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        چكيده:چكيده:چكيده:چكيده:

پرداختـه  هنري كه در قلمرو عمومي وجود دارد  -در سال هاي اخير برنامه ريزان و طراحان شهري در سراسر جهان به هنر عمومي 

هم عموم مردم را جـا  » فرهنگ متعالي مدرن«هنر عمومي، معتقد است كه اند وجنبه هاي مختلف آن را مورد بررسي قرار داده اند.

نه فقط آنهايي كه در محافـل   -گذاشته و هم رابطه خود با تك تك هنرها را قطع كرده است و فقط اگر رابطه تازه اي با عموم مردم

از گرداند.هنر عمـومي، سـعي مـي كنـد عمـل      برقرار كند، مي تواند بعد اخالقي خود را، به تك تك هنرها ب -هنري حضور مي يابند

بيرون آورد. هنر عمومي، به هر كار هنري در هر مكـان عمـومي، اطـالق نمـي     » رمزداري و اسرار ناشناخته«خالقيت را از پس پرده 

ود بياورنـد.  شود. عده اي سعي مي كنند، كاري را، در اينجا يا آنجايي قرار دهند. عده ديگري آرزو مي كننـد، اينجـا و آنجـايي بوجـ    

 ناميد. هنر عموميرا ديگري  و» هنر، در مكان هاي عمومي«يكي را بايد 

ضمن بررسي انواع هنـر عمـومي، بـه گونـه ي     در اين پژوهش سعي بر آن شده است تا پتانسيل هاي هنر عمومي شناسايي نموده و 

ه چگـونگي ايجـاد تعامـل و كـنش متقابـل بـين       هنر عمومي تعاملي و متقابل در فضاهاي شهري غني جهان پرداخته و پس از آن ب

هنرهاي عمومي و مردم اشاره مي كند. در نهايت ضمن مقايسه ي هنر عمومي در فضاهاي شهري موفق با فضاهاي ايرانـي، بـه ايـن    

ر بـراي  نتيجه مي رسد كه فضاهاي شهري ايراني فاقد رويكرد تعاملي هنر عمومي بوده و بـه ارائـه ي راهكارهـا و پيشـنهاداتي مـوث     

مديران شهري جهت استفاده ي هرچه بيشتر از گونـه هـاي هنـر عمـومي در فضـاهاي عمـومي و شـهري، كـه موجبـات افـزايش           

 . طراوت،شادابي و نيز افزايش سرزندگي فضاها را فراهم مي كند، مي پردازد

  

        

        

        واژگان كليدي :واژگان كليدي :واژگان كليدي :واژگان كليدي :

شهريي ، فضاي گهنر عمومي ، ديوار نويسي، سرزند



 

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه    ----1111

تحليلي انجام پذيرفت. براين اساس، بـا مطالعـه كتابخانـه اي، جمـع آوري اسـناد و       -پژوهش حاضر براساس روش توصيفي

مدارك از ادارات و سايت هاي اينترنتي نسبت به تهيه و انتخاب شاخص هاي كيفيت محيطي اقـدام، سـپس پرسشـنامه تهيـه     

  گرديد.

هـاي  كه با استفاده از استدالل منطقي  و بر اسـاس تحليـل محتـوايي و اسـتنتاج از داده    نوع روش تحقيق كمي بوده است 

 ميداني نيز تهيه مي شود. 

ادموند بيكن بر اين اعتقاد است كه ساختن شهر يكي از بزرگترين دستاوردهاي بشري است كه شكل آن همواره شاخص 

عه تصميمات مردم ساكن آن شهر را تعيين كننده شكل آن مي شناخت بي رحم درجه تمدن بشر بوده و خواهد بود. او مجمو

داند و به نظر او در شرايط خاص، حاصل تاثير اين تصميمات در يكديگر قدرتي است چنان روشن و شكيل كه به زاده شدن 

  .شهري اصيل مي انجامد

زبان  به معناي زن و مرد است. در نره يا نر به معني نيك و سو ، تركيبي از دو كلمهسانسكريت زبان در هنراژه و

به شكل امروزي  فارسي ميانه يا بان پهلويز تبديل شده و واژه هونر ايجاد گشته است كه در "ها"به"سين"حروف  اوستايي

 آثار خلق در تخيل و توانايي استفاده «هنر را به عنوان بريتانيكا .(هنر) درآمده است كه به معناي انسان كامل و فرزانه است

 .كند مي تعريف »شود تقسيم ديگران با توان مي كه تجاربي يا و محيطي زيبا،

فضيلت، هوشياري، فضل، تقوي، دانش  اين معنا دوباره دگرگون شد، و هنر به معناي كمال، اسالمي ايران در دوره ادبيات در

  .و كياست و... به كار رفت، كه داراي بار معنايي عام بود

اي را در هنر معاصر جهان داشته است و اگر با دقت به رويكردها و تحوالت  هنرهاي عمومي و تأثيرات آن، جايگاه ويژه

گونه آثار هنري با مخاطبان برقرار شده، مشاهده  ينهنري معاصر نگاهي بيندازيم به خوبي ارتباط جديدي را كه به موجب ا

ها و بسياري  هاي ديواري، اجراهاي هنري در سطح شهر و خيابان هايي در ابعاد بسيار بزرگ، نقاشي خواهيم كرد. مجسمه

 اند گيري روند حال حاضر هنر معاصر بسيار تأثيرگذار بوده هاي ديگر مثل پخش فيلم و... همگي در شكل نمونه

آوردند   تر روي ها به ارتباطي گسترده ها و نگارخانه ياري از هنرمندان به جاي پرداختن به مخاطبين خاص خود در موزهبس

كه در آن نه تنها مخاطبين افرادي دعوت شده به يك نمايشگاه نبودند بلكه در بسياري موارد اثر هنري با مشاركت آنها تعريف 

  .شد و تكميل مي

 

 چارچوب نظريچارچوب نظريچارچوب نظريچارچوب نظري    ----2222

 تعاريفتعاريفتعاريفتعاريف    ----1111----2222

اي از آثار يا فرآيندهاي ساخت انسان است كه در جهت اثرگذاري بر عواطف، احساسات و هوش انساني و يا  مجموعه ::::    هنرهنرهنرهنر

  .شوند به منظور انتقال يك معنا يا مفهوم خلق مي



 

تعداد جمعيتش خود و به  وسعت فضاي استفادهشهر، يك اثر هنري بزرگ است كه آفرينندگاني به  شهر از ديدگاه هنر :شهر از ديدگاه هنر :شهر از ديدگاه هنر :شهر از ديدگاه هنر :

 )1390،دارد. (كريستوفر الكساندر

ها و ارزش هـاي گروههـا و افـراد مختلـف     كيفيت محيط موضوعي پيچيده در برگيرنده ادراكات ذهني، نگرش كيفيت محيط :كيفيت محيط :كيفيت محيط :كيفيت محيط :

  )67: 1389رفيعيان، امين صالحي، تقوايي،  (است 

كيفيت محيطي نشان دهنده خصوصيات جالب محيط اطـراف و شـامل عـواملي نظيـر عوامـل بصـري،        كيفيت محيط شهري:كيفيت محيط شهري:كيفيت محيط شهري:كيفيت محيط شهري:

شنوايي و احساسي است. طراحي شهري سعي بر اين دارد كه كيفيت هاي مذكور را شناسايي و از طريق ارتقاء يا حفظ كيفيت 

يـت چنـداني ندارنـد گـام بـردارد (بحرينـي،        آنهايي را كه وضع مناسبي دارند مشخص كند و در جهت بهبود آنهايي كـه مطلوب 

1377.(  

: منظر بخش متجلي و ملموس فرم است كه در آن تبلور بصري، كاركردي و معنايي چيزهايي كـه فضـا را شـكل     منظر شهريمنظر شهريمنظر شهريمنظر شهري

مي دهند، ديده مي شود. اين لغت بر بازتاب معني دار تركيب عناصر و عواملي داللت مي كند كه خارج از تأثيرات ذهني نـاظر  

  )1376(كالن،.وجود دارند

        نظريه هانظريه هانظريه هانظريه ها    ----2222----2222

گردد كه هنر در خدمت امـور قدسـي و اسـاطير بـود. در آن دوران      هنر در محيط هاي شهري به دوراني برمي پيشينه ي نمود

ها بود كه منشـاء حـوادث و تحـوالت زمـين بـه شـمار        هدف انسان از خلق هنر در محيط پيرامونش، دستيابي به اسرار آسمان

» تقدير آسماني«د. اگر چه كه هنر در اين دوران بيان فرآيند آمد و مسبب باران و باد، خشكسالي، بيماري، جنگ و غارت بو مي

بود و صرفاً درگير مسايل ماورايي و مذهبي بود تا مسايل اجتماعي و انساني، نمـود شـهري مـي يافـت و بـه ويـژه در معمـاري        

 .شد متجلي مي

اش با جامعه شـد. در   دگي انسان و رابطهدر دوران معاصر، پيرو تحوالتي كه در ماهيت هنر به وجود آمد، هنر شهري روايتگر زن

آن تبديل شد و هنر در خدمت انديشيدن به طبيعت، تاريخ و جامعه » هويت تفسيري«هنر به » شخصيت ابزاري«اين رويكرد، 

تر تفسير هنرمند از هستي قرار گرفت.دگرگوني رويكرد جامعه به هنر و پيدايش هنر شهري، تغييـر بزرگـي را در    و از همه مهم

فضاهاي مرتبط با آن ايجاد كرد.از اين بعد عالوه بر اينكه منبع الهام هنرمند تنها بـه آسـمان محـدود نبـود، هنرمنـد از نخبـه       

 .گرفت و به ميان شهر و مردم مي آمد گرايي و تخصص زدگي فاصله مي

اش، واكنشـي بـر عليـه     گرايـي  موضـوع هنر معاصر كه هنر محيطي از زير مجموعه هاي آن محسوب مي شود، به دليل خصلت 

اش بر آن است تا همواره بر دعوي خود نسـبت   تعهدي هنر مدرن است. اين هنر با همه امكانات و ابزارهاي نوين تفاوتي و بي بي

اي، فمنيسم، تكنولـوژي و بيگـانگي انسـان بـا ماشـين،       به موضوعات مهم جهاني از جمله آزادي، محيط زيست، خطرات هسته

 .انساني و كشتارهاي جنگ جهاني پافشاري كندفجايع 

هـا، درياچـه هـا و     كه هنر محيطي اوج گرفته بود بستر طبيعت، جزاير، دشـت  1980و  1970هنرمندان محيطي در دهه هاي 

وي ي هنرآفريني خود قرار داده بودند. بيشتر اين آثار هنري سعي داشتند تا توجه مخاطب خود را بـه نيـر   اقيانوس ها را واسطه

زندگي و زيبايي طبيعت و موضوعات زيست محيطي معطوف كنند، اما طيف ديگري از هنرمندان محيطي نيـز وجـود داشـتند    



 

هـا را بـه    ها و موزه كه بر نقش هنر در مكان هاي عمومي تمركز و تأكيد داشتند و به همين دليل ارايه ي اثر هنري در نگارخانه

تر با بستر اجتمـاعي   تر و مستقيم واسطه تبديل به مكاني كردند تا در آن اثر هنري بيهاي باز شهري را  چالش كشيدند و محيط

 .ارتباط برقرار كند

كند، بعضي از عوامل موثر در اين موضوع: اشتياق هنرمند براي دامن زدن بـه   هنر عمومي گاهي مباحثات جدل آميز را حل مي

درجات به شدت متمايز تشابه بين آنها با هنر و تركيب آن، نتايج حاصل  موضوعات، ماهيت متمايز مردم با نقطه نظرهايشان، با

 .هاي عمومي، فضاها و منابع، نتايج حاصل از امنيت عمومي و بينش مدني از به كارگيري مناسب سرمايه

برداشـته شـد، چـون     1989از ميدان عمومي شهر نيويورك در سـال   Tilted Arc با عنوان ريچارد سرا )اثر كوچك (ميني ماليست

ي جلـوگيري  شان با اين اثر مختل شده است. يك دادگاه عمومي قوانيني را برا كارگران اداره شكايت كرده بودند كه كار روزمره

 .از ادامه نمايش اثر وضع كرد

هـاي ديگـر    روهدر شهر جديد انگلستان با عنوان پتولي كانوني براي سياستمداران محلي و گ ويكتور پاسمور اثر آپولو پاويليون از

 نظـر،  مورد منطقه در فرهنگي، رهبران و هنرمندان حالت، اين در. داشتند شكايت منابع تخصيص و شهر ◌ٔ شده بود كه از اداره

ت كاري شان در هنر معاصر انتخاب كردند و بـه هنرمنـداني نظيـر جـين و لـوييز ويلسـون       حيثي اعاده براي مسطح زمين يك

 .ايجاد كنند 2003ويدئويي براي اثرشان در سال مأموريت دادند كه يك نصب 

در شرق لندن به وجود آمـد، بعـد از چنـد مـاه توسـط انجمـن        راشل ويتريد كه توسط 93- 94خانه، نام يك اثر بزرگ در سال

 .ز بين رفت. در اين مورد هنرمند و خانمي كه نماينده او بود تنها اجازه موقت براي كار به دست آوردندمحلي ا

بود كه به صـورت قـائم در چسـتر اسـتريت شـهر      يك پلكان مارپيچي بزرگ و باد شده   Dreamspaceبا عنوان موريس آجيس اثر

كانتي دورهام نصب شده بود و باعث كشته شدن دو زن شد و يك دختر سه ساله به شدت مجـروح شـد، وقتـي كـه يـك بـاد       

   .فوت آن را به باال برد 30نفر از مردمي كه درون آن گرفتار شده بودند به اندازه  30شديد تكيه گاه آن را شكست و همراه با 

        هنر محيطيهنر محيطيهنر محيطيهنر محيطي

هـاي اجتمـاعي و سياسـي دوران معاصـر      هنر محيطي همانند بسياري از جنبش هاي هنري معاصر ريشه در تحوالت و جريـان 

گرا تمركز  هاي زيست محيطي و طبيعت اش در اواسط قرن بيستم بر دغدغه گيري دارد. اگر چه كه هنر محيطي در ابتداي شكل

ي مفهـوم اجتمـاعي خـود، بـه      ها بودند، بعدها با توسعه ها و دشت طبيعي از جمله جنگلاش بيشتر مناظر  داشت و بستر تحقق

هاي بشري و فضاهاي شهري راه پيدا كرد. امروزه هنرمندان محيطي بيش و پيش از هر بستري، فضاهاي باز و عمـومي   سكونت

در بستر فضاهاي شهري، وجوه مشـترك فراوانـي   ي هنر محيطي  ي اثر خود برمي گزينند. مقوله شهرها را به عنوان جايگاه ارائه

ها تعريف كرد، بنابراين در اين نوشتار مفهـوم   توان مرز مشخصي بين آن با مفهوم هنر شهري يافته، به صورتي كه به سختي مي

 )1380،حسينيون (.هنر شهري در كنار مفهوم هنر محيطي به كار مي رود

  



 

 دي فضاهاي شهريدي فضاهاي شهريدي فضاهاي شهريدي فضاهاي شهريهاي كالبهاي كالبهاي كالبهاي كالب    نقش هنر محيطي در ارتقاي كيفيتنقش هنر محيطي در ارتقاي كيفيتنقش هنر محيطي در ارتقاي كيفيتنقش هنر محيطي در ارتقاي كيفيت

گوي انواع نيازهاي جسمي و روحـي شـهروندان باشـد و بـه زنـدگي فـردي و        ست كه بايد پاسخ شهر به عنوان محيطي كالبدي

ي كوين لينچ، هدف اصلي طراحي شهري، ارتقـاي كيفيـت محـيط كالبـدي انسـان و از       اجتماعي آنها كيفيت بخشد. به عقيده

است. بنابراين با توجه به اينكه رعايت مقياس انساني در فضاهاي شهري از اصول ارتقاي طريق آن ارتقاي كيفيت زندگي انسان 

كه در بستر محيط كالبدي شهرها و فضاهاي شهري  رود، هنر شهري و هنر محيطي هنگامي كيفيت كالبدي شهرها به شمار مي

اسي معاصـر جامعـه باشـد. همچنـين مقيـاس      شود، بايد متناسب با مقياس انساني و نيازهاي اجتماعي، فرهنگي و سي خلق مي

گيري آن باشد. به اين معنا كه مقياس اثري كـه در ميـدان اصـلي     كالبدي آثار هنر محيطي بايد متناسب با مقياس بستر شكل

گيـرد، متفـاوت خواهـد     مي  يابد با مقياس اثري كه در يك ميدان كوچك شهري و يا مركز يك محله شكل يك شهر تحقق مي

 )1377(مرزبان،.توان گفت هنر محيطي در بازتوليد مقياس انساني در فضاهاي شهري مؤثر است اين نگاه ميبود. با 

هاي  هاي متنوع حيات جمعي، بيش از هر چيز نيازمند ويژگي فضاي شهري به عنوان مكاني براي تحقق انواع رويدادها و فرصت

رويداد و با كمترين تغييرات كالبـدي بتوانـد بـا آن رويـداد هماهنـگ      پذير است؛ به طوري كه در هر زمان با تغيير نوع  انعطاف

هاي شهري وجـود دارد، ايـن آثـار     ي آثار هنر محيطي در فضاهاي شهري از طريق چيدمان شود. با انعطافي كه در ماهيت ارايه

ر هنر محيطي و هنر شهري با باشند. همچنين خلق آثا پذيري فضاهاي باز و عمومي شهري نيز نقش داشته توانند در انعطاف مي

تواند تأثير زيادي در تنوع و طراوت كالبدي شهر داشته باشد.براي مثال تنوع فرهنگـي   هاي متنوع و گوناگون مي مفاهيم و بيان

گيري آثار هنر محيطي در  هاي متفاوت در شكل توانند خواستگاه ايده و قومي كه در محله هاي مختلف يك شهر وجود دارد مي

 )1379(ماتالك،.اي مختلف يك شهر باشنده بخش

رود. سهولت شـناخت و برقـراري    خوانايي شهر و فضاهاي عمومي شهري از جمله معيارهاي كيفيت كالبدي شهرها به شمار مي

ي خوانايي و هويت شهري است. معني شـهر   هاي سازنده ها در شهر از جمله مؤلفه پيوند بين اجزا و عناصر شهري با ساير مكان

شكل فضايي و كيفيت آن در ارتباط مستقيم است همانطور كه با فرهنـگ شـهروندان نيـز ارتبـاط دارد. بـراي دسـتيابي بـه         با

توانند عناصر بسيار مهمي به شمار آيند. بسياري از آثـار   يابي و هدايت افراد مي هاي شهري با هدف جهت خوانايي شهري، نشانه

هـاي   ي شـهري و نشـانه   هاي برجسـته  شوند، قابليت تبديل شدن به المان ق ميهنر محيطي كه در فضاهاي عمومي شهري خل

كنـد كـه    هـايي مـي   ساز فضاهاي شهري را دارند. ماندگاري آثار هنر محيطي در اذهان شهروندان، آنها را تبديل به يادمان هويت

ديگر افزايش خوانايي و حس آشـنايي و   توانند تأثيرگذاري زيادي در افزايش خوانايي فضاهاي شهري داشته باشند. از طرف مي

 )1385(اديبي،.صميميت شهروندان با فضاهاي شهري، تقويت حس تعلق آنها به اين فضاها را در پي خواهد داشت

ترين تأثيرات هنر محيطي در ارتقاي كيفيت كالبدي فضاهاي شهري، بهبود منظر و سيماي شـهري اسـت. آگـاهي و     اما از مهم

شود كه با خلق آثار هنر شـهري و هنـر    ي آنها باعث مي شناسانه يطي به مباني سواد بصري و غناي زيبايياشراف هنرمندان مح

هاي شهري را ارتقا دهند. يكي از هنرهـايي كـه هنـر محيطـي را بـه منظـر شـهري پيونـد          هاي بصري محيط محيطي، كيفيت

يك محيطي و منظر شـهري اسـتفاده از رنـگ در محـيط     ترين عوامل مؤثر بر زيبايي گراف دهد،گرافيك شهري است. از مهم مي

اي در الگوي رفتاري انسان شهرنشين داشـته و عـالوه بـر رسـالت و      تواند نقش عمده است. رنگ به عنوان يك عنصر بصري مي

ارتبـاط  هاي بصري را نيز براي شهر به همراه بياورد. گرافيك شـهري يـا محيطـي     رساني و انتقال مفاهيم، كيفيت ي پيام وظيفه



 

دهي و استفاده از فضاي عمومي شهر است. تحقق زيبايي در محـيط و   عملي چيدمان و منظر يك شهر و به عبارتي ديگر شكل

منظر شهري نيازمند ارتقاي كيفيت فضاهاي بصري، نماهاي شهري، مبلمـان شـهري، فضـاهاي سـبز و بسـياري مـوارد ديگـر        

رونـد. ايـن مفـاهيم     وامل تأثيرگذار در بهبود محيط و فضاهاي شهري به شـمار مـي  باشد. عناصر نور، رنگ، صدا و بو نيز از ع مي

شـود. بنـابراين از    محقق مـي » گرافيك شهري يا محيطي«شناسانه در محيط و منظر شهري در چهارچوب هنري به نام   زيبايي

؛ بهبـود كيفيـت و آرامـش    بخشي به شهر، فضاهاي شهري و منظـر شـهري   ترين اهداف گرافيك شهري و محيطي، هويت اصلي

  )1376(تي هال ،.باشد بصري در فضاها و سيماي شهري و همچنين ارتقاي فرهنگ بصري و تجسمي در شهروندان مي

ي مدرن براي آوردن هنـر بـه درون زنـدگي و     پس از دوره» اي فرهنگ رسانه«هنر محيطي و هنر شهري يكي از ابزارهاي غني 

اي بـراي ارتبـاط تبـديل     زندگي روزمره مردم است كه در آن هر عينيت شهري به رسانهكمرنگ كردن مرز فرهنگ تجريدي و 

است كه طي آن هنرمند فضاي » هنر تركيبي«اي از  تر بيان شد، هنر محيطي و اثر محيطي شيوه گونه كه پيش گردد. همان مي

گيـرد و وي را   ا همان شهروند را در بـر مـي  كند؛ به نحوي كه مخاطب ي ريزي شده است، خلق مي بعدي را كه از پيش برنامه سه

دهـد.   هاي حسي از قبيل انگيزش بصري، شنيداري، جنبشي، بساوايي و گاه بويـايي قـرار مـي    ي متنوعي از انگيزش در مجموعه

 ها و برخورد آنان با واقعيت اجتماعي تأكيـد دارد  همچنين هنر محيطي در فضاهاي جمعي و عمومي شهري بر ارتباط ميان آدم

كند تا با از ميان برداشتن مرز بين هنر و زندگي، تعريف جديدي از اثر هنري (كه در بسياري مواقـع همـان اشـيا و     و تالش مي

گيري كامل اثر هنري نيز  ارايه كند. شكل -آن هستند  اصلي مخاطبان واقع در كه–عناصر پيرامون انسان هستند) به شهروندان 

شود، چرا كه مخاطب خود به عنوان قسمتي از اثر  و مخاطبان در درون اثر هنري ميسر مي ي حضور همين شهروندان به واسطه

ي هنر محيطي و هنر شهري، باعث تقويـت ابعـاد    محورانه شود. اين ويژگي مخاطب هنر محيطي و هنر شهري در نظر گرفته مي

 )1376اديبي ، (.اجتماعي آن شده است-اجتماعي اين هنر و افزايش ميزان تأثيرگذاري فرهنگي

شـود، بنـابراين نقـش فضـاهاي شـهري در تقويـت        بخش مهمي از تعامالت اجتماعي و فرهنگي در فضاهاي شهري محقق مـي 

هاي اجتماعي و فرهنگي شهر بسيار داراي اهميت است. بر اين اساس هنر محيطي و هنر شهري در اين فضاها از اهميـت   بنيان

گرايي و تعامل مسـتقيم شـهروندان را بـا وجـود      هاي اجتماعي، حس هم سيعي از گروهاساسي برخوردار بوده و با جذب طيف و

كند. همچنين هنر محيطي با آشـتي دادن مـردم بـا فضـاهاي      هاي مختلف تقويت مي ها و گرايش ها، خواسته ها، احساس بينش

كـه امـروزه اغلـب    -ي هـاي اجتمـاع   هـاي عمـومي از حضـور مـردم و كـاهش كـنش       شدن عرصـه   عمومي شهري، بحران خالي

  )1378،دووتي (.بخشد بهبود مي -اند شهرها دچار آن شده كالن

 مشاركت اجتماعيمشاركت اجتماعيمشاركت اجتماعيمشاركت اجتماعي

بين شهروندان از اصول اساسي ارتقاي كيفيت اجتماعي فضاهاي عمـومي شـهري بـه شـمار     » هاي اجتماعي مشاركت«افزايش 

هـا   تقويت و گسترش مـي يابنـد كـه در طراحـي آن    آيد. بحريني معتقد است كه فضاهاي عمومي شهري از طريق فضاهايي  مي

هاي متنوعي از مردم در نظر گرفته شده باشند. با توجه به اينكه در آثار هنـر شـهري و هنـر محيطـي در فضـاهاي       جذب گروه

هنري  شود و گاهي از مشاركتش در فرآيند توليد اين آثار ناپذير از اثر هنري قلمداد مي شهري، مخاطب به عنوان بخشي جدايي

ي مشاركت اجتماعي شـهروندان و نيـز ميـزان حضـور      توانند در افزايش روحيه شود؛ اين هنر و آثار هنري مي نيز بهره برده مي

 )1371(توسلي،.آنان در فضاهاي باز و عمومي شهري بسيار مؤثر باشند



 

  

  

            



 

     چارچوب پژوهشچارچوب پژوهشچارچوب پژوهشچارچوب پژوهش    ----3333

تحليلي مي باشد. براين اساس، با مطالعه كتابخانـه اي، جمـع آوري اسـناد و مـدارك از      -پژوهش حاضر براساس روش توصيفي

  ادارات و سايت هاي اينترنتي نسبت به تهيه و انتخاب شاخص هاي كيفيت محيطي اقدام، سپس پرسشنامه تهيه گرديد.

هاي ميـداني  محتوايي و استنتاج از دادهنوع روش تحقيق كمي بوده است كه با استفاده از استدالل منطقي  و بر اساس تحليل 

  نيز تهيه مي شود.

ها در بخش ادبيات نظري به شيوه توصيفي صورت گرفته است.در اين روش پژوهشـگر تـالش كـرده تـا آنچـه      آوري داده جمع

مطالعات اسـناد  هست را بدون هيچ گونه مداخله ذهني گزارش دهد و نتايج عيني از موضوع را بگيرد. بدين منظور با رويه هاي 

هاي داخلي و خارجي در حوزه مورد نظرو تجـارب  هاي نظري و بررسي نظريات و تئوريها و پژوهشاي، مقاالت، كتابكتابخانه

  داخلي و خارجي هنر هاي عمومي، هم مستند سازي انجام داد و هم چارچوب و مدل نظري رساله را استخراج كند. 

روش ميداني و كتابخانه اي است. با استفاده از پرسشنامه ها، ما به جمع آوري اطالعـات   روش گردآوري اطالعات در اين رساله

مي پردازيم. پس از تكميل پرسشنامه ها داده هاي مربوطه را مورد تحليل آماري قرار مي دهـيم. در ايـن رسـاله از مصـاحبه و     

 در نهايت با بسـط و تشـريح نتـايج،    انجام مي شوداري از روش هاي آم استفاده با تحليل مرحلهمشاهده نيز استفاده مي كنيم. 

  .ارائه مي گردد

همچنين ابزار هاي گرد آوري اطالعات شامل استفاده از پرسشنامه و مصابحه هاي مستقيم، همچنين بهره گيـري از  جـداول،   

 و  Excelافزارهاي آمارياطالعات از نرمها و تصاوير در ارائه پايان نامه مي باشد و براي تجزيه و تحليل و پردازش نمودارها، نقشه

Spss  روش( و همچنين براي تحليل ازANPاستفاده مي شود (. 

 نتايج و يافته هانتايج و يافته هانتايج و يافته هانتايج و يافته ها    ----1111----3333

  پژوهش پيش رو به دنبال دستيابي به تاثيرگذارترين مولفه ها بر ميزان رضايت مندي ساكنين از هنر عمومي است.

به صورت گام به گام، تاثيرگذارترين مولفه هـا را  ميـزان رضـايت منـدي       شبكه ايخواهيم با استفاده از روش تحليل  حال مي

  ساكنين از هنر عمومي  را بيابيم

  

  ها. دهي معيارهاي اصلي ؛ بدون درنظرگرفتن روابط دروني آن وزن) 1جدول (

 وزن نهايي طبيعي اجتماعي كالبدي 

1 1 كالبدي
5�  3 0,84 

 3,27 7 1 5 اجتماعي

1 طبيعي
3�  1

7�  1 0,35 

  

   



 

  ها. دهي معيارهاي اصلي ؛ با درنظرگرفتن روابط دروني آن وزن

توانند داراي  گيرد كه با يكديگر داراي  اين روابط مي هايي صورت مي در اين مرحله مقايسه به صورت دو به دو و تنها بين مولفه

  رابطه هستند كه برطبق قوانين روش   ANPسويه باشند. رابطه يك

  حداقل بايد بين سه مولفه صورت گيرد. اين مقايسه

  ) اوزان معيارهاي اصلي2جدول (

 وزن نهايي طبيعي اجتماعي  كالبدي

 1,9 7 1 اجتماعي

 0,51 1 0,14 طبيعي

  ) اوزان معيارهاي اصلي3جدول (

 وزن نهايي طبيعي كالبدي اجتماعي

 1,7 5 1 كالبدي

 0,58 1 0,2 طبيعي

  ) اوزان معيارهاي اصلي4جدول (

 وزن نهايي اجتماعي كالبدي  طبيعي  

 0,58 0,2 1 كالبدي

 1,7 1 5 اجتماعي

  ) اوزان معيارهاي اصلي با رابطه دروني(نرماليزه شده)5جدول (

 نرماليزه شده طبيعي اجتماعي كالبدي 

 0,32 0,58 1,7 1 كالبدي

 0,48 1,7 1 1,9 اجتماعي

 0,21 1 0,58 0,51 طبيعي

   



 

  ها در رابطه با كالبدي ) اوزان گزينه6جدول (

    

  كالبدي
روشنايي 

 تهويهو 
 گره دسترسي

وسعت 

فضاي 

 استفاده

ميزان 

دخالت 

در 

 محيط

تعامالت 

 اجتماعي
 فرهنگ

  مدت

 زمان

امكان 

حضور 

در 

 محل

كيفيت 

محيط 

 شهري

فضاي 

 سبز

وزن 

  نهايي

روشنايي و 

 تهويه
1 1

3�  1
3�  1

5�  1 1
5�  1 1 1 1 1 0.052 

 دسترسي
3 1 3 1

5�  3 1 1 1 1 1 1 0.104 

مديريت و 

 نگهداري
3 1

3�  1 1 1 3 1 1 1 1 3 0.105 

وسعت 

فضاي 

 استفاده

5 5 1 1 5 1 1 1 1 1 3 0.148 

ميزان 

دخالت در 

 محيط

1 1
3�  1 1

5�  1 1 1 1 1 1 1 0.068 

تعامالت 

 اجتماعي
5 1 1

3�  1 1 1 3 5 1 7 3 0.152 

 فرهنگ
1 1 1 1 1 1

3�  1 1 1 1 3 0.086 

 مدت زمان
1 1 1 1 1 1

5�  1 1 1 1 1 0.075 

امكان 

حضور در 

 محل

1 1 1 1 1 1
5�  1 1 1 1 1 0.075 

كيفيت 

محيط 

 شهري

1 1 1 1 1 1
7�  1 1 1 1 1 0.072 

 فضاي سبز
1 1 1

3�  1
3�  1 1

3�  1
3�  1 1 1 1 0.058 



 

  اجتماعيها در رابطه با  ) اوزان گزينه7جدول (

  

  

  اجتماعي
روشنايي 

 و تهويه
 گره دسترسي

وسعت 

فضاي 

 استفاده

ميزان 

دخالت 

در 

 محيط

تعامالت 

 اجتماعي
 فرهنگ

  مدت

 زمان

امكان 

حضور 

در 

 محل

كيفيت 

محيط 

 شهري

فضاي 

 سبز

وزن 

  نهايي

روشنايي و 

 تهويه
1 1 1 1 1 1

5�  1
3�  1 1 1 1

3�  0.06 

 دسترسي
1 1 1 1 1 1

3�  1 1 1 1 1
3�  0.07 

مديريت و 

 نگهداري
1 1 1 1 1 1

5�  1
3�  1 1 1 1

3�  0.06 

وسعت 

فضاي 

 استفاده

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.086 

ميزان 

در دخالت 

 محيط

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.086 

تعامالت 

 اجتماعي
5 3 5 1 1 1 5 3 1 3 3 0.198 

 فرهنگ
3 1 3 1 1 1

5�  1 1 1 1 3 0.1 

 مدت زمان
1 1 1 1 1 1

3�  1 1 1 1 1 0.077 

امكان 

حضور در 

 محل

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.086 

كيفيت 

محيط 

 شهري

1 1 1 1 1 1
3�  1 1 1 1 1 0.077 

فضاي 

 سبز
3 3 3 1 1 1

3�  1
3�  1 1 1 1 0.095 



 

  طبيعيها در رابطه با  ) اوزان گزينه8جدول (

  

  طبيعي
روشنايي 

 و تهويه
 دسترسي

مديريت 

و 

 نگهداري

وسعت 

فضاي 

 استفاده

ميزان 

دخالت 

در 

 محيط

تعامالت 

 اجتماعي
 فرهنگ

  مدت

 زمان

امكان 

حضور 

در 

 محل

كيفيت 

محيط 

 شهري

فضاي 

 سبز

وزن 

  نهايي

روشنايي 

 و تهويه
1 1 1 1 1 1

5�  1 1 1 1 1
3�  0.068 

 دسترسي
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3�  0.079 

مديريت 

و 

 نگهداري

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5�  0.075 

وسعت 

فضاي 

 استفاده

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3�  0.079 

ميزان 

دخالت در 

 محيط

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.087 

تعامالت 

 اجتماعي
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5�  0.087 

 فرهنگ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5�  0.075 

مدت 

 زمان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.087 

امكان 

حضور در 

 محل

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.087 

كيفيت 

محيط 

 شهري

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.087 

فضاي 

 سبز
3 3 5 3 1 5 5 1 1 1 1 0.182 



 

  ) مؤثرترين مولفه ها در رسيدن به رضايتمندي از فضاي شهري9جدول (

 از فضاي شهري  مؤثرترين مولفه ها در رسيدن به رضايتمنديانتخاب 

 طبيعي اجتماعي كالبدي معيارها

ب 
خا

انت

ه 
زين

گ

ي
هاي

ن
 ANP0,03 0,83 0,14 وزن 

  ها در رابطه با هر معيار وزن گزينه گزينه ها

 0,058 0,068 0,06 0,052 تهويهروشنايي و 

 0,074 0,079 0,07 0,104 دسترسي

 0,065 0,075 0,06 0,105 مديريت و نگه داري

 0,094 0,079 0,086 0,148  وسعت فضاي استفاده

 0,082 0,087 0,086 0,068 ميزان دخالت در محيط

 0,187 0,087 0,198 0,152 اجتماعي تعامالت

 0,097 0,075 0,1 0,086  فرهنگ

 0,076 0,087 0,077 0,075  استفاده از محيط مدت زمان

 0,084 0,087 0,086 0,075 امكان حضور در محل 

 0,075 0,087 0,077 0,072  كيفيت محيط شهري

 0,091 0,182 0,095 0,058  فضاي سبزپوشش گياهي و 

        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري    ----4444

) مهمترين عاملي اسـت  0,187بدست آوردن بيشترين مقدار شاخص(با  "تعامالت اجتماعي  "برطبق نتايج بدست آمده گزينه 

 كه بيشترين تاثير را در رضايتمندي دارد.

 ) دومين عامل0,097بابدست آوردن امتياز( " فرهنگ "برطبق نتايج بدست آمده گزينه

 ) سومين عامل0,094با بدست آوردن امتياز( " وسعت فضاي استفاده "گزينه 

  هستند. فضاي شهري) چهارمين عامل در رضايتمندي از 0,091با بدست آوردن امتياز( "فضاي سبز پوشش گياهي و  "گزينه

در فضاي شهري در مولفه هاي اصلي نقش مهمي محيطي پژوهش مي توان دريافت هنر با توجه به مولفه هاي بدست آمده در 

ايفا ميكند به طوري كه مي توان اين نتيجه را گرفت كه مولفه هاي هنر محيطي در چهار مولفـه رضـايت از فضـاي شـهري      را

دخيل است.و ارتقا سطح كيفيت محيطي با استفاده از هنر محيطي در هر يك از اين مولفه ها باعث رضايت هرچه بيشتر افـراد  

 از محيط ميشود.
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