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دهیچک  

 رییتغ،خانواده ها  یفروپاش، یاجتماع یدر ساختارها رییتغ

 یمشکالت اقتصاد،  یو روان یجسم یهایماریب شیافزا،مردم  یزندگ وهیش

 یو اجتماع ینه تنها تعادل اقتصاد ....و یانتشار آلودگ یو اجتماع

 نیساکن یو روان یدرون شهرها را بر هم زده بلکه تعادل و سالمت روح

 .ده استدچار مشکالت فراوان کر زیشهرها را ن
 یو تعامل بصر یبه فرهنگ شهر کیگراف ریتاث یپژوهش بررس نیاز ا هدف

بر  یابزار فرهنگ ساز نیتریآن به عنوان قو لیبد یو نقش ب  کیگراف

فرهنگ جامعه و  شرفتیو روان شهروندان  در پ  یبر افکار عموم ریتاث

 یو آرامش روان یشهر یزندگ تیفیدر باال بردن ک کیگراف ریتاث نیهمچن

 .است  هجامع
در رابطه با  یشهر یفضا یساز بایو ز یبصر یدر آرام ساز کیگراف نقش

  ست؟یچ یروان شهروند
به  دنی، نظم و انسجام بخش یو بصر یآرامش روان جادیدر ا کیگراف

 .دارد ریسطح فرهنگ جامعه تاث شیدر افزا نی، همچن یشهر یفضا
و  یاطالعات کتابخانه ا یو روش گردآور یلیتحل - یفیتوص قیتحق روش

 . باشد یم یدانیم
شامل ابعاد  کیامر اشاره دارد که گراف نیبدست آمده به ا جینتا

شود تا  یدر جامعه م یو روانشناس یباشناسیو ز یفرهنگ یگسترده 

باشد و   یشناسانه شهروند ییبایو حس ز یروح ازین یبتواند پاسخگو

مناسب  به  ادراک  یو استفاده از رنگها یریتصو یتهایبا خلق جذاب

و سالمت  یامر باعث سالمت روان فرد نیبخشد . ا تقااز فضا ار تیهو

 شودمی جامعه 

 

فرهنگ  ی،فرهنگ سازی،سالمت شهرمحیطی، کیگراف ،کیگراف ی:دیکل واژگان

.شهری  

 

  مقدمه

مربوط  یریبه تصاو ییبایبشر از مقوله ز اتیتجرب نیاول

نگارها به جا  واریبر د نینخست یانسانها یاست که از زمانها

 وهیو ابتدا به ش شیهزاران سال پ ییبایمقوله ز نیمانده ا



 

آرامش  یبرا یانسان وارد شد تا بتواند مامن یدر زندگ ینییآ

از همان زمان  واقعروح انسان باشد در  یبرا یا نهیخاطر و سک

که انسان محلى را براى ثبات و زندگى خود در نظر گرفت و براى 

به  طیبراى حضور خود در مح فیتعر کی داکردنیو پ شتریارتباط ب

 (15،1392)مرادی،.آراستن آن پرداخت

جز  یو شهر یبودن اماکن عموم بایز یدر عرصه شهرساز امروزه

  نیب می. موضوع رابطه مستقباشدیم یشهر طیمح یاصل یرکن ها

 یزندگ تیفیک دیبدون ترد طیاز مح شیروانشناخت ریانسان و تاث

و نه تنها  دهدیقرار م ریتحت تاث زیو سالمت جامعه را ن یشهر

 یرفتارها یبه چگونگ بلکهشهر  یو کالبد یکیزیف یبه جنبه ها

سبز  یگذار است به عنوان مثال وجود فضا ریتاث زیشهروندان ن

 .و نشاط  شهروندان شود یشاداب شیتواند باعث افزا یدر شهر م

 یبرا یبه عنوان عامل یا لهیبه عنوان وس کیگراف  انیم نیا در

 نیامن و آرام با ارتباطات آسان و همچن ن،یدلنش یفضا جادیا

جامعه ،  یو آرامش روان یشهر یزندگ تیفیدر جهت باال بردن ک

 یاست. ،م نیموثرتر یو شهر یفرد ی، بهداشت روان یفرهنگ ساز

نقش  یامروز یک در شهر هایگراف یتوان اذعان داشت که طراح

  ییبایمعنا ، ز طیبه مح کیکند در واقع گراف یم فایرا ا یاتیح

مناظر  جادیا کیگراف یها یژگیو نیبخشد. از مهمتر یم تیو هو

در جامعه است  یو فرهنگ ساز یدر روند آرامش فرد یبصر یبایز

افراد  یدر سالمت روان یفراوان ریجوامع تاث یباسازیز رایز

 (127،1392)استوار، .داردجامعه 

و  یبصر یباسازیدر بستر ز کیرگرافیتاث یحاضر با بررس قیتحق

 تیفیباال بردن ک ربری، به دنبال مقدار تاث یشهر یفضا ییبایز

 .است  یجامعه در بستر فرهنگ ساز یو آرامش روان یشهر یزندگ

 

 گرافیک محیطی 

می تمدن محسوب  کی یهمواره از مظاهر رشد و بالندگ هنر

 طیاست که با مح یهنر یا همان گرافیک محیطی یشهر کی.گرافشود

 یبرا میتصم یروبروست.وقت میوز با آن سرو کار داررکه هر یشهر

مهم  اریبس میریگیشهر م یباسازیجلوه ز جادیا(115،1388ایلخانی،

محدود و خاص  نیبا مخاطب یو فرد یخصوص شگاهینما کیاست بحث 

آغشته به عنواین مختلف  ی استاز شهروندان و رهگذران حثب ستین

 ابانیکوچه و خهنجارهایی هستند که در شهر با آنها مواجه اند

 (89،1384صالح،). در آن قدم میگذارند.است که  ییها

باشد  یم زین ییگرایو اقتصاد یمدن ییگرا تیشهر هو یساز بایز

چه جنبه  میو خوانا کردن عال یشهر طیبه مح دنیبخش تی.هو

داشته باشد  یو فرهنگ یو چه جنبه آموزش یتجار ایو  یغاتیتبل

 .دارد انهیموفق گرا یبه شهر در دوصورت عملکرد

 یآهنگ یدر جستجو،خود،یدر نگاه شهر یتعامل بصر کیگراف

 یم یبصر یفراورده ها ینیو جذاب از همنش کیهارمون

کند.رنگ  یم فیتعر یساختار رادر اصول و مبان نیا کیباشد.گراف



 

 ریگذارد تا تصو یم تمیو ر یقیموس شیو برا کندیم نیتدو یزیآم

بشر در روند  یعیو طب یروح یو ضرورت ها ازهایبر ن یخالق مبتن

به  یبصر یعناصرها یموزون از تمام یبا آهنگ یشهروند تیمدن

 (158،1388)ایلخانی،.اهداف خود برساند

 هدف از گرافیک محیطی

راهنمایی مردم به ساده ترین شکل ممکن در فضای شلوغ شهری که -1

 امکان سردرگمی برای هرکسی ممکن است وجود داشته باشد.

شهروندان ایجاد فرهنگ سازی و ایجاد روحیه فرهنگ پذیری در -2

به طور غیر مستقیم و این عملکرد در این زمینه بسیار میتواند 

 موفق عمل کند.

طراحی محیطی قصد هماهنگی بین شهروند و روحیه شهروندی با 

جامعه را دارد،امروزه گرافیک به عنوان اصلی ترین پیام رسان 

 (42،1389)اسداللهی،تبلیغاتی در عرصه به طور موثر حضور دارد.

 گرافیک و روانشناسی فردیتعامل 

متقابل آن با  ریو تاث یگستردگ لیرفتار انسان به دل مطالعه

علوم  یروانشناس .است دهیچیپ اریبس یامر -متعدد یمولفه ها

نظر  از.است یروان یندهایعلم مطالعه رفتار و فرا یاجتماع

به دو نوع  تیبا موقع یسازگار ثیرفتار ها از ح یروان شناس

اگرچه مفهوم  شوند. یم میبهنجار و نا به هنجار تقس یرفتارها

 یاز علوم از جمله پزشک یاریبهنجار و نابه هنجار در بس

 یدگیچیبا توجه به پ یکاربرد دارد ول یجامعه شناس یروانشناس

برخوردار  یخاص یدگیچیپ از زیمفهوم ن نیانسان ا یرفتارها

 (144،1371)اذرنگ،.خواهد بود

او از  یرشد اقتصاد و اجتماع بشر و نگاه و خواسته ها بعد

در  رییکرد با بوجود آمدن تغ دایپ رییتغ زین رامونشیپ طیمح

 یزندگ وهیش رییخانواده ها،تغ ی،فروپاش یاجتماع یساختارها

 یمختلف مشکالت اقتصاد یو روان یجسم یهایماریب شیمردم،افزا

درون شهرها را برهم  یو اجتماع ینه تنها تعادل اقتصاد ……و

 زیشهرها را ن نیساکن یو روان یزده بلکه تعادل و سالمت روح

دچار مشکالت فراوان کرده است قابل ذکر است که در حوزه 

 ینیاهداف شهرنش نیسالمت جامعه از بزرگتر، جامعه  یروانشناس

جا الزم به ذکر است که سالمت جامعه از سالمت  نیباشد.در ا یم

بعد  ۳آن را از  دیشودکه با یشهروند آغاز مسالمت  ای ردف

 (17،1392)محمدی،.کرد یبررس ی،اجتماعی،روانیجسم

در حال  یدر کشورها یروان یها یماریاز ب یمیبخش عظ امروزه

 .است یو اجتماع یطیبا عوامل مح دیتوسعه در ارتباط شد

قابل بحث  یاز مولفه ها یفضا و رفتار شهروند نیرابطه ب موضوع

تماس شهروندان  دیشهر در معرض د یکل یو فضا یکیزیف طیاست،مح



 

موجود در آن اعم از امکانات و  یمولفه ها تیفیقرداد و ک

مردم با تداخل و  یو رفتارها یعموم یمکان ها یشهر زاتیتجه

 یشهروندان اثر م یتارهابر ذهن ،روان و رف گریکدیبر  ریتاث

و  یادار یو عملکردها یکیزیبافت ف رندهیگذارد،شکل شهر در برگ

 یشهر دهیپد ییاست که معرف فضا ییو مجموع ساختمانها یصنعت

 (144،1381)مهدوی نژاد،.است

 نتیجه گیری

محیط سالم از نظر روانی برای انسانها بسیار حائز  امروزه

اهمیت است.گرافیک به عنوان یکی از ارکان مهم شهری به شمار 

ه سازمان زیبا سازی شهر سال های نه چندان دور است کمی آید.

تهران به این نتیجه رسیده است که رنگها، طرحهای روی 

ساختمانها و یا احجام گرافیک که در سطح شهر بارگذاری کرده 

است که تآثیر فراوان در افکار و روحیه مردم می گذارد. بر 

فراخوان های مختلف و رسیدگی به این امور باعث پیشرفت  گزاری

ری بوجود امده است با توجه به جوانب مختلف رشدی در فضای شه

هنر گرافیک و از جمله گرافیک محیطی با قابلیت های متنوع 

وزیادی در زیبا سازی شهری دارد و به طور چشمگیری این هنر 

توانسته با مخاطب خود ارتباط بر قرار کند .استفاده از 

به گرافیک و نحوه استفاده های مختلف آن در سطح شهر توانسته 

 شهروند وجامعه را به خود معطوف کند.توجه طور بالقوه 

گرافیک محیطی باعث آرامش و آسایش وهمینطور نشاط در افراد 

میشود و تحمل استقامت انسان را در فضای آلوده شهری و صنعتی 

باال می برد و باعث افزایش سطح فرهنگ جامعه می شود در صورتی 

 انجام گیرد.که با اصول متناسب و آگاهانه 

مهمترین ویژگی گرافیک و تاثیر آن به شهروند در سطح جامعه 

ایجاد مناظر زیبای بصری در جامعه است که این امر تاثیر 

 .فراوان در توسعه فرهنگ شهری دارد

 

 

 منابع

 نی.سوم یشهر یدر طراح یطیمح کی(.نقش گراف1395، مژده ) یاسالم •

 ی.کنفرانس پژوهش در علوم و تکنولوژ

. تهران : انتشارات  یطیمح کی(. هنر گراف1392.) بیمص توار،اس •

 . راز نامه

( . اطالعات و ارتباطات . تهران . 1371.) نی، عبدالحس آذرنگ •

 .سازمان چاپ و انتشارات ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

و ارتباطات .  تهران .  ی(. افکار عموم1371. )ی، عل یاسد •

  انتشارات سروش

در  یطینقش عناصر مح یبررس ط؛یمح کیگراف ،یمصطف ،یاسدالله •

 .۱۰، خرداد ۱شماره  ،یفضا، منظر، هنر و معمار یبصر تیفیک



 

 .1388مسعود ، گرافیك محیطي، فاطمي، تهران .  ایلوخاني، •

منظر .  ترجمه  یمعمار یبصر ی. عناصر طراح1385.  مونی، سا بل •

 .نژاد . اصفهان : نشر خاک یمحمد احمد

 نینظام الد دی(. استاد راهنما دکتر س1395، افسانه ) انیخضر •

نامه  انی.پا یاقبال زی، استاد مشاور دکتر پرو فریامام

اطالع  کیگراف یتابلوها ی.بررسیریارشد ارتباط تصو یکارشناس

 .استان همدان یبر مناطق گردشگر دیبا تاک یرسانگردشگر

 یالملل نی. کنفرانس بیشهر کی(. گراف1394) الی، سه یخانیعل •

 .یوشهرساز یدر عمران ،معمار نینو یپژوهشا

در  یشهر یفضا یطیمح شی. نقش آسا1384.  لی، اسماع یصالح •

 . یرفتار یها یاز نا هنجار یریشگیپ

 میدر چالش مفاه ی( . هنر اسالم1381نژاد ، محمد جواد ) یمهدو •

 .دیجد یمعاصر و افقها

 

 


