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چکـیده
ایجاد بام سبز در فضاهای شهری ایدهای مناسب جهت بهکارگیری طبیعت در فضاهای شلوغ و پرتراکم شهری است.
استفاده از بام به عنوان فضای سبز ایده جدیدی نیست اما استفاده صحیح و تکنیکی از آن بحث تازهای است و نیاز به
توجه و بررسی دارد .بام سبز نهتنها در مقیاس بزرگ برای شهرها سودبخش است ،بلکه در مقیاس کوچک برای یک بنا،
که روی بام آن نصب شده نیز دارای مزایایی میباشد که از مهمترین آنها کنترل تابش مستقیم آفتاب به سطح بام و
جلوگیری از گرم شدن بیش از حد درون ساختمان و نیز کاهش مصرف انرژی برای خنکسازی را میتوان نام برد .در
نوشته حاضر منفعتهای استفاده از فضاهای سبز در محیطهای شهری مورد بررسی قرار گرفته و بام سبز به عنوان یکی
از روشهای قابل استفاده برای این هدف معرفی و تحلیل شدهاست .در ادامه علل عدم رونق استفاده از این بام در کشور
ایران ارزیابی شدهاست .تالش میشود با افزایش آگاهی عمومی در مورد منفعتهای این نوع بام و نیز حمایتهای دولت
بتوان سرمایهگذاران در بخش ساختمانی را ترغیب کرد تا از تکنیکهای بام سبز در ساختمان بهره برده و از این طریق
بتوان قسمتی از مشکالت محیط زیستی در شهرها را کاهش داد.

واژگـان کلـیدی :فضاهای سبز شهری،بام سبز ،بام سبز گسترده ،بام سبز متمرکز

 -1استادیار گروه معماری و شهرسازی ،موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو ،اصفهان (مسئول مکاتبات)
tabassomsafikhani@yahoo.com

 -2استادیار رشته معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان)
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 -1مقدمه
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ،اندیشه باال رفتن کیفیت زندگی با یافتن موقعیت شغلی مناسب و برخوردارشدن از رفاه مناطق
شهری ،موج حرکت و مهاجرت به سوی شهرها را گسترش داده است .این مهاجرت عظیم و حرکت گسترده به سوی شهرها وقتی
هماهنگ با امکانات و تجهیزات شهرها نباشد باعث به وجود آمدن مشکالتی میشود (شکل  .)1بهعنوانمثال زیاد شدن جمعیت و
تقاضای باالی مسکن ،زیاد شدن سطوح سخت ساختمانی را بدنبال دارد که این امر اجازه نفوذ آب به زمین را نمیدهد و نتیجه آن
روبرو شدن با سیالبها و نیز آلودگی آب است .از پیامدهای دیگر رشد بی رویه شهرها ،مشکل حمل و نقل میباشد که برای
پاسخگویی به آن عالوه بر زیاد شدن سطوح آسفالت و سخت ،مشکل آلودگی صوتی و آلودگی هوا را نیز در بر دارد .سطوح سخت
با جذب و نیز انعکاس گرمای خورشید باعث باال رفتن دمای هوا میشوند و مشکالت مهمی مانند پدید آمدن گرمای جزیرهای
شهرها 1و گرمای جهانی 2را در پی دارند (.)Arnold, 2011, Taib et al.2010
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شکل  -1مشکالت ناشی از رشد بی رویه شهرها (منبع :نگارنده)

انسان در محیط شهری نه تنها به فضا برای زندگی ،تفریح و استراحت نیاز دارد بلکه به هوای تازه و پاک برای سالمتی
محتاج است .بنابراین همواره به دنبال راهکارهایی جهت تعدیل مشکالت به وجود آمده میباشد .ایدهها برای کم کردن این
مشکالت متفاوت هستند که بعضی از آنها هزینه زیادی الزم دارند ،مانند استفاده از عایق صوتی ،عایق حرارتی ،مصرف انرژی برای
کنترل گرما ،مصرف انرژی برای تصفیه آب و غیره .اما یک راه مفید و به صرفه ،بازگشت به طبیعت و استفاده از خواص گیاهان
است که در این زمینه تحقیقات زیادی انجام شده (  ) Annie et al, 2014و نتایج آنها اثر مطلوب گیاهان بویژه در کم کردن
گرما را نشان میدهد.

 -2منفعت استفاده از گیاهان در محیط شهری
گیاهان به عنوان یک عنصر طبیعی دارای منفعتهای زیادی هستند و از طرق مختلف برای انسانها سودهایی را در پی دارند.
منفعت و سود گیاهان را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد :سود محیط زیستی ،سود اقتصادی و سود اجتماعی (شکل .)2
الف -سود محیط زیستی :ازمهمترین سودهای محیط زیستی گیاهان میتوان تصفیه کردن هوا را نام برد .همه گیاهان
باعث جذب آلودگیها میشوند اما مقاومت آنها متفاوت است .گرد و خاک ،گرده گیاهان ،دود و بوهای ناخوشایند توسط برگهای
کرکدار ،شاخهها و تنه درختان جذب میشوند و سپس توسط باران شسته شده و به زمین میریزند .گیاهان با جذب کردن ذرات ریز
غبار معلق در هوا مانند یک دستگاه تصفیه طبیعی عمل میکنند و باعث باال رفتن کیفیت هوا میشوند.همچنین بواسطه رطوبتی
که گیاهان به هوا میدهند ذرات معلق در هوا سنگین میشوند ،ته نشین میگردند و هوا پاکیزه میگردد (رستم خانی و لقایی،
 .)1882گیاهان با قابلیت طبیعی فتوسنتز ،دیاکسیدکربن ،دیاکسیدگوگرد و نیتروژن هوا را که گازهایی سرطانزا و خطرناک هستند
جذب میکنند و در ازای آن اکسیژن پس میدهند و باعث تازگی هوا میشوند .در کتاب بوستانها و فضاهای سبز شهری (ایران
نژادی و تجملیان )1809 ،به نقل از سیدصدر آمده است که شصت درصد اکسیژن کره زمین توسط گیاهان تولید میشود چنانچه
1 Urban Heat Island
2 Global Warming
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یک هکتار فضای سبز در سال دو و نیم تا سه تن اکسیژن تولید میکند که این مقدار میتواند بطور متوسط اکسیژن مورد نیاز
19نفر طی یکسال را تامین کند .براساس تحقیقات انجام شده هر  22مترمربع فضای پوشیده شده با برگ گیاهان  22گرم اکسیژن
در ساعت تولید میکند ) (Peck,1999و یک هکتار فضای سبز در سال  2299تا  8999کیلوگرم اکسیژن تولید میکند که تقریبا
اکسیژن مورد نیاز  19نفر در طی یک سال را تامین مینماید (رستمخانی و لقایی .)1882 ،گفته میشود یک درخت بالغ در هر
ساعت  299کیلوگرم دیاکسیدکربن جذب و به همین میزان اکسیژن تولید میکند و یا حجم دیاکسیدکربن که روزانه توسط یک
درخت راش به ارتفاع  24متر از فضا پاکسازی میشود معادل سه برابر حجم  2اتاق یک نفره است (رستمخانی و لقایی.)1882 ،
تحقیقات در اتریش نشان داده است یک هکتار جنگل راش ساالنه حدود  21تن اکسیژن تولید میکند که  0تن به مصرف خود
جنگل میرسد و  12تن وارد جو میگردد (ایراننژادی و تجملیان .)1809 ،انتخاب نوع گیاه جهت بدست آوردن بازده باالتر بسیار
مهم است .بر اساس نظر محققان میتوان گفت گیاهانی که برگ تیرهتر دارند کربن بیشتری جذب میکنند و کیفیت هوا را تا حد
مطلوبی باال میبرند ).(Amir et al.2011
از دیگر خصوصیات مفید گیاهان کم کردن آلودگی صوتی است .هرآنچه انسان مایل به شنیدن آن نیست و بصورت ناخواسته
به گوش او برسد و مجبور باشد آنرا تحمل کند آلودگی صوتی یا سروصدا تلقی میشود .صدای مزاحم باعث میشود انسان پنجره را
بسته و دستگاه تهویه را روشن کند .درصورتیکه گیاهان میتوانند به واسطه شاخه ها و برگهایشان صوت را کنترل کنند .برگ نرم
گیاهان صدا را جذب و تنه سخت آنها باعث انحراف صدا میگردد .با وجود آنکه درختان پهن برگ تنها در بهار و تابستان کارایی
دارند اما بیشتر از سایر گونه ها باعث کاهش صدا میشوند .در درختان سوزنی برگ هرچقدر تراکم برگها فشردهتر و یا میزان صمغ
داخل برگ ها بیشتر باشد بازده باالتری در مورد کنترل آلودگی صوتی وجود دارد .بر اساس تحقیقات یک چمن سوزنی برگ به
عرض  1متر 4 ،دسی بل فرکانس صدا را پایین میآورد و در کل هر  88مترمربع فضای پوشیده شده از گیاه  2دسی بل صدا را
کاهش میدهد (ایراننژادی و تجملیان .)1809 ،البته خود شاخ و برگ گیاهان مقداری صدا بر اثر برخورد با باد و حرکت در برابر
باد ایجاد میکنند که با توجه به بررسیهای انجام شده این صدا برای اکثر افراد خوشایند میباشد و صوت مزاحم به حساب نمیآید
).(Binabid,2010

شکل  -2دسته بندی سودهای حاصل از گیاهان و فضاهای سبز (منبع :نگارنده)

ب -سود اقتصادی :گیاهان به طریقههای گوناگون ،مستقیم و غیرمستقیم ،سودهای اقتصادی را در بر دارند .با استفاده از
فضاهای سبز محصول دار مانند درختان بارور و یا زمینهای قابل کشت میتوان بطور مستقیم از سود اقتصادی آنها بهره برد.
همچنین گیاهان با کم کردن گرمای هوا نیاز به انرژی برای خنکسازی را کاهش میدهند و بطور غیرمستقیم سود اقتصادی را در
پی دارند .در مورد دوم ،توجه به اقلیم منطقه جهت چگونگی بهرهبردن از گیاهان امر مهمی است .اثر جزیره حرارتی شهرها از جمله
مشکالتی است که وجود فضاهای سبز و گیاهان تا حدی میتواند آنرا تعدیل کند .اثر جزیره حرارتی شهرها به اختالف دمای میان
فضاهای شهری و فضاهای روستایی حومه و اطراف آن گفته میشود .بر طبق مطالعات ،تمام فضاهای شهری حداقل  2درجه
سانتیگراد گرمتر از حومه اطراف خود هستند که در مناطق با تراکم باال مانند مراکز تجاری ،این میزان اختالف به  2تا  2درجه
سانتیگراد میرسد ) .(Bonan,2002یکی از اصلیترین علتهای آن وجود سطوح تیره ،سخت و غیر قابل نفوذ در شهرها میباشد
که عالوه بر جذب کردن گرمای تابشی ،باعث بازتاب این گرما به محیط اطراف میشود .برگ گیاهان با پوشش دادن سطوح
سخت ،در حکم سایبان ،مانع جذب انرژی تابشی توسط این سطوح میشوند و همچنین از بازتاب تابش و پراکندگی گرما جلوگیری
میکنند .همچنین عمل تبخیر آب 1توسط برگ گیاهان که قابلیتی طبیعی است ،همراه با عمل تعرق گیاه 1اثر خنک کنندگی دارد
1 Evaporation
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که به این عمل تبخیر -تعرق 2گفته میشود ) .(Shiah,2011این عمل که گرمای تابش را به گرمای نهفته تبدیل میکند نه تنها
اثر خنک کنندگی روی سطوح را دارد بلکه دمای هوای اطراف را نیز کاهش میدهد .میزان خنک کنندگی که بستگی به نوع و
تراکم گیاه دارد عالوه بر دمای هوا ،دمای ساختمانها را نیز کاهش میدهد و این باعث کم شدن بار سرمایش بنا میشود و در
مصرف انرژی مورد نیاز برای خنکسازی صرفه جویی میگردد .از دیگر مزایای قابل توجه گیاهان کنترل سیالب است .سیالب
یعنی آب حاصل از برف و بارانی که نتواند جذب زمین شود و روی سطح به حرکت درآید .فضاهای پوشیده از گیاه مانند اسفنج
عمل کرده ،آب را جذب میکنند و از هدر رفتن آن جلوگیری مینمایند .این آبها میتوانند بجای جاری شدن به فاضالبها ،بعد از
تصفیه شدن در مواردی مانند فالش تانکها یا آبیاری فضاهای سبز مورد استفاده قرار بگیرند و به این طریق در کاهش مصرف آب
سهم مهمی داشته باشند.
ج -سود اجتماعی :دسته دیگر و مهم از سودهای گیاهان سود اجتماعی و یا اثر زیبایی آنها بر روح و روان انسان است.
گفته میشود از آنجا که انسان بخشی از طبیعت است ،برای آنکه به انسان کاملی تبدیل شود باید با طبیعت تماس داشته باشد و
این بحث به گونهای عقیده انسانگرایی اکولوژی را بسط داده است (مهدینژاد ،ضرغامی و سادات .)1804 ،جهانبینی دیرینه و
فرهنگ ایرانی اسالمی رابطه مردم این سرزمین با طبیعت و عناصر طبیعی را رابطه ای بر اساس احترام به طبیعت و همزیستی با
آن میداند .بر اساس این تفکر ،زمین ملک خدا و آب و گیاه نشانههایی از خداوند هستند (مهدینژاد ،ضرغامی و سادات .)1804 ،در
اعتقادات باستان خدایان و الههها نشانههایی از طبیعت بودهاند ،چنانچه میترا خدای نور ،آناهیتا الهه آب و سرچشمه حیات و
اهورامزدا همراه با تمام خالیق تقدس آتش را همراه داشت ،همچنین امرتات بر گیاهان سلطنت میکرد و هروتات خدای سالمت و
جاودانگی بود که ایندو مکمل هم و منبع حیات بذرها بودند (خوانساری ،مقتدر و یاوری .)1804 ،بنابراین می توان گفت اهمیت به
طبیعت سابقهای طوالنی و ریشه در ذات انسان دارد.
رابطه طبیعت ،فضای سبز و انسانها بگونهای است که در بسیاری از کشورها هویت ملی شدن را با فضای سبز موجود در
کشورشان مشخص کردهاند ،چنانچه در تعریف طبیعت ،طبیعت ( )Natureاز لغت ناتورا ( )Naturaبه معنای تولد است که از آن
لغت ملت ( )Nationو هم وطن ( )Nativeو مادرزادی ( )Innateنیز گرفته شده است (مهدینژاد ،ضرغامی و سادات.)1804 ،
طبیعت و ملت نه تنها دارای ریشه التین یکسانی هستند بلکه تاریخچه مشترکی هم دارند و همواره یکی از آن ها در حال توضیح
دیگری بوده است .فضاهای سبز تاثیر بر زیبایی شهرها دارند و با ایجاد خط آسمان سبز ،نشانه شهری زنده و منظر طبیعی ،وجود
سطوح سخت ساختمانی را تعدیل می کنند .با توجه به تغییر گیاهان در فصول مختلف ،سیمای شهرها در فصل های مختلف متنوع
می شود .عالوه بر آن مردم از آنها به عنوان فضاهایی برای تفریح و استراحت استفاده می کنند .طبیعت و فضاهای سبز مکانی
بسیار مهم برای افراد بازنشسته و سالمند هستند و تاثیر مهمی بر کم کردن استرس ،خشم و کنترل فشار خون دارند که اکثر افراد
این موارد را تجربه کرده اند .بر اساس تحقیقات ،وجود فضاهای سبز در بیمارستان ها و مراکز درمانی اثر مهم و قابل مالحظه ای
بر درمان بیماران دارد ) .(Perini,2011همچنین وجود طبیعت در مهدکودک ها و مراکز آموزشی بازده ذهنی و خالقیت بچه ها
در گروه های سنی مختلف را باالتر برده است .الزم به ذکر است ،نه تنها حضور در طبیعت بلکه دیدن و نگاه کردن به تصاویر و
فیلم هایی از مناظر طبیعی ،شنیدن اصواتی از طبیعت و یا داشتن هرگونه تجربه از آن موجب کاهش استرس  ،تنش و خستگی می
شود (مهدی نژاد ،ضرغامی و سادات .)1804 ،وجود فضای سبز و نشانه هایی از طبیعت در محیط های شهری برای افراد بسیار
جذاب تر است تا وجود آن ها در محیط های بکر طبیعی .با توجه به موارد ذکر شده الزام وجود فضاهای سبز در مناطق شهری
یک مورد غیرقابل انکار است .اما مشکل بزرگ و قابل توجه ارزش زمین و نبود فضای باز شهری برای داشتن فضاهای سبز
عمومی و پارک ها به میزان نیاز در شهرها است .حل این مشکل هماهنگی و همکاری نزدیک طراحان شهری و معماران را می
طلبد .کمبود فضاهای سبز شهری می تواند با استفاده کردن از فضاهای غیرقابل استفاده ساختمانها جبران شود .یک ایده خوب
استفاده کردن از بام بناها میباشد که به عنوان نمای پنجم از آن یاد می گردد.

 -3تعریف بام سبز
رشد هرگونه گیاه بر روی هر نوع بام از هر بنایی بام سبز 9نامیده میشود .بام های سبز به دو دسته کلی بام سبز متمرکز 4و بام
سبز گسترده 5تقسیم میشوند (تصویر  )1که این تقسیم بندی بر اساس مشخصات و ویژگیهایی مانند عمق خاک ،نوع گیاهان
کاشته شده ،سیستم آبیاری و زهکشی ،ظرفیت بار و قابلیت دسترسی آزاد افراد به بام می باشد ).(Binabid, 2010
1 Transpiration
2 Evapotranspiration
3 Green Roof
4 Intensive Green Roof
5 Extensive Green Roof
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شکل  -3نمونه ای از یک بام سبز متمرکز (سمت راست) و یک بام سبز گسترده ( سمت چپ)

سال دوم ،شماره ( 6پیاپی ،)9 :زمستان 1991

بام های سبز متمرکز یا سیستم های فعال 1که به آن ها باغ بام 2نیز میگویند ،ضمن ایجاد خط آسمان سبز ،نوعی نماد
شهری زنده 9به حساب می آیند که عالوه بر سودهای محیط زیستی ،از نظر بصری زیبا هستند .با توجه به عمق خاک آن ها
(حدود  49سانتیمتر) گیاهان متنوعی می توانند بر آن ها رشد کنند ،مانند درختچه ها و درخت های کوچک با  1الی 2متر ارتفاع.
بنابراین نیاز به سیستم آبیاری منظم و زهکشی مناسب دارند که این امر بار اضافی زیادی به بنا وارد می کند و سازه مقاومی را می
طلبد .پیچیدگی سیستم ،نیاز به تجهیزات ،رسیدگی و هزینه باالی آن از عوامل محدود کننده در استفاده از این نوع بام است.
بامهای سبز متمرکز معموالً دارای راه دسترسی برای بازدیدکنندگان هستند و در مناطقی که به علت تراکم باالی ساختمانی احداث
پارکهای عمومی میسر نمی باشد این نوع بام به باال رفتن سرانه سبز شهری کمک زیادی می کند .بام سبز بر روی پارکینگ
شهرداری مرکزی اصفهان از نمونه های موفق باغ بام به حساب می آید .این بام سبز در نگاه اول بصورت یک پارک کوچک یا
یک فضای سبز شهری دیده می شود زیرا همسطح معابر شهری بوده و نسبت به خیابان های اطراف اختالف ارتفاع زیادی ندارد.
این امر بهره بردن عموم از این فضا را راحت تر کرده و بسیاری افراد بدون اطالع داشتن از ماهیت و ساختار این فضا از آن استفاده
می کنند .نمونه دیگر ،باغ فالحت دزفول می باشد که بر روی یک پارکینگ طبقاتی (پارکینگ شریعتی) احداث شده است .این باغ
که نام خود را از یکی از قدیمی ترین باغ های شهر دزفول گرفته است به یک فضای سبز جهت استفاده عموم تبدیل شده است.
نوع ساده بام سبز ،بام سبز گسترده یا سیستم غیر فعال 4است .این نوع بام سبز که ساختار ابتدایی تر آن در معماری گذشتگان
بسیار رایج بوده است ،دارای عمق خاک کم و در حدود  2الی  19سانتیمتر می باشد .بنابراین تنوع گیاهی زیادی ندارد ،گیاهان
محدودی می توانند بر آن رشد کنند و برای گیاهان مقاوم به کم آبی مناسب است .این نوع بام سبز که برای بام تا شیب  89درجه
جوابگو می باشد معموال بصورت طبیعی با نزوالت جوی آبیاری میشود و نیاز به زهکشی پیچیده ندارد .توجه به اقلیم و انتخاب
مناسب گیاه همساز ب ا اقلیم از کلیدهای موفقیت این نوع بام سبز می باشد .از آنجاییکه بام سبز گسترده تکنیک پیشرفته ای الزم
ندارد ،برای پروژه های بازسازی مناسب است زیرا بار اضافی مختصری به بام تحمیل می کند و نیز هزینه های برپایی و نگهداری
آن متعادل است .با توجه به اینکه این سیستم معموال قابل دسترس برای عموم نیست می توان گفت عمده سودهای آن ،سودهای
محیط زیستی می باشد  .بام سبز گسترده مانند عایق عمل نموده و دمای فضای زیرین خود را تا حد قابل تاملی کاهش می دهد.
همچنین با توجه به ویژگی گیاهان و نیز با جلوگیری از بازتاب کردن انرژی خورشید دمای هوای محیط اطراف را کاهش می دهد.
امروزه استفاده از سیستم های سبز پیش ساخته بصورت مدوالر بر بام ها بسیار رایج شده است .سیستم های مدوالر دارای
مزایایی هستند از جمله اینکه برپایی آن ها سریع و آسان انجام می گیرد .بدینصورت که گیاهان از قبل در مدول هایی گلدان مانند
با اندازه و فرم های دلخواه در گلخانه ها رشد داده شده اند و زمان نصب در محل مورد نظر قرار می گیرند .بنابراین این سیستم ها
الیه های بام را تحت تاثیر قرار نمی دهند و به زیرسازی خاصی احتیاج ندارند .آب اضافی گیاهان به راه آب بام هدایت و دفع می
شود .نکته مهم آن است که سازه ساختمان باید قابلیت تحمل بار حاصل از مدول ،خاک و گیاهان را داشته باشد .گرچه این
سیستم ها از نظر ساختار بام جز بام های سبز به حساب نمی آیند اما با ایجاد خط آسمان سبز از نظر بصری زیبا بوده و نیز برای
استفاده کنندگان از آن ها دارای سود های اجتماعی می باشند .همچنین با توجه به خصوصیت گیاهان ،دارای سودهای محیط
زیستی و اقتصادی فراوانی هستند.

1 Active Systems
2 Roof Garden
3 Bio Land Mark
4 Passive Systems
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 -1-3معرفی الیه های بام سبز
برای فراهم آوردن شرایط مساعد جهت برپایی و پایداری بام سبز توجه به الیه های بام از اهمیت بسیاری برخوردار است .نوع
و ضخامت الیه ها با توجه به نوع بام سبز ،نوع گیاه ،مصالح و تکنولوژی مورد استفاده تا حدودی قابل تغییر است .حداقل الیه های
مورد نیاز جهت برپایی یک بام سبز را میتوان به این ترتیب نام برد :پوشش گیاهی ،محیط کشت یا الیه کشت ،الیه محافظ ریشه
یا الیه تثبیت کننده ،الیه زهکشی ،الیه هوادهی و انباره آب ،الیه محافظ عایق ،الیه عایق بندی و عرصه بام (شکل .)4

شکل  -4ترتیب قرارگیری الیههای مختلف در یک بام سبز (منبع :نگارنده)

سال دوم ،شماره ( 6پیاپی ،)9 :زمستان 1991

پوشش گیاهی به عنوان خارجی ترین الیه از الیه های بام سبز در ایجاد زیبایی بصری ،کنترل شرایط اقلیمی و نیز پایداری و
دوام آن نقش کلیدی ایفا می کند .مطالعه در مورد چگونگی رشد گیاهان ،زندگی آنها و اینکه چگونه خود را با محیط وفق می دهند
علم گیاه شناسی 1نام دارد .این علم مشخص می کند چه گیاهانی برای چه شرایط آب و هوایی مناسب می باشند ،مخصوصا وقتی
انتخاب گیاه برای محیط خارج از ساختمان صورت گیرد ،زیرا شرایط داخل بنا قابل کنترل بوده و برای گیاهان داخل ساختمان تا
حدی در تمام دنیا مشابه است و یا می توان شرایط مشابه را ایجاد کرد ،بنابراین انتخاب گیاه برای آن آسان بوده و از تنوع گیاهی
بیشتری می توان بهره برد .اما شرایط بیرون ساختمان متفاوت است و انتخاب گیاه باید با توجه به پایداری و مقاومت آن گیاه خاص
نسبت به شرایط اقلیمی و آب و هوایی منطقه صورت گیرد .بهعنوانمثال در شرایط آب و هوایی شهر اصفهان شیرخشت خزنده در
سایه رشد می کن د اما در آفتاب دوام بیشتری دارد ،پتوس که گیاهی همیشه سبز است در سایه رشد می کند و افرای ژاپنی ،افرای
پا کوتاه ،نخل بادبزنی ،رزماری و شاه پسند در سایه آفتاب رشد خوبی دارند (پاوایی .)1880 ،از آنجا که اکثر گیاهان تنها در شرایط
مشخص می توانند پایداری کنند لذا در انتخاب پوشش گیاهی بام توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و نیز علم گیاهشناسی امری
مهم و حیاتی است .همچنین در انتخاب نوع گیاه توجه به قابلیت های متفاوت گیاهان در کنترل گرما ،کنترل صوت مزاحم ،کنترل
جهت باد و غیره اهمیت زیادی دارد.
در کاشت گیاه برای انواع بام سبز (گسترده یا متمرکز) عالوه بر رعایت موارد ذکر شده ،توجه به عمق خاک ،عمق نفوذ ریشه
گیاه جهت رعایت ایمنی الیه های زیرین و جلوگیری از آسیب رسیدن به آن ها امر مهمی است .بنابر مطالعات پیشنهاد می شود در
بام های سبز از گیاهان با ریشه افشان و سطحی استفاده شود تا سخت نبوده و به الیه های زیرین نفوذ نکند (پاوایی .)1880 ،در
بام سبز گسترده با توجه به عمق خاک محدود و نوع آبیاری ،استفاده از انواع گل ناز 2که گیاهی مقاوم به خشکی ،کم آبی ،گرما،
سرما و وزش باد است انتخاب مناسبی می باشد ) . (Forbes.2010در بام سبز متمرکز که الیه کشت ضخیم تر می شود گیاهان
متنوع تری می توانند رشد کنند مانند گیاهان همیشه سبز ،بوتهها و یا درختچه های کوچک .در هر صورت گیاهی که انتخاب می
شود باید با شرایط آب و هوایی منطقه ،سازه بنا و دیگر شرایط سازگاری داشته باشد.
در زیر پوشش گیاهی محیط کشت یا الیه کشت 9قرار دارد که مکان یا مصالحی است تا مواد مغذی مورد نیاز گیاه فراهم شود
و ریشه گیاهان در آن رشد کند( .)Binabid.2010فراهم آوردن مواد مغذی ،آب و هوای مورد نیاز برای ریشه ،ایجاد شرایط
جهت رشد بهینه ریشه ها از وظایف مهم محیط کشت است .خاک طبیعی و یا خاک سبک از نمونه های طبیعی ،ساده و در
دسترس برای محیط کشت هستند اما استفاده از آن پیشنهاد نمی شود زیرا به علت سنگین بودن بار زیادی به بام وارد میکنند و
همچنین در اثر زمان دچار فرسایش می شوند و باید تعویض گردند که این امر هزینه زیادی را در پی دارد .استفاده از مواد غیرآلی و
معدنی ،مانند فوم ،پرلیت ،پشم معدنی و یا نمد می توانند جایگزین مناسبی باشند .در هر صورت الیه کشت مناسب میزان زیادی از
آب باران را جذب می کند و مانع نفوذ آن به الیه های دیگر بام می شود .عمق آن مهم است و تاثیر زیادی در تعیین نوع گیاه دارد.
در تعیین عمق محیط کشت توجه به نوع گیاه ،میزان رشد ،بار وارد به بنا و هزینه ،فاکتورهای مهمی هستند که باید مورد نظر قرار
بگیرند.
1 Botany
2 Sedum
3 Growing Media
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 -2-3مطالعات بام سبز
گرچه استفاده از گیاه و فضاهای سبز بر بام ساختمانها سابقه ای طوالنی دارد و در بسیاری کشورها امری رایج و مورد استفاده
است اما در کشور ایران به عنوان یک ایده فانتزی در کتاب ها و یا در طرح های دانشجویی جا مانده است و استفاده از آن بطور
گسترده و اجرایی رایج نیست و تنها نمونه هایی محدود و تزیینی از آن را بر بام ساختمان های لوکس می توان مشاهده کرد .آنچه
مسلم است عدم آگاهی کافی افراد از مزایای استفاده از بام سبز یکی از مهمترین علت های مهجور ماندن این ایده قوی می باشد.
در کشورهای مختلف برای ارزیابی کارایی بام های سبز آزمایش های گوناگونی انجام گرفته و نتایج آزمایش ها میزان سودمندی و
کارایی بام های سبز در منطقه و اقلیم خاص را نشان می دهد.
تاکاکورا 4در توکیو چهار اتاقک آزمایشی یکسان برپا کرد که تنها تفاوت آن ها در پوشش بام بود ( .) Takakura, 2000در
بام یکی از اتاقک ها پوشش بتن ،دیگری خاک ،دیگری خاک و چمن و آخری چمن و گیاه پیچک داشت .نتایج نشان داد در فصل
تابستان ،در زمانی که دمای اتاقک با سقف بتنی  49درجه سانتیگراد بود دمای اتاقک با پوشش خاک و پیچک تنها  24درجه
سانتیگراد ثبت شده است .در مقایسه با حالت وجود خاک بدون گیاه ،وجود گیاه بخاطر خاصیت تبخیر دمای اتاق را خنک تر می
کرد .آزمایش مقایسه ای دیگری در بخش های خشک و نیمه خشک کالیفرنیای امریکا ،برروی  2اتاقک آزمایش یکسان ،یکی
دارای بام سبز و دیگری فاقد آن ،نشان داد در طول روز دمای داخلی اتاقک دارای بام سبز حدود  2درجه سانتیگراد پایین تر از اتاق
با بام معمولی و بدون پوشش سبز بود ،اما در طول شب این دو دمای یکسانی داشتند ) . (Figueroa.2008این امر گویای آن
است که در این اقلیم برای بناهای دارای بام سبز توجه به تهویه شبانه اهمیت زیادی دارد.
عالوه بر مطالعات انجام شده بر اتاقک های آزمایش ،بررسی حرارتی بر روی بام های سبز اجرا شده بر روی ساختمان های
واقعی نتایج قابل توجهی را ارایه می دهند .در سنگاپور یک ساختمان تجاری با ارتفاع متوسط که با بام سبز متمرکز (باغ بام)
پوشیده شده است مورد بررسی قرار گرفت ) .(Wong,2003مقایسه حرارتی قسمت های پوشیده شده از گیاه و قسمت های در
معرض تابش نشان میدهد در طول روز با تابش مستقیم آفتاب سطح سخت بام دمای  22درجه سانتیگراد را دارد و نوسان دما روی
این سطح  89درجه سانتیگراد می باشد در حالیکه دمای سطح خاک بدون گیاه  42درجه سانتیگراد است و نوسان آن  29درجه
سانتیگراد .با توجه به گونه متفاوت گیاهان دمای سطح بام در زیر سایه هرکدام از گیاهان با خواص و ویژگیهای مختلف ،متفاوت
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الیه محافظ ریشه یا الیه تثبیت کننده ،1وظیفه جداکردن دو الیه محیط کشت و الیه زهکشی را دارد .محیط کشت محیطی
است که ریشه ها در آن قرار دارند و این ریشه ها می توانند به الیه زهکشی آسیب برسانند بنابراین الیه محافظ ریشه این دو را از
هم جدا می کند .انتخاب ضخامت آن بسیار مهم است و با توجه به نوع گیاه و شرایط متفاوت می باشد .این الیه گاهی به عنوان
بخشی از الیه زهکشی است و گاهی به عنوان الیه ای مستقل و جدا قرار می گیرد.
الیه زهکشی 2آب اضافی که بوسیله گیاهان جذب نشده است را جمع آوری می کند و آنرا به شبکه دفع آب انتقال می دهد.
این آب اضافی می تواند جمع آوری شود و بعد از تصفیه به عنوان آب خاکستری برای آبیاری فضای سبز ،در فالش تانک ها و
دیگر فضاها مورد استفاده قرار بگیرد و از این طریق در مصرف آب ساختمان صرفه جویی شود.
برای جلوگیری از خرابی ساختار توسط رطوبت از الیه هوادهی و انباره آب 9استفاده می شود که از نفوذ و نشتی آب جلوگیری
می کند .برای ساخت آن از الیه های پلی وینیل کلراید (  )PVCو یا پلی اتیلن سنگین (  ) HDPEاستفاده می شود و همچنین
میتوان از صفحات بهم پیچیده مسی استفاده کرد که البته مطلوب نظر طراحان نیست زیرا ماده فلزی ممکن است در سیستم آبی
شسته شود .در زیر این الیه ،الیه محافظ عایق قرار می گیرد که با توجه به نوع طراحی و متغیرهای دیگر می تواند باالی الیه
عایق بندی و یا در زیر آن قرار بگیرد .در هر حال باید هم سبک باشد و هم از نظر ساختاری قوی و بی عیب باشد تا بر اثر وزن
مصالح و افراد روی بام فشرده و شکسته نشود .الیه عایق بندی بسیار با اهمیت است .میتوان گفت مجموعه بام سبز وقتی موفق
است که الیه عایق بندی آن بام را  199درصد ضد آب کند .نصب آن باید با دقت باال انجام شود زیرا در صورت بروز مشکل،
یافتن نشتی دشوار است و همچنین هزینه تعمیر و بازسازی آن نیز زیاد است .مصالح مورد استفاده برای عایق بندی متفاوت است
که باید با توجه به شرایط انتخاب شود.
پایین ترین الیه از الیه های بام سبز ،عرصه بام است که بخش سازه ای بنا هم می باشد .بام میتواند از مصالحی مانند بتن،
چوب ،فلز ،پالستیک ویا ترکیبی از آن ها باشد .برای بام سبز معموال جنس بام از بتن مسلح ،بتن پیش ساخته و همچنین ترکیبی از
بتن و فلز است ) .(Forbes.2010صرفنظر از مصالح بکار رفته ،بام باید برای تحمل بارها مقاومت کافی را داشته باشد.

1 Root Permeable Filter
2 Drainage Layer
3 Root Barrier Layer
4 Takakura
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است اما دمای حداکثر در زیر همه گونه گیاهی باالتر از  81درجه سانتیگراد نمی رسد .دمای سطح بام تاثیر بسیار زیادی در دمای
داخل ساختمان دارد و کاهش دمای سطح بام رابطه مستقیم با کاهش دمای فضای داخلی دارد بنابراین استفاده از بام سبز در
کاهش دمای داخلی تاثیر چشمگیری می گذارد ) .(Wong,2003در تحقیقی دیگر در سنگاپور ،تاثیر حرارتی بام سبزگسترده برای
یک پارکینگ چند طبقه مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان داده است بام سبز  18درجه سانتیگراد دمای کمتری از سطح بام
بدون پوشش گیاهی دارد ).(Wong,2007
در مالزی یک ساختمان مسکونی  19طبقه با بکار بردن گلدان هایی بر روی بام و ایجاد بام سبز نشان داده است که پوشش
بام با گلدان های سبز حدود  11الی  10درجه سانتیگراد دمای سطح بام را کاهش میدهد .بر اساس اندازه گیری ها خاک مرطوب
 22درجه سانتیگراد خنک تر از سطح بام سخت بوده است که به موجب آن در طول روز و همزمان با تابش مستقیم خورشید ،بام
سبز  2-4درجه سانتیگراد دمای داخلی را کاهش میدهد ) . (Ahmed&Rashid,2009مطالعه ای با روش مشابه اما در
بنگالدش در شهر داکا 1با آب و هوای گرم و مرطوب نشان میدهد بام سبز دمای هوای داخل را  4/2درجه سانتیگراد کاهش
میدهد.(Rashid & Hamdan, 2010) .
در ایران پژوهشی در مرکز تحقیقات بتن و ساختمان دانشگاه آزاد اسالمی قزوین ،در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت که بر
اساس آن سه نمونه بام – بام معمولی ،بام سبز و بام سبز با الیه فایبرگالس -مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داد بام سبز
نسبت به بام معمولی  29درصد انتقال حرارت را کاهش میدهد و نیز استفاده از الیه فایبرگالس نسبت به بام سبز  49درصد بهینه
سازی شده است ( محمودی ،پاکاری و بهرامی .)1801 ،در تحقیقی دیگر با این فرض که در مناطق مختلف دنیا با اقلیم های
مشابه ،تعاریف یکسانی از اجزای ساختمان وجود دارد و تفاوت در برخورد با این اجزا بدلیل تفاوت های فرهنگی است به بررسی
روند تکامل بام های سبز در استان مازندران که در گذشته بصورت استفاده از علوفه های طبیعی بوده و تکامل آن بصورت بام های
سبز سفالی می باشد پرداخته شده است (ولی نژاد شوبی .)1802 ،همچنین ،در پژوهشی در شهر اهواز ،به امکان سنجی برپایی بام
سبز در محله امانیه اهواز و تاثیر آن بر خرداقلیم پرداخته شد (لطفی .)1802 ،نتایج نشان داد گسترش بام و نمای سبز در جلوگیری
از انتشار گردوخاک ،آالینده ها و نیز کنترل دمای هوا نقش بسیار موثری دارد .در تالشی مشابه مرادی ( )1802به امکان سنجی
افزایش سرانه فضای سبز شهربندرعباس با استفاده از بام سبز پرداخته است.
گرچه در ایران در سالهای اخیر مطالعات ارزشمندی انجام شده است اما هم از نظر تعداد و هم از نظر متغییرهای مورد بررسی
کافی نیستند و باید جنبه های مختلف بام های سبز با توجه به شرایط اقلیمی و اقتصادی ایران مورد بررسی قرار بگیرند .بواسطه
مطالعات علمی نه تنها میزان سوددهی بام های سبز مشخص می شود بلکه راهکارهای جدید جهت ارتقا دادن کیفیت این بام ها
مورد بررسی قرار می گیرد .به عنوان پیشنهاد محققان می توانند به بررسی مصالح گوناگون جهت استفاده در الیه های بام سبز
بپردازند تا بتوان راهکارهایی عملی برای بازده بیشتر و ارتقا کارایی این نوع بام ارائه داد .همچنین بتوان با جایگزین کردن مصالح
سبک تر بار اضافی تحمیل شده به سازه ساختمان را کاهش داد .با توجه به مشکل کمبود آب در کشور ،بررسی شیوه های مناسب
آبیاری بام های سبز نیز می تواند مورد قابل توجهی باشد .در اقلیم های مرطوب ارائه راهکارهایی جهت تهویه بام سبز می تواند با
تعدیل کردن رطوبت حاصل از گیاهان بهره بردن از بام های سبز در این اقلیم را ارتقا بخشد.

 -4جمع بندی
بام های سبز با بکاربردن گیاه بر بام ساختمان ها و در پی داشتن سودهای محیط زیستی ،اقتصادی و اجتماعی برای کاهش
برخی مشکالت شهرها کمک بزرگی هستند .آن ها یک عامل مفید برای کم کردن حرارت سطح بام و کم کردن دمای داخل
ساختمان می باشند که نتیجه حاصل از آن صرفه جویی در مصرف انرژی برای خنکسازی بنا می باشد .عوامل متفاوتی در میزان
کارایی و بازدهی بام سبز نقش دارند مانند انتخاب صحیح نوع گیاه ،نوع عایقکاری ساختمان ،میزان تهویه و مسائلی از این دست
که با توجه به شرایط و اهداف برپایی بام سبز باید مورد ارزیابی قرار بگیرند .ممکن است یکی از عوامل مهمی که در رونق نداشتن
بام سبز در ایران و عدم تمایل سازندگان و یا مالکان ساختمانی برای برپایی آن بتوان نام برد مشکل کم آبی کشور و نگرانی افراد
برای آبیاری بام سبز باشد .همچنین نگرانی افراد از آسیب دیدن ساختمان و کوتاه شدن عمر مفید بنا به علت آسیب های ناشی از
نفوذ آب می تواند عامل قابل توجهی باشد .با طراحی و انتخاب زیرسازی های مناسب برای بام سبز نه تنها آسیبی به ساختمان وارد
نخواهد شد بلکه به علت محافظت شدن بام در برابر تابش مستقیم خورشید ،طول عمر مفید ساختمان بیشتر خواهد شد .همچنین
میتوان آب حاصل از زهکشی بام را ذخیره کرده و مجددا استفاده کرد .استفاده از آب های خاکستری ساختمان راه حل مناسب و به
صرفه ای برای حل مشکل کم آبی می باشد .تشویق شدن طراحان ،سازندگان و مالکان ساختمان برای برپایی و استفاده از بام سبز
نیازمند آگاهی داشتن افراد از سودها و مزایای این بام هاست .رسانه های ملی نقش مهمی در این امر دارند .همچنین دولت و
1 Dhaka city
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روشهای طراحی و برنامهریزی شهری برای توسعه پایدار

رضا ولی زاده ،*1مجید داداش پور

مقدم2
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تاریخ پذیرش88/78/37 :
کد مقاله08533 :

چکـیده
طراحی و برنامهریزی شهری برای توسعه پایدار فرایند شکلدهی ساختار فیزیکی برای زندگی جهت پرداختن به فضاهای
سهبعدی در شهرهای بزرگ ،کوچک و روستاهایی است که به فاکتورهای محیطی ،اجتماعی و اقتصادی توجه دارد .در
عصر معاصر ،بسیاری از شهرها و شهرنشینان مستقیماً متأثر از بسیاری از اثرات تغییرات محیط زیستی خواهند بود ،که
شامل افزایش شدت و تناوب رویدادهای آب و هوایی نامساعد ،امواج حرارتی ،سیالب ناشی از افزایش سطح دریا ،کمبود
آب و دیگر اثرات است .از سوی دیگر در شهرهای بزرگ اروپا ،مهاجرت به طرز فزایندهای به خاطر نیاز به کار ،هدف
مطالعاتی ،تأسیسات درمانی رو به افزایش است و نتیجه آن بحران اقتصادی ،حاشیهنشینی ،تراکم باال ،مشکالت
حملونقلی ،افزایش استفاده از انرژی و آلودگی است .این بحث مداوم نهتنها قویاً تحت تأثیر دغدغههای اقتصادی و
مسائل محیطی بود ،بلکه مسائل اجتماعی را نیز در برمیگرفت .ثبات اجتماعی به داراییهای شخصی و اجتماعی ،قواعد و
فرایندها ،مرزها و مکانهای فیزیکی و غیره ارجاع دارد .این مقاله ،با توجه به این زمینهها ،به استدالل دراینباره میپردازد
که «روشهای برنامهریزان در برنامهریزی و طراحی شهری برای توسعه پایدار کدماند»؟ اهداف آن عبارتاند از)1( :تحلیل
تغییرات پایدار در نواحی شهری ()2تحلیل روشها برای طراحی و برنامهریزی شهری در زمینه این تغییرات .این مقاله
استداللهایی در دو فاز ارائه میکند .ابتدا ما تغییرات پایدار را از دیدگاههای طراحی و برنامهریزی آنالیز میکنیم .سپس،
فازهای مختلف توسعه شهری همچون آنالیز دادهها ،تحقیق محلی ،توسعه مفهوم اولیه ،توسعه طراحی و فاز ساختوسازها
را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم .پس از آنالیز مراحل مختلف توسعههای شهری ،ما روشهایی پیشنهاد میکنیم که
منتج به توسعه پروژههای شهری ،دغدغههای مربوط به تغییرات شهری جاری ،ساختار محیطی-اقتصادی-اجتماعی یک
ناحیه خواهند شد .این روش میتواند درون یک چارچوب تئوریک تنظیم شود .اگر به طراحی و برنامهریزی شهری برای
این توسعه پایدار توجه نشود ،آنگاه دغدغههای برنامهریزان ارتباطی به شرایط عملی نخواهند داشت .برای دستیابی به یک
برنامهریزی و طراحی شهری موفق ،باید بر توسعه پایدار محیطهای خوب کارکرد تأکید شود.
واژگـان کلـیدی :طراحی ،توسعه پایدار ،توسعه شهری ،برنامهریزی شهری

 -1استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،تبریز ،ایران (مسئول مکاتبات)

valizadeh03@gmail.com
 -2دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،تبریز ،ایران
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طراحی شهری فرایند شکلدهی ساختار فیزیکی برای زندگی برای پرداختن به فضای سهبعدی در شهرهای بزرگ و کوچک و
روستاها است ،و هدف آن بر دیدی از آینده متکی است که آنها نمایندگی میکنند .طراحی شهری دربرگیرنده اقدامات
هماهنگشده و خودآگاه در طراحی شهرهای جدید و دیگر سکونتگاههای انسان یا بازطراحی سکونتگاههای موجود و یا مناطقشان
در واکنش به نیازهای ساکنانشان است ) .(Jon Lang,2005طراحی شهری بر اهمیت اجتماعی ،زیستمحیطی ،سیاسی،
زیبایی شناسی و اقتصادی طراحی در حوزه عمومی ،خدمت به منافع عمومی و ارائه فرصتها و ابعاد فرهنگی متکی است .طراحی
شهری بر نقاط تالقی بین معماری ،برنامهریزی و طراحی چشماندازها متمرکز است .طراحی شهری به برنامهریزی شهری مرتبط
است ،ولی این بیشتر بر طراحی فیزیکی مکانها تمرکز دارد و به مقیاس خوب تنظیمتر شده و رویکردهای طراحی جزئیتر سروکار
دارد.
برنامهریزی شهری به رویکردهای مفهومی ،علمی ،و طراحی برنامهریزی استفاده از زمین توجه دارد (.)J.E. Rodiek,2008
سادهترین تعریف برنامهریزی شهری عبارت است از ساختاردهی تمام عناصر برنامهریزی یک شهر بزرگ /کوچک یا محیط شهری
دیگر ،با استفاده از ابزارهای مختلف (برنامه استفاده از زمین ،برنامه عملیاتی یا برنامه استراتژیک ،طرح ساختاری همه بخشهایی از
برنامه ریزی شهری هستند) .برنامه استفاده از اراضی دو راه عمده را مشخص میکند که یک شهرداری برنامه استفاده از زمین را (با
منطقهبندی و مقررات) شکل میدهد .مقررات منطقهبندی معموالً توسط مراجع محلی تصویب میشوند .مقررات منطقهبندی باید
درباره استفاده از زمین در نواحی برای کاربردهای مسکونی ،تجاری ،صنعتی ،کشاورزی و دیگر کاربردهای اراضی تصمیم بگیرد .به
همین صورت ،برنامه ساختار یک طرح سطح باال است که چیدمان انواع استفاده از زمین را نشان میدهد و زیرساخت عمومی،
همچون خیابانها ،مدارس ،راهآهن ،مخازن و ویژگیهای طبیعی را مشخص میکند .این طرح استراتژی یک سند خطمشی است
که با کلمات و تصاویر یک دید را برای توسعه یک محله ،شهر کوچک ،شهر بزرگ یا منطقه توسعه میدهد .این برنامه عملیاتی
هدف سیستم برنامهریزی و بیانیه عمومی اقدامات برنامه در رابطه با دستورالعملها ،فرایند برنامهریزی و برنامه یا بازبینیها و
تغییرات پیادهسازی است.
توسعه پایدار محصول جرح و تعدیلهای فراوانی است که با بروز مشکالت زیستمحیطی و بحرانهای عظیم اجتماعی و
فرهنگی که پی آمد تکنولوژیهای افسار گسیخته قرن اخیر است مطرح گردید(خسروی .)1385 ،توسعه پایدار یک مسئله مهم در
قرن بیست و یکم است که در برنامهریزی شهری و طراحی باید به آن توجه شود .برنامهریزی شهری قرن بیستم در حالی پایان
مییابد که نهتنها این برنامهریزی مثبت ارزیابی نمیگردد ،بلکه چهرهای نازیبا در برابر محیطزیست شهری عرضه نموده و
بافرهنگ فن گرایی ساختارهای زیستی و اجتماعی را نشانه رفته است ،که پیامدی جز ناپایداری و عدم تعادل در زیرساختهای
طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی نداشته است(زیاری .)1382 ،درحالیکه طراحی و برنامهریزی شهری بهتر یک چالش دارای
ارتباط تنگاتنگ برای توسعه پایدار است .این عالوه بر فضاهای عمومی ،خیابانها ،محله و خانهها ،دربرگیرنده پیکربندی و
سیستمهای راه سبز ،الگوهای رشد مناطق ،شبکه حملونقل ،سیستمهای آب و فاضالب و حتی فرایند صنعتی میشود .طراحی
سیستمها نیازمند فکر کردن درباره نحوه ارتباط یافتن آنها با تمام عناصر دیگر یک جامعه مشخص ،ترکیب برنامهریزی فیزیکی
(مرتبط با کاربری اراضی ،زیرساخت و طراحی اماکن) با چارچوبهای خط مشی عمومی میشود (دربرگیرنده مقررات مالیاتی و
مشوقهای اقتصادی) که میتوان ند تغییرات زیادی را پشتیبانی کنند .لذا با توجه به اهمیت موضوع ،این پژوهش به آنالیز تغییرات و
مسائل معاصری میپردازد که در نواحی شهری بروز میکنند و روشهایی طراحی و برنامهریزی شهری برای توسعه پروژه ساخت
شهری باثبات مطرح میکنند .زمینه اصلی این پژوهش یافتن روشهای طراحی و برنامهریزی شهری برای توسعه پایدار است.

 -2هدف پژوهش
در دنیای معاصر بسیاری از شهرهای بزرگ و شهرنشینان مستقیما از اثرات منفی تغییرات زیستمحیطی متاثر خواهند شد ،که
شامل افزایش شدت و فراوانی حوادث نامساعد آب و هوایی ،امواج حرارتی ،سیالب ناشی از افزایش سطح دریا ،کمبود آب و سایر
موارد است .از طرف دیگر ،در شهرهای بزرگ اروپا ،مهاجرت برای نیاز به کار ،با هدف مطالعه و همچنین استفاده امکانات درمانی
به شدت افزایش مییابد .نتیجه آن این است که در بخشهای سرزمینی مطالبات مختلف برای زمین در داخل و اطراف شهرها به
طور فزایندهای در حال حاد شدن است .تغییرات سریع ،مرئی و متنازع در کاربری اراضی چشماندازها را در شهرها و اطراف آنها به
گونهای شکل می دهند که هرگز پیش از آن مشاهده نشده است .این بسط به شکلی پراکنده در حومه شهرهای اروپا (گسترش
بیرویه شهری) و تراکم بیشتر در سمت داخلی شهرها در حال وقوع است .همچنین مسئله حملونقل ،افزایش استفاده از انرژی و
آلودگی حاصل آن است .بحث مرتبط با توسعه پایدار عالوه بر اینکه تحت غلبه مسائل محیطی و دغدغههای اقتصادی بود،
دربرگیرنده مسائل اجتماعی نیز بوده است.مطرح شدن توسعه پایدار به عنوان شعار اصلی هزاره سوم ناشی ا اثرات شهر ها بر گستره
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زیست کره و ابعاد مختف زندگی انسانی است بدون شک بحث پایداری و توسعه پایدار بدون توجه به شهر ها و شهر نشینی بی
معنا خواهد بود با توجه به پیچیدگی شهرها و ابعاد مختلف تأثیر گذاری آنها شناخت عوامل اصلی و کلیدی در جهت دستیابی به
توسعه پایدار شهری ضروری به نظر میرسد(رشنوفر.)1383 ،
از طرفی نظریه توسعه پایدار ،در دهه ی پایانی قرن بیستم ،در پی شکست مکاتب مختلف برنامه ریزی از جمله مدرنیسم و
پسامدرنیسم ،در عدم توانایی به شرایط مطلوب زندگی و آثار مخرب بر محیط زیست جهانی ،ملی ،منطقه ای و محلی پا به عرصه
وجود گذاشت .بی شک برای نیل به مبانی پایه ای این نظریه نقش استراتژیک دولتها در برنامه ریزیها و سیاست صحیح کاربری
اراضی ضروری است(زیاری .)1382 ،نوشتارهای نظریهپردازان طراحی به طور ضمنی اشاره دارد که روشهای سنتی برای رشد
پیچیدگی جهان ساده هستند .با توجه به این زمینهها ،استدالل این پژوهش این است که «روشهای برنامهریزان در طراحی و
برنامهریزی شهری برای توسعه پایدار چیست؟» .این پژوهش راههایی را بررسی میکند که از طریق آنها روش طراحی و
برنامهریزی را میتوان برای دستیابی به سنجش و ارزیابی پروژههای شهری بزرگ مقیاس ،بر حسب نقشآفرینیشان برای توسعه
پایدار مورد استفاده قرار داد.
اهداف آن عبارتاند از:
 -1تجزیه و تحلیل تغییرات پایدار در مناطق شهری
 -2روشهای پیشنهادی برای برنامهریزی و طراحی شهری در زمینه این تغییرات ،که به مرور توسط بسیاری از برنامهریزان
شهری ،خط مشیهای تئوریک ،تجربه حرفهای و تجربه شخصی از روشهای حرفهای تطابق داده میشوند.

مفهوم توسعه پایدار در اواخر دهه  1887بعد از مطرح شدن در کنفرانس آینده مشترک ما که به عنوان گزارش براتلند شناخته
میشود ،پذیرش عمومی یافت .نتیجه این کنفرانس مطرح شدن یک دستور کار جهانی برای تغییر در مفهوم و عمل به توسعه
بود( .) Strange2008مفهوم توسعه پایدار در پاسخ به یک آگاهی در حال رشد مطرح شد که به بررسی ارتباطات مهم بین
فرایندهایی مانند توسعه اجتماعی ،اقتصادی ،مشکالت زیستمحیطی جهانی ،منطقه ای و محلی ،افزایش جمعیت و گسترش
مناطق شهری میپرداخته است ( .)Feng,2009مفهوم توسعه پایدار برای ترکیب نگرانی درباره سالمت کره زمین با رشد پیوسته
و توسعه انسانی معرفی شده است .اگرچه بحثهای بسیاری درباره معنای واقعی این کلمه مطرح بوده است ،ولی ما میتوانیم تعریف
ارائه شده توسط کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه را ببینیم« :رفع نیازهای حال حاضر بدون آسیب زدن به توانایی نسلهای
آینده برای اجابت نیازهایشان».
این تعریف ،در زمینه اصلیش ،صرفا از نظرگاه انسانی بیان شده بود .به منظور گنجاندن ایده ارزش اساسی ،این معنا باید به
شکلی گسترش داده شود که اجازه داده شود تمام بخشهای طبیعت نیازهای خودشان را تامین نمایند ،هم االن و هم در آینده.
طراحی برای توسعه پایدار نیاز به آگاهی از پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت هرگونه تغییر محیط ،اجتماعی و اقتصادی دارد .نهایتا ما
توجه میشویم که طراحی و برنامهریزی شهری برای توسعه پایدار فرایند شکلدهی ساختار فیزیکی برای زندگی برای پرداختن به
فضاهای سه بعدی در شهرهای بزرگ ،کوچک و روستاها است که به فاکتورهای محیطی ،اجتماعی و اقتصادی توجه دارد .در
شهرها این برای چشمانداز نیز مهم است .برنامهریزی چشمانداز پیکربندیهای فضایی جایگزینی برای کاربری اراضی تجویز نموده
است ،که به شکلی وسیع به عنوان یک فاکتور کلیدی در برنامهریزی برای توسعه پایدار عمل میکند ( .)Ahern,2005توسعه
پایدار از بین طرحها و برنامههاب مختلف تحوالت و رشد اجتماعی آنهایی را بر میگزیند که از نظر زیستمحیطی و اجتماعی
نسبت به سایر الگوها برتری داشته باشند(احمدی .)1381 ،در این رهیافت جدید از توسعه ،نوع استفاده از منابع طبیعی (حتی در
سطح بین المللی) موضوع محیط زیست و توسعه اکولوژیکی ،توسعه اکوسیستم اجتماعی همراه با تأمین نیازهای اساسی استراتژی
جهانی حفاظت ،مورد توجه میباشد .مایکل راد کلیفت سه ضلع مثلث پایداری را به صورت زیر نمایش میدهد:
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 -3تعریف توسعه پایدار

شکل  -1سه ضلع مثلث پایداری (نقدی و صادقی.)612 :1831 ،
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یک سیستم از نظر محیطی پایدار باید از منابع پایه و باثبات حمایت کند و از استخراج بیش از حد منابع و عملکردهای تهی
سازی منابع محیطی جلوگیری کند .در پایداری محیطی همچنین باید از تنوع زیستی ،ثبات پایداری جوی و سایر کارکردهای
اکوسیستم ،که معموال به عنوان منابع اقتصادی طبقه بندی نمیشوند نیز حمایت شود(هاریس .)2777 ،دمای متوسط جهانی به
مقدار متوسط ولی قابل توجهی در طی قرن بیستم افزایش یافت؛ چنین تغییراتی در مقایسه با برخی از سناریوهای بسیار
هشداردهنده آتی اندک هستند .دهه  1887گرمترین دهه ثبت شده (از دهه  ،1887که ثبت کامل دما آغاز شد) بود .در  37سال
گذشته کاهش پوشش برف و یخ در نیمکره شمالی در حدود  17درصد و عقبنشینی یخرودهای کوهستانی در مناطق روستایی در
طی  177سال گذشته بوده است .اگرچه متوسط سطح دریاها بین  0.1تا  0.2متر افزایش یافت و بارش باران بر عرضهای
جغرافیایی شمالی قارهای د ر طی قرن بیستم بیشتر شد ،بارش باران در منطقه نیمه گرمسیری کاهش یافت .بر روی عرضهای
جغرافیایی متوسط تا باالی نیمکره شمالی در نیمه دوم قرن اخیر افزایش قابل توجه پوشش ابری و بارندگی شدید رخ داده است .در
شهرها ،این اثرات تأثیر منفی بر آب ،فاضالب و توزیع انرژی و سیستمهای حملونقل خواهند داشت .آنها به ساختمانها ،درختان
شهری و فضاهای سبز آسیب خواهند زد .آنها بیماری و مرگ و میر را در جمعیت آسیبپذیر افزایش میدهند(آدریان پیتس،
 .)13 :2772طرحریزی قلمرویی ،چشمانداز و زیرساخت ما ،برای اقلیم جدید طراحی نشدهاند .چند تا از قابلیتهای شهرهای مدرن
با اقلیم متغیر تعامل میکنند تا ریسکها را تشدید نموده و آسیبپذیری در قبال تغییرات اقلیمی را تشدید کنند .اینها عبارتاند از:
 آسفالت ،بتن و دیگر سطوح سخت در تابش جذب شهری ناشی از آفتاب ،که موجب اثر جزیره حرارتی شهری میشود ،کهموجهای حرارتی را تشدید نموده و بر تولید برق و سیستمهای توزیع فشار میآورد.
 سطوح سخت همچنین مانع از جذب بارش شده ،روانابی ایجاد میکنند که آلودگی را به دریاچهها و نهرها انتقال میدهدو میتواند سیستمهای آب نهر را در بربگیرد ،و منتج به پر شدن کانالهای فاضالب و راه افتادن سیل در طی رویدادهای
بارش سنگین شود.
 فاضالبهای ترکیبی که هم آب بارشهای شدید و هم فاضالب را انتقال میدهند در بسیاری از مراکز شهری رایج هستند.بارش طوالنی یا شدید منتج به سرریز شدن این سیستمهای فاضالب میشود ،آالیندههای تصفیه نشده را به منابع آب
محلی انتقال میدهد.
 تمرکز مردم در مراکز شهری بر فضاهای سبز و پوشش گیاهی فشار وارد میکند که میتواند گرما ،رواناب بارش-هایشدید ،آلودگی و فشارهای اجتماعی را کاهش دهد.
 خطوط عرضه پرت و دور افتاده در همراهی با روشهای تحویل بهنگام میتوانند منجر به کاهش کاالهای مورد نیاز درزمانی که حملونقل به خاطر شرایط نامساعد آب و هوایی مختل شده است.
 منابع توان متمرکز ،خطوط توزیع طوالنیتر ،و یک شبکه مداما در حال درهمپیوسته شدن باعث آسیبپذیری در قبالقطعی برق در زمانی میشود که تقاضای الکتریسیته باالست (مثال در طی امواج حرارتی) و وقتی که توفانها رخ میدهند.
تأثیر قطعی برق همچنین با افزایش وابستگی خانهها و کسب و کارها به کنترل الکترونیکی و سیستمهای ارتباطی رشد
یافته است.
 تمرکز مردم در شهرهای بزرگ تقاضای زیادی برای آب ایجاد میکند و میتواند منابع آب محلی را تحت فشار قرار دهد،و باعث آسیبپذیرتر شدن شهرها در قبال کمبود آب در شرایط خشکسالی شود.
 گسترش بیرویه شهری و رقابت برای سایتهای ساختوساز منتج به ساختوساز در مکانهایی همچون دشتهای سیالبی ویا دامنههای شیبدار که در قبال شرایط نامساعد آب و هوایی آسیبپذیر هستند.
 ساکنان کم درآمد شهرها در ساختمانهای کمتر از حد استاندارد و دارای عایقبندی نامناسب زندگی میکنند که ریسکهایناشی از موجهای حرارتی و دیگر شرایط مساعد آب و هوایی را افزایش میدهد .بیخانمانها تقریبا هیچ حفاظتی در قبال
این رویدادها ندارند(Jennifer Penney, Ireen Wieditz,2007) .
این برای توسعه آتی ضروری است؛ یک رابطه مشخص بین طراحی شهری و آب و هوای محلی در سطح کالن/منطقهای و
همچنین در سطح آب و هوای خرد محلی ایجاد شود .بر مبنای درک تغییرات آب و هوایی برای بهبود فرایندهای طراحی ،برنامهریز
از متریالها ،مهارت ،تکنولوژیها و ابزارهای مناسب استفاده میکند .در طراحی شهری مسائل مورد نظر عبارتاند از:
 چیدمان سایت ،در معرض قرارگیری و جهتگیری. ابعاد شکلی و چیدمان سازه جدید و فضاهای باز ،توپولوژی و چشمانداز. استفاده از قابلیتهای فعال و غیرفعال طراحی و فضاهای باز. -رابطه و تأثیر بر ساختمانهای پیرامونی ،فضای باز ،توپولوژی و چشمانداز.

 استفاده از طراحی غیرفعال و فعال انطباق داده شده با آب و هوا. -انتخاب استفاده از مصالح ،ساختوساز و سیستم سرویسدهی.

 -2-3توسعه پایدار اقتصادی

 -3-3توسعه پایدار اجتماعی
پایداری اجتماعی یکی از مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار است که از دهه  1887به بعد در برنامههای توسعه کشورهای مختلف
وارد شد اما به دلیل عدم اجماع بر سر مؤلفهها و جایگاه آن در میان سایر اجزاء توسعه پایدار ،در عمل به گونه بسیار متفاوتی با آن
برخورد شده است(واعظ زاده و همکاران .)25 :1382 ،توسعه پایدار اجتماعی به داراییهای فردی و اجتماعی ،قواعد و فرایندهایی
ارجاع دارد که افراد و جوامع را برای مشارکت در بلندمدت و دستیابی مناسب به استانداردهای قابلدسترسی اقتصادی زندگی بر
مبنای نیازهای خود ابرازشده توانمند میسازند .در یک سطح عملیتر ،توسعه پایدار اجتماعی ناشی از بهبود در زمینههای موضوعی
قلمرو اجتماعی افراد و جوامع است ،از جمله ایجاد ظرفیت و توسعه مهارتها به نابرابریهای محیطی و فضایی .جوامع پایدار مکانی
هستند که مردم میخواهند در آینده در آن زندگی کنند و کار کنند .آنها منطبق با نیازهای متنوع ساکنان فعلی و آتیشان هستند،
به محیطشان حساساند ،و در کیفیت باالی زندگی نقشآفرینند .آنها ایمن و فراگیر ،خوب برنامهریزیشده ،و فعال هستند و
امکان برابری فرصتها و خدمات خوب را برای همه فراهم میآورند .بیشتر کار بر بحث مقایسه «شهر هوشمند» و «گسترش
بیرویه شهرها» متمرکز بوده است .چند مطالعه مدعی شدهاند که تراکم باالتر شهرهای فشرده باعث ارتقاء سیستمهای حملونقل
عمومی ،بهبود دسترسی به تأسیسات و سرویسها و کاهش پراکندگی اجتماعی میشوند ) .(Burton, 2000شهرهای فشرده
همچنین ممکن است باعث کوتاهتر شدن مسیر تا محل کار و سفرهای کمتر با خودرو باشند ،که به نوبه خود باعث کاهش آلودگی،
ازدحام و سطوح نویز میشود .از یک چشمانداز جامعهشناسی ،تراکم همچنین قادر به تأثیرگذاری بر تعامالت اجتماعی در میان
ساکنان شهری با نتایج نامشخصی بر توسعه پایدار اجتماعی نواحی شهری است .برخی از نویسندگان اینگونه استدالل کردهاند که
تراکم بیشتر میتواند تعامالت اجتماعی را تسهیل کند ( )Talen, 1999درحالیکه دیگران اینگونه استدالل میکنند که پیوندهای
اجتماعی و حس حضور جمعی میتواند در نواحی پرتراکمتر باالتر باشد (Freeman, 2001).
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پایداری اقتصادی را میتوان به این صورت تعریف نمود که انتخاب آن گزینهای که بر اساس بهترین دانش اقتصادی موجود
باعث رشد اقتصادی وسیع و پایهای و توسعه بلند مدت گردد .پایداری اقتصادی را باید در متن سیاستهای مقدم دیگر مثل پایداری
سیاسی و اجتماعی ،مناسبتهای فرهنگی و مدیریت صحیح منابع طبیعی جستوجو نمود(طاهری صفار و همکاران .)2 :1382 ،در
طی چند دهه اخیر ،رشد شهرها شتاب فوقالعادهای یافته است .نواحی شهری ،بیش از ایالتها ،کانون تحرک افراد ،ایدهها،
سرمایه گذاری ،ارتباطات و تکنولوژی هستند .مهاجرت و پیامدهای آن یک عنصر مهم در شهرها است .مهاجرت شهرها را هدف
قرار داده است ،نه کشورها را .در شهرهای اروپا ،مهاجرت به طرز فزایندهای برای نیاز به کار ،تحصیل ،تأسیسات درمانی روند
افزایشی داشته است ،که نتیجه آن بحران اقتصادی ،روند بیرویه شهرنشینی ،تراکم باال ،مشکل حملونقل ،افزایش استفاده از
انرژی و آلودگی است .پروژههای دارای کاربری شهری امکان دسترسی به اشتغال و ارتقاء فرصتهای شغلی را بهبود میبخشند.
پرسشهای مربوط به خطمشیها که با توجه به این روند توسعه پایدار اقتصادی بروز کردند برای سالمت آتی جوامع ما بسیار
مهم لحاظ میشوند .هنگام شروع پروژههای شهری ضروری است که طراحی با توجه به بودجه انجام شود .برآورد هزینه بخش
عملی برای توسعه یک پروژه شهری است .از طریق طرح مالی یک پروژه تصمیم میگیرد که چقدر میتواند ادامه یابد ،و هزینه
کار ،هزینه مواد ،هزینه ساختوساز و غیره را تعیین میشود .بدون محاسبه هزینه ،پروژه نمیتواند اجرا شود .توسعهدهندگان نیز
تالش میکنند تا کارشان را بیابند و ارزش بازار را برای یک پروژه آنالیز کنند .طراحی خوب شهری گاهی ممکن است هزینه
باالسری بیشتری داشته باشد ،ولی مزایای قابلتوجهی را نیز به جامعه ارائه میکند .مزایای آن ممکن است به کل یک شهر سرازیر
شوند ،و این به طرز فزایندهای در عصری اهمیت دارد که در آن کیفیت یک ناحیه شهری بخش مهمی از مزیت نسبی است .نواحی
شهری خوب طراحی شده پتانسیل باالیی برای تبدیل شدن به کانونهایی برای تعامل ،سرمایهگذاری و نوآوری هستند.

 -4-3توسعه پایدار شهری
توسعه پایدار شهری شکلی از توسعه امروزی که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری برای نسلهای آینده را تضمین
میکند( .)Hall,1993:24در واقع ،توسعه پایدار شهری ،یک فرایند پویا و بیوقفهای ،در پاسخ به تغییر فشارهای اقتصادی،
زیستمحیطی و اجتماعی است ) (Graham and Colin,2005به عبارت دیگر ،مفهوم توسعه پایدار شهری چند بعدی و دارای
ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی است ) (Boggi and Cortina, 2010توسعه شهری پایدار عبارت است از
11

ارتقای کیفیت زیست شهری از جمله بخشهای اکولوژیک ،فرهنگی ،سیاسی ،تأسیساتی ،اجتماعی و اقتصادی بدون اعمال هرگونه
فشاری بر نسلهای آینده با فشاری که در نتیجه کاهش سرمایههای طبیعی و انحصارات محلی اعمال میشود .به عبارت دیگر
توسعه پایدار شهری بر راههای توسعه و مدیریت به شیوهای پایدار تمرکز و تأکید دارد که در آن به تقویت و ارتقای برخی از
جنبههای توسعه پایدار از جمله عملکرد انرژی ،فضای سبز و واحدهای همسایگی اشاره شده است ).)Register,2003

 .4روشهای طراحی شهری بر چه مبنایی هستند؟
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تعریف این روش دربرگیرنده چند کلیدواژه همچون رویه ،سیستماتیک یا منظم به همراه ایده یک هدف تعریف شده شفاف به
عنوان یک محصول نهایی است .توصیف روش در لغتنامه جیبی آکسفورد از این قرار است« :روش انجام کار ،رویه سیستماتیک».
لغتنامه آنالین  Die.netروشها را به این صورت تعریف کرده است« :یک راه انجام کار ،به ویژه یک راه سیستماتیک؛ به طور
ضمنی به یک چیدمان منطقی منظم (معموال بر اساس گامها) اشاره دارد» .روش طراحی شهری یک فرایند تکراری ،و ذاتا
چرخهای ،است که برای رویهها ،دستیابی به هدف و پیادهسازی طرح استفاده میشود .روشهای پروژههای شهری یک راه هدایت
یک پروژه و نحوه پرداختن به آن است .وقتی یک پروژه شروع میشود ،روشها طراح را در مسیر اینکه چگونه یک پروژه را شروع
کند ،چگونه یک هدف و آنالیز را هدایت می کنند و تا مفاهیم را برای یک پروژه مشخص ارائه کند .سپس گام بعدی برنامهریز
ترسیم پروژه ،ارزیابی نقشه و صحبت با مشتری است .گاهی مداخله در طراح با مشتری ،طراحی با بودجه ،عالقه افراد ،شرایط
سیاسی و غیره رخ میدهد .سپس طرحها را قبل از پیادهسازی و در زمانی که اجرای پروژه در سایت آغاز شد چندین بار مرور
میکند .ممکن است طرح چند بار در آینده تغییر یابد ،ولی برنامهریز پروژه را در آن جهت به اجرا در آورده است.

 -1-4روشهای طراحی شهری برای توسعه پایدار
پیدایش دانش طراحی شهری حاصل نگاه عمیق متخصصین بر این دانش است .مبنی بر این که ،کیفیت فضا امری تصادفی
نیست بلکه نتیجه اقداماتی آگاهان ه است .این امر ناشی از عدم موفقیت طراحان شهری در ایجاد فضاهای مطلوب انسانی و نزول
کیفیت زندگی در شهرهای امروزی میباشد .همزمان با این مسئله ،اندیشه توسعه پایدار در بین تصمیم گیران و متفکرین یک
موضوعی ریشه ای و بسیار مهم است که تحقق این اندیشه در زندگی انسان تغییر زیرساختهای سیاسی ،اجتماعی ،کالبدی و
اقتصادی را طلب مینمود(صفاریان و همکاران .)1382 ،در این پژوهش به بحث درباره روشهای توسعه پایدار پروژههای شهری،
مناطق حاشیهای و محلهها پرداخته شده است .دلیل آن این است که امروزه پروژههای شهری ،بیش از روستاها ،با این تغییرات
توسعه پایدار مواجه هستند .روشهای توسعه طراحی شهری به نوع توسعهای اشاره دارند که محیط فیزیکی را تغییر نمیدهد و در
توانایی شهر برای حفظ ساختارهای اجتماعی و اقتصادیش نقشآفرین است .از طرفی مسائل شهری دارای پیچیدگی باالیی
میباشد و مجموعه ای از عوامل در شکلدهی به طرح شهری موثر هستند .حتی با در نظر گرفتن یک پارامتر ،ذهن طراح اغلب
توانایی سنجش تمامی عوامل تاثیرگذار بر آن پارامتر را به صورت همزمان ندارد .عالوه بر آن فرایند طراحی شهری باید به صورت
فرایندی بازگشتی در نظر گرفته شود که دارای مشارکت کنندگان متعددی نیز میباشد لذا این روشها تا حدودی به توسعه پایدار
نزدیک است(حیدری و خطیبی .)1382 ،از آنجا که هدف این پژوهش تعیین روشها از طریق برخی روشهای عملی طراحان
شهری ،مرور محققان و تجربه شخصیشان است .این روشها در چند مرحله توسعه داده میشوند که در ادامه به جزئیات این گامها
پرداخته میشود.
مرحله  -1هدف :طراحی شهری نمود بصری شهر ،یا یک بخش مشخص از شهر برای دستیابی به کیفیت باالیی از زندگی
برای عموم است .هدف و مقصود طراحی شهری پیشرفت اجتماعی است که نیاز همگان را درک کند ،و تغییر ساختار و ارتقاء
اقتصاد محلی ،استفاده محتاطانه از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست ،افزایش امکانات ،توسعه ساختار مصنوع در نواحی
شهری را تسهیل نماید .این همچنین دربرگیرنده اهداف و مشخصه ناحیه ،تداوم و افشا ،کیفیت حوزه عمومی ،سهولت تحرک،
خوانایی ،سازگاری و تنوع است.طراحی و برنامه ریزی شهری برای هدف اساسی توسعه پایدار پرداختن به نیازها برای شرایط حاضر
و همچنین ایجاد تغییرات و نیازهای آتی است .توسعه نباید با رشد اشتباه گرفته شود .به هدفی که برنامهریز قصد دستیابی به آن را
دارد ،محیط شهریی که با آن سروکار داریم ،و جامعهای که در انجا زندگی میکند فکر کنید .پروژههای شهری برای توسعه پایدار
چهار هدف داشتند .که عبارتاند از:
 پروژههای شهری از جنبه کارکردی تطابق خوبی با محیط محلی دارند. برای بسط یا تعدیل آتی و ایمنی نیز از جنبه ساختاری مناسب باشد. خط مشی توسعه پروژه همیشه به تغییرات پایدار توجه دارد. -نگرانی بابت منافع عمومی

 پروژه باید از نظر زیباشناختی باکیفیت باشد.از ابتدای یک طراحی شهری ،برخی از چیزهای پایه باید چنان برنامههای پروژهای یا زمانبندی استفادهها و فضای کف
ساختمان را برای یک سایت مشخص تعیین شوند .شرایط ایدهآل برای برنامهریز و توسعهدهنده کنترل توسعه طراحی و برنامهریزی
که از قبل برای یک سایت مشخص در نظر گرفته شده است .این توصیه در چند مکان مختلف ظاهر میشود :آن را میتوان در
نقشه محلی یا در طرح کالنی یافت که میتواند دربرگیرنده خالصههای برنامهریزی ،خالصههای طراحی ،چارچوبهای طرحریزی،
هدایت سایت خاص (توپوگرافی ،منطقهبندی ،زیرساختها ،و امکانات محلهای) ،طرح اقدامهای مراکز شهرها ،و طرح نقشهریزی
باشد .در زمان ارائه راهنمای توسعه سایت ،یک دید واقعگرایانه مهم است ،به عنوان مثال طراح باید یک ایده قوی درباره زمینه
دستیابی به توسعه و ارزش زمین داشته باشد .عنوان پروژه از این بابت مهم است که ایدههای روشنی درباره الزامات طراحی برای
هر سایت مشخص میدهد .این فرایند کنترل توسعه مذاکره کلی بین توسعهدهنده و مرجع محلی انجام شد.
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مرحله  -6تحقیق :درک و بررسی درست سایت اهمیت اساسی دارد .سه جنبه اصلی برای آنالیز شهر وجود دارد .اولین
مالحظه به خوانا بودن ساختار شهری مربوط میشود ،یعنی شیوهای که در آن افراد محیط را درک نموده و به آن واکنش نشان
می دهند .این به آن کیفیتهای یک مکان توجه دارد که به آن یک هویت فوری میدهد ،هویتی که به سرعت توسط
استفادهکنندگانش برای شناسایی ساختمانهای مهم عمومی و مذهبی ،مناظر و مناطق مورد استفاده قرار میگیرد .جنبه دوم آنالیز
ظاهر شهر به نفوذپذیری محیط مربوط میشود ،یعنی انتخابی که برای کاربر ارائه میکند (مانند خیابان ،مسیرها ،لبهها ،و پارکها،
میدان) .جنبه سوم ،یعنی تحلیل بصری دربرگیرنده مطالعات فضای شهری ،رویکرد در قبال نماها ،پیادهرو ،خط بام ،مجسمه خیابان
و تحلیلی از پیچیدگی جزئیات بصری که یک مکان را از مکان دیگر متمایز میسازد.
برای تغییرات توسعه پایدار ما درک میکنیم که «با چه محیط شهری کار خواهیم کرد؟» و ابعاد و مشخصههای محیط شهری
را مورد بررسی قرار میدهیم .این تحقیقها برای تغییرات پایدار عبارتاند از:
 درک مکان :توسعه طراحی پایدار با یک درک نزدیک از مکان آغاز میشود .اگر ما به ظرائف مکانی حساس باشیم،میتوانیم در محلی ساکن شویم بدون اینکه آن را تخریب کنیم .درک مکان به تعیین روشهای طراحی همچون
جهتگیری خورشیدی یک ساختمان در سایت ،حفاظت از محیط طبیعی و غیره کمک میکند.
 ارتباط پیدا کردن با طبیعت :اینکه آیا سایت طراحی ساختمانی در داخل شهر یا در محلی طبیعیتر باشد ،ارتباط یافتن باطبیعت محیط طراحیشده را به زندگی باز میگرداند .طراحی موثر به ما کمک میکند ا از مکانمان درون طبیعت مطلع
شویم.
 درک فرایندهای طبیعی :در طبیعت هیچ ضایعاتی وجود ندارد .محصول جانبی یک ارگانیسم غذای ارگانیسم دیگرمیشود .به عبارت دیگر ،سیستمهای طبیعی از حلقههای بسته ساخته شدهاند .با کار با فرایندهای زنده ،ما به نیازهای
همه گونهها احترام میگذاریم .فرایندهای درگیرکنندهای که به جای تخلیه کردن بازتولید میشوند باعث زندهتر شدن کار
میشوند .قابل رویت کردن فرایندها و چرخههای طبیعی محیط طراحیشده را به زندگی باز میگرداند.
 درک تأثیر محیط زیستی ،اجتماعی و اقتصادی – این طراحی تالش دارد تا با ارزیابی سایت ،به درکی از تأثیر باثبات،انرژی جای گرفته و سمیت مصالح ،راندمان انرژی طراحی ،تکنیکهای ساختوساز ،خط مشی منطقهبندی و نیاز اجتماعی
برای طراحی برسد.
 رو آوردن به فرایندهای طراحی همکارانه :طراحان توسعه پایدار متوجه میشوند که گوش دادن به نظرات دیگران مهماست .همکاری با مشاوران سیستمها ،مهندسان و کارشناسان دیگر در اوائل فرایند طراحی رخ میدهد ،و نه پس از آن.
طراحان نیز به نظر جوامع محلی گوش میدهند .طراحی برای همه کاربران(ساکنان محله یا کارفرمایان اداری) در حال
تبدیل شدن به یک روش استاندارد است.
 درک افراد :پروژه باید طیف کامل فرهنگها ،نژادها ،مذاهب و عادتهای افرادی که قرار است محیط مصنوع را مورد استفادهقرار داده و مانع از محیط مصنوع شوند .این نیاز به حساسیت و دلسوزی درباره نیازهای افراد و جامعه دارد.
مرحله  -8آنالیز :وقتی ما آنالیز را شروع میکنیم مراحل را به صورت ذیل دنبال میکنیم:
 چرا آنالیز انجام می دهیم ،هدف ما چیست؟ آیا ما اطالعاتی درباره بخشهای مشخص سایت شهری نیاز داریم؟ اگر اینطوراست کدام موارد مورد نیاز است؟ آیا ما دادههای آگاهی بخش ویژهای را میخواهیم؟
 ما چه اطالعاتی را میخواهیم ،و به چه مقدار؟ آیا واحدهای مشورتی دیگر میخواهند از آن برای پروژههای دیگر استفادهکنند؟
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 این اطالعات را برای چه کسی گردآوری میکنیم؟ از شورا و جامعه؟همه اینها به هدف ما بستگی دارد .وقتی ما روش مشاورهمان را انتخاب میکنیم ،با افراد بر اساس سن ،قومیت ،سطح سواد و
دیگر موارد جامعه مشاوره خواهیم کرد .این سه سوال انتها باز را از افراد به صورت تلفنی ،پرسشنامهای یا چهره به چهره مطرح
میکنیم:
 در رابطه با (مکان) چه چیزی را میپسندید؟ در رابطه با (مکان) چه چیزی را نمیپسندید؟ مایلید چه چیزی درباره (مکان) تغییر کند؟برای یک سایت مشخص ،ما باید دادههای پایدار را به صورت ذیل آنالیز کنیم:
جدول  -1ابعاد توسعه پایدار جهت تحلیل یک سایت مشخص

توسعه پایدار اجتماعی
توسعه پایدار اقتصادی
توسعه پایدار محیطی
 افزایش دمای متوسط هر سال برای  -آنالیز بازار برای وضعیت اقتصادی برای  -خط مشی دولت منطقهبندیتوسعه یک پروژه
طراحی فرایند
 قانون ساختوساز متوسط افزایش سطح دریا و بارندگی «شهر فشرده» در مقایسه با «گسترشدر هر سال ،برای یافتن ناحیه سیل و
بیرویه شهری»
طراحی در منطقه و ارتفاع ایمن
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ما همچنین برخی از مباحث کلی همچون این موارد را آنالیز میکنیم:
نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدات ( :)SWOTآنالیز  SWOTیک ابزار مفید برای گردآوری و ساختاربندی دادهها است.
این تکنیک یک ابزار حمایتی برای تصمیمگیری است که عموماً برای تحلیل نظاممند محیط داخلی و محیط خارجی شهر استفاده
میشود .با تعریف نقاط قوت و نقاط ضعف و نیز فرصتها و تهدیدها شهر میتواند راهبردهایی برای تقویت نقاط قوت و برطرف کردن
نقاط ضعف و همچنین استفاده از فرصتها برای مقابله با تهدیدات اتخاذ کند ) .)Yusksel & Divenen,2007:36ارزیابی
درونی تمامی جنبه های داخلی و در کنترل شهر را تحت عنوان نقاط قوت و نقاط ضعف و ارزیابی بیرونی شرایط اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی ،تکنولوژیکی و رقابتی بیرون از شهر و خارج از کنترل آن را تحت عنوان فرصتها و تهدیدها بررسی و تحلیل میکند و از
جابجایی عوامل و اجزا  SWOTماتریس آن تشکیل شده و از ترکیب آنها راهبردهای مختلف ارایه میشود( :2772 ,Dyson
 .)832آنالیز  SWOTمیتواند در تعریف روشنتری از طراحی نقشآفرینی کند و راه را برای راهکارهای طراحی هموار نماید .زمینه
عمده در تغییرات باثبات عبارتاند از حوزه مردم ،تغییرات محیطزیستی ،بخش اقتصادی (برای تخصیص بودجه) و خط مشی دولتی.
همانطور که به عنوان مثال ،ما از طریق گردآوری دادهها متوجه میشویم که جهتگیری سایت و آب و هوا شرایط بسیار متالطمی
هستند .از اینرو این راهنمایی و اطالعرسانی به ما در زمانی است که ما طراحی را توسعه میدهیم.
روند ،پیشبینی و سناریو :آنالیز روندها ،پیشبینی و سناریو ،ارائه پیشبینیها درباره آینده .این طرح سپس مبتنی بر این پیشبینیها
بود .با تجربه مشخص شد که پیشبینیها درباره آینده ممکن است تا حدود زیادی بر مبنای محاسبات باشد .رویدادهای عمدهای
همچون تغییر در رویکردهای سیاسی ،سقوط بازار بورس و بسیاری از رویدادهای احتمالی آتی را میتوان در یک سری از
سناریوهای مختلف جای داد .این سناریوها را میتوان در پیشبینیها تزریق نمود ،که به نوبه خود باعث منتج به مجموعهای از
روندهای مختلف برای هر مبحث آنالیز شده میشود .ما این دادهها را برای هر شهر مشخص گردآوری میکنیم که مشخص شود
چه تعداد افراد هر سال مهاجرت میکنند و چرا ،از اینرو این میتواند به ما برای محاسبه نرخ استفادهکنندگان کمک کند .تهیه یک
پروژه شهری یک فرایند بلندمدت است .گاهی دادههای حاضر برای آینده ،که پروژه تکمیل شود ،مناسب نیستند .اگر ما طرح
پیشنهادی را با نگرانی دادههای حاضر و آتی آماده کنیم آنگاه پروژه میتواند نیازهای استفادهکنندگان را محقق نماید.
محدودیتها و احتمالها :نقشه محدودیتها ،به عنوان مثال ،دربرگیرنده اطالعاتی درباره مکان و طراحی هرگونه پروژه مورد
تایید قرار گرفته برای تعریض معابر ،سایتهایی با تاییدیههای برنامهریزی ،کاربری اراضی یا محدودیت ساختمانهای بلندمرتبه،
ساختمانهای طراحی شده براساس عالئق تاریخی ،در کنار هرگونه ویژگی مهم زمین یا سرویسدهی آن است .نقشه امکانها
دربرگیرنده آیتمهایی همچون نواحی مناسب برای توسعه ،ارتباطات احتمالی با نواحی مجاور در شهر ،ویژگیهای منطقه ،گروههای
ساختمانهای دارای اهمیت برجسته معماری ،با تغییر کاربری ،موقعیتهایی که در آنها توسعه میتواند ظاهر محیط مصنوع و
مناطقی که در آنها چشمانداز هم وجود دارد میتواند مفید واقع شود.
برهمگذاری نقشهها :تجزیه و تحلیل محدودیتها و امکانها را میتوان به صورت گرافیکی به صورت یک سری از نقشههای
غربالی انجام بیان نمود.

مرحله  -4ترسیم طرح و بیانیه طراحی :طراحی یک عنصر مهم برای دستیابی به مقصد است .اگر ناکامل یا متناقض
باشد ،سازنده میتواند بر کیفیت نتایج مصنوع اتکا نماید .برای سایتهای بزرگ ،پیچیده و حساس ،بیانهای طراحی برای کمک به
متقاضیان برای توضیح رویکردشان مورد نیاز هستند .برای تمام شرایط برخی از مراحل طراحی الزم هستند ،اینها عبارتاند از:
 دیاگرام سایت و منطقه محدودیتهای توسعه حوزه عمل فرصت برای توسعه نحوه جا انداختن توسعه در شهر کوچک یا روستا و ارتقاء مشخصه چگونه چیدمان دسترسی سایت ،ساختمانها ،فضا و پارکینگ بهترین استفاده را از سایت به عمل میآورد و خوب عملمیکند.
 چگونه نشستن ،مقیاسبندی و تجمع با ناحیه مورد نظر ارتباط پیدا میکند دالیل ظاهر آن (برآمدگی ،سطح زمین) چگونه طراحی همراستا با توسعه پایدار است (دارای راندمان انرژی ،بادوام ،قابل دسترسی برای همه ،ایمن و به راحتیقابل نگهداری).
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مرحله  -1ارزیابی طرح :هدف پروژههای طراحی شهری بهبود شرایط اجتماعی ،اقتصادی و زیرساختی به جای تمرکز بر
هدف تجدید شهری فیزیکی است .از اینرو ،پروژههایی که هدفشان بازتولید شهرهای داخلی است به صورت یک سری از اقدامات
به هم پیوسته عمل میکنند که در آنها افزایش سطح اشتغال به بهبود توسعه پایدار به طور کلی ارتباط داده میشود .برای این نوع
از پروژه مسئله روشها باید از یک چشمانداز اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شود ،به طوری که:
 ارزیابی اقتصادی طراحی شهری :مهمترین ابزار مورد استفاده برای انجام یک ارزیابی اقتصادی پورژههای طراحی شهریتحلیل هزینه-فایده است.
 ارزیابی اثرات منفی بر محیط زیست :ارزیابی تأثیر بر محیط فیزیکی ،کیفیت هوا ،آب ،خاک ،نواحی تحت حفاظت میراثفرهنگی ،محیط زیست حیوانی ،چشمانداز ،آب و هوا.
 شناسایی اثرات منفی :شناسایی اثرات منفی بر اقتصاد محلی ،محیط محلی ،ارزشهای زیباشناختی و فرهنگی ،زیرساخت.ارزیابی در بسیاری از سطوح رخ میدهد که از تحقق مطالبات فنی تا توانایی برای دستیابی به پذیرش عمومی رخ میدهد .این
فازی است که در آن طرحهای مقدماتی تولید شده در فاز سنتز با اهداف اصلی و تعاریف مسئله مقایسه میشوند .این ارزیابی از دو
جهت طبقهبندی میشود:
الف) این راهحل تا چه حد در مسئله میگنجد.
ب) این پیشنهادها را تا چه آسان میتوان پیادهسازی کرد.
این مسائل به طور مداوم در حال تغییر هستند .راهکار توسعهای برای مسائل که در یک وضعیت جریان هستند شبیه شلیک به
یک هدف در حال حرکت است .با اهمیت یافتن مشارکت شهروند ،مسئله از نظر زمانی تغییر مییابد.
مرحله  -2گزینه جایگزین طرح :در زمان تهیه متدلوژی ،باید حوزه عملی برای راهکار طراحی جایگزین وجود داشته
باشد .این بخش مفاهیم طراحی را ارائه میکند که درکی از محدودیتهای مسئله را بازتاب میدهند و راهکار بهینه را پیشنهاد
میدهند .در این مرحله ،دادههای تولید شده و آنالیز مسئله باید به پیشنهادی اجرائی تبدیل شود ،و ممکن است چند مفهوم پیشنهاد
شوند .معموال بیش از یک راه برای حل مجموعه مشخصی از مسائل وجود دارد .طرح جایگزین رویکرد به مسئله جدید به شیوه
جدیدی است .در این روش دادههای حاضر به شکل متفاوتی آنالیز و ارائه میشوند .گاهی مباحثه و مشتری و مشاور در یک طرح
تداخل دارد .از اینرو ارائه طرحهای جایگزینی که اقداماتی را در شرایط مشخص انجام دهند مهم است.
مرحله  -7ارائه :طراحی به صورت یک فرایند بر مبنای حفاظت و درک انجام میشود .اساسا ،این بدان معناست که چگونه
طراحان به درکی از مسائل میرسند و ایدههایی درباره راهکارها از طریق فرایندی دریافت میکنند که شبیه مباحثه است .ارائه
عبارت است از ابزارهای در دسترس برای ابراز ایدههای طراحی .ابزارهای ارائه به پروژه ،سند آن ،مهارت و مخاطبان آن بستگی
دارند.
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مرحله  -3انتخاب طرح :پس از تحقیق ،آنالیز ،مرور طرح ،یک سری مالقاتها با مشتری ،برنامهریز ،مشاور و دیگران،
بحث برای در نظر گرفتن طرحی برای پیادهسازی انجام میشود .تمام طراحیهای شهری نهایتا نه تنها بر اساس ایدههای طراحی
شکل میگیرند بلکه هچنین باید موارد ذیل را در نظر بگیرند:
 تغییرات باثبات در طرح که نیازهای آتی را لحاظ کرده باشند تصمیمات و منابع بازاریابی بخش عمومی و خصوصی برای تامین مالیوپس از انتخاب طرح ،دو مرحله مهم در جهت پیادهسازی وجود دارد ،اینها عبارتاند از:
 چارچوب بندی مجوز :مجوزهای برنامهریزی یکی حساسترین ابزارهای در دسترس برای کنترل کیفیت طراحی هستند.این طرح توسط مرجعی با حقوق قانونی برای شرایط ساخت و منطقهبندی اعطا گردید .پس از آنکه کل فرایند تکمیل
شد ،این پرسش وجود داشت که طراحی آن در سطح پایین کشور باقی میماند .هر کشور قوانین و اقدامات ساختاری
خاص خودش را دارد .سیستم منطقهبندی نیز اهمیت خاص دارد (مانند مسکونی ،تجاری و غیره) یا باید استفاده ترکیبی
داشته باشد ،که این به منطقه و کاربری آن بستگی دارد.
 مداخله داشتن پس از مجوز طرحریزی :پس از مجوز ،قصد برنامهریزی شروع کارهای عملی است ،و ممکن است تضعیفشده و به پیمانکار فرعی سپرده شود ،و از اهداف خود فاصله بگیرد .در این زمان ،کار برنامهریز پیگیری این وضعیت است.

سال دوم ،شماره ( 6پیاپی ،)9 :زمستان 1991
22

مرحله  -9پیادهسازی :وقتی ما شروع به پیادهسازی یک پروژه در یک سایت مشخص میکنیم ،به برخی اسناد نیاز داریم:
 الزامات چیدمان سایت :اینها ممکن است ،از جمله ،دربرگیرنده عقبنشینیهای حداقلی (فاصله حداقلی از سازه تا جلو ،کنار یاعقب خط هدف) ،درصد حداکثری سایت که میتواند توسط سازه تحت پوشش قرار داده شود ،چیدمان مسیرهای
خودرویی و عابران ،نیازهای پارکینگی ،نیازهای غربالگری و محدودیتها برای ابعاد و قراردهی عالمتها.
 الزامات برای مشخصه سازه :اینها ممکن است دربرگیرنده ارتفاع ماکسیموم سازه ،تعداد ماکسیموم طبقات ،و مساحتماکسیموم کف سازه باشند .مورد اخیرالذکر اغلب بر حسب نسبت مساحت کف ) (FARارائه میشود ،که نشانگر یک
نسبت مجاز ماکسیموم مساحت کف به مساحت سایت است.
 کاربردهای متناسب با سازه :دستورالعمل منطقهبندی به تدریج مشخص خواهد نمود که چه کاربردهایی مجاز هستند وکدامشان در یک حوزه مشخص اینطور نیستند .مانند نواحی مسکونی ،نواحی تجاری و غیره ،منطقهبندی در منطقهای تا
منطقه دیگر برای ساختار کارکردی متفاوت است.
 موضوعات رویهای :یک ترتیبات معمول این است که برای ساختمان تقاضای مجوز شود .این دستورالعمل به تدریجهمچنین یک رویه را مشخص خواهد کرد که از طریق ان یک متقاضی میتواند برای دریافت کمک تقاضا دهد.
مدیریت پروژه فاکتور مهمی برای ایجاد پروژه و پیادهسازی در مرحله ساخت فرایند است .مدیریت پروژه به عنوان یک راه
قوی کنترل جوامع و متقاعد کردن آنها در جهت یک هدف مشخصا جاافتاده استفاده شد .کلید مدیریت موفق پروژه پیگیری
واقعی برنامه ریزی پروژه ،پایش وضعیت موجود و زیر نظر داشتن نحوه پیشرفت پروژه است .مدیریت پروژه یک بخش مهم از
کنترل پروژه و به روز نگه داشتن پروژه است.
برنامهریزی یک فرایند مداوم است که با یک بینش آغاز میشود و اهداف ،مقاصد ،سیاستها و توصیهها را برای دستیابی به آن
بینش تعیین میکند .برنامهریزی باید شرایط موجود را تا جایی به رسمیت بشناسد که بر آینده تأثیر بگذارند .نتایج فرایند پیادهسازی
برای دستیابی به آن بینش مورد ارزیابی قرار میگیرند ،و اهداف ،مقاصد ،خطمشیها و توصیهها اصالح و مجددا بکار گیری
میشوند .برنامهریز غالبا طیفی از درخواستها را برای تغییرات دریافت میکند ،که بسیاری از آنها نیاز به دقت ویژه دارند .مرور طرح
در سایت به صورتی که ساخته شد است ،ترجیحا با توسعهدهنده ،برای لحاظ نمودن جنبههای حیاتی جزئیات واجد بیشترین ارزش
است .در شرایط عملی ،فقدان سیستم پایش پروژه وجود داشت ،از اینرو پروژه تکمیل شد ولی نه با طراحی موفق .از اینرو برای
روشهای طراحی و سیستمهای مرور ،طراحی شهری بسیار مهم است.
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شکل  -6روش طراحی پیشنهادی

 .5نتیجه گیری
کلیت این پژوهش به توصیف روشهایی برای پروژه ساخت شهری برای توسعه پایدار پرداخته است به ارزیابی توسعه پروژه
شهری در آینده کمک خواهد کرد .ساختار کلی این پژوهش به این صورت بود که ما این روش را مرحله به مرحله دنبال کردیم.
ابتدا یک هدف را تثبیت کردیم ،سپس به تحقیق و آنالیز سایت و دادهها پرداختیم .سپس طرحها را ترسیم نموده ،طرح را بهبود
دادیم ،با مشتری مشورت کردیم ،ارزیابی طرح را انجام دادیم ،راهحل جایگزینی برای طرح ارائه نموده و یک طرح را انتخاب
کردیم .در این فرایند ترسیم ،طرحها ممکن است چند بار تغییر کنند .وقتی ما این کارها را انجام میدهیم ،باید درباره منطقهبندی،
قانون ،مقررات و مجوز از مرجع برنامهریزی محلی کسب اطالع کنیم .بخشهای دیگر در حوزه منافع عمومی قرار میگیرند .همه
طراحیهای شهری نهایتا نه تنها بر اساس ایدههای طراحی بلکه همچنین بر اساس تصمیمات بازاریابی بخش دولتی و خصوصی و
منابع تامین مالی شکل میگیرند .سپس نوبت به مرحله پیادهسازی میرسد ،که مدت زیادی طول میکشد ،که گاهی چند سال
میشود .از اینرو در سطح پیادهسازی ما این فرایند را از آنالیز سایت تا پیادهسازی پایش میکردیم ،زیرا از نظر زمانی ،شرایط آغازین
سایتبا زمان پیادهسازی پروژه متفاوت هستند .مسائل ،کارکردها ،و ابعاد فرهنگی پایدار با گذشت زمان تغییر میکنند .از اینرو پس از
مدت مشخصی ،نیاز به تجزیه و تحلیل پروژه خواهد بود .پیادهسازی روشهای پایدارتر اکنون از این بابت اهمیت اساسی دارد که ما
میتوانیم از کیفیت باالی زندگی امروز بهرمند شویم و در عین حال اطمینان داشته باشیم که نسلهای آینده نیز منابعی که به
آنها نیاز دارند را در اختیار خواهند داشت.
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چکـیده
کسب درآمد در شهرداریها از امورى است که تأثیر عمدهای در ارائه خدمات شهرى به شهروندان دارد .اگر شهرداریها
نتوانند درآمد کافى و پایدار به دست آورند،نخواهند توانست تأسیسات ضرورى در شهر را ایجاد و اداره کنند .هر چند که
منابع مالى شهرداریها به صور مختلف قابل حصول است اما همه آنها از خصوصیات درآمدهاى پایدار برخوردار نیستند.
ازاینرو دستیابى به روشهای جدید تأمین منابع درآمــدى پایدار و مطمئن و بدون تبعات ناگوار اقتصادى ،اجتماعى و
سیاسى نقش بسیار مؤثری در رضایت جامعه شهرى ،سرعت بخشیدن به توسعه و عمران محدودههای شــهرى و
درنهایت مدیریت مطلوب شهرها خواهد داشت .دسترسی به اطالعات دقیق و به هنگام وضعیت امالک و اصناف یکی از
مهمترین پیشنیازهای تصمیمسازان و تصمیمگیران عرصه برنامهریزی شهری است .استقرار و به هنگام سازی پایگاه داده
امالک یک موجودیت زیرساختی و ماندگار برای درآمدزایی شهرداریها بوده و در امر پایش توسعه شهرها یک ابزار
کلیدی محسوب میشود و صدور هرچه عادالنهتر و دقیقتر عوارض عمران نوسازی و خدمات شهری و کسب و پیشه به
عنوان یکی از انواع درامدهای پایدار جز با پیادهسازی یک سامانه مبتنی بر پایگاه داده امکانپذیر نخواهد بود .در این
پژوهش با توجه به مبانی نظری و آرا خبرگان و متخصصین ابتدا به تدوین شاخصههای ممیزی بهینه امالک پرداخته شده
است سپس به ارائه الگویی جهت استفاده از این شاخصهها برای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری پرداختهایم .میتوان
بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش پیمایشی ،یک پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع کاربردی میباشد.

واژگـان کلـیدی :منابع مالی ،درآمدهای پایدار ،پایگاه داده امالک ،ممیزی امالک

 -8کارشناسی ارشد،گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،مشهد ،ایران (مسئول مکاتبات)
milad1992_4@yahoo.com

 -3استادیار،گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،مشهد ،ایران
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بررسى منابع درآمدى شهرداریها روشن میسازد که منابع درآمدى پایدار سهم ناچیزى در تأمین مالى شهرداریها دارند
بنابراین درآمد شهرداریها باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار ،منظم و قابل وصول حرکت کند و منابع درآمدى ناپایدار جاى
خود را در ردیفهای درآمدى شهرداریها به منابع پایدار ،مستمر و قابل وصول بدهد .بهگونهای که مناسبترین منبع درآمدى در
حوزه اقتصاد شهرى را میتوان کارآمد نمودن نظام تشخیص اقتصادى منابع دانست که زیربناى رشد اقتصادى را براى همه
شهرداریها فراهم میسازد عواملى چون نیروى انسانى کارآمد ،ساختار سازمانى مناسب ،آموزش تخصصى و حرفهای مدیران ،ایجاد
و توسعه بانک اطالعات و ضوابط و آئین نامهها و دستور کارهاى اجرایى در حوزه درآمدى میتواند سبب کارآمدى این نظام گردد.
درنهایت مالیات و وضع عوارض بر امالک و داراییهای غیرمنقول -اعم از واحدهاى صنعتى ،مسکونى ،تجارى ،تفریحى ،زمین و
جزء اینها میتواند منبع درآمدى مناسبى براى شهرداریها باشد و شهرداریهاى ایران میتوانند با استفاده از تجارب سایر کشورها
در جهت چگونگى وصول این منبع درآمدى در جهت تأمین منابع جدید درآمدى استفاده کنند.
مطابق ماده  0قانون نوسازی و عمران شهری که در سال  8051به تصویب رسیده است ؛ ممیزیهایی که طبق مقررات این
قانون از طرف شهرداری به عمل آید تا پنج سال مالک وصول عوارض میباشد  ،این در حالی است که در شهر مشهد اولین و
جامعترین دوره ممیزی به سال  8018بازمیگردد که به صورت کلی در سطح شهر انجام شده است ،در سال  8010در طرحی
قسمتهای باقیمانده و اختالفی طرح قبلی تکمیل گردیده است  ،سپس در سال  8001ممیزی تنها در خصوص اصناف منطقه
هشت صورت میگیرد و همین طرح در سالهای  8000و  8005در منطقه یک به انجام میرسد و پس از آن در سال 8004،8001
و 8001قسمتی از امالک و اصناف مناطق  8،5،4،89و  88به صورت لکهای مورد ممیزی قرار میگیرد  .در مقابل شهرداری تهران
به عنوان یکی از رقبای کشوری شهر مشهد در امر سیاست و مدیریت پنجمین دوره ممیزی خود را آن هم به صورت مکانیزه
تجربه کرده و اکنون در تکاپو تدارک ممیزی دوره ششم میباشد  .در گام نخست شهرداری مشهد گویا از شهرداری پایتخت کشور
هم چند قدمی جامانده چه رسد به تدارک مدلی بروز در سطح بینالمللی .با اعمال روشهای مکانیزه و هوشمند و همچنین
بهرهمندی از امکانات تکنولوژی روز در روند شناسایی،برداشت،محاسبه،صدور و ابالغ ممیزی و عوارضات میتوان در یک سو
سرعت الزم به این پروسه (کسب درآمدهای پایدار) و از سوی دیگر تدارک بانک اطالعاتی یکپارچه و قابل نظارت و آمارگیری را
با کمترین خطا مشاهده و در دست داشت.

 -2اهمیت و ضرورت
تغییرات محسوس و شدید در خصوص بانک اطالعاتی اصناف و امالک که بیشترین تغییرات و بروز رسانی را داشته است
بدین معناست که در این سالیان روند توزیع قبوض عوارض سالیانه با مشکالت شدید از جمله عدم توزیع صحیح و یا حتی عدم
امکان توزیع مواجه بوده که مستقیماً برروی وصول به هنگام این عوارض تاثیر گذار خواهد بود .نرسیدن قبوض عوارض فوق الذکر
به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدهای پایدار به دست مالکین و مودیان  ،با توجه به اینکه اکثریت شهروندان آگاهی الزم و یا
تمایل به پرداخت پیش از دریافت فیش مربوطه را ندارند  ،موجب وصول نگردیدن بها عوارض در سال جاری خود میگردد که از
دو جنبه زیان بار خواهد بود؛ ابتدا زیان به ارگان شهرداری از لحاظ وصول دیر هنگام و یا عدم وصول قسمتی از درآمدهای پایدار و
در مرحله بعدی زیان به مالکین بدلیل تعلق جریمه ای سالیانه .با عنایت به اینکه سرپرستی توزیع جمعی قبوض سه منطقه در سال
 04و شش منطقه در سال  01به عهده اینجانب بوده است با مشکالت این حوزه تا حدودی آشنایی الزم را دارم  ،قالب این
مشکالت از قدیمی بودن ممیزی و عدم بروز رسانی اطالعات سیستمی نشات میگیرد  ،بصورتی که بطور مثال حتی اگر نیرو موزع
آموزش دیده و مجهز به سیستم نقشه خوان آنالین مخصوص امالک شهرداری هم باشد و ملک مورد نظر را بطور صحیح
شناسایی نماید  ،با الصاق فیش و زمانی که فیش مربوطه به دست مالک و یا مودی میرسد  ،فیش هایی که قالبا دارای عدم تطبیق
اطالعات مالکین و مودیان میباشند یا توسط فرد امحا میگردد و یا موجب مراجعه و تراکم ارباب رجوع در هنگام توزیع میشود .با
نگاهی عمیق تر وظیفه بروز رسانی اطالعات و ممیزی را به دوش ارباب رجوع نهاده ایم تا با در دست داشتن مدارک از زمان خود
بزند و در یک روز کاری با تراکم ارباب رجوع مواجه شده تا بتواند به فیش صحیح خود دست پیدا کند.وضعیت بیان شده در
خصوص اصناف ازین مطالب پیچیده تر و دارای ضعف های عمیق تریست  ،به طرزی که بسیاری از صنوف آمد و شد میکنند بدون
ریالی پرداختی و این تغییرات و اتفاقات در قالب واحدها بدون ثبت سیستمی سپری میگردد  .این مشکالت و ایرادات نه تنها در
جهت وصول عوارض پایدار بلکه درخصوص نحوه برنامه ریزی و ساماندهی کاربری ها و اتفاقات شهری دخیل خواهد بود .شاید از
همین روست که همزمان با همایش حقوق شهروندی میتوانستیم در کالم جناب دکتر مهدی نیا (رئیس کمیسیون عمران و
شهرسازی شورای شهر مشهد) به وضوح ناکارآمدی درآمدهای پایدار شهری در اداره شهر را در عنوان یک جمله از ایشان لمس
کنیم" :مقامات از تغییر درآمدهای پایدار در کوتاه مدت نا امید اند ".این جمله به این معناست که نه تنها موضوعات طرح شده

عوارض پاسخگوی هزینه های شهر نیست بلکه در وصول موضوعات در جریان بدلیل ضعف های عمیق نمیتوان بازخورد و نتیجه
قابل قبولی در ردیف های درآمدی شهرداری مشاهده نمود.
بنظر می رسد هرچه جلوتر میرویم وابستگی شهرداری جهت کسب درآمد به رانت شهری بیشتر و دوری از درآمدهای پایدار
ملموس تر از پیش قابل مشاهده است .شهرداری از یکسو همواره از هزینه سنگین و نتایج ضعیف و زمان بر دوره های پیشین
ممیزی حراص دارد ،و از سمت دیگر جهت وصول و کسب نقدینگی از همین موضوعات جاری درآمدهای پایدار خود هم با این
بانک اطالعاتی ضعیف عاجز است .در این میان میبایست با ارائه راهکار و تدوین مدل های نوین و بهینه ممیزی سعی در رفع و
حداقل رساندن خطاهای انسانی در روش های پیشین داشت و سپس با عملیاتی شدن روش های بهینه ممیزی تکرار و بروزرسانی
مکرر اطالعات را سهل االجرا نمود .من حیص المجموع بنظر میرسد راهی جز اجرای ممیزی نوین و بهینه در جهت به روزرسانی
بانک اطالعاتی پیش از وصول مطالبات موضوعات درآمدهای پایدار و همچنین اتخاذ تصمیم و برنامه ریزی های پیش روی
شهری ،باقی نیست.

 -3مبانی نظری
 -1-3مدیریت شهری شهرداری

 -2-3منابع درآمد شهرداریها
یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان ایجاد منابع کافی درآمد و تامین هزینه خدمات شهری است .به طور کلی
درآمد شهرداری ها از دو منبع تامین میشود:
 منابع درآمد داخلی :شامل دریافتی های مستقیم شهرداری از عوارض مستغالت (اراضی و امالک) و درآمد حاصل ازعوارض غیرمستغالت است.
 منابع درآمد خارجی :شامل درآمدهایی است که خارج از سازمان های شهرداری دریافت می گردد .مانند عوارض آب،برق ،تلفن و نیازمندیهای شهری مشابه ،کارخانجات و کمک های بالعوض دولت.

سال دوم ،شماره ( 6پیاپی ،)9 :زمستان 8291

مدیریت شهری برای برنامه ریزی و تصمیم گیری در حوزه مسایل شهری نیازمند اطالعات دقیق و به هنگام از شهر میباشد
در حال حاضر تهیه و گردآوری این اطالعات با توجه به گسترش و پیشرفت استفاده از تکنولوژی اطالعات ) (ITدر حداقل زمان و
به صورت مطلوب صورت می گیرد .شهرداری ها به عنوان متولیان اصلی شهر در زمینه نوسازی و بهسازی به استناد قانون نوسازی
و عمران شهری مصوب  8051می توانند نقش کلیدی در ایجاد بانک اطالعات شهر داشته باشند .یکی از مهمترین بانک های
اطالعاتی ،بانک اطالعات امالک است که برای دست یافتن به این مهم بایستی بازدید میدانی صورت گیرد و اطالعات مربوط به
امالک در فرم های خاصی که برای این منظور تهیه شده اند ثبت گردند نکته مهم در این زمینه دستورالعمل های ثبت و گردآوری
اطالعات است که باید بنحوی تعریف شوند تا همه ممیزین بازدید درک واحدی از آن داشته باشند( .نثاری و همکاران)8005 ،

 -3-3درآمد پایدار
از ابزارهای مهم پشتیبان حکومتهای محلی ،درآمدهای پایدار است که برا ساس نظریه های اقتصادی ،درآمدهای پایدار توسعه
شهری باید خصیصه تداوم پذیری و سالم بودن (مطلوب بود ) را دارا باشند  .تداوم پذیری اقالم درآمدی یعنی اینکه به گونهای
باشند که در طول زمان قابل اتکاء باشند و برای دستیابی به آن بتوان برنامه ریزی های الزم را صورت د اد ،بنابراین کلیه اقالم
درآمدی که به هر دلیل تحت تأثیر شوک ،بحران ها ،تغییر قوانین و مقررات و نوسانات اقتصادی اند قابل اتکاء نبوده و خصیصه
اول پایداری در آنها ضعیف خواهد بود .مطلوب بودن درآمدهای پایدار یعنی اینکه به گونهای باشند که دستیابی به آنها شرایط
کیفی شهر به عنوان یک پدیده زنده و پویا را در معرض تهدید قرار ندهد ،به عبارتی مطلوب بودن و سالم بودن درآمد حائز اهیمت
است  .یعنی اگر درآمدهای حاصله توسط مدیریت شهری سبب کاهش شرایط کیفی زندگی در شهر گردند (مانند عوارض مربوط به
طرح های توسعه شهری ) به عنوان درآمدهای پایدار تلقی نمیگردند .از طرفی با توجه به نیاز به بررسی اقتصاد شهر ،تحلیل
درآمدهای پایدار و به ویژه نظریه های فدرالیسم مالی در قالب دو نظریه کلی نسل اول و دوم قابل تامل است( .آخوندی و زنوز،
 )8015یکی از ابزارهای الزم برای رسیدن به توسعه پایدار ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری است .درآمد پایدار دارای سه مشخصه
است که عبارت اند از:
 -8تداوم پذیری (دارای ثبات باشد و در کوتاه مدت دچار نوسانات شدید نشود).
 -1مطلوب بودن (کسب درآمد از آن محل موجب ارتقاء رویکرد عدالت محوری شود و به ساختارهای زیست محیطی لطمه
نزند).
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انعطاف پذیری (پایه درآمدی در طی زمان بزرگ شود و با گسترش مخارج گسترش یابد).

سال دوم ،شماره ( 6پیاپی ،)9 :زمستان 8291

 -4-3بررسی و شناخت درآمدهای پایدار شهرداری ها
درآمد های پایدار شهرداری ها عبارتند از:
عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل :شامل عوارض بر شماره گذاری وسایل نقلیه و عوارض صدور پروانه تاکسی رانی  ،عوارض
بلیت مسافرت و باربری و عوارض بر معامالت وسیله نقلیه که میتواند در یک نظام شهری  ،درآمدهای مستمر قلمداد کردد.
عوارض حاصل از صدور پروانه های ساختمانی :هرچند این عوارض میتواند تحت تاثیر نوسانات بازار مسکن و همچنین تحت
تاثیر قوانین و مقررات ساخت و ساز در شهرها قرار گیرد ،اما به لحاظ وجود تقاضای موثر بر مسکن در شهرهاف از یک تداوم نسبی
برخوردار باشد .چنانچه صدور پروانه های ساختمانی ،طبق ضوابط شهرسازی مدرن و اصولی و منطبق با نقشه های جامع شهری
انجام گیرد ،درآمد حاصل از آن ،پایدار خواهد بود.
عوارض نوسازی :به جرات میتوان گفت که مهم ترین درآمد پایدار شهرداری های کشور ،عوارض نوسازی است .عوارض
نوسازی که در کشور های جهان ،تحت عنوان مالیات بر دارایی های غیر منقول از آن نام برده میشود ،از اقالمی است که هر ساله
میتواند منبع درآمدی مناسب برای شهرداری ها باشد؛ زیرا از یک تداوم قابل قبول برخوردار است و دریافت آن ،نه تنها سالمت
محیط زیست شهری را به خطر نمی اندازد بلکه به صورت مستمر ،پتانسیل درآمدی شهرداری ها را به منظور افزایش توان تولیدی
و ارائه کاالها و خدمات عمومی ،افزایش میدهد.
بهای خدمات شهری و درآمد های موسسات انتفاعی :از دیگر منابع درآمدی شهرداری ها ،فروش خدمات به شهروندان و
سازمان ها و نهادهای موجود در شهر میباشد.شهرداری ها ،وظیفه تولید و ارائه خدمات شهری و کاالهای عمومی محلی را برعهده
دارند؛بنابراین دریافت تعرفه و بهای این قبیل کاالها و خدمات میتواند منبع درآمدی برای شهرداری ها به شمار آید.
 -3-5دیدگاه نظریه پردازان در خصوص درآمدهای پایدار
تأمین منابع مالى یکی از مهمترین وظایف نهادهاى عمومى مانند شهرداری هاست .در کالنشهرهای جهان سهم قابل توجهی
از درآمدهای شهرداری را عوارض نوسازی تشکیل می دهد چنان که این نسبت در سال  1991به  4/58درصد رسیده است.در
شهرهای کوچک و متوسط با توجه به جمعیت پایین و ضعیف بودن تولید ،شهردار ی ها بدون کم کهای دولتی قادر به تأمین
نیازهای شهروندان نیستند که این امر می تواند منجر به مهاجرت ساکنین شهرهای کوچک به شهرهای بزر گتر گردد  .امروزه حتی
کالنشهرهایی نظیر وین ،لندن و استانبول نیز سهم بودج های در حدود  19درصد از کم کهای دولت دارند هرچند که منابع مالى
شهرداری ها به صور مختلف قابل وصول است اما همه آن ها از خصوصیات درآمدهاى پایدار برخوردار نیستند .پایدارى در درآمدها
مستلزم آن است که اوالً این اقالم از کی استمرار نسبى برخوردار باشند و ثانیاً دستیابى به این درآمدها نباید شرایط یکفى شهر را
در معرض تهدید و تخریب قرار دهد .بنابراین شهرداری ها به عنوان کی نهاد عمومى که مسئولیت مدیریت و اداره شهرها را بر
عهده دارد با استفاده از تجارب کشورهاى مختلف توسعه یافته باید سعى در کم کردن اتکاى خود به درآمدهاى ناپایدار و از طریق
افزایش سهم درآمدهاى پایدار در اقالم درآمدى خود به ارائه کاال و خدمات مورد نیاز شهروندان مبادرت ورزند در غیر این صورت
در دراز مدت با چالش هاى عدیده ای در مدیریت شهرى مواجه خواهند بود و فضاى کالبدى دچار تخریب و آسیب فراوانى خواهد
شد .در ارزیابى مالیات ها به عنوان کی منبع عمده درآمدى شهرداری ها ،سه هدف عمده انتقال منابع از بخش خصوصى به بخش
عمومى ،توزیع منصفانه هزین هها بین سطوح مختلف ،و افزایش رشد اقتصادى براى مالیات ها مطرح.

 -6-3ممیزی
استاندارد ایزو  0999ممیزی را این گونه تعریف می نماید :ممیزی فرآیندی سیستماتیک ،مستقل و مدون برای کسب شواهد
ممیزی و ارزیابی مبتنی بر واقعیت آن به منظور تعیین میزان برآورده شدن معیارهای ممیزی است.

 -7-3تعریف ممیزی امالک
شهرداری های سراسرکشورطبق قانون نوسازی امالک هرچهارسال یک بار می توانند نسبت به کنترل وضع موجود عرصه
واعیانی کلیه امالک واقع درمحدوده خدمات شهری اقدام نموده وپس ازپایان عملیات کنترل امالک طبق اطالعات بدست آمده
نسبت به صدورفیش جمعی اقدام نمایدوعوارض نوسازی امالک سطح شهررا وصول وجهت عمران وآبادانی شهر هزینه نماید که
کل این فرایند را ممیزی امالک گویند.امروزه شهرداری ها با توجه به پیشرفت تکنولوژی این اطالعات را درسرورهای خودنگه
داری وبانقشه های وضع موجود واین دیتابیس ولینک سایراطالعات ازقبیل عکس اسنادپرونده هرملک وهرگونه اطالعات توصیفی
36

 -3-8مزایای انجام پروژه ممیزی:
-

ثبت و نگهداری سوابق امالک ،معابر و مشاغل در سیستم
آگاهی از اطالعات به روز از وضع یت موجود تمامی امالک ،معابر و مشاغل در سطح شهر نظیر تعداد ،مساحت کاربریها و
...

-

تسهیل در دستیابی به اطالعات و محاسبات عوارض نوسازی و عوارض کسب و پیشه
ایجاد بستر مناسب در تسریع و آسان سازی امور شهرداری
امکان ارائه خدمات جغرافیایی مربوطه در سیستم یکپارچه شهرسازی و نوسازی
دسترسی سهل ،سریع و بی واسطه شهروندان به داده های جغرافیایی امالک
ایجاد سیستم اطالعات جامع از تمامی امالک و معابر در سطح شهر
امکان نمایش نقشه امالک ،معابر و مشاغل در سایر سیستمهای اطالعات جغرافیایی (نظیر نرمافزار ،Google Earth
 Arc gisو ) ...
امکان گزارش گیری دقیق از تعداد و مشخصات امالک و معابر با کاربریهای مختلف
امکان تهیه نمودارهای آماری در سطوح مختلف
جلوگیری از عدم پرداخت وجه عوارض و وصول به موقع آن
جستجوی امالک مالک مورد نظر و جانمایی موقعیت آنها بر روی نقشه اعم از خصوصی ،دولتی
جستجوی انواع کاربریها بر اساس وضع موجود یا طرحهای مصوب و جانمایی بر روی نقشه
جستجوی معبر خاص و جانمائی آن بر روی نقشه (آدرس یابی و دستیابی به معابر با نوع کف مورد نظر)
یافتن موقعیت اشتراک آب ،برق ،گاز و نیز دستیابی به موقعیت تماس تلفنی بر روی نقشه

سال دوم ،شماره ( 6پیاپی ،)9 :زمستان 8291

ومیدانی دیگر با هرگونه فرمتی به این دیتابیس به صورت مکانیزه وتقریبا بدون خطا به یک بانک اطالعاتی مفید وکاربردی مجهز
می شوند که حاصل این فرایند صدورفیش عوارض سالیانه وداشتن یک درآمدثابت وهمینطور تسهیل اعمال تصمیمات مدیریتی
وکالن شهری چه درمواقع مدیریت بحران وچه درشرایط تصمیم گیری های مهم درراستای تحقق امنیت ورفاه شهری میگردد.
براساس تعریف وزارت کشور ممیزی از چند مرحله شامل برداشت میدانی اطالعات ،ثبت این اطالعات در فرمها و اعالم آنها به
مردم تشکیل می شود که کار جمع آوری این اطالعات به وسیله ممیزینی که با ستاد ممیزی همکاری میکنند انجام میشود.
اطالعات امالک در قالب چهار فرم جمع آوری شده که این فرمها مربوط به اطالعات زمین (عرصه) ،اطالعات ساختمان (اعیانی) و
همچنین اطالعات مربوط به واحد مسکونی یا واحد شغلی بودند و این اطالعات به دلیل گستردگی گزینههای این فرمها ،میتوانند
جامع و مفید باشند .این اطالعات تحلیل مناسبی از نظر نوع ساختمانها ،سازه و قدمت آنها ارایه میدهد و میتواند مبنای تصمیم
گیری برای احیای بافتهای فرسوده باشد و از طریق پیوند این اطالعات با نرم افزار  GISمیتوان به تحلیلهای گرافیکی از
وضعیت مناطق مختلف شهر دست یافت.از سوی دیگر با این اطالعات تحلیل مناسبی از سرانههای فضای سبز ،فرهنگی ،تفریحی
و ورزشی در شهر بدست میآید و امالک خالی و مجهول المالک مشخص میشوند و این اطالعات در برنامهریزی شهری میتوانند
مد نظر قرار گیرند.با انجام ممیزی ،اطالعات موجود در شهرداری تکمیل شده و میتوان از آنها جهت تخصیص عادالنه عوارض
مختلف شهری از جمله نوسازی ،جمع آوری پسماند شهری ،تابلوهای تجاری ،خدمات آتش نشانی و ...استفاده نمود .مورد دیگر
اینکه با جمع آوری این اطالعات قابلیتهای اشتغال شهر مشخص شده و همچنین تحلیلی از واحدهای استیجاری برای استفاده در
برنامهریزی برای طرح مسکن مهر به دست میدهد ،ضمن آنکه اطالعات حاصل از ممیزی در امداد رسانی در هنگام وقوع حوادث
نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد .اگر اتفاق خاصی یا سانحهای در منطقهای رخ دهد با استفاده از این اطالعات میتوان به قدمت
سازه ها ،چگونگی دسترسی به منطقه و میزان جمعیت ساکن در آن منطقه دست یافت که این اطالعات برای امدادرسانی ضروری
هستند ضمن آنکه برخی از کوچهها یا معابر مختلف در سطح شهر نامهای مشابهی دارند که این امر مشکالت زیادی به ویژه برای
اعالم نشانی توسط شهروندان به هنگام بروز سوانح ایجاد مینماید که با جمع آوری این اطالعات میتوان این مشکل را برطرف
کرد.

 -4یافتههای پژوهش
ابتدا ضمن بررسی نتایج بدست آمده از مبانی نظری و آرا خبرگان ابتدا شاخص های این بهینه سازی تعریف و سپس الگوی
منتج شده از این دو را جهت افزایش درآمدهای پایدار شهرداری مورد بررسی قرار می دهیم .در این بخش ،با بررسی ادبیات
پژوهش در زمینه ممیزی امالک و درآمدهای پایدار شهرداری و با استفاده از تحلیل محتوایی مطالعات انجام شده شاخص ها
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شناسایی و استخراج شدند.سپس ابعاد و عوامل حاصله توسط  1نفر از خبرگان و کارشناسان حوزه ممیزی امالک ،با استفاده از
روش دلفی،مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایی شده است.شاخص های موثر حاصل از ادبیات پس از اعمال نظر متخصصان در جدول
آمده است.
جدول  -1شاخصه های ممیزی بهینه امالک شهرداری در جهت افزایش درآمدهای پایدار شهرداری مشهد
خطاهای انسانی حداقل
بهینه سازی
انجام پروژه در حداقل زمان ممکن
استفاده از امکانات بروز از قبیل نقشه های هوایی،عکس برداری هوایی،استفاده از بارکد خوان،استفاده از سامانه های
هوشمند در جهت اطالع رسانی و ...
هوشمندسازی
یکپارپگی درون سازمانی از طریق سامانه هلی موجود
یکپارچگی و تعامل بین سازمانی در جهت تبادل هوشمند اطالعات
داده امایی مداوم با فواصل زمانی کوتاه
بروزرسانی
در دسترس بودن بانک اطالعاتی بروز،جامع و نزدیک به واقعیت جهت استفاده در تصمیمات و برنامه ریزی ها
کاربردی و قابل
تغییر فرم های ممیزی دوره پنجم با فرض کلیه آیتم های مورد نیاز زیر مجموعه های مدیریت شهری
استناد
اطالع رسانی و ابالغ قانونی مطابق دستورالع مل فرمانداری جهت اطمینان از صحت اقدامات و برداشت های انجام شده

 -1-4ماتریس خود تعاملی ساختاری
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در این پژوهش 5 ،شاخص با استفاده از مُد نظرات خبرگان که به منظور کلیدی بودن در حال حاضر ،انتخاب شده اند.در
خصوص انتخاب شاخص های بدست آمده از ادبیات تحقیق ،از مُد نظرات خبرگان استفاده شده است .با توجه به اینکه تعداد
خبرگان تحقیق کم بوده و روش  ISMدر دسته روشهای کیفی قرار میگیرد ،استفاده از شاخص های مرکزی همچون میانگین
برای انتخاب موانع اصلی شاخص مناسبی نمی باشد ،به همین منظور از مُد نظرات استفاده شده است .سپس با قرار دادن  5شاخص
اصلی در سطرها و ستونهای یک ماتریس ،از خبرگان خواسته شد تا در خصوص اثرگذاری شاخص ها بطور زوجی اظهارنظر نمایند.
در خصوص پر نمودن خانه های صفر و یکی ماتریس خودتعاملی نیز از مُد نظرات خبرگان استفاده شده است.
پس از شناسایی شاخص های ممیزی بهینه امالک جهت افزایش درآمدهای پایدار شهرداری،این شاخص ها در ماتریس خود
تعاملی ساختاری وارد شدند.به این منظور ابتدا پرسشنامه ای طراحی گردید که کلیت آن همانند جدول باال است،ب این صورت که
 5فاکتور انتخاب شده در سطر و ستون اول جدول ذکر شد و از پاسخ دهندگان خواسته شد که نوع ارتباطات دوبه دویی عوامل را
مشخص کنند.مدل سازی ساختاری تفسیری پیشنهاد می کند که از نظرات خبرگان براساس تکنیک های مختلف مدیریتی نظیر
طوفان فکری،گروه اسمی و غیره در توسعه روابط محتوایی میان متغیرها استفاده شود .بنابراین این ماتریس از چهار حالت روابط
مفهومی تشکیل و توسط  19نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه ممیزی امالک تکمیل شده است.اطالعات حاصله براساس روش
مدل سازی ساختاری تفسیری جمع بندی ماتریس خود تعاملی ساختاری نهایی تشکیل شده است.عالئم و حالت های مورد استفاده
در این رابطه مفهومی عبارت اند از:
نماد:Vیعنی  iمنجر به  jمیشود.
نماد:Aیعنی  iمنجر به  jمیشود.
نماد:Xیعنی  iمنجر به  jمیشود.
نماد:Oیعنی  iمنجر به  jمیشود.
جدول  -2ماتریس خود تعاملی ساختاری شاخص های ممیزی بهینه امالک جهت افزایش درآمدهای پایدار شهرداری
کاربردی و قابل استناد
بروزرسانی
هوشمندسازی
بهینه سازی
-8بهینه سازی
A
A
A
-1هوشمندسازی
A
X
-0بروزرسانی
V
-5کاربردی و قابل استناد

 -2-4ماتریس دسترسی اولیه
ماتریس دسترسی اولیه از تبدیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به ماتریس دو ارزشی (صفر-یک) حاصل شده است.به طوری
که در هر سطر عدد  8را جایکزین عالمت های  Xو  Vو عدد صفر را جایگزین عالمت های  Aو  Oکرده ایم،پس از از تبدیل
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تمام سطرها ،نتیجه حاصل ماتریس دسترسی اولیه نامیده میشود.سپس روابط ثانویه بین بعد/شاخص ها کنترل شده است.رابطه
ثانویه به گونه ای است که اگر بعد  Jو بعد  Iو بعد  Kبه  Iمنجر شود،پس بعد  Jمنجر به بعد  Kخواهد شد.با تبدیل نمادهای
روابط ماتریس خود تعاملی ساختاری به اعداد  9و  8برحسب قواعد زیر می توان به ماتریس دست پیدا کرد .این قواعد به صورت
زیر است.
.8اگر خانه ( ،)I,Jدر ماتریس خود تعاملی ساختاری نماد  Vباشد،خانه مربوط در ماتریس دسترسی عدد  8و خانه قرینه آن،یعنی
خانه ( )J,Iعدد  9می گیرد.
.8اگر خانه ( ،)I,Jدر ماتریس خود تعاملی ساختاری نماد  Aباشد،خانه مربوط در ماتریس دسترسی عدد  9و خانه قرینه آن،یعنی
خانه ( )J,Iعدد  8می گیرد.
.8اگر خانه ( ،)I,Jدر ماتریس خود تعاملی ساختاری نماد  Xباشد،خانه مربوط در ماتریس دسترسی عدد  8و خانه قرینه آن،یعنی
خانه ( )J,Iعدد  8می گیرد.
.8اگر خانه ( ،)I,Jدر ماتریس خود تعاملی ساختاری نماد  Oباشد،خانه مربوط در ماتریس دسترسی عدد  9و خانه قرینه آن،یعنی
خانه ( )J,Iعدد  9می گیرد.
با توجه به قوانین مدل سازی ساختاری تفسیری ماتریس دسترسی اولیه طبق جدول زیر بدست می آید.
جدول  -3ماتریس دسترسی اولیه
هوشمندسازی
بهینه سازی
1

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

 -3-4ماتریس دسترسی نهایی

پس از تشکیل ماتریس دسترسی اولیه با دخیل کردن انتقال پذیری در روابط متغیرها ،ماتریس دسترسی نهایی تشکیل میشود
تا ماتریس دسترسی اولیه سازگار شود.بدین صورت که اگر (jو )iبا هم در ارتباط باشند و نیز (kو )jبا هم رابطه داشته باشند:آنگاه
(kو )jبا هم در ارتباط هستند (آذر و بیات .)11:8011،انتقال پذیری روابط مفهومی بین متغیرها در مدل سازی ساختاری تفسیری
یک فرض مبنایی بوده و بیانگر این است که اگر متغیر  Aبر متغیر  Bتاثیر داشته باشد و متغیر  Bبر متغیر  Cتاثیر گذارد A،نیز بر
 Cتاثیر می گذارد.در این مرحله همه روابط ثانویه بین متغیرها ،بررسی میشود و ماتریس دسترسی نهایی مطابق جدول زیر بدست
می آید.در این ماتریس قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر متغیر نشان داده شده است .قدرت نفوذ هر متغیر عبارت است از تعداد
نهایی متغیرهایی( شامل خودش) که میتواند در ایجاد آنها نقش داشته باشد.میزان وابستگی عبارت است از تعداد نهایی متغیرهایی
که موجب ایجاد متغیر مذکور میشود.
جدول  -4ماتریس دسترسی نهایی
کاربردی و قابل استناد
بروزرسانی
هوشمندسازی
بهینه سازی
 -8بهینه سازی
 -1هوشمندسازی
 -0بروزرسانی
 -5کاربردی و قابل استناد
 -4میزان وابستگی

1
1
1
1
4

0
1
1
1
3

0
1
1
0
2

0
0
1
1
3

سال دوم ،شماره ( 6پیاپی ،)9 :زمستان 8291

 -8بهینه سازی
 -1هوشمندسازی
 -0بروزرسانی
 -5کاربردی و قابل استناد

بروزرسانی

کاربردی و قابل استناد

قدرت نفوذ
1
3
4
3

در جدول باال،قدرت نفوذ (میزان تاثیری که هر یک از عوامل بر سایر عوامل دارند)  5شاخص شناسایی شده در بخش افزایش
درآمدهای پایدار شهری از طریق ممیزی بهینه امالک آمده است.نتایج بیانگر این است که عامل بروزرسانی با قدرت نفوذ 5
بیشترین تاثیر و بهینه سازی با میزان قدرت نفوذ  8کمترین تاثیر را دارد.

 -4-4سطح بندی شاخص های ممیزی بهینه امالک جهت افزایش درآمدهای پایدار شهرداری
برای تعیین روابط وسطح بندی ابعاد وشاخص ها باید مجموعه خروجی ها ومجموعه ورودی ها را برای هر بعد/شاخص از
ماتریس دریافتی استخراج نمود.مجموعه خروج ی ها شامل خود بعد /شاخص وابعاد /شاخص هایی که از آن تأثیر می
پذیرد.مجموعه ورود ی ها شامل خود بعد /شاخص ومجموعه ابعاد /شاخص ها یی که بر آن تاث یر می گذارند .سپس مجموعه
روابط دو طرفه هر یک از بعد/شاخص ها مشخص می شود .یعنی تعداد بعد/شاخص های که دردو مجموعه ورودی و خروجی
39

تکرارشده است .ابعا د/شاخصها براساس مجموعه های حاصله سطح بند ی می شوند .بطور معمول  ،ابعاد /شاخصها یی که
مجموعه خروجی و مجموعه روابط دو طرفه یکسان داشته باشند ،ابعاد /شاخص ها ی سطح باالیی سلسله مراتب را تشکیل می
دهند.بنابر این ابعاد /شاخص های سطح باال یی منشا هیچ بعد/شاخص دیگری نخواه ند بود .هنگام ی که سطح باال ی ی تعر ی
ف گرد ی د ،از د یگر ابعاد/شاخص ها تفکیک می شود.سپس بواسطه یک فرآیند همسان ،سطوح بعد ی مشخص می شوند(.آذر و
بیات )8011،در این مرحله سطوح مختلف شاخص های ممیزی بهینه امالک جهت افزایش درآمدهای پایدار شهرداری دسته بندی
شده است.برای تعیین سطح متغیرها در مدل نهایی،به ازای هر کدام از آنها ،سه مجموعه خروجی ورودی و مشترک تشکیل
میشود.در اولین جدول ،شاخص یا متغیرهای که اشتراک مجموعه خروجی و ورودی آن یکی است،در فرایند سلسله مراتب به
عنوان مجموعه مشترک محسوب می شوند،به طوری که این متغیرها در ایجاد متغیر دیگری موثر نیستند.پس از شناسایی باالترین
سطح،آن متغیرها از فهرست سایر متغیرها کنار گذاشته می شوند.این تکرارها تا مشخص شدن سطح همه متغیرها ،ادامه می یابد.در
این پژوهش سطوح  5گانه متغیرها به دست آمده که نتیجه نهایی آنها در جدول زیر آمده است .شاخص های ممیزی بهینه امالک
جهت افزایش درآمدهای پایدار شهرداری که مجموعه خروجی و مشترک آنها کامال یکسان باشند ،در باالترین سطح سلسله
مراتب مدل ساختاری تفسیری قرار می گیرند.
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جدول  -5سطح بندی شاخصهای ممیزی بهینه امالک جهت افزایش درآمدهای پایدار شهرداری
سطح
مجموعه مشترک
مجموعه خروجی
مجموعه ورودی
8
8
1و0و8,5
بهینه سازی
I
1و0
1و0
1و0و5
هوشمندسازی
III
1و0
8و1و0و5
1و0
بروزرسانی
III
5
8و1و5
0و5
کاربردی و قابل استناد
II

شکل  -1طراحی مدل ساختاری تفسیری بندی شاخص های ممیزی بهینه امالک جهت افزایش درآمدهای پایدار
شهرداری

 -5-4تحلیل  MICMACشاخصهای ممیزی بهینه امالک جهت افزایش درآمدهای پایدار
شهرداری
در این مرحله با استفاده از  MICMACنوع متغیرها ها با توجه به اثر گذاری و اثر پذیری بر سایر متغیرها ها مشخص خواهد
شد،و پس از تعیین قدرت نفوذ یا اثر گذاری و قدرت وابستگی شاخص ها  ،می توان همه شاخص های ممیزی بهینه امالک را در
یکی از خوشه های چهارگانه روش ماتریس اثر متغیر ها در چهار گروه طبقه بندی کرد.اولین گروه شامل متغیرهای مستقل(خود
مختار) میشود که قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی دارند .این متغیرها تا حدودی از سایر متغیرها جدا هستند و ارتباطات کمی
دارند.گروه دوم گروه متغیرهای وابسته هستند که از قدرت نفوذ ضعیف اما وابستگی باالیی برخوردارند.گروه سوم متغیرهای پیوندی
می باش ند که از قدرت نفوذ و وابستگی باالیی برخوردارند:در واقع هر گونه عملی روی این شاخص متغیرها باعث تغییر سایر
شاخص ها میشود.گروه چهارم متغیرهای مستقل (کلیدی) را در بر می گیرند که قدرت نفوذ باال و وابستگی پایینی دارند.
23

شکل  -2خوشه بندی شاخص های ممیزی بهینه امالک با استفاده از روش MICMAC

 -5نتیجه گیری
افزایش درآمدهای پایدار شهرداری از طریق ممیزی بهینه امالک نیازمند تدوین شاخص های مطلوب جهت اجرای ممیزی
است .این شاخص ها با مرور ادبیات تحقیق و استفاده از آرا خبرگان با استفاده از روش دلفی مشخص و طی یک مدل سازی
ساختاری تفسیری به تحلیل آن پرداخته شد.به نظر می رسد که برای پژوهش هایی که با تعداد زیادی متغیر و شاخص مواجه
هستیم که همگی ماهیت و نوع نسبتا نامشخصی دارند این روش می تواند کارآمد باشد.در نتیجه  5شاخص مورد تحلیل قرار گرفت
و شاخص بهینه سازی با بیشترین وابستگی و کمترین نفوذ در سطح اول و شاخص کاربردی و قابل استناد بودن در سطح دوم و
شاخص های هوشمند سازی و بروزرسانی در سطح سوم قرار گرفتند.

سال دوم ،شماره ( 6پیاپی ،)9 :زمستان 8291

همانطور که در شکل باال نمایش پیداست،شاخص بهینه سازی بیشتر تحت تاثیر بوده و از منظر سیستمی جزء عناصر اثر پذیر
و وابسته است.به عبارت دیگر،دیگر شاخص ها زمینه ساز این شاخص بوده و خود قدرت نفوذ ضعیفی دارد.شاخص های
هوشمندسازی و کاربردی و قابل استناد بودن جزء گروه سوم قرار می گیرند ،یعنی از قدرت نفوذ و وابستگی باالیی برخوردارند.در
نهایت شاخص بروز رسانی با کمترین وابستگی و بیشترین قدرت نفوذ به عنوان سنگ بنای الگوی حاضر و شاخصی کلیدی شناخته
میشود و بیش ترین تاثیر گذاری را بر سایر شاخص ها می تواند داشته باشد.

 -6پیشنهادات کاربردی
هوشمندسازی:
 استفاده از تجهیزات بروز از قبیل پهباد و نقشه های ماهواره ایی برای نقشه برداری استفاده از تجهیزاتی از قبیل  RTKجهت کاهش خطا برداشت و تهیه و تدقیق نقشه های پایه استفاده از سیستم های پیشرفته برای ارزیابی فرم های ممیزی استفاده از سیستم های هوشمند برای گزارش تغییرات و مغایرت گیری در محل بازدید استفاده از سامانه های هوشمند در جهت اطالع رسانی عمومی ایجاد شبکه داده یکپارچه درون سازمانی شهرداری ایجاد شبکه یکپارچه بین سازمانی جهت تبادل هوشمند اطالعات حذف فرم کاغذی و جایگزینی آن با فرم های الکترونیکی اعطای اختیارات قانونی برای ممیزی با تجهیزاتی نظیر پهباد -امضای تفاهم نامههای همکاری بین سازمانی برای استفاده از داده ها

28

بهینهسازی:
 استفاده از سیستم های پیشرفته و هوشمند برای برداشت های ممیزی استفاده از سیستم های پیشرفته و هوشمند برای ارزیابی فرم های ممیزی استفاده از سیستم های هوشمند جهت ابالغ فرمهای تشخیص به مالکین و مودیانکاربردی و قابل استناد:
 اصالح فرم های ممیزی موجود و حذف آیتم های غیر ضرور و افزودن آیتم های بروز اصالح فرم های ممیزی موجود و جایگزینی آن با فرم های الکترونیکی ایجاد پایگاه داده بوسیله شهرداری و سازمان های مرتبط ایجاد شبکه یکپارچه تصمیم گیری ممیزی ایجاد سامانه های اطالع رسانی و ابالغ قانونی همکاری دستگاه های قضایی با شهرداری جهت اجرا ممیزی و وصول عوارض وصول فصلی مطالبات به جای وصول سالیانه -وضع قوانین بروز جهت اجرای ممیزی
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بروزسانی:
 پایش مستمر امالک به وسیله تجهیزات بروز برای کسب داده های بروز جهت ارزیابی استفاده از داده های سایر سازمانهای مرتبط نظیر سازمان ثبت اسناد و امالک و سازمانهای نظامی جهت بروزرسانی داده ها

منابع
-8
-1
-0
-5
-4
-1

-1
-1
-0
-89
-88
-81
-80
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عباسی کشکولی ،محمد علی ،)8011(،راههای تأمین درآمد پایدار برای شهرداریهای کشور ،مجله شهرداری ها،
سال دهم شماره 81-11 ، 01
نثاری،رضا؛ منتظری ،رسول؛ حسین زاده ،نعمت ،)8005( ،راهبردهای تامین منابع مالی پایدار شهرداری تهران
دربرنامه پنج ساله ،با تاکید بر سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی
آخوندی،عباس و هادی؛ زنوز ،بهروز ،)8015( ،طرح جامع درآمدهای پایدار شهر تهران
عیوضی ،عسکری ،اخوان ،اله دادی ،حسین نژاد؛ هوشنگ ،فاطمه ،نادر ،غالمعلی ،محمدرضا ( )8014مدیریت
عملیات ممیزی شهری بر اساس سامانه های اطالعات مکانی ،همایش ملی ژئوماتیک
شرزه ای ،ماجد؛ غالمعلی ،وحید (  ،) 8009تأمین مالی پایدار شهر؛ چگونگی تأمین مالی به منظور توسعه پایدار
شهری ،ویژه نامه مدیریت شهری ،ویژه نامه بهاروتابستان081-100 ،
قنبری ،موسوی ،سعیدآبادی ،باقری کشکولی ،حسینی امینی؛ ابوالفضل ،میرنجف ،رشید ،علی ،حسن ()8009؛
راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد شهرداریها در شهرهای کوچک ،مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ،سال
 ، 11شماره پیاپی 58 - 41 ، 51
عباس زاده ،شهاب ،8009 ،ممیزی و نوسازی امالک
هاشمی ،سید مناف ،)8011( ،راهنمای عمل ممیزی امالک شهر تهران
طاهری ،محمدرضا ،اجرای طرح ممیزی امالک و مستحدثات در محدوده قانونی شهر و تهیه نرم افزار بانک
اطالعات جغرافیایی آن
مدرس زاده برزکی ،ابوالحسن ،)8004(،ممیزی امالک شهری و پیادهسازی سامانه اطالعات جغرافیایی
اسکندری ثانی،محمد ،)8001( ،نقش ممیزی امالک و عوارض نوسازی در پایداری منابع مالی شهرداری سرایان
وصالی آذر شربیانی ،محمد ،)8001( ،بررسی تطبیقی منابع درآمد شهرداری ها در ایران و جهان
حاجی لو،مهران؛ میره ای ،محمد؛ پیله ور ،مهدی؛ ( ،)8001بررسی منابع درآمدهای پایدار شهرداری ها

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال دوم ،شماره ( 6پیاپی ،)9 :زمستان 8391

نقش تبلیغات محیطی در آلودگیهای بصری فضاهای شهری
مطالعه موردی :تبلیغات محیطی شهر بابل

مرجانه نادری گرزالدینی ،*1اطلس

اردیبهشتی2

تاریخ دریافت09/20/02 :
تاریخ پذیرش09/02/00 :
کد مقاله90912 :

چکـیده
تبلیغات محیطی یکی از پرکاربردترین رسانه های تبلیغاتی است که طیف گسترده و متنوعی از آن عرصه های عمومی
فضاهای شهری را در بر می گیرد .این رسانه ،عالوه بر جنبه های مثبت ،درصورت عدم سازماندهی صحیح به عنوان یکی
از مهم ترین علل آلودگی بصری ،تأثیرات نامطلوبی بر کیفیت محیط شهری و آسایش روانی شهروندان ایجاد می کند .در
این پژوهش ،نگارنده بر آن است ،تبلیغات محیطی شهر بابل را با توجه به شاخص های آلودگی بصری و ضوابط و
استانداردهای تبلیغات شهری بررسی نماید ،تا با شناسایی عوامل مؤثر در این آلودگی ها زمینۀ کاهش آن و ارتقاء کیفیت
محیط شهری فراهم آید .روش تحقیق در این پژوهش ،توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطالعات آن کتابخانهای و
میدانی است .یافته ها نشان می دهد که آلودگی بصری در محدودۀ مورد مطالعه ،ناشی از جایگیری نامناسب تابلوهای
تبلیغاتی ،تداخل و اختالط تابلوها ،ناهماهنگی در چیدمان و نحوۀ قرارگیری آن ها ،تراکم تابلوها ،عدم رعایت حریم نصب
تابلو و عدم تناسب تابلوها با محیط اطراف میباشد.

واژگـان کلـیدی :تبلیغات ،تبلیغات محیطی ،آلودگی بصری ،شهربابل

 -0عضو هیئت علمی دانشکده فنی حرفه ای دختران بابل (مسئول مکاتبات) ()Naderi.marjan43@yahoo.com
 -0دانش آموخته دانشکده فنی حرفه ای دختران بابل
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 -1مقدمه
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انسان امروزی به طور مداوم از طریق انواع رسانه ها در معرض پیام های بی شمار تبلیغاتی قرار دارد .این حجم عظیم
اطالعاتی ،همۀ عرصه های زندگی اجتماعی انسان را دربرمی گیرد و برجنبه های مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی،
تأثیرات عمیقی بر جای می گذارد .امروزه ،تبلیغات به عنوان یکی از استراتژی های بازاریابی بخش ضروری از دنیای تجارت را
تشکیل می دهد و با نقش محوری خود موجب توسعۀ اقتصادی و رونق تجارت در حوزه های داخلی و بین المللی می گردد.
تبلیغات در گذر زمان هم گام با پیشرفت های دانش بشری و ظهور وسایل جدید ارتباطی تحوالت زیادی داشته ،به طوری که در
دنیای کنونی ،ر سانه های نوین شکل های جدید تبلیغاتی را وارد عرصۀ زندگی انسان نموده است .یکی از اشکال تبلیغاتی که در
دهه های اخیر با استقبال زیادی از سوی بنگاه های اقتصادی ،صاحبان صنایع ،نهادها و مجریان تبلیغاتی مواجه شده ،تبلیغات
محیطی است .در سال های اخیر ،روند تکامل سرم ایه داری براهمیت و جایگاه تبلیغات محیطی افزوده ،به گونه ای که هم اکنون
بخش مهمی از عرصۀ بصری خیابان ها و فضاهای شهری به تبلیغات اختصاص یافته است.
تبلیغات محیطی ضمن دارا بودن اثرات مثبت در صورت نبود نظارت و مدیریت صحیح ،آثار نامطلوبی بر سیما و منظر شهری
برج ای می گذارد .عدم رعایت استانداردهای الزم در نصب و بهره برداری از انواع رسانه های تبلیغات محیطی مانند :بیلبوردها،
استندها ،تابلوهای اصناف و  ...آشفتگی بصری را در فضاها و عرصه های عمومی شهرهای امروزی پدید آورده است .استفاده
غیراصولی از تبلیغات شهری یکی از مهمترین علل آلودگی بصری است .محیط های نامطلوب شهری سالمت و بهداست روانی
شهروندان را تهدید نموده ،موجب بروز آسیب های اجتماعی و ناهنجاری های رفتاری می شوند ،گسترش این آسیب ها عدم امنیت
و آسایش روانی را در افراد جامعه به وجود می آورد .با توجه به اهمیت فضاهای شهری از نظر فرهنگی و اجتماعی و لزوم توسعۀ
مطلوب آن ،جهت تأمین رفاه و آسایش شهروندان ضروری است ،مدیران شهری به مقولۀ تبلیغات محیطی توجه بیشتری نموده ،با
مطالعه و بررسی کمیت و کیفیت تبلیغات شهری و انطباق آن با استانداردها و ضوابط موجود ،مشکالت ناشی از تبلیغات محیطی را
شناسایی کرده و برای به حداقل رساندن تأثیرات نامطلوب آن دستورالعمل و برنامه مدوّنی جهت ساماندهی به امر تبلیغات ،تدوین
نمایند .بدیهی است ،نظارت اصولی و کنترل دقیق بر تبلیغات ،موجب ارتقاء کیفیت بصری محیط و رضایت شهروندان از فضاهای
شهری خواهد شد.

 -2مفاهیم نظری
 -1-2تبلیغات
این واژه در لغت به معنی رسانیدن ،رساندن پیغام یا خبر ،پیام یا مطلبی را به اطالع مردم رساندن است( .عمید )000:0992،در
اصطالح ،عبارت است از ":نشر و پخش یک اصل و مقصود نهایی از راه افزایش یا گسترش و تغییر طبیعی در شرایط زمانی و
مکانی مخصوص"( .اسدی طارمی )91:0940 ،در تعریف دیگری از تبلیغات چنین آمده است " :تبلیغات به معنای اشاعۀ افکار،
اطالعات و پیشنهادات در قالب نظام ارزشی متبوع است .به بیانی دیگر؛ تبلیغات فن تحت تأثیر قرار دادن عمل انسان از طریق
دستکاری در تصورات و باورهای او می باشد"( .بلوریان تهرانی )0:0942 ،به عقیده ترانس کوالتر "0تبلیغات تالش عمومی برخی از
افراد یا گروه ها برای کنترل  ،تغییر و یا شکل دادن افکار دیگر گروه ها به طریقی است که واکنش آن ها در یک موقعیت ویژه به
اندازه مطلوبی که هدف مبلّغ است تحت تأثیر قرار بگیرد"( .پورکریمی )900:0990 ،در واقع ،تبلیغات تالشی برای سوق دادن افراد
جامعه به سوی هدفی مشخص است که از طریق نفوذ در افکار و عقاید بر الویت های آنان تأثیر می گذارد .به طورکلی تبلیغات را
می توان از نظر موضوعی به تجاری و غیرتجاری تقسیم بندی کرد .در تبلیغات تجاری ،تبلیغ کننده قصد دارد با تأثیر گذاری بر
ذهن و رفتار مخاطب  ،سود اقتصادی کسب نماید .این نوع تبلیغ که مفهوم خرید و فروش یک محصول را در ذهن ایجاد می کند؛
وسیله تسریع در حرکت کاالها و خدمات از نقطه تولید به نقطه مصرف است( .بهرامی )009:0920،؛ اما تبلیغ غیرتجاری ،به دنبال
منفعت مالی نیست ،بلکه این نوع تبلیغ با اهداف آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی در پی رشد و ارتقاء دانش عمومی و
اخالقیات جامعه است( .باقرزاده آتش چی)090:0902،

 -2-2تبلیغات محیطی
دنیای معاصر با شتاب فزاینده ای به پیش می رود و محرک اصلی این سرعت ،تکنولوژی است .ورود تکنولوژی به عرصۀ
زندگی انسان امروزی وی را به سمت ساخت ،تولید و تنوع در آن ها هدایت می کند .بنابراین ،نیاز به بازار عرضه و تقاضا به وجود
می آید و از مهم ترین ابزار دستیابی به چنین روابطی تبلیغات است( .اسداللهی )40:0990،در این راستا ،تبلیغات محیطی به مثابه
1 T.Qualter
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رسانه ای قدرتمند ،تأثیری شگرف در گرایش مخاطبان به کاالها ،خدمات و به طور کلی موضوع مورد تبلیغ دارد .از آنجا که
تبلیغات محیطی به صورت انتخابی عمل نمی کند و مخاطب آن همۀ اقشار جامعه هستند ،یکی از مهم ترین ابزارهای تبلیغاتی در
جوامع پیشرفته و جوامع رو به رشد محسوب می گردد .تبلیغات محیطی به عنوان اصلی ترین و جدیدترین عامل تبلیغات در قرن
اخیر از مؤلفه های سازندۀ منظر شهری است .شهری که در بستر خویش هم تجارت دارد و هم زمینه ساز تبلیغات در جهت رونق
تجارت است ( .زاهدی ) 0900،این رسانه ضمن برعهده داشتن رسالت انتقال بی واسطۀ پیام به مخاطبان ،پیوستگی چرخۀ حضور
رسانه ای را نیز حفظ می کند و در همۀ مراحل اطالع رسانی و تبلیغات ،روندی یکنواخت پدید می آورد( .انجمن تبلیغات محیطی
آمریکا)0999،
ت بلیغات محیطی ،مخاطبانی را که در فضای شهری در حال تردّد و جابه جایی هستند ،تحت تأثیر قرار می دهد و پیامهای
تبلیغاتی را به آن ها ارسال می کند .همچنین به دلیل استمرار پیام رسانی در طول زمان موجب شناخت و عالقۀ مخاطب به
محصول مورد نظر می شود .از قابلیت های تبلیغات محیطی داشتن کنترل نسبی برای مشخص کردن مخاطب و تطبیق پیام تبلیغ
با خصوصیات فرهنگی ،اجتماعی و سطح دانش مخاطب است؛ بدین معنی که با در نظر داشتن نوع مخاطبان می توان تبلیغ را در
مکانی مناسب به نمایش گذاشت .این امکان در تلویزیون به دلیل پوشش سراسری وجود ندارد و مبلّغ به ناچار باید تبلیغ را بر
اساس مشخصات بیشترین طیف مخاطبین خود ،طراحی نماید .همچنین برخالف تبلیغات تلویزیونی که با تغییر کانال می توان آن
را نادیده گرفت و یا آگهی های روزنامه و مج له که با ورق زدن می توان نسبت به آن بی توجه بود ،از تبلیغات محیطی گریزی
نیست(.جهانی)22:0900،

تبلیغات محیطی شامل آن دسته از تبلیغاتی است که در فضای آزاد اعم از شهری و برون شهری قرار می گیرند و به دو دستۀ
ثابت و متحرک تقسیم می شود( .محمدیان )090:0999،در تبلیغات محیطی از قالب های رسانه ای گوناگون استفاده می شود که
عبارتند از :تلویزیون شهری ،استند ،بیلبورد ،لمپست بنر ،تبلیغات کف پیاده رو ،بدنه اتوبوس و سایر وسایل نقلیه ،بالون تبلیغاتی،
تابلوهای معرف کاربری ،دیوارنوشته ها ،پرتابل های شهری ،افکت های نوریLED ،شهری و ...گستردگی و وسعت حوزۀ
پیام رسانی تبلیغات محیطی نسبت به سایر رسانه های تبلیغاتی موجب گردیده ،اکثر شرکت های تبلیغاتی از این رسانه جهت ارسال
پیام های تبلیغاتی به مخاطبین خود استفاده نمایند.
 -2-2-2فضای تبلیغات محیطی
محل و مکانی که ابزار تبلیغات محیطی در آن نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرد ،به سه دسته تقسیم می شود:
 تبلیغات شهری :شامل آن دسته از تبلیغاتی است که در فضای شهری و حریم خدماتی و استحفاظی آن صورت میگیرد. تبلیغات درفضای بازاماکن :فضای باز اماکنی چون :استادیوم های ورزشی ،اماکن نمایشگاهی ،پایانه های حمل و نقلعمومی مانند :ایستگاه های مترو ،اتوبوس شهری و بین شهری ،راه آهن و  ...محل تبلیغات محیطی است که برای مخاطب داخل
محوطه کاربرد دارد .در این فضاها صفحۀ تبلیغی رو به داخل محوطه نصب می گردد.
 تبلیغات جاده ای :آن دسته از تبلیغات محیطی که در حاشیۀ جاده های بین شهری و خارج از محدودۀ خدماتی و استحفاظیشهرها نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرد( .احمدی)02:0990 ،

سال دوم ،شماره ( 6پیاپی ،)9 :زمستان 8391

 -1-2-2انواع تبلیغات محیطی

 -3-2-2ویژگی های تبلیغات محیطی
ویژگیهای اصلی و متمایز کنندۀ تبلیغات محیطی عبارتند از :موقعیت مکانی غیرمرسوم ،روش های اجرایی متفاوت و جدید
بودن موضوعات.
تبلیغات محیطی شامل آن دسته از تبلیغاتی است که در مکان های غیرعادی ،در خور توجه و غیر منتظره و اغلب با روش
های غیر مرسوم و بدیع و نیز اجراهای تازه -اجراهایی که برای نخستین بار بر مخاطبان ظاهر می شوند -به کار گرفته می شوند.
این ویژگی ها سبب می شود تا اغلب ،تبلیغات محیطی را رسانۀ متحول کننده ای بدانند( .بخشی زاده و همکاران )9:0909 ،در
تبلیغات محیطی ،جلب توجه و هدف گیری مخاطبان اهمیت زیادی دارد؛ از این روکارگزاران تبلیغات محیطی بر آنند تا از طریق
ارائه جذاب تبلیغ یک برند آن را نزد مخاطبان مطلوب و دوست داشتنی جلوه دهند؛ لذا از روش های جالب ،هیجان انگیز و خالق
برای تأثیر گذاری بیشتر بر مخاطبان استفاده می کنند.
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از ویژگی های دیگر تبلیغات محیطی آن است که مخاطبان را به سمت رسانۀ مورد نظر جلب می کند .این دسته از تبلیغات
برای انتقال معنا به مخاطب از نشانه ها یا نمادها استفاده می کنند .انتخاب عناصری چون تصویر مناسب ،رنگ ،بافت و شعار
تبلیغاتی می تواند بر معانی اثر بخشی داللت کند که از سوی مخاطبان دریافت می شود( .زاهدی)000:0902،

 -4-2-2جایگاه تبلیغات محیطی در فضاهای شهری

سال دوم ،شماره ( 6پیاپی ،)9 :زمستان 8391

تبلیغات ،بخش بزرگی از تولیدات و رسانه های جمعی است که با اهداف سازمان یافته و از پیش تعیین شده بر ذهن و رفتار
مخاطب تأثیر می گذارد؛ ازاین رو یکی از کارآمدترین روش ها جهت ارسال پیام به مخاطب محسوب می شود .در دهه های اخیر،
ارتباطات بازاریابی دستاوردهای جدیدی حاصل نموده که بخشی از ابداعات صورت گرفته ،کارگزاران تبلیغاتی را به سوی رسانه ای
خالق و نو ظهور هدایت کرده است( .همان )004،به همین سبب ،تبلیغات محیطی به عنوان یک رسانۀ جدید در اکثر کشورهای
جهان رواج یافته است .این رسانه ،ایده ها و ارزش هایی را که در یک سیستم اقتصادی ضروری است ،جاودانه می سازد و نقش
اولیۀ آن معرفی طیف وسیعی از کاالهای مصرفی به مردم و حمایت از اقتصاد است( .نادری گرزالدینی )0901،مطالعه و شناخت
الگوی زندگی مشتریان ،توانسته تبلیغات محیطی را به رسانه ای که مبتنی بر علم بازاریابی و هم جواری با مخاطبان است ،تبدیل
نماید .تبلیغ در فضاهای شهری ،سازندگان آگهی را قادر می سازد که با مشتریان بالفعل یا بالقوه خود ،ارتباط مستقیم برقرار کند و
پیام های تبلیغاتی را روزانه در محل زندگی ،کار ،خرید و مسافرت به آنان برسانند( .انجمن تبلیغات محیطی آمریکا)0999،
ا مروزه ،تبلیغات محیطی در مطالعات و برنامه ریزی های شهری جایگاه ویژه ای داشته ،به عنوان یکی از شاخص های توسعۀ
شهری و ظواهر توسعه یافتگی تلقی می شود .این پدیده که معلول شهرنشینی و توسعۀ شهری است ،در حوزه های اقتصادشهری،
فرهنگ شهروندی و سیما و منظر شهری تأثیرات شگرفی دارد( .احمدی )22:0990،از پیامدهای مثبت تبلیغات محیطی می توان
بدین موارد اشاره نمود :رونق اقتصاد شهری ،اشتغال زایی ،افزایش درآمد ،بهبود استانداردهای تولید ،رقابت در عرصه تولید و
خدمات ،افزایش روحیه مشارکت و همیاری در بین شهروندان ،ارتقاء فرهنگ بصری جامعه ،پویایی و تعامل شهری ،تغییر الگوهای
رفتاری و فرهنگ سازی ،افزایش جاذبه های بصری در فضاهای شهری ،ایجاد تنوع و سرزندگی در محیط های شهری ،تقویت
حس رضایت مندی و حس تعلق به مکان در شهروندان ،تقویت خوانایی و هویت مندی مکان.
با توجه به ارزش های فرهنگی ،اجتم اعی و اقتصادی تبلیغات محیطی در فضای شهرها از آن به عنوان فرصتی مهم در توسعۀ
پایدار شهرها یاد می کنند .بدیهی است که اثرات اقتصادی و درآمدزایی تبلیغات شهری در کنار اثرات اجتماعی و فرهنگی آن از
مهم ترین دالیل توجه ویژه برنامه ریزان شهری به تبلیغات در فضاهای شهری می باشد .بنابراین تبلیغات محیطی جهت کارآیی
بهتر ،نیازمند راهکارها ،معیارها و پارامترهای خاص خود است .به همین دلیل استانداردهای گوناگونی در امر تبلیغات در حوزه های
مختلف شهری وجود دارد که در کشورها ی پیشرفته تدوین شده و همواره مورد استفاده قرار می گیرد( .صیدبیگی)0909 ،

-3-2آلودگی بصری
گسترش شهرنشینی و ماشینی شدن جوامع ،انواع آلودگی های محیطی را وارد فضای شهری و زندگی انسان نموده است .یکی
از انواع آلودگی های محیطی که اثرات نامطلوبی برسیما و منظر شهری دارد ،آلودگی بصری است که مفهوم آن اشاره به وجود هر
نوع اغتشاش و کیفیت بصری نامطلوب در شکل شهر دارد( .صالحی )99:0992،این نوع آلودگی مانع لذت بردن فرد از مناظر می
شود و بیشتر در سیمای عمومی و منظر شهری مشاهده می شود؛ مانند :مبلمان شهری ،معابر،کف سازی ،جداره ها ،نمای
ساختمانها ،تبلیغات محیطی ،احجام و الحاقات نازیبا ،حصار و جداول ،فضاهای رها شده و مخروبه( .طبیبیان و
موسوی)090:0909،
به طور کلی ابعاد آلودگی بصری شامل محور های زیر است:
 آلودگی نمادی  :عبارت است از هر گونه اختاللی که در هر یک از دو عنصر مفهوم و ادراک آن مفهوم پیش آید .به عنوانمثال:
 وجود اطالعات مبهم ،غیرقابل درک و یا نامربوط با مکان و ...نوعی آلودگی نمادی است .همچنین وجود شمار زیادیاطالعات در یک جا ممکن است به معنی از بین رفتن آن اطالعات تفسیر شود( .لینچ09 :0940 ،و)01
 آلودگی نور :این نوع آلودگی ،بیانگر هرگونه اثر منفی نور مصنوعی شامل :انعکاس نور در آسمان ،ورود نور به محدودۀخصوصی ،کاهش قابلیت نور در شب (افخمی )01:0900،استفاده نا به جا ،کنترل نشده و ناخواسته ،غیر ضروری و یا بیش
از حد استاندارد و شدت زیاد نوراست( .دویران و همکاران)90:0900،
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 آلودگی رنگ :منظور از آلودگی رنگ تمام شرایط نا مطلوبی است که ناشی از کاربرد ناهمگون رنگ و ادراک و احساسانسان از رنگ محیط می شود و موجب نا خشنودی و بروز تأثیرات بصری ناخوشایند برمنظر شهری می گردد(.طبیبیان
وموسوی)090:0909،

نمودار  -1انواع آلودگی بصری( ،مأخذ :نگارندگان)

 -1-3-2نقش تبلیغات محیطی در ایجاد آلودگی بصری
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انسان با قرارگیری در محیط پیرامون خود با حجم انبوهی از اطالعات مواجه می شود که ادراک آن توسط حواس پنجگانه
صورت می گیرد .از آن جا که بیشترین دریافت های انسان از محیط به صورت بصری است؛ لذا حس بینایی اهمیت ویژه ای در
ادراک انسان از محیط دارد .در ارزیابی کیفیت فضای شهری ،رابطۀ بصری میان انسان و شهر حائز اهمیت است؛ زیرا بین انسان و
محیط شهری یک رابطۀ تعاملی وجود دارد و عوامل بصری به عنوان فصل مشترک این دو ،زمینۀ ادراک محیط را فراهم میکنند.
عوامل بصری فضاهای شهری شاخص های مهمی برای نمایش کیفیت بصری و ارزیابی شهروندان از محیط شهری میباشند.
کارشناسان و برنامه ریزان شهری بر این باورند که شهرهای برخوردار از محیط بصری مطلوب می توانند با وسعت بخشیدن به
تجربۀ زیبایی شناختی شهروندان ،موجبات ارتقاء تصویر ذهنی جامعه از خویش و تقویت غرور مدنی آنان را فراهم سازند .اهمیت
جنبۀ بصری شهر از آن روست که امکان قرائت محیط را به مثابه یک متن فراهم می آورد( .گلکار)02:0994،
سیما و شکل شهر همواره در معرض دید تعداد زیادی از مردم قرار دارد که خواسته و ناخواسته بر ذهن و روان آن ها تأثیر می
گذارد .این شکل می تواند کامالً هماهنگ و یا با اغتشاش همراه و بر رفتارها ،فعالیت ها و ارتباطات شهری تأثیری نامطلوب باقی
گذارد .آن بخش از فضاهای شهری که از تناسبات بصری مطلوبی برخوردار هستند؛ به عبارت دیگردر آن اغتشاش بصری کمتری
وجود دارد ،نسبت به سایر فضاها ،با اغتشاش های رفتاری کمتری (رفتارهای نا به هنجار) مواجه میشوند( .صالحی)99:0992،
تبلیغات محیطی ،به عنوان یکی از عناصر شهری ،نقش مهمی در کیفیت بصری سیمای شهر دارد  .عدم توجه به اصول و
ضوابط ساماندهی فضاهای تبلیغاتی موجب بروز آشفتگی ،نابسامانی و آلودگی بصری در محیط های شهری می شود .امروزه
گسترش بی ضابطه تبلیغات محیطی ،فضای شهرها را به عرصۀ رقابت سازه های تبلیغاتی تبدیل نموده ،ازدحام تابلوها و
بیلبوردهای تبلیغاتی اغتشاش و ناهماهنگی بصری در فضاهای شهری به وجود آورده و موجب سلب آرامش و آسایش روانی
شهروندان شده است .از آنجا که حیات اجتماعی انسان و کنش های رفتاری وی در بستر فضاهای شهری جریان می یابد؛ لذا
مدیریت شهری مکلف به ساماندهی عناصر شهری به نحوی است که شرایط حیات مدنی شهروندان تأمین گردد .در این میان،
آسایش بصری یکی از مؤلفه های مهم و اساسی کیفیت محیط محسوب می شود؛ زیرا شهر برای سکونت و زندگی ،خانه ای بزرگ
است و همانند خانه باید از صفات و مزایایی برخوردار باشد تا سکونت و کیفیت زندگی مطلوب را فراهم نماید( .لینچ)04 :0940 ،؛
اما آلودگی های بصری ،آسایش و کیفیت محیطی را مختل نموده و اثرات نا مطلوبی بر منظر شهری ایجاد می نماید .نمودار ()0
تأثیرات نامطلوب آلودگی بصری را بر انسان و محیط شهری نمایش می دهد.
به طور کلی آلودگی بصری ناشی از تبلیغات محیطی در شهرها به اختصار شامل موارد زیر است:
عدم هماهنگی در شکل و چیدمان تابلوها ،ازدحام و تعدّد تابلوهای تبلیغاتی در یک نقطه ،وجود تابلوهای مخدوش ،کثیف و بی
کیفیت ،نوشته ها برچسب های تبلیغاتی و بقایای آگهی ها بر روی دیوارها ،فرسودگی سازه های تبلیغاتی ،عدم هماهنگی رنگی و
پریدگی رنگ تابلوها .جدول شماره ( )0شاخص های آلودگی بصری ناشی از تبلیغات محیطی در فضای شهری را نمایش می دهد.
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نمودار  -2تأثیرات آلودگی بصری بر انسان و محیط( ،مأخذ :نگارندگان)
جدول  -1شاخص های آلودگی بصری ناشی از تبلیغات محیطی در فضای شهری( ،مأخذ :نگارندگان)
معیار

زیر معیار

تصویر
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ناهمگونی
ازدحام
نا هنجاری

بقایای آگهی ها بر
روی جداره ها ،نوشته
ها و برچسب های
تبلیغاتی بر روی درب
و دیوارها

رنگهای ناموزون

تعدد و تراکم سازه
های مختلف تبلیغاتی
در یک نقطه

فرسودگی

عدم هماهنگی در
اندازه ،شکل ،نحوه
قرار گیری و چیدمان

معیار

زیر معیار

تصویر

زنگ زدگی برخی از
سازههای تبلیغاتی،
شکستگی تابلوها،
فرسودگی تابلوهای معرف
کاربری

عدم هماهنگی رنگی در
طرح های تبلیغاتی ،تنوع
رنگی بیش از حد ،پریدگی
رنگ تابلوها

 -4-2ضوابط تابلوهای تبلیغاتی در ایران
در مقولۀ تابلوهای تبلیغاتی ارگان های معدودی در کشور همچون :وزارت مسکن و شهرسازی ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
و سازمان راهنمایی و رانندگی ،قوانین و ضوابطی را باتوجه به حوزۀ فعالیت خود تدوین نموده اند .این ضوابط شامل  9شاخص
اصلی است که عبارتند از -0 :مکان یابی  -0حریم نصب  -9ارتباط با محیط پیرامون  -1مشخصات فیزیکی سازه (استحکام ،ابعاد
و اندازه )  -9ایمنی و نگهداری  -2نورپردازی  -4مشخصات اجرایی  -9اصول بصری و گرافیکی (فرم ،رنگ ،نوشتار) .از آن جا که
هر یک از شاخص های ذکرشده موارد بسیاری دارند ،لذا به اختصار تنها برخی از آن ها بیان می گردد:

 -1-4-2مکان یابی
درتبلیغات شهری شناسایی قابلیت ها و پتانسیل های یک منطقه از نظر موقعیت فضایی ،وجود مکانی مناسب و کافی و نیز
ارتباط با سایر کاربری های شهر برای نصب تابلوهای تبلیغاتی فاکتورهایی مهم و اساسی هستند؛ زیرا برنامه ریزی و مکان یابی
درست تابلوهای تبلیغاتی موجب ارتقاء کیفیت بصری و زیبایی فضای شهری شده ،امکان بهره مندی تبلیغاتی را نیز افزایش می
دهد .در یک مکان یابی صحیح و اصولی می بایست کلیۀ مؤلفه های شهرسازی ،ترافیکی ،اقتصادی ،اجتماعی و ضوابط حاکم برآن
ها رعایت گردد .برخی از معیارهای مکان یابی بدین قرارند:
 تابلوهای تبلیغاتی با محل های پارک وسایل نقلیه و خیابان بندی شهر تداخلی نداشته باشند( .جمشیدی)09:0999، در مکان یابی تعداد مخاطب سواره رو و پیاده رو در ساعات متراکم شبانه روز اهمیت دارد. در مکان یابی و نصب بیلبورد ،الویت با تابلوهای راهنمایی و رانندگی است( .احمدی)00:0990،31

 تابلوها نباید با دامنۀ دید معمول بیننده در تضاد باشد .دامنۀ دید معمول به صورت افقی  22درجه و عمودی  92درجه استکه خارج از این محدوده ،محو دیده می شود( .میرمقتدایی)009:0944،

 -2-4-2حریم نصب
در مبحث بیستم مقرارت ملی ساختمان ایران ضوابطی برای عالئم و تابلوها تعیین گردیده ،در ذیل به برخی از آن ها اشاره می
شود:
-

-

 -3-4-2ارتباط بامحیط پیرامون
تابلوهای تبلیغاتی تأثیر بصری بر محیط اطراف خود دارند .بنابراین الزم است ،جانمایی آن ها با توجه به چشم انداز طبیعی و
فضای مصنوع شهرصورت گرفته و موارد زیر رعایت گردد:
 تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی با کاربری و ساختمان های محدودۀ مورد نظر هماهنگ باشد. در مناطقی که تعدادی ساختمان در کنار یکدیگر قرار داشته باشند ،باید مقیاس و اندازه ساختمان ها ،استفاده از زمینمربوطه و ماهیت کلی محیط را مد نظر قرار داد.
 در مناطقی که دارای خصوصیات قابل توجهی از نظر طبیعت ،تاریخ ،معماری یا جنبه های فرهنگی هستند ،باید با توجه بهویژگی های منطقه ای نسبت به نصب تابلو اقدام شود( .بقاء پور)099:0994،
 مقیاس تابلو باید با محیط اطراف متناسب باشد .تابلوهایی با ابعاد بزرگ برای بزرگراه ها و تابلوهایی با ابعاد کوچک برایمعابر کم عرض و بافت های داخلی شهر مناسب هستند.
 بیلبورد نباید تعادل ،توازن ،هماهنگی و زیبایی فضای شهر را مختل نماید. -بیلبورد نباید چشم اندازهای شهری (خصوصی و عمومی) بنا و ساختمان را بر هم زند( .احمدی)021:0990،
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-

محل نصب تابلوها ،سازه عالئم و دستگاه های انتشار دهندۀ آن ها باید حداقل 0/92متر فاصله افقی و 9/22متر فاصله
عمودی از خطوط انتقال برق فشار قوی داشته باشد.
نصب تابلوها بر تیرهای برق ،پایه های عالئم دیگر و چراغ های راهنمایی و رانندگی ،درختان ،صخره ها و سایر عناصر
طبیعی ممنوع است( .مقررات ملی ساختمان)09:0902،
نصب تابلو بر روی پنجره ،درب ،راه های خروج اضطراری ،پلکان یا بازشوهای امدادرسانی و بازشوهای تأمین نور و هوا،
غیر مجاز است.
نصب هر نوع تابلو بر روی تجهیزات شهری مانند :پست های برق ،کیوسک تلفن ،تیرها ،جداول کنار معابر ،پیاده روها،
چراغ های برق ،تیرهای آتش نشانی ،پل ها ،عالئم بزرگراه ها غیر مجاز است( .همان)22،
سازمان راهنمایی و رانندگی نیز قوانینی برای حریم تابلوها وضع نموده که به اختصار شامل موارد زیر است:
قرارگیری تابلو نباید عالئم شهری و تابلوهای راهنمایی و رانندگی را تحت الشعاع قرار دهد.
تابلوها طوری قرار داده شوند که مانع تردّد وسایل نقلیه در قسمت سواره رو نگردند و چنانچه در کنار جدول یا شانه راه
قرار داده شوند تا حد امکان مانع عبور پیاده نشوند.
عالمت تبلیغ فضای باز نباید حرکت ترافیک را به سمت خاصی هدایت کند یا با عالئم رسمی ،چراغ ها یا هر وسیلۀ دیگر
راهنمایی و رانندگی تداخل پیدا کرده و یا شباهت داشته باشد( .ناصرزاده)90:0944،
نصب تابلوهای تبلیغاتی در حریم تقاطع ها و میادین تا فاصله  922متر به جز عالئم و تابلوهای رانندگی و انتظامی ممنوع
است( .بقاءپور)094:0994،

 -4-4-2مشخصات فیزیکی سازه
ضوابط و مشخصات فیزیکی سازه بدین قرار می باشد:
 حد زیرین ارتفاع تابلوهایی که از زیر آن ها عبورمی شود ،نباید از  0/9متر پایین تر باشد و یا سازه و اجزای آن باالتر ازاین ارتفاع نسبت به متوسط تراز کف و زمین معبر قرار گیرند.
 حد زیرین تابلوهای دیواری و تابلوهای ایستاده ای که ضخامت آن ها از  02سانتی متر تجاوز نمی کند و از زیر آن افرادعبور نمی کنند باید حداقل  22سانتی متر باالتر از متوسط کف و تراز زمین باشد ( .مقررات ملی ساختمان)24:0902،
 در طراحی بیلبورد و ارتفاع پایه ،زاویه چرخش سر انسان به سمت باال نباید از  09درجه بیشتر باشد( .احمدی)022:0990،39

 ارتفاع صفحه تبلیغ با ارتفاع ساختمان ها ،المان ها و سایر تابلوها هماهنگ باشد و نزول و صعود زیادی در خط آسمانایجاد نکند( .همان)029،

 -5-4-2مشخصات اجرایی
-

-

محاسبات سازه و اجرای پی مورد نیاز تابلوها باید بر اساس بررسی ژئوتکنیکی و شناسایی خاک صورت پذیرد.
در الصاق تابلوهای دیواری بر بدنه ساختمان ها باید از بست های نگه دارنده فوالدی استفاده شود ،به نحوی که از
استحکام مطلوبی برخوردار باشند (.مقررات ملی ساختمان)09:0902،
دراجرای فوندانسیون پایه بیلبورد باید سطح روی صفحۀ فوندانسیون هم سطح با کف سازی معبر باشد  .در صورت بلندی
صفحه فوندانسیون ،برخورد فیزیکی عابران با آن اجتناب ناپذیر است و مشکالت ترافیکی برای عابران به وجود خواهد
آورد.
اندازه فوندانسیون (طول ،عرض ،عمق) یک تابلوباید با توجه به ارتفاع پایه ،سطح تابلو ،وزن ،جهت و شدت باد در آن
منطقه طراحی شود(.احمدی)044-042،0990:

 -6-4-2ایمنی و نگهداری
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ایمنی سازه تبلیغاتی به نوع مصالح ،محاسبات سازه و نحوۀ اجرای آن بستگی دارد و به اختصار شامل موارد زیر می باشد:
 تابلوها باید به صورت محکم ساخته ومستقر شوند تا از تکان هایی که در اثر فرسایش پایه صورت می گیرد ،جلوگیریشود.
 تابلو باید به گونه ای ساخته شو د که در برابر فشار باد مقاومت داشته باشد .بدین منظور الزم است طراحی و نصب آن بهتأیید مقام مسئول برسد(.بقاءپور)090:0994،
 تابلو باید از نظر تمیزی ،عدم رنگ پریدگی و عدم فرسودگی در وضعیت مطلوبی نگهداری شود. تمام تابلوهایی که از طریق جریان برق اقدام به نورپردازی می کنند ،باید به سیستم اتصال به زمین مناسب مجهز باشند. در تابلوهای نورانی که سطح نمایش تابلو از جنس پالستیک شفاف یا نیمه شفاف و یا مصالح مشابه باشند ،المپ هایروشنایی و تجهیزات الکتریکی باید حداقل  9سانتی متر از سطح ورقه های پالستیک فاصله داشته باشد (.مقررات ملی
ساختمان)04:0902،

 -7-4-2نور پردازی
 هرنوع تابلو دارای نورپردازی که موجب تابش نور مستقیم به داخل بناهای اطراف خود شود غیر مجاز است. نصب تابلوهایی که دارای نورپردازی متحرک ،چراغ هایی با نورهای لحظه ای خیره کننده باشند و یا در آن منبع نوریچشمک زن وجود داشته باشد در بزرگراه ها و مناطق مسکونی غیرمجاز است( .همان)29،

 -8-4-2اصول بصری و گرافیکی
 طرح تبلیغی باید از نظر گرافیکی ،خوانا و باحداقل کلمات باشد تا مخاطب بتواند بدون مکث آن را بخواند. طرح های تبلیغی باید با فرهنگ ،مذهب و ملیت جامعه هم سو باشند( .احمدی)029:0990، ساختار بصری طرح باید از وحدت و یکپارچگی ،ترکیب بندی مناسب و هماهنگی رنگی برخوردار باشد. انتخاب کلمات از جنبه معنایی با دقت همه جانبه و در نهایت سادگی و صمیمیت صورت بگیرد. ویژگی های بصری طرح با موضوع و محتوای اثر هماهنگ باشد. رعایت ایجاز در تصویر ،عنوان و نوشته ها الزامی است( .افشار مهاجر)094:0994،نمودار( )9شاخص ها و ضوابط نصب تابلوهای تبلیغاتی را نمایش می دهد.
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نمودار  -3شاخص ها و ضوابط نصب تابلوهای تبلیغاتی( ،مأخذ :نگارندگان)

 -3معرفی محدودۀ مورد مطالعه

 -4بررسی تبلیغات محیطی در شهر بابل
شهر بابل از دیرباز یکی از مراکز مهم اقتصادی استان مازندران بوده؛ از این رو تبلیغات محیطی جایگاه ویژه ای را در این شهر
به خود اختصاص داده است .به طوری که در تمام فضاهای شهری انبوهی از سازه های گوناگون تبلیغاتی در ابعاد مختلف در قالب
بیلبورد ،استند ،لمپست ،تلویزیون شهری ،سازه های پرتابل ،ایستگاه های تاکسی و اتوبوس ،بدنه اتوبوس های شهری ،عرشه پل
های عابر پیاده و ...مشاهده می شود .براساس موضوع پژوهش ،کلیه تبلیغات محیطی محدودۀ مورد مطالعه در نقاط پرتردّد
ومحورهای اصلی سطح شهراز طریق مطالعه میدانی و با استفاده از دوربین عکاسی ثبت و طبقه بندی گردید .از بین موارد مشابه
 02نمونه انتخاب شدند و بر مبنای ضوابط و قوانین موجود مورد بررسی قرار گرفتند.
در تصویر ( ) 0جایگیری نامناسب تابلوها ،عدم هماهنگی آن ها از حیث سازه ،نوع رسانه و قدرت پیام رسانی کامالً مشهود
است؛ زیرا تلویزیون شهری به دلیل جذابیت و نفوذ بصری باال توجه مخاطب را بیشتر از بیلبورد به خود جلب می نماید .بنابراین
قرار گیری این دو سازه در کنار یکدیگر بدون توجه به استاندارد فاصله میان تابلوها عالوه بر ناهماهنگی ،موجب ازدحام بصری نیز
شده است.
تصویر( )0نمونه ای از عدم ارتباط تابلو تبلیغاتی با محیط اطراف است .همانگونه که در تصویر مشاهده می شود ،تعدّد و تراکم
سازه های تبلیغاتی و عدم تناسب آن ها از نظر شکل ،اندازه ،کادر و محتوا و نیز نصب پالکاردها برروی تیر برق و داربست فلزی به
شکلی ناموزون ،همچنین قرارگیری تبلیغات با مضامین متفاوت تجاری ،فرهنگی و مذهبی در کنار یکدیگر عالوه بر آن که در امر
پیام رسانی اختالل ایجاد نموده ،موجب نابسامانی و آشفتگی بصری نیز شده است.

تصویر  :1چهار راه شهربانی
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شهرستان بابل در استان مازندران واقع شده است که از شمال به شهرستان بابلسر و دریای مازندران ،از شرق به شهرستان
قائمشهر ،از غرب به شهرستان آمل و از جنوب به شهرستان سوادکوه و رشته کوه های البرز محدود است .در سرشماری سال
 0909جمعیت این شهر  092004نفر اعالم شده و مساحت آن  0949/0کیلومتر مربع است)www.babolcity.ir(.

تصویر  :2بلوار امام رضا ،ابتدای امیرکال

یکی از مصادیق جانمایی نامناسب تابلوهای تبلیغاتی ،قرارگیری آن ها در مکان های نصب عالئم مسیریابی و تابلوهای
راهنمایی و رانندگی است .جایگیری بیلبوردها در کنارعالئم شهری ،خوانایی این عالئم را تحت الشعاع قرار داده ،تمرکز و دید
رانندگان را نسبت به آن ها از بین می برد و باعث اختالل درتردّد وسایل نقلیه و افزایش ترافیک شهری می شود( .تصاویر9و)1
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از نمونه های دیگر تبلیغات که به شکل پراکنده در سطح شهر مشاهده می شود ،نصب بنر بر روی داربست فلزی ،درخت و یا
تیرهای برق است .با توجه به این که محوطه های سبز شهری و فضاهای درختکاری شده جزء چشم اندازهای منظر طبیعی شهر
محسوب می شوند؛ بنابراین نصب هر نوع تبلیغی نباید آسیبی به این چشم اندازها وارد نماید( .تصویر)9
در تصویر ( ) 2نصب تابلو تبلیغاتی بر فراز ایستگاه تاکسی که کارکرد اصلی آن سرویس دهی خدماتی به شهروندان و بهبود
کیفیت منظرشهری است،آن را تنها به یک سازه نا متناسب و نا موزون جهت اهداف تبلیغاتی تبدیل نموده که هیچ گونه هما هنگی
با محیط پیرامون خود ندارد.
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تصویر  :3میدان والیت

تصویر  :4میدان کارگر

تصویر  :5خیابان مدرس

تصویر  :6میدان حمزه کال

در جانمایی تابلو ها باید درنظر داشت از اعتبار تابلوهای دیگر کاسته نشود .تجمع تعدادی تابلو ،محدودیت توان خواندن و درک
افراد در حین رانندگی را به دنبال خواهد داشت .در تصویر ( )4ابعاد بزرگ بیلبورد نسبت به محیط اطراف و نزدیکی بیش از حد آن
به سطح سواره رو و تجمع تابلوها ،تداخل دید ،عدم تعادل وآشفتگی بصری ایجاد کرده است.

تصویر :7بلوار امام رضا ،ابتدای امیرکال

تصویر  :8خیابان مدرس

درتصویر( )9قرارگیری دو تابلوی بزرگ تبلیغاتی و یک بنر با
فاصله بسیار کم از یکدیگر و نیز عدم تناسب آنها با عرض پیاده رو و
فضای نصب شده ،تراکم و ازدحام بصری به وجود آورده است.
همان گونه که در تصویر ( )0مشاهده میشود ،عدم تناسب سازه
از نظر اندازه با محیط اطراف ،چیدمان نامناسب تابلوها ،نصب بنر
برروی تیر برق و هم جواری آن با تابلوی عالئم راهنمایی و رانندگی
همچنین بقایای آگهی های نصب شده بر روی پایه بیلبورد ،همگی بر
نادیده گرفتن ضوابط و استانداردهای موجود داللت دارند.

تصویر  :9خیابان مدرس

از موارد دیگری که به اغتشاش های بصری فضای شهری دامن زده ،تابلوهای معرف کاربری و اصناف است .درتصویر()02
نصب تابلو بر روی نما و پنجره های ساختمان ،تراز نبودن اضالع تابلوها ،پیش آمدگی و فاصله تابلو از جداره ،جانمایی تابلوها در
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پشت بام و ارتفاع آن ها عالوه برآن که هماهنگی و نظم بصری معماری فضای شهری را بر هم زده ،موجب به هم ریختگی خط
آسمان نیز شده است.
همانگونه که در مبحث ضوابط تابلوهای تبلیغاتی اشاره شد ،دقت در اجرا و نصب فوندانسیون سازه تبلیغاتی از مواردی است که
نسبت به آن باید کنترل و نظارت بیشتری اعمال گردد .از اصول اجرای فوندانسیون پایۀ سازه ها هم سطح بودن سطح روی صفحۀ
فوندانسیون با کف معبر می باشد در غیر این صورت مشکالتی برای عابران به وجود خواهد آمد( .تصاویر  00و )00

 -5نتیجه گیری
در دهه های اخیر ،نقش تبلیغات در رشد و رونق اقتصادی آن را به یکی از شاخص های توسعۀ شهری تبدیل نموده ،به طوری
که پیشرفت های تجاری بسیاری از شرکت های تولیدی و خدماتی به آن وابسته می باشد؛ از این رو بخشی از عرصه های بصری
فضاهای شهری به تبلیغات محیطی اختصاص یافته است .آن چه که دراین میان مطرح است ،رشد نا به هنجار تبلیغات محیطی
است که چهرۀ شهرها را دگرگون ساخته و اثرات نا مطلوبی بر کیفیت آن برجای گذاشته است .عدم نظارت کافی باعث بروز
نابسامانی هایی به صورت آشفتگی و ایجاد آلودگی بصری در شهرها شده است .با توجه به موضوع پژوهش حاضر ،بر اساس
مطالعات به عمل آمده از محدودۀ مورد مطالعه نتایج زیر حاصل گردید:
در تبلیغات محیطی شهر بابل بی توجهی و عدم رعایت ضوابط و استانداردهای موجود مشاهده گردید ،از جمله :اختالط و
تداخل تابلوهای تبلیغاتی ،جانمایی نامناسب تابلوها ،نابسامانی نحوۀ نصب تابلوهای معرف کاربری ،ناهماهنگی در چیدمان و نحوۀ
قرارگیری تابلوها از نظر کادر و اندازه ،عدم رعایت حقوق شهروندی ،غلبه معیارهای اقتصادی بر جنبه های کیفی ،عدم رعایت
استانداردهای حریم نصب ،عدم ارتباط با محیط پیرامون و چشم اندازهای طبیعی شهر ،بقایای آگهی ها در جداره های خیابان ها،
نصب بنر و پالکارد بر روی درخت و تجهیزات شهری و مکان ها ی غیر مجاز نظیر :تیر برق ،کیوسک تلفن و ،...عدم رعایت اصول
بصری و گرافیکی در ساختار بسیاری از طرح ها.
با توجه به مشکالت ناشی از تبلیغات محیطی در شهر بابل الزم است ،متولیان و مسئوالن امور شهری با همکاری کارشناسان
و متخصصان مختلف در حوزه های معماری و شهرسازی ،گرافیک محیطی و طراحی صنعتی برنامه ریزی مدونی نسبت به تبلیغات
شهری تدوین نمایند .بدیهی است ،سیستم کنترل تبلیغات و نظارت بر اجرای دقیق ضوابط و معیارهای موجود تأثیر بسزایی در رفع
ناهنجاری های موجود و دستیابی به کیفیت مطلوب فضای شهری خواهد داشت.
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تصویر :11میدان کشوری

تصویر :11ابتدای بلوار جانبازان

تصویر :12میدان شهید کشوری
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال دوم ،شماره ( 6پیاپی ،)9 :زمستان 8991

رویکرد احیای بافتهای تاریخی و ارزشمند شهری
در حفظ هویت معماری بناها

امید شاطری وایقان ،1محمد

دبدبه*2

تاریخ دریافت80/20/02 :
تاریخ پذیرش80/28/02 :
کد مقاله65586 :

چکـیده
بافتهای قدیمی شهرها بهواسطۀ دیرینگی بناهای ارزشمند تاریخی و وجود عناصر معماری آمیخته با هنر و هویت بناها
ارتباط گستردهای با فرهنگ یک جامعه و تأثر از ساختارهایی با کاربریهای منحصربهفرد فضایی و عملکردهای مختلف
سنجیده میشود .احیاء و سازماندهی سازگار با مرمت اصولی ابنیههای تاریخی در کالبد بافتهای فرسوده شهری میتواند
باعث رونق صنعت گردشگردی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی با باززندهسازی و نوسازی در حفظ و حفاظت با هویت
اصلی بناها و میراث معماری و شهرسازی میتوان جستجو کرد .تحوالت تأثیرگذار در شهرهای تاریخی و رفع مشکالت
ابنیههای بافتهای فرسوده شهری در زمینههای مختلف در احیاء و هماهنگ با اجزاء در توسعه و باززندهسازی با یک
تغییرکاربری سازگار و بههمپیوسته پرداخته میشود .بنابراین در این پژوهش تالش شده هویت تاریخی با یک رویکرد
مطلوب و واکاوی اجزای تشکیلدهنده با یک نگرش عملگرایانه رهیافتی پایدار انجام صورت گیرد .روش تحقیق در این
نوشتار با بهرهگیری از «روش توصیفی – تحلیلی» به بررسی رویکردها و راهبردها در حفظ هویت بافتهای فرسوده
تبیین گردد شده است و همچنین با استفاده از گردآوری دادهها مطالعات کتابخانهای جمعآوری و بهره میبرد .مقاله حاضر
با بررسیهای انجام گرفته شده و تدابیر صورت گرفته در احیاء و باززندهسازی بافتهای تاریخی ارزشمند قابل تخصیص با
یک تغییرکاربری همسو با نیازهای امروزی میتوان شاهد عدم از بین رفت بافتهای فرسوده تاریخی شهری با
راهکارهای علمی در حوزه نوسازی پدیدار و معیارهای ساختار فضایی دست یافت.

واژگـان کلـیدی :احیاء ،بافتهای فرسوده شهری ،هویت ،میراث معماری و شهرسازی ،باززندهسازی

 -2کارشناسی ارشد معماری داخلی ،گروه معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر ،ایران
 -0کارشناسی ارشد معماری داخلی ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر ،ایران (مسئول مکاتبات)
mohammad.dabdabeh74@gmail.com
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 -1مقدمه

سال دوم ،شماره ( 6پیاپی ،)9 :زمستان 8991

رشد روز افزون و بیرویۀ جمعیت شهرها در طی دهههای اخیر و نیاز امروزی به عناصری کالبدی همچون فضاهای زیرساختی
مانند گسترش خیابانها ،بناهای مسکونی و تجاری افقهای متفاوت به سیمای هستۀ اولیه شهر گوشده شده و همچنین باعث کنار
رفت و عدم توجه به بافتهای تاریخی ارزشمند فرسوده شهری باعث از بین رفتن هویت اصلی معماری و هویت فرهنگی درپی
داشته است .و الکن اگر تدبیری جدّی صورت نگیرید چیزی به نام هویت در ابنیههای تاریخی نخواهیم داشت و میراث فرهنگی
ملی دچار مشکالت و عدم توسعه در این بخش خواهد شد .احیای بافتهای فرسوده شهری و حفظ فرم ساختاری بافتهای
تاریخی ارزشمند در چارچوب عملکردی و سازمان فضایی برای فراموش نشدن با یک درگرگونی فضایی و تغییرکاربری سازگار
میتوان جایگاهی ویژهای بهخصوص برای ابنیههای دارای هویت با معماری دورههای تاریخی بیان کرد و یا به بیان دیگر برای
کنترل حجم ساختوساز مهمترین گزینه برای عدم از بین رفت بناهای کهن فرصت استثنای در میراث فرهنگی–ملی در احیاء و
حفاظت و مشارکت در این بخش میتواند راهکارهای کالن اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نگاهی اختصاصی انداخت و ارائه داد.
میراث فرهنگی نقش مهمی در حفاظت و باززندهسازی ،نوسازی و مرمت 2دارد که صاحب اندیشان متفکر بر این باورند
اصالت 0میراث ملی و جهانی در فهرست جامع از جایگاه و ویژگیهای منحصربهفرد و ویژه در نگرش ،ایفاء میکند .طوریکه در
این راستاء تالش برای حفظ اصالت و حفاظت ،هویت بخشیدن به فضا برای احیاء برای شکلگیری بافتهای تاریخی شاهد از بین
رفتن این ابنیههای ارزشمند خواهیم بود (یوکیلهتو .)005-505 :2801 ،که اگر تدبیری اساسی و غلبه نکردن با افکار مدرنیه صورت
نگیرد دچار هنجارهای اجتماعی آمیخته با مفاهیم همچون نابودی کامل سنتهای پیشینیانمان در جامعه و شاهد ذهنیت و افکار
تقلید از کشورهای دیگر مواجه خواهیم شد .مکانهای تاریخی و ارزشمند شهرها میراث معماری و آثار بهجایمانده از گذشتگان
ماست که در گذرزمان در هویت بخشی به حیات شهری همیشه نقش بسزایی ایفاء و مظهر نگرش بعد فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی را به خود دیدهاند .بافتهای تاریخی شهرها و حفظ احیای آنها با یک سیستم بهصورت سامانهای در میراث فرهنگی و
ملی حیات دوباره دادن به بافتهای فرسوده شهری میتوان پیشبُرد همچنین ساختارهای فضایی بافتهای تاریخی جایگاه
ارگانیگ بودن خود را حفظ و باعث تأثیرگذاری در ارتباط با ناهمخوانیهای شهری را کاهش و با توسعه این ابنیههای ارزشمند در
حوزه های مختلف با محوریت مطلوب خواهد شد که این مسئله باعث ایجاد ارزشمندتر شدن بافتهای قدیمی و حفظ هویت اصلی
خود را درپی خواهد گرفت که یک عملکرد با استراتژی مؤثر میتوان بهکار انجامداد ).(Klantari et al,2005:pp.77-92
بافتهای تاریخی به عنوان مرکزیترین هستۀ شهرها میباشد و میتوان اساس و پایهای شناخت تاریخ ،معماری ،هنر و
فرهنگ بیان کرد هرچند با گسترش شهرها درحال توسعه به مراکز جدیدتر نمیتوان هستههای مرکزی رو نادیده گرفت لذا
بافتهای تاریخی اهمیت خود را هیچ گاه از دست نخواهند داد بلکه در ارتباط با حفظ و احیای مراکز شهری از دامنۀ گستردهتر
تحقق پیدا میکنند .این مقاله با بررسی صورت گرفته شده در بافتهای تاریخی و فرسوده شهری ارزشمند در تبیین و حفظ و
نگهداری این ابنیهها تالش دارد با رویکردهای باززندهسازی در احیاء و حفاظت بخش چشمگیری از تاریخ شهرها که نشانگر
ارزشها ،باورها و هنرهای غیر قابل برگشت خالصه میشود را بیان کند که میتوان هدف از این نوشتار به بررسی فرمها ،الگوها و
ساختار فضایی در مرمت و بهخصوص احیاء بافتهای تاریخی با رویکردهای سازگار و مطلوب با یک تغییرکاربری 8کارآمد در
بافتهای شهری و جلوگیری از بیارزش شدن آنها انجام گرفته شده است .همچنین برای دستیابی به تحقق اهداف روشهای
اجرایی در احیاء مروری به پیشینۀ مداخله 5در بافتهای تاریخی مطرح و سپس برای راهیابی به حل مسئله با ارائه روشهای
اجرایی در جهت سازماندهی بافتهای تاریخی و مدیریت شهری حفاظت از این مراکز با برنامهریزیهای سیستماتیک پیشنهاد
گردیده شده است .به منظور یکسانسازی مجموعه مقاالت و نیز برای آنکه امکان ترکیب و انتقال فایل کامپیوتری آنها فراهم
شود ،الزم است که همۀ مقاالت با طرحی یکسان و کامالً هماهنگ تهیه و تایپ شوند .این راهنما به نویسندگان مقاالت فارسی
کمک میکند تا مقالۀ خود را با طرح مورد قبول نشریه تهیه نمایند .توجه شود که صورت ظاهری این راهنما و نگارش آن منطبق
بر دستورالعمل تهیۀ مقاالت است.

 -2مفاهیم اصلی
 -1-2احیاء( 5بافتهای تاریخی شهری)
احیاء یک مفهوم و رویکرد حفاظتی دارای تعبیری خاص میباشد ،بهطوریکه در نگاهی جامعتر احیاء یک فن و زیرمجموعۀ
مرمت به مفهوم عام آن بوده است ،به معنی یک سری اقدامات مبتنی بر برنامهریزی میباشد که برای بهبود فعالیتهای اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی یک ناحیۀ تاریخی یا شهر تاریخی یا یک ابنیه که حیات عملکردی اصلی خود را از دست داده ،ناگریز بهشمار
میآید (فخاری تهرانی« .)6-08 :2810 ،احیاء» فرصتهای از تداوم و ارزشهای وسیعتری بر مکانهای قابل استقرار فراهم
میآورد که راهکارهای فرایند احیاء طبق (جدول  ،)2میتواند برای حفظ بافتهای تاریخی لحاظ نمود همچنین تأکید بر احیاء به
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عنوان یک رویکرد حفاظتی در محیطهای بافتهای تاریخی شهری با اعطای کاربری اختصاصی معاصر باعث جلوگیری از بین
رفتن و ایجاد روح مکان 6و حس مکان 1به بناهای تاریخی اختصاص داد به عنوان نمونه (شکل  ،)2نشاندهنده این موضوع
میباشد .طوریکه اثری تأثیرگذار بر روی مخاطب به عنوان یک شیوه متعارف از حفاظت میراث فرهنگی در احیاء از جنس تاریخ،
ارزشها ،هنرها و زبانشناختی قرار داشته از اهمیت ماندگار و ویژهای برخوردار گردد .احیاء ،بر مبنای تجربههای انجام یافته با
استفاده از ظرفیتهای موجود در اثر تاریخی و با بهکارگیری شاخصههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به عنوان یک رویکرد
کارآمد ،اثر تاریخی را بر ذهن مخاطب قرار میدهد که امکان به فعلیت رسانیدن این ظرفیتها را فراهم میکند .به عبارت دیگر،
طرح احیاء ارزشها ،ظرفیتها و فرصتهای نهفته ،اثر را به قطعیت میرساند .همچنین نتیجۀ عملکردی و چه استقراری برای
استفاده مجدد برای یک تغییرکاربری اصیل و پیشین اثرها از نشانههای سرزندگی و چه استقراری یا درج یک کاربری
امروزیسازی 0متفاوت با کارکرد اصلی و اصیل آن برخوردار باشد ،عملی بودن آن منوط به وجود این شرایط و آمیخته با ظرفیت
بالقوه بوده است.
جدول  -1راهکاری فرایند احیاء در بافتهای تاریخی شهری (مأخذ :نگارندگان)
فرایند احیاء بافتهای تاریخی شهری
روند احیاء

9

باززنده سازی
 تأکید برای احیاء اجتماعی -تأکید برای احیاء اقتصادی

11

بهسازی
 جایگزینی عملکرد مناسب -معاصرسازی فضا

11

نوسازی
 برنامهریزی کالبدی -تأکید بر فعالیتها

11

بازسازی
 رعایت اصل خویش -فضایی معاصر

احیای بافتهای تاریخی را میتوان از عرصههای مختلف به منظور حفظ طراحی شهری و مرمت شهری و بخشی از پیکرۀ
شهر در کلیّت مورد بررسی قرار داد که احیای بافتهای تاریخی صرفاً از طریق اقدام کالبدی ممکن نیست بلکه حضور و مشارکت
مردمی و جنبههای فرهنگی – اجتماعی مدنظر است .احیای بافتهای تاریخی باید با هدف توسعه و در چارچوب اهداف توسعه
پایدار صورت گیرد.
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احیاء
یگانگی بخشیدن به همۀ بخشهای از میان رفته اثر یا سازمان فضایی بر مبنای فرایند خالقانه
بازگرداندن حالت وجودی ،ذاتی و اصلی و «هویت»

شکل  -1برنامهریزی و طراحی پروژه احیاء با حفظ اصالت بنا (مآخذ :نگارندگان)

بافت های تاریخی شهری میراثی ارزشمند در فرهنگ یک جامعه و معماری وابسته و بهجایمانده از نسلهای گذشتگانمان
است .طوری که محدودۀ تاریخی در مراکز شهرها مظهر رشد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بوده است .همچنین حفظ و احیای
ابنیههای تاریخی با تغییرکاربری سازگار در راستای سازماندهی تأثیرگذار در یک سیستم شهری بهصورت جامع و سامانهای باعث
راهیافت عملگرایانه و یکپارچگی حیات بافتهای تاریخی شهری همسو با شهر زنده و رگههای اصلی هویت میتوان نگه داشت
(کالنتری خلیل آباد ،حاتمینژاد .)82-216 :2805 ،معیارهای احیاء بافتهای تاریخی شهری اوالً نیاز به ارزشیابی ژرفنگر
حسمکانی خاص خود را داراست و ثانیاً حفظ ارزش معماری بر مبنای اصول نظری در طراحی و مرمت رعایت شده باشد ثالثاً حفظ
ارزش تاریخی 28در احیاء و توجه به قوانین و مقرارات ملی و جهانی برخوردار باشد رابعاً حفظ سرمایه با اندیشه سازندگان بنا با
کمترین دخلوتصرّف در مرمت و احیاء ،براساس برنامهریزی معیارهای احیای بافتهای تاریخی شهری طبق (جدول  ،)0حفظ شده
باشد.
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جدول  -1معیارهای احیای بافتهای تاریخی شهری (مأخذ :نگارندگان)
حس مکان
 هویت بافتهای تاریخی مفهوم مکانی -تعامل معنایی

 -2-2هویت

حفظ ارزش تاریخی
حفظ ارزش معماری
 حفظ و حفاظت الگوپذیری نگهداری25 فرمپذیری توجه به شاخصها ساختار فضاییرعایت اصول اخالق حرفهای در بافتهای تاریخی و ارزشمند
رعایت ارزشهای معنوی

حفظ سرمایه
 سرمایه ملی سرمایه فرهنگی25 -سرمایه اقتصادی

شهری11
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هویت شهری را میتوان از چند بعد کالبدی و طبیعی ،انسانی و سرمایه اجتماعی 21،تاریخی و اقتصادی بررسی نمود .هویت
مکان در اثر تجربه مستقیم محیط فیزیکی و محک زدن فضا به وجود میآید و بازتابی از وجوه اجتماعی و فرهنگی مکان است.
هویت مکان به ویژگیهای قابل تشخیص مکان اشاره دارد درحالیکه هویت مکانی احساسی در یک فرد و یا جمع است که به
واسطۀ ارتباط با یک مکان برانگیخته و باعث افزایش انرژی در افراد میشود (رضازاده .)08-01 :2802 ،هویت شهری بخشی از
زیرساخت هویت انسان و حاصل از شناختهای انسانها در زندگی برخوردار بوده است .عوامل و عناصر هویت بخش یک شهر
بسیار گسترده و حائز اهمیت هست هویت شهر بر پایه مؤلفههای تشکیلدهنده اجزاء و شکلدهنده فضا میباشد ،که عبارتانداز:
مؤلفههای طبیعی ،مصنوعی و انسانی که هر کدام صفات و متغیرهای ویژۀ خود را داراست .که با بههمپیوستن این اجزاء پالک
هویت شهری را میتوان به وجود آورد طبق (شکل  ،)0نشانۀ این موضوع میباشد.

(انسان=پالک هویت)

شکل  -1پالک هویت شهری (مأخذ :نگارندگان)

 -3-2مرمت

شهری11

مرمت شهری در اندیشه نوین به این واقعیّت دست یافته که باززندهسازی و مرمت کالبدی ،پاسخگوی حل بحران شهری
نیست و بهطور توأمان بایستی مرمت فرهنگی و اجتماعی را نیز در دستور کار (مرمت شهری) ،قرار داد به بیان دیگر ،همانگونهکه
مرمت شهری از مداخله در ساخت کالبدی فضایی شهر و بافتهای تاریخی شهری آغاز شده است ،بایستی به مداخله در ساخت
فرهنگی و اجتماعی جامعه نیز منجر شود (حاجیپور .)26-05 :2806 ،مرمت شهری در سیرتاریخی ،تحوالت و دگرگونی خود را در
دوران معاصر و به ویژه از دهۀ  2852میالدی تا بهامروز ،دورهها و مراحل مختلفی را سپری کرده است .که در هر دوره ابنیهها با
شرایط زمانی خود دارای معنا و مفهومی روشن بوده و از خود بهجای گذاشتهاند که در طول چندیندهه ،مرمت شهری از فرمپذیری
تا طراحیهای ساده و گاهاً پیچیده باززندهسازی و آمیخته با هویت بافتهای تاریخی فرسوده شهری به مرمت فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی و مرمت آرایش شهری متحول شدهاند .دهۀ  2852میالدی ،دههای که عمدتاً با باززندهسازی پس از جنگ جهانی دوم
چشمگیر شده است .در مفهوم اصلی میتوان مرمت شهری را به سه معنا عنوان کرد« :باززندهسازی مو به مو»« ،باززندهسازی
نوگرایانه در قطع کامل با گذشته» و «باززندهسازی نوپردازانه با نگاه به گذشته و با تأکید بر آینده» بیان میشود را لحاظ کرد.
همچنین دهۀ  2862میالدی ،عمدتاً با بازخوانی اقدامات نوگرایانه و نوپردازانه دهۀ پیشین شکل میگرفت ،نبود و یا کمبود حیات
مدنی و اجتماعی در اقدامات باززندهسازی شهری (مرمت شهری) ،سبب متمرکز شدن و نگاهی دقیقتر به نوسازی فرهنگی و
اجتماعی بازگردانده شود .و میتوان دهۀ  2812میالدی ،را با شناخت موقعیتها و ارزشهای نهفته در بافتهای تاریخی شهری،
با بهدست آوردن دوباره این بافتها از سوی مراکز از جمله شهرداریها و بهخصوص بخش خصوصی در دستور کار قرار میگیرد و
باعث توانمندسازی و سیستماتیک کردن بافتهای تاریخی و ایجاد رشد اقتصادی و مفهوم مرکزیتی مرمت شهری در این دوره
دست یافت.
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 -1-3-2رویکرد معاصر(-مرمت شهری)
باززندهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری یکی از برنامههای بازآفرینی شهری از ظرفیتها و دسترسیها با حفظ
سیاستگذاری اصولی در طراحی و رشد توسعۀ شهری محسوب میشود .بازآفرینی شهری را میتوان یکی از تأثیرگذارترین
رویکردهای معاصر در حوزۀ مرمت شهری بهشمار آورد .لذا یکی از اصلیترین عناصر این رویکرد نگرش به واقعیت ابعاد متنوع
شهری بهطور سامانهای و سیستماتیک کردن اجزاء با ساختارهای کالبدی و طبقهبندی کارآمد و اجرایی کردن راهبردهای بازآفرینی
مرمت شهری در دستور کار قرار داد .رویکرد معاصر مرمت شهری را میتوان دارای اهمیت و تأکید روزافزون بر شخصیتهای هر
شهر و منطقه با عملکردهای برنامهریزی شده با ارزشهای معماری در حفظ میراث در نظر گرفت (لطفی.)281-022 :2801 ،

 -3نظریههای «هویت» 11در معماری
« -3-1گوردون

کالن»22

« -3-2ایماس

راپوپورت»21

«ایماس راپوپورت» ،نظریهپردازی است که هدف اصلی طراحی را خلق فضاها و محیطهایی سازگار و یکسان با خواستهها و
فعالیتهای استفادهکنندگان بهرهور میداند .همچنین «ایماس راپوپورت» ،تأکید بر نقش فرهنگ در معماری معتقد و باورمند است
که ارتباط بین فرهنگ و شکل ساخته شده باید انعطافپذیری بیشتری داشته باشد تا طراحی تا آنجا که امکان دارد با انتهای
بیپایان و سرانجام باز باشد تا معنی و مفهوم را تداعی و یادآوری کنند و مرتبط با استفادهکنندگان بهکار گرفته شود و بر مبنا آن را
متغییری فرهنگی معرفی کند که در ارتباط تنگاتنگی با مفهوم شخصی شدن قرار گیرد« .ایماس راپوپورت» ،معنی بسیاری از
محیطها را بهصورت شخصی با مسلط شدن بر آن (محیط اطراف) ،کامل کردن و تغییر آن به وجود میآید را با افزایش خوانایی و
تشابه بین معانی و پیامهایی که از آن طریق منتقل میشود معتقد بر افزایش معانی در چارچوب کلی میداند (راپوپورت:2880 ،
.)05-025

 -3-3جان

سال دوم ،شماره ( 6پیاپی ،)9 :زمستان 8991

«گوردونکالن» یکی از نظریهپردازانی است که با تأکید بر نقش ادراک و پیبردن ،خاطرات و تجربیّات انسان را به عنوان
عاملی تأثیرگذار در طراحی محیط و فضا بیان میکند و همچنین مینویسد« :چشمانداز به این خاطر مفید و کارساز است که
خاطرات و تجربیّات انسان را یادآوری میکند ،یعنی همان عکسالعملهای برداشتی درونی که وقتی آشکار پیدایی کردند قادراند
روند افکار انسان را برهم بزنند و به فکر فرو روند» .بر این اساس «گوردون کالن» طراحی را با استفاده از خلق ارزشهای ذهنی
مخاطب توصیه میکند .طوریکه دیدههای بصری را به عنوان عنصر اصلی و مهم در ادراک محیط میپندارد ،ایجاد دید را راه حلی
مناسب برای هماهنگی متوالی محیط توصیف کرده است (کالن.)52-205 :2882 ،

لنگ22

«جان لنگ» ،معتقد است طراحان باید برای پاسخ به نیازهای ادراکی و هویتی مردم به خواستهها ،نیازها ،نگرشها و تمایالت
آنها و با پشتکار کامل توجه داشته باشند .طوریکه وقتی شرایط درحال تغییر و عوض شدن باشد استداللهای گواهی در دسترس
باشد تا نیازهای مورد نیاز انسان حفظ شوند .همچنین «جان لنگ» ،یقین دارد محیط ساخته شده را رمزی و رازی همسو با شناسه
نهادهای فرهنگی و اجتماعی به وجود آورنده آنها بوده و با تغییر ادراک انسان نسبت به عملکرد جامعه ،فرم کالبدی محیط نیز
تغییر میکند« .جان لنگ» ،هدف اصلی طراحی را حل مسأله ،پاسخ به نیازهای انسانی و غنی ساختن تجربه انسان میداند بر این
مبنا او معتقد است که هر کار خالق و آری از طراحی که حقیقتاً در خدمت جامعه است ،و میتواند از طریق همدلی با مردم و درک
قابلیتهای محیط و آگاهی از تنوع و تفاوتهای فرهنگی رشد کند و برای باال بردن تجربه انسان نسبت به گذشته با استفاده از
تفکر خالق ،به عنوان یکی از وظایف اصلی طراحان بیان ،حفظ ،بهرهمند و پایدار شود (لنگ.)262-822 :2806 ،

 -4نظریههای «هویت» در فلسفه
دیدگاه های برخی از بزرگان فلسفه از نگرش هویت بر مبنای فرهنگ ،زمان ،مکان ،فرم و تأثیرگذاری عوامل در تشخیص
هویت مفهومی و عملکردی حاکی و متأثر بوده و براساس (جدول  ،)8میتوان از دیدگاههای این اندیشمندان بزرگ فلسفه در نظر
گرفته شده با حقیقت وجودی بهرهمند ساخت.

59

 -5شکلگیری هویت در معماری شهری
شکلگیری هویت بیانگر ویژگیهای مکانی هر فرد یا پدیدهای میباشد ( .)Bemanian et al., 2010: 39که مستلزم
فرایند معرفی معیارها و عوامل کلیدی در جهت توسعه شهری بوده است که یکی از دیدگاههای مهم در زمینۀ هویت مکان در
چارچوب شکلگیری هویت مکان میباشد« .آنتونی گیدنز» 06،یکی از نظریهپردازانی میباشد که مکان را مرتبط با هویت شخصی
و مبتنی بر تواناییهای پایدار احساس خود مینگرد .وی معتقد است هویت محصول کنشهای فرهنگی ،اجتماعی و مراقبتهای
دائمی از آن در فعالیتها بوده است .بر این اساس هویت انسان و هویت مکان در پیوند ناگسستنی با همدیگر نهان مییابد .نه
مفاهیم ظاهری و صوری بلکه وابسته به تواناییها و تدوامهای فرد در زمان و فضا و بازتاب تفسیر وی براساس شناختها در فرایند
شکلگیری طبق (شکل  ،) 8هویت آمیخته و در ارتباط با اجتماع توسعۀ مبنی بر احترام قابل ارزیابی و بررسی میباشد (گیدنز،
.)206-088 :2801

سال دوم ،شماره ( 6پیاپی ،)9 :زمستان 8991

جدول  -3دیدگاههای برخی از نظریهپردازان علوم فلسفه در ساختار هویت (مآخذ :جمعآوری توسط نگارندگان)
13
پُل میشل فوکو
وی معتقد است :انسان وجودی دو بعدی دارد که یک بعد آن در فاعلیت شناسایی میشود و بعد دیگر آن در اُبژه یا موضوعیت معرفت قرار دارد.
استنتاج مفهومی از دیدگاه فوکو( :انسان ،ادراک ،معنا)
12
هانری برگسون
وی معتقد است :هویت مدرن پدیدهای جمعی ،متکثر ،متشکل و درحال تکوین ،ساخته شده توسط عناصر گذشته ،خاطره و حافظه بوده است.
استنتاج مفهومی از دیدگاه برگسون( :انسان ،زمان ،مکان)
افالطون
وی معتقد است :حقیقت هر امری صورت یا مثال آن میباشد ،وجود افراد نمود حقیقت ،علت وجودی انسان حقیقت انسانیت بوده است.
استنتاج مفهومی از دیدگاه افالطون( :دیرینگی ،ذاتی بودن ،جاودانگی)
12
دیوید هیوم
وی معتقد است :عدم توانایی درک حقیقت وجود ،خود مجموعۀ مرکب از عقاید ،احساسات و استعدادهای درحال تغییر ،هویت تودهای از تأثرات و
تأثیرات و انطباعات نگرش حسی ،تجربی و خاطره میباشد.
استنتاج مفهومی از دیدگاه هیوم( :انسان ،زمان ،مکان)
ارسطو
وی معقد است :وجود هویت شامل صورت و ماده است ،ماده و صورت جوهر و قائم به ذات میباشند.
استنتاج مفهومی از دیدگاه ارسطو( :ذاتی بودن ،وحدت)

«هویت»

فرهنگ

زمان

مکان

شکل -3شکلگیری هویت معماری (مأخذ :نگارندگان)

 -1رویکرد برنامهای در حفظ احیاء بافتهای تاریخی ارزشمند در ایران
بافتهای تاریخی و دارای ارزش تا پیش از سال  2861با رویکردهای برنامهای در حفظ و احیاء بیشتر به عنوان بازگشت به
بناهای رها شده در بافتهای تاریخی شهری با ساختار فرهنگی ،اجتماعی و عملکرد زمینهای بهکارگیری میشد .همچنین بین
سالهای  2861تا  2882در اقدامات اولیه برنامههای وزارت مسکن و شهرسازی و سپس در سیاستها و اقدامات شهرداریها با
نگاه ساختاری و کلنگر به پدیدۀ بافتهای تاریخی و قابل احیاء میتوان مشاهده کرد .رویکرد برنامههای زندگی امروزی  -کالبد
قدیم وزارت مسکن و شهرسازی یکی از اولین نگاههای ساختاری به احیاء و حفاظت از ابنیهها به عنوان اجزایی از بافتهای
ارزشمند به حساب میآید که شامل مرمت ساختمانهای باارزش و استفاده مجدد از آنها با هدف نوسازی و بهسازی در حفظ
مرمت شهری با جلوههای منحصربهفرد شهرهای تاریخی ایران ،در چارچوب رویکرد برنامهای در توسعه شهری و به دنبال تأمین
شرایط زندگی مناسب و نگرش عملکردی شهری درحال گسترش بوده است .همچنین به بیان دیگر میتوان این رویکرد برنامهای
در بازآفرینش را بهطور خاص با هدف جذب سرمایهگذاری بهخصوص بخش خصوصی در مراکز تاریخی ارزشمند شهرها از طریق
45

ترویج بهرهبرداری و بهرهمند شدن مجدد از ابنیههای شاخص بافتهای تاریخی ،به عنوان ابزاری برای گسترش باززندهسازی،
نوسازی و بهسازی بازآفرینی شهرها در جهت توسعه پایدار ،مشاهده نمود (.)Roberts, 2000: 17

 -7اصول روند باززندهسازی ابنیههای تاریخی در احیاء مرمت شهری

 -1فرصتهای اقتصادی بافتهای تاریخی در جهت توسعه «صنعت گردشگری»

21

وصول ابنیههای تاریخی ارزشمند در چرخۀ تناوب و انتفاعی اقتصادی و بهرهوری با نگرش به دیرینگی و کهنگی ابنیههای
تاریخی ایران با بیش از  1222هزار سال قدمت میتواند یکی بزرگترین بازارهای اقتصادی در صنعت گردشگری در جهان بهشمار
آید .یکی از محورهای اصلی در رشد و توسعه صنعت اقتصادی ،پویائی صنعت گردشگری داخلی و خارجی میباشد که میتوان با
فرصتهای سرمایهگذاری بهخصوص بخش خصوصی و بهرهبرداری از بناهای تاریخی و فرهنگی بازسازی و احیای بناهای تاریخی
و با مدیریت صندوق احیاء میتواند یکی پیوندهای حوزۀ رشد صنعت گردشگری ،و میراث فرهنگی کشور کمک شایانی نمود .با
توسعه صنعت گردشگری و تقویت اقتصادی باعث استحکام هویت ملی و تجربۀ از کهنه به نو 82به بیان دیگر از فضای گذشته در
زندگی امروزی میتوان احساس کرد .بنابراین رویکرد احیاء باعث تبدیل تهدیدات ناشی از تخریب و از میان رفتن میراث و سرمایه
فرهنگی ملی ،به فرصتهایی بهینه برای توسعه زیرساختهای رشد صنعت گردشگری و ورود ارز و سرمایههای کالن به اقتصاد
کشور و ایجاد اشتغال برای کشور پدید گردد .همچنین در جهت توسعۀ رشد صنعت اقتصادی توجه به راهبردهای سیاسی زمینۀ
مهم و مناسب در جهت تنظیم عملکردهای اساسی و تأثیرگذار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 تبدیل ابنیههای تاریخی با قابلیت اکولوژی 82به بیان دیگر مکانی زیستی بومی. تجربۀ روحمکان و حسمکان با گسترش پیوند هویت با احیاء ابنیههای تاریخی و فراهم کردن نیازهای روحیگردشگران.
 مزیتهای اقتصادی جهانی و بینالمللی در جهت تدوین راهبردهای رویکردی باززندهسازی. تأثیرپذیری ابنیههای تاریخی ارزشمند ملی به عنوان نقش مؤثر در توسعه صنعت گردشگری در راستای برند جهانی. -انطباق 80ابنیههای تاریخی با تغییرکاربری سازگار در جهت حفظ هویت و احیاء بافتهای تاریخی مرمت شهری.
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روند نوسازی و بهسازی مرمت شهری و احیاء ابنیههای تاریخی و دارای ارزش ،یک فرایند خالق و نوآوری 01بهشمار میآید،
میزان مداخله و نوآفرینی مرمتگر میتواند در روند طراحی ،اجرا و بهخصوص نتیجه نهایی پروژههای احیاء کامالً تأثیرگذار باشد .به
همین منظور خالقیت در موضوع فعالیتهای احیاء و باززندهسازی در نحوه آفرینش کار باید قابل توجه مرمتگر قرار بگیرد .و بر
همین اساس توجه به آیتمهای بهدستآمده میتواند در اصول روند احیاء بافتهای تاریخی شهری بسیار تأثیرگذار و مورد توجه
باشد که عبارتاند از:
 آگاهی به میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری موقعیت و جایگاه بافتهای تاریخی با توجه به راندمان ابنیهها در مجموعۀبافتهای تاریخی شهری.
 شناخت و آشنایی آثار ،یادبودها از ابنیههای تاریخی ارزشمند در احیاء بافت و منصوب جایگاه و موقعیت طراحی درمقیاس طرح ،اجرا و برنامهریزی برای تأمین نیازهای عملکردی بافتهای تاریخی از طریق احیاء عملکردی ابنیههای
تاریخی بافتهای شهری.
 اعمال به اجرا درآوردن عملیات مرمت ابنیهها در جهت به انجام رساندن پیشبُردهای رویکردی ،احیاء بافت تاریخیشهری در روند باززندهسازی.
 توجه به عملکردهای مرمتگر بر رویکرد مرمت شهری. طرحریزی در اجرای برنامههای طراحی و بهسازی در روند احیاء عملکردی در مقابل مرمت شهری میتواند کالبدی برایمطابقت 00با کالبد و نیازهای عملکردی نوآورانه با فناوریهای امروزی تأثیرگذار در احیای بافتهای تاریخی مرمت
شهری.
 -توجه به معنویات.

 -1نتیجهگیری
احیاء بافتهای تاریخی ارزشمند شهری باعث ایجاد تدوام حیات ابنیهها در یک نظام بههمپیوسته در روند احیای هویت شهری
در جهت توسعه پایدار بایستی قرار گیرد .هویت شهری میتواند نقش مهمی در ایفای رشد رونق توسعه صنعت گردشگری داشته
باشد همچنین عملکرد فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در بازآفرینی شهری در طول زمان یک رویکرد راهبردی در جهت آفرینش
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مرمت شهری خواهد بود« .هویت» یک اثر دارای معنای واحد و فرایند ارتباط بین معمار (اثر معماری) ،و ذهن مخاطب بوده است
که به بیان دیگر آثار معماری باید دارای معنا و مفهوم عمیق در ارتباط با گذشته بوده و درعینحال نشانگر روحمکان ،حسمکان و
روح زمان باشد که این در اثر خالقیت ذهن معمار پدید خواهد آمد و با حفظ ارتقاء هویت شهری در بافتهای تاریخی ارزشمند با
برنامهریزی طراحان باعث ایجاد پیوستگی و گسترش استمرار زمان در مکان بهصورت معنایی با هویت آمیخته و باارزشتر شدن
این ابنیهها میشود .مرمت و احیای بناهای تاریخی عالوه بر حفظ و احیای یک اثر ملی و تاریخی و با ارزشهای معماری و معاصر
میتواند به حفظ باززندهسازی هویت شهری و احیاء بافتهای تاریخی کمک شایانی داشته و بهرهمند گردد .بنابراین در این
پژوهش میتوان گفت تبدیل بافتهای فرسوده شهری و فاقد کاربری ،به مراکز و کاربریهای انطباقی سازگار میتواند باعث جذب
سرمایهگذاری بهخصوص بخش خصوصی در جهت توسه گردشگری در احیاء ابنیهها و رشد اقتصادی بهشمارآید.
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سال دوم ،شماره ( 6پیاپی ،)9 :زمستان 8991

23. Paul Michel Foucault
24. Henri Bergson
25. David Hume
26. Anthony Giddens
27. Reinventing
28. Correspondence
29. Tourism Industry
30. Old into New
31. Ecologie
32. Adaptation

12. Reconstruction
13. Historical Values
14. Maintain
15. Social Capital
16. Urban Identity
17. Cultural Capital
18. Urban Repair
19. Identity
20. Gordon Cullen
21. Amos Rapoport
22. Jon Lang

1. Repair
2. Authenticity
3. Adaptive Reuse
4. Intervention
5. Restoration
6. Spirit of Place
7. Sense of Place
8. Modernization
9. Revivalism
10. Improvement
11. Rehabilitation

منابع
 .2حاجیپور ،خلیل« ،)2806( ،مقدمهای بر سیرتحول و تکوین رویکردهای مرمت شهری (دورۀ زمانی بعد از جنگ جهانی
اول تا آغاز هزارۀ سوم)» ،فصلنامه اندیشه ایرانشهر ،دوره  ،0شماره  ،8-22صص.26-05
 .0راپوپورت ،ایماس« ،)2880( ،معنی محیط ساخته شده :رویکردی در ارتباط غیرکالمی» ترجمۀ فرح حبیب ،چاپ سوم،
تهران :انتشارات شرکت پردازش و برنامهریزی شهری.
 .8رضازاده ،راضیه« ،)2802( ،بحران ادراکی  -رفتاری در فضای شهری» ماهنامه شهرداریها ،ویژهنامه طراحی شهری،
شماره  ،08صص.08-01
 .5فخاری تهرانی ،فرهاد ،اصغریان جدی ،احمد ،قدیری ،بهرام« ،)2810( ،احیاء :اعطای عملکرد جدید به بناهای قدیمی»،
فصلنامه صفه،دوره  ،8شماره  ،22-20صص .6-08
 .5کالن ،گوردون« ،)2885( ،گزیده منظر شهری» ،ترجمۀ منوچهر طبیبیان ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .6کالنتری خلیل آباد ،حسین ،حاتمینژاد ،حسین« ،)2805( ،برنامهریزی مرمت بافت تاریخی شهر یزد» ،تهران :انتشارات
فراگستر.
 .1گیدنز ،آنتونی (« ،)2801تجدّد و تشخّص :جامعه و هویت شخصی در عصر جدید» ،ترجمۀ ناصر موفقیان ،تهران:
انتشارات نشر نی.
 .0لطفی ،سهند« ،)2801( ،حفاظت و بازآفرینی شهری :مفاهیم و شرایط (با تأکید بر سالهای دهه  2882میالدی
تاکنون)» ،رساله دکتری شهرسازی ،دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
 .8لنگ ،جان« ،)2806( ،آفرینش نظریه معماری :نقش علوم رفتاری در طراحی محیط»( ،ترجمۀ علیرضا عینیفر) ،تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.
 .22یوکیلهتو ،یوکا« ،)2801( ،تاریخ حفاظت معماری» ،ترجمۀ محمد حسن طالبیان و خشایار بهاری ،چاپ دوم ،تهران:
انتشارات روزنه.
11. Bemanian, Mohammadreza, Pourjafar, Mohammadreza, Ahmadi, Ferial, and
Sadeghi, Alireza. (2010). A Review of the Intellectual Identity and Sacred
Symbols in the Architecture of Shiite Mosques, Research Quarterly of Shiite
Studies, 8 (30).
12. Kalantari, Khalilabad, Hataminejad, Hossein, Pourahmad, Ahmad. (2005).
Management and planning of restoration of historic texture of yazd city,
Geographical Research Journal, No (48), Winter, pp.77-92.
13. Roberts, Peter. (2000). The Evolution, Definition and Purpose of Urban
Regeneration. In Urban Regeneration: A Handbook, eds. Peter Roberts & Hugh
Sykes, Saga Publications

45

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
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بررسی و مقایسه سبکهای فراغتی بانوان مناطق  1و  11شهر تهران

ناصر پوررضا کریم سرا ،1سمانه

کوثری2

تاریخ دریافت89/12/21 :
تاریخ پذیرش89/11/19 :
کد مقاله87149 :

چکـیده
یكی از شاخصههای مهم رفاه اجتماعی ،اوقات فراغت و چگونگی گذران آن است .فراغت ،مفهوم بسیار پیچیدهای
است که در متن زندگی افراد وجود دارد .این پدیده باید در بستر اجتماعی و فرهنگی خاص آن جامعه و طبقات مختلف
شهری تعریف شود و نمیتوان برای بررسی و تجویز راهكارهای مربوط به آن از نسخه واحدی استفاده کرد .مناسبات
اجتماعی افراد جامعه ایران به ویژه جوانان تغییریافته و به اصطالح مدرن شده است؛ به تبع این تغییر ،مسئلهای به عنوان
گذران اوقات فراغت برای این نسل مطرح میشود .نحوه گذران اوقات فراغت بهمثابه سویهای پر رنگ از سبک زندگی در
بین گروههای مختلف اجتماعی متفاوت است .هدف از انجام این تحقیق سنجش گرایشهای فراغتی بانوان در سطح
مناطق  2و  21و تبیین تفاوتهای سبکهای فراغتی در این دو گروه است .این تحقیق با استفاده از روش پیمایش و با
نمونه  711نفری از بانوان  21سال به باال مناطق  21و  2شهر تهران انجام شده است .نمونههای این تحقیق با روش
نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .بررسی و مقایسه ابعاد مختلف اوقات فراغت نشان میدهد بین فعالیتهای فراغتی در
جهت «تعالی دینی و معنوی»«،ارتباطات و همیاری اجتماعی» و «ورزش و آمادگی جسمی» بین شهروندان مناطق  2و
 21تفاوت معنیداری مشاهده میشود .بهگونهای که شهروندان منطقه  2در شاخصهای ذکر شده از منطقه  21باالتر
ارزیابی کردهاند .همچنین بین شاخصهای فعالیتهای هدفمندی و فعالیتها در جهت پیوند خانوادگی در بین شهروندان
مناطق یاد شده تفاوت معنیداری مشاهده نشده است.

واژگـان کلـیدی :اوقات فراغت ،سبک زندگی ،مهارتهای آموزشی ،تعالی دینی و معنوی ،رشد و پرورش و ارتباطاات و
همیاری اجتماعی.

 -8دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه (مسئول مکاتبات) naser.poorreza@gmail.com

 -2کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی
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گسترش شهرنشینی و زندگی مدرن با خود دگرگونیهای را در زیست اجتماعی و تغییرات ارزشی و نگرشی در شهروندان به
همراه داشته و این امكان را فراهم کرده که شهروندان در کنار کار و اشتغاالت روزمره به عالیق شخصی خود نیز بپردازند .به بیان
دیگر تمایزات متفاوت بین حوزههای مختلف سبﺐ شود مكان تولید از مكان مصرف متمایز شده و مفهوم اوقات فراغت جدا از زمان
کار و فعالیت شكل بگیرد .در مطالعات اجتماعی آنچه مهم ارزیابی میشود چگونگی سپری کردن اوقات فراغت افراد است .برخی از
پژوهشگران بر این باورند که پدیده فراغت در سراسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و مختص زمان مشخصی نیست .اما برخی
دیگر از آنها فراغت را پدیدهای میدانند که با تمدن صنعتی پیوند دارد .عدهای نیز بر این اعتقادند که فراغت دارای دو ویژگی
خاص است ،تحت تأثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست ،بلكه با اراده و اختیار فرد سپری میشود
(.)Brown,1996:290
امروزه فراغت به عنوان یكی از نیازهای اساسی بشر به شمار میآید .گذران فراغت به ویژه در مرحلهی جوانی از چرخه عمر
اهمیتی شایان توجه در شكلدهی به هویت فرد دارد .در نقاط مختلف جهان ،زنان نسبت به پسران امكانات فراغتی کمتری دارند و
با محدودیتهای بیشتری برای گذران اوقات فراغت روبهرو هستند " .در جهان جدید  ،تقریباً در تمامی فضاهای عمومی فراغتی ،
از استخرهای شنا گرفته تا فضای کوه و باشگاههای بدنسازی ،پارکها ،دامنه طبیعت ،افراد بر حسﺐ طبقه اجتماعی ،سبک زندگی،
سن ،جنس ،و قومیت و نژاد با چالشهایی مواجهاند( " .سعیدی )112 :2894 ،از طرف دیگر مناسبات اجتماعی افراد جامعه ایران به
ویژه جوانان تغییر یافته و به اصطالح مدرن شده است و مسئله ای به عنوان گذران اوقات فراغت موجود برای آنان مطرح
میگردد .در واقع این افراد با کمبود اساسی مكان های اجتماعی و امكانات برای گذران اوقات فراغت خود مواجه هستند .دالیل
گوناگون مانع شكل گیری و ایجاد امكانات و فضاهای اجتماعی گوناگون می شود.
اگرچه گفته شده که امروزه فراغت تا حدودی از اجبارهای فرهنگی و اجتماعی فاصله گرفته و از فعالیتهای کاری متمایز
شده ،با این حال هنوز فراغت زنان ،محدودتر از مردان بوده و با کارهای خانگی درهم آمیخته است .به همین دلیل بررسی
فراغتهای هویتی زنان جوان ایرانی و موانع شكلگیری اشكال خاصی از گذران فراغت در میان آنها واجد اهمیت زیادی است.
در دنیایی مصرفی و فراغتی شده امروز ،دریافتن این نكته که ابزارها و امكانات فراغتی موجود به شكلگیری هویت افراد (و در این
پژوهش به طور ِ ویژه زنان جوان) کمک میکند ،حائز اهمیت بسیار است .این بررسی می تواند به بهبود فضاهای در دسترس و
امكانات گذران فراغت زنان جوان در راستای هویت بخشی منسجم و یكپارچه بیانجامد.
تحقیقات نشان میدهد در نظام ارزشهای مادی (سالمت و تناسﺐ ،رفاه) و ارزشهای فرامادی (آرامش و رضایت درونی،
مورد توجه و احترام دیگران قرار داشتن) در بین جوانان ایرانی رایج است(زکایی .)287 :2882 ،این تغییر و تحوالت ارزشی جامعه
بر فرهنگ الگوی فراغتی جوانان تاثیر گذار بوده و به تبع آن موجﺐ شده این گروه مؤلفهها و اولویتهای فراغتی خود را به گونهای
متفاوت و با توجه به جایگاهشان در جامعه و با توجه به رفتارها و نگرشها ،شیوههای تربیتی و این که متعلق به چه طبقه
اقتصادی هستند و تعیین کنند .عالوه بر اینها عوامل دیگری هم بر نحوه گذران اوقات فراغت افراد موثر است .زنان و مردان به
طور متفاوتی فراغتشات را می گذرانند هر چند که طبیعتا بخشی از عالقهمندیها و انتخاب هایشان می تواند مشترک باشد .نكته
قابل توجه در این زمینه اینكه به نظر می رسد به علت ساختار سنتی جامعه ایران با نوعی از شكاف جنسیتی در برخورداری از
فرصت های فراغتی برای دختران و زنان مواجه هستیم .این تحلیل وجود دارد که زنان و دختران ایرانی در یک برداشت و میانگین
کلی در فعالیتهای فراغتی کمتر شرکت می کنند ،بخشی از این موضوع به دلیل شرایط عرفی و سنتی حاکم بر جامعه است و
بخش دی گری هم ناشی از محدودیت ها در زیرساخت های اجتماعی و شهری که برای استفاده آنها مناسﺐ سازی نشده یا به
نوعی حضور زنان را در فضاهای شهری به نسبت مردان محدودتر می کند .با همه اینها نگاهی به شرایط اجتماعی امروز ایران به
ویژه در شهرهای بزرگ نشانه هایی از تغییر الگوهای اوقات فراغت زنان را نمایان میکند .زنانی که در گذشته عمدتا فراغتشان را
در محیط های بسته خانگی یا دوستانه می گذراندند بیشتر در فضاهای عمومی دیده می شوند ،در بوستان ها ورزش می کنند ،کافه
ها به ویژه در شهرهای بزرگ پذیرای زنان است و مجموعه مثال های دیگری که همگی نشاندهنده کم رنگ شدن تدریجی این
مرزیندی جنسیتی است .به گونهای که امروزه بسیاری از دختران جوان عالقه به وارد شدن در عرصههای مردانه را دارند که نمونه
آن را میتوان به رواج قلیان کشیدن زنان است.
مطالعات پیشینی نشان داده ،جنسیت ،باورها و ارزشها ،شبكه روابط و طبقه و منزلت اجتماعی آنها بر این انتخابها تاثیر
دارد .زنان کمتر از مردان فرصت حضور در جامعه را دارند و بیشتر اوقات فراغت خود را در خانه میگذرانند و طبیعتا به سوی
فعالیتهای فراغتی آسان و جذاب درون خانه همچون سریال یا صحبت تلفنی با دوستان جذب میشوند .از سوی دیگر اوقات
فراغت زنان خانهدار به فراخور ویژگیهای نقشیشان منقطع و پیشبینی نشده است .از اینرو نمیتوان برای این زمانهای کوتاه و
پراکنده یک برنامه مشخص و متناوب (مانند یک فعالیت آموزشی یا فرهنگی) در نظر گرفت .بنابراین میتوان این فرضیه را مطرح

کرد که اوقات فراغت منقطع و غیر قابل پیش بینی ،زنان را به سوی وقتگذرانی در اوقات فراغت از طریق کارهای آسان و در
دسترس میکشاند.
بر این اساس ،سه عامل کلیدی در فراغت تاثیر گذارند که عبارتاند از :زمان ،فعالیت و فضا .و زنان در هر سه مورد وضعیت
نامساعدی برای فراغت دارند .وقت آنها برای اوقات و فعالیتهای فراغتی محدود است ،فضاهای فیزیكی و اجتماعی که زنان
میتوانند در آنجا به فعالیتهای فراغتی بپردازند ،محدود است و در واقع گزینههای اوقات فراغت آنها دچار محدودیت است .در
بیشتر موارد ،نخستین مسئولیت زنان ،سازماندهی امور خانه و انجام کارهای خانه است صرف نظر از این که آنها شغل با دستمزد
داشته باشند یا نداشته باشند .بر خالف استخدام با دستمزد ،این گونه کارهای خانه حد و مرز مشخصی ندارد .مسئولیتهای خانگی
به گونهای است که تنظیم وقت و مشخص کردن مرز کار از اوقات فراغت را دشوار میسازد .بنابراین باعث تكهتكه شدن اوقات
فراغت میشود .از این رو ،برای زنان ترسیم خط میان کار و فراغت دشوار است و در نظر گرفتن فراغت به منزله وقت آزاد با تجربه
بیشتر زنان بیگانه است (هیوود و دیگران .)2891 ،بااا توجه به آنچه گفته شد و یكسااان نبودن دسترساای گروههای مختلف
اجتماعی به فضاها و امكانات فراغتی در این پژوهش به تبیین جامعهشناختی فعالیتهای فراغتی زنان مناطق 2و  21پرداخته و میزان
و نحوه فراغت زنان را در ابعاد گوناگون بررسی میکنیم.

 -2جنسیت و اوقات فراغت
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عبداللهیان( )2894در تحقیقات خود نشان داد که مردان و زنان ایراتی  ،فضاهای فردی نظیر فضاهای هنری را برای گذران
اوقات فراغت دختران مناسﺐ تر از فضاهای جمعی می دانند ،اما دختران برای ورود به فضاهای جمعی تالش می کنند ضمن آنكه
از فضاها ی فردی برای ثبیت موقعیت اجتماعی خود از طریق تولید ارزش و محصوات هنری استفاده می نمایند .در این معنا  ،می
توان گفت تولیدات هنری زنان یكی از مجاری است که زنان آنها را به مثابه معبر دوم خود برای فعالیت های اجتماعی برگزیده
اند ،بدون اینكه وارد روابط تعارض آمیز با مردان شده باشند.
رفعتجاه )2899( ،در تحقیقی نشان داد دگرگونیهای اخیر و حضور بیشتر زنان در عرصه عمومی شهرها ،عمدتا به سبﺐ
افزایش تحصیالت و اشتغال در زنان و تغییر الگوی مصرف و سبک زندگی خانوادهها بوده و بازنگری در نحوه ساماندهی فضاهای
شهری ایران را ب ه ویژه در زمینه ایجاد فضاها و امكانات فراغتی مناسﺐ برای زنان و دختران جوان ،ضروری ساخته است .وی
همچنین بیان میکند که بیرون آمدن دختران و زنان جوان از خانه و تمایل آنها به سبکهای جدید زندگی ،فراغت ،مصرف و مد،
نشاندهنده دگرگونی ارزشها و پیدایش مسایل هویتی در زنان و دختران جوان است .امكان حضور سالم و مناسﺐ در عرصههای
تحصیلی و شغلی ،کسﺐ هویت های تاملی و مستقل و ایجاد تفكر انتقادی در این قشر از زنان ،میتواند بسیاری از آسیﺐهای
شخصیتی و از جمله فراغتهای آسیﺐزا ،مصرفگرایی ،مدگرایی و خریدهای تفننی را در آنها کاهش دهد.
اشرف الكتابی در تحقیقی که در سال  2848انجام داده و به بررسی تغییرات نحوه گذران اوقات فراغت خانوادههای شهر تهران
طی  8نسل پرداخته به این نتایج رسید:
 نحوه گذران اوقات فراغت زنان در مقایسه با مردان به صورتی ضعیف است که سرگرمیها و فعالیتهای بیرون خانه راشامل میشود؛
 دختران آزادی عمل کمتری نسبت به پسران در گذران اوقات فراغت دارند؛ وسایل ارتباط جمعی درگذران اوقات فراغت نسل سوم بیش از دو نسل قبل است؛ معاشرت ،بازدید و هم صحبتی نسل دوم در گذران وقت نقش اساسی دارد؛ سواد ،تحصیالت و درآمد نقش موثری در اوقات فراغت داشته است.در همین راستا آزاد ارمكی ( )2899در تحقیقی که به شناسایی الگوی فراغت نسلی در تهران پرداخته ،نشان داده است که
نسلهای سهگانه از الگوی واحدی در مصرف اوقات فراغت تبعیت نمیکنند .به لحاظ تغییرات مستمر و عدم تبعیت نسلها از
الگوی واحد ،مصرف اوقات فراغت موجﺐ پیچیدگی الگو در این حوزه شدهاست .روند تغییراتی که در نحوه گذران اوقات فراغت در
طی سه نسل مشاهده میشود از وضعیت ساده و کمتنوع در نسل اول و وضعیت متكثر و متنوع مرتبط با یكدیگر با در نسل سوم
تغییر کردهاست .اوقات فراغت نسل دوم بسیار مرتبط با کار و زندگی واقعیایست .میزان مطالعه در این نسل نسبت به نسل سوم
بیشتر است .نسل سوم نسبت به دو نسل دیگر بیشتر اوقات فراغت خود را در ورزش و تماشای آن ،گردش ،تماشای فیلم و گوش
دادن به موسیقی اختصاص دادهاست .اوقات فراغت نسل اول بیشتر به امور دینی میگذرد ،در حالی که در نسل سوم بیشتر
اجتماعی و فرهنگی است .همچنین او به این نتیجه رسیده است که فراغت در سطح شهر تهران با ساختار طبقاتی جامعه مرتبط
است.
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باقری بنجار( )2899در تحقیق که به نقش فضای شهری در زندگی اجتماعی و اوقات فراغت شهروندان تهرانی پرداخته ،نشان
داده که اوقات فراغت شهروندان تهرانی فعالیت فرهنگی به شمار میآید که بر اساس آن هر فردی بینش و شخصیت اجتماعی خود
را بارور میسازد .شرایط اجتماعی-اقتصادی شهروندان تهرانی مانند منطقه سكونت ،منزلت شغلی و سطح تحصیالت به زمان
فراغت و فعالیت فرهنگی نقش اساسی دارد.
مروری بر یافتههای تحقیقات انجام شده در رابطه با اوقات فراغت در ایران نشان میدهد که این بررسی ها کمتر بر فراغت
زنان تأکید داشتهاند ،هرچند در اغلﺐ یافتهها بین ساعات و شیوه گذران اوقات فراغت زنان و مردان تفاوتهای متعددی مشاهده
شدهاست .همچنین تحقیقات کمتر به بررسی سبک زندگی افراد و ارتباط تنگاتنگ آن با مفهوم فراغت پرداختهاند .یافته های اغلﺐ
پژهشها نشان میدهد تماشای تلویزیون ،گوشدادن به موسیقی و معاشرت با دوستان بیشترین زمان گذران اوقات فراغت را به
خود اختصاص داده است .این یافتهها نشان میدهند که زنان نسبت به مردان اوقات فراغت کمتری دارند .همچنین در سطح خرد و
کاربری تحقیقات انجام شده به فراغت بانوان نپرداختهاند.
در عین حال مقاالتی که در سالهای اخیر در رابطه با اوقات فراغت نوشتهشدهاند به طور معناداری به توصیف ابعاد مختلف
فراغت پرداخته اند .در این مقاالت به متغیرهایی چون :الگوهای نسلی ،فضاهای فراغتی ،قدرت و سیاست ،نیازهای فراغتی و
چالشهای جهانی شدن پرداخته است .به نظر میرسد فصل جدیدی در مطالعات اوقات فراغت در ایران گشوده شدهاست ،هرچند
هنوز جای خالی مطالعات فراغتی با تمرکز بر زنان و سبک زندگی آنان در ایران خالی است.
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 -3مبانی نظری
از آنجا که مفهوم فراغت معانی متعدد دارد ،به جاست پیش از طرح برخی از نظریههای مهم مربوط به آن خود این مفهوم
واکاوی شود .فراغت را گاه در معنای زمان آزاد به کار بردهاند و گاه به معنای فعالیتی آزادانه و دلخواه در نظاار گرفتهاند .دومازدیه
با توجه به گوناگونی معنای فراغت و فعالیتهای فراغتی سه کارکرد برای اوقات فراغت برشمرده است :
الف) اولین هدف و کارکرد اوقات فراغت ،اسااتراحت و رفع خسااتگی است .فراغت این فرصت را به آدمی می دهد که
خستگی کار را از تن خود بیرون کند ،زیرا این خستگی مطابق آهنگ طبیعی زیست شناسانه انسان به وی تحمیل میشود؛
ب) کارکرد دیگر اوقات فراغت تفریح و ساارگرمی است .تفریح دنیایی تازه ،چه واقعی و چه خیالی ،در برابر آدمی میگشاااید
که آدمی میتواند از خسااتگی روزانة ناشی از انجام دادن یک رشته فعالیت محدود و تكراری به سوی آن فرارکند؛
ج) فراغت به فرد امكان رشااد و شااكوفایی می دهد و برای فرد فرصتی فراهاام میکند تا کارهای تكراری را که از سااوی
نهادهای اجتماعی بر وی تحمیل میشود ،پشت سر گذاشته و به حوزهای پا گذارد که در آن نیروهای آفرینندهاش ،آزادانه بتوانند با
ارزشهای مسلط تمدنش به مخالفت برخیزند یا آنها را تقویت کنند .فراغتی که نتواند این سه کارکرد را در هر زمان فراهم کند،
فراغتی است که در جامعاه اماروزین از حیاث نیاازهای شاخصیات انسان ناقص تلقی میشود (دومازیه.)28 :2811 ،
امروزه تمایل بر آن است که در فراغت سه مؤلفه ،همزمان مورد توجه قرار گیرد:
 -2فراغت بر بخشی از زمان اطالق می گردد که ما فارغ از تكالیفی همچون کار ،مراقبت از خود و افراد خانواده هستیم؛
 -1فراغت به مجموعه فعالیت هایی گفته میشود که انجام آنها از روی اختیار و با انگیزههای فردی صورت می گیرد ،مانند
گوش دادن به موسیقی ،ورزش ،مطالعه ،جمع آوری تمبر و غیره؛
 -8فراغت به یک وضعیت ذهنی و تجرب های خاص اطالق میشود که منجر به حس رضایت مندی ،هیجان و شادی می
گردد (تیموتی.)19 :2899 ،
نورمیر 2به ارتباط فراغت و فرهنگ اعتقاد دارد و معتقد است که با دگرگونی جامعه و فرهنگ در طول تاریخ ،فراغت هم دچار
تحول شده است .این تغییر از عادات قومی در گذشته به صورت نهاد در سالهای اخیر به گونهای است که امروز فراغت به صورت
بخشی از ارزشهای مورد قبول و دارای اهمیت جامعه در آمده است .اوقات فراغت در چهارچوب نهادهای فرهنگی در جامعه با یک
سری محدودیت ها و ضوابط همراه شده است .در جوامع امروز مؤسسات و سازمان های مختلف عهد ه دار انجام آن شدهاند؛
بنابراین می توان گفت بازی و اشكال مختلف آن به صورت بخشی از خصایص فرهنگی در آمدهاند و با شعارها ،نمادها ،و عالیم
مختلف به عنوان نشانههای فرهنگی پیوند خورده اند (موموندی.)71-78 :2891 ،
وبر سبک زندگی را به عنوان شاخص گروههای منزلت و عامل انسجام گروهی آنها میداند .در نظر وی ،افتخار منزلت به
طور معمول در سبک زندگی خاصی که از همه کسانی که دوست دارند در این حلقه منزلتی عضو باشند ،انتظار میرود بروز کند.
این سبک زندگی در انتظارات خاصی که گروه منزلت از اعضای خود دارند بیشتر نمایانده میشود .این انتظارات افراد گروه منزلت را
به تعامل اجتماعی و رفتار در محدوده ای خاص متعهد میکند .بحث وبر درباره مصرف از همین جا آغاز میشود .او دریافت که
1- Neumeyer
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سبک زندگی بیش از آن که بر تولید (رهیافت مارکسی) استوار باشد ،بر شباهت الگوهای مصرف استوار است .به عالوه ،او در نظر
داشت که شیوه تولید اقتصادی بر چگونگی مصرف کردن مؤثر است ،اما ضرورتاً تعیین کننده آن نیست .در نظر او ،مصرف فرایندی
است شامل کردارهای اجتماعی و فرهنگی متفاوت که بیان کننده تفاوت های میان گروه های اجتماعی است و فقط ناشی از
عوامل اقتصادی نیست (فاضلی.)19 :2891 ،
ملوین تأمین معتقد است که ماکس وبر واژه سبک زندگی را برای اشاره به شیوههای رفتار ،لباس پوشیدن ،سخن گفتن،
اندیشیدن و نگرشهایی که مشخص کننده گروههای منزلتی متفاوت و در ضمن الگویی بودند برای کسانی که میخواستند جزیی
از این گروه های منزلت باشند ،به کار گرفت ( .)Sobel ،2892 :21آثار وبلن و بوردیو را باید نقطه آغاز هر گونه بحثی درباره
مصرف ،الگوی مصرف و سبک زندگی دانست ( .)Dimaggio ،1111 :719همچنین آثار وبلن را باید شروع مطالعه جدی جامعه-
شناسی اوقات فراغت دانست .نظریه وبلن درباره انگیزشهای اجتماعی رفتار رقابتآمیز ،انگشت گذاردن به کارکردهای پنهان رفتار
انسانی از جمله کارهای با ارزش وبلن هستند که در تاریخ جامعه شناسی پایدار خواهد ماند (کوزر .)898 :2891 ،کتاب نظریه طبقه
مرفه ،انگیزش های اجتماعی برای انجام رفتار رقابت آمیز ،بنیان تبیین موضوع اوقات فراغت میشود" .مصرف چشمگیر ،تن آسایی
چشمگیر و نمایش چشمگیر نمادهای بلندپایگی وسایلی هستند که انسان ها با آنها می کوشند تا در چشم همسایگان شان برتر
جلوه کنند" (همان .)891 :وبلن در این پژوهش به شدت جامعه سرمایهداری امریكا را به خاطر استفاده نامطلوب از مصرف ظاهری
اوقات فراغت از طریق چشم و هم چشمی و تنآسایی مورد انتقاد قرار داده است .وبلن در این پژوهش به این نتیجه رسیده است
که فراغت خودنمایانه که از طریق اشتغال فرد به کارهای غیرتولیدی نمایش داده میشود ،صرفاً برای نشان دادن ثروت و پایگاه
طبقات باالست .حتی وبلن از خرید کتابهایی توسط طبقه مرفه یاد میکند که نه برای مطالعه و گذران وقت ،بلكه برای برتری
دانستن آنان بر سایر طبقات خریداری شده است (وبلن.)299 :2898 ،
وبلن نیز به اهمیت شیوهی مصرف و فراغت تأکید و در این باره نظریهپردازی کرده است .با این همه وبلن توجه بیشتری به
فراغت ،تحلیل چند و چون و عوامل مؤثر بر آن نشان داده است .وبلن همچون بوردیو به ارتباط دوسویه شیوه مصرف و فراغت با
موقعیت اجتماعی توجه کرده و کوشش مصرف کننده به مصرف کاالها را تالشی برای نشان دادن منزلت و موقعیت اجتماعی
ارزیابی می کند .وبلن اعتقاد دارد مصرف کننده برای کسﺐ تشخص و منزلت اجتماعی مصرف می کند .او عقیده دارد مصرف راه
نشان دادن موقعیت اجتماعی و ثروت است و این کار از طریق مصرف تظاهری یا اوقات تظاهری انجام می شود (وبلن:2898،
 )229دو مفهوم فراغت نیابتی و مصرف نیابتی در سیستم های بسیار پیچیدة سلسله مراتﺐ چون در اروپای قرون وسطی ،افراد
سطوح پایین تر با انتصاب از طرف افراد سطوح باالتر به عنوان ندیم ،در واقع جانشین آنها در استفاده از ثروت و زمان فراغت
انتخاب می شدند .در دنیای امروز نیز ،افراد ،به وسیله مصرف بی پایان همسران و فرزندانشان به نمایش گذاشته می شوند .او
عقیده دارد در طبقه مرفه جدید ،نوعاً زنان هستند که زندگی اجتماعی را سازماندهی می کنند .آنها ابزار هایی برای مردان هستند
تا از طریق مصرف؛ نیابتی ،ثروت خود را به نمایش بگذارند(فاضلی.)11 :2891 ،
از نظر گیدنز عنصر محوری و گریزناپذیر سبک زندگی «،انتخاب است در سطح" خود" ،یكی از مؤلفههای اساسی فعالیت
روزمره همان انتخابهایی است که به طور عادی به عمل میآوریم .روشن است که هیچ فرهنگی انتخاب را به طور کامل در امور
روزمره حذف نمیکند و همه سنتها در حقیقت انتخابهایی میان انبوهی از الگوهای رفتاری ممكن هستند» (گیدنز)228 :2891 ،
حرکت از نگرشی عام که قبل از هر چیز معطوف به آزادسازی افراد و گروهها از قید و بندهایی است که آنها را از دستیابی به
فرصتهای موجود در زندگیشان باز میدارد؛ به سیاستی که مبتنی بر فرد و عالیق و منافع او است(گیدنز )181 :2891 ،پیر بوردیو در
کتاب "تمایز" با استفاده از روشهای مختلف چون بررسیهای آماری ،مصاحبه ،مشاهده ،تحلیل محتوا و« ...پشتوانهای آماری
برای اثبات ایدهای فراهم میکند که به موجﺐ آن انتخابهای زیباییشناختی نه فقط ذهنی نیستند ،بلكه تابعی از وابستگی
اجتماعیاند که اساسا بر مدار "متشخصنمایی" و رفتارهای از لحاظ اجتماعی " متمایزکننده" میچرخد» (هینیک.) 44 :2897 ،
بوردیو با در نظر گرفتن سلیقه 2به عنوان نقطه عطف کار خود خاطر نشان میسازد که اشغال یک موضوع ویژه در حوزه و
فضای اجتماعی وسیع تر به طور متقابل با بیان یک عادتواره ویژه در ارتباط است؛ و در عوض نیز این عادتواره یک سبک
زندگی ویژه را میسازد .پیگیری ارتباط میان اینها نشان میدهد که سبکهای زندگی را نمیتوان بطور منفک مورد مطالعه قرار
داد .سبکهای زندگی و شیوههای گذران فراغت باید با روابط وسیعتر درون فضای اجتماعی به هم مرتبط شوند.
در بحث پیرامون سلیقه به طور ضمنی این نظریه ارایه شده است که این انتخابها ذاتاً اجتماعیاند .دراینجا بوردیو این امر را
که انتخابهای سلیقه از جوهر موضوع مورد بررسی و یا از کیفیت ذاتی درون یک فرد سرچشمه میگیرد را مورد نقد قرار میدهند
و نشان میدهند که هیچ کدام کافی و مناسﺐ نیستند .در حقیقت این نظریه که انتخابهای مرتبط با سلیقه حق قانونی یک فرد
است ولی بوسیله تاثیرات اجتماعی محدود میشود نیز کافی نیست (جارو و مگیور .)289-9 2887:28
1 Taste
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"به زعم بوردیو ،موقعیت اجتماعی مشابه ،ذائقه و سبک زندگی مشابهی را می آفریند و بر عكس الگوهای مصرف فرهنگی،
طبقات اجتماعی مختلفی را بازتولید و نشانهگذاری میکند -این موقعیت اجتماعی مبتنی بر میزان بهره مندی از سرمایه اقتصادی و
فرهنگی است .درجه دسترسی به منابع مادی (سرمایه اقتصادی) ،فرهنگی و سمبلیک (سرمایه فرهنگی شامل سطح تحصیالت یا
مالكیت محصوالت فرهنگی) ،سهم سرمایه یک فرد را تعیین میکند و از آنجا که دسترسی به این منابع در میان افراد به طور برابر
توزیع نمی شود ،یک سلسله مراتﺐ اجتماعی از گزینهها و فعالیتهای فرهنگی عامه پسند و نخبه پسند ظهور پیدا می کند ،به
طوری که می توان با مالحظه ذائقه افراد  ،طبقه اجتماعی آنها را پیش بینی کرد( " .شكوری )281 -282 :2894 ،به نحو کلی
بوردیو طبقات را گروهبندیهایی از افراد در نظر میگیرد که بر اساس ترجیحات شبیه و یا نزدیک به هم و جایگاههایی که در درون
میدان اشغال میكنند شكل میگیرند .در نتیجه ،طبقات اجتماعی مجموعهای از افراد هستند که از فرصتهای عینی و طبایع ذهنی
مشابهی برخوردارند .از نظر بوردیو ،طبقه اجتماعی را نمیتوان بر اساس یک خصیصه یا مجموعهای از خصوصیات در نظر گرفت
بلكه طبقات با ساختار روابط میان همه خصوصیات ذیربط تعریف میشوند که ارزش مربوط به هر یک از آنها را تعیین میكند.
(بوردیو)219 :2881 ،
نظریه بوردیو در مورد چگونگی شكلگیری اوقات فراغت را میتوان به شرح زیر خالصه کرد:
« -2افراد با توجه به تجربیات اوان زندگی خویش خواستهای ویژه و متفاوتی پیدا می کنند که بعدها به برداشت ،سلیقه و
عالقه تبدیل میشود.
 -1این خواستها قابلیت نقل مكان دارد ،یعنی در تمام اشكال فعالیت های فراغتی و مصرفی خودنمایی میکند.
 -8افراد از نظر برداشتی که از فعالیتهای فراغت دارند با همدیگر متفاوتند.
 -7فعالیتهای فراغتی گوناگون نیاز به انواع متفاوتی از شایستگی فرهنگی دارد.
 -1اهمیت فعالیتها و فضاهای فراغتی و سبكهای خاص فراغت به نحوه توزیع آنها در بین گروههای مختلف اجتماعی
بستگی دارد.
 -9گزینه های فراغت از این اهمیت توزیعی سرچشمه می گیرد ،عالیق و سلیقه ها ابزارهایی برای نشان دادن تمایز و
تشخص اجتماعی است(هی وود و همكاران».) 891 :2891،
به عقیده پارکر میزان ونوع تحصیالت بر چگونگی گذران اوقات فراغت و دامنه این فعالیتها تأثیر میگذارد .تحقیقات در
انگلستان و آمریكا نشان میدهد که عالقه مشارکت در بسیاری از کارهای اوقات فراغت به ویژه هنر و کارهای فرهنگی ارتباط
نزدیک و تنگاتنگی با میزان تحصیالت دارند .افرادی که از تحصیالت مشابهی برخوردارند ،صرفنظر از طبقهشان به لحاظ عادات
ورزش کردن شبیهتر به هم هستند تا افرادی که از یک طبقه هستند اما دارای تحصیالت متفاوتی میباشند .تمام اشكال ورزش و
تفریح خارج از خانه غالباً مورد عالقه افراد تحصیل کرده نیستند .برای مثال کشتی بیشتر مورد عالقه افرادی از طبقات پایین و کم
سواد است و مطالعات و ارزیابیها حاکی از آن است که کسانی که خود را طرفدار پر و پا قرص کشتی میدانند دارای تحصیالت
نسبتاً پایینتری نسبت به سایر مخاطبین هستند (همان منبع.)81 ،

 -4تعریف مفهومی اوقات فراغت
"مجموعهای از اشتغاالت فرد که کامال به رضایت خاطر خود ،برای استراحت ،تفریح یا به منظور توسعه یا طالعات یا آموزش
غیرانتفاعی ،مشارکت اجتماعی و داوطلبانه بعد از آزاد شدن از الزامات شغلی ،خانوادگی و اجتماعیبدان میپردازد(".ضرغام99،
.)2849:
سازمان ملی جوانان بهبررسی تعاریف مختلف مبتنی بر سهرویكرداقدام کرده است که این سه رویكرد عبارتند از:
 -2فراغتبهمثابهزمان :فراغتزمانیاستکهآنچهرا کهمیتوانیم انتخابمیکنیم.
 -1فراغت به عنوان فعالیت :فراغت فعالیتی است که موجﺐ ابراز وجود و خود شكوفاییفردیاست.
 -8فراغت بهعنوان یکتجربهیدرونی :توجهبهوضع روحیاروانیا جهت گیریا گرایشهاا شرایط و تجربه در ارتباط با فراغت
است (سازمان ملی جوانان.)98 :2892 ،
اوقات فراغت به معنای بی کاری نیست .چون در اوقات بیكاری فرد کاری برای انجام دادن ندارد ولی در اوقات فراغت
کارهای متعددی می تواند داشته باشد که تفاوت آن با اوقات دیگر که در آنها نیز به انجام کار و فعالیت مشغول است فقط هدف
این کارها و فعالیتهاست که هدف از فعالیت های اوقات فراغت کسﺐ آرامش و لذت است (لومسدن)91 :2891 :
"اوقات فراغت در مقابل زمانی قرار می گیرد که فرد در الزامات اجتماعی نظام کار درگیر است .بنابراین زمانی است که بیش از
هر زمان دیگر فرد می تواند به خودش بپردازد؛ روابط اجتماعی دلخواه و اختیاری با دیگران برقرار نماید و در آن چه از آن به عنوان
اجتماع جامعهای ،اجتماع دینی ،نهادهای مدنی و .. .یاد می شود مشارکت جوید(".رجﺐ زاده" )9:2848 ،اوقات فراغت به مجموعه
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ای از اشتغال ها گفته می شود که افراد آن را پس از آزاد شدن از الزامات شغلی ،خانوادگی و اجتماعی به منظور استراحت ،تفریح،
توسعه ی اطالعات ،فراگیری های مورد عالقه و مشارکت اجتماعی به کار می برند( ".تورکلیدسن) 47 :2891 ،
از مجموعه تعاریف ،عناوین و نظریات مطرح شده پیرامون اوقات فراغت نكات مشترک زیر را میتوان به دست آورد:
 -2اوقات فراغت مخصوص قسمتی از اوقات آزاد فرد است نه زمان کار.
 -1با پیشرفت صنعت و تكنولوژی اوقات فراغت افراد افزایش یافته واز اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.
 -8نحوه ی گذران اوقات فراغت برای افراد امری آزاد و انتخابی است.
 -7در نتیجه ی گذران اوقات فراغت نوعی رضایت خاطر ،آرامش و رفع خستگی حاصل می شود.
 -1فعالیتهای اوقات فراغت بسته به فراغت گر تعریف می شود(.ساروخانی)81 :2894 ،
 -9باید در این زمان افراد را بدور از هر گونه تعهد شخصی ،اجتماعی ،خانوادگی و مذهبی دانست(مهدیان.)49 :2848 ،

 -5روش تحقیق ،ابزار گردآوری دادهها ،واحد مشاهده و واحد تحلیل

 -6جمعیت آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری
با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  711نفر برآورد شد از شهروندان شهر تهران مصاحبه حضوری مبتنی بر پرسشنامه
صورت گرفته است .از این بین در جهت مقایسه دیدگاه شهروندان مناطق  2و  21از هر منطقه  111نمونه انتخاب گردید .در مرحله
بعد به تصادف  1محله از محالت منطقه انتخاب و در داخل محله به تصادف بلوکی برای مصاحبه انتخاب گردید و سپس در داخل
بلوکها ،پاسخگویان به روش نمونهگیری سیستماتیک با در نظر گرفتن ترکیﺐ سنی انتخاب و با آنان مصاحبه صورت گرفته است.

 -7اعتبار و روایی
برای سنجش روایی سؤاالت از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردیده است .جدول زیر نتایج تحلیل روایی متغیرها را نشان
میدهد.
ردیف
2
1
8
7
1

جدول  -1ضريب آلفای کرونباخ
تعداد گویه و سواالت
متغیر
7
فعالیتهای فراغتی در جهت تعالی دینی و معنوی
1
فعالیتهای فراغتی هدفمندی
9
فعالیتهای فراغتی در جهت پیوند خانوادگی
7
ارتباطات و همیاری اجتماعی در اوقات فراغت
9
ورزش و آمادگی جسمی در اوقات فراغت
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در این تحقیق از دو روش کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده است .در بخش مطالعات کتابخانه ای ،مبانی نظری و سوابق
مطالعاتی موضوع بررسی و براساس آن ،تعدادی از شاخصها و معیارهای مرتبط با سنجش اوقات فراغت بانوان انتخاب شده است .از
سوی دیگر از مشاهدات میدانی و غیرساختمند و همچنین تجربه زیست در حیات اجتماعی روزمره در این تحقیق مورد استفاده قرار
گرفته شده است .ابزار گردآوری دادهها و اطالعات مصاحبه حضوری مبتنی بر پرسشنامه بوده است .در این تحقیق واحد تحلیل و
واحد مشاهده فرد میباشد.

ضریﺐ آلفای کرونباخ
11421
11498
11488
11989
11992

 -8یافتههای تحقیق
در این بخش به مقایسه میانگین سواالت هر شاخص و مقایسه آن بین دو منطقه  2و  21میپردازیم:
فعالیتهای فراغتی در جهت تعالی دينی و معنوی :نتایج آزمون  Tمستقل نشان میدهد که در فاصله اطمینان  81درصد،
سطح معناداری( )sig= 1/121میباشد .به عبارتی با اطالعات موجود فرضیه H0ابطال و فرضیه(H1پژوهشگر) این تحقیق تأیید
میشود به بیان دیگر میانگین فعالیتهای فراغتی در جهت تعالی دینی و معنوی در دو منطقه  2و  21تفاوت معناداری دارد .با
مقایسه نتایج به دست آمده از میانگینها نشان میدهد که زنان منطقه  2از فعالیتهای فراغتی در جهت تعالی دینی و معنوی
باالتری در این پژوهش برخوردارند( .جدول )2
فعالیتهای فراغتی هدفمندی :نتایج آزمون  Tمستقل نشان میدهد که در فاصله اطمینان  81درصد ،سطح
معناداری( )sig= 1/141میباشد .به عبارتی با اطالعات موجود فرضیه H0تایید و فرضیه(H1پژوهشگر) این تحقیق رد میشود به
بیان دیگر میانگین فعالیتهای فراغتی هدفمندی در دو منطقه  2و  21تفاوت معناداری ندارد .با مقایسه نتایج به دست آمده از
39

میانگینها نشان میدهد که زنان منطقه  2از فعالیتهای فراغتی هدفمندی باالتری در این پژوهش برخوردارند .مقایسه میانگینها
نشان میدهد در هر دو منطقه "پرداختن به اموری که موجﺐ آرامش میشود" از میانگین باالتری برخوردار است نكته قابل توجه
این است که پاسخگویان منطقه  2از میانگین باالتر و معنی داری در خصوص" تفكیک اوقات کاری و غیر کاری افراد" نسبت به
منطق  21برخوردار است( .جدول )1
گویه
منطقه
منطقه 2
منطقه 21

گویه
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منطقه
منطقه 2
منطقه 21

جدول  :2میانگین سواالت فعالیتهای فراغتی هدفمندی (از  1تا )5
به شاخص هدفمندی در
از پرداختن
برنامهریزی از تفكیک اوقات مشخص پرهیز
که اوقات فراغت
پرداختن به اموری
قبل برای کاری و غیر بودن
اوقات
اوقات فراغت کاری افراد
امور بیاهمیت موجﺐ آرامش میانگین انحراف
میشود
فراغت
معبار
11171
24111
8191
8198
8112
8171
8171
11279
29119
7111
8111
1188
1182
8122

آزمون آماری
T=11122
sig =11121

آزمون آماری
T =21917
sig =11141

فعالیتهای فراغتی در جهت پیوند خانوادگی :نتایج آزمون  Tمستقل نشان میدهد که در فاصله اطمینان  81درصد،
سطح معناداری( )sig= 1/197میباشد .به عبارتی با اطالعات موجود فرضیه H0تایید و فرضیه(H1پژوهشگر) این تحقیق رد
میشود به بیان دیگر میانگین فعالیتهای فراغتی در جهت پیوند خانوادگی در دو منطقه  2و  21تفاوت معناداری ندارد .با مقایسه
نتایج به دست آمده از میانگینها نشان میدهد که زنان منطقه  2از فعالیتهای فراغتی در جهت پیوند خانوادگی باالتری در این
پژوهش برخوردارند .همچنین زنان منطقه  2ارزیابی باالتری در خصوص " تالش برای برقراری ارتباط بهتر با خانواده" نسبت به
منطقه  21داشتهاند و از سوی دیگر زنان منطقه  21بیشتر به "دید و بازدید از خویشاوندان و دوستان" پرداختهاند( .جدول )8
فعالیتهای فراغتی در جهت ارتباطات و همیاری اجتماعی :نتایج آزمون  Tمستقل نشان میدهد که در فاصله
اطمینان  81درصد ،سطح معناداری( )sig= 1/171میباشد .به عبارتی با اطالعات موجود فرضیه  H0ابطال و
فرضیه(H1پژوهشگر) این تحقیق تأیید میشود به بیان دیگر میانگین فعالیتهای فراغتی در جهت ارتباطات و همیاری اجتماعی در
دو منطقه  2و  21تفاوت معناداری دارد .با مقایسه نتایج به دست آمده از میانگینها نشان میدهد که زنان منطقه  2از فعالیتهای
فراغتی در جهت ارتباطات و همیاری اجتماعی باالتری در این پژوهش برخوردارند( .جدول )7

گویه
منطقه
منطقه 2
منطقه 21

گویه

منطقه
منطقه 2
منطقه 21
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جدول  :1میانگین سواالت فعالیتهای فراغتی در جهت تعالی دينی و معنوی (از  1تا )5
شاخص تعالی دینی و
فعالیت
پرداختن به فعالیت حضور در اماکن پرداختن به فعالیت
معنوی در اوقات فراغت
تفریحی در
های خالف ارزش
مذهبی در
های معنوی در
جهت رشد
فرد در اوقات فراغت
اوقات فراغت
اوقات فراغت
میانگین انحراف معبار
معنویت فرد
71128
27121
7111
8192
8112
8181
71272
28118
8189
8111
1118
8118

جدول  :4میانگین سواالت ارتباطات و همیاری اجتماعی در اوقات فراغت(از  1تا )5
در عالقمندی به پرداختن به شرکت در شاخص ارتباطات و همیاری
فعالیت
کارهای خیر مراسم و اجتماعی در اوقات فراغت
و فعالیتهای
گروهها
جشنها
دسته جمعی با جمعی
انجمنهای
انحراف معبار
میانگین
داوطلبانه بانوان بانوان
71819
21111
8117
1181
8119
1148
71289
22191
8111
1192
8
118
جدول  :3میانگین سواالت فعالیتهای فراغتی در جهت پیوند خانوادگی(از  1تا )5
فعالیتهای
شاخص
صحبت با بازی و آشپزی
و صرف زمان برقراری
دید
فراغتی در جهت پیوند
دسته
خانواده در سرگرم
بازدید از فراغت برای ارتباط
خویشاوندان ایجاد فضای بهتر با مورد مسائل ی با جمعی با خانوادگی
انحراف معبار
خانواده
و مشكالت خانواده
خانواده
دوستی
و دوستان
میانگین
8194

8181

8191

8199

8121

1199

8148

8119

8181

8179

8111

1188

11182
28111

11914
11872

آزمون آماری
T =11181
sig =11171

آزمون
آماری
T =21919
=11197
sig

ورزش و آمادگی جسمی در اوقات فراغت :نتایج آزمون  Tمستقل نشان میدهد که در فاصله اطمینان  81درصد،
سطح معناداری( )sig= 1/119میباشد .به عبارتی با اطالعات موجود فرضیه H0ابطال و فرضیه(H1پژوهشگر) این تحقیق تأیید
میشود به بیان دیگر میانگین ورزش و آمادگی جسمی در اوقات فراغت در دو منطقه  2و  21تفاوت معناداری دارد .با مقایسه نتایج
به دست آمده از میانگینها نشان میدهد که زنان منطقه  2به ورزش و آمادگی جسمی در اوقات فراغت بیشتری در این پژوهش
میپردازند .مقایسه میانگینها نشان میدهد بیشترین تفاوت مربوط به "ایجاد اعتماد به نفس با ورزش کردن" و "انجام منظم
حرکات نرمشی" است که در هر دو سوال ارزیابی زنان منطقه  2باالتر است .ورزش غیر حرفهای و روزانه و به طور کلی ورزش به
مثابه اوقات فراغت از عناصر سبک زندگی مدرن است .در این جا است که میتوان نتیجه گرفت بخشی از آرامش و اطمینان
خاطری را که زنان منطقه  21از دعا و نیایش وحضور در مكانهای مذهبی بدست میآورند زنان منطقه  2از ورزش روزانه بازمی-
یابند.
گویه

انجام
ورزش
رقابتی

منطقه
منطقه 2
منطقه 21

1148
1118

جدول  :5میانگین سواالت ورزش و آمادگی جسمی در اوقات فراغت(از  1تا )5
شاخص ورزش و آمادگی
انجام
به ایجاد
پرداختن انجام ورزش عالقه
جسمانی در اوقات
اعتماد به منظم
در اوقات ورزشهای
به
تقویت کننده نفس با حرکات فراغت
فراغت
ورزش
انحراف معبار
ورزش
روح و جسم
نرمشی میانگین
8128
118

8171
8129

8179
8188

8191
8181

8178
8119

28188
29177

91911
91871

آزمون آماری
T =11187
sig =11119
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رابطه بین ويژگیهای فردی پاسخگويان منطقه  1با فعالیتهای فراغتی :نتایج آزمونهای تحلیل واریانس
یكطرفه مستقل برای بررسی رابطه آماری ویژگیهای فردی پاسخگویان با هر یک از فعالیتهای فراغتی بیانگر آن است که در
فاصله اطمینان  88درصد ،بین پیوند خانوادگی در سطح معناداری ( )sig=1111و ارتباطات و همیاری اجتماعی پاسخگویان در سطح
معناداری ( )sig=11119با وضعیت تأهل آنان رابطه معناداری وجود دارد .نتایج نشان میدهد که ،متأهلین بیشتر به فعالیتهای
فراغتی در جهت ارتباطات و همیاری اجتماعی میپردازند.
همچنین بین ورزش و آمادگی جسمی در زمان اوقات فراغت در سطح معناداری ( )sig=11182و فعالیتهای فراغتی در جهت
ارتباطات و همیاری اجتماعی در سطح معناداری ( )sig=11129با وضعیت تحصیالت پاسخگویان رابطه معناداری وجود دارد .نتایج
نشان از آن دارد که با افزایش تحصیالت فعالیتهای ورزشی در زمان اوقات فراغت افزایش مییابد .از سوی دیگر کسانی که
دارای تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم هستند بیشتر از سایرین به فعالیتهای فراغتی در جهت ارتباطات و همیاری اجتماعی
میپردازند.
نتایج تحقیق نشان میدهد ،بین فعالیتهای فراغتی در جهت تعالی دینی و معنوی در سطح معناداری ( )sig=11111و
فعالیتهای فراغتی در جهت پیوند خانوادگی در سطح معناداری ( )sig=11121و فعالیتهای فراغتی در جهت ارتباطات و همیاری
اجتماعی در سطح معناداری ( )sig=11112با وضعیت اشتغال پاسخگویان رابطه معناداری وجود دارد .نتایج نشان از آن دارد که
خانهداران نسبت به سایرین بیشتر به فعالیتهای فراغتی در جهت تعالی دینی و معنوی ،پیوند خانوادگی و ارتباطات و همیاری
اجتماعی میپردازند( .جدول )9
رابطه بین ويژگیهای فردی پاسخگويان منطقه  15با فعالیتهای فراغتی :نتایج آزمونهای تحلیل واریانس
یكطرفه مستقل برای بررسی رابطه آماری ویژگیهای فردی پاسخگویان با هر یک از فعالیتهای فراغتی بیانگر آن است که ،بین
فعالیتهای فراغتی در جهت تعالی دینی و معنوی در سطح معناداری ( )sig=11111و پیوند خانوادگی در سطح معناداری
( )sig=11111با وضعیت تأهل آنان رابطه معناداری وجود دارد .نتایج نشان میدهد که ،متأهلین بیشتر به فعالیتهای فراغتی در
پیوند خانوادگی اجتماعی میپردازند .همچنین بین فعالیتهای فراغتی هدفمند در سطح معناداری ( )sig=11172با وضعیت
تحصیالت پاسخگویان رابطه معناداری وجود دارد .نتایج نشان از آن دارد که با افزایش تحصیالت فعالیتهای فراغتی هدفمند
افزایش مییابد.
نتایج تحقیق نشان میدهد ،بین فعالیتهای فراغتی هدفمند در سطح معناداری ( )sig=11111و فعالیتهای فراغتی در جهت
پیوند خانوادگی در سطح معناداری ( )sig=11112با وضعیت وضعیت اشتغال پاسخگویان رابطه معناداری وجود دارد .نتایج نشان از
آن دارد که زنان شاغل نسبت به سایرین بیشتر به فعالیتهای فراغتی هدفمند و فعالیتهای فراغتی در جهت پیوند خانوادگی
میپردازند .بنابراین میتوان مشاهده کرد زنان تحصیلكرده و شاغل در منطقه  21بیشتر فعالیتهای فراغتی هدفمند را دنبال می-
کنند که این امر را میتوان به آگاهیهای باالتر این زنان نسبت داد( .جدول )4
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تغیر

وضعیت
تأهل

مقاطع
تحصیلی

وضعیت
اشتغال
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جدول  :6رابطه ويژگیهای فردی پاسخگويان منطقه  1با فعالیتهای فراغتی
ارتباطات و همیاری
تعالی دینی و
پیوند خانوادگی
هدفمندی
منطقه
اجتماعی
معنوی
مجرد
22٫19
29٫9
24٫79
28٫98
متأهل
28٫12
11٫9
24٫71
28٫84
17
24
سایر
22٫88
11٫99
سطح معنی داری
1٫119
1٫11
1٫289
1٫784
مقدار F
1٫119
8٫118
2٫988
1٫411
دیپلم و زیر دیپلم
28٫81
11٫19
24٫17
27٫98
فوق دیپلم و لیسانس
22٫11
11٫22
24٫91
28٫27
فوق لیسانس و باالتر
28٫8
11٫1
29٫98
21٫14
سطح معنی داری
1٫129
1٫998
1٫791
1٫184
مقدار F
7٫281
1٫272
1٫419
8٫898
خانه دار
28٫1
12٫91
24٫72
27٫99
شاغل
22٫41
28٫14
24٫9
28٫79
در حال تحصیل
21٫8
29٫79
24٫97
21٫72
سطح معنی داری
1٫112
1٫121
1٫999
1٫111
مقدار F
4٫127
7٫811
1٫277
8٫987
جدول  :7رابطه ويژگیهای فردی پاسخگويان منطقه  15با فعالیتهای فراغتی
ارتباطات و همیاری
هدفمندی
تعالی دینی و
پیوند خانوادگی
منطقه
اجتماعی
معنوی
مجرد
22٫17
24٫1
21٫19
21٫17
متأهل
22٫48
11٫87
24٫72
28٫99
سایر
27٫1
29٫8
29٫8
27٫1
1
سطح معنی داری
1٫221
1٫197
1٫111
مقدار F
1٫129
8٫199
1٫491
8٫818

تغیر

وضعیت
تأهل

مقاطع
تحصیلی

وضعیت
اشتغال

دیپلم و زیر دیپلم
فوق دیپلم و لیسانس
فوق لیسانس و باالتر
سطح معنی داری
مقدار F
خانه دار
شاغل
در حال تحصیل
سطح معنی داری
مقدار F

21٫87
28٫77
21

29٫11
29٫14
11

1٫479
1٫18
28٫77
28٫84
21٫12
1٫214
1٫197

1٫172
8٫171
29٫71
29٫87
27٫91
1
8٫279

28٫18
11٫77
21٫9
1٫149
2٫184
28٫47
11٫94
29٫91
1٫112
4٫119

22٫99
21٫2
4٫1
1٫818
2٫292
22٫8
22٫92
22٫24
1٫929
1٫791

ورزش و آمادگی
جسمی
12٫11
28٫21
19
1٫142
1٫997
29٫48
11٫92
18٫14
1٫182
8٫119
28٫11
11٫8
11٫74
1٫814
2٫211

ورزش و آمادگی
جسمی
29٫84
29٫88
21٫91
1٫821
2٫297
29٫19
11٫9
11٫8
1٫194
1٫484
24٫48
28٫8
28٫18
1٫144
2٫187

نتیجهگیری
در ادوار گذشته کار و فراغت اغلﺐ با یكدیگر پیوند داشنتد ولی در صده اخیر با رشد و گسترش شهرنشینی در پدیده اوقات
فراغت تغییرات برجستهای بوجود آمد .در دهههای اخیر ما شاهد تحوالت ارزشی در سطح جامعه بوده و به تبع آن تحوالتی نیز در
سبک زندگی و اوقات فراغت بر حسﺐ جنسیت نیز پدید آمد .جنسیت نوعی ساختار اجتماعی است و به استنباط جامعه از رفتار،
ویژگی ها و نقش های مناسﺐ برای مردان و زنان مربوط می شود .بر اساس سن و جنس طیفی از داللتها و انگارش ها در مورد
رفتار مناسﺐ اجتماعی وجود دارد که فعالیتهای اوقات فراغت را توضیح می دهد(نوابی نژاد .)2849: 81 ،از سوی دیگر سبکهای
فراغتی نیز تابع عواملی چون دسترسی به منابع مادی(سرمایه اقتصادی مانند میزان درآمد و پسانداز) و فرهنگی و سمبلیک(سرمایه
62
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فرهنگی مانند سطح تحصیالت ،نوع اشتغال ،سطح مكان محل زندگی و )...است .بر این اساس با توجه به یكسااان نبودن
دسترساای گروههای مختلف اجتماعی به فضاها و امكانات فراغتی در این پژوهش به تبیین جامعهشناختی فعالیتهای فراغتی زنان
مناطق 2و  21پرداخته و میزان و نحوه فراغت زنان را در ابعاد گوناگون مورد واکاوی قرار گرفت.
نتایج این پژوهش نشان داد منطقه  2در هر یک از  1نوع فعالیت فراغتی که در این تحقیق بررسی شده که شامل
"فعالیتهای فراغتی در جهت تعالی دینی و معنوی ،فعالیتهای فراغتی هدفمندی ،فعالیتهای فراغتی در جهت پیوند خانوادگی،
فعالیتهای فراغتی در جهت ارتباطات و همیاری اجتماعی و ورزش و آمادگی جسمی در اوقات فراغت" است .نسبت به منطقه 21
از وضعیت بهتری برخوردار است .نتایج نشان میدهد در بین سواالت مربوط به فعالیتهای فراغتی در جهت تعالی دینی و معنوی
در هر دو منطقه باالترین میانگین به "فعالیت تفریحی در جهت رشد معنویت فرد" اختصاص دارد .همچنین بین فعالیتهای
فراغتی در جهت تعالی دینی و معنوی زنان منطقه  2در سطح معناداری ( )sig=11111با وضعیت وضعیت اشتغال پاسخگویان رابطه
معناداری وجود دارد .نتایج نشان از آن دارد که خانهداران نسبت به سایرین بیشتر به فعالیتهای فراغتی در جهت تعالی دینی و
معنوی میپردازند .در حالی که بین زنان منطقه  21این تفاوت معنادار نیست .و در اینجا بار دیگر رابطه معكوس بین فعالیتهای
فراغتی سنتی و جایگاههای نقشی مدرن را مشاهده میکنیم .بدین ترتیﺐ زنانی که تحصیالت کمتری دارند و خانهدارند بیشتر از
زنان با تحصیالت باالتر و زنان شاغل به فعالیتهای فراغتی سازگار با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی جامعه ما مانند معنویت-
گرایی ،همیاری و دستگیری از دیگران و توجه و اهتمام به کانون خانواده اشتغال دارد .فردگرایی جوهره اصلی مدرنیته است و
طبیعی است که هر چه جایگاههای نقشی زنان مدرنتر باشد استقالل و حف منافع فردی (از سالمت بدن گرفته تا منافع مادی)
برای آنان مهمتر از فداکاری و ایثار برای دیگران است.
مقایسه نتایج به دست آمده از میانگینها نشان میدهد که زنان منطقه  2از فعالیتهای فراغتی هدفمندی باالتری در این
پژوهش برخوردارند .مقایسه میانگینها نشان میدهد در هر دو منطقه "پرداختن به اموری که موجﺐ آرامش میشود" از میانگین
باالتری برخوردار است نكته قابل توجه این است که پاسخگویان منطقه  2از میانگین باالتر و معنی داری در خصوص" تفكیک
اوقات کاری و غیر کاری افراد" نسبت به منطق  21برخوردار است .همچنین بین فعالیتهای فراغتی هدفمند زنان منطقه  21در
سطح معناداری ( ) sig=11172با وضعیت تحصیالت و وضعیت اشتغال پاسخگویان رابطه معناداری وجود دارد .نتایج نشان از آن
دارد که پاسخگویان با تحصیالت باال و همچنین شاغلین بیشتر از دیگران به فعالیتهای فراغتی هدفمند افزایش مییابد .در حالی
که در پاسخگویان منطقه  2با وجود باال بودن فعالیتهای فراغتی هدفمند در بین تحصیل کردهها اما این تفاوت معنادار نیست .با
مقایسه نتایج به دست آمده از میانگینها نشان میدهد که زنان منطقه  2از فعالیتهای فراغتی در ارتباط با پیوند خانوادگی باالتری
در این پژوهش برخوردارند .همچنین زنان منطقه  2ارزیابی باالتری در خصوص " تالش برای برقراری ارتباط بهتر با خانواده"
نسبت به منقطه  21داشتهاند و از سوی دیگر زنان منطقه  21بیشتر به "دید و بازدید از خویشاوندان و دوستان" پرداختهاند.
فعالیتهای فراغتی در جهت پیوند خانوادگی پاسخگویان منطقه  2در سطح معناداری ( )sig=11121با وضعیت وضعیت اشتغال
پاسخگویان رابطه معناداری وجود دارد .نتایج نشان از آن دارد که خانهداران نسبت به سایرین بیشتر به فعالیتهای فراغتی در
ارتباط با پیوند خانوادگی میپردازند .همچنین فعالیتهای فراغتی در جهت پیوند خانوادگی پاسخگویان منطقه  21در سطح
معناداری ( )sig=11111با وضعیت تأهل و در سطح معناداری ( )sig=11112با وضعیت اشتغال پاسخگویان رابطه معناداری دارند.
نتایج نشان میدهد که ،زنان متأهل نسبت به شاغل بیشتر به فعالیتهای فراغتی در ارتباط با پیوند خانوادگی میپردازند .درباره
زنان متاهل به نظر می رسد دلیل این موضوع روشن است و درباره زنان شاغل زمان کمتری که این افراد برای اوقات فراغت در
اختیار دارند و همینطور فرصت کمتری که برای دیدار خانواده در طول روز دارند میتواند علت این امر باشد.میانگین فعالیتهای
فراغتی در جهت ارتباطات و همیاری اجتماعی در دو منطقه  2و  21تفاوت معناداری دارد .با مقایسه نتایج به دست آمده از
میانگینها نشان میدهد که زنان منطقه  2از فعالیتهای فراغتی در جهت ارتباطات و همیاری اجتماعی باالتری در این پژوهش
برخوردارند.
فعالیتهای فراغتی در جهت ارتباطات و همیاری اجتماعی پاسخگویان منطقه  2در سطح معناداری ( )sig=11129با وضعیت
تحصیالت پاسخگویان و در سطح معناداری ( )sig=11112با وضعیت اشتغال پاسخگویان تفاوت معناداری دارند .نتایج نشان
میدهد کسانی که دارای تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم هستند بیشتر از سایرین به فعالیتهای فراغتی در جهت ارتباطات و همیاری
اجتماعی میپردازند .و همچنین زنان خانهدار نسبت به سایرین بیشتر به فعالیتهای فراغتی در جهت ارتباطات و همیاری اجتماعی
میپردازند .باال رفتن میزان تحصیالت عموما با سطح اشتغال خارج از خانه ارتباط مثبت دارد از اینرو میتوان نتیجه گرفت بانوان
خانه دار هم به جهت وقت بیشتر در اوقات فراغت و هم از جهت نیاز بیشتر به برقراری روابط اجتماعی در اوقات فراغت خود بیشتر
با ارتباط با سایرین و حضور در جمع میپردازند.میانگین ورزش و آمادگی جسمی در اوقات فراغت در دو منطقه  2و  21تفاوت
معناداری دارد .با مقایسه نتایج به دست آمده از میانگینها نشان میدهد که زنان منطقه  2به ورزش و آمادگی جسمی در اوقات
فراغت بیشتری در این پژوهش میپردازند .مقایسه میانگینها نشان میدهد بیشترین تفاوت مربوط به "ایجاد اعتماد به نفس با
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ورزش کردن" و "انجام منظم حرکات نرمشی" میباشد که در هر دو سوال ارزیابی زنان منطقه  2باالتر است.همچنین بین ورزش
و آمادگی جسمی در زمان اوقات فراغت پاسخگویان منطقه  2در سطح معناداری ( )sig=11182با وضعیت تحصیالت پاسخگویان
رابطه معناداری وجود دارد .نتایج نشان از آن دارد که با افزایش تحصیالت فعالیتهای ورزشی در زمان اوقات فراغت افزایش
مییابد .همانگونه که پیشتر اشاره شد ورزش به مثابه اوقات فراغت پدیدهای مدرن است و افراد مدرن و تحصیلكرده که دسترسی
بیشتری به رسانهها دارند لزوم گنجاندن ورزش را در اوقات فراغت خود بیشتر احساس میکنند .تعدد مجموعههای ورزشی بزرگ و
چند منظوره و باشگاههای خصوصی در مناطق شمال شهر از مشتریان رو به رشد این فعالیت فراغتی سالم خبر میدهد.
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چکـیده
صنعتی شدن و کاهش تعامل انسان با طبیعت منجر به افزایش ناهنجاریهای روانی گوناگونی مانند استرس ،خستگی
ذهنی و بسیاری از دیگر ناهنجاری شده است .همچنین تغییر ساختار فضاهای شهری و در نتیجه کاهش تعامل انسان با
طبیعت نیز عاملی است که منجر به تشدید این سری از اختالالت روانی در انسانها میشود .این پژوهش سعی دارد با
مروری بر رابطه طبیعت و درمان ناهنجاریهای رانی در انسانها ،به تحلیل و بررسی مکانیزمهای درمان از طریق باغبانی
بپردازد .در بخش اول این پژوهش ما به مرور عمومی روشهای درمان و اثر مثبت طبیعت بر ذهن افراد پرداختهایم.
همچنین به صورت اختصاری اطالعاتی در مورد دیگر روشهای درمان از طریق طبیعت ،مانند باغهای تفکر ،باغهای
بازپروری ،باغ درمانی و ...پرداختهایم تا ساختار کلی از روشهای درمان به وسیله باغها و طبیعت را ارائه کنیم .در بخش
آخر نیز با مرور بر پژوهشهای گوناگون به بررسی تاریخچه استفاده از باغبانی در راستای کاهش تنشهای روانی پرداخته،
و مکانیزم عمومی این روش را مورد تحلیل قرار دادهایم.

واژگـان کلـیدی :درمان به وسیله طبیعت ،باغ شفابخش ،اختالالت روانی ،درمان به وسیله باغبانی
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گسترش جهانی بیماریهایی با عنوان "بیماریهای ناشی از سبک زندگی" مانند بیماریهای قلبی ،بسته شدن دریچههای
رگها ،افسردگی ،دیابت و چاقی به یکی از اساسیترین معضالت جامعه مدرن تبدیل شده است .تخمینزده میشود در حدود
چهارصد و پنجاه میلیون نفر در جهان از دیابت و سی صد و پنجاه میلیون نفر از افسردگی رنج میبرند که هردو اینها از
بیماریهایی هستند که بار اقتصادی باالیی را متحمل میشوند ] . [1,2بهطور مثال کشور سوئد از سال  2110به بعد به صورت
میانگین ساالنه ده میلیون یورو تنها صرف هزینه داروهای مرتبط با افسردگی میکند] .[3این موضوع و آمار بیانگر اهمیت فراوان
روشهای مقابله با این نوع ناهنجاریهای روانی میباشد .در حدود چندین سال است که روشهای درمانی غیر دارویی اهمیت و
جایگاه خاصی در روشهای درمان بسیاری از ناهنجاریهای روانی و بیماریهای ناشی از سبک زندگی پیدا کردهاند .از سری این
روشها میتوان به روش هایی که تالش در تغییر سبک زندگی فرد ،به کمک تغییر فضای زندگی دارند اشاره کرد .از سری این
روشها میتوان به استفاده از باغهای بازپروری ،باغهای شفابخش ،درمان به وسیله باغبانی و ...اشاره کرد .این پژوهش در راستای
بررسی مکانیزم عمومی روش درمان به وسیله باغبانی گام برمیدارد ،و با بررسی سوابق استفاده از این روش و تئوریهای درمانی
مرتبط با آن ،سعی در ارائه مکانیزم درمانی عمومی برای این روش درمانی دارد.
ادعاهایی که در جهت اثبات خاصیت درمانی فعالیتهای باغبانی گام برمیدارند را میتوان از دوران مصر باستان تا دوران
معاصر دید .از لحاظ سوابق تاریخی به گونههای مختلفی خاصیت درمانی این فعالیتها مورد بررسی قرارگرفته است ،مانند بررسی
تأثیرات فعالیتهای میدانی در مزرعه ایجاد سرگرمی در فضاهای سبز برای بیمارانی که به صورت بلندمدت در جایی بستری
میشوند مطالعات تأثیرات این نوع درمان برروی کودکان با ناتوانیهای جسمی و بهبود روحیه برای سربازانی که از جنگ
برگشتهاند .همچنین برخی اثرات مثبت این سری فعالیتها بر سالمتی را میتوان با تحقیقاتی که در قرن بیستم بر روی این
فعالیتها در زندانها و مدارس انجام شد بررسی شد.
به صورت خالصه درمان به وسیله باغبانی را میتوان یک اقدام پزشکی نام گذاشت ،که از طریق گیاهان ،فعالیتهای باغبانی
و نزدیکی با فضای طبیعی اقدام به درمان و بازپروری صورت میگیرد .باغبانی باعث بهبود شرایط فیزیکی ،کاهش سطح خستگی
عمومی بدن ،سالمت روان و حس لذت می شود .این رویکرد درمانی پلی بین رویکرد درمان از طریق فعالیت برای بیماران با
ناتوانیهای جسمی و شکلگیری ریشه باغ شفابخش می باشد ،که تاکید زیادی بر تئوری کیلهوفنر بر اهمیت انجام فعالیتها با
تاکید بیشتر بر روی فعالیتهای لذتبخش برروی سالمت بدن و ذهن میباشد .پیش از این نیز پاوال رلف الگوهایی را در مورد
تاثیر فعالیتهای باغبانی بر سالمت ذهن مطرح کرده بود شامل موارد زیر میشوند:
 ) 0زیبایی طبیعت به علت تغییرات فصلی که زندگی را به صورت خالصه به نمایش گذاشته و باعث جذبه به محیط و حس
آرامش میشود.
 )2وابستگی اکوسیستم و طبیعت زمین به طبیعت و بارور کردن زمین
 )1تغذیه کردن زمین و توجه به رشد گیاهان که باعث حس نزدیکی به طبیعت میشود
 )9معاشرت و فعالیت مشترک با دیگر افرادی که فعالیتهای مشترکی را با ما انجام میدهند و این موضوع منجر به تمایل
برای به اشتراک گذاشتن تجربیات آن فعالیتهای مشترک میشود][4,5

 -2رابطه طبیعت و درمان
تحقیقاتی که در سال  2112انجام شد نشان میدهد که کاهش تماس با فضای سبز باعث رخ دادن اختالالت روانی و اخالقی
خصوصا در کودکان میشود ،که با نام ناهنجاریهای کمبود طبیعت شناخته میشود] .[6تحقیقات اخیر نشان میدهد که تماس
پیوسته با طبیعت تأثیرات عمیقی بر سالمتی از جمله افسردگی و ناراحتیهای روانی ] ،[7وزن نوزاد در هنگام تولد] ،[8دیابت و
چاقی ] ،[9بیماریهای قلبی ] [10و طول عمر ] [11دارد .تحقیقات با رویکردهای مختلفی صورت میگرفته اند و پارامترهای
گوناگونی را مورد توجه قرار دادهاند .رویکرد های روانشناسی این تحقیقات شامل نظریات وابسته به تکامل ،رفتاری ،ضمیر خودآگاه،
ضمیر ناخودآگاه و  ...میباشدف که اثرگذاری طبیعت بر جنبه های مختلف روانی را نشان میدهند].[12
فواید روانی طبیعت به صورت مستقیم روی روحیه هر فرد از طریق مکانیزم های گوناگونی تاثیر میگذارد .در این بخش به
بررسی عمومی این مکانیزم ها میپردازیم که بعضا نظریههای محکمی در راستای اثبات آنها گام برمیدارند.
 تمرکز ،بازیابی روانی ،آرامش  :کاهش سطح محرکهای حسی آزار دهنده ،ابهام در محیط و تناقض منجر به سرعتبخشیدن به بازیابی روانی ناشی از استرس در مقایسه با محیط های شهری و ساختمانی میشود .مطالعات افرادی مانند راجر
اولریچ و استفن کپالن در راستای خاصیت بازیابی کننده طبیعت در برابر استرس گام برمیدارد.
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 ارجحیت محیط :طبیعت دارای ویژگیهایی است که در یک محیط ترجیح داده میشوند .این ویژگیها شامل ارتباط،پیچیدگی ،خوانایی و رازآلود بودن میباشد .اصطالح طبیعی بودن ویژگی است که پاسخگوی تمام نیازهای روانی نسبت به
محیط از جنبه بصری میباشد]. [12
 بازپروری از عملهای جراحی و بهبود سالمت فیزیکی :تحقیقات راجر اولریچ نشان میدهد که دید به فضاهای سبز وطبیعی باعث افزایش سرعت بازپروری بیماران بعد از عمل میشود .همچنین تحقیقات نشان دهنده تاثیر فضاهای سبز بر
سرعت بهبود بیماران در بیمارستانهای زندانها ،افزایش بازدهی شغلی و افزایش رضایت شغلی میشود.
 افزایش سطح آگاهیهای محیطی :تحقیقات کپالن نشان میدهد که طبیعت باعث برانگیخته شدن حس هیجان ،لذت ودرم جذابیتهای محیط می شود .قرار گرفتم در محیط جدید( به طور مثال مناطق بکر) به بازپروری قدرت تمرکز فرد کمک
میکند.

 -3انواع درمانهای سازمان یافته به کمک طبیعت

-

-

-

باغهای شفابخش :1معموال به باغهایی که در مجموعههای درمانی مانند بیمارستانها هستند اطالق میشود که افراد با
صالحدید خود و نه به عنوان بخشی از برنامه درمانی از آنها استفاده میکنند .این باغها زمانی بیشترین بازدهی خود را
در درمان نشان میدهند که دارای تنوع در پاسخگویی به نیازهای متفاوت کاربران باشد.
باغهای درمانی :9باغی که به صورت اختصاصی در یک برنامه درمانی مورد استفاده قرارگرفته که این برنامه شامل حضور
پزشک و درمانهای داروئی نیز میشود
باغهای سرگردان :2این باغ ها صرفا برای بیماران مبتال به آلزایمر طراحی شده است و کشت و نگهداری از گیاهان جزئی
از پروسه درمان و کنترل بیماری میباشد .این نوع باغها ممکن است رویکردهای گوناگونی داشته باشند ،از جمله این
رویکردها بهبود شرایط روانی ،احساسی ،اجتماعی و فیزیکی بیمار است .حتی رویکرد سادهای مثل تفریح نیز ممکن است
فلسفه شکلگیری یکی از این نوع باغها باشد.
درمان به وسیله باغبانی :این نوع درمان رویکردی است که دربسیاری از درمانهای پزشکی میتواند به عنوان مکمل عمل
کند ،یک درمان برای اینکه بتواند در تعریف درمان به وسیله باغبانی جای گیرد باید  1عنصر داشته باشد)0 :بیمار تحت
درمان با بیماری مشخص و تعریف شده  )2هدف مشخص و تعیین شده برای درمان  )1مسئولیتپذیری بیمار در حفظ و
نگهداری از گیاهان)9کاهش مدت زمان درمان][13
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عامل مشترک بین تمام این نوع درمان ها خاصیت عمومی بستر فضای درمانی است ،که در بستر وابسته به پوشش گیاهی
صورت می گیرد..انسان به صورت فطری میل به طبیعت دارد و طبیعت بستری برای آرامش و روان اوست و به همین دلیل در زمان
آشفتگی جسمی و روحی میل حضور بیشتر در طبیعت باعث آرامش وی میگردد.
این نوع درمان ها نیازمند تعریفهای جامع و بینالمللی برای تفکیک از یکدیگر هستند بعضی از مهمترین این تعریفها که
توسط پاوال رلف ارائه شده است شامل تعریفهای زیر است:
 باغهای تفکر 0و باغهای بازپروی : 2مجموعه باغهایخصوصی یا عمومی که دارای زیرساختهای پزشکی
و درمانی مجزا نیست ،اما با این رویکرد طراحی
میشود که باعث بهبود روانی و ذهنی فردی که مدتی
در این باغ اقامت دارد بشود .مطالعات استفن کپالن
در مورد تأثیرات بازپروری درختان و پارکها بنیاد
اصلی شکلگیری این نوع باغها هستند.
تصویر  -1باغ بازپروری آلنورپ در سوئد

 -1-3تعریف و مفهوم درمان به وسیله باغبانی

1

Meditation Gardens
Restoration Gardens
3 Healing Garden
4 Therapeutic Gardens
5 Wander Gardens
2
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درمان به وسیله باغبانی را میتوان "استفاده از گیاهان به عنوان وسیلهای درمانی توسط افراد متخصص تعریف کرد ،که در
جهت رسیدن به هدف مشخصی در درمان صورت میپذیرد"] .[14در این تعریف باغبانی فعالیتی است که در آن افراد اقدام به
نگهداری از گلها و گیاهان مینمایند که این اقدام به منظور اهداف اقتصادی صورت نمیگیرد] .[15اصطالح درمان به وسیله
باغبانی بعضا با اصطالحاتی همچون باغهای درمانی و باغبانی اجتماعی 0شناخته میشود ،هرچند میان هریک از این اصطالحات
وجه تمایز مشخصی وجود دارد .باغ درمانی فرایندی است که در آن بیمار بویسله رابطه فعال و غیرفعال با گیاهان و فعالیتهای
مرتبط با نگهداری گیاهان اقدام به بهبودی سالمت خود میکند ،باغبانی اجتماعی یک فعالیت تفریحی است که تاکید بر مراودات
اجتماعی از طریق کار در یک باغ دارد ] .[16درمان بویسیله باغبانی به علت تاکید بیشتر بر درمان هدفمند با تعاریف باال متفاوت
می باشد ] .[14هرچند حالت های درمانی عمومی در مورد درمان به وسیله باغبانی وجود دارد که در اکثر روشهای درمانی به
وسیله گیاهان دیده میشود .از این حالت های درمانی میتوان به بحث روانی اشاره کرد که تحقیقات نشان میدهد تماس با
گیاهان و نگهداری از آنان منجر به کاهش افسردگی ،استرس و شاخص توده بدنی میشود ،همچنین حس رضایت نسبت زندگی
و تمایل برای رفتارهای اجتماعی را افزایش میدهد] .[15در روش درمان به وسیله باغبانی نیز ،عموما این روش در راستای
کاهش اضطراب ،افسردگی و استرس مورد استفاده قرار میگیرد ،اما تجربیات نشان میدهد که این روش درمان منجر به افزایش
سطح رضایت از زندگی و بهبود رفتار افراد در محیط کاری میشود .این تأثیرات به صورت مجزا در تحقیقات مورد بررسی قرار
نگرفتهاند ،بلکه این پارامترها خود را در تحقیقات مربوط به استرس و افسردگی نشان دادهاند] . [14باغبانی به عنوان یکی از
روشهای درمانی مهم و کاربردی برای افرادی که دارای ناتوانیهای جسمی هستند همواره مورد توجه بوده است ] .[17شواهد
نشان میدهد باغبانی بر سالمت جسم و روان تاثیرگذار است ] [18و میتواند در بازپروری روانی افراد با ناهنجاریهای روانی
مختلف که نیازمند بازپروری روانی هستند تاثیرگذار باشد].[19

 -4تاریخچه شکلگیری حرفه ای درمان به وسیله باغبانی
 -1-4شروع دورههای تحصیلی مرتبط با درمان به وسیله باغبانی
در سال  0892کالج خیرین در شهر میلواکی اولین موسسه آموزشی رسمی بود که دورهایی با رویکرد درمان به وسیله شغل و
درمان به وسیله باغبانی را ارئه کرد .سیزده سال بعد ،در سال  0822دانشگاه میشیگان اولین دانشگاهی نام گرفت که دورهای
کارشناسی ارشد در رشته درمان به وسیله شغل که انحصارا بحث باغبانی در آن مطرح بود را ارائه کرد .در سال  0892طی برنامهای
مشترک بین مرکز فعالیت های درمانی منینگر و دپارتمان کشاورزی دانشگاه کانزاس اولین برنامه درسی برای رشته درمان به
وسیله باغبانی نوشته شد .این برنامه شامل دورههای باغبانی و روانشناسی در دانشگاه کانزاس و یک دوره عملی هفت ماهه در
مرکز درمانی منینگر بود] .[20همچنین دورههای مشابه آن چه در کانزاس برگزار میشد در دانشگاه کلمسون و دانشگاه میشیگان
شکل گرفت .این دورها عموما دورههایی بسیار کوتاهتر از آنچه در میشیگان رخ میداد بودند .در حدود یازده موسسه دیگر نیز
دورههایی یک ساله برای درمان بویسله باغبانی ارائه میدادند که کوتاه تر از دورههای دانشگاه کانزاس بود .موسسه های آموزشی
چون دانشگاه ماساچوست  ،کالج تسال  ،دانشگاه تنسی  ،دانشگاه تمپل  ،کالج راکلند و کالج بندر ماساچوست از این موسسات
بودند][21

 -2-4شکلگیری بنیاد درمان بوسیله باغبانی
در سال  ،0891ایرل کپوس مدیر موسسه فعالیتهای باغبانی ملوود (موسسهای که در زمینه اختالالت رشد فعالیت میکرد)
 21نفر از افرادی که فعالیتهای قابل توجهی در بحث درمان به وسیله باغبانی داشتند را گرد هم اورد .دلیل این گردهمایی نیاز به
شکلگیری ارگانی متحد در بحث درمانهای مختلف به وسیله باغبانی بود .خروجی این گردهمایی موافقت متفقالقول شرکت
کنندگان با تشکیل سازمانی با این منظور بود .در همان سال انجمن ملی درمان و بازپروری به وسیله باغبانی شکل گرفت که
امروزه ان را با نام انجمن درمان و بازپروری به وسیله باغبانی ایاالت متحده آمریکا میشناسند .اولین مدیر این انجمن نیز دایانا
رلف بود] [21امروزه نیز این سازمان مشغول به کار است و هدف اصلی آن بهبود وضع سالمت مردم از طریق باغبانی میباشد.
تحقیقات این انجمن به وسیله تحقیقات اکادمیک ،پروژه های عملی و فعالیتهای داوطلبانه انجام میگیرد .همچنین خروجی این
تحقیقات از طریق نشریات ،سمینارها و گردهماییهایی در اختیار عموم قرار میگیرد.

 -3-4مکانیزم عمومی روش درمان
1 Social Horticulture
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دایانا رلف تأثیرات این سبک درمان را به چهار دسته اصلی تقسیم بندی کرد:

ب -فواید اجتماعی:
 .0بر هم کنش با اعضای درون گروه درمان :افراد به صورت کلی راحت تر با دیگر افرادی که دارای هدف و فعالیتهای
مشترک هستند ارتباط برقرار میکنند .آنها یاد میگیرند که به خواستههای دیگران احترام بگذارند ،در فعالیتها همکاری
کنند و مسئولیتهایی را بپذیرند .همچنین انها این امکان را دارند تا تواناییهای مرتبط با رهبری را در خود تقویت کنند.
 .2بر هم کنش با افراد خارج از گروه درمان :برای بسیاری از افراد این دوره های درمانی بخصوص افرادی که از
معلولیتهای جسمی رنج میبرند مراودات اجتماعی با مردم در رویدادهایی مانند نمایشگاههای گل و گیاه میتواند بسیار
مفید باشد .همچنین بعضی از این باغها مانند باغهای موسسه منینگر این رسم را دارد که تولیدات غذایی این باغها را به
موسسات خیریه دهد .این اقدام برای افرادی که خود مشکل مالی ندارند ،حس مفید بودم برای جامعه و دیگر انسانها را
به همراه دارد.
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الف -فواید ذهنی:
 .0کسب مهارتهای نوین :افراد در این شیوه درمانی مهارتها و تواناییهای جدیدی مانند باغبانی ،پرورش گل وگیاه و
باغبانی میآموزند.
 .2بهبود مهارتهای ارتباطی :افراد داخل دوره بر اثر گسترش بازه ارتباطیشان مهارتهای نوین ارتباطی را میآموزند.
 .1تحریک حس کنجکاوی :گیاهان عناصر هیجانانگیزی هستند و باعث شکلگیری سواالت گوناگونی در ذهن فرد شده ،و
باعث تحریک ذهنی افراد تحت درمان می شوند .این عوامل باعث ایجاد فرصت و تمایل افراد به انجام آزمایشات و
اقداماتی که تا کنون انجام نداده اند ،میشود.
 .9افزایش قدرت بینش محیط اطراف :مشاهده بر هم کنش بین گیاهان ،جاوران و انسانها قدرت درک ارتباط عناصر
مختلف تشکیل دهنده خلقت را در فرد بیشتر میکند .این پدیده باع افزایش توانایی برنامهریزی و تصمیمگیری در افراد
میشود.
 .2افزایش تواناییهای شغلی در افراد :بسیاری از مدارس و موسسات مختلف تمایل به استفاده از افرادی که تحت این
دورهها قرارگرفتهاند را در پروژه های باغبانی و آموزشی خود را دارند.
 .6تحریک محرکهای حسی :افزایش قدرت استفاده از تواناییهای حسی افراد(بینایی ،بویایی ،المسه ،چشایی ،شنوایی)
یکی از فواید اصلی این دورهها میباشد .افراد پس از گذراندن این دورهها توانایی بیشتری در درک جزییات تشکیل دهنده
محیط اطراف خود پیدا میکنند.

ج -فواید احساسی
 .0افزایش حس اعتماد به نفس :گیاهان و فعالیتهای مرتبط با پرورش و نگهداری آن ها باعث ایجاد حس موفقیت در افراد
شکت کننده در دوره ها میشود .غرور ایجاد شده ناشی از به پایان رساندن پروژه ،حس مسئولیت پذیری و وظیفه به پایان
رساندن یک کار منجر به افزایش حس اعتماد به نفس افراد میشود.
 .2اماکن تخلیه خشم در چارچوب مورد پذیرش جامعه :اقداماتی مانند شکستن گلدانهای گلدان ها به منظور کاشت در باغ،
کندن علف های هرز و  ، ...درمان به وسیله باغبانی بستری را برای تخلیه خشم و تسلط به رفتار از طریق تخلیه خشم با
اقدامات متعارف ایجاد میکند.
 .1فعالیتهایی که هیجان نسبت آینده را افزایش میدهد :این مورد دارای اهمیتی مضاعف در افراد بزرگسال و افرادی که
شکست احساسی خوردهاند دارد .بسیاری از این افراد امید خود را به آینده از دست میدهند ،اما امید و انتظار برای باز شدن
گلها در زمانی خاص و یا جوانه زدن دانهها منجر به افزایش حس امید به زندگی در این افراد میشود.
 .9بستری مناسب برای انجام خالقیتها :خالقیت در بسیاری از فعالیتها مثل ترتیب کاشت گیاهان ،سازماندهی منظر باغ
و ...حس نیاز به انجام فعالیتهای خالقانه را در افراد ارضا میکند.
د -فواید فیزیکی
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 .0افزایش توانایی انجام اقداماتی که عضالت را درگیر میکند :اقدامات مرتبط با باغبانی بسیاری از عضالت که در زندگی روزمره مورد
استفاده قرار نمیگیرد را درگیر میکند .تقویت عضالت نه تنها بر سالمت فیزیکی بدن تاثیر میگذارد ،بلکه موجب حس رضایت فرد
نسبت به خودش میشود.
 .2افزایش تمایل افراد به انجام فعالیتهای بیرون از خانه :این سری اقدامات منجر میشود فرد پس از طی کردن دوره درمان نیز تمای
به انجام فعالیت های خارج از خانه داشته باشد که بستری مناسب برای مراودات اجتماعی و ...برای او فراهم میکند][22

نتیجهگیری
بنابر بسیاری از پژوهش ها حضور در طبیعت به شکل فعال و غیرفعال منجر به کاهش سطح استرس و خستگی ذهنی و
همچنین متعادلسازی بسیاری از تنش های روانی میشود .در این پژوهش به صورت انحصاری به بررسی اثرات باغبانی بر سالمت
روان پرداختیم .نمودار زیر بیانگر مکانیزم عمومی درمان به وسیله باغبانی میباشد:

ف اید درمان ب یسله با انی
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ف اید اجتماعی
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کس مهارتهای ن ی

به د مهارتهای ارت اطی
ت ری

ح

کن اوی

درت بینش م ی اطرا

بر ه کنش با اع ای
درون روه درمان
بر ه کنش با افراد

ار از روه درمان

ف اید فیزی ی

ف اید احساسی

ح

اعتماد به ن

افزایش تمای افراد به ان ام
فعالی های بیرون از انه

تخلیه ش
هی ان نس

افزایش ت انایی ان ام ا داماتی
که ع الت را در یر میکند

آینده

بستری مناس برای ان ام
ال ی ها

ت اناییهای شغلی در افراد
ت ری

م ر های حسی
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چکـیده
امروزه با توسعه روزافزون شهرها که فاقد فضاهای شهری مناسب برای کودکان هستند .ازآنجاکه کودکان تنها
ارتباطدهنده نسلهای گذشته با آینده میباشد و اکثریت جامعه را تشکیل میدهند .به همین دلیل طراحی فضاهای
مناسب برای کودکان از اهمیت باالیی برخوردار میباشد تا کودکان در آن رشد کنند و نیازهای خود را برطرف کنند .در
این چند سال کاملترین پژوهش در خصوص کودکان در قالب شهر دوستدار کودک بوده ولی بیشتر مسائل حقوقی را
بررسی کرده که در این پژوهش سعی شده توجه حداکثری به شرایط محیطی تأثیرگذار بر زندگی کودک در شهر صورت
پذیرد .با روشهای کمی ،پرسشنامه و مصاحبه و نظرهای کودکان و فضاهای محله بررسی گردیده .برای پیادهسازی محله
سر جنگلداری 5را به عنوان نمونه موردی انتخاب کردیم .کودکان  2تا  77سال و والدین در پرسشنامه و مصاحبه مشارکت
داشتند و در آخر به تحلیل نظرها با توجه به معیارهای شهردوستدار کودک پرداخته شده ،تابه محلهایی دارای ویژگیهای
منطبق بر رویکرد شهردوستدار کودک برسیم.

واژگـان کلـیدی :شهر دوستدار کودک ،کودک ،کرمان
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 -1مقدمه
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فضا با تمام ویژگیهایش در شکلگیری شخصیت افراد نقش مؤثری را ایفا میکند .همین فضا بهطور خاصتر برای رشد
کودکان عامل مهمی محسوب میشود .عاملی که میبایست تأثیر مثبتی بر رشد جسمی و عقلی کودک داشته باشد (قاسملویی،
احدی  .)5972مهمترین فضایی که هر کودک در وهله اول تجربه میکند خانه است .خانه فضایی است که در آن اصلیترین
دریافتهای هر کودک ،به شکل طبیعی به دست میآید (آزموده  )7907تعامل کودک با محیط از اهمیت فوقالعادهای برخوردار
است .بهگونهای که این تعامل ،از شکلگیری شخصیت تا رشد جسمی و ذهنی کودک را در بر میگیرد .لذا تأکید بر ایجاد فضاهایی
راحت ،ایمن ،قابل دسترس ،پاسخگو ،جذاب ،خالق و زمینهساز جهت رشد جسمی و ذهنی کودک از جمله نکاتی است که با استناد
به تحقیقات بهدستآمده و بر اساس واقعیات روانشناختی کودک ،طراحان و برنامه ریزان میبایست در ساخت فضاهای شهری
مورد استفاده کودکان مورد توجه قرار دهند .بدیهی است که تعامل پویای کودک و جستجو و کشف قابلیتهای محیطی مستلزم
مشارکت فعال وی در شکلدهی و بهرهبرداری از محیط خواهد بود .کودک از طریق مشارکت محیطی ،حس اجتماع محلی ،آگاهی
محیطی ،حس تعلق و مؤثر بودن را درک خواهد کرد ( .)Sutton et al,2002:174در دوره معاصر متخصصان و برنامه ریزان
شهری در سراسر دنیا به خصوص کشورهای توسعهیافته توجه ویژهای به مقوله طراحی فضاهای کودکان دارند و طراحی فضاهای
تخصصی آموزشی ،نگهداری و بازی آنان با دقت و حساسیت بیشتری نسبت به روانشناسی کودک و در نظر گرفتن ویژگیهای
روحی و جسمی کودکان انجام میپذیرد .از این منظر طرحهای دوستدار کودک به دنبال اعطای حق شهروندی به بچهها ،توسعه
آگاهی ،باالبردن مشارکت جمعی ،کم کردن میزان خشونت علیه کودکان ،توجه به موضوعات زیست -محیطی و ...است (کامل نیا.
 .)7999ابتکار یونیسف در شهر دوستدار کودک این است که از خود بچهها و جامعه برای شناسایی نیازهای محلهها کمك بگیرد و
با برگزاری کارگاههای آموزشی این نیازها را شناسایی و روی آنها کار کند .محالت اولین فضای عمومی که کودکان در بیشترین
تعامل با آن قرار دارند و بیشترین تجربه فضایی را ازآن کسب می نمایند ،هستند .در شهرهای با رویکرد دوستدار کودک از
مهمترین پروژه هایی که مطرح می گردد ،طراحی محالت بر اساس مشارکت کودکان وبکارگیری دیدگاههای آنها است .در این
زمینه موضوع اساسی ،ساختارهای فضایی –کالبدی محله ونحوه شکلگیری آنها برای برآوردن نیازهای کودکان می باشد.
از این رو شهرها بیشتر برای بزرگساالن ساخته و پرداخته میشوند .تحقیق در حوزه "شهرهای دوستدار کودک" ،به ویژه در
اروپا ،از سالهای  7099میالدی به بعد مورد توجه قرار گرفت .عمده این تحقیقات در راستای تخصیص حقوق شهروندی به بچهها
و رسیدگی به خواسته هاو نیازهای آنها بود .امروزه "شهر دوستدار کودک" مورد توجه برنامهریزان و دست اندرکاران شهری قرار
گرفته است .در سال  7090میالدی ،نمایندگان کشورهای جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،پیمان حقوق کودک را تأیید
و امضا کردند و متعهد شدند تا برای تصویب و اجرای آن در کشورهای خود تالش نمایند .این عهدنامه که به نام "معاهده حقوق
کودک" معروف است ،همه دولتها و مردم جهان را به ساختن دنیایی بهتر برای کودکان تشویق میکند .بدین منظور در این تحقیق
به بررسی نمونه موردی محله سرجنگلداری 5کرمان وبررسی نیازهای کودکان آن پرداخته می شود تا با شناسایی این نیازها با
مشارکت کودکان طراحی مناسب دوستدار کودک ارایه گردد.

 .2چارچوب تحقیق
 -1-2کودک
در ابتدا برای شناخت صحیح ،الزم است به تعریف کودک بپردازیم تا موضوع از وضوح بیشتری برخوردار باشد .طبق تعریف
فرهنگ فارسی معین ،کودک به معنای کوچك ،صغیر و فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر) میباشد .در فرهنگ میراث
آمریکایی نیز از کودک به عنوان شخصی که بین تولد تا دوران بلوغ قرار دارد ،یاد شده است .از طرف دیگر طبق تعاریف حقوقی در
جمهوری اسالمی ایران ،کودک به فردی اطالق میشود که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد .در ماده یك کنوانسیون حقوق
کودکان وهمین طور در ماده یك قانون حمایت از حقوق کودکان مصوب  7997افرادانسانی زیر  79سال بعنوان کودک معرفی شده
اند .کودکان زیر  79سال را در  2دسته می توان گروه بندی نمود (رضوانی وحبیبی )7991 ،با توجه به گروه بندی انجام شده واز
آنجا که کودکان  9 -1سال تا  999متر و  75 - 9سال تا  099متر (داوودی و مقدم )7990 ،از خانه خود فاصله می گیرند وعمال
وارد محیط محله وفضاهای شهر می شوند.

 -2-2کودک ومحیط
پیاژه در سال های دهه  7059به این نتیجه رسید که کودکان در مقایسه با بزرگساالن ،جهان را بهطوردیگری می بینند.
کودکان محیط پیرامون خود را تغییر می دهند تا وضعیت خودشان را بهبودبخشند ( )2007،Dayبرخالف بزرگساالن که محیط را
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از طریق فرم درک می کنند ،جنبه هایی ازمحیط برای کودکان مهم است که بتوانند محیط را بر اساس کاربری های مختلفی که
به آن می دهند ،تغییر دهند .بچه ها به ویژگی های جزیی وتصادفی محیط توجه می کنند .مطالعات پوکك وهادسون ( )7019راه
رفتن بین خانه و مدرسه کودکان را قادر به یادگیری محیط اطراف می سازد .بازی و بیرون رفتن بادوستان فعالیت های قابل
توجهی هستند که توسط بزرگترها نادیده انگاشته می شوند ،درحالیکه آنها بخشی از تجربه دوران کودکی هستند Cunningham
 )et al.1996توجه به طراحی فضاهای شهری ،به ویژه در پروژه هایی که با اهداف مشارکت کودکان و توجه به نیازها وخواسته
های آنها میباشد ،میتواند عالوه بر فراهم آوردن محیطی منطبق بر خواسته های کودکان ،با ایجاد فرصت مشارکت و دادن نقش
اجتماعی به آنها موجب باال بردن آگاهی های اجتماعی وتوسعه مشارکت واقعی و خالقانه در جامعه باشد (کامل نیا.)7999 ،

 -3-2شهردوستدار کودک

()UNICEF,2005;5

 -4-2محله
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مفهوم شهردوستدار کودک بطور کل به این معنی است که دولتمردان چگونه این شهرهارا براساس عالیق بچه ها اداره میکنند
ونیز به شهرهایی گفته میشود که درآن ،حقوق اساسی بچه ها مثل سالمت ،حمل ونقل ،حمایت ،آموزش وفرهنگ رعایت میشود.
براین اساس بچه ها به عنوان شهروندانی تعریف شده اند که حقوقی دارند وحق دارند نظراتشان راابراز کنند .یك شهردوستدار
کودک تنهایك شهر خوب برای بچه ها نیست ،بلکه شهری است که به وسیله کودکان ساخته میشود)Riggio,2002:46(.
درواقع شهر دوستدار کودک ،مکانی است که کودکان در آن احساس امنیت و آرامش میکنند وقادرند به کاوش و یادگیری در مورد
فضاهای پیرامون خود بپردازند .یك شهر دوستدار کودک ،یك شهر دوستدار مردم نیز میباشد( .کربالیی حسینی ،سهیلی)7909:
اززمان تصویب معاهده حقوق کودکان ،فعالیتهای مهم ومتعددی آغاز شدکه بیش از پیش ساختار حقوق کودکان را مشخص
میسازد .ازاین فعالیتها میتوان اشاره کرد به:
اجالس زمین ودستور کار :57زمانی که رهبران جهان دراجالس زمین درسال 7005در ریودوژانیرو جمع شدند و برنامه مربوط
به دستورکار 57راتدوین کردند ،کودکان و جوانان به عنوان گروه های اصلی شناخته شدند تا روند توسعه پایدار سهیم باشند( .کیانی،
اسماعیل زاده )7907:در این راستا طرح های به عنوان شهرهایی برای کودکان و یا شهرهایی برای دختران و پسران تعریف می
شد .این طرح ها بر سه فاکتور اساسی تاکید داشت .7:برنامه ریزی مشارکتی که درآن بچه ها هما نند دیگران در راستای ساختار
دادن شکل فضایی محیط نقش اساسی دارند .5 .مراکز کودکان که به انها فرصت جمع آوری و شکل دادن به خواسته هایشان را
میدهد .9.انگیزه و فرصت دادن به بچه ها در راستای استقالل تصمیم گیری های محیطی بدون دخالت بزرگترها

رابرت کوان در فرهنگ شهرسازی ،محله را یك بخش از شهر ،فضای اطراف برخی مکان ها یا چیزها و قسمت شناخته شده
ای از محیط شهر با کاربری مختلط می داند که با ساختار شهر رابطه تنگاتنگی دارد .آندره دوانی وپالتر زیبرگ-سردمداران جنبش
نو شهرسازی درایاالت متحده ،محله را قسمت برنامه ریزی شده ای از شهر با فعالیت های گوناگون انسانی در اطراف یك مرکز
قابل تشخیص ساماندهی شده ،می داند.

 -5-2ارتباط کودکان با فضاهای محله
راه رفتن بین خانه و مدرسه کودکان را قادر به یادگیری محیط اطراف می سازد .بازی و بیرون رفتن با دوستان فعالیت های
قابل توجهی هستند که توسط بزرگترها نادیده انگاشته می شوند ،درحالی که آنها بخشی ( (Cunningham et al,1996همانطور
که ( .)Hardin,2000استدالل می کند ،محله بطور بالقوه بعنوان یك فضای مهم محلی ،در نیمه راه بین فضای امن خانه و درک
خطرات فضای عمومی عمل می کند .این بیان می کند که :حوزه های محلی یا محله مسلما بعنوان یك چشم انداز خطر از طریق
عواملی چون ترس از غریبه ها و افزایش ترافیك سواره بازسازی شده است .رساندن کودکان با اتومبیل و همراهی مداوم آنها توسط
یك بزرگسال در فضای عمومی می تواند ساده ترین راه جلوگیری از فعالیتهای بیرون از منزل وارتقاء فردیت وتوسعه استقالل
کودک باشد .اقدامات خودکارکودکان در فضای عمومی مهارتهای آنها را می سازد که تا بزرگسالی ادامه خواهد پیداکرد
()Collins and Kearns, 2001a; Tranter and Pawson,2001

حضور کودکان اغلب کمك می کند تا حایل های بین بزرگساالن شکسته شود و خیابانها را جذاب تر ،اجتماعی تر و قابل
زندگی می سازد .بهرحال کودکان نیاز به فرصت هایی دارند که در آن به مالقات و معاشرت با یکدیگر ،جدا ازمکان های کنترل
شده توسط معلمان و والدین بپرداند (Simpson1997( .درمطالعه چهار سایت شهری درجنوب کالیفرنیا دریافتند که تنها  % 71از
کودکان 1ساله اجازه داشتند که بیشتر از یك بلوک بدون همراهی بزرگسال بروند و % 99از کودکان 75-77سال به تنهایی از یك
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فضای عمومی بازدید کردند .عالوه بر این) .)Cunningham and Jones,1999و در نتیجه عدم قبول والدین در فضاهای باز
بدون نظارت ،ترس از غریبه ها و خطر ترافیك و عدم تمایل والدین به تشویق فرزندان خود برای بازی در فضای خارج از خانه و
ترکیبی از آنها ،نسلی ناآشنا وغریبه با محیط محالت را بوجود آورده است.)Mitchell,2007( .

 -6-2ویژگی شهردوستدار کودک
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شهرهای دوستدار کودک به دنبال ایجاد مشارکت کودکان به منظور شکل دادن به محیط اطرافشان میباشند؛ مشارکت عملی
که باعث ایجاد عالقه و تعلق پذیری کودک نسبت به شهرمیشود (اسماعیل زاده و کیانی .) 21 : 7907 ،بر این اساس میتوان
ویژگیهای شهرهای دوستدار کودک را اینگونه بیان کرد-7:آسایش ،ایمنی و امنیت-5 ،پیوند با طبیعت-9 ،پیوند باتاریخ ،فرهنگ و
هویت جمعی-4 ،جذابیت و تازگی-2 ،خوانایی  -1دسترسی به امکانات-1 ،وجود مؤسسات و فضاهای مربوط به کودک -9توجه به
کودکان معلول (آزموده.)74:7907 ،
در سال  7019سازمان آموزشی ،علمی وفرهنگی ملل متحد 7تاسیس شد .بالفاصله پس از آن یونسکوشروع به برنامه ده ساله
با هدف افزایش درک درستی از راه حل های مردم محور برای مشکالت زیست محیطی کرد ( )Chawla,2002کوین لینچ طراح
و برنامه ریز شهری برای رهبری این رویکردمیان رشته ای که شامل محققان اجتماعی ،دانشمندان علوم طبیعی ،معماران ،طراحان
و دیگر دانشمندان محیط شهری بودند ،انتخاب شد .هدف از این پروژه توجه به" گروه کوچکی از نوجوانان و ارزش دادن به محیط
فضایی آنهاست ( )Lynch,1977این پروژه در نهایت بنام رشد در شهرها نامگذاری شد .مفهوم دوستی کودکان درسازمان ملل
متحد مبنای کنوانسیون حقوق کودک قرارگرفت ،کنوانسیون ،حکم فعال مشارکت کودکان در زندگی شهری و ارتقاء سیستم های
محلی به حکومت های متعهد به حقوق کودکان رابرعهده دارد ) )UNICEF, 2004بنابراین دوستی کودک به عنوان یك مفهوم
در طول دهه اخیربیش از پیش درسطح جهانی ،ملی ،منطقه ای ،جامعه ومحلی گسترده شد .موضوع اصلی در جنبش دوستی کودک
نگاه به سالمت کودکان به عنوان شاخص نهایی یك جامعه سالم و پایداراست ) )UNICEF,1992,1997طی سالهای اخیر
پیرامون شهر دوستدار کودک ( )CFCدرکشورهای پیشرفته مطالعات و تحقیقات زیادی انجام گرفته است .اولین بار در سال 5991
میالدی «شهر بندیگو» دراسترالیا از طرف یونیسف به عنوان «شهر دوستدار کودک » و اولین شهری که تمام جنبه ها وو یژگیهای
یك شهردوستدار کودک را از نظر یونیسف به خود اختصاص داده بود ،معرفی و به رسمیت شناخته شد دراین شهر حقوق کودکان
به عنوان اولویت اصلی و اساسی در تمام رو یکردها مورد توجه قرار دارد .شاید بتوان گفت اولین توجه جدی به این موضوع پس از
زلزله مخرب سال  7995در بم صورت گرفت به گونه ای که سازمان یونسف با همکاری دیگرنهادها ،پروژه شهردوستدار کودک را
با هدف«مشار کت جمعی»کودکان تعریف و آن را هدفگذاری کرد .در این پروژه کود کان  1تا  79سال مشار ت داشتند و نظرات
خود را با روشهای مختلف ابراز می کردندهمچنین از طرف مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا« ،شهر اوز» در استان فارس برای اولین
بار به عنوان شهر دوستدار کود ک در فروردین ماه سال  7990انتخاب شد( .اسماعیلزاده کواکی)741 : 7909 ،
برای اولین بار در ایران بهطور خاص در زمینه مناسب سازی فضاهای شهری برای کودکان کتابی تحت عنوان «آماده سازی
شهر برای کودکان» نمونه موردی تهران در سال  7992تألیف کرده است که ضمن بررسی نحوه برخورد با کودکان ،به نیازهای
آنان به عنوان اصلیتر ین گروههای اجتماعی شهر اشاره میکند و ا ینکه شهرها چگونه باید به تأمین نیازهای کودکان بپردازند و
کودکان از شهرها چه انتظاراتی دارند( .جدول )7

 -3سوال
چه عواملی کمك میکند ساختار فضایی محله سرجنگلداری دارای ویژگی های منطبق بر رویکرد شهردوستدار کودک باشد؟

 -4روش شناسی تحقیق
چارچوب نظری این تحقیق بر مبنای نظریه شهر دوستدار کودک می باشد و روش های کمی ،پرسشنامه ایی ،مصاحبه
وبررسی های میدانی درخصوص اطالعات دقیق از محدوده مورد مطالعه انجام خواهدشد .جامعه آماری شامل کودکان پیش
دبستانی و دبستان و والدین کودکان درمحله سرجنگلداری  5کرمان می باشد .تعداد  52کودک و  79بزرگسال بصورت تصادفی از
محله مورد پژوهش قرار می گیرند.
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جدول  -1پیشینه مطالعات (نگارندگان)

نام محقق

عنوان تحقیق

UNICEF

جنبش دوستی کودک

Gaster،
Cahill

ایده مشارکت کودکان در فرآیند
برنامه ریزی

-7009
7007

کامل نیا و
حقیر

الگوهای طراحی فضای سبز در
شهردوستدار کودک نمونه
موردی بم

7999

قاسملویی و
احدی

7909

7909

5972

متدولوژی گروه بحث و روش های مشارکتی
همچون قصه گویی ،جداول و پازلها،
مدلسازی ،نقاشی و  ...نظرات بچه ها در
ارتباط بافضاهای سبز جمع آوری و تحلیل
شد.
روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات
کتابخانه ای ،اسنادی و بررسی های میدانی
باروشهای کیفی ،پرسشنامه ،مصاحبه وتحلیل
های گرافیکی (تحلیل عکس ،نقشه و نقاشی
کودکان) نظرهای کودکان وفضاهای محله
بررسی گردید.
روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات
کتابخانه ای ،اسنادی و بررسی های میدانی
میباشد.

سالمت کودکان
مشارکت کودکان
در زندگی شهری
طراحی فضای
سبز شهردوستدار
کودک
ویژگی
شهردوستدار
کودک
ویژگی ساختاری
محالت براساس
رویکرد شهر
دوستدار کودک
حس امنیت در
فضاهای شهر
دوستدار کودک

 -5شناخت محدوده
محله سرجنگلداری در مرکز کرمان قرارمیگیرد وساکنان آن عمدتا از قشر مرفه جامعه میشود و دارای تعداد قابل توجهی از
کودکان سنین دبستان میباشد .به دلیل مشغله والدین تمایل کودکان به فضاهای طراحی شده محله بیشتر شده و به دلیل ساخت
آپارتمانهای چندطبقه در این محله تعداد خانوارهای جدید جوان محدوده محله رابسوی زیاد شدن جمعیت کودکان هدایت میکند.
درنتیجه طراحی محله را برای آینده ضروری می نماید .درحال حاضر این محله برنامه ریزی اصولی و طراحی مناسب نداشته واین
باعث پاتوق شدن غریبه ها در محله و همچنین معبراصلی این محله تبدیل به یك میانبر برای وسایل نقلیه وفضاهای آن را ایجاد
به فضاهایی ناامن تبدیل ساخته و امکان تعامل بین ساکنین با فضاهای مختلف محله را کمرنگ کرده است .که ضرورت طراحی
محله را الزم می داند .فضاهای باز قابل طراحی و انعطافپذیر ،این محله را گزینه مناسبی جهت پیاده سازی الگوهای طراحی مدل
شهردوستدار کودک نموده است .محله سرجنگلداری با مساحت  590741مترمربع و باجمعیتی حدود 099نفر (درسال )09در منطقه
 5شهرداری کرمان واقع شده است.
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کربالیی
حسینی و
سهیلی
متینی،
سعیدی
رضوانی و
احمدیان

بررسی ویژگیهای شهر دوست
داشتنی از نگاه کودکان (نمونه
موردی قزوین)
معیارهای طراحی محالت
مبتنی بر رویکرد شهردوستدار
کودک (نمونه موردی:محله
فرهنگ مشهد)
تاثیرفرم ،ساختار و فضای سبز
در ایجاد حس امنیت در طراحی
فضای دوستدار کودک

سال
-7005
7001

روش تحقیق
روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات
کتابخانه ای ،اسنادی و بررسی های میدانی
روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات
کتابخانه ای ،اسنادی و بررسی های میدانی

معیار

 .6تحلیل و بررسی محدوده
اهداف این پژوهش در محدوده :بکارگیری اصول طراحی محله دوستدار کودک در محله سرجنگلداری  5کرمان ،شناسایی
نیازهای کودکان ،شناسایی عناصر کالبدی مهم برای کودکان ،روابط و ویژگیهای آنها در ساختار محله شهر می باشد .برای
رسیدن به این اهداف پرسشنامه هایی باسواالت نوشتاری در اختیار  52تا از کودکان محله قرارگرفت و نتایج از این قرار است:
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جدول  -2درصد فراوانی سواالت پرسشنامه
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گزینه7

گزینه 5

گزینه9

گزینه4

سوال 7

%75

%49

%9

%49

سوال5

%19

%95

%9

9

سوال9

%70

%99

%99

%2

سوال4

%59

%49

%59

%59

سوال2

%59

%99

9

9

سوال1

%9

%59

%19

%75

سوال1

%54

%54

%91

%71

سوال9

%72

9

%12

%79

سوال0

%99

%41

%70

%2

سوال79

%14

%91

-

-

برای دستیابی به یك طرح مناسب برای محله ایی با رویکرد شهردوستدار کودک باتوجه به اطالعات بدست آمده از طریق
پرسشنامه ،مصاحبه پرداخته ایم.

نتیجهگیری
هدف اصلی در این تحقیق رسیدن به یك محله طراحی شده برای کودکان براساس الگوهای شهردوستدار کودک بود که
بارعایت اصول و الگوهای شهردوستدار کودک ،در پیاده سازی محله سرجنگلداری 5کرمان پرداختهایم .همچنین با دریافت نظرها و
نیازهای کودکان محله در قالب پرسشنامه نسبتا به وضع موجود محله و به تحلیل آن پرداختیم ودر آخر به طرح نهایی رسیدیم این
یافته ها ازجمله اینکه در شهردوستدار کودک مسیر مدرسه تا خانه باید جوری طراحی شده باشه که کودک احساس امنیت کند
تداخل مسیر پیاده باسواره دائما در این محله دیده میشود که باعث میشود اکثریت کودکان وسیله نقلیه را برای رفت وبرگشت
انتخاب کردند.
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.2
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آزموده ،مریم ( ،) 7907معماری و طراحی برای کودکان ،نشر علم ودانش ،چاپ اول.
کامل نیا ،حامد ،حقیر ،سعید ( ،)7999الگوهای طراحی فضای سبزدر شهر دوستدار کودک" .نشریه باغ نظر ،شماره دوازدهم.
کربالیی حسینی غیاثوند ،ابوالفضل؛ جمالالدین ،سهیلی )7909( ،بررسی ویژگی های شهردوست داشتنی از نگاه کودکان
(مطالعه موردی:منطقه دو شهرداری قزوین) ،فصلنامه مطالعات شهری ،شماره نهم.
کیانی ،ا کبر؛اسماعیل زاده کواکی ،علی ،)7907 ( ،تحلیل و برنامه ریزی ( شهر دوستدار کودک)  CFCاز دیدگاه کودکان
(مطالعه موردی:قوچان) ،فصلنامه باغ نظر ،شماره .59
سعیدی رضوانی ،نوید ،فرزانه حبیبی (  ،) 7991شهردوستدارکودک ،مجموعه سخنرانی های جامعه مهندسان شهرساز
غفاری ،علی؛قلعه نویی ،محمود؛عمادی ،خشایار )7909( ،شهردوستدار کودک:ارزیابی مقایسه چگونگی پاسخگویی به اصول
شهردوستدارکودک دربافت های جدید و سنتی ایران (مطالعه موردی:شهرک سپاهان شهر ومحله جوپار اصفهان) ،فصلنامه
مدیریت شهری ،شماره .79
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پیوست :پرسشنامه
محله خود را چگونه پیدا میکنید؟
)7شکل )5اسم خیابانها )9یك ساختمان مشخص

)4پارک

چه کاربری هایی در زمان رفت و برگشت به مدرسه فعال هستند؟
)4زمین بازی
)7مسجد )5پارک )9مغازه ها
به چه شکل به مدرسه می روید؟
)7پیاده )5اتومبیل )9دوچرخه

 )4اتوبوس

باچه کسی به مدرسه می روید؟
)7تنها  )5والدین  )9دوستان  )4راننده سرویس

سال دوم ،شماره ( 6پیاپی ،)9 :زمستان 8791

پارک مرکز محله چرا اکثرا شبها خلوت هست؟
 )9عدم وجود کاربری فعال
)5غریبه گز بودن
)7کمبود روشنایی
دوست دارید بیشتر با چه کسانی از اوقات بیکاری خود لذت ببرید ؟
)7تنها )5والدین )9دوستان همسن )4فامیل
دوست دارید ساعات بیکاری خود را به کجا بروید؟
)7پارک  )5سرای محله )9زمین ورزشی )4بازی در محله بادوستان
فصل تابستان چه زمانی از روز را در محله می گذرانید ؟
)4شب
)9عصر
)5ظهر
)7صبح
بازی با دوستانتان در کدام مکان از محله می باشد؟
)9پارک محله
)7کوچه های محله )5زمین بازی
خدمات و نیازهای ساکنین چگونه تامین میشود؟
)5داخل محله
)7خارج از محله
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 )4عدم وجود امکانات تفریحی

)4مکانهای بازی کودکان

