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چکیده

داشتن شهری زیبا و منظم حق شهروندان است .یکی از مؤلفههای تأثیرگذار در زیبایی شهر ،مبلمان شهری است .مبلمانی
زیبا اگر بهدرستی نصب نشود و اصول اولیه فنی و بصری آن رعایت نشود ،از زیبایی و جذابیت آن کاسته خواهد شد .در
این پژوهش جلوه بصری شیوههای نصب مبلمان شهری مد نظر است .روشکلی برای ارزیابی زیبایی شهری ،ترکیبی از
دو رویکرد مردممحور و کارشناسمحور بوده است که به کمک روش مهندسی کانسی ،مفاهیم زیبایی در ارتباط با نصب
نیمکت شهری بهدست آمد و برای آنکه مشخص شود از بین این مفاهیم کدامیک بیشترین مورد استفاده را در بین
شهروندان و گردشگران در توصیف زیبایی نصب یک مبلمان شهری دارد آزمونی ترتیب داده شد که اولویت اين مفاهيم
عبارتنداز :خوشایندی ،تمیزی ،جذابیت ،ابهت ،سازماندهیشده ،صاف ،قابلاعتماد ،هماهنگی ،تعادل ،قدرتمند ،ساده .در
واقع این کلمات جایگزینی برای مفهوم زيبايي در اين مورد خاص هستند .سپس عواملی که باعث ایجاد مفاهیمی عکس
مفاهیم یاد شده میشوند بررسی و اولویتبندی شدند تا عاملهای مؤثر بر جلوه بصری شیوههای نصب مبلمان شهری
بهدست آید .شیوههای نصب مرسوم جهت ثابت نگه داشتن مبلمان در بستر مورد نظر ،مشخص و بررسی شد .ارزشیابی
این شیوههای نصب ،براساس عاملهای مؤثر در زیبایی در محدوده مورد مطالعه که خیابان پیادهگذر تربیت در منطقه
هشت شهرداری تبریز بوده انجام پذیرفت و مشخص شد که نصب مستقل ،بهترین جلوه بصری را در میان شیوههای نصب
مرسوم دارد .در پایان پیشنهاداتی برای هرچه زیباتر دیده شدن و زیبا ماندن محل و شیوه نصب یک مبلمان شهری با
توجه به مخاطب قرار دادن طراحان ،تولیدکنندگان و مسئولین شهری ارائه شد .میتوان نتایج نظرسنجی انجام گرفته
و پیشنهادات ارائه شده را برای دیگر عناصر و مبلمان شهری که دارای شیوه نصب مشابه مبلمان مورد مطالعه در این
پژوهش (نیمکت) هستند ،تعمیم داد.

واژگان کلیدی :شیوه نصب ،مهندسی کانسی ،تبریز ،مبلمان شهری ،نیمکت.
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مقدمه

توسعه نامناسب و رشد سريع کالن شهرها ،بدون تمهيدات و زيرساختهاي الزم ،پيامدهاي منفي عديدهاي را بر
بخشهاي مختلف يک شهر بههمراه داشته است که در اين ميان ساماندهي کاربريهاي عمومي و محيطهاي شهري آن
از جمله :مبلمان شهري ،يکي از رهيافتهاي سازنده شهرسازي پايدار بهشمار ميآيد که با هدف بهبود کيفيت محيط
شهري و برآوردن نيازهاي مختلف انساني صورت ميپذيرد .یکی از این نیازهای انسانی در فضاهای شهری ايجاد محيطي
زيبا ،منظم ،جذاب و متنوع براي شهروندان ميباشد ( .)Zangi Abadi & Tabriz, 2008, p. 5شهرها و کالن شهرهای ما
پر شده است از انواع عناصر و مبلمانهای نازیبا و بهندرت زیبا که به لحاظ فرمی و تنوع ،تفاوتهای کمی در شهرهای
مختلف دارند .با وجود این بسیار دیده میشود که مبلمانهایی با ظاهر و طراحی مناسب ،بهگونهای نازیبا و بدون دقت و
کج سلیقه در بستر خود نصب میشوند یا بعد از مدت کوتاهی پس از نصب ،محل نصب آنها به بستر دچار تغییر شده و
آراستگی و جلوه بصری مناسب خود را از دست میدهند که این موضوع تأثیری سوء بر مبلمان و زیبایی محیط اطراف
میگذارد و موید اهمیت و ضرورت این پژوهش است.
مبلمان شهري بيش از هر گروه ديگر از محصوالت با توده مردم ارتباط مستقيم دارد و يکي از ارکان تشکيلدهنده سيماي
شهر است ،بدين لحاظ موضوع طراحي ،ساخت ،نصب ،جانمايي و تعمير و نگهداري آنها به مطالعات عميق و دقيقي نياز
پيدا ميکند .شهر تبريز بهعنوان يکي از کالن شهرهاي ایران و با توجه به قدمت و تاريخ اين شهر و وجود گردشگران
داخلي و خارجي و بازديدهاي پرشماري که از آن ميشود ،ضرورت توجه به مبلمانهاي موجود در آن از دیدگاههای یاد
شده بدیهی است .مورد مطالعاتی در این پژوهش ،نیمکتهای موجود در منطقه تاریخی -فرهنگی شهر تبریز واقع در
منطقه هشت این شهر میباشد که توجه گردشگران داخلی و خارجی زیادی را به خود جلب میکند.
نیمکت یکی از پرکاربردترین مبلمانهای شهری در کشور ماست .در اینجا مکانيابي و موقعيت قرارگيري مبلمان شهري
در فضا مد نظر نيست ،بلکه مسائل مرتبط با نصب 1يك مبل شهري كه بر موارد ديگري همچون طراحي ،توليد و جانمايي
مؤثر است موضوع بحث ميباشد .پيش فرض آن است که يک مبل شهري طراحي و توليد شده و باید نصب شود.

 .1مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 -1-1فضای شهری ،زیبایی شهری و مبلمان شهری
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شهر و زندگي شهرنشيني بارزترين دستاورد انديشه و تالشهاي بشري است .زيباييهايش ،يادگار انديشهها و تالشهاي
درست و زشتيهايش ،ثمره كاستيها و رفتارهاي نادرست انسان است .تركيب صحيح مجموعه عناصر شهري و فرهنگ
شهري است كه ميتواند راحتي ،رفاه و ايمني را به جنبه اجتماعي زندگي بشر هديه كند (Madani pour, 2000, p.
 .)216فضای شهری جزئی از ساخت شهر است که از کلیت هماهنگ و پیوسته برخوردار بوده ( )Mumford, 1961از حیث
فیزیکی دارای بدنه محصورکننده ( )Tavasoli, 1997میباشد .این فضا باید واجد نظم و زیبایی بوده و برای فعالیتهای
شهر سازمان پیدا کند ( )Zucker, 1956شرط اساسي براي اينکه يک فضا ،فضاي عمومي شهري تلقي شود اين است که
در آن تعامل و تقابل اجتماعي صورت گيرد ،فضاي شهري عنصري سازمانيافته ،آراسته و واجد نظم است که بهصورت
بستري براي فعاليت رفتارهاي انساني عمل مينمايد (.)Pakzad, 2006, p. 81
با رشد شتابان شهرنشيني از دهه  40تاکنون هويت شهري فراموش شده و تمام توجهات مديران شهري به کميتها در
مسائل شهري بوده است و کمتر عناصری همچون سازمانیافتگی و آراستگی و نظم مورد توجه بوده است که از موارد
بنیادین زیبایی شهری است.
زیبایی و تعاریفی که از زیبایی در فضاهای شهری ارائه میشود تحت تأثیر فرهنگها و مدلهای فرهنگی حاکم در هر
شهر قرار میگیرد که بر این اساس مفهوم زیبایی و تعابیر و تعاریفی که از آن میشود تغییرپذیر و نسبی خواهند بود
( .)Behzadfar & Ilka, 2012اما در این میان عواملی وجود دارند که بهعنوان مظاهر زیبایی شهری در همه جا شناخته
میشوند مانند رنگ ،نور ،فرم ،مواد و مصالح .یکی از بخشهای اصلی فعالیتهای زیباسازی در حوزه مدیریت شهری،
مبلمان شهری است.
مبلمان شهري به مجموعه وسيعي از وسايل ،اشياء ،دستگاهها ،نمادها ،خرده بناها ،فضاها و عناصري گفته ميشود
كه چون در شهر و خيابان و در كل فضاي باز نصب شدهاند و استفاده عمومي دارند ،به اين اصطالح معروف شدهاند
( .)Mortazai, 2002, p. 20براساس اصول شهرسازی ،مبلمان شهری باید با در نظر گرفتن رفتارهای اجتماعی و فرهنگی
شهر مورد نظر طراحی و نصب شوند .اثاثيه و تجهيزات خياباني در هويت بخشيدن به يک مکان با ايجاد يا اصالح فضاهاي
شهري کمک مؤثري ميکنند ( .)Said Nia, 1999, p. 16شهروند فردی است که در ساختار اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و
اقتصادی جامعه حضور دارد و در تصمیمگیری و شکلدهی آن مستقیم یا غیرمستقیم مؤثر است
( .)Pour Tahmasebi & Tajour, 2011, p. 5حقوق شهروندی ناظر بر حقوق فطری انسان است؛ سلب ناشدنی و غیر قابل
تخلف است.
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( .)Dastmalchian, 2011, p. 4یکی از نیازهای فطری انسان نیاز به زیبایی و نظم است.
داشتن شهری زیبا تأثیری مثبت بر رفتار و هنجارهای اجتماعی شهروندان دارد و مبلمان شهری تأثیری مستقیم بر
زیبایی و آراستگی شهری دارد و یکی از عوامل زیبا درک شدن مبلمانهای شهری ،زیبایی و آراستگی در نصب آنها
است .چگونه میتوان به زیبایی در نصب یک مبلمان شهری دست یافت و آن را حفظ کرد؟

 -1-2مهندسی کانسی

مهندسی کانسي یکی از روشهایی است که قابلیت ترجمه دریافتها ،احساسات و خواستههای درونی مشتریان درباره
محصوالت به عاملهای متغیر ادراکی مشخص طراحی در محصوالت را داراست (.)Kelini & Khorram, 2008, p. 154
همانگونه که شوته 2توصیف میکند :مهندسی کانسی بههیچ عنوان درصدد توسعه تئوری و یا ابزاری جدید نیست.
کانسی یک متدولوژی فراگیر است که شامل قواعدی برای تعامل ابزارهای مختلف با هم با هدف تعیین تأثیر ویژگی یک
محصول خاص بر ادراک و احساس کاربران است ( .)Levy, 2013, p. 87اگر فرآیند طراحی محصول را شامل این سه
مرحله :اطالعات ،3تولید ایده 4و ارزیابی 5در نظر بگیریم ،اکثر مطالعات در حوزه مهندسی کانسی در دو فاز تولید ایده و
ارزیابی متمرکز است هرچند که مسیر فرآیند طراحی ،بین دو حالت مهندسی کانسی رو به جلو 6یا مهندسی کانسی رو
به عقب 7خواهد بود (.)Nagamachi, 2002, p. 20
شکل  :1تجسم چرخه مهندسی کانسی

()Bouchard, 2003, p. 6

در فرآیند مهندسی کانسی رو به جلو ،محتویات دادههای جمعآوری شده در فاز اطالعات ،در اصل عبارات و کلماتی
هستند که از ارزیابی کاربران قبلی یا متخصصان بازار بهدست آمده است و عناصر طراحی از منابع مختلفی بهدست
طراحان میرسد .در فرآیند مهندسی کانسی رو به عقب ،این نتایج ارزیابی است که دادهها را تشکیل میدهد (Bouchard,
 .)2003, p. 6در این پژوهش از فرآیند مهندسی کانسی رو به جلو استفاده شده است؛ یعنی دادههای طراحی ،از کلمات
و واژگانی که از ارزیابی کاربران قبلی بهدست آمده تشکیل میشود.
واژگان از جمله ابزارهاي کارآمد در شناخت احساسات کاربران در روش مهندسي کانسي محسوب ميشوند .در مهندسي
کانسي ،احساسات ميتوانند با کارکردهاي فيزيولوژيکي مانند اعمال و رفتارهاي افراد ،حرکات بدن و صورت ،واژگان و
پاسخهاي فيزيولوژيک (مانند ضربان قلب) بيان شوند .واژهها انعکاسدهنده عناصر کانسي هستند و در واقع به کمک
کلمات ،آن چه در ذهن افراد ميگذرد توضيح داده ميشود (.)Khodadadeh & Tolou, 2008, pp. 59-65
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مبلمان شهری اغلب با توجه به هزينه پايين آنها انتخاب شده و توجهاي به مناسب بودن ،دوام و امتيازهاي زيبايي
شناختي آنها نميشود و بيشتر بيانگر نگرشي مصلحتگرايانه است تا روش طراحي سنجيده (.)Said Nia, 1999, p. 17
میتوان سه نوع نصب را در حالت کلی برای مبلمان شهری در نظر گرفت:
الف :نصب سطحی :در این روش مبلمان بهطور مستقیم بر روی سطح مانند سطح بتنی به کمک پیچ بولت یا میخ پرچهای
ویژه نصب میشود و یا بر روی سطح ،بدون هیچ ثابتکنندهای قرار میگیرد.
ب :نصب با بلوک بتونی :همانند نصب سطحی است ولی در این روش پایههای مبلمان در داخل بلوکی بتنی (فونداسیون
بتنی) ثابت شده است (به کمک پیچ) و به همین شکل در محل نصب میشود .در این روش سطح بستر مانند سنگ فرش
یا آسفالت میتواند روی این بلوک بتنی قرار بگیرد و سطحی بینقص را در اطراف پایهها ایجاد کند.
ج :نصب ریشهای :در این روش پایههای مبلمان مورد نظر بهطور مستقیم در مخلوط بتن آماده شده قرار میگیرد تا بتن
سفت شده و پایه را نگه دارد.

معماری و شهرسازی آرمانشهر

 -1-3نصب مبلمان شهری

162
شکل  :2الف -نصب بر روی سطح ،ب -نصب با بلوک بتنی ،ج -نصب ریشهای

()www.marshalls.co.uk/commercial

با توجه به بررسی تجربیات نصب در منطقه تاریخی -فرهنگی تبریز ،میتوان انواع شیوه نصب موجود و مرسوم برای
نیمکت را بهصورت خالصه (جدول  )۱گزارش کرد.
جدول  :1شیوههای نصب موجود و مرسوم برای نیمکت در منطقه مورد مطالعه

تصویر شماتیک
نوع نصب

نوع نصب

نصب سطحی
نصب با بلوک بتنی
نصب ریشهای
(به کمک پرچهای
(به کمک پیچ
(کاشت مستقیم در
ویژه)
بولت)
زمین)

درصد استفاده

%40

%5

%35

نصب مستقل
(بدون سیستم
نصب خاص)

نصب به دیوار

%20

%0

 -1-3-1نوع بستر
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میتوان هشت نوع پوشش کف یا بستری که مبلمان شهری بهطور معمول بر روی آنها نصب و بهکارگرفته میشوند؛
شناسایی کرد .ویژگیهای مربوط به انواع پوشش کف ،در جدول  ۲خالصه شده است .اغلب مبلمانهای شهری ،برای نصب
به بستری صاف و بدون شیب نیاز دارند .الزم به ذکر است که در تمامی انواع بسترها اگر نیاز به شیوه کاشت ریشهای باشد،
حفره ایجاد شده در بستر با بتن پر میشود ،همچنین پیچ بولت به کمک بتن در بستر مربوطه ثابت میشود.
جدول  :2انواع بستر نصب و ویژگیهای آن
نوع بستر

موارد کاربرد

نوع نصب مرسوم

ویژگی ظاهری سیستم نصب

بتن

بلوکهای بتنی آماده و با
پیادهروهایی که با بتن (سیمان)
پوشیده شدهاند.

پیچ و مهره

دارای سطحی صاف و یا متخلخل است.
نصبی مستحکم و قابل قبول را ایجاد میکند.
ظاهری مدرن دارد.

سنگ فرش

بیشتر در پیادهروها و پارکها

آسفالت
خاک و ماسه

هم بهصورت کاشت ریشهای متناسب کردن چینش سنگ فرش در اطراف
انجام میشود و هم به کمک یاپههای مبلمان کمی مشکل بوده و ممکن
است عدم هماهنگی را بهدنبال داشته باشد.
پیچ و مهره

عالوه بر سطح خیابانها ،بر
روی جداول بتنی خیابانها و یا
پیادهروها هم دیده میشوند.

پیچ و مهره یا کاشت
ریشهای

پایه مبلمانهای کاشته شده در آسفالت
میتواند به قیر آغشته شود و یا در حین
پرکردن حفره اطراف آن ،آسیب ببیند.

در وسط جداول خیابان و یا
باغچههایی که در کنار خیابانها
و پیادهروها وجود دارد.

کاشت مستقیم یا همان
ریشهای

مزیت این بستر آن است که سیستم نصب
(اطراف پایهها و پیچ و مهرهها) میتواند از
دید مخفی شوند .ولی گل آلود و کثیف شدن
اطراف پایهها از معایب آن است.

ارزیابی برصی شیوههای نصب مبلامن شهری به روش مهندسی کانسی
شامره صفحه مقاله159-171 :

چمن

در پارکها و باغچههای اطراف
خیابانها و پیادهروها میتوان
این بستر را دید.

کاشت مستقیم یا همان
ریشهای

رشد چمن میتواند سیستم نصب را پنهان
کند ولی از طرفی آبیاری و هرس کردن
چمن میتواند به پایهها و سیستم نصب
آسیب وارد کند.

سنگ

بستر سنگی کمتر از دیگر
بسترها میزبان مبلمان شهری
است (پیادهرو و پارکها).

پیچ و مهره (بولت) میخ
پنوماتیکی
و بستهای خاص

نصب روی سنگ ،ظاهری خوشایند و بینقص
را تداعی میکند .سوراخ کردن و نصب
مبلمان در این بستر کمی مشکل دارد.

دیوارهای
آجری

نصب به دیوار کمتر دیده
میشود مگر شرایط نصب روی
سطح امکان نداشته باشد و یا
مشکل آفرین باشد.

پیچ و مهره (بولت) میخ
پنوماتیکی

معموالً سیستم نصب در این نوع بسترها در
دید مستقیم کاربر نیست و ظاهری مدرن را
تداعی میکند.

نصب به دیگر عناصر شهری
نصب به دیگر کمتر دیده میشود مگر در موارد
عناصر شهری خاص :کاهش هزینههای نصب،
کمبود فضا در محل نصب.

پیچ و مهره و بستهای
خاص
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به حداقل رساندن پایهها و متعلقات نصب.

 -1-3-2فرآیند نصب

میتوان مراحل نصب مبلمانهای شهری را با توجه به نوع نصب ،در جدول  3خالصه کرد.
جدول  :3مراحل نصب مبلمان مورد بررسی با توجه به نوع نصبهای مرسوم

مرحله
اول

مشخص کردن محل
قرارگیری پایه یا پایهها

مشخص کردن محل
قرارگیری پایه یا پایهها

مشخصکردن محل ایجاد
سوراخ به کمک مداد یا
ابزاری مشابه

مشخصکردن محل ایجاد سوراخ
به کمک مداد یا ابزاری مشابه

مرحله
دوم

حفر زمین زیر پایهها

حفر زمین زیر پایهها

سوراخ کردن محل
مشخص شده به کمک
دریلهای چکشی

سوراخ کردن محل مشخص شده
به کمک دریلهای چکشی

مرحله
سوم

ریختن بتن مورد نظر
در حفره ایجاد شده

ریختن بتن مورد نظر در
حفره ایجاد شده

تمیز کردن سوراخ ایجاد
شده با برس سیمی یا
فشار باد

تمیز کردن سوراخ ایجاد شده با
برس سیمی یا فشار باد

مرحله
چهارم

قرار دادن پایهها درون
بتن

قرار دادن پیچهای بولت
در سوراخ تعبیه شده در قرار دادن مهره ویژه ،درون
سوراخ
پایههای مبل مورد نظر و
محکم کردن مهره آن
قرار دادن پیچهای بولت
متصل شده به پایهها
درون بتن

قرار دادن دقیق مبلمان
مورد نظر روی سوراخها

قرار دادن مهره ویژه ،درون
اپوکسی

مرحله
ششم

انتظار تا زمان سخت
شدن بتن

پایدار ساختن مبل بر
روی حفره پر از بتن

قرار دادن واشرها و پیچ
باالیی در جای مورد نظر

صبر کردن تا زمان سخت شدن
رزین اپوکسی

مرحله
هفتم

-

تا زمان سخت شدن بتن
صبر کردن

پیچاندن پیچ باالیی و
سفت کردن آن

قرار دادن دقیق مبلمان مورد
نظر روی سوراخها

مرحله
هشتم

-

محکم کردن مهرههای
پیچ بولت

-

قرار دادن واشرها و پیچ باالیی در
جای مورد نظر

مرحله
نهم

-

-

-

پیچاندن پیچ باالیی و سفت
کردن آن

  شماره  .23تابستان 1397

پایدار و متعادل ساختن
مرحله
مبل بر روی حفره پر
پنجم
از بتن

تزریق رزین اپوکسی در سوراخ
ایجاد شده به کمک تفنگهای
ویژه این کار

معماری و شهرسازی آرمانشهر

نصب ریشهای
(کاشت مستقیم در
زمین)

نصب با بلوک بتنی
(به کمک پیچ بولت)

نصب سطحی (به کمک
میخ پرچهای ویژه)
()masonry anchor

نصب سطحی (به کمک میخ
پرچهای ویژه به همراه اپوکسی)
()masonry anchor
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 -1-4زیبایی در نصب مبلمان شهری

زیباییشناسی برخالف علوم طبیعی ،تأثیر عاطفی دارد و نمیتوان آن را در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار داد .از یك
طرف ،زیباییشناسی همانند روانشناسی ،با حاالت و عوالم درونی انسانی ،یعنی ادراك و عاطفه ،غم و شادی ،زیبایی
و اراده و غریزه سروكار دارد و از طرف دیگر ،مفهوم و احكام آن به شدت نسبی است ( .)Yousefian, 2000زيبايي چهار
نوع اساسي دارد -1 :زيبايي محسوس  -2زيبايي نامحسوس طبيعي  -3زيبايي معقول ارزشي  -4زيبایي يا جمال مطلق
( .)Jafari, 2007, p. 162زيبايي نوع اول محسوس و بهوجود آورنده انبساط لذت بار حسي در همه مردم است .نوع دوم
يعني زيبايي نامحسوس طبيعي مانند آزادي و علم مطلق .زيبايي به معناي سوم مانند عدالت ،عفت ،حکمت ،شجاعت و
ديگر وارستگيهاي روحي که ناشي از آگاهي و آزادي ميباشد .با توجه به در معرض دید بودن مبلمان شهری در فضای
عمومی شهرها و با هدف ایجاد انبساط لذت در شهروندان ،زیبایی نوع اول یعنی زیبایی محسوس ،در این نوشتار در
اولویت میباشد.
سه رويکرد گسترده و عمده بهمنظور درک عقايد چون زيبايي و ذوق وجود دارد .الف :مطالعه و بررسي مفاهيم
زيباييشناسي يا به عبارت دقيقتر تحليل "زبان نقد" که در آن سنجشهاي ويژه مشخص ،و منطق و توجيح آنها ارائه
ميشود .ب :بررسي فلسفي بعضي از حاالت ذهن ،عکسالعملها ،نگرشها و عواطف که درگير تجربه زيباييشناختي
هستند .ج :مطالعه و بررسي فلسفي اشياء زيباييشناسي ( .)Hesperz, 2000, p. 79در این پژوهش با توجه به ماهیت شی
مورد تحلیل که یک محصول عمومی نصب شده در شهر میباشد ،جهت سنجش زیبایی از روش مطالعه و بررسی مفاهیم
زیبایی استفاده شده است و جهت بهدست آوردن این مفاهیم از روش مهندسی کانسی استفاده شد.

 -1-4-1تعیین مؤلفههای زیبایی در نصب مبلمان شهری

  شماره  .23تابستان 1397

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

چنانچه زيبايي به دو بخش زيبايي تزئيني و زيبايي کاربردي تقسيم شود ،ميتوان گفت زيبايي در محصوالت صنعتي،
تنها جنبه تزئيني صرف ندارد بلکه حالتي کاربردي مييابد که اين موضوع بر اهميت وجود زيبايي در محصوالت صنعتي
داللت دارد .جنبه تزئيني زيبايي محصول ،در ارتباط با نيازهاي احساسي کاربر تعريف ميشود و حاصل آن ،پاسخگويي به
نيازهاي واالي روحي مخاطب و افزايش سطح کيفي زندگي وي است (.)Hakimi Tehrani, 2010, p. 127
یکی از عمدهترین نیازهای احساسی کاربران نیاز به زیبایی است .با توجه به آنکه اصطالح زیبایی گنگ و مبهم و از
نظر مفهومی ،ذهنی است ،جهت پاسخگویی به این نیاز باید ابتدا دانست که کاربر برای یک محصول خاص یا قسمتی از
آنچه برداشت و پیشینه ذهنی از توصیف زیبایی دارد .به عبارت دیگر چه مفاهیمی باید در ذهن کاربر با دیدن محصول
شکل گیرد تا آن محصول را زیبا تصور کند .برای رسیدن به این مفاهیم و توصیفات از مهندسی کانسی کمک گرفته شد.
میخواهیم بدانیم کابران (که در اینجا شهروندان و گردشگرها هستند) با موضوع مورد نظر که جلوه بصری شیوه نصب
نیمکت است و غالباً ارتباط تصویری و بینایی با آن دارند ،در زیبا دانستن یا ندانستن یک شیوه نصب چه ذهنیتها و
مفاهیمی را مالک قرار میدهند .وقتی این مفاهیم و ذهنیتها مشخص شد ،طراحی و رسیدن به یک شیوه نصب زیبا از
دید شهروندان کار چندان سختی نخواهد بود .برای رسیدن به این مؤلفههای زیبایی ،از روش مهندسی کانسی استفاده
شد.
ابتدا هر آنچه واژه که احتمال میرفت در گستره توصیف زیبایی شیوه نصب یک مبلمان شهری قرار بگیرد ،گردآوری
شدند و هیچ ارزیابی خاصی روی آنها صورت نگرفت .این واژگان از منابع مختلف مانند :کتابها ،مجالت ،رسانهها،
اینترنت و مصاحبه با شهروندان جمعآوری شدند .سپس کلمات مترادف با هم ادغام و یک کلمه از بین آنها بهعنوان
نماینده انتخاب شد .این مرحله چند بار تکرار شد تا نهایتاً  11واژه با توجه به گروه هدف و شیوه نصب (جدول )1انتخاب
شد .این کلمات عبارتند از:
هماهنگ ،ابهت ،8تميز ،صاف ،ساده ،سازماندهیشده ،خوشایندی ،تعادل ،جذابیت ،قدرتمند ،قابل اعتماد.

 .2روش پژوهش

این تحقیق ،پژوهشی تحلیلی -کاربردی است و در حوزه مطالعات میدانی ،روش پیمایشی با ابزار گردآوری داده بهصورت
مشاهده و پرسشنامه میباشد که در قالب مطالعهای کاربردی ،به تجزیهوتحلیل دادههای مورد بررسی میپردازد .پرسش
اصلی پژوهش آن است که چه عواملی در نازیبایی و زشت دیده شدن ظاهر شیوههای مرسوم در نصب مبلمان شهری
شهرهای ما دخیل هستند و چگونه میشود آنها را کنترل کرد .برای شناسایی و ارزیابی شیوههای نصب مبلمان شهری
تعداد  ۵۶پرسشنامه در میان شهروندان و گردشگران در منطقه مورد مطالعه توزیع شد .پرسشنامه در ساعات مختلف روز
در بین اقشار مختلف منطقه توزیع و دادههای بهدست آمده در نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل شد.

ارزیابی برصی شیوههای نصب مبلامن شهری به روش مهندسی کانسی
شامره صفحه مقاله159-171 :
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 .3ارزیابی شیوههای نصب

دو رویکرد و روش کلی برای ارزیابی زیبایی شهری وجود دارد که عبارتند از :رویکرد کارشناسمحور و رویکرد مردممحور.
ارزیابیهای مردممحور از اعتمادپذیری باالیی برخوردارند .اعتمادپذیری درونی معیارهای کیفیت زیباشناختی در گروههای
کوچک تا متوسطی از مشاهدهگران و قضاوتکنندگان ( 5 - 30نفر) بسیار باال بوده است .معمولترین روش غیر کمی،
پرسشنامه یا نظرسنجی کالمی است (.)Karimi moshaver, 2013, p. 50
انجام پژوهش براساس نظر مردم ،نیاز به جمعبندی توسط کارشناسان و متخصصین و ارائه در قالب پیشنهادات کالبدی
و فضایی دارد .در این پژوهش نتایج حاصل از نظرسنجی مردمی مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج بهصورت پیشنهاد ارائه
میشود.
در اینجا از فن ارزیابی زیبایی به روش انتخاب و مردم محور استفاده شده است از افراد خواسته میشود که پسند یا عالقه
خود نسبت به اشیاء را با انتخاب یکی بر دیگری (روش مقایسه جفتی) یا توسط یک معیار درجهبندی شده در مورد شی
منفرد نشان دهند .برای آنکه مشخص شود از بین  11واژه انتخاب شده به روش کانسی کدامیک بیشترین مورد استفاده
را در بین شهروندان و گردشگران در توصیف زیبایی نصب یک مبلمان شهری دارد ،آزمونی در خیابان پیادهگذر تربیت،
واقع در منطقه تاریخی فرهنگی تبریز ،ترتیب داده شد.

 -3-1معرفی نمونه موردی

شهر بزرگ تبريز با تمدن ديرينه و دير پاي خود يکي از مراکز مهم تحوالت اجتماعي و سياسي کشور در طول قرنهاي
گذشته بهشمار آمده و هميشه معمار قسمت زيادي از اتفاقات صورت گرفته در سرزمين ايران بهحساب ميآمد .در
بین مناطق دهگانه شهر تبريز ،منطقه هشت تاريخي و فرهنگي از ويژگيهاي چندي برخوردار است از جمله مرکزیت
شهری و واقع بودن اماکن تاریخی و فرهنگی در آن .این آزمون در منطقه تاریخی -فرهنگی ،خیابان پیادهگذر تربیت
بزرگ که یک خیابان ویژه برای عبور عابرین پیاده میباشد و اتومبیلها در آن حق تردد ندارند انجام گرفت .این خیابان
دارای ساختمانهای تاریخی و پاساژها و مغازههای پوشاک و یکی از مراکز خرید اصلی شهر تبریز میباشد .انتخاب
شرکتکنندگان بهصورت تصادفي و براساس بومی با غیربومی بودن (گردشگر) صورت پذيرفت.
شکل  :3پالن پیاده گذر تربیت بزرگ ،محل انجام آزمون

آزمون باید صرفاً روي ويژگيهاي بصري شیوه نصب انجام میگرفت به همین جهت از طريق تصاوير دوبعدي فقط
ويژگيهاي بصري احساسات کاربران مورد مطالعه قرار گرفت .بههمان صورت که در عمل نيز شهروندان عادي در اکثر
موارد با ديدن شرايط و نحوه نصب يک مبلمان شهري با آن ارتباط بصري برقرار ميکنند.
در اين مطالعه سعی شد از همه سنین و جنسیتها و بافتهای اجتماعی استفاده شود؛ همانگونه که در سطح شهر از هر
قشر و سن و جنسیتی وجود دارند .این مطالعه روی 56زن و مرد با ردههای سنی مختلف و  ۴۵گردشگر صورت پذيرفت.
چهار تصویر که شامل چهار شیوه نصب مختلف و دارای تفاوتهای زیبایی از دید نگارندگان بوده تهیه و به همراه ليست
واژگان نهايي کانسي ( 11کلمه) مورد مطالعه و آزمون قرار گرفتند تا به کمک واژگان ،ويژگيهاي زیبایی شیوه نصب
شناسايي شود .هر تصویر در يک برگ  A4جداگانه با پس زمینه خاکستری روشن به صورت افقی قرار گرفتند .در ضمن
برای حذف تأثیر رنگ ،تمامی تصاویر بهصورت سیاه و سفید چاپ شدند .سعی شد هر چهار تصویر در یک زاویه دید و با
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ابعاد یکسان و از یک نوع محصول (نیمکت) باشند و به گونهای کادربندی شوند که شیوه نصب در نقطه طالیی و کانونی
دید بیننده باشد .در برگه مربوطه و در قسمت پایینی تصویر ،آن  11کلمه در جدولی آورده شد که جا برای تیک زدن
هر واژه وجود داشته است ،تا فرد برداشت ذهنی خود را از تصویر مربوطه در قالب آن کلمات مشخص کند (جدول .)4
الزم به ذکر است که هنگام نظرسنجي از شرکتکنندگان ،مصاحبه نيز صورت پذيرفت .هم چنين تغييرات چهره و
واکنشهاي آنها هنگام بررسي طرحها به دقت مورد ارزيابي قرار گرفت .تصاویر نیمکت بهگونهای کادربندی شدهاند که
کیفیت و چگونگی نصب آنها برای مصاحبه شونده بهراحتی قابل تشخیص باشد .همچنین فرم کلی و دیگر اجزای نیمکت
در اولویت قرار نگیرد .نتایج این نظرسنجی در نمودار  1آورده شده است.
جدول  :4چهار شیوه نصب متفاوت جهت مطالعه کلمات کانسی
نیمکت شماره 1

نیمکت شماره 2

نیمکت شماره 3

نیمکت شماره4

نیمکت بتنی است که دارای
شیوه نصب مستقل است.

نیمکت پایه فلزی است که
دارای شیوه نصب سطحی به
کمک بلوک بتنی است.

نیمکت پایه فلزی که دارای
شیوه نصب سطحی به کمک
میخ پرچ ویژه است.

نیمکت تمام فلزی که دارای
شیوه نصب ریشهای است.

نمودار  :1فراوانی درصد یازده کلمه استخراج شده به کمک مهندسی کانسی در ارتباط با چهار نیمکت از دو دیدگاه
شهروند و گردشگر
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 .4تحلیل دادهها

طبق نمودار ،1گستره استفاده از 11واژه بهدست آمده به این ترتیب میباشد :خوشایندی ،تمیزی ،جذابیت ،ابهت،
سازماندهیشده ،صاف ،قابلاعتماد ،هماهنگی ،تعادل ،قدرتمند ،ساده ،که در واقع جایگزین مفهوم زيبايي براي اين مورد
خاص هستند.
نیمکت شماره  1از دید شهروندان در واژههای قابلاعتماد ،خوشایندی و صاف داراي بيشترين فراوانی بوده است و واژههای
سازماندهیشده ،تمیز و قدرتمند کمترین فراوانی را داشتند و از دید گردشگران واژههای خوشایندی ،قابلاعتماد و صاف
داراي بيشترين فراوانی و واژههای ابهت ،قدرتمند و سازماندهی شده کمترین فراوانی را داشتند.
نیمکت شماره  2از دید شهروندان در واژههای تمیز ،خوشایندی و سازماندهی شده داراي بيشترين فراوانی بوده است

ارزیابی برصی شیوههای نصب مبلامن شهری به روش مهندسی کانسی
شامره صفحه مقاله159-171 :
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و واژههای قابل اعتماد ،قدرتمند و تعادل کمترین فراوانی را داشتند و از دید گردشگران واژههای خوشایندی ،تمیز و
سازماندهی شده داراي بيشترين فراوانی و واژههای ابهت ،تعادل و قدرتمند کمترین فراوانی را داشتند.
نیمکت شماره  3از دید شهروندان در واژههای هماهنگ ،قدرتمند و جذابیت داراي بيشترين فراوانی بوده است و واژههای
تعادل ،خوشایندی و صاف کمترین فراوانی را داشتند و از دید گردشگران واژههای جذابیت ،ابهت و تمیز داراي بيشترين
فراوانی و واژههای تعادل ،ساده و قابل اعتماد کمترین فراوانی را داشتند.
نیمکت شماره  4از دید شهروندان در واژههای تعادل ،قدرتمند و قابل اعتماد داراي بيشترين فراوانی بوده است و واژههای
خوشایندی ،تمیز و هماهنگ کمترین فراوانی را داشتند و از دید گردشگران واژههای تعادل ،قابل اعتماد و قدرتمند داراي
بيشترين فراوانی و واژههای خوشایندی ،صاف و سازماندهیشده کمترین فراوانی را داشتند.
با توجه به نتايج حاصله ميتوان چنين استنباط کرد که هرگاه شیوه و سيستم نصب يک مبلمان شهري بهگونهاي باشد
که بتواند احساساتي همچون خوشایندی ،تمیزی ،جذابیت ،ابهت ،سازماندهی شده ،صاف ،قابل اعتماد و هماهنگی را در
بيننده (شهروند يا گردشگر) تقويت کند ميتوان آن نصب را زيبا دانست .با توجه به آنکه شیوههای نصب مورد استفاده
برای اکثر مبلمانهای شهری یکسان بوده و عوامل تأثیرگذار در نازیبا دیده شدن محل نصب نیز تقریباً به یک اندازه بر
آنها مؤثر هستند ،میتوان نتایج نظرسنجی انجام گرفته را برای دیگر مبلمانها تعمیم داد.

 -4-1علل تخریب و نازیبا شدن محل نصب

عواملی وجود دارند که باعث ناخوشایندی ،تمیز نبودن ،عدم جذابیت ،عدم ابهت ،عدم سازماندهی ،ناصافی و غیره در
ذهن بیننده در مواجهه با زیبایی نصب یک مبلمان شهری ميشوند .برای استخراج این عوامل کلیه احتماالت ممکن در
این رابطه جمعآوری و در  ۱۷گروه دستهبندی شدند .از عوامل عمده در تخريب و نازيبا شدن محل نصب مبلمانهاي
شهري که انسانها در آن نقش کمرنگتري دارند ميتوان به این عوامل اشاره کرد :نشست زمين  -جاري شدن سيالب
 فرسودگي طبيعي مواد  -ترکيدگي بر اثر يخ زدگي  -فضوالت حيوان  -ريشه گياهان.و عوامل انسانی عبارتند از :جانمايي نامناسب  -در نظر نگرفتن بستر نصب ونداليزم  -ضعف در طراحي سيستم نصب -
ضعف در مرحله اجراي نصب  -تغيير کاربري مبلمان  -تغيير در جانمايي مبلمان پس از نصب  -استفاده مکرر  -ضعف
در نگهداري و تعمير  -عدم دقت کافي در حمل و نقل  -عدم هماهنگي ديگر سازمانهاي شهري.
این عوامل تأثيرگذار در زيبايي نصب بر حسب درج ه اهميتشان اولويتبندي شدند تا به موارد پراهميتتر بيشتر پرداخته
شود و عوامل کمتأثير ،حذف يا کمرنگتر ديده شوند .اولويتبندي آنها براساس احتمال وقوع آنها و ميزان تأثيرگذاري
و با توجه به هدف اين پژوهش (زيبايي بصري شیوه نصب که با مفاهیم مشخص شده توصيف ميشود) انجام شده است.
هر يک از عوامل تأثيرگذار با هم مقايسه شده و ارزشگذاري 9شدند .هر عامل با یک حرف خاص مشخص شده و پس از
ارزیابی به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( 10)AHPبا وزندهی شاخصها نسبت به یکدیگر سنجیده و ارزیابی شدند و
ترتیب اولویت آنها در جدول  5آورده شده است .هر عاملی که در ردیف باالتری قرار دارد احتمال آنکه آن مسبب نازیبا
شدن نصب یک مبلمان شهری شود بیشتر است .در ضمن ارزش عاملی هر معیار نیز مشخص شده است.
جدول  :5ترتیب اولویت عوامل تأثیرگذار در زیبایی نصب بر حسب درجه اهمیت

ترتیب

عامل تأثیرگذار

ضریب تأثیر ترتیب

عامل تأثیرگذار

ضریب تأثیر

۳

( )Gجانمايي نامناسب

15/153

۱۲

( )Fريشه گياهان

6/153

۴

( )Hدر نظر نگرفتن بستر نصب

14/153

۱۳

( )Pعدم دقت کافي در حملونقل

5/153

۵

( )Iونداليزم

13/153

۱۴

( )Lتغيير کاربري مبلمان

4/153

۶

( )Cفرسودگي طبيعي مواد

12/153

۱۵

( )Aنشست زمين

3/153

۷

( )Oضعف در نگهداري و تعمير

11/153

۱۶

( )Dترکيدگي بر اثر يخ زدگي

2/153

۸

( )Qعدم هماهنگي ديگر
سازمانهاي شهري

10/153

۱۷

( )Eفضوالت حيواني

1/153

۹

( )Nاستفاده مکرر

9/153
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۲

( )Kضعف در مرحله اجراي نصب

16/153

۱۱

( )Mتغيير در جانمايي مبلمان پس از
نصب

7/153

معماری و شهرسازی آرمانشهر

۱

( )Jضعف در طراحي سيستم نصب

17/153

۱۰

( )Bجاري شدن سيالب

8/153
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 -4-2ارزشیابی شیوههای موجود در نصب (براساس عاملهای زیبایی)

احتمال تخريب و نازيبا شدن سيستمهاي نصب موجود در منطقه مورد نظر (منطقه هشت شهرداری تبریز) با توجه
بهعوامل احتمالي نازيبا شدن محل نصب ،مورد ارزیابی قرار ميگيرد تا بهترين و بدترين سيستمهاي نصب با توجه به
هدفي که در اين تحقيق تعيين شده است مشخص شود.
هر سيستم نصب با توجه به هر يک از عوامل تأثيرگذار در زيبايي بصري از  ،100نمرهاي داده ميشود که به آن ارزش
داده شده 11گفته میشود (این امتیاز از  ،۱۰۰میانگین نمراتی است که کارشناسان به آن سیستم نصب دادهاند) .سپس
اين نمره در ارزش آن عامل (که در جدول  5مشخص شد) ضرب شده تا ارزش واقعي 12آن عامل براي آن سيستم نصب
بهدست آيد .با توجه به آنکه این عوامل ،بهصورت منفی بیان شدهاند و ه ر چه امتیاز کمتری از  100نمره بگیرند به نشانه
بهتر بودن آن شیوه نصب از دیدگاه زیبایی است ،در نتیجه ارزشهای عاملی هر عامل معکوس میشود بهطور مثال عامل
 Jکه دارای ارزش عاملی  17/153است به  1/153تبدیل میشود.
جدول  :6ارزشیابی شیوههای نصب موجود با توجه به عوامل تأثیرگذار در زیبایی نصب
نصب مستقل

نصب به ديگر عناصر
شهري
GV
RV
----100
WF*GV

کاشت پايه در زمين

استفاده از پيج و بولت
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RV
--WF*GV

GV
--100

0.49

5

0.49

0.32

5

0.32

5

0.19

5

0.78

20

1.76

0.52

5

0.52

5

5.22

50

1.11

10

5

45

4.44

40

1.11

0.39

5

0.39

5

5.09

65

3.92

50

0.09

5

1.07

55

0.98

50

1.27

65

153/3

0.52

20

1.04

40

1.96

75

1.70

70

153/4

H

2.94

90

2.77

85

1.96

60

2.61

80

153/5

I

0.06

10

0.55

85

0.45

70

0.49

75

153/1

J

0.13

10

0.65

50

0.52

40

0.26

20

153/2

K

4.11

45

3.66

40

2.28

25

0.91

10

153/14

L

0.35

5

0.71

10

2.87

40

0.71

10

153/11

M

0.88

15

4.11

70

2.94

50

3.52

60

153/9

N

0.45

10

2.28

50

1.37

30

1.83

40

153/7

O

1.69

20

2.54

30

1.69

20

4.67

55

153/13

P

0.26

5

1.04

20

2.87

55

2.35

45

153/8

Q

32.85

جمع

14.5

27.92

RV
--WF*GV

GV
--100

RV
--WF*GV

GV
--100

WF

عوامل
تأثير گذار

5

8.3

85

3.92

40

153/15

A

4.57

70

0.65

10

153/10

B

45

1.37

35

153/6

C

1.56

15

153/16

D

10

153/17

E

153/12

F
G

49.27
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نمودار  :2ارزشیابی چهار شیوه نصب موجود با توجه به عوامل تأثیرگذار در زیبایی نصب

با توجه به جدول  6و نمودار  ،2شیوه نصب مستقل با توجه به اینکه کمترین نمره را به خود اختصاص داده است بهترین
گزینه برای به حداقل رساندن بروز عوامل نازیبایی یک شیوه نصب برای مبلمان شهری بهویژه مبلمان مورد نظر (نیمکت)
میباشد .در درجه دوم ،شیوه نصب به دیگر عناصر شهری مورد توجه است.

 .5بحث و نتیجهگیری
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نتایج حاکی از آن است که وضعیت حال حاضر شیوههای نصب مبلمان شهری در منطقه مورد بررسی رضایتبخش نیست،
هر چند که اقداماتی جهت خرید و نصب مبلمانهای بروز و طراحی شده در چند نقطه بهویژه پیادهگذر تربیت دیده شده
است ولی همچنان در نصب این مبلمانهای زیبا و عامهپسند بیدقتی و سهلانگاری دیده میشود .بحث زیبایی در مقایسه
با دیگر مباحث مطرح در مبلمان شهری مانند هزینه و پیمانکار طرف قرارداد در رده بسیار پایینی قرار دارد در حالیکه
بیشترین ارتباط شهروندان با این عناصر شهری از طریق دیدن صورت میگیرد.
طبق نظرسنجي که از شهروندان صورت گرفت و از آنها خواسته شد که زيبايي نصب يک مبلمان شهري را در چند کلمه
مفهومي و با توجه به تصاویر نمایش داده شده به آنها بيان کنند اين مفاهيم به اینترتيب بيشترين بودند :خوشایندی،
تمیزی ،جذابیت ،ابهت ،سازماندهیشده ،صاف ،قابلاعتماد ،هماهنگ ،تعادل ،قدرتمند و ساده ،که در واقع جایگزین
مفهوم زيبايي براي اين مورد خاص هستند .با توجه به آنکه شیوههای نصب مورد استفاده برای اکثر مبلمانهای شهری
یکسان بوده و عوامل تأثیرگذار در نازیبا دیده شدن محل نصب نیز تقریباً به یک اندازه بر آنها مؤثر هستند ،میتوان نتایج
نظرسنجی انجام گرفته را برای دیگر مبلمانها تعمیم داد.
از جمله عواملی که بیشترین تأثیر را در نازیبا دیده شدن محل نصب یا شیوه نصب مبلمانهای شهری در منطقه مورد
مطالعه دارند به ترتیب اولویت به قرار زیر است:
ضعف در طراحي سيستم نصب ،ضعف در مرحله اجراي نصب ،جانمايي نامناسب ،در نظر نگرفتن بستر نصب ،ونداليزم،
فرسودگي طبيعي مواد ،ضعف در نگهداري و تعمير ،عدم هماهنگي ديگر سازمانهاي شهري ،استفاده مکرر ،جاري شدن
سيالب ،تغيير در جانمايي مبلمان پس از نصب ،ريشه گياهان ،عدم دقت کافي در حملونقل ،تغيير کاربري مبلمان،
نشست زمين ،ترکيدگي بر اثر يخزدگي ،فضوالت حيواني.
از میان شیوههای نصب مرسوم جهت ثابت کردن مبلمان در بستر مورد نظر ،بیشترین مورد استفاده در منطقه مورد
بررسی به ترتیب اولویت به قرار زیر است:
• نصب ریشهای (کاشت مستقیم پایهها در زمین)  40-درصد
• نصب سطحی (استفاده از پیچ بولت و میخ پرچهای ویژه) –  40درصد
• نصب مستقل و بدون عملیات خاص –  20درصد
در حالیکه نتایج حاصله از ارزشیابی شیوههای نصب ،براساس عاملهای مؤثر در زیبایی باید به قرار زیر باشد ،یعنی اگر از
شیوه نصب با اولویت بیشتر استفاده شود احتمال نازیبا دیده شدن محل نصب به مراتب کمتر خواهد شد .درصد استفاده
از شیوههای نصب در منطقه مورد بررسی تقریبا عکس حالت ایدهآل میباشد.
 -2نصب به دیوار یا دیگر عناصر شهری
 -1نصب مستقل و بدون عملیات خاص
 -3نصب سطحی (استفاده از پیچ بولت و میخ پرچهای ویژه)  -4نصب ریشهای (کاشت مستقیم پایهها در زمین)
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1. Installation
2. Schütte
3. Information
4. Generation
5. Evaluation
6. forward Kansei Engineering
7. backward Kansei Engineering
 این مفهوم در پرسشنامه برای مخاطب توضیح. در اینجا کلمه ابهت جایگزینی است برای مفهوم جالل و شکوهی که احترام مخاطب را برانگیزد.8
.داده شد
9. Weighting Factor
10. Analytical Hierarchy Process - AHP
11. Give Value
12. Real Value
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