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تحليل و بررسي تأثير بيلبوردهاي تبليغاتي بر منظر شهري شهر الهيجان ،بر مبناي ضوابط
و مقررات پيشنهادي ساماندهي تابلوهاي شهري در ايران با روش تحليل سوات
()SWOT
لیال صیاد بیدهندی ،استادیار دانشکدۀ علوم اجتماعی -دانشگاه پیامنور
سارا رسولیان ،مدرس دانشگاه پیامنور
پذیرش مقاله1393/11/10 :

تأیید مقاله1394/10/15 :

چکيده
امروزه در ايران و بيشتر نقاط جهان ،منظر خيابان ها و مراکز فعال شهرها از بيلبوردهاي تبليغاتي رنگارنگ و مختلف
پوشيده شده است ،تا آنجا که برخي از متخصصان اين فراواني و تنو را نوعي آشفتگي و آلودگي بصري بته شتمار
آوردهاند .در حقيقت ،وجود تابلوهاي آگهي ،بهويژه بيلبوردهاي تبليغاتي الزمة زنتدگي شتهري استت و جلتوگيري از
آلودگي بصري ناشي از تبليغات و حاکميت زيبايي در منظر شهرها نيز ضترورت دارد الزمتة حاکميتت زيبتايي نيتز
برخورداري از قانون و قواعد مدون است .هدف اين پژوهش شناسايي تأثير بيلبوردهاي تبليغاتي بر منظتر شتهري
الهيجان است و در انجام آن از روش تحقيم توصيفي -تحليلي بهره گرفته شتده استت .در ايتن پتژوهش ،ابتتدا
مفاهيم و تعاريف اولية منظر و تبليغات بررسي شده است در ادامه ،مجموعهاي از معيارها و شاخصها در ارتباط بتا
تبليغات و منظر شهري در قالب جداولي استخراج گرديد سپس از ريم مشاهده و جمعآوري ا العتات ،بته روش
ميداني (مصاحبه ،برداشت ا العات ميداني و عکسبرداري و استفاده از سرشماريها) شاخصها بتا وضتع موجتود
مقايسه شدند .پس از آن ،نقاط قوت و ضعف موجود در منظر شهر الهيجان که به دليل وجود بيلبوردهتاي تبليغتاتي
ايجاد شده است ،با روش  ،SWOTبررسي شد .در انتها ،اين نتيجه حاصل شد که بيلبوردهاي تبليغاتي الهيجان با
اينکه در بيشتر موارد استانداردها و شاخصها را رعايت کردهاند ،به علت نصب در مکتان نامناستب ،عتدم رعايتت
استاندارد مشخصات فيزيکي ،عدم رعايت استاندارد حريم تابلوهاي تبليغاتي و نورپردازي نامناسب و کمتوجهي به
زمينة فرهنگي و تاريخي ،مطلوبيت بصري الزم را ندارند ،در نتيجه ضرورت دارد در ايتن زمينته اصتالحاتي صتورت
پذيرد .به منظور انجام اين اصالحات ،در اين پژوهش رويکرد تدوين ضوابط عتام کمتي و کيفتي و ارائتة الگوهتا و
نمونههاي مناسب مطرح و پيشنهادهايي براي راحي و ساماندهي بيلبوردهاي تبليغاتي شهر الهيجان ارائه شد.

کليدواژهها :بيلبورد تبليغاتي ،تبليغات ،شهر الهيجان ،منظر شهری.
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نويسندۀ مسئول:

 E- mail: sayyadl@yahoo.com
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مقدمه
منظر شهر واسطه ای میان انسان و پدیدۀ شهر و تبلور بصری و معنایی اجزای تشکیل دهندۀ فضا است و یکـی از اجـزای
آن تابلوها و عالئماند .تبلیغات محیطی تأثیرات مطلوب و نامطلوبی در کیفیت فضای شهری ایجاد میکنند .اگر ضـوابطی
مشخص نباشد ،یا کسی جلوی پیشروی در بی نظمی تابلوها را نگیرد ،نتیجه اش بر هم خوردن آرامـش و زیبـایی محـیط
اطرا و بروز مشکالتی چون «آلودگی بصری» خواهد بود فجمشیدی.)1 :1385 ،
در زمینۀ تبلیغات در منابع فارسی و انگلیسی بیشتر به تأثیر آن بر گردشگری و جذب توریسـت یـا جـذب مشـتری و
بازاریابی توجه شده ،یا اثر آن بر ترافی

و رانندگان بررسی گردیده است ،یا بهطور کلی ،به موضـوع تبلیغـات تلویزیـونی

توجه شده است .در بعد منظر نیز ،در منابع کمتری به اثر تبلیغات بر منظر شهری اشاره شـده و اگـر در جـایی ،اشـارهای
صورت گرفته ،به طور غیرمستقیم بوده ،یا در مواردی تأثیر تابلوهای تبلیغاتی مغازهها و فروشگاهها بر منظـر خیابـان بـوده

است .به عنوان مثال ،شایان ذکر است که محمود قلعه نویی و دیگران نیز در سال  ،1390در مقالهای بـا موضـوع نقـش
تابلوهای تبلیغاتی فروشگاه ها در تغییر شکل منظر شهری فمورد مطالعاتی :خیابان چهارباغ عباسـی) ،بـا اسـتفاده از روش
تحقیق توصیفی -تحلیلی ،به موضوع تبلیغات و تأثیر آن بر منظر شهری توجه کردهاند .آنها به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه
تابلوهای تبلیغاتی با وجود داشتن هماهنگی هایی ،از جمله فرم و چیدمان با زمینۀ کالبدی ،بـه علـت اسـتفادۀ نامناسـب از
رنگها و بی توجهی به زمینۀ فرهنگی ،مطلوبیت بصری الزم را ندارند و الزم است در این زمینه ،اصالحاتی صورت گیرد.
در این پژوهش نیز با رویکرد « تدوین ضـوابط عـام کمـی و کیفـی و ارائـۀ الگوهـا و نمونـههـای مناسـب» چـارچوب و
پیشنهادهایی برای طراحی و ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی خیابان چهارباغ ارائه شده است.

همچنین پوریا محمدیان و دیگران ،در سال  1391در مقالهای بـا عنـوان آسـیبشناسـی تبلیغـات محیطـی از منظـر
ترافی  ،بر مبنای ضوابط و مقررات پیشنهادی ساماندهی تابلوهای شـهری در سـطح شـهرداری منطقـۀ یـ

فمطالعـۀ

موردی تلویزیون میدان قدس ،پار وی ،میدان ارتش و استندهای سه معبر اصلی بلوار کـاوه ،انـدرزگو و فرمانیـه) ،ابتـدا
همۀ ضوابط موجود را در خصوص اجرای تبلیغات شهری فتابلوهای کوچ

مقیاس و تلویزیـونهـای شـهری) از مراجـع

قانونی ارائه کردند و سپ  ،دو نوع کالبد تبلیغاتی فاستند ،تلویزیون شهری) در سه معبر اصلی و  4تلویزیون شـهری در 4
میدان در محدودۀ شهرداری منطقۀ ی

تهران را با ضوابط و شاخصهای ارزیابی با رویکرد ترافیکـی تطـابق دادهانـد .در

ادامه ،آنها بروز آسیبهای ممکن در حوزۀ ترافی

را بررسی و پیشنهادهایی دربارۀ بهبـود شـرایط اسـتندهای تبلیغـاتی و

تلویزیونهای شهری محدودۀ تحت مطالعه ارائه کردهاند.
از سویی دیگر ،تبلیغات جزء جدایی ناپذیر زندگی امروزی است و نمودهای آن فبیلبوردهـا ،پـلهـای هـوایی و غیـره)
محیط اطرا و زندگی امروزی را فراگرفتهاند؛ در قوانینی مانند مقررات عمومی مربوط به تلویزیون شهری و بیلبـورد ،بـه
لزوم توجه به فرم و گرافی

در تابلوهای شهری و تعمیر و نگهداری مستمر آنها و ...برای جلوگیری از آلودگی بصـری در

شهرها اشاره شده است؛ همچنین مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ،به عالئم و تابلوهـا و قـوانین حـاکم بـر آنهـا در
راستای بهبود منظر شهری اختصاص داده شده است؛ بنابراین الزم است در زمینۀ تأثیر تابلوها بـر بدنـۀ شـهر مطالعـه و
تحقیق صورت گیرد .با توجه به اینکه الهیجان شهری توریستی با حجم گستردهای از تبلیغات محیطی است ،میتـوان از
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این راه نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدید ها را شناسایی کرد و در جهـت تقویـت یـا رفـع آنهـا کوشـید فمحمـدیان و
دیگران.)6 :1391 ،
هد اصلی از اجرای این پژوهش ،شناسایی تأثیر بیلبوردهای تبلیغاتی بر منظر شهری شهر الهیجان است.
فرض تحقیق بر این مسئله استوار است که:
 .1در بیشتر موارد ،بیلبوردها تأثیر مثبتی بر منظر شهری الهیجان نداشتهاند.
 .2در الهیجان ،بیلبوردها در بیشتر موارد برخال ضوابط و استانداردهای تبلیغات عمل کردهاند و در نتیجه ،در بیشتر
موارد ،به منظر شهری الهیجان آسیب وارد آوردهاند.

مباني نظري پژوهش
گسترة مفهومي و ادبيات منظر شهري
منظر شهر به عنوان مجموعه ای از عناصر طبیعی و مصنوع ،اعم از کالبد و فضاهای شهر ،انسان ها ،رفتارها ،فعالیت هـای
آنها به عنوان نخستین جلوه از شهر ،آینۀ تمامنمای ویژگیهای تاریخی ،فرهنگی ،اقتصادی و طبیعی شهر اسـت کـه بـه
عنوان ماهیتی که به واسطۀ فعالیت های انسانی و همراه شدن آن با کالبد در طول تاریخ پدید آمده و در ذهن شـهروندان
تفسیر می شود فآتشین بار ،)50 :1388 ،در اولین نگاه به دیدۀ ناظر میآید و اولین و مهمترین تأثیرات را بر او مـیگـذارد.
منظر شهری مطلوب با قابلیت تأثیرگذاری بر ادرا شهروندان از تجربه زندگی در شهر در تحقـق شـهر مطلـوب نقـش
عمده ای دارد .در در پدیدۀ منظر شهری همه حواس انسان فعال است .منظر شهری صرفا دربردارندۀ نمای ساختمان ها
و عناصر قابل رؤیت نیست ،بلکه صداها ،بوها ،انواع عناصر طبیعی و مصنوع ،خواه ثابت و خواه متحر را در بر میگیـرد
و در کل ،شامل همۀ آن چیزهایی است که حواس انسان ،هنگام حضور در شهر در میکند؛ تمام این عوامل با هـم در
کیفیت منظر شهری مؤثرند .منظر بخش متجلی و ملموس فرم است که در آن تبلور بصری ،کارکردی و معنایی چیزهایی
که فضا را شکل می دهند ،دیده میشود .این لغت بر بازتاب معنا دار ترکیب عناصر و عواملی داللت میکنـد کـه خـار از
تأثیرات ذهنی ناظر وجود دارند فگلکار .)40 :1385 ،کالن  1منظر شهر را هنر یکپارچگی بخشیدن بصری و سـاختاری بـه
مجموعۀ ساختمانها ،خیابانها و مکانهایی که محیط شهر را میسازند و هنر چگونگی برقراری ارتباطـات بـین اجـزای
مختلف سازندۀ کالبد شهر میداند فکالن.)57 :1387 ،
تابلوها عنصری بسیار مهم در منظر شهری به شمار میروند .کالن معتقد است تبلیغات بیرون از ساختمان باارزشترین
نوع مشارکت در تجلی هنر منظر شهری قرن بیستم محسـوب مـیشـوند فکـالن .)150 :1387 ،فراتجـددگرایان شـهر را
منظری در نظر میگیرند که تبلور تنوع اجتماعی و تفاوتهای قوی باشد .یکی از راههای حصول تنوع در شهر ،توجـه بـه
خواستهای گوناگون نهادهـا و گـروههـای متفـاوت اجتمـاعی و حتـی افـراد اسـت فبحرینـی .)215 :1388 ،لیـنچ ایـن
خواستهای گوناگون را رنگ تعلقی تعبیر میکند که افراد به محیط اطرا خود میدهند و بیان میدارد که رنـگ تعلـق،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cullen
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مکان را روشنتر و کاربران را به ایجاد ظواهر متفاوت در ساختمان تشـویق مـیکنـد و نـوع هـر

الگوی فعالیتهای ی

کاربری را صریحتر و روشنتر میکند فلینچ .)186 :1383 ،در عین حال ،هویت شـهر زمـانی بـرای مـردم معنـا دارد کـه
شهروندان احسـاس کننـد شـهر و محـل سکونتشـان متعلـق بـه آنهاسـت فنگارسـتان و دیگـران .)63 :1389 ،یکـی از
شاخصترین نمودهای این تنوع اجتماعی فخواستهای گوناگون) را میتوان تابلوی تبلیغاتی و بهویژه ،تابلوی فروشگاههـا
دانست که در کشور ما ،بیشتر به صورت تبلور رنگ تعلق افراد بروز می یابد تا ی

ابزار تبلیغاتی فکرشـده .مـردم همیشـه

دوست دارند خرید و فروش کنند و با تبلیغات از اتفاقات پیرامون آگاه شوند؛ این بخشی از تمـدن ماسـت .در گذشـته نیـز
شهر و نبض حیاتی آن به شمار میآمد .اگر شهر ی

بازار جزء اصلی ی

منظـر انسـانسـاخت پذیرفتـه شـود ،بنـابراین

تبلیغات بخشی جدانشدنی از آجرها و مالتها به حساب میآید فکالن.)152 :1387 ،

جدول  .1نقش تابلوها در منظر شهري

محقق

دیدگاه

کیفیت

کالن ف)1961

باعث ایجاد جذابیت و هیجان در فضا

پویایی و سرزندگی

لینچ ف)1960

تبلور رنگ تعلق افراد

رنگ تعلق

راپوپورت ف)1981

افزایش میزان اطالعات مفید

پیچیدگی مطلوب

جیکوبزف)1961

دارای نظم پنهان و معر جریان زندگی در خیابانها

نظم در بینظمی

ونتوری ف)1971

انتقال صریح پیام عملکرد

صراحت

بحرینی ف)1388

یکی از راههای حصول تنوع در شهر

تنوع و گوناگونی

ارتباط با زمینۀ کالبدی و فرهنگی

معنا و هویت

وینگار و گل

ف)2009

مأخذ :قلعهنویی و دیگران32 :1390 ،
راپاپورت 1پیچیدگی را از ویژگیهای مطبوع محیطهای شهری میداند و معتقد است که هـر چـه محـیط پیچیـدهتـر
باشد ،میزان اطالعات مفید آن افزایش می یابد فبحرینی .)194 :1388 ،بنابراین ،اگر این تابلوهـا زمینـۀ وجـود تضـادهای
بصری و پیچیدگی در در فضا باشند ،عامل سر زندگی و پویایی فضای شهری را فراهم میآورند .در اینجا ،ایـن مسـئله
مطرح میشود که چگونه میتوان به حد مناسب میان یکسانسازی و یکنواختی و آشفتگی منجر بـه اغتشـاش بصـری و
سردرگمی دست یافت.
جیکوبز 2ظاهر آشفتۀ خیابانها را دارای نظمی پنهان میداند و بیان میدارد که اگرچه بسیاری از خیابانهـایی کـه در
مقابل ما قرار می گیرند ،دچار اغتشاش گیۀکنندهای اند ،فعالیت و جزئیات قسمت جلویی به وضـوح اعـالم مـیکننـد کـه
زندگی قوی است و در اشکال ترکیب آن امور بسیار گوناگونی رخ می دهد .وی دیدن نظام های پیچیدۀ نظم عملکردی به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rapoport
2. Jacobs
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مثابۀ نظم و آشفتگی را نیاز به در و فهم میداند و تاکتی های مورد نیاز برای این در را نشانههایی میداند کـه بـه
مردم کم

می کند تا به خاطر خود ،به جای آشفتگی از آنچه می بینند ،نظم را ایجاد و آن را ح

کنند فجیکـوبز:1388 ،

 .)144حال نشانهها چه چیزی میتوانند باشند نشانۀ هر شیئی این است کـه توانـایی انتقـال پیـامی را داشـته باشـد .در
معماری ،بنا به عنوان پیام ،عملکرد به عنوان مرجع و سازۀ فیزیکی ،وسیلۀ ارتباطی است فبحرینی .)195 :1388 ،اما ایـن
پیام را در فضاهای تجاری تفریحی با حضور انبوهی از کاربرها نمی توان فقط با سازۀ فیزیکـی بیـان کـرد ،بلکـه در ایـن
فضاها همانطور که رابرت ونتوری بیان میکند« :تابلوها مهمتر از معماری میشوند» فونتوری)82 :1977 ،؛ یعنی ابـزاری
گرافیکی که به انتقال صریح پیام عملکرد هر بنا اختصاص دارد .اما آنچه در اینجا قابل تأمل اسـت ،ایـن اسـت کـه ایـن
نظم و وحدت ایجـاد کننـد فقلعـه نـویی و

پیام ها باید به صورت نشانههایی عمل کنند تا در ارتباط با هم و با زمینه ،ح

دیگران .)32 :1390 ،لذا در اینجا بحث تقابل و ارتباط تابلو یا عالئم با زمینه بهوجود می آیـد .زمینـه تنهـا بـه کالبـد بـاز
نمیگردد ،بلکه در بستر فرهنگی این کالبد نیز قابل تعمیم است .معنای ی

تابلو به زمینهای که در آن خوانده مـیشـود،

بستگی دارد .زمینه همچنین ممکن است شامل موقعیت قرار گیری ،قوانین فمانند قوانین معمـاری و طراحـی گرافیـ ) و
زمان فماندگاری) باشد فواینگار و دیگران.)48 :2009 ،
نکتۀ دیگری که باید به آن توجه کرد ،ویژگی و برچسبی است که شکل و نوع این تابلوها به فضای شهری می دهـد؛
مثال شکل ،نوع و فراوانی این تابلوها در هر خیابانی معر شخصیت ،سطح اجتماعی استفاده کنندگان و حتی قیمت خرید
و فروش در آن نیز است فارتپ .)29 :2009 ،بنابراین حضور این تابلوها را میتوان آینۀ تمامرخ عوامل گونـاگونی دانسـت
که در نزدی ترین سطح ادرا جامعه قرار میگیرند و نشان از قوت و ضعف عناصر مختلف شهر و حتـی فرهنـگ امـور
جامعه دارند.
از نظریات مختلف دربارۀ نقش تابلوها در منظر شهری می توان کیفیات فضایی مختلفی را برداشت کرد که تابلوهـای
معر کاربری و تبلیغاتی باعث ارتقای آنها در فضای شهری می شوند .این کیفیتها شامل تنوع ،رنگ تعلـق ،پیچیـدگی،
نظم پنهان ،وحدت ،معنا و هویت ،خوانایی ،سرزندگی و پویایی می شوند ،اما گاهی تنوع بیش از حد تابلوها در ی

منظـر

باعث از بین رفتن نظم و وحدت آن میشود و گاهی رنگهای تند تابلوها که به محـیط سـرزندگی و پویـایی مـیدهنـد،
باعث از بین رفتن معنا و هویت آن مکان میشود .به منظور رفع این مسئله و چگونگی طراحی مناسـب آنهـا ،توجـه بـه
زمینۀ کالبدی و فرهنگی که این تابلوها در آن قرار میگیرند بسیار مهم است.
به طور مثال ،بیشتر مراکز فعال شهرهای دنیا ،مانند میدان تایمز 1نیویـور  ،میـدان پیکـادلی سـرکوس  2در لنـدن و
خیابان گینزو 3در توکیو پوشیده از تابلوهای رنگارنگ نئون است و یکی از جذابیت های آنها حضور فراوان و پرتـراکم ایـن
تابلوهای تبلیغاتی است فارتپ .)30 :2009 ،اما اگر این حجم از تابلوها با این همـه تنـوع و گونـاگونی در جـایی دیگـر از
همین شهرها با هویتی متمایز قرار بگیرد ،نه تنها باعث ارتقای کیفیت آن محیط نمی شود ،بلکه به نوعی آلودگی بصـری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Times
2. Piccadilly Circus
3. Gizno
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نیز به شمار می آید .عالوه بر زمینههای کالبدی تابلوها ،ویژگیهـای ظـاهری و عملکـردی آنهـا نیـز در مراکـز شـهری
کشورهای مختلف ممکن است بسته به زمینه های فرهنگی متفاوت باشد .خیابان گینزو در توکیـو ،بـا نسـبتی خـاص بـا
تابلوهای عمودی تبلیغاتی پوشیده شده است و در عین تنوع و فراوانی ،دارای هارمونی است و ی

کـل واحـد را نمـایش

میدهد .زمینۀ شکلگیری این تابلوها ،بـه شـکل نوشـتار و خـط یاپنـی بـاز مـیگـردد .در شـهرهای یاپـن ،هرکـدام از
مشخصه های تابلوهای تبلیغاتی از حرو آن گرفته تا رنگ و شکل آن ،ریشه در فرهنگ و تاریخ آن دارد .در زبان یاپنی،
شکل حرو با معنای آن مرتبط است و خود نوشتار نوعی زبان تصویری به شمار میآید فشلتون.)38 :2005 ،

شاخصهاي بررسي در منظر شهري
به منظور بررسی تابلوها و نقش آنها در تغییر شکل و کیفیت منظر و فضای شهری ،باید ویژگیها و جنبههای مختلفی در
نظر گرفته شود .بدین منظور ،با توجه به تقسیمبندی الگوهای منظر شهری فگلکار ،)41 :1385 ،میتوان تابلوها را نیز که
بخشی از منظر شهری محسوب میشوند ،دارای چهار جنبۀ آرایشی -تزیینی ،عملکردگرا ،زمینهگرا و پایدار دانست .به این
شکل ،میتوان ویژگیهای تابلوها را در این چهار جنبه مشخص کرد:
 جنبۀ زیباییشناختی عینی؛ شامل رنگ ،خط ،شکل ،اندازه و موقعیت قرارگیری جنبۀ عملکردی؛ شامل معرفی کاال ،تبلیغات و انتقال مفاهیم جنبۀ زمینهای؛ شامل ارتباط با زمینۀ کالبدی ،فرهنگی و تاریخی جنبۀ پایداری؛ شامل پایداری کالبدی و پایداری اجتماعی فقلعه نویی و دیگران)31 :1390 ،همان طور که در ویژگی های تابلوها بیان شد ،آنها اجزایی از منظر شهرند که با رنگ ،خط ،اندازه و موقعیت قرارگیری
خود کاال یا خدماتی را معرفی کرده و گاه کاالیی خاص را در مقابل دیگر کاالها تبلیغ می کنند .در این تعریف اما نکته ای
اساسی نادیده گرفته می شود و آن اینکه ویژگیهای ظاهری و عملکردی ی

تـابلو در زمینـههـای کالبـدی و فرهنگـی

مختلف ،معانی متفاوتی را در بر میگیرد و میتوان گفت که مجموعهای از تابلوها در زمینۀ کالبدی و فرهنگی اسـت کـه
معنا مییابد ،تفسیر میشود و به محیط نیز معنا میبخشد فقلعه نویی و دیگران .)31 :1390 ،مثال رنگ که از ویژگیهـای
ظاهری تابلو است ،در فرهنگهای مختلف معانی و کاربردهای متفاوتی دارد .جهتگیری و اندازۀ تابلوها نیز بسته به نـوع
خط ،افقی یا عمودی خواهد بود .همینطور در حوزۀ عملکرد ،گاه در تابلوها برای انتقال مفاهیم از نمادهـا و سـمبلهـایی
استفاده میشود که در آن زمینۀ فرهنگی شناخته شده است و حتی گاه بر اسـاس زمینـۀ فرهنگـی ،روشهـای تبلیغـاتی،
محدود به قوانین و مرسومات موجود در اجتماع می شود .همچنین یکی از عواملی که باعـث پایـداری تابلوهـا در فضـای
شهری میشود ،تطابق و هماهنگی با زمینه است فقلعه نویی و دیگران.)31 :1390 ،
با توجه به مباحثی که مطرح شد ،اهمیت زمینۀ کالبدی -تاریخی و فرهنگی در چگونگی مشخصات ظاهری تابلوها از
جمله فرم ،رنگ ،راستا ،خط و نحوۀ قرارگیری آن مشخص شد .جنبه دیگری که در نقش تابلوها در منظر شهری اهمیـت
ویژهای دارد ،چگونگی سازماندهی ارتباط آنها با یکدیگر و با زمینه بهصورت ی

کل است؛ به نحوی که موجب ارتقـای

کیفیت محیطی شود که تابلو در آن مؤثر است فجدول .)2
جدول  .2قواعد و دستورالعملهاي عام در راحي تابلوها
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کیفیتهای فضایی

زمینه

قواعد

پویایی و سرزندگی

زمینۀ کالبدی

تنوع در آرایش و انتظامهای فضایی فپاکزاد)1386 ،

رنگ تعلق

زمینۀ فرهنگی

پیچیدگی مطلوب

زمینۀ فرهنگی

معنا

زمینۀ فرهنگی

صراحت

زمینۀ فرهنگی

غنای حسی

زمینۀ فرهنگی

هویت

زمینۀ تاریخی

تنوع و گوناگونی

زمینۀ کالبدی

نظم در بینظمی

زمینۀ کالبدی

استفاده از رنگهای پیشنشین فدامنۀ قرمز ،زرد و نـارنجی)
فبل)2004 ،
ایجاد زمینهای برای ظهور سالیق افراد ،با رعایت تناسـبات
بصری و غنای حسی زمینه فبنتلی)1945 ،
ایجاد تنش دارای تعادل فگروتر)1987 ،
استفاده از نظم ارگانی

فگروتر)1987 ،

استفاده از فرم ،رنگ و خط با توجه به مفهـوم آن در زمینـۀ
فرهنگی فگروتر )1987 ،فبل)2004 ،
ایجاد تضـاد و تقابـل در عـین ارتبـاط و همـاهنگی زمینـه
فپاکزاد)1386 ،
استفاده از تمام حواس در تجربۀ فضا فبنتلی)1945 ،
حضور تضادهای بصری فبنتلی)1945 ،
دارای پیوســتگی تــاریخی گذشــته ،حــال و آینــده فپــاکزاد،
)1386
گوناگونی در رنـگ ،شـکل و موقعیـت ،در عـین تعـادل بـا
وحدت کل فگروتر)1987 ،
کاربرد سنجیدۀ تضادها در ی

ساختار بصری منسجم فبل،

)2004
وجود رابطهای متقابل و هماهنگ میان اجزا فپاکزاد)1386 ،
مأخذ :قلعه نویی و دیگران34 :1390 ،
بدین منظور ،با بررسی اصول زیباییشناختی گروتر 1فگروتر )43 :1388 ،و با در نظر گرفتن اصول و مبانی که سایمون
بل 2فسایمون بل )33 :1387 ،دربارۀ عناصر طراحی در منظر مطرح کـرده و دیگـر اصـول و قواعـدی کـه در طراحـی و
سازماندهی عناصر و اجزای منظر شهری به منظور ارتقای این کیفیتها بیان شده است ،دسـتورالعملهـایی عـام بـرای
طراحی و سامان دهی تابلوهای شهری در جدول  2ارائه شده است .با توجه به مطالب بیانشده ،منظر شـهری بسـیاری از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Grutter
2 .Bell, Simon
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خیابان های تجاری تحت تأثیر تابلوهای مصر کاربری و تبلیغاتی است؛ تا آنجا که گاه این تابلوها باعـث از بـین بـردن
منظر مطلوب شهر و ایجاد اغتشاش و آلودگی بصری و گاه باعث ایجاد پویایی و سرزندگی آن میشوند.

چارچوگ مفهومي تحقيم
برای دستیابی به پایداری منظر شهری و ایجاد ح

زیبایی منظر در شهر و انتقال آن بـه شـهروندان ،نیـاز بـه تـدوین و

رعایت شاخصهای تبلیغات محیطی بهینه است .این شاخصها شامل مؤلفههای کمی و کیفی منظـر شـهری مـیشـود.
مؤلفههای کمی شامل :شاخص کالبدی ،پایداری ،عینیت فیزیکی ،امنیت ،تعمیر و نگهداری ،آسایش ،عدم مزاحمت و فرم
و گرافی

فبصری -فیزیکی) است .مؤلفههای کیفی نیز شامل :پویایی و سرزندگی ،رنگ ،مطلوبیـت ،مفهـوم ،صـراحت و

ایضاح ،تعلق و غنای حسی ،هویت و مؤلفۀ تنوع و گوناگونی میشوند فنمودار .)1

نمودار  .1چارچوگ مفهومي تحقيم (مأخذ :نگارندگان.)1393 ،
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روش تحقيم و محدودة تحت مطالعه
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است و از روش توصیفی -تحلیلی برای بررسی دادههـا اسـتفاده شـده اسـت .بـه
منظور گردآوری اطالعات ،از روش کتابخانهای مانند :کتابها ،مقاالت و ...استفاده شده اسـت .از روش میـدانی در قالـب
مشاهده و مصاحبه فبا متولیان تبلیغاتی و کارشناسان و متخصصان امر تبلیغـات) و بانـ هـای اطالعـاتی و سـایتهـای
وابسته به مراکز معتبر علمی استفاده شده است .در تدوین سؤاالت مصاحبه ،از نظرات کارشناسان بهره گرفته شد .روایـی
سؤاالت مصاحبه با مراجعه به  34کارشناس خبره در امر تبلیغات انجام گرفت ،لذا سؤاالت مصاحبه به روش روایی صوری
و بهرهگیری از نظرها و دیدگاههای کارشناسان و خبرگان انجام گرفته است .در بخش تحلیل دادهها ،از تحلیـل SWOT

بهره گرفته شده است.
شهر الهیجان در ناحیۀ شرقی گیالن واقع شده است .جمعیت این شهر بر اساس نتایۀ سرشماری عمـومی نفـوس و
مسکن  168829 ،1390نفر است .شهر الهیجان در میان دشتی سرسبز و خرم با ارتفاعی قریب به  2متر از سطح دریـا و
در پایکوههای البرز و در عرض جغرافیایی  50درجه و در طول جغرافیایی  37درجه و  16دقیقه و بـا مسـاحتی حـدود 9
کیلومتر مربع قرار دارد .جلگۀ الهیجان به علت زیبایی و قدرت حاصلخیزی اراضی و وجود فراوردههای کشاورزی و منابع
اقتصادی ،امتیاز خاصی در بین شهرهای استان کسب کرده است فعلیپور.)25 :1391 ،

نقشة  .1موقعيت شهر الهيجان (مأخذ :نگارندگان)1393 ،

بحث و نتيجهگيري
در شهر الهیجان ،در مجموع حدود  34بیلبورد وجود دارد که از این میان 5 ،بیلبورد از نوع تبلیغـات بـر روی پـل هـوایی
است که از این پ

به تمام آنها عنوان بیلبورد داده میشود .از میان این  34بیلبـورد 11 ،تـای آنهـا دارای دو وجـهانـد و
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بیلبورد باغ ملی نیز سهوجهی است .به علت تنوع تبلیغات ،وجوه مختلف این بیلبوردها و مسئلۀ مساحت فضـای تبلیـغ در
بحث ضوابط و البته تأثیر انکارناپذیر هر دو وجه بیلبورد در منظر شهری و ...در جدول شاخصها ،هر بیلبورد دو وجهی دو
بیلبورد و هر بیلبورد سهوجهی سه بیلبورد فرض شد .در مجموع ،تعداد بیلبوردها به  47رسید .در ادامه مطالب نیز در همـۀ
بحثها و مقایسهها و تحلیلها برای واقعیتر شدن نتایۀ ،تعداد بیلبوردها  47تا در نظر گرفته شده است.
با استفاده از استخرا جدول شاخصهای کمی و کیفی تبلیغات و منظر شـهری بـر اسـاس برداشـتهـای میـدانی و
عک برداری و همچنین مقایسۀ وضع موجود با اسـتانداردهای تبلیغـات و فراینـد مصـاحبه و پـرسوجـو از متخصصـان
پرسشنامه از کارشناسان ،عوامل درونـی و

تبلیغات ،نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها تعیین گردید .از طریق ی

بیرونی ارزشگذاری شد؛ شاخصها و عوامل از  1تا  4بر اساس میزان ارزش آنها رتبهبندی شدند فاین رتبه بیانگر میـزان
اثربخشی استراتژیهای کنونی در نشان دادن واکنش نسبت به عوامل مزبور است) .برای تعیین ضریب از طیـف لیکـرت
استفاده شد .در نهایت ،با ضرب رتبه در ضریب ،ارزش نهایی هر عامل تعیین گردید .جمع ارزشها ،نمرات و ارزش نهایی
هر ی

از عوامل چهارگانه فنقاط ضعف و قوت ،تهدیدها ،فرصتها) محاسبه شد .مجموع نمرههای مربوط به هر یـ

متغیرها محاسبه شد ،تا مجموع نمرههای تحلیل را بتوان تعیین کرد .سپ

بر اساس این عوامل و البتـه ارزشهـا ،چهـار

نوع راهبرد مختلف برای موضوع تعیین گردید.
جدول  .3ماتريس ارزيابي عوامل خارجي (فرصتها).

مهمترین عوامل خارجی ففرصتها)

ضریب

رتبه

نمرۀ
نهایی

بازدید گردشگران در ایام نوروز و تابستان از الهیجان ،به علت وجود جاذبههای تفریحـی،
توریستی و طبیعی بسیار ،نزدیکی به دریا و آبوهوای مساعد در بیشتر فصـول کـه سـبب 0/142

3

0/426

تالش مسئوالن در راستای بهبود وضع تبلیغات در شهر و بهبود منظر شهری میشود.
0/114

2

0/228

لزوم بهبود تبلیغات و منظر شهری ،برای بهرهبرداری بیشتر از صنعت توریسم.

0/114

2

0/228

0/204

3

0/612

0/142

4

0/568

توجه شهرداری الهیجان به تأثیر تبلیغات بر منظر و اعمال قانون در این زمینه.

0/142

4

0/568

بهرهگیری شهرداری الهیجان از نیروهای متخصص در زمینۀ منظرسازی در شهر.

0/142

4

0/568

1/..

-

3/198

لزوم بهبود تبلیغات و منظر شهری ،به علت بازدید نماینـدگان دیگـر کشـورها و دیگـر
شهرهای کشور و استان از مناطق دیدنی الهیجان.
امکان بهرهگیری از تجربیات دیگر کشورها ،با افزایش روزافزون ارتباطات و تکنولویی.
ورود نیروهــای جــوان و خــالق و آمــوزشدیــده در عرصــۀ تبلیغــات و منظــر در شــهر
الهیجان.

جمع
مأخذ :مطالعات میدانی نگارندگان.1393 ،

از
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جدول  .4ماتريس ارزيابي عوامل خارجي (تهديدها).

مهمترین عوامل خارجی فتهدیدها)
 .1آبوهوای مرطوب و بارندگی زیاد در شهر الهیجـان کـه سـبب تسـریع رونـد تخریـب
تبلیغات موجود در شهر شده و به منظر شهری آسیب میرساند فعلیپور)26 :1391 ،
 .2محدودیتهای قانونی ادارۀ ارشاد اسالمی که سبب تغییر اجباری برخی تبلیغـات شـده و
زیبایی آنها را تحتالشعاع قرار میدهند فقرهداغی)21 :1385 ،
 .3تخریب کالبدهای تبلیغاتی شهر توسط شهروندان و مسافران
 .4تخریب کالبدهای تبلیغاتی شهر به علـت بادهـای شـدید فصـلی در الهیجـان فعلیپـور،
.)34 :1391

ضریب

رتبه

نمرۀ
نهایی

0/204

4

0/816

0/114

3

0/342

0/052

1

0/052

0/204

4

0/816

 .5تأکید برخی صاحبان صنایع برای استفاده از طرح طراحیشدۀ خودشان روی بیلبوردهـا و
0/142

4

0/568

 .6الگوبرداری کورکورانه از تبلیغات دیگر کشورها ،بدون توجه به فرهنگ مردم شهر الهیجان

0/142

4

0/568

 .7غلبۀ جنبۀ اقتصادی تبلیغات بر جنبۀ هنری و فرهنگی و آموزشی آن

0/142

3

0/456

1/..

-

3/588

پلهای هوایی که در پاره ای موارد ،ناهماهنگ با فرهنگ مردم شهر یا زمینۀ کالبـدی و
طبیعی تبلیغات است.

جمع
مأخذ :مطالعات میدانی نگارندگان1393 ،
جدول  .5ماتريس ارزيابي عوامل داخلي (قوتها)

مهمترین عوامل داخلی فقوتها)
 .1میانگین شاخص فاصله از کف بیلبوردهای الهیجان  4/26متر و طبق اسـتانداردها اسـت
فدفتر تدوین و ترویۀ مقررات ملی ساختمان.)34 :1384 ،
 .2میانگین شاخص مساحت فضای تبلیغ بیلبوردهای الهیجان  27/65مترمربـع و بـر طبـق
استانداردها است.
 .3در زمینۀ سازه ،پایه و نحوۀ اتصال در بیلبوردهای الهیجان همۀ استانداردها رعایت شـده
است.
 .4در زمینۀ امنیت و ایمنی و تعمیر و نگهداری در بیلبوردهـای الهیجـان همـۀ اسـتانداردها
رعایت شده است.
 .5در زمینۀ نور و خیرگی و ایجاد مزاحمت ،همۀ بیلبوردهای الهیجـان اسـتاندارد را رعایـت
کردهاند.
 .6همۀ بیلبور دهای الهیجان اسـتانداردهای مربـوط بـه فـرم و گرافیـ
کردهاند فبهبهانی.)87 :1381 ،
جمع
مأخذ :محمدیان و دیگران1391 ،؛ مطالعات میدانی نگارندگان1393 ،

تابلوهـا را رعایـت

نمرۀ

ضریب

رتبه

0/13

3

0/39

0/146

4

0/584

0/13

2

0/26

0/162

4

0/648

0/21

4

0/84

0/222

4

0/888

1/..

-

3/61

نهایی
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جدول  .6ماتريس ارزيابي عوامل داخلي (ضعفها)

مهمترین عوامل داخلی فضعفها)
 .1در زمینۀ شاخص محدودیت مکان نصب بیلبوردهـا ،حـدود  ٪30بیلبوردهـای الهیجـان
برخال ضوابط ،در سمت چپ مسیر نصب شدهاند.
 .2در زمینۀ شاخص محدودیت مکان نصب بیلبوردهـا ،حـدود  ٪85بیلبوردهـای الهیجـان
برخال ضوابط ،در پیادهرو نصب شدهاند.
 .3در زمینۀ شاخص محدودیت مکان نصب بیلبوردهـا ،حـدود  ٪21بیلبوردهـای الهیجـان
برخال ضوابط ،روی پل عابر پیاده نصب شدهاند.
 .4در زمینۀ نورپردازی بیلبوردها ،حدود  ٪13بیلبوردهای الهیجان بـرخال ضـوابط عمـل
کردهاند.
جمع

ضریب

رتبه

0/249

3

0/747

0/253

3

0/759

0/22

3

0/66

0/278

4

1/112

1/..

-

3/278

مأخذ :محمدیان و دیگران1391 ،؛ مطالعات میدانی نگارندگان1393 ،

بررسي شاخصهاي کمي و کيفي تبليغات محيطي براي بهبود منظر شهري الهيجان
 Sنقاط قوت W 3.61 :نقاط ضعف O 3.278:فرصتها T 3.198 :تهديدها3.588 :
ُS
3/61
استراتژيهاي

استراتژيهاي

محافظهکارانه

تهاجمي

O

3/588

3/198

T

استراتژيهاي

استراتژيهاي
رقابتي

تدافعي

3/278
W

نمودار  .2ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک

مأخذ :نگارندگان1393 ،

نمرۀ
نهایی
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بر طبق نتیجه  ،راهبردهای بهبود تبلیغات محیطی الهیجان در جهت بهبود منظر شـهری الهیجـان بـه راهبردهـای
محافظهکارانه نزدی

است و مسئوالن باید سعی کنند از نقاط قوت نهایت استفاده را ببرند و تهدیدها را برطـر کننـد و

به سمت این راهبردها گام بردارند.

بررسي شاخصهاي کيفي منظر شهري
در این بخش ،بر اساس مباحث مطرحشده در بخش مبانی نظری و بخش منظر و همچنین چارچوب مفهـومی پـژوهش،
بررسی و تحلیل مختصری در زمینۀ شاخصهای کیفی بیلبوردهای تبلیغاتی الهیجان از بعد منظر شهری ارائه شده است.
بدین منظور ،جدولی طراحی شد که در آن میزان رعایت کیفیات مطرحشدۀ مناسب برای بیلبوردها بـا سـه شـاخص کـم،
متوسط و زیاد بیان گردید که در اینجا از نتایۀ آن در جداول سوات بهره گرفته خواهد شد.
در این بخش نیز تحلیل با مدل  SWOTصورت میپذیرد .با توجه به اینکه فرصتها و تهدیدها عوامل خارجیانـد و
در سوات بخش تبلیغات هر دو بعد تبلیغات و منظر و همچنین تأثیر تبلیغات بر منظـر در نظـر گرفتـه شـد ،فرصـتهـا و
تهدیدها در این بخش نیز همان فرصتها و تهدیدات بخش تبلیغات است و فقط جداول قوتها و ضعفها بـا توجـه بـه
شاخصهای کیفی تغییر میکنند .در نتیجه ،از بیان مجدد جداول فرصتها و تهدیدها پرهیز شده است.
جدول  .7ماتريس ارزيابي عوامل داخلي (قوتها)

مهمترین عوامل داخلی فقوتها)
 .1در کیفیت فضایی پویایی و سرزندگی از زمینۀ کالبدی ،در بیلبوردهـای تبلیغـاتی الهیجـان از
رنگهای پیشنشین فدامنۀ قرمز ،زرد و نارنجی) زیاد استفاده شده است.
 .2در کیفیت فضایی تنـوع و گونـاگونی از زمینـۀ کالبـدی ،بیلبوردهـای تبلیغـاتی الهیجـان از
گوناگونی در رنگ ،شکل و موقعیت فدر عین تعادل با وحدت کل) زیادی برخوردارند.
 .3در کیفیت فضایی غنای حسی از زمینۀ فرهنگی ،بیلبوردهای تبلیغاتی الهیجان در حد زیاد به
حضور تضادهای بصری توجه کردهاند.
 .4در کیفیت فضایی رنگ تعلق از زمینۀ فرهنگی ،بیلبوردهای تبلیغاتی الهیجان به حـد زیـادی
برای ظهور سالیق افراد فبا رعایت تناسبات بصری و غنای حسی زمینه) زمینه ایجاد کردهاند.
جمع
مأخذ :مطالعات میدانی نگارندگان1393 ،

نمرۀ

ضریب

رتبه

0/301

4

1/204

0/301

4

1/204

0/162

2

0/324

0/236

3

0/708

1/..

-

3/44

نهایی
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جدول  .8ماتريس ارزيابي عوامل داخلي (ضعفها)

مهمترین عوامل داخلی فضعفها)
 .1در کیفیت فضایی هویت از زمینۀ تاریخی ،بیلبوردهای تبلیغاتی الهیجان پیوسـتگی تـاریخی
گذشته ،حال و آینده کمی دارند.
 .2بیلبوردهای تبلیغاتی الهیجان از لحاظ شـاخص تنـوع در آرایـش و انتظـامهـای فضـایی از
کیفیتهای پویایی و سرزندگی از زمینۀ کالبدی ،در حد متوسط قرار دارند.
 .3در کیفیت فضایی نظم در بینظمی از زمینۀ کالبدی ،بیلبوردهای تبلیغاتی الهیجـان تضـادها
را بهطور سنجیده در ی

ساختار بصری منسجم در حد متوسط به کار بردهاند.

 .4در کیفیت فضایی نظم در بینظمی از زمینۀ کالبدی ،در بیلبوردهای تبلیغاتی الهیجان میـان
اجزا در حد متوسط رابطۀ متقابل و هماهنگ وجود دارد.
 .5در کیفیت فضایی پیچیدگی مطلوب از زمینـۀ فرهنگـی ،بیلبوردهـای تبلیغـاتی الهیجـان در
زمینۀ ایجاد تنش دارای تعادل در حد متوسط بودهاند.
 .6در کیفیت فضایی پیچیدگی مطلوب از زمینۀ فرهنگی ،در بیلبوردهای تبلیغـاتی الهیجـان از
نظم ارگانی

در حد متوسط استفاده شده است.

 .7در کیفیت فضایی معنا از زمینۀ فرهنگی ،بیلبوردهای تبلیغاتی الهیجان از فرم ،رنگ و خط با
توجه به مفهوم آن در زمینۀ فرهنگی در حد متوسط بهره بردهاند.
 .8در کیفیت فضایی صراحت از زمینۀ فرهنگی ،بیلبوردهای تبلیغاتی الهیجان در حد متوسط به
ایجاد تضاد و تقابل در عین ارتباط و هماهنگی زمینه پرداختهاند.
 .9در کیفیت فضایی غنای حسی از زمینـۀ فرهنگـی ،بیلبوردهـای تبلیغـاتی الهیجـان در حـد
متوسط به استفاده از تمام حواس در تجربۀ فضا توجه کردهاند.
جمع
مأخذ :مطالعات میدانی نگارندگان1393 ،

نمرۀ

ضریب

رتبه

0/086

3

0/258

0/172

4

0/688

0/172

4

0/688

0/138

4
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بررسي شاخصهاي کيفي منظر متأثر از تبليغات محيطي در جهت بهبود منظر شهري الهيجان:
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نمودار  .3ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک
مأخذ :نگارندگان1393 ،

بر طبق نتیجه ،راهبردهای بهبود منظر شهری متأثر از تبلیغات محیطـی الهیجـان ،در جهـت بهبـود منظـر شـهری
الهیجان به راهبردهای محافظهکارانه نزدی

است و مسئوالن باید سعی کنند از نقاط قـوت نهایـت اسـتفاده را ببرنـد و

تهدیدها را برطر کنند و به سمت این راهبردها گام بردارند.
با توجه به جداول سوات و نتایۀ آنها ،در مجموع حدود  1٪2عدم رعایت اسـتانداردها و ضـوابط کمـی و کیفـی تبلیغـات و حـدود
 ٪61/53عدم رعایت شاخصهای کیفی منظر شهری در بیلبوردهای تبلیغاتی الهیجان مشاهده گردید .بـا توجـه بـه درصـد میـزان
عدم رعایت هر ی

از شاخصهای ذکرشـده و مـؤثر در منظـر شـهری ،مشـخص شـد تنهـا در  %31/77مـوارد رعایـت نکـردن

استانداردها و ضوابط و در نتیجه ،تأثیر منفی بیلبوردها بـر منظـر شـهری الهیجـان مشـاهده شـده و در نتیجـه ،در  ٪68/23مـوارد
استانداردها و ضوابط رعایت شدهاند .پ

فرضیۀ اول تحقیق رد میشود .همچنین با توجه به رعایت نکردن  2درصـدی اسـتانداردها

و ضوابط کمی و کیفی تبلیغات در بیلبوردها و در نتیجه ،رعایت  98درصدی این ضوابط ،فرضیۀ دوم تحقیق نیز رد میشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1روش انجام محاسبات :براي محاسبۀ ميزان رعايت نکردن شاخصهاي کمي و کيفي تبليغات دربارۀ بيلبوردهاي تبليغاتي الهيجان براي عدم رعايت هر
شاخص به تناسب ميزان عدم رعايت از  %0تا  ،% 100درصدي در نظر گرفته شد؛ به عنوان مثال با توجه به جدول شاخصهاي وضعيت موجود نصب و
استفاده از بيلبوردهاي تبليغاتي شهري که به علت خالصه کردن مطالب از آوردن آن خودداري شد ،در مورد شاخص فاصله از کف ،به علت رعايت کامل
ضوابط در اين زمينه ،ميزان عدم رعايت ضوابط  %0در نظر گرفته شد و در زمينۀ شاخص محدوديت مکان نصب عالئم و تابلوها ،با توجه به اينکه % 30
بيلبوردها برخالف ضوابط در سمت چپ مسير نصب شدهاند ،ميزان عدم رعايت ضوابط  % 30در نظر گرفته شد و به همين ترتيب ،همۀ درصدها با هم جمع و
بر تعداد شاخصها تقسيم شدند و در واقع ،از آنها ميانگين گرفته شد .در مثال مذکور ميانگين عدم رعايت ضوابط کمي و کيفي تبليغات در الهيجان حدود %2
بهدست آمد و در انتها ،با کسر ميزان عدم رعايت ضوابط از مجموع  ،%100ميزان رعايت ضوابط حاصل شد .که در اين مثال با کسر  %2از  %100ميزان
رعايت ضوابط در اين زمينه  %98بهدست آمد.
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همانطور که مشاهده گردید تابلوهای تبلیغاتی الهیجان در پارهای از مـوارد بـا وجـود رعایـت بیشـتر اسـتانداردها و
شاخصها ،به علت نصب در مکان نامناسب مانند سمت چپ مسیر ،یا بر روی پل عابر پیاده یا در پیادهرو یا در مثلث دید،
عدم رعایت استاندارد مشخصات فیزیکی ،مانند ابعاد کالبد تبلیغاتی یا فاصـله از کـف و ...عـدم رعایـت اسـتاندارد حـریم
تابلوهای تبلیغاتی و عدم نورپردازی مناسب و کمتوجهی به زمینۀ فرهنگی و تاریخی ،مطلوبیـت بصـری الزم را ندارنـد و
الزم است در این زمینه اصالحاتی صورت گیرد .به منظور انجام این اصالحات ،در این پژوهش رویکـرد تـدوین ضـوابط
عام کمی و کیفی و ارائۀ الگوها و نمونههای بهینه به منظور تشویق و هـدایت سـلیقۀ عمـومی مناسـب دیـده شـد .ایـن
رویکرد ،با رعایت ضوابط عام کمی و نظارت دقیق ،مردم را به سوی الگوبرداری مناسب از این نمونهها هدایت و تشـویق
میکند فقلعه نویی و دیگران.)37 :1390 ،

راهبردهاي پيشنهادي
در اینجا بر اساس هر دو سوات شاخص های کمی و کیفی تبلیغات و شاخصهای کیفی منظر شهری ،مشـخص شـد کـه
استراتژی کلی هر دو تحلیل به استراتژی محافظه کارانه نزدی تر است؛ در واقع باید از وجوه مثبت داخلی کـه در هـر دو
جدول نقاط قوت آمدهاند ،در جهت برطر کردن تهدیدات منظر شهری متأثر از تبلیغات در شهر الهیجان بهره گیرنـد و
این امر با در پیش گرفتن استراتژیهای حداکثر– حداقل ( )Mmیعنی موارد زیر ،محقق میشود:
 تغییر در برخی ضوابط ادارۀ ارشاد اسالمی ،با توجه به فرهنگ و سالیق مردم و منظر شهری الهیجان.


ملزم کردن صاحبان صنایع به طراحی طرحی که با طبیعت شهر الهیجان و فرهنگ و تاریخ و سلیقۀ مردم
سازگار باشد.



بومیسازی طرحها و تبلیغات و نمونههای غیرایرانی.



ساختن کالبدهای تبلیغاتی با مصالحی که در برابر رطوبت و باد مقاومتر باشند.



بررسی دورهای کالبدهای تبلیغاتی برای رفع نقصهای آنها.



بهره گیری شاخص های زمینۀ کالبدی بیلبوردهای تبلیغـاتی الهیجـان در جهـت رفـع نقـایص تبلیغـات در
الهیجان.



تقویت شاخصهای زمینـۀ فرهنگـی بیلبوردهـای تبلیغـاتی الهیجـان در جهـت رفـع نقـایص تبلیغـات در
الهیجان.



تقویت شاخصهای زمینۀ تاریخی بیلبوردهای تبلیغاتی الهیجان در جهت رفع نقایص تبلیغات در الهیجان.
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