نابرابری های اجتماعی و نابرابری های جسمی نادیده گرفته شود و انسان ها با هر در آمدی و با هر
توانایی جسمی و برا هر فرهنگی در فضا حضور یابند و از فضا لذت ببرند و عدالت اجتماعی در فضا اهمیت پیدا کند و همه
شهروندان از فضا سهم یکسانی ببرند از این رو مشارکت فعال گروه های مختلف در تهیه طرح کمک شایانی به این موضوع خواهد
کرد.
امروزه اهمیت مکان و فضا از بنا و حتی حمل و نقل بیشتر است ،بیتوجهی به این موضوع سبب ارائه راه حل نامناسب برای
طراحی فضای شهری میشود که پاسخ مناسبی برای نیاز های شهروندان نخواهد بود و باید در پی فضایی بود که پیاده در آن فضا
بیشتر از سواره باشد و نکته مهم برای فضاهای جاذب برای شهروندان ایجاد حس مطلوبیت و راحت بودن چه جسمی چه روانی در
فضا است از این رو پراگماتیسم به کشف حقایق میپردازد و دیدگاه عملگرایانه دارد و باعث ایجاد فضایی میشود که مردم در آن
حضور دارد چرا که خود مردم آن را ایجاد کرده اند.

 -2ریشه سابقه و بنیان های نظری نهضت پراگماتیسم
پراگماتیسم برگرفته از کلمه یونانی  pragmaبه معنی عمل بوده و کاربست فلسفه پراگماتیسم را شکیل می دهد.که اولین
بار قرن نوزده در ایاالت متحده مطرح شد) ، (Pansiri 2005در ابتدا منظور از به کارگیری این واژه رسیدن به روشی برای حل
کردن مسائل عقلی بود اما به تدریج معنای این واژه تغییر کرده و مفاهیم تازه ای در ان به وجود امد .پراگماتیسم به عنوان یک
پارادایم تحقیقاتی ،بنیان فلسفی خود را از تفکرات تاریخی به دست اورده است و در تحکیم مبانی خود از روش های مختلفی
استقبال می کند (Maxcy 2003) .اندیشه های پراگماتیسم در قرن بیستم با نام نئوپراگماتیسم یا پراگماتیسم زبانی توسط
ریچارد روتی ،هیالری پاتنام ،دونالد دیویدسون ،ویالرد وان اورمان کویین ،استنلی فیش و سایر پژوهشگران ادامه یافت(Rorty, .
)1967

اصطالح پراگماتیسم برای اولین بار توسط پیرز به عنوان روش پژوهش یا اندیشه ورزی مطرح شد در واقع هدف او دست یابی
به راه حلی برای حل مسائل عقلی بود .جیمز توجه فلسفه را به این مکتب جلب کرد و ان را تکامل داد .دیوی در تحکیم مبانی
پراگماتیسم نقش داشت و ان را در ابعاد اجتماعی و فرهنگی بسط داد .همچنین در حوزه معماری نیز مطالعاتی شکل گرفته که می
توان به پژوهش دونالد شون در مورد فرایند طراحی معماری اشاره کرد(Schon, 1999) .
در واقع می توان گفت ایده های پراگماتیستی از یک جهت متوجه نقد و ارزیابی مفاهیم و مقوالت فالسفه ای همچون ارسطو
و افالطون است و از سوی دیگر به کاربردی و سودمند بودن نظریات در عمل می پردازد در نتیجه می توان گفت ،یکی از دیدگاه
های اصلی پراگماتیست این امر است که یک نظریه زمانی موثر و کارا است که در عمل نتایج موردنظر و مطلوبی را به همراه
داشته باشد .در روش های پراگماتیسمی مطلقا هیچ چیز جدیدی وجود نداشته و در واقع بیانگر رویکرد تجربه گرایانه می باشد به
این معنا که فعالیت های انسانی هیچگاه نمی توانند از تجارب گذشته جدا شوند و همواره هر فعالیتی با تجارب گذشته در ارتباط
است .بنابرا ین اندیشه های انسانی ذاتا با عمل پیوند دارند .اقداماتی که مردم انجام می دهند پایه در نتایج احتمالی عمل داشته و
مردم از نتایج اقدامات خود برای پیش بینی عواقب اقدامات مشابه که در اینده انجام می دهند استفاده می کنند .موضوعی که
همواره به بحث بین اندیشمندان حاضر در فلسفه پراگماتیسم تبدیل شده ،معنای اعمال و اعتقادات انسانی است که ریشه در نتایج
فعالیت انسان دارد .اهرم ها و فشار های خارجی امکان تغییر در اعمال و رفتار انسانی را ایجاد نمی کنند بلکه انسان با بهره گیری
30

از عقل و اعمال خود به شکل دهی تجارب می پردازند .پراگماتیست ها بر این باورند که واقعیت ثابت نیست بلکه در هر مرحله از
رویداد ها و وقایع تغییر می کند .به همین ترتیب ،جهان نیز هیچگاه ثابت نیست و از طریق اعمال تغییر می کند .در واقع این عمل
است که راه تغییر را به وجود اورده است .بنابراین می توان گفت عمل نقش محوری را در فلسفه پراگماتیسم دارد(Goldkuhl, .
)2012; Maxcy, 2003; Morgan, 2014a

در واقع اندیشمندان پراگماتیسم بر این باورند که امکان تجربه یک موقعیت برای دوبار وجود ندارد .اعمال به جهان بینی انسان
بستگی دارد که از نظر اجتماعی باور های مشترکی دارند .اندیشمندان پراگماتیسم بر این باورند که هیچ دو انسانی وجود ندارند که
تجارب یکسانی با یک دیگر داشته باشند .در نتیجه نوع نگاه ان ها به جهان و محیط پیرامونی ان ها با یک یگر متفاوت است ولی
با اینحال همواره درجات مختلفی از تجربیات مشترک بین هردونفر وجود دارد که منجر به تفاوت می شود .همچنین احتمال عمل
مشابه در یک موقعیت یکسان و تعیین تکلیف معانی مشابه نتایج این اقدامات به میزان اعتقاد مشترک بین افراد در یک شرایط
خاص بستگی دارد .بنابرین ،نوع بینش به جهان می تو اند به صورت جداگانه منحصر به فرد و از نظر اجتماعی مشترک باشد.
)(Morgan, 2014a

 -3مفهوم پراگماتیسم

)Maxcy, 2003; Morgan, 2014a; Tashakkori & Teddlie, 1998

اندیشمندان حاضر در این مکتب این تصور را که علوم اجتماعی می توانند صرفا با استفاده از یک روش علمی به واقعیت
دست پیدا کند را رد می کنند .(Maxcy, 2003).محققان حاضر در فلسفه پراگماتیسم ،بر این باورند ،همواره حقیقتی عینی وجود
دارد که در محیط وجود داشته و خارج از تجربیات انسانی بوده و تنها از طریق تجربه انسانی امکان درک ان وجود دارد(Goles & .
) .Hirschheim, 2000; Morgan, 2014a; Tashakkori & Teddlie, 1998در واقع پایه اصلی تفکرات پراگماتیسم بر
پایه دانش و واقعیتی است که ریشه در باور ها و عادات اجتماعی دارد(Yefimov & Vladimir, 2004) .اندیشمندان
پراگماتیسم در این بحث می کنند که چگونه می توان واقعیت را یکبار برای همیشه تعیین کرد(Pansiri, 2005) .
دیدگاه ان ها به واقعیت همچون مفهوم هنجاری بوده و همانگونه که ان واقعیت خود را بروز می دهد ان را حفظ می کنند.
بنابراین ان ها براین باورندکه نمی توان دانش را تنها از طریق باورها ،عادات و تجارب که بر پایه احتماالت شکل گرفته درک کرد.
)(Howe, 1988نظریه پراگماتیسم معتقد است واقعیت زمانی صحیح است که به انسان در ایجاد ارتباط رضایتمند با سایر
تجربیات خود کمک کند .یعنى حقیقت باید همچون رابطه نتایج مطلوب و محسوس با اعمالى که از عقاید معین ناشى می شود در
نظر گرفته شود .حقیقت را می توان پدیده ای در نظر گرفت که تصورات انسان را در ایجاد رابطه هاى مطلوب با دیگر قسمت های
تجربیات او کمک کند .هر نظرى که باعث شود انسان رضایت مندانه در تجربیات خود حرکت کند ،چیزها را به شکلی مطلوب در
ارتباط با یک دیگر قرار دهد ،تضمین شده باشد ،امور را تسهیل کند و در نیروى کار صرفه جویى ایجاد کند ،به همان نسبت و به
گونه اى کاربردی حقیقى است .گزاره اخیر به صورت کامال روشن مالک حقیقى بودن یک نظریه را بهره عملى آن به صورت
رضایت بخش مى داند که در اشکال ساده و تجارب مرتبط می توان مشاهده کرد(James, 2000) .
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به عنوان یک پارادایم تحقیقاتی ،پراگماتیسم بر پایه هدفی است که محققان برای رسیدن به بهترین نتیجه ممکن از این
رویکرد روش شناختی و فلسفی در حل مسائل استفاده می کنند(Tashakkori & Teddlie, 1998) .در هرفرایند تحقیقاتی
زمانی که بیشتر تمرکز بر روی نتایج یا سواالت پژوهش است این نظریه و پارادایم اغلب با سایر روش ها ترکیب شده یا به صورت
یک روش چندعملکردی مورد استفاده قرار می گیرد و گاها ممکن است به شیوه های رسمی و غیررسمی در فرایند تحقیقاتی مورد
استفاده قرار بگیرد(Biesta, 2010; Creswell & Plano Clark, 2011; Johnson & Onwuegbuzie, 2004; .

 -4نقش پراگماتیسم در زمینه های فرهنگی و اجتماعی
پراگماتیسم و علوم اجتماعی از زمان ظهور تا حدودی به یک دیگر پیوند خورده اند .دلیل این موضوع این است که هر دو
رویکردی هستند که در اواخر قرن نوزده در پاسخ به مسائل و معضالت موجود در دوران گذشته شکل گرفته اند(Ogien, .
) 2014این دو فلسفه شناختن جهان را در تجارب و اعمال دانسته و هر دو این اصل را ارائه می کنند که عمل اشکار در ترکیب با
تامل برای بدست اوردن دانش ضروری است و عقاید ،مفاهیم و نظریه های ما فقط توسط اعمال منطقی ما از طریق مشاهدات و
تحلیل نتایج ما قابل ازمایش هستند .در پراگماتیسم ،عواقب و نتایج سود یا منفعتی نداشته بلکه همچون ازمونی محوری از معرفت
و مباحث متافیزیکی می باشند همچنین عواقب حاصل شده از اعمال بیشتر در ارتباط با پیشینیان می باشد در نتیجه پراگماتیسم از
ارزش های حرفه ممدکاری اجتماعی حمایت می کند .در واقع پراگماتیسم همواره بر روی اینده تمرکز دارد(Haight & .
) Bidwell, 2016; Hothersall, 2019این موضوع خود را در بدنه پژوهش های شکل گرفته توسط مادر فعالیت های
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اجتماعی یعنی جین ادامز و جان دیوی در عصر معاصر بروز داد .جین ادامز از جمله حامیان فعالیت های اجتماعی در قرن معاصر
بوده که از اندیشه های پراگماتیسم در پژوهش های خود استفاده کرد .محور کارهای ادامز ،دموکراسی ،ازادی و برابری بود او
عدالت اجتماعی را وارد فلسفه پراگماتیسم کرد .حامیان او عقیده دارند که اندیشمندان باید در جهت به حداکثر رساندن و ارتقای
سطح رفاه انسان باشند(Haight and Bidwell 2016; Hothersall 2019; Rosiek and Pratt 2013; Shields .
) 2017و همواره باید در جهت ایجاد ارتباطی بین فلسفه پراگماتیسم با اهداف حاصل فعالیت های اجتماعی تالش کرد .به طور
کلی ،هردوی فلسفه پراگماتیسم و اجتماعی به بررسی و حل معضالت اجتماعی می پردازند و هردو دیدگاه انسان را در فرایند
پژوهش خود دخیل می کنند (Schilling, 1997) .هر فرد در محیط همواره دیدگاه و نظری را ارائه می کند که سایر افراد از
درک ان عاجز هستند زیرا در یک محیط این احتمال وجود دارد که هر کس به جنبه های مختلفی از محیط توجه کند .در نتیجه
می توان گفت ،توجه به فرد و افراد حاضر در محیط اساس پژوهش های پراگماتیسم و فعالیت های اجتماعی را تشکیل می دهد.
)(Gray. Mel et al., 2013توجه به فرد که یکی از اصل های پراگماتیسم می باشد را می توان در پژوهش های دیوی مشاهده
کرد .دیدگاه ارگانیسم در محیط ،ک ه به انسان به عنوان ارگانیسم و دانش به وجود امده نظر دارد از سازگاری فعال ارگانیسم با
محیط های مختلف ان ،نظیر محیط جغرافیایی ،بیولوژیکی ،اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به وجود امده است .این موضوع در
ارتباط با رشته طراحی شهری نیز مرتبط است .همواره در هر فرایند طراحی لزوم توجه به نظر استفاده کنندگان و کاربران فضا از
جمله موضوعات محوری در طراحی شهری امروزمی باشد .تمرکز پراگماتیسم بر توانایی انسان برای یادگیری ،تعقل و ایجاد انتخاب
در محیط های خود برای پاسخ ،تعامل،انطباق ،اصالح و شکل گیری مجدد محیط است .این فرایند ها همواره ثابت ،پویا و مداوم
می باشند(Koenig et al., 2019) .پراگماتیسم اصطالحی است که دو مفهوم  -0وابسته به مردم و  -2فلسفه ای بودن را با هم
دارد ،که محبوبیت آن نیز به شمار می رود .مفهوم وابسته به مردم بدین منظور که پراگماتیسم ،فلسفه ای است که زمان و مکان در
ان دارای اهمیت بوده و مردم را در زمان و مکان خاص خود مورد توجه قرار می دهد .عالوه بر این علوم اجتماعی به عنوان یک
پژوهش تمرکز ویژه ای بر شخص در محیط دارد بنابراین در پژوهش های علوم اجتماعی همواره تمرکز بر شناخت انسان و درک
محیط زندگی شان دارای اهمیت است(Zapf, 2010) .با این حال ،در علوم اجتماعی انتظار نمی رود که تمرکز اصلی بر روی
روانشناسی ،محیط یا ساختار ه ای اجتماعی باشد در واقع هدف اصلی این علوم ایجاد ارتباط بین مردم و محیط است.
) (Heinonen & Spearman, 2015عالوه بر این ،پراگماتیسم بر پایه تجربه  ،چارچوبی عمل محور ارائه می دهد که به
موجب هدف پژوهش به ما در چگونگی پاسخ گویی به حل مسائل شکل گرفته ناشی از تجارب و شناخت کاربردی جهان کمک
می کند (Hothersall, 2019).بنابراین ،درک عملگرایانه ممکن است بیشنی نظری برای پژوهش های اجتماعی ایجاد کند.
) (Koenig et al. 2019پراگماتیسم ریشه در فرهنگ نیز دارد .به طور کلی اگر اندیشمندان به فرهنگ همچون ارزش اساسی و
غیر قابل حذف از زندگی بشر توجه کنند .با توجه بر اینکه فلسفه خود پدیده ای تاریخی است که محصول فرهنگ بوده است می
توان گفت ،با هر تغییرات کلی در فرهنگ ،پایه های فلسفه نیز تغییر می کند .همواره ،مشکالت ،ارزش ها ،اصطالحات و سبک ها
منعکس کننده فرهنگی است که ان ها را شکل داده است .حتی ابتدایی ترین مفاهیم همچون حقیقت ،دانش ،واقعیت ،معنا و هویت
می توانند از فرهنگ استخراج شوند .اهمیت انضمامی ان ها فقط از طریق اعمال متنوع فرهنگ است که شکل می
گیرد) .(Shusterman, 2010در فلسفه پراگماتیسم همواره به عدالت اجتماعی توجه وجود داشته است )(Morgan, 2014b
اندیشمندان حاضر در پراگماتیسم همواره دید عمیقی نسبت به عدالت داشته و از رنج مردم اگاهی دارند و به دنبال ایجاد نهاد های
برای عدالت هستند .ان ها همواره به دنبال رسیدن به فرهنگی قابل و بدون تبعیض بوده که برابری را بین مردم ایجاد کند.
)(Dieleman et al., 2017

 -5نقش پراگماتیسم در طراحی شهری دموکراتیک
هدف از پژوهش شکل گرفته بررسی نقش فلسفه پراگماتسم در طراحی شهری دموکراتیک می باشد .موضوعی که امروزه
غالبا در کشور های در حال توسعه مورد توجه می باشد .به طور کلی ،اگر به فلسفه پراگماتیسم به عنوان یک روش طراحی نگاه
کرد می توان گفت ،پراگماتیسم یک روش کامال مسلح و مبارزه طلب می باشد اما همواره در ابتدا در انتظار یک نتیجه خاص نبوده
و اصول خاصی ندارد .بلکه در راستای چارچوب تعیین شده فعالیت می کند که این موضوع کامال در ارتباط با کار طراحی شهری
قرار می گیرد .امروزه بسیاری از نظریه های برنامه ریزی برداشتی عملگرایانه از فعالیت های طراحانه دارند .بعد از بررسی دیدگاه
های پیشین و انتقا دات ساختاری و تاریخی که به دیدگاه مارکسیست شکل گرفت ،این نظریه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
)(Hoch, 1984bاز نظر برخی از برنامه ریزان شهری نظیر دیویدوف ،طراحان شهر همواره باید از منافع افراد ناتوان در جامعه
دفاع کنند .فارستر از دیدگاه نظریه انتقادی هابرماس در بررسی محدودیت های ایجاد شده برای برنامه ریزان در امر برنامه ریزی
استفاده کرد .در حالی که دی نئویل با استفاده از دیدگاه پراگماتیسم بسیاری از نقد های شکل گرفته به برنامه ریزی و طراحی
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شهری را رد کرد و با استفاده از رویکرد پراگماتیسم در شهرسازی به دنبال ایجاد یک تجربه کارامد و توانا در امر راهنمایی برای
برنامه ریزان و طراحان شهری بود .در واقع پذیرش این رویکرد ها در شهرسازی همچون امر طبابت مستلزم تمرین برنامه ریزان
برای کسب مهارت های جدید است(Susskind & Ozawa, 1984) .عالوه بر این اگاهی از اقدامات سیاسی و از اطالعات
جمع اوری شده یا هدایت شده توسط گروه های قدرت )(Forester, 1984و نقش غیر قابل انکار فرایند های سیاسی در توزیع
منابع ناشی مسائل موجود در جامعه از عوامل حائز اهمیت در فرایند برنامه ریزی و طراحی با استفاده از رویکرد پراگماتیسم می
باشد(Forester, 1984; Hoch, 1984b) .
در سال  ، 0190هوک به تالش برای یکپارچه سازی مجدد تئوری های برنامه ریزی و چگونگی انطباق یافتن تئوری های
رویه ای با ایده های مفهومی پراگماتیسم که ناشی شده از نظریه های جان دیوی و برگرفته از برداشت عملی از اعمال انسان بوده
را به منظور ایجاد رضایت عمل برای برنامه ریز پرداخت .هوک ایده های پراگماتیسم دیوی را به سه اصل دسته بندی کرد-0 .
تعریف مسئله به خودی خود نوعی تجربه است .همواره در زندگی روزمره تالش برای ایجاد تغییرات برای وضعیت اینده بر پایه
تجربیات گذشته شکل می گیرد و ریشه در استدالل استقرایی و قیاسی ندارد .بنابراین ،وجود یک مسئله در زمان حال و راه حلی که
برای اینده ان در نظر گرفته می شود هر دو برگرفته از تجربه است -2 .طرح ریزی برای حل یک مسئله نوعی فرایند عملگرایانه
است .از نظر هوک حقیقت زمانی اشکار می شود که یک ایده که می تواند یک گزینه طراحی ،فرضیه و طرح در حل ان مسئله
موفقیت امیز باشد -0 (Hoch, 1984b).اجرای طرح خود نیز نوعی مشارکت دموکراتیک است .در اینجا بین برنامه ریزی و
جوامع برنامه ریزی شده تفاوت وجود دارد .جوامع سوسیالیست موجود در شرق اروپا همواره بیان کننده جوامع برنامه ریزی شده
هستند .این جوامع متمرکز ،غیر دموکراتیک هستند و به یک دولت اقتدارگرا ،تحمیلی ،برنامه ریزی سلسله مراتبی برای تحقق ان
نیاز دارند .در مقابل در برنامه ریزی جوامع مستلزم رویکرد تعاملی می باشد(Friedmann, 1973) .در این جوامع اعمال مبتکرانه
و پیشنهادات ارائه شده از طریق مشارکت و بحث بین افراد حاضر در جامعه از زمینه های تجربی و عملگرایانه تولید می شود.
هوک با دو نکته مهم بحث خود را با مباحث دیوی که مبتنی بر دو اصل (بهترین را انجام دادن) و (درست انجام دادن) است مرتبط
می سازد -0 .با پیوند دادن اهداف پیشرفت انسان و فرایند اموزش ،نادیده گرفتن قدرت های سیاسی و محدودیت های نهادی در
اموزش و  -2دیوی بر این باور است که اموزش اساس روان انسانی است که هنوز ضرورت را در یک زمینه مشخص برای اعتماد
متقابل کشف نکرده و ان را تسهیل می سازد .هوک بر این باور است که هر سه اصل گفته شده نه تنها ناشی از فشار های وارد
شده خارجی نیست بلکه .بیشتر بر پایه سیاست های ارائه شده هدایت می شود(Hoch, 1984b).
به طور کلی پراگماتیست ها به موضوع مشارکت توجه داشته و آن را با همبستگی و تعامل بین افراد حاضر در جامعه که
طراحی برای ان ها شکل می گیرد امکانپذیر می دانند .این همبستگی و پیوستگی میان کاربران است که نه تنها سبب نزدیک
شدن آنها به یکدیگر بلکه منجر به شکل گیری اعمال همکارانه می شود .در واقع می توان گفت ،که برای اندیشمندان
پراگماتیست ،همبستگی ،چیزی که در طبیعت انسانی شناخته شود و یا در عناصر جهانی توسط انسان یافت می شود ،نیست ،بلکه
همواره منتج شده از همکاری ،مشارکت ،دموکراسی و تجربه مشترک بین ذی نفعان حاضر در جامعه می باشد .همچنین یکی از
اصول شاخص در دیدگاه های پراگماتیسم که همواره مورد توجه قرار می گیرد تطابق یافتن با زمان و مکان می باشد .به این معنا
که همواره با در یک مکان خاص با در نظر گیری زمان به مشارکت با یکدیگر پرداخته تا به هدف نهایی که بهترین نتیجه است
برسند( .نیکخو)0010 ،

 -6پراگماتیسم و فضا های انسان محور
طراحی شهری با در نظرگیری بستر فعالیت های ان یعنی فضا و محیط شهری به عنوان هنر کیفیت بخشی به محیط های
جمعی ،قصد دارد با در نظرگیری ویژگی های اجتماعی ،قومی و تاریخی کاربران و مقتضیات ساختاری و کالبدی شهر ،فضای
شهری را در اختیار مردم قرار دهد و از این طریق عالوه بر تأمین نیازهای همچون آسایش و رفاه شهروندان ،نیازهای عاطفی و
روانی آنهارا تامین سازد .در واقع هدف اصلی در طراحی شهری ،طراحی به منظور بهبود کیفیت محیط زندگی مردمی است که در
آن شهر یا بافت سکونت دارند .در هر فرایند طراحی شهری ،طراحی مردمی نیز در صورتی قابلیت تحقق دارد که شرایط الزم جهت
مشارکت مردم ،مسئولین و متخصصین در فرایند تصمیم گیری فراهم شود .اما متأسفانه در حوزة طراحی شهری به طورمعمول
خواسته های مردم چندان مورد توجه قرار نمی گیرد و بیشتر مردم حکم ناظر و مشاهده گر را در پروژه های طراحی شهری دارند و
طراحان و برنامه ریزان بدون درنظرگرفتن نظرات کاربران برای آنها تصمیم گیری می کنند( .بحرینی 0091،؛ آقایی ،رمضانی پور،
احدی و عبدی )0012 ،در نتیجه توجه به ذی نفعان از جمله موضوعات حائز اهمیت در فرایندطراحی شهری می باشد .همانطور که
جب برومان در کتاب خوش امدید به انقالب شهری اینده برنامه ریزی دموکراتیک را شرح داد و این پیشنهاد را ارائه کرد که
همواره باید این امکان وجود داشته باشد تا کنشگران در فرانید طراحی درگیر شوند و با یک دیگر همکاری کنند ،بسازند و به اورده
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خود حکمرانی کنند .او این نوع برنامه شهری را سیستم شهری نامید که اساس ان بر پایه مشارکت بین ساکنان ،رهبران ،ذی
نفوذان ،توسعه دهندگان و متخصصان می باشد(Johnson & Onwuegbuzie, 2004).
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نمودار  -1چرخه عوامل تاثیر گذار بر طراحی پراگماتیسمی

 -7تهیه طرح بر پایه تفکرات پراگماتیسم
طراحان شهری در کار خود برای رسیدن به عمل طراحی ،برنامه ریزی انجام می دهند .در واقع این برنامه ریزی شکل گرفته
ناشی از گفت و گو و مصاحبه ها می باشد .همچنین ،طراح با تهیه طرح و با بررسی اینکه چگونه دیگران در یک زمینه خاص با
مسائل رو به رو می شوند ،نحوه پیشبینی و مقابله با مسائل را اموزش می بینند(Hoch, 1984a) .عالوه براین ،گنجاندن طیف
گسترده ای از ارزش ها سبب می شود جزئیات زمینه ای و روایات مربوطه ،گفت وگو ،دیدگاه های مفیدی در ارتباط با معنی طرح و
انگیزە طراح ارائه دهند .با تهیه طرح ها ،همزمان مورد انتخاب قرار می گیرند که چگونه به مسائل توسعه شهری حاضر پاسخگو
هستن .تمام این طرح ها ،ناقص هستند ،این طرح ها تهیه شده و دائما در ان ها فرایند پیشبینی صورت گرفته و ارزیابی می شوند
و آن ارزیابی قضاوت می شود .نتیجه شکل گرفته در ابعاد مختلف در محل مورد بازبینی قرار می گیرد .در نهایت طرح شکل گرفته
با در نظرگیری عالیق و سلیقه افراد تهیه شده و به ان ها وابسته است( .نیکخو)0010 ،
از نظر هوچ ،در طرح های شهری بر یک یا چند رویکرد خاص جهت گیری شکل می گیرد و این جهت گیری ها به منظور
تبیین نحوه روابط شهری پیچیده درون یک شرح و تفسیر مفید و قابل درک ،سازماندهی شوند قرار گرفته و طرح ها را ارائه می
کنند .که عبارت است از:
پروتکل :اتخاذ قراردادها و قوانین موجود ترویج داده شده توسط مراجع ذی صالح
سوابق گذشته :ساخت یک طرح ممکن است بر روی ایده ها و اعمال برنامه های قبلی شکل بگیرد.
نمونه اولیه :ساخت یک طرح ممکن است راههای جدید تخیلی و خالق را برای آسان کردن پیچیدگی ها معرفی کند.
سیاست :ساخت طرح ممکن است از اداب و رسوم رسمی و غیر رسمی همچون راهنما در عمل خود بهره گیرد.
)(Hoch 2009

در فرایند تهیه طرح با توجه به اصول ذکر شده ،می توان چنین نتیجه گرفت ،که درک تئوری برنامه ریزی به عنوان نوعی از
خرد عملی ،توجه را از استدالل های عقالنی که بر گرفته از باور های برنامه ریزی هستند به تهیۀ طرح به عنوان ویژگی از
استدالل عملی تغییر می دهد .در واقع نقطه نظرات به ظاهر ناسازگار باهم ،می توانند دیدگاه های مکملی بدون کاهش یا تحریف
تفاوت های مهم در نقطه نظرات ،برای تولید طرح ها ارائه کنند .در نتیجه هیچ فاصله تئوریکی و معرفت شناختی نیست که
بازنمایی و هدف تهیه طرح را از هم متمایز کند(Hoch, 2007) .
طراحانی که بر پایه تفکر پراگماتیسم به کار طراحی فعالیت دارند  ،معموال در فرایند طراحی ،به توصیف طرح ها به طور
منطقی می پردازند .اما تحلیلگران پراگماتیسم ممکن است در عقالنیتی که طرح ها مطرح می کنند ،تفاوت نظر داشته باشند .البته
در نهایت طرح ها و ایده های بدون منطق و استدالل ،مورد توجه قرار نمی گیرند .در واقع انچه محتوای یک طرح و ایده را می
تواند توجیه سازد دالیل منطقی است که به دفاع از ان طرح می پردازد .می توان با توجه به دیدگاه پراگماتیسم چنین نتیجه گرفت
که آنچه در شکل گیری یک طرح تاثیر دارد برگرفته از دیدگاه و بینشی است که طراح با در نظرگیری تمام ویژگی عقالنی و
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حاالت و موقعیت اجتماعی و غیره به ارائه ان می پردازد .در واقع طراحان در جهت پاسخگویی به مسائل و مشکالت مختلف به
ارائه طرح ها می پردازند .ارائه راهکارهای عملی مرتبط با ویژگی های زمینه ای موجود در ارتباط با اهداف و اعمالی که انسان در
محیط انجام می دهد .نحوه توصیف این رفتار ها و پیشبینی و سازگاری با این ویژگی های رفتاری انسان در فضا از جمله
موضوعات مورد توجه در طرح ها می باشد که باید به ان توجه شود .برنامه ریزان حرفه ای همواره به دنبال یادگیری مهارت های
در برنامه ریزی هستند که در یک چارچوب متمرکز به بازنمایی و تفسیر طرح ها بپردازند (Hoch, 2007) .تا ازاین راه ،طرح های
دموکراتیک و انسان محور در ارتباط با نیازها و اعمال استفاده کنندگان شکل بگیرد.

 -8نتیجه گیری
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با در نظرگیری مباحث بیان شده در ارتباط با روش پراگماتیسم .می توان از مباحث ان در ایجاد یک چارچوب طراحی شهری
استفاده کرد .پراگماتیسم همواره ،مجموعه ای از مفاهیم منسجم را برای پرداختن به موضوعات اصلی در طراحی ارائه می دهد .این
امر عالوه بر غنی سازی درک طراح شهری از موضوع طراحی ،مباحث روشن تری از تفکر طراحی را ایجاد
کند .به طور کلی پراگماتیسم روشی است که در طراحی به طور مستقیم نقش ندارد .اما با این حال روشی روشن برای رسیدن
به یک فرایند طراحی می باشد .در واقع روش پراگماتیسم مراحل رسیدن به طرح را تغییر داده و نگرش طراح شهری را نسبت به
موضوع و فرایند طراحی دگرگون می کند که در نهایت این امر ،منجر به شکل گیری یک طراحی خاص و متمایز می شود.
پراگماتیسم همواره در چارچوب خود به دو مفهوم همراه با مردم و فلسفه ای بودن اشاره دارد .در واقع ،با در نظرگیری مفاهیم
فلسفه ای ،می تواند به منظور اطالع و هدایت پروژه های طراحی عملیاتی شود و به طراح شهری در درک و تنظیم فرایند طراحی
کمک کند .عالوه براین با درنظرگیری جنبه های دموکراتیک ان می توان گفت ،نوعی طراحی از پایین به باال را ایجاد کرده که در
نهایت منجر به افزایش محبوبیت ان می شود.

نمودار  -2فرایند تهیه طرح پراگماتیسم

همچنین ،روش پراگماتیسم در فرایند طراحی خود به کیفیت های مختلف توجه داشته و با در نظرگیری ارزش های حاکم در
یک مکان ،به صورت تجربی در چارچوب خود عمل می کند .پراگماتیسم می تواند منجر به افزایش خالقیت در فرایند طراحی شود
و با در نظرگیری یک رویکرد خاص ،تفکرات خالقانه را با در نظرگیری خواسته های مردم و شرایط حاضر در مکان وارد فرایند
طراحی خود می کند .عالوه براین ،این روش همواره به تنوع و تکثر توجه داشته و به این موضوع واقف است که معنی و ارزش
اعمال انجام شده به نتایج ان در طول زمان بستگی دارد و تنها با در نظرگیری اثار حاصل از ان می توان به قضاوت ان طراحی
پرداخت.
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به طور کلی با توجه به اینکه روش پراگماتیسم یک روش فرایندگرا است .همواره در کاربست خود پیامدها را در عمل ارزیابی
می کند .نظریه و عمل راباهم ادغام کرده و نه تنها به زمان و مکان اهمیت می دهد ،بلکه مردم را در زمان و مکان خاص خود
مورد بررسی قرار می دهد.
بسیاری از بحث های امروزه در طراحی شهری از ریشه فلسفه به وجود آمده که بسیار تاثیر گذار در پیش برد اهداف بوده
فلسف ه پراگماتیسم در طراحی شهری به میزان قابل توجهی میتواند شکاف ها و روزنه هایی که در رشته و حرفه طراحی شهری
وجود دارد را تکمیل کند ،از طرفی یکی از بنیان های فکری این روش رد جدایی عمل و نظریه پراگماتیسم در طراحی شهری است
و راه و روش رسیدن به عمل و روش را هماهن گ جلوه می دهد ،پس میتوان همپوشانی هایی پیدا کرد و آن را در طراحی شهری
کاربست داد ،باید توجه داشت که پراگماتسم دستورات و اصول خاصی ندارد پس باید پله به پله آن را وارد طراحی شهری کرد.
همانطور که در بند های باال ذکر شد پراگماتیسم یک روش است که ناطر سعی در کشف حقایق در فضای شهری کند با مردم
زندگی کند و مشکالت آن هارا دریابد و آن ها را از زبان غیر تخصصی مردم به زبان تخصصی طراحی شهری تبدیل و آن را
طراحی کند زیرا پراگماتیسم به همبستگی میان افراد جامعه توجه داشته و این همبستگی را منجر به نزدیکی آن ها و بروز تعامالت
اجتماعی میداند ،که باعث امتیازاتی شده است در طراحی شهری مانند:
 لزوم شرکت همه گروه ها در طراحی لزوم همکاری میان رشته ای در امر طراحی توجه به نیاز ها انسان با توجه به رفتار آن ها در فضای شهریدر طراحی و تهیه طرح ها یک شناخت صورت میگیرد از رفتار انسان ها که این فضا ها با توجه به نیاز های مردم باشد و مردم
در شکل دادن تهیه طرح سهیم باشند اما به طور کلی پراگماتیسم از این راه میتواند اینده را پیشبینی کند و این امر موجب به
عملیاتی شدن بهتر با سنجیدن همه جوانب میشود و موجب سعادت همگان میشود.
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