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چکیده
شــهر و فضاهای موجود د ر آن رابطه ناگسستنی با هم د ارند بد ین صورت که شهر فاقد فضای شهری قابل
تصور نمی باشد  .از جمله فضاهای موجود د ر شهر ،فضاهای نیمه عمومی است که کالنتری ها د ر این تقسیم
بند ی گنجاند ه شــد ه اند  .عوامل متعدد ی برکالنتری ها تاثیر گذار هســتند که از جمله آن ها که د ر ارتباط با
کالنتری ها باید مورد توجه د قیق قرار بگیرند ظاهر و کالبد آن هاســت که میتوانند تاثیرات بســیار زیاد ی بر
روح و روان افراد براساس خواسته ها و انتظارات و یا عد م خواسته ها و انتظارات مراجعه کنند گان و کارکنان
کالنتریهــا بگذارند  .بر همین اســاس هد ف اصلی تحقیق ،ارزیابی تاثیر طراحــی فضای کالنتری بر آرامش
روانی مراجعین و کارکنان کالنتری می باشــد  .روش تحقیق مورد نظر توصیفی -تحلیلی و اســتنباطی ،روش
گرد آوری اطالعات مشاهد ات مید انی و کتابخانه ای و ابزار جمع آوری اطالعات ،مصاحبه ،مشاهد ه و تهیه
پرسشــنامه اســت .جامعه آماری اين تحقيق را  200نفر از کارکنان و مراجعه کنند گان به کالنتری ها تشكيل
ميد هند و روش نمونهگیری خوشه ای است .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار  SPSSاستفاد ه شد ه
و د ر نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل اطالعات ،به ارايه راهکار و گزینه پیشنهاد ی اقد ام شد ه است .د ر نهایت
عوامــل کالبد ی از مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل د ر آرامش روحی و روانی مراجعین وکارکنان کالنتری
به شمار میآید که طراحی مناسب کالنتری ،مستلزم مطالعات و بررسیهای د قیق و کارشناسانه برروی وضع
موجود فضا و شناسایی تمام عوامل تاثیرگذار بر آن ها از جمله عوامل اقلیمی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصاد ی و
مذهبی از طرفی ،همچنین د ر نظر گرفتن خواســته و نیازهای استفاد هکنند گان (مرد م و کارکنان کالنتری) از
 -1این مقاله برگرفته شد ه از پروژه تحقیقاتی با عنوان ( ارزیابی تاثیر طراحی فضای کالنتری بر آرامش روانی مراجعین
و کارکنان کالنتری(نمونه مورد ی مناطق  13 ،8 ،4و  14شــهرد اری تهران) ) توســط نویســند ه اول برای د فتر تحقیقات
کاربرد ی معاونت اجتماعی ناجا انجام گرفته شد ه است.
 -2کارشناس ارشد طراحی شهری ،د انشگاه آزاد واحد تهران مرکز

ســوی د یگر می باشد ؛ زیرا د ر نهایت مرد م و کارکنان کالنتری ها بهره برد اران اصلی فضاها هستند  ،بنابراین
د ر نظــر گرفتــن نیازهای آنان د ر طراحی ،تأثیر بســزایی د ر آرامش روحی و روانی و نحــوه ارتباط آن ها با
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یکد یگر می گذارد .
واژه های کلیدی :طراحی فضا ،آرامش روحی و روانی ،مراجعین و کالنتری

مقدمه وطرح مساله

فضاهــای موجود د ر شــهرها بر اســاس نوع هــد ف و کارکرد آن ها د ارای ســاختارهای

متفاوتــی هســتند تا بتوانند نیازهای مورد انتظار آن ها را برطــرف کنند و د ر صورتی که این

ساختارها برخالف تصورات و نیازهای استفاد ه کنند گان از این فضاها باشد باعث د ل زد گی
و نوعــی عد م رضایت د ر آن ها میشــود و مرد م نیز رغبــت و تمایلی برای حضور د ر این

فضاهــا ند ارند .کالنتــری ها نیز به عنوان یکی از مهمترین فضاهــای نیمه عمومی موجود د ر
شــهر از این قاعد ه مستثنی نيســتند و بايد د ارای ارزش های زیباشناسانه باشند و مطابق با این
نیاز طراحی شــوند .که د ر این راســتا توجه به طراحی این فضاها می تواند تاثیر بســزایی د ر

نحوه نگرش مرد م نسبت به کالنتری د اشته باشد ؛ زیرا فعالیت د ر محیط زیبا و با کیفیت باال،
باعث شاد ابی و نشاط افراد می شود .از طرفی د یگر فرسود گی و نبود ارزشهای زیباشناسانه

فضایــی نوعی د ل زد گی برای مراجعین ایــن مکانها ایجاد میکند که بر میزان رضایتمند ی

مراجعیــن از کالنتری ها و د ر کل آرامش روحی و روانی افــراد حاضر د ر کالنتریها تاثیر
بسزایی میگذارد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

کالنتری ها به عنوان فضاهای نیمه عمومی از کاربری های مهم شــهری محسوب میشوند

اهمیت این کاربری ها تا آن جایی است که تهیهکنند گان طرح های جامع و تفصیلی ملزم به

تامین سرانه های مورد نیاز این کاربری ها د ر شهرها می باشند که این موضوع د ر طرح های
جد ید بیشــتر مورد توجه قرار گرفته اســت و یکــی از الزامات تصویب طــرح های مذکور

توســط شــورای عالی شهرسازی و معماری می باشــد .از طرف د یگر کالنتری ها نقش مهم
و تاثیرگــذاری د ر برقراری نظم و امنیت د ر شــهرها د ارند و تاثیر ایــن موضوع تا آن جایی

اســت که ارزش زمین های مناطق مختلف شــهر وابســته به وجود کالنتری های موجود د ر

آن ها می باشــد .نبود این اماکن د ر بســیاری از مناطق می تواند مشکالت فراوانی را از جمله
افزایش جرمخیزی و کاهش امنیت به بار آورد .از جهت کالبد و ظاهر نیز ،کالنتری ها نقش

ســاختارهای کالبد ی متنوع باعث تصویر ذهنی قوی تر نســبت به فضاهای فرســود ه و بد ون
ارزش های زیبا شناســانه می شود که این عوامل ضرورت توجه به این اماکن را بیش از پیش

آشــکارتر می ســازد .اماکنی که با طراحی مناســب و د ر نظرگرفتن ارزش های زیباشناسانه
مطابق خواســته ها و انتظارات اســتفاد ه کنند گان آن ها می توانــد د ر باالبرد ن کیفیت های

محیطی آن گام های موثری د اشــته باشد .زیرا شهروند ان با فضاهایی که مطابق خواسته ها و
نیازهای آن ها طراحی و ساخته شد ه باشند بهتر از فضاهایی که از لحاظ ساختاری د ر شرایط
مناســبی به ســر نمیبرند یا د ر آن ها روابط و اتفاقات غیرقابل پیش بینی رخ می د هد؛ ارتباط

برقرار ميكنند که این موارد تاثیرات مستقیمی بر روح و روان افراد می گذارد.
اهدف تحقیق
هدف كلي

 ارزیابی تاثیر طراحی فضای کالنتری بر آرامش روانی مراجعین و کارکنان کالنتریهدف جزيي

 طراحی فضاهایی که پاسخگوی نیازهای مراجعین و کارکنان کالنتریها باشد.سواالت و فرضیات تحقیق
سواالت تحقیق

 -چگونــه می توان بــا راهکارهای طراحــی باعث آرامــش خاطر مراجعیــن و کارکنان

کالنتری ها شد ؟

 -چگونه می توان با راهکارهای طراحی باعث برطرف کرد ن نیازهای مراجعین و کارکنان

کالنتری ها شد ؟

ارزیابی تأثیر طراحی فضای کالنتری بر آرامش روانی مراجعین و کارکنان کالنتری

مهم و تاثیر گذاری د ر تصویر ذهنی افراد نســبت بــه کالنتری ها د ارند ؛ زیرا محیط زیبا و با

41

روش تحقیق و جامعه آماری

نــوع تحقیق مــورد نظر کاربرد ي  -توســعه اي كــه د ر مواجهه با يك مســئله و براي راه
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حل يابي مســئله انجام شــد ه است و روش بررســی آن توصیفی -تحلیلی و استنباطی ،روش
گرد آوری اطالعات مصاحبه ،مشــاهد ه و پرسشنامه ،روش نمونه گیری بهصورت خوشه ای

(با د ر نظرگرفتن این موضوع که بتواند نمود ی از کل جامعه آماری را نشان بد هد ) می باشد.
جامعة آماري اين تحقيق كاركنان کالنتری های مناطق 13،8،4و  14تهران و مراجعین هستند
كه تعد اد آنها 200نفر بود ه است .د ر اين تحقيق ابتد ا حجم نمونة انتخابي از كل جامعه توسط

رابطه:

تعيين گرد يد ه اســت .سپس با توجه به وجود  2طبقه د رجامعه آماري حجم نمونه انتخابي،

از هر طبقه نيز به صورت تخصيص متناسب و با استفاد ه از رابطه:

تعيين شد ه است و به روش تصاد في ساد ه آزمود ني هاي هر طبقه انتخاب شد ه اند.
روش تجزيه و تحليل اطالعات

با توجه به کیفیت های فضایی ارایه شــد ه د ر بخش مبانی نظری به بررسی این کیفیات د ر

وضعیت فعلی کالنتری های موجود پرد اخته شــد ه و نتایج آن ارایه شــد ه اســت .همچنین با

توجه به پرسشــنامه های تهیه شد ه به بررسی آن ها د ر وضعیت فعلی نمونه مورد ی های مورد

نظر پرد اخته شد ه و نتایج آن به صورت نمود ارهایی بیان شد ه است .د ر گام بعد ی با توجه به

بررسی های انجام گرفته و نتایج حاصل از پرسشنامه های تهیه شد ه ،راهکارهایی جهت فایق
شد ن بر وضعیت فعلی پیشنهاد شد ه است.
محدودیت های تحقیق

 -محــد ود ه مــورد مطالعه جزء اماکــن نظامی(فضای کالنتری) می باشــد ،بنابراین امکان

عکسبرد اری و تهیه نقشه وجود ند ارد.

 -مراجعه کنند گان به کالنتری ها اغلب ،د ر شــرایط ســختی بــود ه و از لحاظ روحی د ر

شرایط مناسبی به سر نمیبرند ،به همین د لیل به راحتی نمی توان با این اشخاص ارتباط برقرار

کرد و آنها را از اهمیت تحقیق مطلع نمود.

 -آرامش روانی بهعنوان متغیر کیفی محســوب میشــود و تبد یل آن به متغیر ک ّمی کاری

سخت و د شوار میباشد.

• فضای شهری

فضا از جمله مفاهیم پیچید ه ای است که د ر مورد مفهوم و کارکرد آن توافق کلی وجود

نــد ارد و د ر اغلب موارد با مفاهیــم د یگری از قبیل مکان ،محیط د ر آمیخته می شــود .فضا
مقوله ای بســیار عام اســت .فضا تمام جهان هستی را پر می کند و ما را د ر تمام طول زند گی

احاطه کرد ه است (بیکن.)200 :1391 ،

«د ر حالی که فضا را گســتره ای باز و انتزاعی مید انیم ،مکان بخشــی از فضا اســت که به

وســیله شــخصی یا چیزی اشغال شد ه اســت و د ارای بار معنایی و ارزشی است» (مد نی پور،

 .)32 :1389الیب نیتس نیز د ر این خصوص معتقد اســت :فضا نیز مانند زمان ،نســبی است و
فضا را نظم هم بود یها و تقارنها می د اند .فضا بد ون اجســام هیچ نیســت ،تنها مکانی برای
اســتقرار اجسام اســت (افروغ .)3 :1388 ،کوآن د ر فرهنگ شهرسازی ،فضا را محد ود ه ای

برای هد ف خاص د ر نظر گرفته و مانند فضای انبار یا پارکینگ ،معرفی کرد ه است (کوان،

.)389 :2012

فضا از پیش وجود ند ارد بلکه به واسطه جایگاه است که پد ید می آید (شولتز.)72 :1390 ،

فضا مقوله ای بســیار عام است و تمام جهان هستی را پر میکند و ما را د ر تمام طول زند گی
احاطه کرد ه است .فضا میتواند چنان نازک و وسیع به نظر آید که احساس وجود بُعد از بین

برود و یا چنان مملو از وجود ســه بعد ی باشد که به هر چیزی د ر حیطه خود مفهومی خاص
بخشد (هد من.)67 :1388 ،

«نوربرگ شولتز» د ر کتاب «هستی ،فضا و معماری» وجود و انواع فضا را چنین نام می برد

(شولتز:) 3 :1390 ،

 -1فضای اعمال فیزیکی،

 -2فضای اد راک مستقیم،
 -3فضای هستی،
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مبانی نظری

43

 -4فضای شناختی،

 -5فضای معماری،
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 -6فضای مجرد روابط هند سی.

«گروتر» د ر گونه شناســی فضا چنین می نویســد  :فضا به مفهوم انگلیسی آن ( )Spaceرا

می توان به د وگونه تقســیم کرد  :فضای ریاضی و فضای اد راکی .از نظر اد راک ،فضای اول

فضايی اســت انتزاعی (مانند شهر و کشور و  )...چرا که مستقیماً قابل اد راک نيست .این فضا

د ر ذهن با مجموعه ای از اطالعات مشــخص شــد ه است و با استفاد ه از وسايل کمکی مانند
نقشــه یا مد ل ،قابل شناسایی است .فضای د وم که به صورت عینی قابل د رک است ،فضايی
است که مستقیماً احساس میشود و از طریق عناصر تعریف کنند ه اش امکان شناخت می یابد

(گروتر.)225 :1390،

اند یشــمند ان و فالســفه متعد د ی د رباره ماهیت فضا ســخن گفته اند .برنار چومی فضا را

مشــتمل بر عینی و ذهنی مید اند .کولکوهن فضــا را به د و جزء فیزیکی و اجتماعی تفکیک

میکند« .فضا د ر مفهوم موجود خویش به تنهايی هیچ ویژگی خاصی را مطرح نمیکند ،ولی
به محض آن که یک گروه انسانی فعالیتی را د ر مکان مطرح کند ،معنای نماد ین فضا پد ید ار
می شــود .از این پس فضا ،بستری برای بیان فعالیت و رفتارهای انسانی میگرد د محلی برای

تخیل و واقعیت» (حبیبی.)1 :1390 ،

لوفور ،بــرای از میان برد ن د وگانگی میان فضای واقعــی و ذهنی ،مفهوم فضای اجتماعی

را مطرح می کند به اعتقاد او ،فضای اجتماعی محصولی اجتماعی اســت ،هر جامعه و شــیوه
تولید ی ،تولید کنند ه فضای خاص خود ش اســت .تنها با چنین د رکی اســت که می توان با

د وگانگی میان فضای ذهنی و واقعی برخورد کرد » (مد نی پور.)22-23 :1389 ،

فضای فی نفســه مطلق ،نسبی یا ربطی نیســت ،بلکه وابسته به شرایط است .مسأله ی مفهوم

ســازی مناسب از فضا از طریق رفتار انسانی حل میشــود .بنابراین سؤال «فضا چیست» جای
خود را به این ســؤال د اد ه است که چگونه رفتارهای انسانی باعث پید ایش و کاربرد مفاهیم
متفاوت و متمایزی از فضا می شود ؟ (هاروی.)132 :1392 ،
• مفهوم فضا در طراحی شهری

برخی اند یشــمند ان هنگامی که فضای شــهری و بیرونی مطرح است مفهوم «فضای مابین»

را مطــرح نمود ه انــد (گروتر .)55 :1390 ،بر این اســاس هرگاه چند یــن عنصر همزمان د ر

حــوزه د ید ما قرار بگیرند ،روابطی بین آنها احســاس میکنیم که ایــن روابط تنها از طریق
فضاهای مابین آنها ایجاد میشــود .عد ه ای نیز با همین تعبیر و برای روشن شد ن روابط میان
نمود ه اند ( .)174 :2009 ,Appleyardتود هی ســاختمانی و فضا د و جزء اساسی و ترکیبی
را د ر طراحی معماری و طراحی شهری تشکیل مید هند .جوهر طراحی شهری د ر واقع رابطه

بین این د و اســت (توســلی و بنیاد ی .)90 :1390 ،بیکن نیز جوهر طراحی شهری را رابطه ی
متقابل میان تود ه فضا می د اند (بیکن.)16 :1391 ،

فضا به اند ازه تود ه ســاختمانی ،نیروی ســازمان د هند ه مهمی د ر شــهر د ارد و نباید آن را

محد ود ه ای بجا ماند ه از ساخت و ساز بناها د انست (د ید گاه غالب برنامه ریزانه)؛ زیرا بخش
مهمی از اعمال و فعالیتهای انسانی د ر این فضاها اتفاق می افتد (پاکزاد.)15 :1391 ،

فضای شهری یکی از عناصر ساخت فضایی شهر است که همراه با تاریخ یک ملت د ر اد وار

مختلف به وجود می آید ،شــکل می گیرد و د گرگون می شــود .این عنصر که فعالیتهای
مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصاد ی یا سیاســی همواره د ر آن جریان د اشته ،همیشه با قلب
تاریخ شهر می تپید و سرگذشت شهر را رقم می زد ه است (توسلی و بنیاد ی.)9 :1390 ،

زوکر ( )Zuckerفضای شــهری را چنین تعریف می نماید  :ساختاری است سازمان یافته،

آراســته و واجد نظم به صورت کالبد ی برای فعالیتهای انســانی و بر قواعد معین و روشنی
استوار اســت که عبارتند از :ارتباط میان شکل و بد نه ساختمانهای محصور کنند ه همشکل

و یکد ســت یا متنوع بود ن آنها ،زاویه گذرها یا خیابانهایی که به مید ان میرسند و سرانجام

موقعیت و محل بناهای تاریخی ،آبنماها و قواره ها یا عناصر ســه بعد ی د یگر که می توان بر
آنها تأکید کرد (پاکزاد.)15:1391،

مد نی پور د ر تحلیل خود از واژه فضای شــهری د ر اشاره به فضای میان ساختمانها ،یعنی

فضاهای خالی متمایز از تود ه اجســام اســتفاد ه نکرد ه است ،بلکه این واژه را د ر معنایی کلی
به کار گرفته که تمام ســاختمانها ،اشــیاء و فضاهای محیطی شهری و نیز افراد ،روید اد ها و

روابط میان آنها را د ر بر گیرد (مد نی پور.) 45:1389 ،

نقش اجتماعی فضای شــهری متنوع اســت و می توان آن را د ر تمام قلمروهای اقتصاد ی،

اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و  ...مالحظه کرد (پارسی.)57 :1388 ،

ارزیابی تأثیر طراحی فضای کالنتری بر آرامش روانی مراجعین و کارکنان کالنتری

ســاختمانها و فضاهای مابین آنها از واژه های «تود ه» ( )Massو «فضا» ( )Spaceاســتفاد ه

45

به نظر می رســد که تعاریف فضای شهری (عمومی) ،بر د سترسی بد ون محد ود یت فضا با

فعالیتهای متنوع تأکید میکند که قابل ذکرترین شــأن تعامل اجتماعی است .بد ین ترتیب
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فضای شهری را می توان به مثابه فضایی تعریف کرد که اجازه مید هد مرد م به آن د سترسی
د اشــته باشــند و فعالیتهایی د ر آن صورت پذیرد و فضایی است که د ر جهت منافع عموم
اد اره می شود (مد نی پور.)16 -15 :1389 ،

کامیلوســیته به فضای شهری از بُعد زیبایی شناختی توجه میکرد .از نظر وی از آن رو که

د ر یک فضای عمومی زند گی اجتماعی جریان می یابد ،لذا از روش خلق مناظر زیبا و هنری

طراحی فضای شــهری می بایست جانبد اری نمود .برای سیته بنیاد ی ترین احساس د ر یک

فضای شــهری محصوریت د ر آن فضا است و مهم ترین اصل برای او این بود که مید انهای
عمومی حتماً باید محصور باشند.

بــرای د رک بهتر از روش های هنری و زیبایی شناســانه فضای شــهری ،عالوه بر نظریات

ســیته ،نظریات پل زوکر نیز د ر همین راســتا مفید اســت .گونه شناسی فضاهای شهری راب
کریر نیز مفید اســت .همان طور که نظریات راب کریر ،ساختار شناسانه و بر اساس الگوهای

هند سی است پل زوکر و کامیلیوسیته هر د و بر قواعد زیبایی شناسی و هنری اذعان می کنند

(کرمونا.)143 :2011،

پل زوکر بر این عقید ه اســت که فضا به یاری تجســم تصوری که ناظر از وسعت و حد ود

فضا و احســاس حرکت د ر آن پید ا می کند ،اد راک می شــود .اگر د ر فضایی از نظر بصری
کشــش وجود د اشــته باشــد ،به عبارت د یگر ،اگر فضا واجد جذبه بصری باشــد ؛ احساس
حرکــت ناظر د ر فضا و اد راک بصری وی د ر هم می آمیزنــد .ناظر د ر حرکت خود تحت
تأثیر و هد ایت حد و مرز ترکیب سه بعد ی فضا و خطوط ساختاری آن قرار می گیرد (توسلی

و بنیاد ی.)15 :1390 ،

راب کریر فضای شــهری را جزیی از ســاختمان شــهر مید اند که محصور بود ه ،خوانایی

خصوصیات هند ســی ،کیفیت زیبایی شناســی و الگوی خاص عملکرد آن موجب شد ه که

فضای خارجی د ر شــهر به عنوان فضای شهری خواند ه شود .د و عنصر اصلی فضای شهری،
خیابان و مید ان هستند .مید ان اولین نحوه استفاد ه از فضای شهری بود ه که از اجتماع بناها د ر
اطراف فضای باز ایجاد شــد ه و خیابان حاصل گسترش مجموع بناهایی است که د ر اطراف

فضاهای قابل د سترسی به مید ان قرار گرفته اند (توالیی.)2 :1388 ،

مفهوم فضای شهری د ر انطباق با اهد اف انسانی و فعالیتهای اجتماعی ،تعریف میشود و

فضاهای شــهری ،خیابان ،مید ان و غیره ،وسیلهای برای تقویت روح همکاری جمعی ،روابط
متقابل چهره به چهره ،فضای محصور ،اند ام واره و د ارای هویت میگرد د .عملکرد اساســی

تماشــاگران ترتیب نقش خود را عوض می کنند و د ر این جا به جابجایی فضای شــهری د ر
مقیاس شهر بر تصویر عمومی مرد م از آن فضا منطبق می گرد د (حبیبی.)11-13 :1390 ،

«...هر فضایی میتواند مثبت یا منفی تلقی شــود ،فضای مثبت ،تا اند ازه ای محصور اســت

و د ارای شــکل معلــوم و متمایزی اســت ،قابــل د رک و قابل اند ازه گیری اســت و حد ود

مشخصی د ارد و می توان این طور تصور کرد که می شود آن را با آب پر کرد .اهمیت شکل
آن به همان اند ازه اهمیت ساختمان هایی است که آن را احاطه کرد ه اند .فضای منفی شکل
معینی ند ارد .باقی ماند ه شکل فضای اطراف ساختمانی است که به عنوان فضای مثبت د رک

می شوند .غیر قابل د رک ،د نباله د ار و فاقد زوایا و فرم های قابل د رک است .نمیتوان تصور
کــرد که بتوان چنین فضایی را از آب پر کرد ،زیرا مشــکل می توان به د رک آن نایل شــد
(.»)138 :2011,Carmona

فضاهای شــهری بخشی از فضاهای باز و عمومی شهرها هســتند که به نوعی تبلور ماهیت

زند گــی جمعی میباشــند ؛ یعنی جایی که شــهروند ان د ر آن حضور د ارند .فضای شــهری
صحنه ای اســت که د استان زند گی جمعی د ر آن گشود ه میشود .فضایی است که به مرد م
اجازه مید هد که به آن د سترسی د اشته باشند و د ر آن فعالیت کنند .د ر این فضا فرصت آن

وجود د ارد که برخی مرزهای اجتماعی شکســته شــوند و برخورد های از پیش تد وین نیافته

بــه وقوع بپیوند ند و افراد د ر یک محیط اجتماعی جد ید با هم اختالط یابند .بنابراین شــرط
اساســی برای اینکه یک فضای عمومی ،فضای شــهری محسوب شــود این است که د ر آن
تعامل و تقابل اجتماعی صورت گیرد (پاکزاد.)81 :1391 ،

بر این اســاس ،فضای شــهری بیش از هر فضای د یگری د ر شــهر ،اعمال متقابل اجتماعی

علیه هنجارها و ارزش های اجتماعی و فرهنگی بود ه و بیش از ســایر فضاها نیازمند عقالنیت

رفتــاری ،کنتــرل اجتماعی ،مشــارکت اجتماعــی د ر ارزش ها و اعمال با ســرمایه گذاری
اجتماعی -فرهنگی مرد م و عرصه بیان خویشتن مرد م ،آزاد ی ،تکثر و گوناگونی ،هماهنگی

و تعامل اجتماعی اســت و د ر یک کالم فضای شــهری بســتر حیات مد نی جامعه میباشــد

ارزیابی تأثیر طراحی فضای کالنتری بر آرامش روانی مراجعین و کارکنان کالنتری

شــهر د ر جمعی بــود ن فعالیتها و وفور عرصه های عمومی شــهر نهفته اســت .بازیگران و

47

(طبیبان .)35 :1388 ،از این رو فضای شــهری صورتی اســت از محتوایی که حیات شهری یا

حیات مد نی نام د ارد و رابطه معناد ار بین محتوا و شــکل اســت که جریان یافتن فعالیتها د ر
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فضای شــهری با ارزش های شــکلی فضاها و بناها آمیخته میشود و فضای شهری گویش و
لهجه های خاص خود را د اراست (حبیبی.)89 :1390 ،
• گونه بندی فضا در شهر

فضاها د ر سطح شهر را بر اساس یک گونه بند ی رایج به د و صورت می توان تقسیم کرد.

د ر حالت اول ،فضاها را بر اساس نحوه استفاد ه از آنها می توان به سه د سته کلی تقسیم نمود :

الف -فضاهای خصوصی :آن بخش از فضاهای شهر است که به صورت خصوصی توسط

اشــخاص مورد تملک قرار گرفته و مورد اســتفاد ه قرار می گیرد ،که خانه های مســکونی،
حیاط ها و باغهای خصوصی از این جمله اند.

ب -فضاهای نیمه خصوصی و نیمه عمومی :آن د سته از فضاهای موجود د ر شهر هستند که

به علت محد ود یت د ر هد ف و کاربری آن توسط گروهی خاص از افراد مورد استفاد ه قرار
میگیرد و فضاهایی چون مجتمع های مسکونی و محوطه های آنان ،کالنتری ها ،ورزشگاهها

و نمایشگاهها و ...را شامل میشود (.)58 :2012,Tracink

ج -فضاهای عمومی :فضاهایی هستند که عموم شهروند ان بد ون نیاز به کنترل حق ورود و

حضور د ر آنان را د ارند و فضاهایی چون پارکها ،مید ان ها و مساجد را شامل می شود .این

د سته از فضاها به واسطه مقیاس عملکرد ی و همچنین طیف متنوع و گسترد ه مخاطبین خود،
د ارای بیشترین سهم د ر حیات جمعی شهروند ان بود ه و به همین د لیل توسعه و ارتقاي کیفی
این د ســته از فضاهای شهری بیش از د یگر فضاها موجب ایجاد جامعه شهری سالم و شکوفا
خواهد شد (پاکزاد.)51:1391 ،

• کیفیت های طراحی شهری «خوب» از دیدگاه نظری

مرور تئوری های مختلف طراحی شــهری مشــابهت ها و تفاوت های برد اشــت از کیفیت

طراحی شــهری و معیارهای کالبد ی را آشکار می ســازد که نظریه پرد ازان برای تأمین یک

طراحی شهری «خوب» ارایه د اد ه اند .د ر این قسمت یکی از مهم ترین نظریه های مطرح د ر
این زمینه مورد اشاره قرار می گیرند تا مواد اولیه مورد نیاز جهت بازشناسی مولفه های اصلی

کیفیت طراحی فضای کالنتری ها به وجود آید.

ابعــاد کیفی مورد بررســی از د ید کرمونــا :وی موضوعات کیفی قابل توجه د ر ســاختار

طراحی را د ر هشــت بُعد عمــد ه معرفی می نماید که شــامل :عملکرد ی ،ریخت شناســی،
ِ
شهری مربوط به
فوق بطور مختصر د ر ذیل تعریف می گرد ند ،سپس عناصر خاص فضاهای
هر یک از ابعاد فوق ،د ر قسمت تحلیل فضای کالنتری مورد بررسی قرار می گیرند.

 -بعد اد راکی :به فرآیند آگاه شد ن از اشیا ،ویژگیها و رابطه ها از طریق اند ام های حسی

اد راک گفته می شود .گرچه د ر اد راک همواره محتوای حسی وجود د ارد .با این حال آنچه
اد راک می شــود متأثر از تجربه پیشین است به نحوی که اد راک را باید چیزی فراتر از ثبت

جد ول محرک های مؤثر بر اند ام های حسی د انست.

 -بعد اجتماعی :د ر نظر «ماتیو کرمونا» به منظور د ستیابی به یک محیط موفق ،طراحی محیط

اجتماعی الزم و ضروری اســت .د ر نتیجه د ر طراحی یک عرصه عمومی مناســب ،راحت و

ایمن باید سیاســت ها و راهنماهای طراحی د ر ارتباط با تأسیســات و تجهیزات ،مطبوعیت و
سازگاری ،تنوع و عواملی که سازند ه آن هستند مد نظر قرار گیرند و اولویت بند ی شوند.

 -بعد بصری :د ر نظر «کرمونا» مالحظات بصری د ر د ســتیابی به شــخصیت محلی بســیار

اهمیت د ارند ؛ اما همه آن نیستند .این مالحظات باید شامل مناظر بصری جالب توجه(فضاهای

شهری تعریف شــد ه و محصور) ،د غد غه های معمارانه (کیفیت های د رونی و د ر جایی که
ابد اع مطلوب اســت) و منظر آرایی (منظر ســخت و نرم که شــامل د رختــان و فضای باز و

خصوصی می شود ) باشد.

 -بعد عملکرد ی :بطور کلی می توان این گونه بیان د اشت که بعد عملکرد ی به این مفهوم

است که مکان ها چگونه عمل می کنند و چگونه طراحان شهری می توانند مکانهای بهتری
بسازند.

 -بعد زمینه ای :زمینه گرایی ،ســازگاری با زمینه کالبد ی ،تاریخی و اجتماعی -فرهنگی

اســت که بر طبق آن اید ه ها و اشــکال گذشته د ر شــکل د اد ن به کالبد شهر معاصر حضور

د ارند .شهرســاز زمینه گرا باید قاد ر باشد ویژگیهای یک مکان را د ریابد و آن را بخشی از

فرآیند طراحی خود قرار د هد.

 -بعــد فضایی :د ر نظــر «کرمونا» د ر طراحی مجتمع های زیســتی،مقیاس فضایی شــبکه

ارزیابی تأثیر طراحی فضای کالنتری بر آرامش روانی مراجعین و کارکنان کالنتری

بصری ،اجتماعی ،اد راکی ،فضایی ،پاید اری ،زمان می باشند (گلکار .)28 :1392،ابتد ا ،ابعاد

49

ارتباطی (شــامل حمل و نقل عمومی)و شــکل اقامتگاه ها و فراخور مقیاس مشــخص سایت

د ر نظر گرفته شــوند .چگونگی ترکیب فضــای عمومی و محیط های طبیعی و مصنوع نیز از
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نکات کلید ی است.

 -بعد پاید اری :مؤلفه های پاید اری د ر طراحی مجتمع های زیستی می بایست متوجه نحوه

طراحی بخــش های محلی ،حضور پیاد ه بــه طور خاص،کاربری های مختلط ،د ســتیابی به
تراکم مناسب و ایجاد ساختمانها و فضایی انعطاف پذیر و سازگار و همچنین محیطی محلی
متنوع سبز بود ه باشد.

 -بعد ریخت شناســی :مســايل زیســت محیطی ،رفتاری ،هویت ،تنوع ،خوانایی ،معنی و

اد راک و محد ود یتهــای مختلــف فضایی ،طبیعــی ،اقتصاد ی ،اجتماعــی ،فنی و فرهنگی

عواملی هستند که باید د ر فرآیند شکل د هی به محیط مورد توجه قرار گرفته و شکل حاصله

متناسب و د ر رابطه با مسايل و اهد اف فوق باشد (.)155 :2012,Carmona
راهکارهای پیشنهادی

1

 -راهــکار کلی برای ابنیه و نمای کالنتری ها شــامل تهیــه یک طرح و تد وین اصول همه

شــمول برای طراحی کالنتریها که منطبق بر کاربری کالنتری و معماری اســامی -ایرانی
باشــد ،است و همچنین ســازگاری آن با ابنیه های مجاور هم باید کامال مورد توجه باشد .از
مزایای این راهکار ،ســهولت شناسایی کالنتری از جانب مرد م و آرامش بیشتر آنها د ر مواقع

بحرانی و رضایت مند ی بیشــتر مــرد م از نیروی انتظامی و از معایــب آن تحمیل هزینه برای
بهسازی ،نوسازی و بازسازی کالنتریهای موجود بر اساس طرح مصوب میباشد.

 -عــد م پیش بینی پارکینگ برای فضای کالنتریها می تواند مشــکالت عد ید ه ای برای

مراجعین و کارکنان بهوجود آورد .برای برطرف کرد ن این موضوع و تامین پارکینگ مورد

نیاز بایستی برنامه ریزیهای الزم نسبت به تعد اد مراجعین و کارکنان و بر اساس سرشماری

صورت گرفته طبق ساعات معین ود ر مقاطع مختلف برای رفع کمبود پارکینگ انجام گیرد.

 -براســاس تحقیقات روانشناسانه وجود فضای سبز تاثیرات مستقیمی بر روح و روان افراد

میگذارد و مطابق مشاهد ات مید انی صورت گرفته بسیاری از کالنتریها فضاهای بالاستفاد ه
 -1شناخت فضایی کالنتری ها بر طبق تقسیم بند ی فضا ،مشتمل بر تحلیل ابعاد اجتماعی ،بصری ،عملکرد ی ،مورلوژی،
فضایی ،اد راکی و به همراه تجزیه و تحلیل نتایج به جهت طبقه بند ی از مقاله حذف شــد ه اند  .گزارش کامل تحقیق د ر
کتابخانه تخصصی اد اره کل مطالعات و تحقیات معاونت اجتماعی قابل بهره برد اری می باشد .

زیاد ی د ارند که قابلیت تبد یل شــد ن به فضای سبز را د ارند ،بنابراین با انجام طراحی فضای

سبز و انتخاب پوشش گیاهی مناسب مطابق با اقلیم تهران میتوان به طراحی فضای سبز مناسب
اقد ام نمود.

گزینی فضای انتظار د ر نظر گرفته شــد ه اســت .الف -تجهیز فضای مابین حیاط و ساختمان

اد اری بهعنوان فضای انتظار ،ب -تجهیز عرصه و حیاط کالنتریها بهعنوان فضای انتظار.

 -بســیاری از کارمند ان از فضای بازد اشــتگاههای موجود ابــراز نارضایتی کرد ند ،بر این

اســاس راهکار ارايه شــد ه جهت بهبود وضعیت بازد اشــتگاه ها ارایه شــد ه است که شامل

طراحی بازد اشتگاهها د ر خارج از محیط اد اری کالنتری ها میباشد.

 -طراحی مکان مناســب برای اســتراحت کارکنان د ر زمان شیفت که با عایق های صوتی

تجهیز شود.

 -با اختصاص بود جه مناســب د ر برنامه هرســاله و بهکارگیری معمــاران مجرب و لحاظ

کرد ن معماری و شهرســازی اســامی و با بررسی ابنیه و نحوه ساخت و سازها د ر منطقه ای
که کالنتری مورد نظر د ر آن احد اث میشود فضاهایی با شأن نیروی انتظامی احد اث نمود.

 -با توجه به مشاهد ات مید انی صورت گرفته و ظرفیت مراجعه کنند گان به کالنتریها و با

لحاظ نمود ن ضوابط نظام مهند سی و مقررات ملی ساختمان به مکان گزینی خد مات مناسب

با د ر نظرگرفتن شرایط کالنتری و عرصه و عیان اقد ام گرد د.

 -اســتفاد ه از عناصر طبیعی و رنگهای آرامش بخش از جمله آبی و ســبز میتواند نقش

مهمی د ر آرامش روانی مراجعه کنند گان و کارکنان کالنتری د اشته باشد.

 -د ر صــورت امکان د ر برخی از فضاهــای کالنتری مکانی برای مطالعه کتاب ،روزنامه و

 ...اختصاص د اد ه شــود که مراجعه کنند گان د ر اوقات انتظار برای رســید گی به کارشان و

کارکنان د ر اوقات فراغت از کار ،از این مجموعه استفاد ه کنند.

-9طرح پیشنهاد ی :د ر این مرحله با توجه به همه مسایل ذکر شد ه و راهکارهای ارایه شد ه

به طراحی کالنتری مطلوب پرد اخته شــد ه است و سعی گرد ید ه د ر این طراحی ضوابط نظام
مهند سی و معماری اسالمی -ایرانی د ر نظر گرفته شود.

ارزیابی تأثیر طراحی فضای کالنتری بر آرامش روانی مراجعین و کارکنان کالنتری

 -د ر همین راســتا با توجه به مکان و شــرایط فیزیکی کالنتریهــا د و راهکار برای مکان
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نقشه  -1پالن شرح فضا

نقشه  -2پالن مبلمان
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نتیجه گیری

سواالت تحقیق حاضر به بررســی رابطه میان طراحی مناسب کالنتریها و آرامش روحی

و رفــع نیازهای کارکنان و مراجعه کنند گان میپــرد ازد .منظور از فرضیات فوق این بود که

همانطور که تاثیر مثبت طراحی فضاهای شــهری بر اساس مقیاسهای انسانی بر روح و روان

انســان به اثبات رسید ه است ،با تاکید بر کیفیات طراحی کالنتریها ،بعنوان یکی از فضاهای
نیمــه عمومی واجد ارزش ،میتوان آرامش روحــی و روانی کارکنان کالنتریها و همچنین

مراجعــه کنند گان به این فضاها را افزایش د اد .همچنیــن د ر طراحی فضای کالنتری باید به
عوامــل متعد د ی توجه نمود از جمله عوامل اقلیمی و جغرافیایی به د لیل اینکه د ر شــهرهای

مختلــف به د لیل تنــوع آب و هوایی موجود د ر آن ها ســاخت و طراحی اماکن موجود د ر
آن ها متفاوت می باشــد همانند شمال و جنوب کشور که عوامل اقلیمی از مؤثرترین و تأثیر
گذارترین عوامل د ر طراحی فضاها به شــمار میرود .از جملــه عوامل د یگری که می توان

بد ان اشــاره نمــود عوامل اجتماعی  -فرهنگی هســتند که توجه به فرهنــگ و اجتماع افراد

می تواند د ر نحوه رضایتمند ی از فضا ،همچنین برقراری ارتباط با آن نقش بسزایی ایفا کند.
از د یگــر عوامــل موثر د ر طراحی میتوان به عوامل اقتصاد ی اشــاره نمــود .عوامل اقتصاد ی

تاثیرات بسیار زیاد ی میتواند د ر چهره و سیمای شهر ایجاد کند چنانکه د ر شهرهای د ارای
اقتصاد پویا ،می توان تاثیرات اقتصاد را بر روی ابنیه و ســاختمان های آن ها مشــاهد ه نمود.

ارزیابی تأثیر طراحی فضای کالنتری بر آرامش روانی مراجعین و کارکنان کالنتری

نقشه  -3پالن ستون گذاری و آکس بندی

همچانکه خالف این موضوع را نیز د ر شهرهای د ارای بنیه اقتصاد ی ضعیف را هم می توان

مشــاهد ه نمود .عوامل مذهبی نیز ازعوامل مهم د ر طراحی فضا ها به شــمار می آیند که این
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عامل د ر شهرهای د ارای خصلت مذهبی نمود بیشتری پید ا میکند و فضاها و اماکن موجود

د ر آن ها نیز به تبع آن د ارای رنگ و بوی مذهبی می باشند ؛ یعنی به نحوی طراحی می شوند
که به عنوان فضای صلب و جد ا شــد ه از ســایر کاربری ها محســوب نشوند که این موضوع
شناخت و مطالعه د قیق طراحان را از موقعیت طراحی طلب می کند.

از طرفی د یگر پر واضح اســت مشاغل پلیسی ،به د لیل شــرایط محیطی و ساختار وظایف

آن منشا استرس است ،اســترس که میتواند تبعات به خصوص د اشته باشد مد يران سازمانى

نياز د ارند كه با اطالع و شناســايى عوامل ايجاد كنند ه اســترس د ر محيط كار ،نقش آنها را
د ر محيط كار تقليل د اد ه و زمينه را براى رشــد و بهبود كارايى و اثربخشــى سازمانى آماد ه

كنند ؛ چرا كه عد م پرد اختن به استرســى كه كاركنان نيروى انتظامى د ر حين انجام وظايف

متحمل مى شــوند ،مىتواند خســارتهاى جبران ناپذيرى به بارآورد .بــه عنوان نمونه تعهد
كاركنان نســبت به مسئوليتهايشــان كاهش مى يابد و مسئله غيبت از كار به وجود مى آيد.
لذا شناسايى عوامل مؤثر بر آن براى كاهش اين استرس ها بسيار ضرورى و حياتى است .لذا

باید مد یران هر از چند ی ،با نگرش علمی ،مسایل موجود را مورد مد اقه قرار د هند و با ایجاد
مکانیزمهایی نســبت به تعد یل فشارهای روانی ماموران اقد ام موثری را طرح ریزی کنند تا از

افت عملکرد و خد مات آنها جلوگیری نمایند و از هزینه های ناشــی از تنید گی روحی افراد

جلوگیری نمایند.
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