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 چکیده 

ایجاد فضای فرح بخش و محرک در  .میت فوق العاده ای برخوردار است ی سالم برای زندگی و تعامل انسان از اهامروزه وجود محیط 

ی گرافیک محیطدرخالقیت و پویایی جامعه دارای اهمیت بوده و گرافیک محیطی یکی از بهترین روش های پویایی در جامعه است . 

ارتباط  به تعامل وجامعه از محیط بر مبنای الگو های زیبایی شناختی و علم گرافیک شکل گرفته و با زبان بصری با افراد  یبخش

عناصر گرافیکی باید با بهره گیری از جنبه های زیبایی شناختی و روانشناختی به نوعی موجب نشاط ، آرامش و پویایی  میپردازد .

و نقش بی در ایجاد جامعه ای خالق گرافیک محیطی ارائه شیوه های بصری مناسب و کارآمد هدف از این پژوهش در جامعه باشد . 

تحلیلی و روش گردآوری اطالعات کتابخانه ای و میدانی می  -. روش تحقیق توصیفی  است معه ای پویا  بدیل آن در داشتن جا

گرافیک محیطی باید پاسخگوی نیاز روحی و حس زیبایی شناسانه افراد باشد و باشد . نتایج بدست آمده به این امر اشاره دارد که 

 ودر جامعه  مطلوبیت عامل به دستیابی در، این امر  هویت فضا را ارتقا بخشدجذابیتهای تصویری خالقانه ابداع کند تا ادراک از 

 هویت و پذیری درک ، جذابیت در تواند می هنر ینااز  جا به و درست استفاده و مؤثرند پویایی آن معیارهای و عوامل به دستیابی

متناسب انجام گیرد ، می تواند تاثیر بسزایی در گسترش اگر با اصولی صحیح و و  باشد مؤثر وایجاد خالقیت و نوآوری جامعه مندی

 و اعتالی فرهنگ جامعه و رسیدن به کمال مطلوب داشته باشد .

 

 

 

 

 کلمات کلیدی :

 خالقیت ، پویایی،  ریگرافیک محیطی ، جامعه شه

 

 



 مقدمه 

محیط مناسب و یا فضایی که بشر در بدلیل وجود  با پیچیده تر شدن شهر ها و افزایش جمعیت آنها ضرورت وجود گرافیک محیطی

می توان اذعان داشت که طراحی گرافیک  افزایش یافته است ،آن بتواند خارج از فشارهای ناخواسته روانی، رشد کرده و شکوفا شود 

بصری در جامعه است  در شهر های امروزی نقش حیاتی را ایفا می کند. از مهمترین ویژگی های گرافیک محیطی ایجاد مناظر زیبای

زیرا زیباسازی جوامع تاثیر فراوانی در سالمت روانی افراد جامعه و همچنین ایجاد پویایی را داراست. گرافیک محیطی در کنار پیام 

ها و مفاهیمی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم انتقال می دهد موظف است فضایی سالم، پرنشاط و اقناع کننده برای شهروندان 

 و راهم آورد و میتواند با تاثیر بر روحیه و ایجاد طیب خاطر در شهروندان جامعه را بسوی پیشرفت و خالقیت و پویایی سوق دهدف

 .  موجبات شکوفایی جامعه را فراهم آورد

صری شیوه های ببا ارائه ، به دنبال این هدف است که  نقش گرافیک محیطی در ایجاد جامعه ای خالق و پویاتحقیق حاضر با بررسی 

باعث ایجاد پویایی و خالقیت در جامعه شهری شده و میتواند عوامل پیشرفت و کارآمدی جامعه را با تاثیر گذاری  مناسب و کارآمد

 بر افراد  ایجاد کند .

 سواالت تحقیق

 چگونه میتوان با استفاده از گرافیک محیطی جامعه ای خالق داشته باشیم ؟ -

 نقشی میتواند در پویایی جامعه داشته باشد ؟گرافیک محیطی چه  -

 

 پیشینه تحقیق 

 و شهری دیوارنگاری علمی دوساالنه همایش نخستین در شده ارائه مقالهای طی بین حقیقت مهدی آقای و غزائیان مهین خانم

 بر دیوار نگاری  ،  تکیه با شهری فضای زیباسازی عنوان هنر با محیطی گرافیک

 مختلف جوانب اهمیت میزان نقاشی، و معماری،گرافیک شهری، طراحی کارشناسان بین در آن توزیع و نامه پرسش تنظیم طریق از

 تلفیق چگونگی جهت اجرایی های راهکار پژوهش، این از حاصل نتایج.است کرده سی برر را شهری فضاهای انواع در هنر این

 .نماید می راارائه شهری فضای در ها دیوارنگاری

 

 شهر در گرافیک حضور های بستر بررسی شهری ، با فضای سازی زیبا در گرافیک عنوان ، نقش با پژوهشی در حاتمی صفیه خانم

 کمک شهری فضای سازی زیبا به تواند می چگونه و طریقی چه از هنر این که سوال است این برای پاسخی دنبال به امروزی های

 .کند

 



 نقش بررسی به شهروندان ،  زندگی اجتماعی و تاریخی هویت در شهری فضاهای نقش عنوان با ای مقاله مرتضوی در صبوحا خانم

 روزمره نیازهای برآوردن برای شهر در را فضاهایی وجود چنین نهایت در و پردازد می شهروندان اجتماعی زندگی در شهری فضاهای

  .بیند می و ضروری الزم مردم اجتماعی تعامالت و عمومی زندگی و

 

 

 محیطی گرافیک

 

به منظور ارائه و  ده و بکارگیری مجموعه عوامل بصری استفا ، علم«   Environmental Graphic Design»  گرافیک محیطی

در تعریفی دیگر به تصویر و تجسم در  . است ایجاد محیطی مطلوب و مناسب و تاثیرگذار بر مخاطب در  جهت ایجاد رفتار مورد نظر

آوردن مفاهیم عمومی و موضوعات مختلف در محیط های گوناگون با رعایت اصول زیبایی شناختی به منظور انتقال سریع ، صریح و 

 (1388)ایلوخانی ، مسعود,  صحیح این مفاهیم به مخاطب به منظور بوجود آوردن رفتار مطلوب .

وامع باشد و در جرسانی و نشر دانش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می، پیامترین عوامل تبلیغامروزه گرافیک به عنوان یکی از مهم

 دهنده یک زندگی اجتماعی است. ترین ارکان تشکیلپیشرفته از مهم

گرافیک محیطی در ایجاد فضایی مطلوب و دلنشین برای افراد جامعه نقش مؤثردارد. محیط مناسب، یعنی فضایی که بشر در آن 

های عقالنی و منطقی هر جامعه است. مشخص رهای ناخواسته روانی، رشد کرده و شکوفا شود و این از خواستهبتواند خارج از فشا

کردن یک مکان از مکانی دیگر، زیباسازی، نظم و انسجام بخشیدن به فضای شهری و گسترش حیطه فعالیت هنر گرافیک، از اهداف 

مناظر  ایجاد شد، ذکر آن که برای مواردی تمام گرفتن نظر در با محیطی کگرافی ویژگی مهمترین رود.گرافیک محیطی به شمار می

 مفاهیمی و ها پیام کنار در گرافیک محیطی .دارد مردم ذهنی سالمت در فراوان تأثیر جوامع جامعه است . زیباسازی در بصری زیبای

 آورد. فراهم افراد جامعه برای کننده قانع و نشاط پر سالم، است فضایی موظف دهد، می انتقال غیرمستقیم یا و مستقیم طور به که

 

 

 های گرافیک محیطی و عوامل آن عرصه

 

گیرد که در هر دو مورد نقش عمده آن گرافیک محیطی، اعم از محیط های باز و بسته، عرصه های گوناگونی را در بر می

اداری و تجاری، مترو، نمایشگاه و فروشگاه هاست که در ها باشد. محیط بسته، شامل فضاهای داخلی کلیه ساختمانرسانی میاطالع

 دهد.ها با استفاده از اشکال و حروف و انواع تابلو، اطالعات الزم را به مخاطب ارائه میآن

هایی ها و معابر شهری و اساسًا کلیه فضاهای باز شهری و محیط زندگی انسان، طرحها ، خیابانهای باز همچون پارکدر محیط

  ها و ... در محدوده گرافیک محیطی قرار دارند.ها، تابلوهای سر در فروشگاهکعالئم راهنمایی و هشداردهنده داخل پار نظیر



 

 

 

 یطیک محیان در گرافیب یعوامل اصل: 1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 گرافیک محیطی و تاثیر آن بر جامعه 

 بی محیطی شهر ، روی گردان است ناهنجاری و زشتی از داشته و تمایل آراستگی و توازن ، تعادل ، زیبایی به غریزی طور به انسان

 صورت دهنده تشکیل عناصر اصولی و مناسب طراحی باب فکری در ، مختلف های زمینه در کنندگان اداره اگر اما نیست مرده و روح

انواع تابلو های تبلیغاتی دو بعدی ،سه 
تابلوهای راهنمایی و -بعدی ،دیجیتال 

تابلو های سردر فروشگاه ها -رانندگی 
موسسات و سازمان ها 

طراحی محیطی مراکز فرهنگی ،پارک ها 
محل های خدمات عمومی ایستگاه های 
-اتوبوس و مترو ،باجه ها و نیمکت ها 

طراحی روی بناها 

طراحی حجم -بیلبورد ها -پوستر -عالئم 
های تزیینی

ی
ط
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 بی محیطی شهر گفت توان می آنگاه و آمد خواهد در متشنج و تحمل غیرقابل صورت مکانی به شهروندان زندگی محیط ، ندهند

 . است مرده و روح

)علیخانی . است کرده تبدیل ناامنی روانی به را افراد روانی امنیت و داده امروزی زندگی نابسامان اوضاع دست به دست شهری آشفتگی

 خواسته از و این شود شکوفا و کرده رشد روانی ناخواستۀ فشارهای از فارغ بتواند آن در بشر که فضایی یعنی مناسب محیط (1394،

 زندگی برای فضایی ایجاد ، خارجی و محیط داخلی برای گرافیکی های طرح تمام از مقصود و است جامعه هر منطقی و عقالنی های

 که باید مورد توجه قرار گیرد .   فضاسازی در مهم زیبایی از جمله عوامل عنصر   . است کننده قانع و سالم و نشاط پر

در دنیای امروز گرافیک محیطی جزیی جدایی ناپذیر از زندگی شهری شده است و تالش آن بر فرهنگ سازی در جامعه و بهبود 

ارتباط انسان با محیط است. یک ساختار گرافیکی زمانی می تواند عنوان گرافیک محیطی را بگیرد که با هدف ایجاد یک فضای 

زندگی مساعد و متناسب با فرهنگ و موقعیت اجتماعی ، اقتصادی و تاریخی جامعه ، در ارتباط مستقیم با اقشار آن جامعه قرار گیرد 

. در یک جامعه شهری با خلق مجموعه ای متناسب از نظر بصری و روانی می توان به ایجاد امید و حس مطلوب زندگی در افراد آن 

پیشرفته بوجود آورد . اگر گرافیک محیطی با اصولی صحیح و متناسب انجام گیرد ، می تواند تاثیر بسزایی  جامعه ، جامعه ای پویا و

 مدیریت و طراحی ارکان از شهری فضای در آراسته و منسجم گرافیکی طراحی در گسترش و اعتالی فرهنگ جامعه داشته باشد .

 فضاهای به دسترسی در شهروندان آسان و سهل ارتباط باعث شود فتهگر کار به صحیح گونه ای به اگر و میآید به حساب شهری

به  اعتماد و خاطر اطمینان با تا است جامعه افراد برای آسایش و خرسندی و رضایت حس ایجاد باعث موضوع این و شهری میشود

 ایجاد حس باعث شهری طراحی کارآمد مجموعه دیگر عبارت به .سازند مرتفع را خود نیازهای و کرده برقرار ارتباط محیط با نفس

 عدم باعث سردرگمی، و نشده انجام درستی به گیری تصمیم و انتخاب ناکارآمد، طراحی یک در بالعکس و میگردد اجتماعی نشاط

 ( Lynch, 1960میافتد. ) خطر به اجتماعی هنجار و سالمت و میشود افراد آشفتگی و روانی امنیت

 

 گرافیک محیطی  بکارگیری صحیح نتیجه :2نمودار 

 

گرافیک محیطی

بهبود جریان 
ترافیک و ایمنی

سالمت ذهنی و 
روانی جامعه

کاهش تنش های 
عصبس افراد 

جامعه 

اطالع رسانی در 
جامعه

تسهیل در 
ارتباطات 
اجتماعی 

سرعت بخشیدن 
به فعالیت های 

تجاری 
واقتصادی



 

 

  یطیمح کیاهداف گراف

 

 چرا صورت گرفته است ، فضاها یساز بایز در یسع و داشته یریچشمگ رشد ، یشهر سازنده عناصر ، گذشته ی دهه طول در

 بوده برخوردار یا ژهیو گاهیجا از یطیمح کیگراف راستا نیا در . دارد افراد آن یذهن سالمت در یفراوان ریجوامع تأث یباسازیز که

 Envaironmental عبارت ترجمه یطیمح کیگراف . کرد قلمداد یشهر و یاجتماع یزندگ یاصلارکان  از یکی را آن توان یم و

Graphic Design دارد داللت طیمح به یکیگراف نگرش ای طیمح به یبصر نگاه بر که است . 

 قدرت از ، سربسته یعموم اماکن در و خواه کریغول پ ریتصاو و باز یفضاها در خواه ، یشهر یریتصو یجلوه ها یتمام واقع در

 و یروان اوضاع بهبود ، ارتباطات در امر لیشوند . تسهیم فیتعر یطیمح کیگراف یطراح در که برخوردارند یژهایو یبصر انیب

 مختلف یعرصه ها غات دریتبل ، یعصب تشنجات کاهش ، یاقتصاد یتهایفعال لیتسه ، یشهر امکانات از یآگاه ساز ، تیامن

 شهر کالبدی فضاهای شهری هنرهای .است  ی شهریطیمح کیگراف اهداف نیمهمتر ز ای فرهنگ و یتجار ، یاجتماع ، یاسیس

 های واقعی صورت به توانند می هنرها این .آنند اشاعه و و بیان شهر در معنا بروز برای سازوکاری و زنند می آن پیوند معنای به را

 خود خودبه منظر .دارند زنده نگاه شهر منظر در و داده بازتاب را مردمانش و تحوالت شهر و ها ارزش افتخارات، تاریخ، مجازی، یا

 (1395)زنگی ، .شود  می حاصل تدریج به و فضا در انسان تجربه از خالل بلکه آید؛ نمی پدید

 

 

 

 :اهداف گرافیک محیطی3نمودار 

 

ارتباطات 
اجتماعی مردم 
را تسهیل می 

.کند

به فعالیت های 
اقتصادی 

سرعت می 
.بخشد

ایمنی و 
جریان ترافیک
را بهبود می 

.بخشد

مردم را از 
امکاناتی که 

شهر در 
اختیارشان می 
گذارد آگاه می 

.کند

جرایم حاصل 
از تشنجات 
عصبی مردم 
را کاهش می 

.دهد

به رفع 
نیازهای 

اجتماعی مردم 
با ایجاد ارتباط

با محیط 
اطراف به 

وسیله مشخص 
کردن، 

راهنمایی و 
اطالع رسانی 
.کمک می کند

با ایجاد مناظر 
زیبای بصری 
در محیط، به 
سالمت ذهنی 
مردم، یاری 

می رساند

گرافیک 

 محیطی 



  محیطی گرافیک در خالقیت

 و مسئوالن طراحان، که است لذا ضروری. است برخوردار فوق العاده ای بسیار اهمیت از انسان زندگی برای سالم محیطی امروزه

 .اشدب برخوردار الزم زیبایی و منطق م،ظن از همواره آن در زی ستن و شرایط زندگی که کنند، طراحی گونه ای به را آن متخصصین

 و مظن ایجاد عامل که است واطالع رسان آموزش دهنده گرافیکی عناصر دیگر و نشانه ها عالئم، از مملو جهان شهرهای هم اکنون

در گرافیک محیطی  . می شود محسوب اقتصادی توسعه ابزار و مقررات و درآوردن قوانین اجرا به برای مجریان و مدیران دهنده یاری

برای ایجاد ارتباط بصری با مخاطب طراح گرافیک ، پیام آور جنبه های زیبایی شناسانه و کوششی برای زیبا و مطلوب کردن محیط 

 (1391است . )مهرنگار،

 و ترجذاب های و نشانه روشها یافتن حال در پیوسته و هستند رقابت در یکدیگر با گردشگری و زمینه تجارت در جهان مهم هایشهر

 ساخته دنیا در بسیاری مراکز و ها ساختمان ساله حال همه عین در. هستند بازدیدکنندگان توجه جلب و راهنمایی برای گویاتر

 و اهنماییعالئم ر خدماتی، تصویری نشانه های. میکنند ارائه را تری خالقانه و جدیدتر گرافیک محیطی مشابه، دالیل به که میشوند

 سیارب نقش دیگر مورد ده ها و تجارتی آگهی های و عمومی، خصوصی اماکن برای نوشتاری و تصویری هدایت سیستمهای رانندگی،

ری اثر تصوی ..می کنند ایفا اطالع رسانی و شهری نقل و حمل و تردد امر در لتسهی راهنمایی، ارائه خدمات، در را انکارناپذیری و مهم

برای هر مخاطبی در هر جای جهان با هر سلیقه ای قابل درک و تغییر است. استعداد تغییر پذیری اثر تصویری نیز بخشی از قابلیت 

تواند در فرایند  دریافت و در پیام نقشی فعال و ها و ویژگی های ممتاز آن به حساب می آید، چرا که مخاطب از این طریق می 

مبتنی بر ادراک ذاتی خویش خود داشته باشد به همین علت عنصر پیام در این آثار جنبه فراگیر تری دارد و محدود به افراد یا اقشار 

ی نازتاب ها و واکنش پیراموخاصی از جامعه نیست و به موازات گستردگی و وسعت  جامعه مخاطبان آن، نقش و تاثیرش در انتقال ب

 ( 1395پر رنگ تر می شود )زنگی، 

 ترینبیش آن، قوانین و رسوم و آداب ارزشها، هنجارها، شناخت و جامعه فرهنگ با محیطی آشنایی گرافیک کاربردی حوزه های

 آسانی به باشد داشته عمیقی آشنایی جامعه مردم روحیات و فرهنگ طراح با وقتی. دارد محیطی گرافیک طراحی در را اهمیت

 . کند برقرار مخاطب با را عمیقی و ساده ارتباط آشنا، و بیانی روشن با میتواند،

 

 

 وکارکردهای زمان بینش، دانش، هویت، فرهنگ، هنر، فلسفه، شناسی، روان با که است رشد حال در و پویا و مستمر فرایندی سازی، زیبا

 در که افرادی برای آرامش نوعی است؛ خاطر امنیت ایجاد راستای در پیام انتقال زیباسازی، هدفکند.  می پیدا نمود و داشته ارتباط مختلف

 گیرند . می قرار محیط معرض
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عوامل تاثیر 

گذار بصری در 

 جامعه

 می ارائه که شرایطی و اطالعات مطلوب کیفیت و کمیت دلیل به ها مکان این که نمود توصیف هایی مکان برای توان می را بصری آسایش

 گیری قرار نظم و هماهنگی و شهری فضاهای سازماندهی . است شده واقع استفاده مورد تری مطلوب تر،و ایمن تر، سالم نحو به دهند

 دسترسی دشواری یا سهولت و محیط از افراد درک بر که میشود گرافیک محیطی محسوب طراحی پیش نیازهای مهمترین از ساختمانها

 (Arthur and Passini, 1992)است .  تاثیرگذار موجود امکانات و فضاها به آنان

  

 

 یبصر شیآسا
 



بصری  هویت هدف .شود می )سازی شبیه( ذهنی تصویرسازهای قلم،  سایز و نوع رنگ، آرم، از استفاده چگونگی مکان، شامل بصری هویت

 حفظ را خود هماهنگی رسانه ها تمام در باید یبودن یادماندن به و مؤثر منظور به و است رقابتی فضای در تجاری نام کردن متمایز شرکت،

هویت بصری مفهومی است در آثار دیداری که صفات دو گانه تشابه و تمایز را دارا است . تشابه از یک چیز و تمایز از  (1390کند . )اینتربرند،

 .چیزی دیگر یا صفتی است که می تواند بر آثار تولیدی غالب رشته های دیداری بصری اتالق شود 

 

 هویت بصری

 

 

انسجام بخشیدن به فضای شهری و گسترش حیطه فعالیت هنر گرافیک، از اهداف  مشخص کردن یک مکان از مکانی دیگر، زیباسازی، نظم و

 گرافیک محیطی به شمار می رود.
نظم و هماهنگی 

 مطلوب فضا

 

 عوامل تاثیر گذار بصری در جامعه :1جدول 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 جامعهیی و خالقیت در پویا:عوامل و تاثیرات گرافیک محیطی بر4نمودار 
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ارائه جلوه های زیبایی 
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 جامعه
تسهیل در امر ارتباطات 

و امنیت خاطر روانی 

 جامعه

 القیتایجاد جذابیت و خ

در جامعه و آگاهی  

بخشی گرافیک محیطی بر  اثر

 جامعه

ایجاد کیفیت مطلوب در 

 جامعه 



 

 

 

 

 

 نتیجه گیری 

 دلپذیر و مطبوع محیط هایی به را شهری نابهنجار فضاهای که میشود محسوب شهرنشینی زندگی ارکان مهم در از گرافیک محیطی

  .آسان مینماید و سهل را ارتباطات و کرده ایجاد انظباط و نظم آن بر عالوه و میسازد بدل زیبا و

گرافیک محیطی  باید با توجه به فرهنگ بومی ، قبیله ای ، شرایط اقلیمی و جغرافیایی جذابیتهای تصویری خالقانه ابداع کند تا 

و بتواند پاسخگوی نیاز روحی و حس زیبایی  پرداخته  محیط بخشی نظم و رسانی اطالع فضا را ارتقا بخشد و بهادراک از هویت 

شناسانه افراد جامعه باشد . این امر باعث آرامش و آسایش و نشاط و پویایی در جامعه میشود و تحمل و استقامت انسان را باال میبرد 

پویایی  معیارهای و عوامل به دستیابی وجامعه  مطلوبیت عامل به دستیابی در افیک محیطیگر که دهد می نشان پژوهش این نتایج. 

 وایجاد خالقیت و نوآوری مندی هویت و پذیری درک ، جذابیت در تواند می شهری هنرهای از جا به و درست استفاده و مؤثرند آن

تاثیر بسزایی در گسترش و اعتالی فرهنگ جامعه و رسیدن به اگر با اصولی صحیح و متناسب انجام گیرد ، می تواند و  باشد مؤثر

 . کمال مطلوب داشته باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

An investigation into the role of environmental graphics in creation of a creative and dynamic 

society 

Abstract 

 Nowadays, the existence of a healthy environment for human interaction and life is of significance 

importance. Creation of an enlivening and stimulant atmosphere is important in creation of community 

dynamism and creativity and environmental graphics is one of the best ways to create dynamism in 

society. In the environmental graphic, some part of the environment is formed based on aesthetic 

patterns and graphic science and interacts and communicates with the community’s people in visual 

language. Graphic elements must in some way cause the excitement, calm and dynamism in the society 

utilizing the aesthetic and psychological aspects. The purpose of this study is to provide appropriate and 

proficient visual ways with environmental graphics to create a creative society and its significant role in 

having a dynamic community. The research method is descriptive-analytical and the information 

collection method is in library and field. The results point to the fact that environmental graphics must 

meet the mental need and the aesthetic sense of the people and develop the creative pictorial 

attractions to enhance the space identity perception. It is effective in achieving the utility in the society 

and its factors and dynamic criteria, and the proper use of this art can be effective in the attractiveness, 

perceptiveness, identity development and creation of the creativity and innovation in the community, 

and if it is done with correct and appropriate principles, then it can have a significant impact on the 

expansion and promotion of the society’s culture and on achieving the desired perfection 
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