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بررسي و ارزيابي نقش هنر شهري در افزايش ميزان حضورپذيري فضاهاي

چکیده
هنر شهري بهعنوان يك ابزار مؤثر و ارزشمند نقش مهمي در كيفيات فضاهاي عمومي دارد .عناصر هنري
مستقر در فضاي شهري ميتوانند زمينهساز حضور يا عدم حضور شهروندان در فضاهاي شهري باشند .دراينراستا،
هدف از این پژوهش بررسی نقش هنرهاي عمومي و شهري با تأكيد بر گرافيك شهری در حضورپذيري و
مردمگرابودن فضاهاي عمومی است .باتوجهبه اهداف و ماهیت تحقیق ،سؤالها مبنیبر این است .1 :ويژگيها و
ابعاد گرافيك شهری درجهت افزايش ميزان حضورپذيري شهروندان در فضاهاي شهري كداماند؟  .2تأثير و ضريب
همبستگي عوامل و ابزارهاي گرافيك شهری جهت حضورپذيري شهروندان در فضاهاي شهري به چه ميزاني
است؟ درپی پاسخگویی به سؤالهای مذکور ،از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و از شیوههای مرور متون ،منابع
و اسناد تصويری در بستر مطالعات کتابخانهای و همچنین از روش تحقیق موردی و شیوه تحقیق مشاهده در
بستر مطالعات میدانی و پرسشنامه بهره گرفته شده است .همچنين ،بهمنظور محاسبه و تحليل مقدار بارهاي
عاملي و شدت و ضريب همبستگي بين معيارها و زيرمعيارها از نرمافزارهاي  SPSSو  LISRELاستفاده شده است.
براساس نتايج تحقيق ،ميتوان و ابعاد مفهومي گرافيك شهری را با رويكرد افزايش ميزان حضورپذيري فضاهاي
شهري در قالب چهار مؤلفه :فرم (عوامل كالبدي) ،عوامل اجتماعي ،عوامل معنايي ،عوامل محيطي و  24شاخص
و زيرمعيار ،طبقهبندي و ارائه نمود .يافتههاي تحقيق نشان ميدهد كه شاخص آبنماها و فوارههای هنری با بار
( ،)0.87در مؤلفه عوامل كالبدي ،شاخص اماكن هنري عمومي – گالري با بار ( )0.94در مؤلفه عوامل اجتماعي،
شاخص ارزشهاي فرهنگي مكان با بار ( )0.87در مؤلفه عوامل معنايي و شاخص مبلمان شهري (هنري) با بار
( )0.79در مؤلفه عوامل محيطي ،بيشترين تأثير را بر روي معيار خود داشتهاند .همچنين نظربه مدل اندازهگيري
تحقيق ،ميزان شدت و ضريب همبستگي بين دو معيار عوامل كالبدي و عوامل اجتماعي با بار ( ،)0.89بيش از
ساير معيارهاي ديگر در پارك مردم همدان است.
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مقدمه
بررسي و ارزيابي نقش هنر شهري در افزايش ميزان حضورپذيري
فضاهاي عمومي با تأكيد بر گرافيك شهری
(نمونهموردی :پارك مردم همدان)
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فضاهاي عمومي ،عموماً جزء الينفك جاذبههاي شهري و
ميراثي ماندگار از فرهنگ و هويت جوامع محسوب ميشوند.
اين فضاها ،مفهومي متعاليتر از يك فضاي ساده و معمولي
دارند بهگونهاي كه عالوهبر پوشش خصيصههاي كلي يك فضا،
معيارهاي زيباييشناختي و ارزشهاي پيچيده اقتصادي و
اجتماعي را نيز دربرمیگیرند (رفيعيان و خدايي.)228:1388 ،
عملكرد اصلي اين فضاها فراهمسازي و بسترسازي براي پذيرايی
كليه اقشار ،گروههاي سني و جنسي و اقليتهاي اجتماعي در
كليه ساعات شبانهروز است .ازاينرو ،كيفيت فضاهاي عمومي
و عناصر شهري مستقر در فضا ميتواند زمينهساز حضور يا
عدم حضور شهروندان در فضاهاي شهري باشد .يكي از عناصر
و ابزارهاي كاربردي مؤثر در اين زمينه كه نقش مؤثري در
پايداري اجتماعي و تحكيم نمادهاي فرهنگي و تلفيق آنها
در فضاهاي شهري دارد ،هنر است ( .)Remeaser,2005هنر
بهعنوان يك ابزار مؤثر ازطريق گرافيك شهري ،هنرهای خیابانی،
هنر عمومی و  ،. . .ميتواند سهمي ارزشمند در كيفيات بصري
فضاهاي شهري داشته باشد .دراينراستا ،يكي از عواملی كه
ميتواند در ارتقاي كيفيات بصري و افزايش غناي حسي ديداري
درجهت سرزندگي و حضورپذيري فضاهاي شهري نقش داشته
باشد ،گرافيك شهری است .گرافيك شهری همچون فعلي
ميان هنر و علم ،در شهرهاي امروزي نقش مهمي در ادراك
بصري فضاهاي شهري ( )Roshvand,2012:69ايفا ميكند.
بدينمنظور برای كاربرد اين رسانه بايد ابزارها و بخشهاي
مختلف آن را شناخت و نقش عناصر و ابزارهاي گرافيك شهري
را در ارتباط با فضاهاي شهري و شهروندان ،موردبررسي
قرار داد .لذا هدف از این پژوهش ،بررسی نقش هنرهاي
عمومي و شهري با تأكيد بر گرافيك شهری در حضورپذيري
و مردمگرابودن فضاهاي شهری است .براين اساس در مقاله
حاضر از روش تحقیق ،توصیفی -تحلیلی و از شیوههای مرور
متون ،منابع و اسناد تصويری در بستر مطالعات کتابخانهای
و همچنین از روش تحقیق موردی و شیوه تحقیق مشاهده
در بستر مطالعات میدانی و از ابزار پرسشنامه بهره گرفته
شده است .برایناساس ،شرح اجمالی محتوا و روند پژوهش
به اين ترتيب است كه ،ابتدا معيارها و شاخصهاي ارزيابي
گرافيك شهري با استفاده از منابع كتابخانهاي و اسنادي
استخراج گرديد .سپس باتوجهبه معيارهاي استخراجشده،
پرسشنامههایی (با تأكيد بر حضورپذيري در مكان) تهيه
و در مكان موردمطالعه بين مردم پخش گرديد .در مرحله
بعد ،پرسشنامههاي تكميلي و جمعآوريشده با استفاده از

نرمافزار  SPSSو  LISRELدرجهت پاسخگويي به اهداف
و سؤالهاي تحقيق ،موردتحليل و ارزيابي قرار گرفت .در
مرحله آخر باتوجهبه مقدار بارهاي عاملي و ميزان تأثيرگذاري
شاخصها (بهدستآمده از تحليل اطالعات) ،در LISREL
پيشنهادهايي بهمنظور ارتقاي ارزشهاي هنري و گرافيكي
مكان ارائه شده است .بدينترتيب و درجهت تحقق اهداف
پژوهش ،سؤالها مبنیبر این است که .1 :ويژگيها و ابعاد
گرافيك شهري درجهت افزايش ميزان حضورپذيري شهروندان
در فضاهاي عمومي كداماند؟  .2تأثير و ضريب همبستگي
عوامل و ابزارهاي گرافيكي و هنري شهر جهت حضورپذيري
شهروندان در فضاهاي شهري ،به چه ميزاني است؟
پیشینه پژوهش
در ارتباط با حضورپذيري و سرزندگي فضاهاي شهري،
1
انديشمندان مختلفي به ارائه نظريه پرداختهاند .جيكوبز
( ،)1386چهار شرط اصلي را براي خلق تنوع درخيابانها
و نواحي شهري و درنتيجه ،سرزندگي فضای شهري بيان
مينمايد .1 :محدوده ترجيحاً داراي بيش از دو كاركرد اصلي
باشد .2 .غالب بلوكها كوتاه باشند .3 .منطقه تركيبي از
ساختمانهايي با سن و شرايط متفاوت باشد .4 .تراكم فشرده
كافي مردم صرفنظر از علت حضورشان وجود داشته باشد.
وي همچنين از عواملي چون تنوع كاربريها ،تنوع كالبدي
و تنوع فعاليتها در ايجاد فضاي شهري حضورپذير و سرزنده
ياد ميكند .پامير )2007( 2در "خلق يك مركز شهري پر
جنبوجوش" ،عوامل مؤثر بر يك مكان عمومي موفق و
حضورپذير را اينچنين معرفي مينمايد .1 :موقعيت  .2اندازه .3
برنامهريزي  -4طرح .وي براي هريك از این عوامل ،ابزارهايي
را درجهت حضورپذيري مكانهاي شهري ارائه مينماید .ويليام
وايت )1980( 3در كتاب زندگي اجتماعي در فضاهاي شهري
كوچك بهدنبال راههايي براي افزايش سرزندگي و حضور مردم
در فضاهاي شهري است .در پروژه زندگي خياباني ،درونمايه
اصلي پروژه را زمينههاي انسانشناسي ،قومنگاري علمي و
مطالعات فرهنگي قرار داد و درنهايت ،زندگي خياباني را چنين
تعريف نمود« :در آنجا مردم ساعتها باهم حرف ميزنند يا
خداحافظيهاي طوالني دارند» و اين ،باعث رشد رفتارهاي
شهري ميشود .يان گل ،)1987( 4ويژگي حضورپذيري فضاهاي
شهري را با اصطالح شهر دعوتكننده بهكار ميبرد .چون
در اين فضا ميتوان با همشهريها چهره به چهره ديدار كرد
و بهطور مستقيم از راه حواس ،به تجربهاندوزي پرداخت .او
واژههايي مانند حضورپذيري يا بستري براي حضور فضاي
شهري را با تأكيد بر حضور مردم تعريف نموده و بار اجتماعي

روش تحقيق و نمونهموردي
روش تحقیق ،توصیفی -تحلیلی و از شیوههای مرور متون،
منابع و اسناد تصويری در بستر مطالعات کتابخانهای و همچنین
از روش تحقیق موردی و شیوه تحقیق مشاهده در بستر مطالعات
میدانی و از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است .همچنين،
در اين تحقيق بهمنظور محاسبه و تحليل مقدار بارهاي عاملي
و شدت و ضريب همبستگي بين معيارها و زيرمعيارها ،از
نرمافزارهاي  SPSSو  LISRELاستفاده شده است .باتوجهبه
اهداف پژوهش ،نمونهموردي از محيطي انتخاب گرديد كه
امكان استفاده از آن براي اقشار مختلف جامعه فراهم بوده
و دردسترس همه افراد قرار دارد .ازاينرو از ميان فضاهاي
عمومي ،پارك مردم شهر همدان بهدليل دارابودن بسياري
از عناصر گرافيك شهري و ويژگيهاي هنري و همچنين
بهدليل آشنايي و استفاده بسياري از گروههای مختلف مردم
انتخاب گرديد .جامعه آماری ،افرادي را كه در مكان موردنظر
حضور داشتند ،تشکیل میدهد .در انتخاب جامعه آماری،
گروههای مختلف افراد تصادفی و براساس سوژههای تحقیق
انتخاب گردیدند .تعداد پرسششوندگان  153نفر بود كه از
اين تعداد 91 ،نفر مرد و  62نفر زن بودند كه در گروههای
سني  15تا  69سال قرار داشتند.
فضاي عمومي و هنر شهري
فضاهای عمومی شهری ،مکانهای ملموسی هستند که
فعاالنه بر زندگی ما اثر میگذارند .این فضاها ،از ویژگیهایی
مانند سرزندگی ،تحرک ،تحول مداوم ،پیوستگی و گسستگی
برخوردارند .مهمتر این که همه گروههای اجتماعی میتوانند
در این فضاها حضور یابند (پورمند و موسيوند.)52:1389،

هنر و حضور پذيري فضاهاي شهري
عرصههاي عمومي شهري مهمترين بخش شهرها و
محيطهاي شهري هستند که در چنين عرصههايي بيشترين
تماس ،ارتباط و تعامل ميان انسانها رخ ميدهد .اين فضاها،
تمام بخشهاي بافت شهري را كه مردم به آن دسترسي
فيزيكي و بصري دارند ،شامل ميشود (تيبالدز.)15:1383،
درحقيقت ،فضاهاي شهري بخشي از فضاهاي باز و عمومي
شهرها هستند كه زندگي جمعي در آنها درجريان است .همة
مردم اجازة دسترسي به اين فضاها را دارند و تعامل و تقابل
اجتماعي از مهمترين مشخصههاي آن است .ايجاد آرامش،
سرگرمي ،فراهمآوردن ارتباط ،زمينه معاشرت و امكان تردد
از ديگر عملكردهاي فضاهاي عمومي شهري است (پاکزاد،
 .)1383مراد از عموميبودن اين فضاها ،حضور افراد از اقشار و
سنين مختلف ،و جريانداشتن فعاليتهاي متنوع اجتماعي و
خدماتي در آنهاست .بنابراين فضاي عمومي شهري ،فضاي باز
قابلحضور براي گروههاي مختلف اجتماعي است كه پويايي
و كارايي آن نيازمند تعامالت اجتماعي و برخوردهاي متنوع
است (رفيعيان و همكاران .)36:1391،در اين ميان ،عناصر
هنري و گرافيكي مستقر در فضاي شهري ميتواند مردم را
جذب نموده و با حضور شهروندان ،اجتماع را در فضا بسازد
و سرزندگي و هويت محلي فضاهاي شهري را تضمين نمايد
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آن را مدنظر دارد .پورمند و موسيوند ( ،)1389در مطالعه
«مجسمهسازي در فضاي شهري « ،به بررسي نقش آثار هنري
(مجسمهسازي) در عرصه فضاهاي شهري پرداختهاند .آنها
دريافتند كه آثار هنري مستقر در فضاهاي شهري ميتوانند
موجب زيباسازي فضاهاي محيطي و ساختن فضاهايي جهت
تمركز و تعامل شهروندان در شهرها باشند .بهنظر ميرسد
بسياري از انديشمندان بر لزوم حضور مردم در فضاهاي
شهري توافق داشته و هريك با بياني روشن ،راهي را براي
افزايش اين حضور جهت ايجاد رفتارهاي شهري پيشنهاد
كردهاند .در اين پژوهش ،با مطالعه تحقيقات صورتگرفته،
سعي شده است نقش هنرهاي عمومي و شهري با تأكيد بر
گرافيك شهری در حضورپذيري و مردمگرابودن فضاهاي
شهري بررسي و تحليل شود.

ازجمله اين فضاها ،که البته میتوانند محملهای مناسبی
نیز برای قرارگیری هنرهای شهری و بهویژه گرافيك شهری
باشند ،پاركها و ميادين هستند .در اين بين ،هنر شهري
میتواند هر نوع اثر هنری باشد .البته با آثار هنری که در
یک مکان عمومی همچون موزه ،گالری یا هر مکان همگانی
دیگر (که نمایش آثار تحت شرایط و ضوابطی است) ،بهنمایش
درمیآیند و همچنین ،با آثاری که در مجموعههای شخصی
هنری نگهداری میشوند ،میتواند متفاوت باشد .بایستی
توجه داشت که عنوان هنر عمومی دلیلی بر بیارزشبودن
اثر نیست؛ چراکه این آثار میبایست عالوهبر ویژگیهای
زیباییشناسانه و هنری ،بهدلیل قرارگیری در مکانهایی که
صرفا ً مخاطب خاص ندارند بلکه با توده مردم مواجه هستند،
سعی در افزایش سواد بصری و حس زیباییشناسانه مخاطبان
خود نیز داشته باشند (همان .)53 :بهطوركلي ،هنرهاي شهري
ميتوانند تأثيرات مهمي در بافت اجتماعي فضاهاي شهري
ايجاد كنند كه از آنجمله ميتوان به اين موارد اشاره كرد:
 .1ایجاد تنوع و سرزندگی در فضاهای شهری  .2خوانایی و
ایجاد هویت . 3آموزندگی و پرورش ذهن  .4زیبایی و ارتقای
کیفیت بصری (حقیقت نائینی.)105:1380،
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( .)Kent,2008ماهیت عناصر هنري و گرافيكي بهویژه هنگامی
که در فضاهای شهری و در معرض مخاطبان فراگیرتری قرار
میگیرد ،بهگونهای است که مرز سنتی بین مخاطب و اثر
هنری را برداشته و آنها را درهم میآمیزد .آمیزش آثار گرافيك
شهری با مخاطبانش از وجوه بااهمیت این هنر است که باعث
تقویت ارتباط و نسبت گرافيك شهری با فضاهای عمومی كه
صحنه حیات اجتماعی این مخاطبان بهشمار میرود ،خواهد
شد (پورمختار و خدابخش .)1393،درواقع ،عناصر گرافيكي
و هنري شهر با جذب طیف وسیعی از گروههای اجتماعی،
حس همگرایی و تعامل مستقیم شهروندان را باوجود بینشها،
احساسها ،خواستهها و گرایشهای مختلف تقویت میکند.
همچنين اين هنر با آشتیدادن مردم با فضاهای عمومی
شهری ،بحران خالیشدن عرصههای عمومی از حضور مردم
و کاهش کنشهای اجتماعی را بهبود ميبخشد.
مؤلفهها و ابعاد مفهومي فضاي شهري
كيفيت فضاي عمومي شهري ،چگونگي اين فضا برحسب
برجستهترين نمودها و حالتهاي آن است كه بر فرد و اجتماع
تأثير ميگذارد و چون در اين عرصههاست كه افراد شخصيت
اجتماعي خود را شكل ميدهند؛ معيار سنجشي براي ميزان
مطلوبيت شهرها محسوب ميگردد .برايناساس ،متخصصين
مختلفي در زمينه كيفيات و ابعاد محيطهاي شهري به مطالعه
پرداخته و نظريات خود را در اين زمينه ،مطرح ساختهاند.
در اين تحقيق ،برای تهيه چارچوب و ابعاد مفهومي فضاي
شهري نظريات چند نظريهپرداز مطرح و پارامترهاي مؤثر بر
5
فضاهاي شهري استخراج و معرفي گرديده است .چايلدرس
( )1994در مطالعه "مكان ،روايت و ارتباط :يك رويكرد
جديد به فضاهای شهری" ،در ارتباط با محتواي فضاهاي
شهري پنج عامل :محيط فيزيكي ،كنترل محيطي ،فعاليتها،
شهروندان و فرد را نام ميبرد .کانتر ،)1977( 6محیطهای
شهری را بهمثابه یک مکان متشکل از سه بعد درهم تنیده
کالبد ،فعالیت و تصورات معرفی میکند و در این زمینه ،مدل
مکان را ارائه مینماید .ازآنجاكه كيفيت محيط شهري يك
مكان ناگزير از پاسخدهي مناسب به ابعاد گوناگون محيط
شهري است ،ميتوان مؤلفههاي سازنده كفيت فضاهاي شهري
را به موازات مؤلفههاي سازنده مكان تعريف كرد .بهعبارت
ديگر ،با اقتباس از نظرية مدل مکان ميتوان گفت ابعاد كيفي
فضاهاي شهري عبارت است :از برآيند سه مؤلفه كه هريك
از آنها متكفل برآوردهساختن يكي از كيفيتهاي سهگانه
كالبدي ،فعاليتي و تصورات فضاي شهري است (رفيعيان و
همكاران .)36:1391،قبل از كانتر ،رلف )1976( 7در کتاب

"مکان و بیمکانی" ،با نگاهی پدیدارشناسانه سه وجه كالبد،
فعاليت و معنا را از خصوصيات مكان ميداند .گاستافسن
( )2001نيز در تحقيقي به مطالعه درباره ويژگيهاي فضاي
شهري پرداخته و مدلي سهوجهی متشکل از عوامل فردي،
دیگران و عوامل محیطي را ارائه نموده است .وی معتقد
است که معانی فضاهاي مختلف نهتنها حاصل تعامل این
سه وجه است بلکه از ارتباط میان این وجوه با یکدیگر نیز
قابلاستنباط است .در اين تحقيق باتوجهبه نظريههاي كانتر
و رلف و همچنين گاستافسن درباره فضاهاي شهري ،ابعاد
فضاي شهري در چهار بعد :عوامل كالبدي ،عوامل اجتماعي
و عوامل معنايي و عوامل محيطي ارائه شده است (تصوير .)1
8

گرافيك شهری
گرافيك شهري ،رهآورد مجموعهاي از ارتباطات و فرآيندهاي
تصويري است كه نظاممندي بصري عناصر ديدهشونده،
كيفيت شكلگيري در محيط و ايجاد تناسب بين آنها را با
درنظرگرفتن اصول زیباییشناسی و کاربردی ارائه مينماید
( .)Grayson,2000:126گرافيك شهری بهعنوان فعلي ميان هنر
و علم (راهنما ،)46:1387،چگونگي استفاده از انواع شكلها،
رنگها ،نقشها و تصاوير گوناگون را به شكل ماهرانه ،اصولي
و برنامهريزیشده درجهت بهتر و سادهترشدن ارتباطات و
همچنين كاملترساختن زيباييهای محيط شهری ،بررسي
میکند (ستاري و اقبالي .)39:1393،درواقع ،گرافيك شهري
بخشی از هنر سازماندهي فضاي شهري نیز است كه با رشتههاي
مختلف علمي و هنري مانند طراحي شهري ،برنامهريزي شهري،
معماري و منظرسازي ،گرافيك ،مهندسي برق ،مهندسي
ترافيك و حملونقل ،روانشناسي ،جامعهشناسي و اقتصاد
سروكار دارد .درعينحال ،با سياست و فرهنگ نيز ارتباط
برقرار ميكند (صدرمحمدي .)15 :1387،گرافيك شهری در
ارتباط با فضاهاي عمومی ،چهار هدف اصلي را دنبال ميكند:
 .1هويت بصري و تشخصبخشي به نماها و فضاهاي شهري
 .2ايجاد نظم و آرامش بصري در فضاهاي عمومي  .3ارتقای
فرهنگ بصري و تجسمي صحيح در شهروندان  .4توسعه
آثار هنري و تجارب تجسمي هم در طراحي و هم در اجرا
(صلواتي.)111:1390،
ويژگيها و ابعاد گرافيك شهري براساس ديدگاههاي
مختلف
درجهت نیل به تحقق اهداف پژوهش و همچنين
دستيافتن به ابزارهايي بهمنظور ارزیابی نقش گرافيك شهري
در حضورپذيري شهروندان در فضاهاي شهري ،عوامل و

چارچوب و مدل مفهومي پژوهش

تصوير  .1مؤلفهها و ابعاد مفهومي فضاهاي شهري براساس
ديدگاههاي انديشمندان مختلف اين حوزه (نگارندگان)1394 ،

در اين بخش ،براساس مطالعات مباني نظري تحقيق و
باتوجهبه عوامل و مؤلفههاي مطرحشده ازسوی انديشمندان
و صاحبنظران مختلف در زمينه فضاهاي عمومي و گرافيك
شهري ،مجموعهاي از معيارها و شاخصهاي اصلي تجميع ،جهت
ارزيابي ميزان تأثير عوامل گرافيك شهري در حضورپذيري
فضاهاي عمومي بهصورت مدل مفهومي معرفي ميگردد
(تصوير .)3

تصوير  .2نموداردعناصر و ابزارهاي گرافيك شهری در فضاهاي عمومی )(Gehl ,1987:74

دوفصلنامه علمی -ترويجي پژوهش هنر
سال ششم ،شماره يازدهم ،بهار و تابستان1395

ابعاد گرافيك شهری از ديدگاه انديشمندان مختلف در اين
حوزه موردبررسي قرار ميگيرد :گرافيك شهری براساس
10
تقسيمبندی بينالمللي كه والتر مرج 9در كتاب "آركي گروفيا"
بدان اشاره داشته به شش قسمت تقسيم شده است .1:
پيكتوگرامها -2 )Pictogram( 11عاليم راهنمايي و رانندگي در
شهرها و فروشگاهها  .3سيستمهای هدايت بصری  .4طراحي
گرافيكي حروف روی ساختمانها و فروشگاهها  .5طرحهای
گرافيكي با ابعاد بزرگ  .5گرافيك بدنه وسايل حملونقل
( .)Herdag,1978:24بالي ( )1386در "گرافيكهاي شهري "،از
گرافيك شهري بهعنوان ارتباط تصويري شهروندان با فضاهاي
شهري نام ميبرد و موارد استفاده از آن در محيطهاي شهري
را :مبلمان شهري ،فضاي سبز ،آبنماها ،نماي ساختمانها،
عالئم راهنمايي و رانندگي ،همگونسازي نيمكتها ،وسايل
بازي ،تنديسهاي شهري ،عناصر هنري مكان ،نمادهاي
شهري و كيوسكها ميداند .گل ( )1996گرافيك شهری
را در مفهومي كلي به دو دسته تقسيم ميكند .1 :گرافيك
فضاي باز  .2گرافيك فضاي بسته (تصوير .)2
اسدالهي ( )1389در يك كار تحقيقاتي ،كاربردهاي اصلي و
حوزههاي فعاليت گرافيك شهری را بدینصورت تقسيمبندي
ميكند .1 :عالئم تصويری خدمات عمومي شهری ،عالئم
راهنمايي و رانندگي در شهرها و بزرگراه ها ،هدايت تصويری

نوشتاری اماكن عمومي و خصوصي  .2نمادها و سردر مراكز
و اماكن عمومي و خصوصي  .3تابلوهای تبليغي آموزشي،
فرهنگي ،اطالعرساني و تجاری (تابلوهای تخت ،بيلبوردها،
تابلوهای گردان ،تابلوهای چندوجهي ،تابلوهای ديجيتال
و بنرها ،پنلهای ديواری و استندها) .4 12رنگآميزی و
چيدمان عناصر تزييني بناها ،اماكن و فضاهای شهری .5
طراحي غرفهها و ويترينهای فروشگاهي و نمايشگاهها و
جداساز 13فضای مراكز اداری ،تجاری و خدماتي  .6طراحي
گرافيكي و رنگآميزی طرحهای نقشبسته بر ديوارها ،پنلها
و وسائل نقليه عناصر و حجمهای تزييني فضاهای شهری .7
گرافيك فضاهای سبز ،پارکها و گردشگاهها گرافيك محيطي
مبلمان شهری( 14ايستگاهها ،پارکها ،مراكز تفريحي ،ادارات،
بيمارستانها ،مدارس ،دانشگاهها)  .8زيباسازی ميادين و
معابر (آبنماها ،حجمهای تزييني و .9 ) ...طراحي تزئينات
محيطي در مراسم (جشنوارهها ،مسابقات ،جشنها ،اعياد،
آيينهای ديني و مذهبي).
هارولد منك )2006( 15ابعاد گرافيك شهري را پنج جنبه
ميداند .1 :اطالعرسانی و یا تأکید و هشدار نسبت به موضوعی
خاص  .2فرهنگی  .3آموزشی  .4اجتماعی  .5بصری ،زیبایی،
هنری و زیباسازی محیط .گرایسون )2000:149( 16عرصههاي
اصلي عملكرد گرافيك شهري را شامل این موارد میداند:
رنگ در منظر شهري ،خط و حروف نوشته ،عالئم و نشانهها
(پیکتوگرام و  ،)...نقاشي ديواري ،طراحي گرافيك تابلوهای شهری
(اطالعرسانی /کاربری /مسیریابی ) ...و كليه نمودهاي بصري.
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همدان امروز یا هگمتانه دوران کهن با بیست و هفت قرن
تاریخ ،مرکز اولین مجتمع جامعه ایرانی و نخستین دولت ماد
است (دانشمند و نظریان .)1389،این شهر امروزه با وسعتی
حدود  4118کیلومترمربع ،از خطالرأس رشتهکوه الوند ،تا
مرزهای شرقی استان کشیده شده است .شرقیترین نقطه
این شهرستان  49درجه و  27دقیقه و غربیترین آن 48
درجه و  20دقیقه با نصفالنهار گرینویج فاصله دارد و در
حدفاصل  34درجه و  35دقیقه ،تا  35درجه عرض شمالی
واقع شده است (سجادزاده و همكاران .)92 :1393 ،پارک
مردم یا بوستان مردم در سمت غربی شهر همدان مقابل
دانشگاه بوعلیسینا و دانشگاه صنعتی همدان واقع شده و
یکی از قدیمیترین پارکهای شهر بهشمار میرود (تصوير .)4
نام قدیم این پارک سرسبز که دارای قدمتی  40ساله است،
لونا پارک بوده است .علت نامگذاری این پارک به لونا پارک این

بوده که در زبان فرانسوی لونا به معنی مردم است و علت شهرت

این پارک به لونا پارک ،مجاورت آن به دانشگاه بوعلیسینا است

که زمانی دانشگاه مشترک ایران و فرانسه بوده است .این پارک

عالوهبر داشتن امکانات رفاهی نظیر سرویسهای بهداشتی،
جایگاههای کافی برای نشستن و آالچیقهای مناسب جهت

عالقمندان و گردشگران دارد ضمناینکه ،از امکانات شهربازی

هم برخوردار بوده و از این حیث ،یکی از پارکهای منحصربهفرد

است .پارك مردم عالوهبر داشتن امكانات و تجهيزات شهري داراي

خصوصيات و جاذبههاي هنري و گرافيكي ازقبيل مجسمهها و

تنديسهاي هنري ،آبنماها و فوارهها ،بيلبوردهاي تبليغاتي،

نقاشيهاي ديواري ،آثار هنري خياباني ،برگزاري مراسم و نقادي،

معماريهاي خاص و مبلمان شهري هنري نيز ميباشد كه اين
پارك را تبديل به فضايی شهري با آثار هنري و گرافيكي در

سطح شهر همدان نموده است (تصويرهای  5و .)6

تصوير  .3چارچوب و ابعاد مفهومي ارزيابي گرافيك شهري (نگارندگان)1394 ،

يافتههاي پژوهش

تجزيه و تحليل دادهها
نرمافزار لیزرل ،17ضمن آنکه ضرایب مجهول مجموعه
معادالت ساختاری خطی را برآورد میکند؛ برای برازش
مدلهایی که شامل متغیرهای مکنون ،خطاهای اندازهگیری در
هریک از متغیرهای وابسته و مستقل ،علیت دوسویه ،همزمانی

تصوير  .4محدوده و نمونهموردي مطالعه (طرح تفضيلي شهر همدان)

تصوير  .5مجسمه مرد رفتگر در پارك مردم همدان (نگارندگان)

تصوير  .6آبنما و فواره آب در پارك مردم همدان (نگارندگان)

دوفصلنامه علمی -ترويجي پژوهش هنر
سال ششم ،شماره يازدهم ،بهار و تابستان1395

همانگونه كه در بخش مقدمه بیان شد ،اين پژوهش درپي
پاسخ به دو پرسش اصلي است؛ پرسش اول درپي شناخت
مؤلفهها و ابعاد مؤثر گرافيك شهری در فضاهاي شهري است.
براي پاسخگويي به اين سؤال ،نظرات انديشمندان و نظريهپردازان
مختلف در زمينه فضاهاي شهري و گرافيك شهری موردبررسي
قرار گرفت و نتايج بهصورت مدل مفهومي پژوهش (تصوير )3
ارائه شد .پرسش دوم تحقيق در رابطه با ارتباط گرافيك
شهري در ميزان حضورپذيري شهروندان در فضاهاي عمومي
و همچنين تعيين ميزان تأثير و ضريب همبستگي شاخصها
و معيارهاي گرافيك شهری در حضورپذيري فضاهاي شهري
است .درپي پاسخگويي به اين سؤال ،پرسشنامههايي با
سؤاالتي در زمينه تأثير ابعاد گرافيك شهری در حضورپذيري

شهروندان در فضاهاي عمومي (پارك مردم همدان) در قالب
طيف ليكرت مقادیر  1تا ( 5کدهایی که بیانگر گزینههای
خیلی کم تا خیلی زیاد باشند) ،تهيه و به پرسش گذاشته
شد .سپس پرسشنامههاي تكميلي و دادههاي حاصل از آنها
ازطريق مدل معادالت ساختاري درجهت تعيين ميزان بارهاي
عاملي و ضريب همبستگي معيارها توسط نرمافزارهاي SPSS
و  ،LISRELموردبررسي و تحليل قرار گرفت.
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بررسي و ارزيابي نقش هنر شهري در افزايش ميزان حضورپذيري
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و وابستگی متقابل میباشد ،طرحریزی گردیده است .در اين
بخش و درابتدا ،مدل اندازهگيري يا مدل تحليل عامل تائيدي
بهصورت جدول  1جهت بررسي در نرمافزار ليزرل تهيه شد.
در این بخش با استفاده از روش مدلیابی معادالت ساختاری
18و نرمافزار لیزرل به بررسی مدل تحقیق پرداخته شده که
خروجی نرمافزار در تصوير  ،7نشان داده شده است.
بهطورکلی ،نرمافزار لیزرل شاخصهای مختلفی را برای برازش
مدل دراختیار محققان قرار میدهد .این شاخصها تعدادی
بالغ بر  32هستند که به کمک آنها میتوان درخصوص کل
مدل و قابلقبولبودن یا غیرقابلقبولبودن آن قضاوت نمود.
تعدادی از شاخصهای متداول که در اکثر پژوهشها به آنها
اشاره میشود ،در تصوير  7گزارش شده است .اگر یکی از این
شاخصها قابلقبول نباشد دلیلی بر رد مدل نخواهد بود ،بلکه
نشاندهنده ضعف نسبی مدل میباشد؛ و این ضعف ممکن
است ریشه در مسائل و مشکالتی داشته باشد که از نمونهگیری،
جمعیت نمونه یا عوامل دیگر نشأت گرفته است .همانطور که
در تصوير مذکور مشاهده میشود ،مقدار شاخص RMSEA
مدل برابر 0.073بوده و کمتر از  0.08است .بنابراین این مدل
ازلحاظ شاخص  ، RMSEAدر وضعیت مناسبی قرار میگیرد.

مقدار شاخصهای  AGFIو  ،GFIبهترتيب برابر با  0.94و
 0.86است و مدل برحسب اين دو شاخص نيز در وضعيت
تقريباً مناسبي قرار دارد زيرا هرچه مقادير فوق بيش از 0.9
باشند ،نشاندهنده برازش مناسب مدل تحقيق خواهد بود.
باتوجهبه اينكه مقدار  x2به  dfبرابر  2.28حاصل گرديده و
مقدار یادشده كمتر از  3است ،مدل تحقيق ازنظر شاخص x2
به  dfدر شرايط مناسبي قرار دارد .چون در مدلیابی معادالت
ساختاری برای نتیجهگیری درباره برازش کلی مدل میبایستی
به مجموعهای از شاخصها توجه نمود؛ مدل پژوهش حاضر
در وضعیت مناسبی قرار داشته و میتوان نتیجهگیری کرد که
مدل بهلحاظ برازش ،مدل مناسبی است.
بارگذاري عوامل مؤثر در معيارها (عوامل كالبدي،
اجتماعي ،معنايي و محيطي)
 -عوامل كالبدي

همانطور كه در جدول  2نشان داده شده است ،شاخص
آبنماها و فوارهها (متغير آشكار) ،بيشترين بار ( )0.87و شاخص
اشكال تجسمي و گرافيكي (متغير آشكار) ،كمترين بار( )0.50را
در ساختار معيار عوامل كالبدي (متغير مكنون) دارند .همچنين

تصوير  .7مدل تحليل عاملي تائيدي و اندازهگيري عوامل مؤثر گرافيك شهری در حضورپذيري پارك مردم همدان (نگارندگان)1394 ،

ازلحاظ معناداري كاي اسكوئر ( )Pكه مقدار كوچكتر از 0.05
آن نشاندهنده مدل تائيدشده مدل اندازهگيري است؛ تمامي
بارهاي عاملي ازلحاظ آماري معنادار بوده (  )P<0.05و داراي
رابطه علّي با معيار عوامل كالبدي است.

 -عوامل معنايي

 -عوامل اجتماعي

شاخص ارزشهاي فرهنگي مكان بيشترين تأثير ()0.87
و شاخص آيينهاي سنتي و مذهبي كمترين بار ( )0.21را
در ساختار معيار عوامل معنايي دارند و تمامي بارهاي عاملي
ازلحاظ آماري معنادارند (( ،)P<0.05جدول .)4

در بين عوامل مؤثر در معيار عوامل اجتماعي ،شاخص
اماكن هنري عمومي – گالري بيشترين بار ( )0.94و شاخص
جشنوارهها و نمايشگاهها كمترين بار ( )0.38را در سازه معيار

جدول  .1عوامل و كدهاي اختصاري تحقيق در مدل اندازهگيري يا مدل تحليل عاملي تاييدي
معيار

عوامل كالبدي

عوامل اجتماعي

عوامل معنايي

عوامل محيطي

عالمت اختصاري در
مدل(معيارها)

KA

EJ

MA

MO

KA2

KA3

KA4

KA6

KA5

EJ1

EJ2

EJ3

EJ4

EJ6

EJ5

MA1

MA2

MA3

MA4

MA5

MA6

MO1

MO2

MO3

MO4

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

11

12

13

14

16

15

17

18

19

20

21

22

23

KA1

استفاده از گرافیک و اشکال هنری در نماي معماري

0.72

0.021

KA2

آب نماها – فواره های هنری

0.87

0.048

KA3

حجم هاي تزئيني و هنری

0.71

0.039

KA4

استفاده از اشکال گرافیک در کف سازی

0.83

0.018

KA5

اشكال تجسمي و گرافيكي

0.50

0.043

KA6

رنگ و فرم عناصر

0.79

0.029
(نگارندگان)1394 ،

جدول  .3مقدار تأثير و ميزان بار عوامل مؤثر در معيار عوامل اجتماعي
Estimate

P

EJ1

رويدادهاي هنري و فرهنگي

0.81

0.033

EJ2

جشنواره ها و نمايشگا ه ها

0.38

0.019

EJ3

اماكن هنري عمومي-گالري

0.94

0.008

EJ4

وسايل تفريحي  -بازي

0.78

0.042

EJ5

المان هاي تعاملي

0.59

0.013

EJ6

يادگاري ها

0.86

0.027

معيار

عوامل اجتماعي

MO5

Estimate

P

معيار

شاخص
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(نگارندگان)1394 ،

جدول  .2مقدار تأثير و ميزان بار عوامل مؤثر در معيار عوامل كالبدي
شاخص

MO6

عالمت اختصاري در
مدل(شاخص ها)

KA1
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شماره سؤاالت
مربوط در پرسشنامه
( شاخص ها )

عوامل كالبدي

دوفصلنامه علمی -ترويجي پژوهش هنر
سال ششم ،شماره يازدهم ،بهار و تابستان1395

عوامل اجتماعي داشتند .همچنين تمامي بارهاي عاملي
ازلحاظ آماري معنادار بوده (  )P<0.05و رابطهای علّي با
معيار عوامل اجتماعي دارند (جدول .)3

(نگارندگان)1394 ،

ضريب همبستگي در معيارها

 -عوامل محيطي

در بين عوامل مؤثر در معيار عوامل محيطي ،شاخص
بررسي و ارزيابي نقش هنر شهري در افزايش ميزان حضورپذيري
فضاهاي عمومي با تأكيد بر گرافيك شهری
(نمونهموردی :پارك مردم همدان)

مبلمان شهري (هنري) بيشترين بار ( )0.79و شاخص هنرهاي
عمومي و خياباني كمترين بار ( )0.56را در سازه معيار عوامل
محيطي داشتند .همچنين تمامي بارهاي عاملي ازلحاظ
آماري معنادار بوده (  )P<0.05و رابطهای علّي با معيار عوامل

اجتماعي دارند (جدول .)5

نظربه مدل تحليل عاملي تائيدي (تصوير  ،)9شدت
و ضريب همبستگي معيار كالبدي و اجتماعي ()0.89
بيش از ساير معيارهاي ديگر در پارك مردم همدان است.
در مراتب بعدي ،معيارهای معنايي و محيطي با ميزان
ضريب ( )0.65و معيارهای كالبدي و محيطي (،)0.62
بهترتيب بيشترين ضريب همبستگي را در بين عوامل
دارند (جدول .)6

جدول  .4مقدار تأثير و ميزان بار عوامل مؤثر در معيار عوامل معنايي
Estimate

P

MA1

نمادهاي شهري

0.61

0.017

MA2

حجم هاي شاخص و نمادين

0.56

0.026

MA3

آيين هاي سنتي و مذهبي

0.21

0.038

MA4

يادمان هاي تاريخي

0.38

0.021

MA5

آداب و رسوم

0.75

0.049

MA6

ارزش هاي فرهنگي

0.87

0.044

شاخص

معيار
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عوامل معنايي

(نگارندگان)1394 ،
جدول  .5مقدار تأثير و ميزان بار عوامل مؤثر در معيار عوامل محيطي
Estimate

P

MO1

هنرهاي عمومي و خياباني

0.56

0.022

MO2

نقاشي ديواري

0.73

0.043

MO3

تبليغالت محيطي

0.76

0.018

MO4

مبلمان شهري(هنري)

0.79

0.047

MO5

كيوسك ها و باجه ها

0.78

0.028

MO6

اشكال هنري فضاي سبز

0.68

0.035

شاخص

معيار

عوامل محيطي

(نگارندگان)1394 ،
جدول  .6شدت و ضريب همبستگي در پارك مردم همدان
Estimate

معيارها

0.89

عوامل كالبدي – عوامل اجتماعي

0.61

عوامل كالبدي – عوامل معنايي

0.62

عوامل كالبدي – عوامل محيطي

0.38

عوامل اجتماعي – عوامل معنايي

-0.45

عوامل اجتماعي – عوامل محيطي

0.65

عوامل معنايي – عوامل محيطي

(نگارندگان)1394 ،

جدول  .7تحليل نتايج بارگذاري عوامل مؤثر گرافيك شهری در حضورپذيري فضاهاي شهري
عوامل اجتماعي

عوامل كالبدي

پارك مردم همدان

0/87

آب نماها – فواره های هنری

0/94

اماكن هنري عمومي-گالري

0/83

كف سازي( تزئيني – هنري)

0/86

يادگاري ها

0/79

رنگ و فرم عناصر

0/81

رويدادهاي هنري و فرهنگي
عوامل محيطي

عوامل معنايي
Estimate

معيار

Estimate

معيار

0/87

ارزش هاي فرهنگي

0/79

مبلمان شهري(هنري)

0/75

آداب و رسوم

0/78

كيوسك ها و باجه ها

0/61

نمادهاي شهري

0/76

تبليغالت محيطي
(نگارندگان)1394 ،

جدول  .8راهكارهاي پيشنهادي جهت ارتقاي ارزشهاي بصري و هنري مكان براساس ميزان بار عوامل گرافيك شهری
رديف

عولمل

عوامل كالبدي

پارك مردم همدان

عوامل
اجتماعي

عوامل معنايي

عوامل محيطي

اولويت رسيدگي

راهكارهاي ارتقاي ارزش هاي هنري و گرافيكي مكان

اشكال تجسمي و
گرافيكي

تأكيد بر استراتژي استفاده از اشكال هنري و تجسمي در قالب احجام ،تنديس ها و
غيره در جهت ارتقاي پوياي فضا

حجم هاي تزئيني

نصب المان ها و حجم هاي تزئيني با سبك ها مختلف در جهت ارتقاي غناي حسي
ديداري و بصري محيط

نماي معماري

اصالح ،ساماندهي و ايجاد نماهاي پيراموني و محاط بر سايت با جزئيات معماري

جشنواره ها و
نمايشگاه ها

برگزاري رويدادها و برنامه هاي فرهنگي در جهت ارتقاي تعامالت و تبادالت
اجتماعي
فراهم نمودن امكاناتي جهت برگزاري مراسم ،جشن ها ،تئاتر خياباني در سطح سايت

المان هاي تعاملي

طراحي مبلمان و تنديس ها به گونه اي هنرمندانه و خالقانه در ارتباط با افزايش
ارتباطات و تعامالت شهروندان

آيين هاي سنتي و
مذهبي

برنامه ريزي و تعريف برگزاري آيين هاي سنتي و رويدادهاي خود جوش مردمي از
قبيل دسته هاي عزاداري در مراسم عاشورا و . . .

يادمان هاي تاريخي

مكان يابي و نصب صحيح المان ها و يادمان هاي تاريخي با توجه به نقش هويتي و
نشانه اي آن ها

حجم هاي شاخص و
نمادين

ايجاد آثار هنري بصري با توجه به فرهنگ و زبان بومي مردم
خلق و ايجاد حجم هايي شاخص از لحاظ حجمي و مفهومي در جهت افزايش ميزان
خوانايي سايت و هويت مندي مكان مورد نظر

هنرهاي عمومي و
خياباني

استفاده از ابزارهاي هنرهاي عمومي چون نقاشي هاي ديواري ،گرافيتي ،اشكال
تجسمي و غيره در جهت ارتقاي كيفيات بصري محيط

اشكال هنري فضاي سبز

طراحي و ايجاد عناصر و فضاي سبز طبيعي با ويژگي هاي هنري
(نگارندگان)1394 ،

دوفصلنامه علمی -ترويجي پژوهش هنر
سال ششم ،شماره يازدهم ،بهار و تابستان1395

Estimate

معيار

Estimate

معيار
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نتيجهگيري
بررسي و ارزيابي نقش هنر شهري در افزايش ميزان حضورپذيري
فضاهاي عمومي با تأكيد بر گرافيك شهری
(نمونهموردی :پارك مردم همدان)
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باتوجهبه نتایج مرور ادبیات تحقیق و مبانی نظری مرتبط ،چهار مؤلفه :فرم (عوامل كالبدي) ،عوامل اجتماعي،
عوامل معنايي و عوامل محيطي ،در قالب و چارچوب مفهومي فضاهاي شهري معرفي شدند .اين اصول همراه با
 24شاخص گرافيك شهری بهعنوان مدل مفهومي پژوهش جهت بررسي ميزان تأثير عوامل گرافيك شهری در
حضورپذيري فضاهاي عمومی مورداستفاده قرار گرفتند .نتايج بهدستآمده از تحليل دادهها و پرسشنامههاي
تكميلي توسط استفادهكنندگان از فضا در نرمافزارهاي  SPSSو  ،LIERELنشان ميدهد كه شاخص آبنماها و
فوارههای هنری با بار ( )0.87در مؤلفه عوامل كالبدي ،شاخص اماكن هنري عمومي – گالري با بار ( )0.94در
مؤلفه عوامل اجتماعي ،شاخص ارزشهاي فرهنگي مكان با بار ( )0.87در مؤلفه معنايي و شاخص مبلمان شهري
(هنري) با بار ( )0.79در مؤلفه محيطي ،بيشترين تأثير را در گروه خود نسبت به حضورپذيري پارك مردم همدان
داشتهاند (جدول  .)7يافتههاي تحقيق نشان ميدهد ،ميزان ضريب و شدت همبستگي بين معيارهای عوامل
كالبدي – عوامل اجتماعي با بار ( )0.89بيشتر از ساير معيارها در پارك مردم همدان است.
برمبناي تحليلهاي صورتگرفته ،نتايج حاصل بیانگر اين است كه هنر گرافيك شهری عالوهبر اينكه در هريك
از مؤلفههاي مفهومي فضاي شهري مؤثر است؛ در افزايش ميزان حضورپذيري شهروندان در مكانهاي شهري
نيز تأثير دارد .بررسي نتايج نشان ميدهد كه مهمترين و بيشترين تأثير هنر گرافيك شهری در حضورپذيري
مكانهاي شهري از نظر شهروندان و استفادهكنندگان از فضا مربوط به عناصر و شاخصهاي مؤلفه كالبدي و پس
از آن مؤلفههاي اجتماعي ،معنايي و محيطي است .بهمنظور ارتقاي ارزشهاي هنري -بصري محيطهاي شهري
و همچنين درجهت پويايي و رفع نواقص و نقاط ضعف مكانهاي شهري ميتوان با تحليل يافتهها و ديدگاههاي
استفاد هكنندگان از فضا پيشنهادهايي درراستاي ارتقاي كيفي مؤلفههاي فضاي شهري و شاخصهاي گرافيك
شهری درجهت افزايش ميزان حضورپذيري پارك مردم همدان ،ارائه نمود (جدول .)8
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The Study and Evaluation of the Role of Urban Art in Increasing
the Presence of Public Spaces with an Emphasis on Urban Graphics
(Case Study: Hamadan Mardom Park)
Salman Vahdat* Hasan Sajjadzade*

Abstract
Urban art as an effective and valuable tool has an important role in the qualities of
public spaces. The existence of artistic elements in an urban space can be a precondition
for the presence or absence of citizens in urban spaces. In this context, the aim of this
study was to examine the role of urban and public arts with an emphasis on urban graphics
in presence and people-oriented factors of public spaces. According to the objectives and
nature of this research, the questions are as follow: 1. What are the characteristics and
environmental dimensions of urban graphics to increase the citizen participation in urban
areas? (2) What extent is the effect and correlation coefficient of urban graphics tools and
factors for the presence of citizens in urban areas? In order to answer the questions, the
following methods were used: Descriptive and analytical research method and by means
of reviewing documents, images and texts in the context of documents and literature
and also the case study method and observational research method in the context of field
studies and questionnaire. And also the SPSS and LISREL software were used to analyze
and calculate the load factors and the correlation coefficient between criteria and subcriteria.
According to the research results, the conceptual framework of urban graphics can be
classified and presented by the approach of increasing in the presence of urban spaces
and by the format of four components: form factors (physical factors), social factors,
meaning factors, environmental factors and 24 indices and sub-criteria. The findings
indicate that the index of waterfront and fountains with time (0.87) in the component of
physical factors, index of public art places - galleries with time (0.94) in the component
of social factors, cultural values index of place with time (0.87) in the component of
meaning factors and the index of urban furniture (artistic) with the time (0.79) have the
most influence on their own criteria. Social factors with the times (0.89) more than other
measures of Hamedan is in the park.
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