
  
  
  
  
  67-98، صفحات 1397بهار ، 4، شماره سوماي، سال  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه 

  ي دیواري ها ینقاشبررسی نگرش مردم شهر تهران نسبت به 
 )19مطالعه تجربی منطقه (

  *احمد غیاثوند
  14/09/1397: تاریخ پذیرش    11/09/1396: تاریخ دریافت

  
   چکیده

با عنایت به توسعه و گسترش گرافیک محیطی در سطح فضاهاي عمومی شهر، 
تهران نسبت به وضعیت شهر  19مطالعه حاضر به بررسی نگرش مردم منطقه 

محرك ـ «از نظریه براي بررسی نگرش افراد . ي دیواري پرداخته استها ینقاش
، وضعیت )دقت(سه فرایند میزان توجه  ریتأثاستفاده گردیده، که تحت » پاسخ

آثار عملکردي،  توان یمدر این میان نیز . باشد یمادراك و میزان پذیرش 
هاي دیواري متصور بود تا از این طریق  نقاشیبخشی را براي  زیباشناختی و هویت

براي انجام این پژوهش . بتوان نگرش مخاطبان شهري نسبت بدین پدیده را سنجید
 19ساکن در منطقه  مردمکلیه را جامعه آماري آن و شده   از روش پیمایش استفاده

 500حجم نمونه از طریق فرمول کوکران حدود . دهند تشکیل می 1394در سال 
نتایج حاصل نشان . باشد یاي م گیري دومرحله شده و شیوه نمونه  ر محاسبهنف
ها  ها با موضوع طبیعت و زندگی شهري بیش از سایر نقاشی دهد طراحی نقاشی یم

نقش  یپذیرش نقاش زانیو م یبه نقاش) دقت(توجه  زانیمدر حال افزایش هستند؛ 
 انیم نیها دارد؛ گر چه در ا یبر آثار عملکرد، هویتی و زیباشناختی نقاش ییبسزا

همچنین ادراك افراد از . باشد یتوجه، م زانیاز م شیمراتب ب به رشیپذ ندیسهم فرا
هاي شهدا  نقاشیبیشتر (» ادراك نوستالوژیک«ي دیواري در قالب مضامین ها ینقاش

و ) ي مذهبیها ینقاشبیشتر ( »بخش دینی ادراك هویت«، )و جنگ و مسئوالن
  .مورد تحلیل قرار گرفته است) ها ینقاشسایر (» انهادراك منتقد«

نگرش، نقاشی دیواري، پذیرش نقاشی، نظریه محرك ـ پاسخ  :هاي کلیدي واژه
   .تهران 19هاولند، منطقه 

                                                
 ah.ghyasvand@gmail.com        . ه عالمه طباطبائیشناسی دانشگا استادیار جامعه *
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  مقدمه 
وبر در تعریف شهر شرقی نماد دیوار . ویژه در شهر اهمیت محوري داشته است دیوار، به

اما امروزه دیوارهاي . )Weber, 1985: 49( دهد یمار را در مرکز نمونه ایده آل خود قر
از همین رو، دیوار دیگر، عنصري معصوم نیست؛ . شهر کارکردهاي دیگر پیدا کرده است

ي فرودستان ها خواستهي اوقات، ابزاري براي بیان ا پارهگاه، قربانی گفتارهاي مسلط و در 
و در پی  کنند یمي را تعریف رو دیوارهاي شهر، هویت فضاهاي شهر بوده است؛ ازاین

کیا و رضایی،  طاهري( ندنک یمگیري هویت انسان شهري پیدا  آن، نقشی مهم در شکل
ي هنري شهري آنچه بیش از همه بسیار ها رسانهدر این میان در بین انواع ).  102: 1392

، نماید یممشهود و پایدارتر بوده و نیز نظرات بسیاري از شهروندان را به خود جلب 
   .باشد یممختلف شهر   یوارهايدهاي دیواري بر سطح  ینقاشوجود 

 جهت دیواري هاي ینقاش ویژه به محیطی گرافیک به بنابراین پرداختن
گر چه . است برخوردار خاصی جایگاه و اهمیت از شهري فضاهاي به بخشی کیفیت

والنی دارد؛ که نقاشی دیواري در جامعه ایران قدمتی ط دهد یممطالعات مختلف نشان 
هاي شهرهاي مختلف  و ساختمان ها ابانیخاما در چند دهه اخیر در سطح دیوارها، 

از روند کشیدن نقاشی دیواري در شهر تهران «. کشور گسترش بسیاري پیدا کرده است
 2062بر  رقمی بالغ 90و ابتداي سال  89شروع شد که تا پایان سال سال پیش  30

در سال . توجهی است قابل نسبتهران کشیده شده که نقاشی دیواري در سطح شهر ت
نقاشی در تهران کشیده شده که این  13 حدود 91نقاشی و در ابتداي سال  84تعداد  90

از این تعداد . استمدیریت شهري در بهبود فضاي شهر تهران موضوع مبین اهتمام 
ر شهدا و مابقی اثر تصاوی 205اثر فرهنگی و مذهبی،  132نقاشی تزیینی، 1572نقاشی 

    .)1391 شوشتري،(هم کارهاي تبلیغاتی است 
واسطه ارتقاي ساختار ارتباطی نقاشی دیواري در این  هایی که به اساس ظرفیت بر

یر و ضریب نفوذ آن را در جامعه ارزیابی تأثتوان سطح  یمهنر به وجود آمده است، 



   
  
  
  

 69...     هاي  بررسی نگرش مردم شهر تهران نسبت به نقاشی

تواند کارایی  هایش، می ها و مقبولیت شدن بیان هنري با حفظ جذابیت  عمومی. کرد
. باالي نقاشی دیواري را در مناسبات اجتماعی و کلیت نظام ارتباطی جامعه موجب شود

ها به سواد بصري جامعه و ادراك  وابستگی کیفیت و نحوه انتقال پیام دیوارنگاري رغم به
گونه آثار عموماً شرایط بهتري براي برقراري ارتباط با مخاطب  بصري مخاطب، این

تواند تمهیدات الزم براي  در واقع هنرمند خالق اثر یا نهاد تولیدکننده آن می. ارندد
تناسب عنصر زبان و بیان در اثر دیوارنگاري با ذائقه، ادراك و سواد بصري مخاطب را 

  ).9:1391زنگی و همکاران، (بینی کند  پیش
باید از یکسو با عنوان بستر نمایشی خود،  نقاشی دیواري به دلیل گزینش دیوار به«

ی، اندازه، رنگ و فرم معماري باشناختیزهمچون (عوامل بصري و معنایی در معماري 
عنوان  ، به)همچون عناصر بصري و معنایی ثابت، متغیر و نیمه متغیر(و در محیط ) حاکم

عوامل و پارامترهاي تأثیرگذار این قالب هنري هماهنگ گردد و از سوي دیگر با 
کننده اثر  عنوان دریافت شناختی به شناختی و روان ناختی، جامعهساختارهاي زیباش

این همان مرزي است که هنرمند نقاش غیردیواري . دیواري، خود را هماهنگ سازد
کفشچیان مقدم، (» سعی نموده تا خود را از آن برهاند و در هیچ قیدوبندي قرار ندهد

بر  یدر حکم هنري خیابان واريید یکه نقاش یترین تأثیرات از مهم). 70: 1383
 دیشا وارنگاريید یکارکرد اجتماع. استآن  یاجتماعجنبه شهروندان و ناظران دارد، 

در کنار . ترین کارکرد آن باشد که قطعاً تأثیرات آن در درازمدت شناخته خواهد شد مهم
است که  ییها جنبه گریاز د ريکارکردهاي بص ،یهنرهاي خیابان یکارکرد اجتماع

در  شود، یواسطه محقق م نیبصري که به ا یآگاه. مورد توجه قرار گیرد ندتوا یم
  .)1394 ،يمحمد(تأثیرگذار است  ريیو تصورپذ ییخوانا شیافزا

 موضوع شهر، مختلف مناظر و شهري فضاهاي کیفیت ارتقاء امروزه در شهر تهران
 از اخیر سال ندچ در امر این به اي که پرداختن گونه به است، شهرداري مأموریت اصلی

 دیواري نقاشی اجراي شاهد مناطق از بسیاري و در است بوده برخوردار مهمی تیاولو
 169 با شش منطقه دارد و قرار نخست رتبه در نقاشی 183 با دو منطقه« .باشیم می
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 با 10 منطقه چنانچه. دارند جاي بعدي هاي رتبه در نقاشی 164 با سه منطقه و نقاشی
 جاي بعدي هاي رتبه در نقاشی 49 با 21 منطقه و نقاشی 67 با 18 منطقه نقاشی، 60

 مناطق بین در آخر رتبه در نقاشی 32 با تهران شهرداري 19 منطقه میان این در .دارند
  .)1391شوشتري،( دارد قرار گانه 22

 وجود نیز و تهران شهر جنوب الیه منتهی در 19 منطقه گرفتن قرار طرفی از 
 جاي نیز و منطقه هاي خیابان سطح در مختلف تصاویر و اشکال نصب از ناشی آشفتگی

 کنار ي و از طرفی درا محلهفضاهاي شهري  روي بر فرهنگی اجتماعی و يها امیپ خالی
 مانند( مشکالت سري یک با وجود همواره ،اند داشته ها ینقاش این که مثبتی آثار تمام
 با ارتباط برقراري در ویژه به...) و بصري، اغتشاش تکرارپذیري، آثار، کیفیت بودن پایین
 و مردم از بخشی نارضایتی موجبات نوبه خود که به مواجهیم ها، آن به آموزش و مردم

ي دیواري در ها ینقاشاین اساس با توجه به افزایش  بر. است آورده فراهم را مسئوالن
هاي  نقاشی درباره 19سطح شهرها، مطالعه حاضر درصدد بررسی نگرش مردم منطقه 

  .باشد یمدیواري 
  

   پیشینه مطالعاتی پژوهش
ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی «در بحث از مرور تجربی، نتایج پژوهشی با عنوان 

نشـان داد  ) 1392(» هاي نقاشی دیواري و گرافیک محیطی در سطح منطقه هفـت  پروژه
 روانـی،  امنیـت  سطح شکاه :شامل هاي نقاشی پروژه منفی پیامد و چالش ترین که مهم
 و زندگی محلهاي  ساختمان بیرونی يها وارهید و نماها از ساکنان مندي رضایت کاهش

 دور محـیط  بومی فرهنگ با منطبق غیر و ناخواسته فرهنگی تأثیرات بروز تر مهم همه از
 تـأثیرات  ارزیـابی «آبـاد در پـژوهش    جهـانی دولـت  . باشـد  یمـ  پروژه اجراي نزدیک و

یـازده   منطقه سطح در محیطی گرافیک و دیواري نقاشی هاي پروژه هنگیفر و اجتماعی
 -فـرد « گانـه  سـه  الگـوي  ازسنجش پیامدهاي این طـرح،   هدف با) 1391( »شهر تهران



   
  
  
  

 71...     هاي  بررسی نگرش مردم شهر تهران نسبت به نقاشی

ي دیـواري را  هـا  ینقاشـ ازجمله پیامدهاي . نموده است استفاده »محلی اجتماع –محیط
 نارضـایتی  منطقـه،  در بصري يها یآلودگ افزایش شهروندان، روانی سالمت بهبود عدم

  . کرده است اشاره ... شهروندان و  اجتماعی سرمایه عمومی، ارتقاء
ي دیواري در سطح ها ینقاشمطالعه و بررسی ابعاد زیباشناختی «همچنین پژوهش، 

منظور ارتقاي  به واريید ینقاش یبررس با هدف) 1394(که توسط مریم محمدي » شهر
ي ها ینقاشدر آن خاص  طور شده است؛ که به  ی انجامعمومشناختی فضاي  ابعاد زیبایی

 ق،یمصاد ،شناختی تا میدان ونک، ابعاد زیبایی) عج( عصریچهارراه ول حدفاصل واريید
در بحث از مرور مفهومی نقاشی . شده است  ها و محتوا بررسی ها، مکان فنون، سبک

هاي مختلف  که در فرهنگ» نقاشی دیواري«نامه فرانسوي روبرت، واژه  لغت«دیواري، 
Mural Pittora )ایتالیایی(،Wall Painting )انگلیسی ( وPeinture Murale )فرانسوي (

هر نوع نقاشی که مستقیم بر روي دیوار : شود، را چنین تعریف نموده است نامیده می
ترسیم شود و یا در جاي دیگري کار گردد و سپس روي دیوار نصب شود، نقاشی 

پایه در آن است که  گونه نقاشی با نقاشی سه شود؛ و تفاوت عمده این میدیواري گفته 
کند  نقاشی دیواري در تناسب با معماري و فضاي اطراف خود ربط و تناسب پیدا می

)Robert, 1992 توان نوعی  بدین شکل این نوع نقاشی را می ).261: به نقل از کرامتی
. گیرد فضایی دارد که در آن قرار می بعدي نامید که سعی در هماهنگی با نقاشی سه

» ارتباط وسیع و همگانی آن است و ویژگی عمده آن رابطه تنگاتنگ با معماري
  ).1969 ا،یتانیالمعارف بر رهیدا(

 :بررسی و مطالعه هستند طورکلی آثار نقاشی دیواري از دو حوزه و رویکرد قابل به
جاذبه بصري و : د هنريرویکر(ساختار بصري دیواري و نقاشی دیواري : الف

بستر (وضعیت و موقعیت فیزیکی دیواري و نقاشی دیواري  ـ1: شامل) زیباشناسانه
تکنیک اثر و مواد و مصالح  ـ3کلیات مربوط به ساختار زیباشناسانه اثر  ـ2) نقاشی
: ب. سبک و قالب هنري بکار گرفته در نقاشی دیواري ـ4شده در دیوار نقاشی   استفاده

ـ : شامل) پیام گرایی و رسالت اقناعی: رویکرد موضوعی(انی نقاشی دیواري ساختار بی
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ي فرهنگی، ها امیپهاي سیاسی،  هاي اجتماعی، پیام ، پیام)تزئینی و منظره(هاي زیبایی  پیام
  ).130: 1392شمیلی، ( یمذهبهاي  هاي تجاري و پیام پیام

هاي صورت  تحلیل محیط و مطالعه آثار و به گرافیکی در بحث از توجه نگرش
که مفرد  Graffitiگرافیتی «. هاي دیواري و گرافیتی تفاوت وجود دارد گرفته بین نقاشی

گرافیتی به . شده است  گرفته »زهیاسگراف« ییایتالی؛ از کلمه اباشد یم graffitoآن گرافیتو 
ا ی وارهایکاربرده شده در اماکن عمومی بر روي سطوحی نظیر د تـصاویر، یا حروف به

گرافیتی «کنون آنچه به منزلۀ ا. شود یرؤیت باشند، گفته م ها کـه بـراي عموم قابل پل
، به خراب کـردن و از ریخـت انـداختن یک سطح با استفاده از شود یشناخته م» نوین
پاك کـردن یـا مـواد دیگر گفته  رقابلرنگی غی) مارکرهاي( يها کیو ماژ ها ياسپر

ویژه از نظـر  پسند جدیـد اسـت کـه به هنري مردم يها دهیپدگرافیتی یکی از . شود یم
ها، فرهنگ اعتراض جوانان و هنر خیابانی در شهرهاي بـزرگ  فرهنگ ارتبـاط بـا خرده

 يها دگاهیو د ایـدگرافیتی به منزلۀ راهی براي بیان عق. مـورد توجـه قـرارگرفته است
وم که از امکانات تبلیغات رسمی شده یا محر  سیاسـی بـه حاشیه رانده يها گروه

  ).1389 ،يکوثر. (ردیگ یبرخوردار نیـستند، نیـز مورد استفاده قرار م) پروپاگاندا(
را در نحوه و  یتیبا گراف يوارید یمشخصه مشترك نقاش توان یاساس م نیا بر
 ایو  نییتز ف،یکه در جهت توص يزیچ يواریداثر «. دانست واریمندي از د بهره يمحتوا

مقدم،  انیکفشچ(» شده است  حاکم بر آن بکار گرفته يفضا ایو  وارید یلیاربرد تکمک
هنجارمند و  ،یرسم ؛ییو محتوا يبه لحاظ هنر يوارید ی؛ البته نقاش)70-69: 1383

خالق،  ،یجنبه اعتراض شتریب یتیو در مقابل گراف شود یبخش پنداشته م تیمشروع
 یانجی، م)2010 ،یبرجنت یموب( کیکاربرد استراتژ ،)2012 لون،یگاسمن و ن(گریزي  قانون

و  یجهان گفرهن يها مؤلفه یتالق ،یستیوندال زیو ن ییزدا تیمشروع) 1391 ا،یک يطاهر(
 يبا ابزارها یهاي زمان انقالب اسالم دیوارنوشته. را در بر می گیرد) 1391 ،يکوثر( یمحل

ها با خون نقش  از آن یبعض یاند و حت شده  نوشته...  کیرنگ، ماژ ،يمانند اسپر یگوناگون
  .ساختند یدیوارنوشته رهگذر را متأثر م کی تیاند که فراتر از ظرف بسته



   
  
  
  

 73...     هاي  بررسی نگرش مردم شهر تهران نسبت به نقاشی

عنوان هنري شهري از دوره پهلوي آغاز  یوارنگاري به شکل کنونی آن بهدر ایران، د
در دوره پهلوي دوم که جریان نوگراي نقاشی ایرانی شکل گرفت، دیوارنگاري نیز  .شد
هاي سنتی  ط نقاشان نوگرا متحول شده و ضمن برخورداري از مصالح و روشتوس

نقش برجسته سفالی، بتنی و فلزي در این . ایرانی، طرح و مضمونی نو را تجربه کرد
ها خلق شدند  هاي دولتی و سردرها و میدان دوره رایج شده و آثار فاخري در مکان

هنگی جامعه پس از انقالب اسالمی ر شرایط اجتماعی و فرد ).55: 1392علیخانی، (
ی عهاي مردمی و حتی دولتی، باعث ظهور نوعی رئالیسم اجتما ، حمایت1357سال 

هاي مختلف  تابید و صورت برمی راشد، اصوالً جامعه بعد از انقالب، هنر موضوعی 
گودرزي (کرد که فاقد موضوع و مفاهیم دینی انقالبی یا اجتماعی بود  هنري را نفی می

خصیصه مشترك هنرمندان انقالب، ارتباط با توده مردم و بیان  ).131 :1385اج، دیب
در نتیجه هنرمندان در زمینه نقاشی، به دلیل . کردن شعارهاي حاکم بر انقالب بود

هایی در  گرایانه به زمینه مؤثري چون پوسترهاي انقالبی و نقاشی رویکردهاي مردم
از اتمام جنگ  بعد). 14: 1385ي دیباج، گودرز(آورند  سطح وسیع و دیواري روي

خوریم  ها و معابر اصلی شهرهاي بزرگ برمی تحمیلی به یک نوع دیوارنگاري در میدان
تصاویر این دوره بیشتر بار تزیینی . ها بودند ها بیشتر شهرداري که سفار شدهندگان آن

و منظره  طبیعت هاي مایه نقشزیست،  هاي مربوط به حفظ محیط داشت و حاوي پیام
    ).20: 1390آبادي و صادقی،  علی(بود 

ي ها یژگیودر بحث نظري از نحوه سنجش نگرش مردم به نقاشی و نیز 
و  7، رابرت6، سیرز5، لمبرت4، جاکوسون3، کرچفیلد2، گرچ1آلپورتدهنده بدان،  شکل

                                                
1. Allport 
2. Krech 
3. Grutchfield 
4. Jacobson 
5. Lambert 
6. Sears 
7. Robret 
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. دان مختلفی از دو مفهوم نگرش و گرایش ارائه کرده بسیاري از مؤلفین دیگر، تعاریف
: 1390 غیاثوند،(بر این اساس سه برداشت مرتبط با هم از این دو واژه وجود دارد 

آمادگی «نگرش، به معناي واژه اول، از  برداشت :اند از عبارت ها برداشتاین ). 151
یک حالت آمادگی : طبق تعریف آلپورت نگرش عبارت است از. است »براي پاسخ دادن

فرد ) رفتار(یافته، بر پاسخ  ه از خالل تجربه، سازمانروانی عصبی، براي پاسخ دادن، ک
دهنده یا  باشد، تأثیري جهت در ارتباط می ها آنهایی که با  نسبت به همه اشیا و موقعیت

عنوان یک  به نگرش،واژه برداشت دوم، از . )Allport, 1973: 24(گذارد  پویا می
، مختص نظام ]نگرش[یش یا گرا گیري مفهوم سوي«. است» واکنش ارزشی یا عاطفی«

گیري کنشگر سازوکاري است که وضعیت کنش را تعیین  سوي. کنشگر اجتماعی است
بیند،  اي از آنچه که کنشگر می گیري یا گرایش دربرگیرنده منظومه مفهوم سوي. کند می

ي داراي دو بعد عمده ریگ يسو. خواهد، است خواهد و یا نمی کند و می ارزیابی می
البته کم و کیف و صبغه هر کدام در هر . است) احساسی(و عاطفی  )عقلی(شناختی 

  ).12: 1383چلبی، (» مورد خاص متغیر و متفاوت است
به نظر تر از بقیه  که جامعاست  یازجمله تعاریفبرداشت سوم از واژه نگرش 

هاي نگرش  در زمینه ابعاد و مؤلفه» رابرت« .رسد و بیشتر به معناي نگرش است می
ابعاد سرواژه یعنی  A.B.Cشناسی اجتماعی درباره الگوي  تمام روان :ستمعتقد ا
درمجموع دو برداشت از  ).1993رابرت، (نظر دارند  اتفاق 3و رفتار 2، عاطفی1شناختی

هاي رفتاري و دیگري  یکی دربرگیرنده تمایالت و آمادگی. گردد یمآن مستفاد 
بنابراین مالحظه . گردد اطالق میها و طرز تلقی فرد نسبت به یک پدیده  گیري سوي

» کننده هاي ارزیابی العمل عکس«و » تمایالت کنشی«گردد؛ دو مؤلفه مهم این تعبیر  می
در این مطالعه تعبیر دوم از نگرش مدنظر ). 152: 1390غیاثوند، (است ) سوگیري(

                                                
1. Cognitive 
2. Behavior 
3. Affective 



   
  
  
  

 75...     هاي  بررسی نگرش مردم شهر تهران نسبت به نقاشی

ر هاي دیواري د در این مطالعه براي تحلیل و بررسی نگرش مردم به نقاشی. باشد یم
هاي  در اواخر سال. استفاده گردیده است» محرك ـ پاسخ هاولند«سطح شهر از نظریه 

به  1یک گروه بسیار فعال و خالق از روانشناسان اجتماعی در دانشگاه ییل 1950
به عقیده آنان، در یادگیري . و همکاران گرد هم آمدند 2سرپرستی کارل هاولند

  .5و پذیرش 4، ادراك3توجه یا دقت: هاي تازه سه متغیر مهم وجود دارد نگرش
ها بلکه  تنها به محرك کنیم نه بر اساس نظر هاولند، آنچه ما عمالً ادراك می :دقت

ها و انتظارات ما را در  ها، هدف به برخی فرایندهاي شناختی نیز بستگی دارد که رغبت
هیلگارد، ( نامند می» دقت«یا » توجه«این تمرکز ادراکی را . کنند آن لحظه منعکس می

 قرار توجه مورد محرك هاي پیام همه که دارد اشاره واقعیت این دقت به). 273: 1373
 و کنیم نمی توجه تبلیغاتی تابلوهاي همه به ها جاده در رانندگی هنگام مثالً گیرند؛ نمی
 قرار توجه مورد باشند، جالبتر ما براي اي جنبه از که شاید را تابلوها این از بعضی تنها

 صفر ما بر تابلو آن تاثیر کنیم، نمی توجه تبلیغاتی تابلوي یک به وقتی طبعاً. دهیم یم
ها از  ها و رابطه فرایند آگاه شدن از اشیاء، ویژگی: ادراك). 284: 1377کریمی، (است 

 حال نیبااگر چه در ادراك همواره محتواي حسی وجود دارد، . هاي حسی طریق اندام
که ادراك را باید چیزي  نحوي ثر از آمایه و تجربه پیشین است، بهشود متأ آنچه ادراك می

  ).1395هیگارد، (هاي حسی دانست  بر اندام مؤثرهاي  فراتر از ثبت محرك
براي تغییر دادن نگرش شخص، ابتدا باید او را طوري هدایت کرد که به  :پذیرش

بفهمد، و باالخره او را طور روشن  پیام دقت کند، پیام را طوري ارائه داد که آن را به
شکل زیر ). 93: 1386بدار، دزیل و المارش، (راهنمایی کرد تا محتواي پیام را بپذیرد 

  .دهد ، ادراك و پذیرش را نشان می)توجه(چگونگی ارتباط سه متغیر دقت 
 

                                                
1. Yale 
2. Havland 
3. Attention 
4. Comprehension 
5. Acceptance 
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  نظریه ـ محرك ـ پاسخعناصر مختلف ارتباط  -1شکل 
  

منظر عینی شهر، منظر ذهنی شهر و منظر ذهنی ـ  ستمیرسیزبا توجه به تلفیق سه 
آثار عملکردي،  توان یم» منظر شهري ستمیس«از نظر رویکرد  متأثرارزیابانه شهر 

هاي دیواري متصور بود تا از این طریق بتوان  بخشی را براي نقاشی زیباشناختی و هویت
از  گرید یکی. )97: 1387گلکار، ( دیسنجمیزان تغییر در نگرش مخاطبان شهري را 

ها تأثیر  بر آن یاست که هنرهاي خیابان ییها تیفیهنرها، ارتقاي ک نیمهم ا يها جنبه
به  یشناس ییبایاز حیث ابعاد ز یبصري خاص ةهنرها، جلو نیدارند؛ براي نمونه ا

تأثیرگذار بوده  يشهر يفضاها یمکان تیهو جادیو در ا دنبخش یم ها ابانیمحالت و خ
و حس مکان منجر  ییخوانا شیافزا بیترت نیبد. هستندها مؤثر  نآ ییو بر خوانا

 شتری، بکنند یوآمد م که در آن هرروز رفت یشهروندان از مکان یطیتا ادراك مح شود یم
: لیاز قب ییها تیفیبه ارتقاي ک ،واريید ینقاشبنابراین ). 13: 1394 ،يمحمد(شود 

و  یسرزندگ جادیا ،یرکت مردمو مشا یاجتماع یحس زندگ جادیحس مکان، ا جادیا
براي شهروندان، آشکار کردن  تیباال بردن حس هو ،يشهر یباال بردن کیفیت زندگ

توسعه اقتصادي  رايب ییها فرصت جادیا ت،یو خالق یخیتار ،یهاي فرهنگ ارزش
  ).1394 ،يمحمد(منجر می شود تنوع و نوآوري و ابتکار  جادیا) سمیتور(

هاي دیواري در  پیرامون نگرش مردم نسبت به نقاشیاساسی  سؤاالترو،  ازاین
مردم ساکن در منطقه نوزده شهر تهران ) 1: اند از سطح منطقه نوزده شهر تهران عبارت

  محرك

  توجه
  
  
  

  ادراك
  
  
  

  پذیرش

  پاسخ و تغییر نگرش



   
  
  
  

 77...     هاي  بررسی نگرش مردم شهر تهران نسبت به نقاشی

ادراك مردم منطقه از )2؟ کنند یمهاي دیواري دقت  چقدر نسبت به انواع نقاشی
ي دیواري ها ینقاشچقدر ) 3، چیست؟ باشد یمشان  ي دیواري که موردتوجهها ینقاش

هاي دیواري چه آثار و پیامدهایی  از نظر مردم منطقه نقاشی) موردپذیرش مردم هستند؟ 
  به همراه دارند؟

 سؤاالتگیري نگرش و نیز  درباره شکل نظري هاولند چارچوببر اساس 
ي تجربی در ادامه نشان ها معرفپژوهشی، مدل نظري با توجه به مفاهیم اساسی و نیز 

  :تسشده ا  داده
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  هاي مدل نظري پژوهش ابعاد و مؤلفه -2شکل 

  :آثار نقاشی) د
  بخشی آثار هویت) 1
هاي ایثارگرانه،  ـ تقویت ارزش 

مذهبی، شهري و محیطی،  انقالبی،
  علمی

ـ تداعی خاطرات ایثارگرانه، 
  مذهبی، شهري و محیطی انقالبی،

  آثار عملکردي )2
  ـ احساس آرامش بصري

  ـ احساس نشاط و سرزندگی
  ـ احساس بهبود منظر شهري

  آثار زیباشناختی) 3
  ـ افزایش پاکیزگی و تمیزي شهري
  ـ افزایش زیبایی و جذابیت شهري

نقاشی 
  دیواري

  :)توجه(دقت ) الف
  نقاشی توجه جلبـ میزان 

  )جانمایی(موقعیت استقرار نقاشی 
  )نقاشی اندازه وبزرگی(دید مخاطب  ـ میزان

  

  :ادراك) ب
  نقاشی ـ برداشت کلی نسبت به موضوع وپیام

  وخاطره نسبت به نقاشی معانی ادراك ـ تداعی
  

  :پذیرش) ج
رنگ، سبک (وضعیت شکلی و محتوایی نقاشی ـ 

  )و پیام
  رونـ میزان تناسب نقاشی با محیط و معماري بی

  هاي مردم ـ میزان تناسب نقاشی با ارزش
  ق مردمیها و عال ـ میزان تناسب اثر با گرایش
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  پژوهش روش
را  پژوهش جامعه آماري. شده است  براي انجام این پژوهش از روش پیمایش استفاده

آموزان  ، دانشخدمات و مراکز شامل عابران، صاحبان(ساکنان محدوده طرح تمام 
حجم نمونه از . دهند تشکیل می 1394شهر تهران در سال  19در سطح منطقه ) مدارس

اي  گیري دومرحله شده و شیوه نمونه  نفر محاسبه 500طریق فرمول کوکران حدود 
گیري تصادفی ساده با در نظر گرفتن معیار  اي نسبی و نمونه گیري طبقه نمونهاستفاده از (

 در حال عبور یا ساکن افراد از پژوهش میدان در که نحوي ، بهبوده) در ایام مختلف زمان
ي ها داده. کنند را بیان خود نظرات که شد یم خواسته دیواري هاي ینقاش مجاورت
مفاهیم موردنظر  گردید و  آوري جمع) باز باز و نیمه سؤاالت(واسطه پرسشنامه  تحقیق به

همچنین در این مطالعه از روش تحلیل محتواي . از اعتبار صوري الزم برخوردارند
باز استفاده  سؤاالتل تماتیک براي استخراج مضامین حاصل از کیفی با کمک تحلی

  .یما نموده
  
  هاي پژوهش یافته

مورد مطالعه قرار  ،عنوان نمونه نفر به 497سال به باال  12در این پژوهش از افراد 
درصد را مردان تشکیل  47درصد نمونه را زنان و در مقابل  53اند که در این میان  گرفته

 ؛ساله هستند 29تا  19درصد از ساکنان منطقه جوانان  42بررسی حاصل طبق . دهند می
در گروه  نیزدرصد  13حدود و  سال سن دارند 44تا  30سوم افراد نیز بین  حدود یک

. سال است 31میانگین کل سن پاسخگویان برابر با . سال قرار دارند 18تا  12سنی 
باالتر دهد که دارندگان مدرك  میدرباره سطوح تحصیلی افراد، اطالعات حاصل نشان 

 40(اند  دیپلم، باالترین نسبت افراد را به لحاظ سطح سواد به خود اختصاص دادهاز 
در این میان . درصد قرار دارند 30با در مرتبه بعد افراد داراي تحصیالت دیپلم  ،)درصد
  .سوادند درصد بی 2نیز و  اند دیپلم اراي تحصیالتدرصد د 28حدود 
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  ي دیواريها ینقاشموضوع 
درصد  30دهد که  هاي دیواري نشان می یشناسی نقاش گونهها پیرامون  بررسی

 17درصد مذهبی،  18، مربوط به زندگی شهري و طبیعتهاي مورد مطالعه،  نقاشی
 درصد 25و ) امام و رهبري(مسئوالن نظام درصد تصاویر  10، درصد شهدا و جنگ

  .باشند میعلم و دانش ا عنوان بمدارس مربوط به نقاشی دیوارهاي 
  

  موضوع نقاشی دیواري توزیع پاسخگویان برحسب - 1جدول 
  درصد کل  تعداد  موضوع

  17  85  شهدا و جنگ
  30  151  زندگی شهري و طبیعت

  10  50  مسئوالن نظام
  18  91  مذهبی

  25  120  علم و دانش
  100  497  جمع

  

  ي دیواريها ینقاشبرخی از تصاویر  -3 شکل
  

  ی دیوارينقاشمیزان توجه به 
 سؤاالتدر این مطالعه براي سنجش میزان دقت و پذیرش نقاشی از تکنیک 

یافته و در مقابل براي مطالعه وضعیت ادراك مردم نسبت به نقاشی دیواري از  ساخت
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به نظر هاولند وجه یا دقت، نوعی تمرکز . شده است  یافته استفاده نیمه ساخت سؤاالت
در این مطالعه براي سنجش میزان . گیرد ها صورت می که از سوي محرك ادراکی است

توجه نقاشی، وضعیت جانمایی  میزان جلب: دقت افراد به نقاشی دیواري از سه معرف
  .شده است  نقاشی و موقعیت نقاشی، اندازه و بزرگی نقاشی استفاده

عنوان ) درصد 40(دهد که حدود نیمی از افراد نمونه  هاي حاصل نشان می یافته 
ها را به خود جلب نموده  هاي مورد مشاهده در حد متوسط توجه آن اند که نقاشی کرده
جانمایی و ) جمع زیاد و خیلی زیاد(درصد  53 از طرفی نیز در این زمینه،. است

جمع کم و خیلی (درصد نامناسب  21ها را مناسب و در مقابل  موقعیت مکانی نقاشی
هاي دیواري را  ینقاشاندازه و بزرگی ) مع زیاد و خیلی زیادج(درصد  50و نیز ) کم

  .اند نامناسب بیان کرده) جمع کم و خیلی کم(درصد  12مناسب و 
  

  ی دیوارينقاشمیزان دقت به  توزیع پاسخگویان برحسب - 2جدول 
  جمع  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم  دقت
  100  6  25  40  16  13  توجه میزان جلب
  100  7  46  26  15  6  موقعیتجانمایی و 

  100  5  45  38  7  5  اندازه و بزرگی نقاشی
  

را میانگین نظرات افراد نمونه بگیریم،  3، چنانچه عدد دهند یمها نشان  دیگر یافته
زندگی شهري «، »مذهبی«هاي  نقاشی» مسئوالن نظام«، »شهدا و جنگ«تصاویر مربوط به 

ترین  البته پایین. کنند توجه می جلب 19قه بیش از سایر تصاویر در سطح منط» و طبیعت
  .هاي دیواري مدارس از سوي دانش آموزان است سطح توجه مربوط به نقاشی
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  ها هاي دیواري برحسب موضوع آن میزان دقت به نقاشی -3جدول 

  توجه میزان جلب  موضوع
جانمایی و 

  موقعیت
  دقت  اندازه و بزرگی

  7/3  8/3  9/3  3/3  مسئوالن نظام
  3/3  4/3  5/3  1/3  و جنگ شهدا

  3/3  4/3  5/3  9/2  زندگی شهري و طبیعت
  2/3  4/3  5/3  8/2  مذهبی

  9/2  3  8/2  7/2  علم و دانش
  

  ی دیوارينقاشادراك مردم از 
دهی و فهم  آوري، سازمان از منظر روانشناسی اجتماعی، ادراك، شامل جمع

گر چه . شود موخته میاطالعات محیطی است که از طریق روابط اجتماعی و فرهنگی آ
العمل نشان  اند؛ اما نحوه انتخاب، سامان دادن، عکس گانه همه افراد داراي حواس پنج

هیلگارد، (شود، در افراد مختلف متفاوت است  گذاري براي آنچه حس می دادن و ارزش
در این مطالعه براي سنجش وضعیت ادراك مردم از . )1389؛ بارون و برن، 1395
با دیدن این نقاشی، به یاد چه چیزي «: واري این سؤال باز پرسیده شدي دیها ینقاش
در واقع از » شماست؟ کننده چه چیزي در ذهن افتید؟ یا به عبارتی این نقاشی تداعی می

. کنندگان نسبت به نقاشی دیواري بودیم این طریق به دنبال درك و تصور مشاهده
ربه و کسب اطالعات فرد در محیط ادراك منظر شهر منوط به احساس، تج نیبنابرا
     .است

ي دیواري با کمک تحلیل تماتیک، سه ها ینقاشدر تحلیل کیفی ادراك افراد از  
در ارائه درك و احساسشان از  دسته اول، افرادي هستند که: مضمون گونه شناسی شد

اند که  نگر، مثبت و آرمانی را تداعی نموده هاي مورد مطالعه، بیشتر جنبه گذشته نقاشی
چنانچه به تجارب  .از نقاشی دیواري شهري نام نهاد» ادراك نوستالوژیک«توان بدان  می

کننده  هاي شهدا و جنگ و مسئوالن توجه شود همه تداعی و ادراك مردم از نقاشی
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دوران هشت سال دفاع مقدس هستند، که مشاهده آن وضعیت مطلوب، آرمانی و 
را به خاطر ... ی دوران نقد و عقالنیت، رفاه و اي در مقایسه با فضاي کنون حماسه

جنگ،  يگر تیبودن روا یاد شهدا، دوران جنگ، زنده: چون یمیمفاه آورد؛ بینندگان می
و  تداوم دفاعروز فراق، ها،  عروج پروانه رانه،ییاد ایثارگري، عشق به وطن، گذشت دل

ذشته را به ذهن افراد ي ایام گها تیموفقهمه واقعیاتی است که دوران طالیی و  ...
  . سازد یممتبادر 

از آن یاد نمود که در » بخش دینی ادراك هویت«توان در قالب  دسته دوم، را می
در واقع در تصاویر مذهبی و صلوات نوعی . شود یمهاي مذهبی بیشتر مشاهده  نقاشی
وقت  که هر نحوي شود، به دهندگی در بین افراد تداعی می بخشی دینی و تسکین انگیزه
گیرند، احساس خوشایندي، حمد روزانه و آرام  یی مورد مشاهده قرار میها ینقاشچنین 

 یی از منظر رویکردها ینقاشبنابراین کارکرد دینی چنین . دهد می بخشی به افراد دست
 یا و اجتماعی کارکردهاي دار عهده تواند یم )Greil and Tomas, 1994: 3( کارکردگرا

 فراگی معنایی نظام ؛)Durkheim,1964: 47( اجتماعی جامانس مثل خاصی روانی
)Luckman,1964: 47  (غایی معناي یا ؛ )Yinger,1967: 70 (کارکردها این با باشد که 

  ). 1380به نقل از سراج زاده، (شود  می شناسایی
نموده و  ها ینقاشاحساس تعلق کمتري به  دسته سوم، بیشتر افرادي هستند که

 يها ینقاش یا در قبال تأثیرگذاري و نقش و ندانسته شهري فضاي به قمتعل را ها آن
و منفی دارند و نیز شکل و محتواي  مبهم متظاهرانه، منتقدانه، فهم و واکنشی دیواري

 توان یم که دانند یماز فضاي دینی و سیاسی نظام حاکم  متأثري دیواري را ها ینقاش
جا که دیوارهاي شهري مانند تهران موضوع نظر تا آن«. نام نهاد» ادراك منتقدانه«بدان 

است، دو دسته کارگزار در جدالی بر سر تصاحب دیوارهاي شهراند؛ نیروهاي مسلط 
یی که در برهه ها همان. خواهند یمي دیواري ها ینقاشجامعه، دیوار را امروزه براي 

در مقابل، . انقالب اسالمی دیوار را براي کنش انقالبی خود به خدمت گرفته بودند
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یی است که ها گروهي ها تالشي مرتبط با دوران انقالب، نماد ها ینقاشگرافیتی و 
  ).1392طاهري کیا و رضایی، ( کنند یمکارکردي دیگر از دیوارهاي شهر را طلب 

  
  ی دیوارينقاشوضعیت پذیرش 

را  از منظر هاولند و گروه او، براي آنکه پیام بتواند نگرش را تغییر دهد، سه مرحله
براي تغییر دادن نگرش شخص، ابتدا باید او را طوري . دقت، فهم و پذیرش: در نظر دارد

و . طور روشن بفهمد هدایت کرد که به پیام دقت کند، پیام را طوري ارائه داد که آن را به
بر این ). 93: 1386دزیل و المارش، (باالخره او را راهنمایی کرد تا محتواي پیام را بپذیرد 

موضوع و پیام : در این مطالعه، براي سنجش وضعیت پذیرش نقاشی، سه بعد اساس
  .نقاشی، ترکیب رنگ نقاشی و سبک نقاشی مورد پرسش قرار گرفته است

طبق بررسی صورت گرفته اکثر افراد نمونه از  :هاي دیواري موضوع و پیام نقاشی
 59(اند  ابی کردهها رضایت دارند و آن را در سطح خوب ارزی موضوع و پیام نقاشی

درصد در سطح نامطلوب و خیلی  14در مقابل ). و خوب خوب یلیخدرصد در سطح 
همچنین پاسخگویان در جواب به سؤال میزان . اند ها نظر داده نامطلوب در مورد آن

مجموع کم و خیلی (اند  درصد ناراضی 17ها و عالیق، فقط  ها با ارزش تناسب نقاشی
در زمینه . اند ها دانسته هاي نقاشی را متناسب با ارزش پیام درصد 41در مقابل ). کم

) درصد 46(هاي اطراف اکثراً نظري در حد متوسط  با فضا و کاربري ها ینقاشتناسب 
در سطح زیاد و خیلی زیاد آن را متناسب دانسته و در ) درصد 32(سوم  داشته و نیز یک

  .اند کرده درصد در سطح کم و خیلی کم بدان اشاره 22مقابل 
  هاي دیواري توزیع پاسخگویان برحسب موضوع و پیام نقاشی -5جدول 

  جمع  بد خیلی  بد  يحدود تا  خوب  خوب خیلی  ینقاشموضوع 
  100  4  10  25  52  9  ها وضعیت پیام نقاشی

  100  6  35  42  14  3  تناسب پیام با روحیه و ارزش مردم
  100  2  30  46  19  3  تناسب پیام با محیط اطراف
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بدست » میزان پذیرش نقاشی«ي یاد شده، متغیر ها شاخصوع با ترکیب درمجم
و نیز آزمون پس از معناداري  طرفه طبق نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک. آمد

ها در بین انواع مختلف  شفه، تفاوت آماري مشهودي برحسب میزان پذیرش پیام نقاشی
انواع نقاشی دیواري در سطح  پس میزان پذیرش. نقاشی دیواري مشاهده نگردید

  .شهري، تقریباً برابر است
  

  ها ي نقاشی برحسب موضوعات آنها يکاربرها و  میانگین پیام، ارزش -6جدول 

  پیام نقاشی  موضوع
تناسب 

  ها ارزش
تناسب با 

  ها کاربري
  پذیرش پیام

  2/3  1/3  1/3  3/3  زندگی شهري و طبیعت
  1/3  8/2  1/3  5/3  مسئوالن نظام

  3/3  2/3  5/3  6/3  مذهبی
  4/3  3  5/3  7/3  شهدا و جنگ
  -  -  -  4/3  علم و دانش

  3/3  1/3  2/3  5/3  جمع
  

ها  نقاشی رنگحدود نیمی از افراد نمونه، ترکیب  :ها ینقاش رنگوضعیت ترکیب 
درصد آن را در سطح بد  16و در مقابل ) درصد 49(را در سطح خوب و خیلی خوب 

ها را در حد  هاي نقاشی درصد میزان تناسب رنگ 61دود ح. اند عنوان نموده بد یلیخو 
درصد در سطح کم و خیلی کم  15و نیز  ادیز یلیخدرصد در سطح زیاد و  24متوسط، 

ها را هماهنگ با دیوارهاي  درصد در حد متوسط ترکیب رنگ 64همچنین . اند دانسته
  .اند محیط اطراف بیان کرده
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  هاي مورد استفاده کیب رنگتوزیع پاسخگویان برحسب تر -7جدول 
  جمع  خیلی بد  بد  متوسط  خوب  خوب خیلی  ترکیب رنگ 

  100  4  12  35  40  9  ها نقاشی وضعیت ترکیب رنگ
  100  2  22  61  14  1  میزان تناسب رنگ با روحیه
  100  1  18  64  16  2  میزان تناسب رنگ با محیط

  
مختلف به یک  هاي ها در بین نقاشی دهد کیفیت ترکیب رنگ ها نشان می بررسی

ها و نظرات مردم چندان متفاوت  ها با ارزش همچنین تناسب آن. باشد اندازه می
دهد  ها نشان می هاي اطراف، بررسی ها با کاربري در زمینه تناسب رنگ. باشد نمی

ي مربوط به مسئوالن نظام ها ینقاشهاي مذهبی بیش از شهدا و جنگ و نیز  نقاشی
درمجموع وضعیت پذیرش . مونی جامعه مورد مطالعه دارندتناسب بیشتري با محیط پیرا

  .نقاشی برحسب موضوعات مختلف نقاشی، چندان تفاوتی ندارد
  

  ها ها برحسب موضوعات آن ها، تناسب با روحیه و کاربري میانگین وضعیت رنگ -8جدول 

  ترکیب زنگ  موضوع
تناسب با 

  ها ارزش
تناسب با 
  کاربري

  پذیرش رنگ

  3  8/2  3  3/3  شهدا و جنگ
  1/3  3  3  2/3  زندگی شهري و طبیعت

  1/3  8/2  1/3  4/3  مسئوالن نظام
  2/3  1/3  1/3  4/3  مذهبی

  -  -  -  4/3  علم و دانش
  1/3  3  1/3  3/3  میانگین

  
هاي دیواري به ترتیب  ها نقاشی در زمینه سبک و طرح :هاي دیواري سبک نقاشی

درصد در  16در مقابل  وب وها را در سطح خوب و خیلی خ افراد آن درصد 7و  39
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درصد در حد زیاد و  40از بین پاسخگویان  .اند ارزیابی نمودهسطح بد و خیلی بد آن را 
. اند درصد نامناسب با محیط دانسته 10ها را مناسب و در مقابل  نقاشی سبکخیلی زیاد 

درصد در حد کم و خیلی کم،  12درصد در حد زیاد و خیلی زیاد و  26 همچنین
  .اند هاي نقاشی را متناسب با دانش و سواد مردم بیان کرده سبک

  
  ها پیرامون وضعیت سبک نقاشی آموزان دانشتوزیع نظرات مردم و  -9جدول 

  جمع  خیلی بد  بد  متوسط  خوب  خیلی خوب  سبک نقاشی
  100  7  9  41  39  7  ها وضعیت سبک نقاشی

  100  3  37  50  9  1  میزان تناسب سبک با محیط
  100  1  25  62  11  1  دانش و سواد مردم تناسب سبک با

  
ها چندان با همدیگر  هاي مطالعه شده، در بین انواع نقاشی هاي نقاشی سبک و طرح

همچنین وضعیت تناسب محیطی سبک و پذیرش سبک برحسب انواع . کنند فرق نمی
  .مشاهده کرد توان یمنقاشی چندان متفاوت نیست؛ به عبارتی نوعی یکدستی را در همه 

  
  ها ها برحسب موضوعات آن ها، تناسب با روحیه و کاربري میانگین وضعیت رنگ -10جدول 

  سبک  موضوع
تناسب با 

  ها ارزش
تناسب با 
  کاربري

پذیرش 
  سبک

  3/3  1/3  4/3  4/3  شهدا و جنگ
  2/3  1/3  2/3  2/3  زندگی شهري و طبیعت

  3/3  3  5/3  4/3  مسئوالن نظام
  2/3  1/3  2/3  4/3  مذهبی
  2/3  1/3  3/3  3/3  میانگین
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  آثار و پیامدهاي نقاشی دیواري
باز نظرات  سؤالي دیواري ابتدا، در قالب یک ها ینقاشبراي سنجش آثار  

اکتشافی منجر به ساختن سه  سؤاالتپاسخگویان پرسیده شد؛ تحلیل کیفی محتواي 
و  بخشی، عملکردي ي دیواري گردید که شامل آثار هویتها ینقاشکارکرد اساسی براي 

نقاشی دیواري در سه مولفه  ارزیابی تأثیر در مرحله بعد، به. زیباشناختی گردید
چنانچه ارقام مندرج در جدول . بخشی و عملکردي پرداخته شد زیباشناختی، هویت

هاي دیواري بیشتر آثار  دهد از منظر افراد نمونه مورد مطالعه، نقاشی یمنشان  11شماره 
در مرحله بعد، مردم به آثار . براي شهر دارند) 8/3رابر با میانگین حاصل ب(زیباشناختی 

بیان داشت  توان یمبنابراین . اند کرده بخشی اشاره عملکردي و در نهایت آثاري هویت
، 19ویژه منطقه  ي دیواري در سطح شهر تهران بهها ینقاشبیشترین نقش و کارکرد 

در مقابل . باشد هري میافزایش پاکیزگی و تمیزي و نیز احساس بهبود فضاهاي ش
انقالبی و دینی و نیز احساس نشاط و آرامش بصري کمترین آثار و  هاي ارزشتقویت 
  ).1395غیاثوند، ( شوند یمي دیواري در سطح شهر تهران محسوب ها ینقاشکارکرد 
  

  هاي دیواري وضعیت آثار اجتماعی و فرهنگی نقاشی -11جدول 

 زیاد متوسط کم مضامین فرعی مضامین اصلی
میانگین 

 رتبه

 یباشناختیآثار ز
  8/3   افزایش پاکیزگی و تمیزي شهري
    افزایش زیبایی و جذابیت شهري

 آثار عملکردي

    احساس آرامش بصري
    احساس نشاط و سرزندگی 3/3

    احساس بهبود محیط شهري
آثار 

 بخشی هویت

    3 هاي مختلف تقویت ارزش
     راتتداعی خاط

  



  
  
  
  
 1397 بهار، 4، شماره سومي، سال ا ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه     88 

بر این اساس در جدول زیر ماتریس همبستگی حاصل از آزمون ضریب همبستگی 
به نقاشی با آثار نقاشی دیواري رابطه ) دقت(دهد که متغیر میزان توجه  یمپیرسون نشان 

دهد؛ به  یمو ضرایب مثبتی را نشان ) (درصد  99آماري معناداري با سطح اطمینان 
جانمایی و موقعیت  تیوضع ،توجه میزان جلب ي که به لحاظهاي دیوار ینقاشعبارتی 

وضعیت مناسبی داشته باشند، بیشتر از سایر معیارها براي اندازه و بزرگی نقاشی  ،ینقاش
همچنین میزان پذیرش نقاشی بر . بخش و به لحاظ زیباشناختی مهم هستند افراد هویت

  .گردد یمچنانچه مالحظه . اردیر دتأثها  آثار عملکرد، هویتی و زیباشناختی نقاشی
  

  ها نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین آثار نقاشی با توجه و پذیرش آن -12جدول 
  میزان پذیرش  میزان توجه به نقاشی  آثار/پذیرش/توجه

    43/0 19/0  آثار عملکردي
  22/0  31/0  آثار زیباشناختی

  24/0  43/0  بخشی آثار هویت
  26/0  49/0  اثر کل

  
ي دیواري، جدول ماتریس ها ینقاشبا توجه به اهمیت متغیر میزان پذیرش 

در . دهد همبستگی زیر ابعاد مختلف آن را در ارتباط با آثار و پیامدهاي نقاشی نشان می
 ریتأثگردد که موضوع و پیام نقاشی بیش از سایر موارد افراد را تحت  می اینجا مالحظه

واضح، متناسب با  شده  میترسي دیواري ها ینقاشبراین هرچه پیام بنا. دهند یمقرار 
انتظار  توان یممردم منطقه و نیز فضاي شهري مورد سکونت باشد  هاي ارزش

  .بخشی داشت تأثیرگذاري بیشتري در قالب آثار عملکردي و هویت
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  و سبک آن نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون ببین آثار نقاشی با موضوع، رنگ -13جدول 
  سبک نقاشی  هاي نقاشی یب رنگترک  موضوع و پیام نقاشی  آثار/پذیرش/توجه

  43/0  20/0  25/0  آثار عملکردي
  21/0  19/0  15/0  آثار زیباشناختی

  37/0  19/0  25/0  بخشی آثار هویت
  
  گیري نتیجه

جمعی در  براي ارتباطي ا لهیوسعنوان  ي دیواري را بهها ینقاشچنانچه نقش و کارکرد 
نام برد که داراي » رسانه هنري«عنوان  توان از آن به فضاهاي شهري بدانیم می

تواند از  یمبنابراین یک نقاشی دیواري زمانی . هاي ارتباطی گوناگونی است ظرفیت
ظرفیت ارتباطی الزم و مفید بهره گیرد که همه جوانب یک رسانه هنري را در خود 

 است کمبودهایی هاي شهر در تهران، به دلیل جبران ینقاشاما بیشتر لحاظ کرده باشد؛ 
ترسیم  عمومی فضاهاي کردن اجتماعی ها و ساختمان نماسازي و شهري گرافیک در که
 توجه جالبو  تیبااهمهاي دیواري شهري را در دوران اخیر  البته آنچه نقاشی. گردد یم

ه وسعت یک ساختمان، قرارگیري در ها در ابعاد بزرگ ب ساخته، طراحی و اجراي آن
  .فضاهاي عمومی شهري و مشاهده روزانه و مکرر شهروندان است

ي دیواري، بیشتر جنبه زیباشناختی ها ینقاشي حاصل، کارکرد عمده ها افتهمطابق ی
بر اساس . بخش بوده و در مرحله سوم، آثار عملکردي دارند در مرتبه دوم هویت. است

بر ارتقاي حس  اند نتوانستهي دیواري ها ینقاش دهد یمنشان  اه پاسخ«پژوهش دیگري، 
داشته باشند، اما در خصوص هدف  ریتأثتعلق به محیط و همچنین تشویق هنرمندان 

). 1394محمدي، ) (درصد 50( اند بودهارتقاي زیبایی و انتقال مفاهیم تا حدودي موفق 
 2000در بین » نگاري شهر تهرانتحلیل محتواي آثار دیوار«اي که با موضوع  در مطالعه

که  دهد یمنشان  ها افتهیگانه شهري صورت گرفته،  22اثر دیواري در سطح مناطق 
درصد آثار مختص  5/10درصد مضامین فرهنگی،  5/15درصد آثار تزئینی،  7/62
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درصد مضامین انقالبی بودند  09/0درصد مضمون جنگ و شهدا و  4/10کودکان، 
درصد افراد در  94که  دهند یمنشان  ها افتههمچنین دیگر ی). 1392 بختیاري و پاکزاد،(

درصد با  91ي دیواري با محتواي طبیعت، ها ینقاشحد زیاد و خیلی زیاد با ترسیم 
 53درصد با محتواي اساطیري،  59درصد با محتواي مفهومی،  81محتواي زیباشناختی،

محمدي، ( اند بودهی موافق درصد با محتواي حماس 36درصد با محتواي تاریخی و 
1394.(  

هایی با موضوع طبیعت  در سطح شهر تهران نقاشی گردد یمبر این اساس مشاهده 
قضاوت  توان یمها در حال افزایش هستند؛ پس  و زندگی شهري بیش از سایر نقاشی

» منظره محوري«در سطح شهر بیشتر به سمت  ها ینقاشنمود که ترسیم و طراحی 
؛ در شود یمها کاسته  آن» محوري) موضوع(پیام «و از محتوا و جنبه  شود یمکشیده 

راستاي تداوم این رویکرد از سوي سازمان زیباسازي شهرداري، برخالف گذشته که 
و  ها اتوبانهاي اطراف  هاي دیواري عمدتاً در سطح مناطق، ساختمان اجراي نقاشی

هاي  یی در سطح محلهها ینقاشگرفت؛ اکنون ترسیم  هاي اصلی صورت می خیابان
ي ها کوچهو حتی  کاره مهین هاي ساختمانها، دیوار مدارس،  مختلف، دیوارهاي پارك

بخشی و عملکردي  گردد؛ این در حالی است که جنبه هویت بست مشاهده می بن
  .هاي دیواري افزایش نیافته است نقاشی

دراك و پذیرش با با عنایت به نظریه هاولند پیرامون ارتباط سه فرایند توجه، ا
به نقاشی و میزان ) دقت(متغیرهاي میزان توجه  آمده دست بهنگرش افراد، مطابق نتایج 

ها دارد؛ گر  پذیرش نقاشی نقش بسزایی بر آثار عملکرد، هویتی و زیباشناختی نقاشی
. باشد یممراتب بیش از مرحله میزان توجه،  چه در این میان سهم فرایند پذیرش به

یح گردید، توجه به میزان دید و فاصله مخاطب با اثر هنري مهم است؛ چنانچه تشر
، متفاوت از افرادي دنشو یبر پیاده کشیده مادیواري که در معهاي  مخاطبان نقاشی قطعاً

، کند یرا از محل گذر اتوبان که خودرو با سرعت از کنارش تردد م ها که نقاشیهستند 
 رانندگانی، شود ییات فراوان در اتوبانی طراحی موقتی یک نقاشی با جزی. کنند ینگاه م
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آمده  دست هاي به پاسخ« .کنند ینمپیدا از نقاشی درك دقیقی ، کنند یم عبورکه با سرعت 
روند  از این پرسش که یک نقاشی دیواري باید چگونه ادراك شود؛ سریع یا در یک

محمدي، (» افق بودنددرصد با ادراك سریع مو 80دهد حدود  ها نشان می تأملی؛ بررسی
1394.(  

ها و  طور منظم براي بزرگراه هایی که به همچنین به لحاظ محتوایی نقاشی
شوند، بایستی از پیوستگی مفهومی و بصري  هاي اصلی منطقه در نظر گرفته می خیابان

ها در طول مسیر به ادراك  بیشتري برخوردار باشند تا مشاهده و درك تدریجی آن
. ها گردد بصري مخاطبان بینجامد و نیز منجر به پذیرش بیشتر آنمعنایی و آرامش 

جاي مضامین ساده  به) منظره محور ـ پیام محور(استفاده از مضامین ترکیبی بنابراین 
بر این اساس برخی از . گردد ی دیواري، موجب جذابیت و اثرگذاري بیشتري مینقاش

ي دیواري با موضوعات مختلف، بدین ها هاي الزم پیرامون بهبود مضامین نقاشی پیشنهاد
  :شرح ارائه می گردد

که وجه غالب نظرات مردم پیرامون  دهد یمآمده نشان  عمل ـ بررسی اکتشافی به
. هاست نیازسنجی موضوعی براي ترسیم نقاشی، جنبه آموزشی و آموزنده بودن آن

ه اجراي نقاشی نوزد بنابراین با توجه به بافت اجتماعی، فرهنگی و مهاجرپذیري منطقه
توسعه فرهنگ «با مضامین  دیواري در قالب آثار افزایش عملکردي فضاهاي شهري

 ازجمله اقدامات مهم است؛ در واقع کشیدن» شهرنشینی و آموزش شهروندي
هایی با مضامینی از قبیل؛ توجه به حقوق همسایگان، احترام به حقوق دیگران،  نقاشی

شهري، کاهش آلودگی  وآمدهاي بین ختالل در رفتها، عدم ا تقدم در نوبت رعایت حق
صوتی، رعایت بهداشت و تمیزي شهري، نریختن اشغال در سطح خیابان و کوچه، 

هاي اجتماعی  قرمز، جلوگیري از آسیب دوري از سرعت غیرمجاز، عبور نکردن از چراغ
شارکت همچنین پرداختن به م. گردد پیشنهاد می.. گري، اعتیاد، سرقت، و مانند تکدي

بخشی  اجتماعی مردم در امور محله، احساس تعلق به محله مورد سکونت، هویت
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هاي دیواري در  توان براي طراحی نقاشی ازجمله موضوعاتی است که می... اي، و  محله
  .نظر گرفت

پذیري دانش آموزان، اجراي نقاشی  ـ با توجه به کارکرد اصلی مدارس در جامعه
در واقع، از . و تکراري آثار منفی در پی خواهد داشتدیواري با مضامین یکدست 

هاي دیواري در سطح  افزایی از طریق نقاشی سو تأکید مضاعف بر علم و دانش یک
ها و کالس درس مدرسه، آثار مثبت و  ها در کتاب مدارس و از سوي دیگر تکرار پیام

صوص تحلیل در این خ. توان تصور نمود هاي دیواري نمی تأثیر بسزایی از نقاشی
که تصاویر نقاشی شده عمدتاً کم محتوا و در  دهد یممحتواي نقاشی مدارس نشان 

: هایی با مضامین قالب اشکالی چون یک کتابی باز شده همراه با مداد، همراه با خطاطی
، »ز گهواره تا گور دانش بجوي«، »توانا بود، هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود«
در این راستا، طبق . باشند می... و » انش آن است که با عمل همراه باشدبهترین نوع د«

آمده، توجه به انگیزه بخشی تحصیلی و امیدواري به داشتن روحیه  عمل تحلیل کیفی به
ازجمله موضوعاتی باشد که در نقاشی مدارس مورد توجه  تواند یمتالش و کوشش 

  . قرار گیرد
هاي دیواري مدارس از مضامین و نمادهاي  شود نقاشی بنابراین پیشنهاد می

هایی با مضامین  ها نقاشی اندوزي کم محتوا و نمایشی فاصله گیرند؛ جایگزین آن دانش
آموزان در  و تربیتی مربوط به رشد فکري و جسمی دانش) کمتر آموزشی(پرورشی 

ایی از ه طور مثال مضمون مقاطع مختلف ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان کشیده شود؛ به
وآمد، احترام به والدین،  یابی، جلوگیري از رفتار پرخطر، احتیاط در رفت دوست :قبیل

در .. سپاسگزاري از معلمان، رعایت تمیزي در سطح شهر، مشارکت در امور مدرسه و
هاي  هاي مربوط به نقاشی در پیام» تکامل واکنشی«در واقع از اصل . نظر گرفته شود

هایی در عین اینکه  نمود؛ به عبارتی توجه به چنین نقاشی دیواري بایستی استفاده
این . تصور است کننده کارکرد آموزشی مدارس است، در نقطه مقابل آن نیز قابل تکمیل

   .گردد ها می شدن آن موجب رشد اجتماعی شخصیت کودك و اجتماعی رویکرد
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نده خاطرات و کن هاي پیرامون جنگ و شهدا بیشتر تداعی با توجه به اینکه نقاشی
نگر، مثبت و آرمانی  داشتن یاد آن دوران بودند و نیز بیشتر رویکردي گذشته زنده نگه

داشتند، براي تقویت فرهنگ و روحیه ایثارگري مردم جامعه در زمان صلح، بایستی 
ها و جانفشانی هاي آن دوران را در فضاي کنونی جامعه بازتولید و با حوادث  رشادت

توان حضور، آثار و ناظر بودن ایثارگران را در امور  د؛ در واقع میامروزین پیوند ز
در جریانی دیدن «مختلف زندگی جاري در جامعه به تصویر کشید؛ به عبارتی با 

شهدا، رزمندگان و آزادگان و براي جلوگیري از اختالف نسلی در » عملکرد ایثارگرانه
، )در حین جنگ و دفاع مقدس تصاویر در حال دفاع شهدا(» گذشته«: قالب سه دوره

) هایشان و مردم جامعه ها توسط خانواده هاي آن ها و آرمان تصاویر حفظ ارزش(» حال«
) ها آنتصاویر آبادانی، امنیت و توسعه کشور به خاطر مقاومت و جانفشانی (» آینده«و 

طور پشت سر هم  در قالب یک فریم فیلم در مسیرهایی که امکان چنینش تصاویر به
ها  بودن نقاشی این کار در عین اینکه به تحرك و زنده . جود دارد، را ترسیم نمودو

کند، موجب تعقیب ذهنی آثار و در نهایت تفکرات و تأمالت بعدي مخاطب  کمک می
ي دیواري پیرامون جنگ و ها ینقاشبراي  بخش وحدتپس یافتن مضامین . گردد یم

وجه پیوندي چنین . ي مختلف باشدها نسلنقطه اتصال و پیوند  تواند یمشهدا 
یی با وضعیت شرایط کنونی، به فداکاري و جانفشانی افراد و اعضایی ها ینقاش
ي دولتی و نهادهاي مدنی در شرایط اضطراري مانند زلزله، ها سازمانکه در  گردد یبرم

و حتی جان خود  شتابند یمبه کمک دیگران ... ي، و ا جادهي، حوادث سوز آتشسیل، 
؛ ترسیم و تکریم چنین رفتارهاي عام گرایانه در زمان صلح در عین دهند یمز دست را ا

 تواند یم؛ باشد یمی به دیگران، مفید رسان کمکاینکه به انگیزه بخشی مردم براي 
  .ي رزمندگان در دوران جنگ باشندها یازخودگذشتگو  ها يفداکار بخش تداوم

ها با گذشته زمان قابلیت  تر است نقاشیي مرتبط با طبیعت، بهها ینقاشـ در زمینه 
مثالً در . اجرا و تغییر داشته باشند تا به پویایی و سرزندگی فضاي شهر کمک کنند

براي مثال چنانچه، . کمک گرفت» تغییرات فصلی«توان از  هاي طبیعت می ترسیم نقاشی
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هاي  وي شاخهتوان در فصل بهار بر ر شود، می کشیده می... نقاشی درختان انار، سیب و 
» برف«و در زمستان سیماي » خزان«، در پاییز »میوه«، در تابستان »شکوفه«درختان 

نشسته را طراحی کرد تا با آمدن هر فصل، سرزندگی طبیعی را به فضاهاي شهري 
  .برگرداند و محیط اجتماعی مردم را با طراوت نگه داشت

شناختی،  ه لحاظ معرفتي مذهبی، در جامعه دینی ایران بها ینقاشر خصوص ـ د
ابرهاي (هاي طبیعت  صفات خداوند و مفاهیم انتزاعی مرتبط بدان بیشتر در شگفتی

در این راستا، . آید به نمایش درمی...) و  ها کوهها، استواري  آسمان، جاري شدن آب
هاي آسمانی و قدسی  هاي دیواري مذهبی، بیانگر مضامین و پیام تحلیل و بازنمایی نقاشی

تجلی ... طور مشخص در قالب فراخی آسمان، سر در مساجد، گنبدها و که بهاست 
یی با ها ینقاشیی، از طریق ترسیم و ترکیب ها ینقاشالبته تکمیل آثار چنین . گردد یم

حال تسبیحی با محتواي نگهداري و حفاظت از نعمات الهی  هاي زمینی و درعین پیام
، ثناگویی و شکرگزاري )جویی در مصرف با صرفه همراهارائه تصویري از آب زالل : مثالً(

بر غناي آثار و ... و ) داشتن آسمان آبی با جلوگیري از آلودگی هوا... (از نعمات و 
ها پیوند  افزاید تا فهم آسمانی تصاویر را با رفتار زمینی آن ي شهري میها ینقاشعملکرد 

  .کنند یمیاد » ی ـ آنجهانیفرهنگ اینجهان«زند؛ امري که ماکس وبر از آن با عنوان 
اي که وبر در رساله اولیه اخالق پروتستانی و روحیه  ترین مسئله نظریه اساسی

شان در  داري مطرح کرد این است که آیا درك بشر از جهان هستی و عالئق دینی سرمایه
شان را،  هاي عینی تواند مناسبات اجتماعی و کنش قالب یک چارچوب ادراکی، می

باره چیزي که  دراین .)1384غیاثوند، ( حوزه کنش اقتصادي، متأثر سازد خصوص در به
ارزش دادن به اداي وظیفه در امور «: است) وظیفه(شود مفهوم تکلیف  بدان تکیه می

» تواند به خود بگیرد ترین شکل که کنش اخالقی فرد می جهانی همچون عالی این
)Weber, 1930: 80(. »اي باشد که خداوند برایش  ا وظیفهفرد همیشه باید در مقام ی

هاي مقام مقرر  اش را باید در چارچوب محدودیت هاي دنیوي مقرر کرده است و فعالیت
  .)Weber, 1930: 85(اش در زندگی، انجام دهد  شده
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  منابع
 ترجمـه تـاکنون روانشناسـی اجتمـاعی از آغـاز    ، )1371( .آلپورت، گورددن و جونز، ادوارد ، :

  .قدس رضوي آستانمعاونت فرهنگی : سی، مشهدی منشی طومحمدتق
 ـ   ا؛ برن،. رابرت رون،با ـ  ،)1389( .یدونا؛ جانسـون، بلرت ـ  :ترجمـه  ،یاجتمـاع  یروانشناس  یعل

  .نشر کتاب آمه: تهران ،یلیتحص
 فصلنامه ، »تحلیل محتواي آثار دیوارنگاري شهر تهران«، )1392. (بختیاري، فریبا و پاکزاد، احمد

  .، سال نخست، شماره یکتحلیلی پژوهش هنری و هشآموزشی، پژو
 ،یحمزه گنج :ترجمه ،یاجتماع یروان شناس ،)1389(. زوزه و المارش، لوك ،لیدز ؛لوك بدار، 

  .نشر ساواالن :تهران
 هـاي نقاشـی    ارزیابی تأثیرات اجتمـاعی و فرهنگـی پـروژه    ،)1391. (، اسماعیلآباد دولت یهانج

  .شهرداري تهران: ، کارفرماطرح پژوهشی، 11قه دیواري و گرافیک محیطی در سطح منط
 ،دفتـر  ،ایرانیـان  يهـا  نگـرش  وهـا   ارزش طـرح  مفهومی چهارچوب ،)1383( .مسعود  چلبی 

  .اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت ملی يها طرح
 دو فصلنامه علمی ، »هاي ارتباطی نقاشی دیواري بررسی ظرفیت«، )1391. (زنگی، بهنام و دیگران

 .10، شماره شگاه هنرـ پژوهشی دان

 هاي  اجتماعی و فرهنگی پروژه تأثیرات، ارزیابی )1392( .شرکت بهپویان و نوجویان گوهر دانش
  .تهران يشهردار: کارفرما ،یطرح پژوهش ،7نقاشی دیواري و گرافیک محیطی در سطح منطقه 

 ژوهشی و تحلیلی فصلنامه آموزشی، پ، »هنرمندان به ما اعتماد کنند«، )1392. (شوشتري، علیرضا
  .، سال نخست، شماره یکپژوهش هنر

 فصلنامه آموزشـی،  ، »هاي دیواري تبریز اصول و توسعه نقاشی یینتب« ،)1392( .شمیلی، فرنوش
  .، سال نخست، شماره یکو تحلیلی پژوهش هنر یپژوهش

  هـاي  ، بررسی تعریف عملیاتی دینداري در پـژوهش )1381. (مهنازتوکلی، سراج زاده، حسین و 
و  20، سال پنجم، شمار فصلنامه نامه پژوهش ویژه مطالعات اجتماعی دین: اجتماعی، تهران

21.  
 مقاومت و خود ـ بیانگري از طریق  : ، گرافیتی ایرانی)1392. (طاهري کیا، حامد و رضایی، محمد

  .1، دوره چهاردهم، شماره نشناسی ایرا مجله جامعههاي شهري،  دیواره
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  ،با (هاي فرهنگی در ایران  دار شدن مصرف ابژه مطالعه مکانیزم مسئله). 1391(طاهري کیا، حامد
  .، دانشگاه علم و فرهنگنامه کارشناسی ارشد پایان، )تأکید بر دهه هشتاد

 دوره ، نقد گـزارش دیوارنگاري در معماري ایران،  ،)1389( .آبادي، محمد و صادقی، صرف علی
  .3، شماره 18

 فصـلنامه آموزشـی، پژوهشـی و    یر تاریخی دیوارنگاري در ایـران،  س ،)1392( .یخانی، مهنازلع
  . 1شماره ، تحلیلی پژوهش هنر

 طرح پژوهشـی ، »بررسی نگرش دانشجویان نسبت به رفتارهاي دینی«، )1384. (غیاثوند، احمد ،
  .سازمان تبلیغات اسالمی: کارفرما

 رساله دکتري رشته ، »آن بر مؤثرگرایش به شهروندي سیاسی و عوامل «، )1390. (غیاثوند، احمد
  .، دانشگاه عالمه طباطباییشناسی جامعه

 ـ د هـاي  ینقاشـ  یو فرهنگ یاجتماع يامدهایآثار و پ یابیارز«، )1395. (غیاثوند، احمد در  يواری
  .66شماره  ،یفصلنامه مطالعات مل، »سطح شهر تهران

 19، شماره انشگاهمجله حوزه و د، شناسی باورهاي دینی روان ،)1375. (کاویانی، محمد.  
 ،ارسباران انتشارات :تهران  ،اجتماعی شناسی روان ،)1379( .یوسف کریمی.  
 فصلنامه آموزشـی، پژوهشـی و   ، »جاي خالی زیبایی«، مصاحبه )1392. (کفشچیان مقدم، اصغر

  .، سال نخست، شماره یکتحلیلی پژوهش هنر
  ،فصلنامه علمی ـ پژوهشی ، »واريهاي نقاشی دی بررسی ویژگی«، )1383. (اصغرکفشچیان مقدم

  . 20، شماره هنرهاي زیبا
 نشر چکامه: ، تهرانفرهنگ اصطالحات هنرهاي تجسمی، )1370. (کرامتی، محسن.  
 سال شناسی هنر و ادبیات جامعهمجله ، گرافیتی به منزلۀ هنر اعتراض، )1389. (کوثري، مسعود ،

   .دوم، شماره اول
 ي شهر؛ سیر تحول از رویکرد تزئینی تا رویکرد پایـدار محیط بصر«، )1378. (گلکار، کوروش« ،

  .4، شماره مجله علوم محیطی
 نشر سمت: تهران ،تاریخ نقاشی ایران از آغاز تا عصر حاضر، )1385. (گودرزي دیباج، مرتضی.  
 ـ د هاي ینقاش یباشناختیابعاد ز یمطالعه و بررس، )1394. (محمدي، مریم در سـطح شـهر    يواری

  .یزي شهر تهرانر برنامهمطالعات و  مرکز: ، کارفرمایوهشطرح پژتهران، 
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 تهـران  همکـاران،  و براهنی یمحمدتق: ترجمه ،روانشناسی زمینه ،)1395( .همکاران و هیلگارد :
  .رشد انتشارت

 عبـدالکریم رشـیدیان و   : ، ترجمـه داري سرمایهاخالق پروتستان و روحیه  ،)1377( .وبر، ماکس
 .انتشارات علمی و فرهنگی: رانپریسا منوچهري کاشانی، ته
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