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 چکیده 
م  ی شهر  یفضاها توانا  ی عنصر   توانی  را  که  گرفت  نظر  در  شهرها  ساختار  در  اجتماعالتعام  شیافزا  ییمهم  و یهو  ،یت    ت 

 حس خاطره   یریگ  که، شکل  ییدارند. از آنجا  اری را در اخت  یو حس خاطره جمع  یذهن  یرهایتصو  یریگ  ، شکلیمند معنا

احساس    ،یز یانگ  خاطره  ج،یو ترج  ارزشبوده است،    ی شهر   یدر فضاها   یفیک  میاصول و مفاه  نیتری  از اساس  همواره  یجمع

ارتباطدهنده حس    یعناصر اصل  مثابه  آن که به  یکالبد  یها  یژگیاز و  یتمندیبا مکان، تشخص مکان و رضا  ییآشنا  ت،یامن

  مورد   جینتا  تکنیک عکاسی شهری  لیتحل  قیو از طر  ی ا   ســهیصورت مقااند به    منظور شــده  درک شده مکانی  تیتعلق و هو

-SWOTتکنیک عکاسی شهری و تحلیل اماری با استفاده از  از  استفاده  با  اطالعات  تحلیل، بخش  در  قرار گرفته اســت. یابیارز

AHP  حاصل از پرسشنامه    جینتا  ریتفسها و   داده  ل یتحل  .است گرفته قرار  بررسی مورد .رندیگ  ی قرار م  ل یو تحل  هیمورد تجز

وجود دارد. در واقع توجه و تمرکز    از طریق تصاویر عکاسی فضاهای شهری در  تصویر ذهنی انیم ینشان داد که ارتباط معنادار 

نقش تصویر ذهنی شکل    یبررس  قیمطالعه از طر  دان موردیم  ازشــهروندان  تصویر ذهنی    یا   ســهیمقا  یابیارز  ق،یتحق  یاصل

بیشترین    جهت یابی  خوانایی، و معیار  د  دا  نتایج حاصل از این ارزیابی نشانپژوهش    یها  افتهیبوده و    شهروندان  گرفته  

  حسن  دانیمی در  شهر  یعکاس  کیشهروندان با تکن  یذهن  ریتصو  یریبر شکل گ  یشهر  یفضاها  یسرزندگ  تاثیر را در

 دارا می باشد.   آباد تهران
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 مقدمه -1

 .اسـتگشـته  یشـگرف راتییـدچـار ت  یشـهر یاز فضـا و فضـا یو فیـهمواره تصور بشر و به تبـع آن تعر خ،یدر طول تار    

 یم یو بازساز جادیدر م ز ا یآشکار یذهن ریتصاو لیاست که با استفاده آگاهانه از قوه تخ  یمهارت روان  کی  یذهن  یرسازیتصو

 یرا بـرا یذهنـ ریتصـاو ایـها خلـق کننـد همچـون شـکل یا را در مورد موضوعات ساده یذهن یرهایتصو توانندی. افراد مکند

 یذهنـ یرسـازیاسـت گسـترش کـاربرد تصو تیـکنند. آنچه حائز اهم  جادیخود ا  یمربوط به زندگ  دهیچیپ   یدادهایرو  یادآوری

است که انسان بـه   یدر حال  نیاد.  داشته باش  دیجد  یها  کسب مهارت  یرو  میاثر مستق  تواند  یاست که م  یبرافراد خاص و عاد

عوامـل   یکنـد. ارتقـا  یاز حواس خود با آن ارتباط برقرار م  یریبا قوه ادراک و با بهره گ  یشهر  یعنوان مخاطب و کاربر فضاها

 اتیـبـر نظر یموجـود، مبتنـ یمسائل شهر یسنج تیکه اولو ابدیتواند تحقق   یم  یزمان  یشهر  یمنظر فضاها  یو ادراک  یبصر

جذب مردم   تیو کم  تیفیتوانند بر ک  یم  یعموم  یموجود در فضاها  یها  تیفعالشهروندان و استفاده کنندگان از فضاها باشد.  

روزمـره  یها تیاز فعال  یعیبروز دامنه وس  یبرا  ىیها  نهیزم  یعموم  یباشند. فضاها  رگذاریفضاها، تأث  نیتوقف و تعامل در ا  یبرا

مثـل نگـاه کـردن، گـوش سـوردن و  ىیها تیلآورند. فعا یرا فراهم م رفعالیو فعال و غ   یتا جمع  یفرد  ،یدوره ا  یتا جشن ها

 .  گردد  یمکان م یحال مکان، سبب سرزندگ نیو در ع   رفعالیو مشارکت فعال و  غ   نیریتجربه کــردن سا

بـر انتقـال   یاریبسـ  ریو آرام خـود تـاث  یجیاست که با گسترش تـدر  یهنر و زبان مشترک  نیو پر مخاطب تر  نیعام تر  یعکاس

صـورت گرفتـه  یعکاسـ دهیـبه کمک پد ییادعا  چیبدون ه  یحرکت  نیها و ... داشته است. ظهور چن  نییفرهنگ ها، سنت ها، آ

و   یشهر  یاز شهر و فضاها  ییدادهاینوان روداد. ثبت و درک عکس ها به ع   قالآن را انت  امیزبان آن را شناخت و پ   دیاست که با

 ییدر واقع به دنبـال سـو ه هـا  یشهر  یعکاس  داشته باشد.  یینقش بسزا  طیاز مح  یتواند در ادراک بصر  یم  یشهر  یمحله ها

از نگاه  دیبا یشهر یعکاس. از آن است  یقسمت  زیو سورئال ن  یشهر  یو فضاها  اءیتنها مردم را در نظر گرفت و اش  دیاست که نبا

 یارتباط و عـدم ارتبـاط آنهـا بـا سـاختار شـهر  ی، موضوعات و چگونگاءیاش  یبه بررس  یانتقاد  یو با نگاه  ردیفاصله بگ  یسطح

محـل حضـور همـه   میدانشهروندان داشته باشد.    یذهن  ریتصو  جادیدر ا  یتواند نقش مؤثر  یم  یسرزندگ  انیم  نیدر ا.  بوردازد

 یرایپـذ سـتیبا یهمه شهر عمـل کـرده و مـ  اسیفضاها در مق  نیباشد. ا  یم   شانیجمع  یشهروندان و مشارکت آنان در زندگ

بـا هـم بـودن را آموختـه و در جهـت   گر،یکدیبا    یرابطه تعامل  کیدر    اناز شهروندان باشد. در آنجا شهروند  یمختلف  یگروه ها

 باشد انیدر جر  یاجتماع   یها  همواره زندگ میدان در   ستیبا  یکوشند، لذا م  یم یجمع اتیارتقاء ح

 ماتیآن وجود دارد و اتخاذ تصـم یها تیو اولو یمسائل منظر شهر  رامونیدر سطح شهر و پ   یمختلف  یاز آنجا که نظرات و آرا

بـا نفـوذ در   یذهنـ  ریو انتقال تصو  یریشکل گ  ندیلذا درک فراها باشد،    تیپوشش همه جانبه اولو  یهمگرا و در راستا  دیبا  زین

شـده ابعـاد و   یپـژوهش سـع  نیـمنظور در ا  نیبد  .شود  یمحقق م  یبا بستر کالبد  بیدر ترک  یشهر  یعموم  یفضاها  یمحتوا

 یفضـاها  تصـویر ذهنـی  یفـیک  یارتقا  یشهروندان در راستا  دگاهیعوامل از د  حلیلت  میدان  تصویر ذهنی  انشخوبر  عوامل مؤثر

 .ردیقرار گ یمورد بررس میدان جسن آباد تهراندر  یشهر

 یها  مؤلفه  رد،وـمـ  نـیـدر ا  یـمختلفـ  دازانرـپـ  هـنظریـو    تـسا  مؤثر  یهرـش  یاـفض  یذهن  ریتصو  داـیجدر ا  دیمتعد  ملاعو

ــ جین: ندا نستهدا خیلرا د گوناگونی ــیبررکا طختالا نهمچو ملیاعو(»1961)وبزـجیک ــ«،  اـه ـــنعطا یاهاـفض ـــپ  فاـ  ،ذیرـ

و  یـبنتلــــ ناـیــــ. دـنــــدا یـمــــ ؤثرـمــــ یشهر یفضاها کیفیت یاــــــتقرا در ار لرــــــکنتو  رتاــــــنظ ناــــــمکا

 ،ناییاخو ،اگونیـــگون ی،ذیرـــپ ذنفو  نوـــهمچ  اردیوــم« را    یهرــش  یاهاـفض  تـکیفی  دوـخ  تمطالعا(»در1985)رانهمکا

 راـــمعی نجـــپ (1981)نچـــلی وینـــک.دـکنن یـم یـمعرف یبصر غیرو    یبصر  یـحس  یاـغن  ی،بصر  تتناسبا  ی،پذیر  فنعطاا

 یاهاـفضـ  تـکیفیـ  دبهبورا در    ییراکاو    لتاعد  راـمعیـ  ق وـفـو دو    رتنظاو    لکنتر  ،سترسید  ری،گازسا  ،یــمعن  ،ندگیزرــس

 ،انیـــنسا سمقیا ی،پذیر ق نطباو ا یپذیر فنعطاا ،مختلط یبررکا هـجملـ( از 1992)هایی زدـتیبالـ  .دـنـدا  یـمـ  مهم  یهرـش

 یبصر ملاعو ه،دـشــ کرذ یکیفیتها نمیا. در کند می معرفی یشهر یاــــفض تاــــکیفیرا  اییــــناخو ی،رــــبص تــــکیفی

 یفضاها تکیفیا یتقادر ار یـمهمــ شـنقــو...  انیـنســا ساـمقیــ ی،بصر تتناسبا(، یرـبصــ) یـحســ یغنا ،ناییاخو نهمچو

 یشـهر  یمنظر شـهر«عوامل مـؤثر در خلـق حـس رنـگ تعلـق در فضـاها  دهی( در کتاب »گز2006گالن).کنند  می  یفاا  یشهر

کف   یمایدر س  یبصر  یمکان و محتوا(، ناهمگون  د،یشهر)د  یو تجربه حس  یبصر  تیجذاب  ،یشناخت  بایپرداخته است در اثرات ز

 یگـذار هیو سـرما یشـهر را بررسـ  نـدهشـکل ده  یبه مجموعه مکـان هـا  یو ساختار  یبصر  یبخش  یکوارچگیهنر    ابان؛یو خ

 سیدونـ  دانسـت.  یمـ  یو درک سـرزندگ  یشـهر  یزنـده بـودن فضـا  اریـمردم و حس تملک نسـبت بـه فضـا را، مع  یاجتماع 
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 ،یو هنـر شـهر  کیـرگرافیتاث  انیـشکل خوب شـهرند بـه ب  یعملکرد  یمحالت « محورها  نشی( در کتاب» آفر2006)سیداند

( یتوسط شهروندان )سواد بصـر طیمح  یبصر امیو درک معنا و پ  یشهر یو تعادل در فضا  یکنتراست، هارمون  ،یشناس  ییبایز

تهـران  نیامـــام حسـ دانیـم  ىیفضـا  یادراک بصـر  ابىیو ارز  یبه بررس  ی(، در پژوهش1394)ىیاسکو  ینورالله  .پرداخته است

دارند امـا  گریکدیبا  یاریافراد، عموما تشابهات بس ىینشان داد، ادراک فضا ،یو احساس  یپژوهش از نظر ماد  جیپرداخته اند و نتا

و  یبه بررسـ ی(، در پژوهش1393و همکاران) یزیزاده گوهرر نیام آنها متفاوت خواهد بود.  ابىیو ارز  ریتفس  یعنی  ىیادراک معنا

 ییبـایز ابىیـنشـان داد، مـردم در ارز قیتحق جیاز نظر متخصصان و کاربران پرداخته اند. نتا  یمنظر شهر  ىیبایادراک ز  سهیمقا

 یو عناصر فضا توجه م  اجزابه    ،یتخصص  یارهایاز توجه به مع  شیو ب  رندیگ  یمنظر را در نظر م  تیفضا، کل  کیخود از    یشناس

 شمارند.  یانتخاب خود م لیرا به عنوان دال بایز  یسبز المان ها یچون وجود فضا  یکنند و عوامل

 مبانی نظری-2

 فضای شهری-2-1

فضاهای شهری بخشی از فضاهای باز وعمومی شهرها هستند که به نوعی تبلورماهیت زندگی جمعی می باشند، یعنـی جـایی   

تلقی شود، این است که در   که شهروندان در آن حضور دارند. بنابراین شرط اساسی برای اینکه یک فضای عمومی فضای شهری

بـودن فضـا، وجـود   ینـیب  شیو قابـل پـ  ییتداوم و خوانـا  ت،ی(. امن23:1381ان،یعیآن تعامل و تقابل اجتماعی صورت گیرد)رف

و  یدگیـچیپ  ،یطیو تجارب مح  یچون کسب آگاه  یو عوامل  یبر بعد کالبد  یطیمح  شیو آسا  یمناسب در فضا، راحت  التیتسه

موفـق   یعمـوم  یفضـا  کیفضا، از جمله عوامل خلق    یتیدر فضا، بر بعد فعال  یو دلبستگ  ییخلوت جو  ،یابی  تیهو  ،یرمزآلودگ

آن کـه   یفضـاها بـه جـا  نی(. در واقع ا23:1386  ان،یمختلف باشد )دانشوور و چرخچ  یافراد و گروه ها  یرایاست که بتواند پذ

 گـران،یتجربه برخورد بـا د  گریکنند و د  یم  قیدعوت کنند، به عبور تشو  یمراودات اجتماع   یمردم را به مکث و حضور و برقرار

بخـش   یعموم  یافتد. استفاده از فضاها  یاتفاق نم  یبه درست  یچهره به چهره، تعامالت اجتماع   یدارهایحس تعلق به جامعه، د

 ی(. فضاها55:1387کنند)گل،  یمردم عمل م  یمالقات برا  یبه عنوان مکان ها  یعموم  یفضاهاروزمره است و    یاز زندگ  یمهم

هـال هـا،  یتیس ،یباز های نزمی  ها،  پالزاها، پارک  ن،یادیم  ،معابر  ها،  ابانیگوناگون چون: خ  یشهر  یمشتمل بر فضاها  یعموم

(. در Car:1992, lang:1994 & Douglass:2003) باشـندیتجمـع م یفضاها های فرم رسای و هاکناره و سواحل ها، مال

 یاست که در دسترس بوده و توسط مردم مورد استفاده قـرار مـ  ییهمه فضاها  رندهیدر برگ  یعرصه عموم  تر  عیوس  اسیمق  کی

ساختمان  یبه عنوان وجه عموم ی. قلمرو عمومشود یعموم و خصوص م  تیتحت مالک  یو داخل  یخارج  یو شامل فضاها  رندگی

 فیـتعر  ها  تیفعال  نیا  تیریفضاها و مد  نیا  نیفضاها و ماب  نیداده در ا  یرو  های  تیفعال  ،یورود  های  جبهه  نیماب  یها، فضاها

اسـتفاده و لـذت  یهمه شـهروندان و بـرا یقابل دسترس برا یفضا یعموم ی(. فضاKermuna et al, 2009: 12شود ) یم

به   یشهر  یهاشمارد باز است.فضا  یها را مجاز معرف آن  ایکه قانون    یکسان  یتنها به رو  یخصوص  یها است. در مقابل، فضاآن

دارنـد  یمردم آزادانه بـه آن دسترسـ مهاست که هشده  فیها تعرنشده شهرشده و ساختهساخته  یبعیط  طیاز مح  یعنوان بخش

(Carmona, 2004: 6در ا .)ییعامـل تبلـور فضـا زیـو ن یمـدن اتیـح کالبدی بستر عنوان به یشهر یعموم یفضا نیب نی 

 یگونـاگون شـهر یعملکردها یریقرارگ رونیکرده است. از ا دایعنصر جامعه نمود پ   نتری  یدر قالب ضرور  یمفهوم عرصه عموم

کـابران در  یکـه بـر احسـاس جمعـ طیدر محـ ییها یژگی(. وHabibi,2018:10خواهد کرد) دایپ   تیجامع  یمدر عرصه عمو

تعـامالت  نفـکیال یبه مثابه اجـزا طیتجارب کاربران در مح یو موقت یابعاد احساس نیدارد. عالوه بر ا  ریشان تاث  یزندگ  طیمح

و   یوسـتگیکـاربران و پ   یزنـدگ  یرا وابسته بـه مطالعـات فضـا  رام  نیو بن ا  تویشناخته شده است. که بن  یزندگ  حطیافراد و م

 (.Nasr,2009:8دانند. )  یشان م  یزندگ یبا فضا طیاراک آن ها از مح  یریناپذ  ییجدا

 

 تصویر ذهنیسرزندگی و  -2-2

مــوضـــوع   ــنیبــه ا  زین  ــگــرانی( مطرح شــد و پــس  از آن د1960)نچیل   لهیبار به  وس  نینخست  یذهن  ریموضوع تصو  

 نیپنج گانه راه، لبه، نشانه، گره و منطقه را به  عنوان برجسـته تـر  یعامل ها  نچیگسترش دادند. ل  یپرداخته و آن را تا اندازه ا

 یابعاد کالبـد  شتریب  یکالن از منظر شهر  دگاهید.  نمود  یاز شهر طبقه بند  ژهیو  یعوامل در ادراک شهروندان ( و با روش شناس

 ،یسه عامل ادراکــ نچیل نیاست. کو یمنظر شهر ینیو ع  یبصر یبر جنبه ها شتریب  یو  دیشود. تأک  یشامل مرا    یمنظر شهر

 یهاارزش  کیفیت یها مؤلفه (.Rezazadeh, 2007: 23دانـد) یمـ تیـبـا اهم ی.( را در منظـر شـهر  یو عملکرد یکیزیف
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ای در   هژـــیو  هاـــجایگاز    یطـــمح  ناختیــیباشو ز  یرــبص  یاــه  یــمحیط  تــکیفی  یــسربرارزش، در    ارهوــهم   یبصر

 یها  محیط  اریدـــیو د  یرــبص  یها  هــمؤلف  ینــتبی  هــب  یــمختلف  انرـنظ  احبـص.  تـسا  دهوـب  رداربرخو  یشهر  تمطالعا

 نچو مؤلفهایی بهداد و    ئهرا ارا  "لیامتو  ییدهاد  "نظریه  ،شهر  یبصر  یها  جنبه  باـبـدر  "  النـک  ردنگو".  ندا  ختهداپر  یشهر

ــ محیط یبصرو... در ادراک  دموجو منظر ن،نمایا لاـحــدر  رـمنظــ ی،بصر اومتد آن  نیدد شهر یک کیفیت. درک دنمو هـتوج

ــ مرا ینو ا دشو می دیجاا انندوشهر توسط  شکل نددار دخو سکونت محلاز  دممر که محیطیو ادراک  هنیذ تصویر سطهوا هـب

ــ می ــ. وی در اردرـگیـ ــ طاـتبـ  می رهشا... ایبصر حضوو شفافیت ،ناییاخو جملهاز  مختلفی ملاعو به شهر یبصر تکیفیا اـبـ

 (.Lynch,1960:50کند)

در ذهـن  طیروشـن از محـ رینقـش تصـو نیگذارد. مـؤثرتر یم ریاو تأث  ییبر رفتار فضا  یتا حدود  طیانسان از مح  یذهن  ریتصو

 یبـه شـخص نـوع  طیخوب از مح یریمقاصد خود در شهر حرکت کند. تصو  بیتعق  یرا قادر سازد برا  یشخص  آن است که و

درسـت بـرخالف احسـاس  نیخارج به وجود آورد و ا یو جهان ّ امن ودخ نیموزون ب یتواند رابطه ها یدهد. او م  یاحساسات م

 ینیریمطلب آن است که احساس ش  نیا  یراه و جهت خود را گم کرده باشد. معنا  یدهد وقت  یترس است که به انسان دست م

از آن در ذهن  قیدق یریاست که تصو لیدل نیخود دارد نه تنها به سبب آشنا بودن با آن بلکه به ا  یزندگ  طیکه شخص از  مح

براساس تجارب و مشاهدات گذشته است. هرچـه  یتصور ذهن جادیبه مفهوم ا  طیمح  مشاهده(.  22:1390  ،یاو وجود دارد)کاظم

 ریتصـو  جـادیو ا  طیمح  یاز آن اطالعات جهت بازشناس  یرینکرده باشد، بهره گ  دایسازمان پ    یاطالعات در ذهن به خوب  رهیذخ

نداشـته، و تنهـا  یات ّ وجـود خـارج اسـتممکن  یاست تصورات ذهن یهیدرست و کامل، مشکل تر و ناقص تر  خواهد بود. بد

فقط از چند اسم که به طور نامنظم کنـار   یذهن  ریتصو  نیباشد. ممکن است ا  یواقع   یایاصال دن   یاز خصوص  یاز برخ  ینمونه ا

ساخت هرچند  یتوان مدل یم م،یکن دایپ   طیهرچند ناقص از مح  یریکه تصو  نیهم   یشده باشد. ول  لیهم قرار گرفته اند، تشک

 سـت یچ طیآنهـا از محـ یذهنـ ریاسـت و تصـو یعناصر ایمعطوف چه نقاط  شتریدهد توجه مردم  ب  یکه به ما نشان م  ناقص

 (.306:1382،ینی)بحر

مـی باشـد؛ سـرزندگی در سـطح     فیـکـالن   قابـل  تعرو  سرزندگی، مفهومی اعم از فضای  شهری   بوده و در دو سطح  خرد

انعطـاف     گاری، سـاز ّ ردیـدربـر مـی گ  زیرا ن  طییچون عدالت، کارآمدی، مح  مییسرزندگی فضاهای  شهر، مفاه  رعالوه ب  کالن،

 (.  71:1389منجرخواهد شد)خستو و همکاران،  رییپذ ستیز به دارییسرزندگی شهر در صورت پا  تیکه در نها  یفیک  ری،یپذ

شـهروند و منظـر  کیادراک  زانیم انیم ه،یرابطه دوسو   کیشهر( در    کیشهروندان از    یذهن  ریمطلوب )تصو  یشهر  یمایس  

سـو و  کیـمطلـوب از  یمنظـر شـهر کی جادیا  قیتواند از طر یرابطه دو طرفه م  نی. توجه به اردیگ  یمطلوب شکل م  یشهر

 ،یو معمـار یمنظر شـهر ،یشهر ی. کارشناسان  طراحردیگر صورت گید یشهروند از سو  کی  یباشناسیدرک ز  زانیباالبردن م

سرزنده   یشهر  یشهر را به فضاها  کیرها شده و مرده     یعموم  یتوانند فضاها  یشهر و شهروندش م  یازهایشناخت ن  قیاز طر

ــا داشــتن  لیتبــد یا ــکننــد؛ کــه ب ــه پ  یمنظرشــهر کی ــوب، ب ــدگارتر  یشــهر یمایاز آن، ســ یرویــمطل ــه وجــود  یمان ب

 (.2:1392،یآورند)روشن

کنـد)زال نـژاد و  یشـهر برقـرار مـ یرا با  شناخت نظـام بصـر یداریاست که ارتباط د  یبصر  یاز نشــانه ها  یشهر مجموعه ا

تصـــور  جادیکه در ا  یا  فهیباشد به سبب نقش و وظ  یم  یمنظرشــهر  یبصر  -ی(. که در واقع جنبه کالبد42:1392همکاران،

نشـــان دهنـده  یبرخوردار اســت. پژوهش در مورد عناصـر بصـر یا ژهیو  گاهیفضا دارد از جا  یزیو خاطره انگ  طیاز مح  یذهن

 ۀباشند اما در مورد رابطـ  یم  یشــهر  طیمح  یبصر  تیفیدر نشان دادن ک  یمهم  یناصر فاکتورهاع   نیموضوع اســت که ا  نیا

از دو »انگـاره« عمـده  سـتمیس کیبه عنوان  ینظــام بصر یاز آنها اطالعات کم  یاحساســات ناش  کیو تحر  یعناصر بصر  نیب

خـاطره ضـمن آنکـه  یاجتمـاع  تیـماه (.Heng & Shih-Hsien, 2011, 12روابط وجــود دارد) تیفیوک یکه عناصر بصر

محـل وقـوع  دیـبا یخـاطرات جمعـ یریمسئله اشاره دارد که بستر شکل گ  نیکند به ا  یرا آشکار م  یشهر  یارتباط آن با فضا

شهر و محالت آن امکـان  یعنی یجمع یخاطرات در قلمرو سکونتگاه ها یریباشد، لذا واضح است که شکل گ یتعامالت اجتماع 

 جهیشوند در نت یمنتقل م  گریبه نسل د  یملت از نسل  کی  یخیمانند حافظه تار  یاز آنجا که خاطرات جمع  نیاست. همچن  ریپذ

 ادیـخـود را بـه  یاشهر، خاطرات سـکونتگاه هـ یمیاست. ساکنان قد یخاطرات جمع  تیشهر، عامل تقو  کیسابقه سکونت در  

است. بـه  نیشیندارند و خاطراتشان متعلق به سکونتگاه پ  یکنند اما مهاجران و تازه واردان از گذشته شهر خبر یآورده و نقل م

 یغلبه دارند، خـاطرات جمعـ  یمیقد  نیساکن  تیمهاجران نسبت به جمع    تیکه جمع  ییشهرها  ای  دیجد  یشهرها  لیدل  نیهم

 زانیـبـه م یتگضمن آنکـه بسـ یادآوری نیآورند. ا یم ادیخود را به  اتیصرفا تجرب دیدارند و نسل جد یضعف تر و کمرنگ تر
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 یادبودهـای. راسـتیآن هـا امکـان پذ یحفـ  آثـار کالبـد ایو  ینقل شفاه قیمردم از گذشته شهرشان دارد از طر  یدانسته ها

 ادبودهـای نیـاز ا یدارنـد.برخ یرابطه نقش مهم نیمکان ها( در ا یها، اسام وارنوشتهیبناها، د یها، سبک معمار ادمانی)  یشهر

 یهـا یژگـیکـه عوامـل و و یبرخ ایها و  ابانیخ ینام گذار ادمان،ی  یشوند،)مانند احداث بناها  یم  جادیتوسط صاحبان قدرت ا

 یمکـان اضـافه مـ  کیـبه نـام زمـان اسـت کـه بـر    یدارد، عنصر  ژهیر واث  یخاطره جمع  یریهستند(. آنچه بر شکل گ  یعیطب

 (.lewicka, 2008:1-23شود)
 ی موثر بر تصویر ذهنی چندعملکرد  یشهر  یفضاها یفیتکعیارهایم(: 1)جدول  

Source; (Golkar, 2011: 17) 

 عکاسی شهری-2-3

عکاســی، از مهم تریــن رســانه های ارتباطــی اســت کــه در شــمارگانی بیـــش از ســـایر تولیـــدات تکثیرشـــده و    

فرهنگــی، در ذائقــه  و هویــت بصــری مخاطبــان تأثیـــر مـی گـــذارد. ایـــن هنـــر، بـه   -بــه عنــوان اثــری هنــری

ای جمعــی، بــه جهــت ماهیــت ارتباطــی خــود و این کــه داعیــه دار تعامــل و پیام عنــوان شــاخه ای از رســانه هــ

رســانی بــه گروه هــای متفــاوت از مخاطبــان اســـت بیـــش از ســـایر رشـــته هـای هنـــری نیـــاز بـــه شـــناخت 

ــه مخاطبــان ایــن رشــته، بیشــتر بــه فعالیت ســنجش ذائق1مخاطــب و  وی دارد؛ امــا گســتره مطالعــات در حــوزه  

هــای نظــری اختصاص یافتــه اســت، ازایــن رو به کا رگیــری پژوهش هــای میدانــی و تجربــی و بازشناســی نمونـــه 

ـور در شـــناخت هــای نویــن تولیــد، بــه کارگیــری تصویــر و خــود تصویــر، بــه جهــت قابلیـــت تحقیقـــات مذکــ

نزدیــک و بــه روز شــده از مخاطبــان ضــرورت مـی یابـــد. در فلســـفه هنـــر علـــت بزرگـی و مانـــدگاری شـــاهکار 

هنــری ایــن اســت کــه تــا چنیــن اثــری از درون و ازلحــاظ ارزش زیباشــناختی تکامل یافتــه، از نیــروی خارجـــی 

کاربردهــای اجتماعــی   (.130:1390عــد و مقــررات درونــی خــود هنــر پیــروی مــی کنــد)راودراد،آزاد اســت و از قوا

 مولفه کیفیت عملکردی  نظریه ها 

"تئوری شکل خوب شهر"( 1983کوین لینچ )  سازگاری، دسترسی، کنترل و نظارت، کارایی، عدالت  

"مانیفست طراحی شهریبه سوی یک   "(، 1987آلن جیکوبز و دانلد اپلیارد )  دسترسی به فرصتها، خوداتکایی شهری، محیطی برای همه  

( 1996) "طراحی شهری در استرالیا "سمینار ملی   کارایی و عدالت عملکردی، یکپارچگی و همکاری، دسترسی  

( یافتن فضای گمشده1986راجر ترانسیک )  حفظ تسلسل حرکت )ارتباطات(  

( کیفیت محیط شهری لندن 1993)  کمیته مشورتی برنامه ریزی لند  پاکیزگی و ایمنی، مدیریت شهری، کاربری و فعالیتهای مختلط  

"طراحی شهری در استرالیا"(  1994نیروی ویژه طراحی شهری، نخست وزیر ) توزیع گسترده منافع میان جامعه، پاسخگویی به ویژگیها و نیازهای   

تغییرات مداوم محلی، انعطال طرحها برای پذیرش و انطباق با    

( 1990و یان بنتلی ) "محیطهای پاسخده"  تنوع )فعالیتها(  

، دستور کار جدید "برنامه ریزی و طراحی شهری"(  1998فرانسیس تیبالدز )  کاربری مختلط، توجه به نیاز همه  

"شکل شهر"(، 1992گرین ) شامل؛ دسترسی و ارتباط، تنوع کاربریها، امنیت  "عملکرد"   

"فرصتهایی برای نوآوری درر آموزش طراحی شهری"(، 1987)کلمن   طراحی برای پیاده ها  

(، شهرهای مردم پسند1998فرانسیس تیبالدز )  توجه به پیاده ها  

"بعد طراحانه برنامه ریزی"(، 1997پانتر و کرمونا )  جریان حرکت پیاده ها، الگوهای رفتاری، جریان حرکت سواره 

به سوی یک "( 1999ی )به سرپرستی ریچاردراجرز )نیروی ویژه مسایل شهر 

"رنسانس شهری  

عرصه همگانی، بهینه سازی کاربری زمین و تراکم، اختالط شکلهای  

 مختلف مالکیت ساختمانی 

"چشم اندازهایی برای رویای آمریکایی نوین"(، 1994نلسن ) دائمیپیاده گرایی، فضاهای باز، کاربری مختلط، نگهداری و تعمیر    

"چشم اندازی از بریتانیا  "( 1989پرنس چارلز ) مکان، سلسله مراتب، مقیاس، هارمونی، محصوریت، مواد و مصالح،   

 تزیینات، هنر، نشانه ها، عالیم و چراغها، جامعه محلی 

( 1989فرانسیس تیبالدز )  ساخت شهرهای مناسب مردم  

"های طراحی شهریدوآقا در ورونا: کیفیت "(، 1993برایان گودی )  مقیاس انسانی، امکان شخصی سازی، خوانایی، غنا  

"شهرهای پایدار"( 1994هاتن و هانتر )  تمرکز، مقیاس مناسب روابط خالقانه  
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عکاســی کــه بــه صــورت گزینــش ســامان منــد )منســجم و قابــل درک( از بیــن کارکردهای ممکـــن ارائـــه مـــی 

حــال خودشــان نیــز توســط آن تعریـــف -تعریــف مــی نمایــد کــه در همانگردنــد، معنــای اجتماعــی عکاســی را  

 (.117:1394مــی شــوند)بوردیو،

عمل عکاسی واقع گرا؛ عمــل عکاســی بــه مثابــه شــاخص و ابــزار نقــش یکوارچگـــی دارد و حتـــی زمانـــی کـــه در 

ی شــود نیــز همیــن نقش را بــر عهــده مــیگ یـــرد و هنگـامی کـــه قالــب آییــن رســمیت بخشــیدن پدیــدار مــ

بــا کارکــرد واقــع  بــا ثبــت زیباترین  گرایانــها ش تعییــن مــی شــود معمــوال و بهتریــن لحظــات همــراه اســـت و 

تعییــن شــدها ش رهــا ســـاخته و بـــه   بــدون نقــض ایــن کارکــردش، نمــی توانــد خــودش را از مناســبت هــای

(. عموم برایــن نکتــه توافــق دارنــد کــه عکاســـی مـــی 60:1394یــک مشــق مســتقل و آزاد تبدیــل گــردد)بوردیو،

بـــر   توانــد بــه منزلــه نمونــه صداقــت و عینیــت تلقــی گـــردد. مـــی تـــوان گفـــت ایـــن بازنمـــود اجتماعـــی

اســاس پیــش داوری هــای نادرســت بنانهــاده شــده اســت. درواقــع، عکاســی واقـــع گـــرا ســـویها ی از واقعیـــت  

برآینــد گزینــش  را تســخیر مــی کنــد کــه صرفــا دلبخواهــی و لــذا برآینــد یــک نســخه بــرداری اســـت. عمـــل 

واقــع گــرا رهــا گشــته، درمیــان افــرادی محبوبیــت مــی یابــد کـــه کمتریـــن میـــزان   عکاســی کــه از کارکــرد

یکوارچگــی را بــا همدیگــر دارنــد و اغلــب بــه شــکلی از بیـــان هنجـــار گریـــزی پدیـــدار مـــی شـــود. چنیـــن 

ه اجتماعــی کیفیــت و شــدت عمــل راتعییـــن مـــی کننـــد عملــی اغلــب بــا رد معیارهایــی کــه نــزد هــر طبقــ

. عکــس در وهلــه اول معنــای یــادگاری مــی دهــد و چنانچــه تحقیقـــات میدانـــی او یـــادآور تعریــف مــی گــردد

هـــای طبیعـــی بیشـــتر مــی شــود، تمایــل افــراد بــه ثبــت واقعیــت هــای زندگـــی روزمـــره و مناظـــر و رخداد

اســت. ازآنجاکــه در عکاســی واقــع گــرا، موفقیــت بــا عکاســی از ابــژه هـــای بـــاارزش و نشسـت وبرخاســـت بـــا 

محیــط اجتماعــی معتبر پیونــد دارد، تنهــا باماحظــه  اســـلوب هـــا و ســـرمایه هـــا بـــه معنـــای دقیـــق کلمـــه 

ماعــی اســت کــه مــی توانیـــم وجـــوه تأثیـــر خاســـتگاه اجتماعـــی بـــر وضعیـــت ایـــن حرفـــه را میــراث اجت

بفهمیــم، پــس بــا توجــه بــه اهمیــت رســالت اجتماعــی و هنــری، اهمیــت هنــر عکاســی به عنـــوان ســـندی از 

 (.62:1394)بوردیو،  ن تبییــن می گــرددذوق جامعــه و شــکل دهنده ذائقــه بصــری مخاطبــا

 

 روش پژوهش-3

متدلو   نیا  بیترت  نیبد نظر  از  تحق  ،ی یفک  یپژوهش  ق،یتحق  یپژوهش  هدف،  لحاظ  در    یکــاربــرد_پــژوهــش  یقیبه  و 

براساس   اطالعات  تحلیل  و  بوده  نامه  پرسش  طریق  از  هاداده.  است  یو کتابخانه ا  ی عکاسیدانیم  یپژوهش  کیاز نظر تکن  تینها

گیرند  SWOT-AHPماتریس   می  قرار  تحلیل  و  تجزیه   ساختن   مشخص  برای  آماری  نمونه  حجم  برآورد  منظور  به  . مورد 

  خوشه   گیری  نمونه  روش  و   کوکران  فرمول  از  موردی  نمونه  در (  2جدول،)شهروندان    ی ذهن  ریتصو   یریبر شکل گ  مناسب   عوامل

  مناسب  پایایی   از  زمانی   پرسشنامه  پایایی   و   روایی   سنجش.  شودمی  برآورد  نفر  90نمونه  حجم   که  است،  شده   استفاده  ای

در    ی ذهن  ریتصو  جادیا  در  ی عوامل گوناگون  .باشد   می  83/0  مساوی  یا  تربزرگ  کرونباخ   آلفای  ضریب  که  بود  خواهد  برخوردار

گونه   نیبه ا  ( 2)را به کاربرد. در جدول  شماره  یخاص   یها و روش ها  استیس  د یبرد آنها با  شی پ   یشهروندان وجود دارند و برا

 .عوامل اشاره شده است

 از طریق عکاسی شهری شهروندان یذهن ریتصو عوامل موثر بر (2شماره)  جدول

 

  

 

 

 

 (16:1383منبع:)لینچ،

 عوامل موثر  معیار هدف 

موثر   عوامل 

بر  

تصویرذهنی 

 شهروندان 

 شناخت آسان اجزا محیط در ذهن - خوانائی 

 اجزا در ذهن برقراری ارتباط موثر بین -

 وجود نشانه های مشخص و جاذب - به خاطر سوردن 

 منحصر به فرد بودن نشانه ها -

 مکان بهره گیری مجدد از نشانه های ذهنی - بازشناسی 

 شناسایی کامل مسیر - جهت یابی 

 روشن بودن طول مسیر -
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 معرفی محدوده پژوهش                           -4 

پژوهش  آباد  مورد    از   پیش  شد،   ساخته  1309  سال  در  که   است  قاجاری  تهران  سنتی  و   تاریخی   های میدان  از میدان حسن 

 تهران،   یافتن  گسترش  از  پس .  بود میرزا یوسف آشتیانی امالک  از  که  داشت  وجود  منطقه  این  در  بزرگی  باغ  میدان،  این  ساخت

کرد«  آبادحسن »  حسن،  پسرش  نام  به  را  منطقه  آن  او را .  نامگذاری  ملک  این  ورثه  آشتیانی،  یوسف  میرزا  درگذشت  از  پس 

فروش  تکه به  و  کرده  حسنتکه  مسکونی  محله  دل  در  که  طوری  ماندرساندند  باقی  آن  از  چهارراه  دو  فقط  میدان    . آباد 

گنبد»  که  دارد  شهرت  نیز  دیگری  هاینام  به آبادحسن  آنها می«  میدان هشت  از  ساختیکی  چهار  با  میدان  این  و باشد،  مان 

اند و همین، دلیل  داگرد میدان را دربرگرفته ها گرشکل و قرینه ساخته شده است که ساختمان هشت گنبدی به گونه منحنی

 .است«  المتکلمینمیدان ملک»آباد نسبت داده شده،  یکی دیگر از نامهایی که به میدان حسن   .نامیدن میدان هشت گنبد است

. همه  د یآباد ثبت گردبود و دوباره به نام حسن   افتهینام    رییت    ور«یشهر  31  دانی آباد پس از انقالب به »محسن  دانیم  نیهمچن

به م  ییهاابانیخ پ   یبرا   یجنوب  -ی شمال  رگذریاند و زسنگفرش شده  شوند یم  ی آباد منتهحسن  دانیکه  و    وند یگذر خودروها 

و   آالتراق یابزار و    یهارا فروشگاه  دانیم  رامونیساخته شده است. پ   دان یم  ری( در زشاهوور)  ی اسالم حاف  و وحدت  یهاابانیخ

و   یمرکز فروش مبلمان ادار  یها و در بخش شمالفروش  یسمون ی بورس س  دانیم  یدربرگرفته و در قسمت جنوب  یفروشقفل

چوب پ   است.  یلوازم  ساختمان  ی کی  دان،یم  ن یا  یبناها  یبازساز  ی در  اواحسن  دانیم  ی گنبد  یهااز  در  ،  1350دهه    لیآباد 

به    بیو آس  ی رانیو  نیآن ساخته شود، با ا  یشرقدر ضلع جنوب   یاشهیش  یبا نما  یآن ساختمان بانک مل  یشد تا به جا  بیتخر

  ی شهردار  دان،ی و مرمت دوباره م  یبازساز  یو در پ   1380  سالرفت، سوس در    نیاز ب  دانیم  یکوارچگیو    ینگیقر  دان،یچهره م

سازه  12منطقه   گنبد  هیشب  یشینما   یاتهران،  ساختمان  صورت   دانی م  گرید  یهاساختمان  نهیقر  شدهرانیو  ی همان  به  را 

  ی آن تا حد  یمعمار  یفضا  تیکرد تا تمام  یبازساز  یبانک مل  یاشه یساختمان مدرن و ش  ینما  یرو  یکیو پوسته شمات  وارهید

  یبودند و گنبدها  انیباقل  چی با مشارکت قل  انیلئون تادوس  یمعمار برجسته ارمن  دان،یاطراف م  یهابازگردد. مهندس ساختمان

از د  نه،یموزه آبگ  ران،یا  یمل   موزه  . باشدیاثر استاد اکبر نکووقت تک م  دانیمدور م ارتباطات و کتابخانه ملک    یهایدن یموزه 

 (. 1398،استان تهران ی و گردشگریفرهنگ راثیم ت یریمد)هستند دانیم نیاطراف ا

 

 
 ( 1398، نگارنده گان) ماخذ: میدان حسن آبادمحدوده مورد مطالعه موقعیت  -1 شکل 

 

 

 

https://www.rahnama-safar.com/ecotourism-tehran/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ( 1398تصویر میدان حسن آباد) ماخذ: نگارنده گان،  -2 شکل

 یافته ها ی پژوهش                            -5

 انسان-1-5

  ی مردم  هیشــاغالن و فروشــندگان و بق  ان،یبازار  کارمندان،شــامل دو گروه؛  ــدانیم  ــنیکننده از ا  استفادهانسان به عنوان  

آپ  یاز معمار  ی دیتقل  دانیبدنه م  ــبیترک.  شود  یحضور دارند، م  دانیکه در م . مهندس محاســب آن،  اســت  ویلداآندره 

 . باشد یم   یفروغ  یاز کارها ی مل اند و بانک  نسبت داده انیلقانیآن را به برادران ا احداث بوده و  انیلئون تادوس

 مکان  -2-5

بــه   دانیم ی بناهــا در همه یشــامل: اســتفاده از مصالح بوم  یکالبد ی ها یژگیو یگرفته در شــهر تهــران و دارا قــرار

 دانیدر جداره چهارم م یا شهیش ینما و دانیدر ســه جداره م یآجر ینما یاجرا نیهمچن  و ی از ســاختمان بانک مل ریغ 

می   شهر نیادیم ریسا ی و حت دانیم نیاطراف ا ی بناها گریدمتفاوت با دانیم  یکالبد یها  ی ژگیو و ( یملــ بانک ساختمان)

 باشد. 

 کاربری اراضی و فضاهای دور میدان :   -3-5

  –در حالت کلی در این میدان سه نوع کاربری و فضاهای فعالیاتی وجود دارد که به ترتیب عبارت است از : کاربری تجاری 

 ی خدمات کاربری – اداری کاربری

 
 

 (1398تصاویر کاربری های میدان حسن آباد) ماخذ: نگارنده گان،  -3 شکل
 شفافیت و نشانه :   -4-5

چهار ساختمان متقارنی که آن را احاطه نموده و همچنین به خاطر وجود ایستکاه مترو و راسته ی کاموا این میدان با توجه به 

 . فروشان )که از جمله قدیمیترین فعالیت ها در این میدان بوده ( به راحتی قابل شناسایی است
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 مسایل اجتماعی و اقتصادی   -5-5

که به واسطه وجود کاربری های پیرامون خود مرکز مهم اجتماعی،اقتصادی و   میدان توپخانه در امتداد این محور. قرارگرفتن 1

 سیاسی شهر تهران می شود. 

آلودگی هوایی ،سروصداولرزش . هزینه  2 به دلیل  اطراف میدان  ارزش معماری وتاریخی  بناهای واجد  باالی حف  ونگهداری 

 ناشی از ترددالینقطع وسایل نقلیه.

ل اقتصادی در محور موردنظر به این منطقه ماهیت تجاری بخشیده ومجاورت آن با بازار بزرگ واحدهای بسیار فعا. وجود  3

 تهران موجب تثبیت این موقعیت شده است. 

غالب فعالیت اقتصادی این منطقه عمده فروشی است که به دلیل صرفه جویی های ناشی از مقیاس وناشی ازتجمع به . وجه  4

 . شهر تهران تبدیل شده است بورس لوال فروشان وابزارفروشان

.در این محدوده عالوه بر کاربری های تجاری وارتباطی،مجموعه ای از کاربری های مذهبی ،آموزشی،اداری ودرمانی نیز گرد  5

 آمده اند. 

تبدیل  6 کاربری های مردانه محدوده به محیطی مردانه  اکثر  پاسا ها  .به دلیل وجود  بیشتر در ورودی  آنها  شده واجتماعات 

 )حضور دالالن(ورودی بانک ملی و ضلع غربی میدان حسن آباد )اجتماع کارگران(دیده می شود. 

خیابان چه از نظر سواره و چه پیاده حاکی از تراکم بیش از حد فعالیت هاست که نظارت مداوم بر تخلفات از قوانین  . شلوغی 7

 ومقررات را ضروری ساخته است.

محیط های شلوغ به محیط های خلوت نیز دسترسی دارند از جمله فضای سبز مقابل موزه ایران  کنندگان عالوه بر  . مراجعه  8

قرار  استراحت تحت شعاع  عنوان یک محل  به  آن  ،جذابیت  ولگرد وسروصدا  و  بیکار  افراد  واسطه حضور  به  است.که  باستان 

از درون آن وواقع شدن درمیانه آلودگی  د  . همچنین عدم وجود کاربری در اطراف فضای سبز ودر نتیجه رفت وآمگرفته است

 . هوا وسروصدای شدید باعث کاهش استفاده  کنندگان ودر نتیجه ضعف نظارتها شده است

در .وجود  9 شدن  واقع  دلیل  به  رسمی(  غیر  )نیروهای  شبگردها  توسط  شب،  در  محدوده   امنیت 

 .نامسیر ارتباطی ترمینال مسافر بری جنوب وراه آهن ووجود بیمارستان سی

 

 
 ( 1398نمودار تحلیلی عناصر لینچ در میدان حسن آباد) ماخذ: نگارنده گان،  -1نمودار 
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 تحلیل نتایج  -6

 کیـشـهروندان بـا تکن یذهنـ ریتصو یریبر شکل گ یشهر یفضاها یسرزندگ  و  حسن آباد  بررسی وضع موجود میدانپس از  

مهمترین موارد تحلیـل در قالـب سـه   .مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند  SWOT-AHPبراساس ماتریس    یشهر  یعکاس

 قرار گرفته است.در نظر خوانایی، جهت یابی، بازشناسی و بخاطر سوردندسته معیارهای  

 AHPدر فرآیند    SWOTتحلیل یافته ها حاصل از روش  -1-6

بـا کمـک   SWOTدر این مرحله پس از تدوین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و ایجاد ساختار سلسله مراتبی از مـاتریس  

AHP   مقایسه دو به دو و زوجی عوامل در هر کدام از گروه هایSWOT  به صورت مجـزا انجـام مـی شـود و از ایـن طریـق

بـه   یشـهر  یعکاسـ  کیـشهروندان با تکن  یذهن  ریتصو  یریگبر شکل    یشهر  یفضاها  یسرزندگمهمترین اولویت ها براساس  

عامـل معرفـی شـده در 32قرار گرفته است کـه از میـان   (4-3)دست می آید. مهمترین اولویت های به دست آمده در جدول  

SWOT    لویـت هـای نهـایی عوامـل وعامل با باالترین ضریب اهمیت انتخـاب شـدند. بـا توجـه بـه ا  6با تکنیک عکاسیبرای

SWOTیفضـاها یسـرزندگعوامل موثر بر  لویت را دارا می باشند بدان معنا که در ارائه ی و، عوامل گروه نقاط ضعف اولین ا 

 بقیه ی عوامل باید در نظر گرفته شوند.، بیش از یشهر  یعکاس کیشهروندان با تکن  یذهن ریتصو یریبر شکل گ یشهر

 تصـویر سـازی ذهنـیلویـت را در  واولـین ا  خوانـاییمعیـار    .براساس آنچه از تحلیل های مقایسات زوجی عوامل به دست آمد

عوامـل مـوثر بـر هـا در ارائـه ی    لویـتواقـرار دارنـد، ایـن    بخاطر سوردن و بازشناسی  ،جهت یابیداراست و پس از آن معیار  

 )خـارجی محیط( پس از انجام مراحل فوق ، تحلیل خارجی مورد توجه قرار خواهند گرفت. ی فضای میدان حسن آبادسرزندگ

 اسـت کـه ذکر شایان .باشد می  SWOT-AHP اساس روش بر استراتژی تدوین پیش نیاز ،)داخلی محیط(داخلی وتحلیل

 هـر به 4 تا 1 بین امتیازی اختصاصمی باشد.  نیازمورد  EFE و IFE های ماتریس ، SWOT-AHP ماتریس تدوین برای

استراتژیک است. نشان دهنده این موضوع است که در عوامل  موفقیت بر تاثیرگذاری آن میزان حسب بر موفقیت کلیدی عامل

ارتبـاط  یرقـراردرونی وزن گروه ضعف ها بیشتر از قوت ها بوده  و در عوامل موثر مانند)شناخت آسان اجزا محیط در ذهـن، ب

، منحصر به فرد بودن نشانه ها، مکان بهـره گیـری مجـدد از نشـانه مشخص و جاذب  یاجزا در ذهن، وجود نشانه ها  نیموثر ب

 . های ذهنی، شناسایی کامل مسیر، روشن بودن طول مسیر(

 IFEیداخل عوامل یابیارز سیماتر  اساس بر یدرون طیمح لی تحل -3 جدول

IF
E

 

عوامل  گروه

 موثر
 گروه وزن 

وزن درون  

 گروهی
 وزن نهایی 

نرمالیزه  

 شده 
 امتیاز

وزن  

 امتیاز
 رتبه

 قوت 

s6 

0.283 
0.164 0.046 0.075 4.000 0.229 1 

s8 0.096 0.027 0.043 3.5000 0.151 2 
s7 90.08  0.025 0.041 3.700 0.150 3 

 ضعف 
W9 

0.338 
0.107 0.036 0.058 1.000 0.058 6 

W13 0.092 0.031 0.050 1.500 0.075 7 
W11 0.079 0.027 0.043 1.700 0.072 8 

        2.231 
 EFE یخارج عوامل یابیارز  سی ماتر اساس بر یرونیب طیمح لیتحل – 4 جدول

E
F

E
 

عوامل  گروه

 موثر
 وزن گروه 

وزن درون  

 گروهی
 وزن نهایی 

نرمالیزه  

 شده 
 امتیاز

وزن  

 امتیاز
 رتبه

 فرصت 

O5 

0.095 
0.150 0.014 0.038 4.000 0.151 2 

O6 0.125 0.012 0.031 3.900 0.122 6 
O13 0.124 0.012 0.031 3.000 0.093 7 

 دید ته

T11 

0.284 
0.161 0.046 0.121 2.000 0.242 1 

T10 0.117 0.033 0.088 1.500 0.132 5 
T7 90.10  0.031 0.082 1.800 0.147 4 

        2.875 
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 تعیین نوع استراتژی( )  یخارج  - یداخل سیماتر -2نمودار 

 
 نتیجه گیری -8

شـهروندان بـا  یذهن ریتصو یریبر شکل گ یشهر یفضاها یحسن آباد و سرزندگ دانیوضع موجود م یبررس اینکه به توجه با

مـی  آئینـی مراسم هـای از بسیاری و برگزاری آئینی و فرهنگی تاریخی، مبادی از آثاری برداشتن در بای شهر یعکاس کیتکن

 تطبیق یافته استفاده و احیاء با و شود وارد سرزندگیچرخه  به برونزا عامل عنوان به اجتماعیهویت  مؤلفه های تزریق با تواند

 کنـد، ایجـاد با استفاده از جذابیت های عکاسـی شهر برای پررونق تر و سرزنده تر شهری مرکز ،میدان تاریخی ساختارهای از

بازشناسـی و  نتیجـه در و شـکل گیـری تصـویر ذهنـیدر راسـتای  جذابیت های بصـری از بیشتر هرچه استفاده با است الزم

 افـزایش و همچنـین ساکنان تعلق حس و مکان به دلبستگی افزایش بافت، شرایط بهبود با تا بخشید ارتقا را تاریخی بازخوانی

 ایـن برای درنظرگرفته شده های مکان در مراسمات، و ها جشن برپایی با و شهر مردم سایر و ساکنان میان اجتماعی تعامالت

 مـوثر زیرمعیارهـای و هـاابتـدا معیار در این پـژوهش .گردد احیاء تکنیک عکاسی و تصویر سازی ،در میدان حسن آباد منظور

خوانـایی، جهـت یـابی،   معیـارچهار  قالـب  در  سـیمای لیـنچ    مـدل  کمـک  با  سوس  و  گردید  استخراج  موضوع  ادبیات  براساس

 قـوت،  نقـاط  تحلیـل  در  هرکدام  برای  شده  ینیتع  زیرمعیارهای  ومعیارچهاردسته بندی شدند. این    بازشناسی و بخاطر سوردن

بـرای   محدوده مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد.  swot  ماتریس  تشکیل  میدان حسن آباد  موجود  وضعیت  تهدید  و  فرصت  ضعف،

در جهت دستیابی به هدف پژوهش،میزان ارزش و اهمیت و اولویت هرکدام   بیش تر  مناسب و دارای اولویت  عوامل موثرواتخاذ  

به دست آمده با کمک روش تحلیل استراتژیک مورد ارزیابی قرار گرفت، نتایج حاصل از ایـن ارزیـابی   SWOT-AHPاز عوامل  

شهروندان با   یذهن  ریتصو  یریبر شکل گ  یشهر  یفضاها  یسرزندگ  بیشترین تاثیر را در  جهت یابی  ، وخواناییمعیار  د  دا  شانن

 دارا می باشد.  ی شهر  یعکاس کیتکن
 

 

 

 منابع:-9

 گردشگری شهری،( ،بازآفرینی فرهنگ مدار در بافت تاریخی قزوین با تاکید بر  1391مین زاده،بهناز؛ دادرس،راحله،)  ا  -  1

 . 2فصلنامه مطالعات معماری ایران، شماره 

 . انتشارات سمت  :تهران ، فرهنگی گردشگری ( 1387 ) حسن سید انصاری، -2

روشنک.)  -3  ، افروخته  و  عاطفه   ، احمدی  با   "(1394افراخته، حسن،  بافت های فرسوده شهری  بهینه مدیریت  الگوی  ارائه 

، همایش ملی بافت های فرسوده و    تصمیم گیری چند معیاره)موردی: محله سرتووله شهر سنندج(استفاده از روشهای تحلیل  

 : چالش ها و راهکارها تاریخی شهری

، امین ، حیدریان )  -4 بر بازآفرینی    "(1394بابایی  فرد ، اسداله و   پایدار شهری با تأکید  گردشگری فرهنگی و توسعه ی 

 : چالش ها و راهکارها.  مایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری، ه  "بافت های فرسوده ی تاریخی 

 . ، مقدمه ای بر برنامه ریزی و مدیریت گردشگری شهری، اصفهان: پیام علوی(1387)تقوایی، محمد،اکبری، -

 : موردیی   مطالعه(فرهنگی گردشگری ی توسعه در ها  موزه نقش تحلیل و بررسی "(1391)دیگران و احمد پوراحمد، 5-

 .1 ی شماره اول، سال گردشگری، توسعه و ریزی برنامه مجله ی" )مازندران استان شرق  های موزه

 .سمت انتشارات ، تهران،"مفاهیم( و ماهیت( گردشگری  "(، 1391) سقایی، مهدی محمدحسین، یزدی، پاپلی  -6

ابراهیم  -7 مرکز  ":(1391)  فروزانی، محمد  بازآفرینی  راهبرد  شهر  قطب خالق،  برنامه    "تاریخی  و  مطالعات  مرکز  نامه  ویژه 

 .177ریزی تهران، منظرشماره

1
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 رویکردی عنوان به شهری بازآفرینی شناسی مفهوم تحول سیر":(1389)  کشاورز مهناز  کیومرث ، حبیبی احمد، پوراحمد  -8

 . فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی"شهری فرسودة های بافت نو در

 شهر  مرکزی  بافت  مطالعه  نمونه  -شهری  یادسازی  بر  موثر  عوامل  بررسی  ،(1392)  اسماعیل  شیعه،  محسن،  فرد،  حمیدی-9

 . 15. شهرساز،ص و  معماری در نوین های نظریه ملی  همایش . قزوین

 شهرزاد و طبیبیان منوچهر ترجمۀ .ساخت انسان های محیط در ها مکان و محالت آفرینش ، (1384)دیوید من، چپ  -10

 تهران.  تهران، دانشگاه فریادی، انتشارات

 بر تکیه با سرزنده شهری فضای یک طراحی و شهری فضای سرزندگی بر مؤثر عوامل بررسی (،1388) مریم خستو،  -11

 کارشناسی نامه پایان (،صادقیه دوم و اول فلکۀ فاصل حد تهران  ستارخان خیابان موردی نمونۀ( پیاده خرید مفهوم مرکز

  قزوین. واحد اسالمی آزاد ارشد، دانشگاه

)سوهرنیا  -12  راهبردی   مطالعات .  "فرهنگی  های  گرائی   خاص   "  "گیری  شکل   در  شدن   جهانی   نقش   بررسی"(.  1390. 

 .144-121(, 5)2, عمومی سیاستگذاری

  پذیری  رقابت   بر  معماری  برندسازی  نقش   و   جایگاه  از  خوانشی  ، (1394)حیدری،شاهین  قاسم،  شیرمحمدی،شهرام؛مطلبی،-13

 .206؛40شماره  چهارم، دوره  شهری، مدیریت فصلنامه  جهانی، شهرهای در شهری

 :موردی شهری مطالعه فرسوده محالت بازآفرینی در گزینی مکان روش سازی مدل":(1394)مسعود  ،  دستجردی شفیعی-

 . 12،شمارهشهری مدیریت و پژوهشی اقتصاد -علمی فصلنامه ،اصفهان زینبیه محدوده

 شماره آبادی، فصلنامه "م ایر ، یا مکمل رویکرد دو :توسعه و حفاظت "(1383)ایزدی، سعید محمد مهشید، زاده،  صحی  -14

3. 

فرهنگی   تعامالت ارتقاء ساز زمینه مبنا فرهنگ بازآفرینی":(1393)  رنجبر احسان  ،محمدرضاصفدری سیما ، پورجعفر    -15

 .  47-48، هفت شهر شماره  مشهد شهر تاریخی بافت :موردی  نمونۀ

 .تهران سمت، انتشارات "شهری بهسازی و نوسازی"( 1384) منصور، محمد فالمکی،  -16

  فصلنامه  رامسر،  شهر:  موردی  مطالعه  گردشگری  توسعه  در  شهری  مدیریت  ،نقش(1389)علی .  محمدنژاد،   ؛  زهره  فنی، -17

 .15( 11) شماره طباطبایی، عالمه  دانشگاه گردشگری،  مدیریت  مطالعات

  شهری،   فرسوده  بافت  نوسازی  و  بهسازی  فرآیند  در  نشینان  حاشیه  توانمندسازی(    1388)    یداهلل  صادقی،   و   زهره،   فنی، -18

 . 61ص. 7.شماره آمایش،  ج رافیا فصلنامه

 .تهران  دانشگاه انتشارات: چهارم،تهران چاپ. تاریخی شهرهای و بناها  زندهسازی باز(. 1384) مهدی  محمد  فالمکی،-19

 (، اهل کجا هستیم  ) هویت بخشی به بافت های مسکونی(، انتشارات روزنه، تهران.1383قاسمی اصفهانی، مروارید)  -20

 .سمت انتشارات تهران، ،"گردشگری مدیریت "(، 1390)مهدی، کاظمی،-21

طهران،    -22 مهر  معززی  محمود،  نویی،  عاطفهقلعه  شاکرمی،  محالت "(1395)امیرمحمد،  احیا  در  فرهنگ  نقش  بررسی 

 . 1، پژوهشگاه علوم انسا نی شماره تاریخی )با تاکید بر رویکرد محله فرهنگی(

پیرا،محمد  -23 ارتقاء  "  (   1396)کروبی،مهدی، احمدی زاد، سوران،  فرشید  بازآفرینی هویت شهری مبتنی بر فرهنگ برای 
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 . در مدیریت ، اقتصا د و حسابداری 
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