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  مراسم طی کنندگان شرکت رفتار بر محصول طراحی معیارهای تدوین

 تاسوعا و عاشورا مراسم موردی مطالعه مذهبی،

 

 

 لیال موزه کش پیربرج ، مرتضی پورمحمدی، سعید زهری انبوهی

 

 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. طراحی صنعتی، ارشد کارشناس

 ایران. تبریز، دکترای طراحی صنعتی و استادیار دانشگاه هنر اسالمی تبریز،

 صنعتی و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.طراحی  ارشد کارشناسی

 

 

 

 بزرگ مراسم گردد، می برگزار کشور سراسر در که مذهبی مراسم مهمترین از یکی ساله همه: چکيده

 و مراسم این گستردگی رغم علی. است همراه مردم مختلف اقشار حضور با که است تاسوعا و عاشورا

 صورت امکانات حداقل با و سنتی شکل به همچنان مراسم این برگزاری آن، مدت طوالنی تاریخی سبقه

 پیامد نتیجه در و گذارند می تاثیر اجتماعی رفتار بر محصوالت که است شده مشخص امروزه. پذیرد می

 رفتار تغییر جهت در طراحان برای ها دستورالعمل بودن کم رغم علی اینحال با. دارند جامعه برای هایی

 که هایی زمینه در مهم این و است افزایش حال در رفتار روی بر طراحان تاثیر روی توافق کاربران،

 نقش حاضر، پژوهش در. خورد می چشم به بیشتر شود می اجتماعی منافع با همسو تغییراتی به منجر

 سالهای طی نگاری رفتار با تاسوعا و عاشورا مراسم در کنندگان شرکت رفتار بر محصول طراحی

 و مشاهدات به توجه با ابتدا در. است شده بررسی تبریز شهر ساعت میدان در( ۳۱۳۱-۳۱۳۱-۳۱۳۱)

 استخراج به سپس و است شده پرداخته  آنها رفتار آنالیز و تحلیل به مذکور مراسم از شده ثبت تصاویر

 نابهنجار رفتارهای و نظمی بی به منجر که کنندگان شرکت برای امکانات کمبود از ناشی مشکالت

 طراحی فاکتورهای افراد شده شناسایی مشکالت به توجه با انتها در. ایم پرداخته شود، می نیز اجتماعی

 محصول که است شده تدوین کنندگان، شرکت مطلوب رفتار تغییر جهت در مناسب محصول ارائه برای

 و اجتماعی مناسب رفتارهای ایجاد به منجر کنندگان شرکت فردی نیازهای به دادن پاسخ حین جدید

 .گردد مراسم برگزاری طی اجتماعی فرهنگ سطح ارتقا

 

 رفتاری الگوی ، اجتماعی رفتار تاسوعا، و عاشورا محصول، طراحی رفتارگرا، طراحی :يديکل واژگان
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 مقدمه

 متن در شیعه هویت عنوان به( ع) حسین امام و عاشورا اما گذرد می عاشورا واقعه از قرن چهارده به نزدیک چیزی

 است هنر اعتالی قالب در مذهب مضامین از برگرفته عاشورایی های آئین.  دارد جای مردم باورهای در و مسلمانان زندگی

 برپایی طریق از و نمایند می احیا رخداد یک عنوان به را مراسم گونه این ، کشورها از بسیاری(. ۳۱۳۳ دیگران، و زارعی)

 گفتمان نیز امروز ایران در. کند می پیدا نمود تر بیش آنها جذابیت که طوری به داده رونق آنها به ها کارناوال و ها فستیوال

 مراسم قالب در که( ۳۱۳۱) گرده تیموری و زند خاک) شود می محسوب مردم عموم دینی حیات عناصر مهمترین از یکی کربال

 . یابد می تبلور عاشورا

 در مسئول نهادهای طریق از چه و شخص خود توسط چه کنندگان شرکت موجود نیازهای کردن برطرف که حالیست در این

 نظمی بی ریختگی، بهم به منجر امکانات، بودن ناکافی بر عالوه که پذیرد می صورت نامناسبی شکل به محرم روزهای مراسم

 حائز نکته. باشد می فردی و اجتماعی نامناسب رفتارهای بروز و اطراف محیط به زدن صدمه با همراه مواردی در و جمعیت

 تصمیم نیازمند خود روزمره زندگی طی فرد هر عبارتی به هستند، ناآگاهانه رفتارها از بسیاری که است این اینجا در اهمیت

 و اتوماتیک صورت به تصمیمات از زیادی تعداد شناختی، فرآیندهای ظرفیت محدودیت دلیل به که است متعددی های گیری

 باشد نامطلوب یا مطلوب تواند می رفتار در تغییر این و دارد انسانها رفتار نفوذ در کلیدی نقشی که شود می گرفته خودکار

 (.۳۱۳۱دیگران، و دادخواه شیما)

 مورد محصوالت مناسب طراحی طریق از طراحان حقیقت در است، شده شناخته انسانها رفتار بر موثر عوامل از طراحی، طرفی از

 پیرامون های محیط که است حالی در این. بپردازند کنندگان استفاده نادرست رفتارهای اصالح به توانند می بشری جوامع نیاز

 (. Kaplan&Kaplan,2008) شود مردم   در رفتار بهترین آمدن بوجود باعث که هستند هایی کیفیت فاقد اغلب ما

 از همیشه طراحان و باشد می دلسردسازی یا تشویق توانمندسازی، عملکرد، و رفتار تغییر در مهمی محرک طراحی حقیقت در 

 و است ضروری رفتار تغییر برای طراحی اثر درک برای میدانی آزمایشات. اند گرفته بهره مطلوب نتایج به دستیابی برای طراحی

 این با مثالی(. Nidderer et al.,2014) کرد استفاده طراحی های استراتژی بهترین تعیین برای توان می آزمایشات این از

 به دو هر که صورتی در شد، خواهند ترغیب دیگر های زباله از ارگانیک های زباله کردن جدا به که هستند کاربرانی رویکرد

 دارند خود به نسبت بهتری حس و است کرده پیدا افزایش نیز آنها رضایت که حالیست در این. شود آوری جمع جداگانه صورت

(Verbeek and Slob(Eds.),2006.) 

 که است نظر مد رفتارهایی بیشتر کنیم می صحبت( کنندگان شرکت) کاربر روی تغییر و تاثیر از که هنگامی تحقیق این در

 تواند می نهایی محصول در زباله آوری جمع و حمل کیسه کردن تعبیه نمونه، بعنوان. شود باعث را مطلوبی اجتماعی پیامدهای

 می دیده( خوردن رفتار بر آن تاثیر و بشقاب اندازه) دیگر مثالی در دیدگاه همین. شود شهر سطح در زباله ریختن کاهش باعث

 بشقاب از که افرادی به نسبت کمتری غذای کنند، می استفاده کوچکتر بشقاب از که افرادی که است شده اشاره اینجا در. شود

 شود می محسوب نگرانی یک نیز اجتماعی دیدگاه از وزن افزایش و چاقی است مسلم آنچه و خورند می استفاده بزرگتر

(Tromp et al.,2011.) 
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 است محصول-کاربر تعامالت و اجتماعی ساختار بین میانی مرحله یک رفتار، چگونه که دهد می نشان - ۳ تصویر

(Tromp et al.,2011.) 

 در کننده استفاده رفتار پائین نمودار طبق. دهند تغییر را رفتار دارند قصد کنند می طراحی را محصوالت طراحان که هنگامی

 جدید محصول یک طراحی توسط( هدف رفتار) خاص رفتار یک عبارتی به آید می بوجود محصول از کاربر استفاده و تعامل اثر

 عنوان به تواند می است شده ایجاد فرد در که رفتاری همین دیگر سوی از. شود می ایجاد شود، می محسوب ابزار نوعی به که

 فردی رفتارهای روی بر طراحی تاثیر تنگاتنگ رابطه ارتباطات این. گردد استفاده اجتماعی پیامدهای روی بر تاثیر برای ابزار یک

 بشمار فردی مساله یک بظاهر تواند می محصول یک با تعامل هرچند ترتیب، این به. دهد می نشان را همزمان طور به جمعی و

 (.۳ تصویر) باشد داشته نیز اجتماعی پیامدهای شخص، از فراتر تواند می تعامل این رفتاری تاثیرات آید،

 

 ادبيات بر مروري

( شناسی جامعه و اجتماعی روانشناسی) روانشناسی و اجتماعی علوم های رشته از انسان رفتار الگوهای و ها نظریه اغلب

 و آئین عادات، مانند عواملی با ارتباط در ویژه به توجهی، قابل های بینش نیز شناسی انسان همچنین. گیرند می سرچشمه

 . دهد می ارائه سازمانی ساختارهای و قدرت بر تمرکز سیاست،

 در مطالعه، مورد موضوع با مرتبط ای پایه مفاهیم برخی کلی توضیحات از پس که بوده آن بر سعی تحقیق از قسمت این در

 طراحی فاکتورهای تدوین)  با بیشتری تناسب که شود، تمرکز پروژه موضوع با آن ارتباط و( رفتار تغییر برای طراحی) مورد

 .دارد( رفتار تغییر برای جدید محصولی
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 سخنی یا زند می سر فرد از که عملی یعنی رفتار» شده گفته که است این آمده عمل به رفتار از که تعریفی ترین ساده: رفتار

 ارگانیسم که فعالیتی هر: شود می تعریف تر دقیق اصطالح این روانشناسی در اما(«. ۲ ،ص۲۱۳۲ میلتنبرگر) آورد می زبان بر که

 ،۳۳۹۱ ریس،) است گیری اندازه یا مشاهده قابل گیری اندازه ابزار یک یا دیگر ارگانیسمی وسیله به و دهد می انجام( جاندار)

 .دهند می رخ درونی یا بیرونی رویدادهای اثر بر رفتارها حقیقت در( ۳۱ ص

 حقیقت، در. است اجتماعی فرآیندهای در آدمی های اندیشه و ها واکنش احساسات، شامل اجتماعی رفتارهای: اجتماعی رفتار

 با تعامل اثر در نهایت در اجتماعی، رفتار که گفت توان می خالصه طور به. است فرد چند یا دو متقابل کنش اجتماعی رفتار

 تابع هم و است فرد تابع هم رفتار اینکه نخست. ۳: دارد وجود اجتماعی رفتار درباره بنیادی نکته دو. آید می وجود به دیگران

 که دارد توجه امر این به نکته دومین. ۲. کنند می عمل متفاوت های شیوه به موقعیت یک در مختلف افراد عبارتی به موقعیت

 نیز موقعیت آن از خود ذهنی تفسیرهای و تعبیر به بلکه دهند؛ نمی نشان واکنش موقعیت یک عینی های ویژگی به تنها مردم

 فعالیت که کند می بیان اجتماعی، علوم های نظریه اساس بر( ۲۱۱۱) آکرمان(. ۳۱۳۱ستوده،) دهند می نشان العمل عکس

 .باشند می متنوع و سیال اجتماعی، های

. کند می دار خدشه را آنها ارزشهای مهمترین یا زندگی کیفیت جامعه افراد از بسیاری اعتقاد به که وضعیتی: اجتماعی مشکل

 کار هم با نتوانند دیگر آن مختلف اجزای یعنی شود، نابسامان آن از بخشی یا جامعه که شود می پیدا زمانی اجتماعی مشکل

 نباشد حاکم آنها بر مختلف، موقعیتهای در کردن رفتار برای واحدی شده پذیرفته قواعد یا هنجارها، ارزشها، و کنند

 (.۳۱۱۱رفیعی،)

 مارتین ؛۳۳۳۱ ولمروزارکون، ایواتا،) مستقیم غیر شیوه و مستقیم شیوه دارد؛ وجود رفتاری ارزیابی برای شیوه دو :رفتار ارزیابی

 از تر دقیق معموال( تصویربرداری دوربین با ثبت یا مستقیم مشاهده) مستقیم ارزیابی(. ۳۳۳۹ همکاران، و اونیل ؛۳۳۳۳پیر، و

 جمشیدی، و محمدی) ندارد بستگی افراد حافظه به هدف رفتار اطالعات غیرمستقیم، ارزیابی مانند زیرا است غیرمستقیم ارزیابی

۳۱۳۲.) 

 فهمیدن و اسکاتلند محیط سایت وب توسعه برای که ایی مطالعه در. پردازد می انسان رفتار گسترده مطالعه به رفتاری علوم

 هستند شرایطی و فاکتورها چه و افتد می اتفاق رفتار تغییر چگونه و چرا اینکه به رسیدن برای شده، تهیه رفتار های انگیزه بهتر

 (.Prager,2012) است شده تالش کنند می هدایت را رفتار که

 :دهیم پاسخ زیر سواالت به است بهتر رفتار تغییر برای راه بهترین به رسیدن برای آمده تحقیق این در

 کند؟ تغییر باید کسی چه رفتار •

 کند؟ تغییر باید رفتار کدام •

 کنیم؟ بیان بیافتد، اتفاق اینکه برای را آن توانیم می چگونه و باشیم داشته خواهیم می را تغییری چه •

 کند؟ تغییر رفتار این باید چرا •

 که زمانهایی برای اند استفاده مورد بیشتر که است نیاز ها تئوری وسیع محدوده از برجسته نکات از معدودی تعداد اینجا در

 درKathryn Mearns (2012 ) که مواردی جمله از. بگذارند تاثیر رفتار روی بر ها مداخله مشی خط یا طراحی ابزارهای
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 عادتهایشان مخلوق مردم اینکه اوال: کرد اشاره توان می موارد این به شده برده نام تغییر برابر در رفتار بودن مقاوم راستای

 نفوذ های راه تاثیرترین کم جمله از نصایح و اطالعات ثانیا. برسند تالش حداقل با سود حداکثر به کنند می سعی آنها و هستند،

 بیان تاثیر از توان می مثال بطور. باشد شده داده اطالع سالمتی های ریسک درباره مردم به که زمانی حتی هستند رفتار در

 در نفوذ های راه تاثیرگذارترین از یکی عنوان به محصوالت نقش به توان می اینجا در. نمود ذکر را پرخوری یا دخانیات خطرات

 .کرد اشاره غیرمستقیم طور به رفتار

 برای بیشتری یا کمتر تاثیر ها نظریه این کنند می توجه رفتار برای منبعی عنوان به فرد خود به روانشناسی تحقیقات از تعدادی

 های نظریه در مثال عنوان به دارند، فرد عاملیت بر توجهی قابل تاکید نتیجه در و گیرند می نظر در جامعه مانند خارجی عوامل

 را جنگل در روی پیاده برای رفتن مانند رفتاری است ممکن بار چند فرد یک اینکه بینی پیش برای توان می سالمت، زنجیره

 .گیرد قرار استفاده مورد کند انتخاب

 که فیزیکی های محیط و جامعه افراد، رفتارها، بین ارتباط در رفتار، صرف به فرد روی بر تمرکز از جدا ها نظریه از دیگر برخی

 عمل نظریه مانند جغرافیایی و شناختی انسان شناختی، جامعه تحقیقات سایر. کنند می توجه آیند، می پدید آن در رفتارها

 و اشیا معنا، این در. دارند اجتماعی مشترک عمل و روابط بین پیچیده نتیجه عنوان به رفتار روی بر تمرکز به تمایل اجتماعی

 (.Morris et al., 2012) گذارند می تاثیر رفتار یک آمدن بوجود در محیط

 پزشکی حتی و انسانی علوم کار، و کسب مهندسی، هنر، جمله از آکادمیک، های تخصص کلیه در طراحی واژه کاربرد: طراحی

 شناسایی با انسانی های ساخته استایل و فرم بهبود هدفش که است ای رشته میان فعالیتی طراحی عبارتی به. است متداول

 :شود می آورده صاحبنظران برخی از طراحی تعاریف ادامه در(. ۳۱۱۳مرتضایی،) آنهاست برای عملکرد و ارزش بهترین

 به پیرامونمان محیط»ساخت  و دهی شکل و زندگیمان به دادن معنا نیازهایمان، برآوردن برای است انسانی ظرفیتی طراحی 

 (.Heskett,2002) «باشد نداشته وجود آن برای ای سابقه هیچ که ای گونه

 (.نلسن جورج) «است هایش محدودیت بر آمدن فائق در انسانی روح استعداد و ظرفیت تجلی طراحی، »

 ژاک پل) «است اش زندگی روش و پیرامون طبیعی محیط با خود های آفریده دادن وفق در انسان منطق دستاورد ، طراحی»

 (.گریلو

 واژگان برخی تعاریف راستا همین در که است نظر مد رفتار در تغییر برای محصوالت قلمرو در طراحی رو پیش تحقیق در

 .آید می ادامه در کلیدی

 این که باشد تاثیرگذار ملی مناسبات در شرکت حین مردم فرهنگ روی تواند می حاضر مطالعه: فرهنگ و محصول طراحی

 .شود می محقق مراسم، در استفاده مورد محصول یک هدفمند و درست طراحی با مهم

 شود می معلوماتی و اجتماعی مناسبات تمامی شامل و است اجتماعی گروه یک زندگی ی شیوه و سبک تجلی کل، در فرهنگ 

 تصویر چنان توانند می طراحی حوزه در فرهنگی محصوالت(. Kidd,2002,5)گردد می منتقل دیگر نسل به نسل یک از که

 از بخشی توانند می آنها. باشند داشته را زندگی سیاق و سبک حتی و معانی نمادها، مفاهیم، موثر انتقال توانائی که شوند

 (. ۳۱۱۳مرتضایی،)  کنند ایجاد را نو فرهنگی خود، یا بوده، موجود های فرهنگ
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 خدمات و محصوالت. گردد می باز طراحی ذاتی و اصلی جنبه یک به اجتماعی طراحی علت و مردم رفتار تغییر در طراحی نقش

 را فرهنگمان و اجتماع طریق این از و کنیم می زندگی هم با چگونه. شوند می متاثر دهیم، می انجام را کاری چه ما اینکه از

 دهند می تغییر را ما اجتماعی ساختار و ترکیب رفتار، آنها از ما آگاهی بدون اغلب محصوالت. دهیم می شکل

(Tromp&Hekkert,2012.) 

 کند کمک طراحان به تا کوشد می محور اثر طراحی روش این.  دارد نام(  ۳SID) دیدگاه این با طراحی های روش از یکی

 در. بگذارند تاثیر اجتماعی موضوعات راستای در خود ایده از ناشی رفتارهای بروز طریق از جمعی رفتارهای بر طراحی، بوسیله

 چه اینکه تعیین از قبل( تجربی و رفتاری اجتماعی،) سطح سه در طرحشان تاثیرات تعیین و تعریف در طراحان به SID روش

 (.Tromp & Hekkert,2015) شود می کمک کنند، طراحی را چیزی

 است گرفته قرار طراحی موضوعات زمره در خود خودی به رفتار کنونی دنیای در :رفتار تغيير براي طراحی

(p.77،1933،Schon.) 

(۲DFBC )آنها رفتار دالئل و آنها عملکرد نحوه افراد، تا است تالش در سطح ترین ابتدائی در رفتار تغییر برای طراحی همان یا 

 تابعی  فرد یک عملکرد که است ذکر به الزم. بگیرد بهره( ندادن انجام) یا( انجام)  جهت آنها تشویق برای طراحی از و بشناسد را

 رویکردهای به را رابطه این کالرک. باشد می  اجتماعی و فیزیکی های محیط و دیگر داخلی عوامل یا وی خود شخصیت از

(BC )می بررسی را محیط یا بافت خود که هایی رویکرد و پردازند می شناخت بررسی به اول درجه در که است کرده تقسیم 

 باعث محیط، با تقابل در فرد بر اثرگذاری طریق از تغییر ایجاد بر تاکید با رفتاری علوم که است این توجه قابل نکته. کنند

 رویکردهای مثبت توسعه باعث تواند می تحقیقی های حوزه متقابل پیوند این و. است شده( DFBC) برجسته مدلهای از آگاهی

 (.Niedderer et al.,2014شود ) طراحی

 برای مفیدتر کارهای انجام جهت در طراحان انگیزه هوا و آب تغییرات و حد از بیش گرایی مصرف مالی، بحران قبیل از مشکالتی

 در طراحی های شرکت و طراحان اینکه؛ نخست: شود می مشخص اصلی روش دو با مهم این که است، داده افزایش را جامعه

 بازیافت قابل مواد از استفاده روی بر تمرکز مثال طور به. کنندمی عمل محصوالتشان توسعه برای اجتماعی تعهد و اعتبار جهت

 .هستند ها روش این ممکن و یافتنی دست نتایج جزو کودکان کار کردن رد و

 تفکر طراحان، عبارتی به کنند، می استفاده اجتماعی مشکالت پس از برآمدن برای طراحی مهارتهای از طراحان اینکه؛ دوم

 .گیرند می بکار جدید های حل راه ایجاد برای اجتماعی موضوعات در را طراحی روش و طراحی

 یکی. کند می ایفا را ای برجسته نقش فردی و جمعی های نگرانی بین رابطه در که است دیدگاهی راستا، این در توجه قابل نکته

 جلوگیری برای که است گیر سرعت آمده، وجود به رفتار تغییر هدف با عمد به که ها طرح از التور زیبای و خاص های نمونه از

 «کنید رانندگی آرامی به شناسی وظیفه برای» پیام با را اشیائی چنین طراحان. بود شده طراحی مسئوالنه غیر رانندگی رفتار از

)  باال سرعت با رانندگی هنگام فرد نگرانی با را ایمنی جمعی نگرانی ، راندن آرام رفتار خاص، نمونه این در. گیرند می نظر در

                                                           
1 Social Implication Design 
2 Design For Behaviour Change 
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 نگرانی با توانند می محصوالت چگونه دهد می نشان مثال این. کند می بیان( کند می وارد خسارت ماشین به انداز دست چون

 این باشند، محصول از استفاده هنگام فردی نگرانی به پرداختن با  نظر مورد رفتار برای ای واسطه نیز و داشته مطابقت جمعی

 (.Tromp & Hekkert, 2011) دهد می نشان را اجتماعی مسائل برای طراحی هنگام به طراحی قدرتمند جنبه امر

( کاربر رفتار و محصول طراحی) دو این حقیقت در کنند، می طراحی نیز را کاربر های فعالیت طراحان محصوالت، طراحی در

 گیرد، می شکل محصوالت توسط مشتری رفتار و باور که اندازه همان به. افتد نمی اتفاق یکدیگر از جدا و مستقل بصورت

 را کاری چه ما اینکه از خدمات و محصوالت(. Lockton et al., 2010) گیرند می شکل مشتری رفتار توسط نیز محصوالت

. دهیم می شکل را فرهنگمان و اجتماع طریق این از و کنیم می زندگی هم با چگونه اینکه شوند، می متاثر دهیم، می انجام

 (.Tromp&Hekkert,2012)  دهند می تغییر را ما اجتماع ساختار و ترکیب و رفتار آن از ما آگاهی بدون اغلب محصوالت

 میان رابطه بر فعالی اثر که باشد می ای واسطه و کننده تعدیل بلکه باشد، نمی خنثی کاالی یک محصول یک وربک، نظر از

 الگوهای بر ای ضمنی و آگاهانه غیر اثر تواند می طراحی دهد نشان تا کرده استفاده ماکروویو نمونه از وربک. دارد محیط و کاربر

 هنگام در کمتر ها خانواده امروزه ساخته، آسان و سریع بسیار را غذا کردن گرم کار وسیله، این که آنجا از. باشد داشته رفتاری

 Tromp) باشند داشته رفتار بر خاصی اثرات توانند می محصوالت که دهد می نشان مثال این. شوند می ملحق یکدیگر به شام

et al., 2011.) 

 

 
 ایمنی در ذهنیت طراحی - ۲ تصویر

 است، بحث این حوصله از خارج آنها تمامی بیان که دارد وجود رفتار تغییر برای طراحی زمینه در بسیاری های نظریه و مدلها

 نظریه قالب در مثال یک اجمالی بیان به ادامه در. اند کرده مطرح المللی بین برجسته طراحان را ها نظریه و مدلها این از برخی

 (.Niedderer et al.,2014)است شده پرداخته ذهنی فضای
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 از تا است کرده سازی مفهوم رفتار ایمنی در «ذهنی فضای»  طراحی به توجه با را جاده طراحی در «مشترک فضای» ۲ تصویر

 قبال در هم جاده کاربران که آنجایی از. دهیم نشان اجتماعی طرح با را آن همپوشانی و کرده استفاده جاده-کاربر رفتار مثال

 مانور کنترل مشترک فضای های محیط در کنند، می مسئولیت احساس کاربران دیگر ایمنی قبال در نیز و خود ایمنی و سالمت

 گذاری نشانه عالئم، جمله از ترافیک، متداول مقیاسهای توسط نه و پذیرد می صورت جاده -کاربران اقدامات توسط کال جاده

 با معمولی، های تقاطع با مقایسه در مشترک، فضای های تقاطع در شوند می مجبور کاربران حقیقت در. سیگنالها و جاده

 .کنند می حرکت بیشتری احتیاط

 

 پژوهش روش

 صورت به اطالعات گردآوری مرحله این در که شد استفاده نگاری مردم روش به نگاری مستند از رو پیش تحقیق در

 به حقیقت در. شد انجام ۳۱۳۱و ۳۱۳۱،۳۱۳۱ سالهای عاشورای در عکاسی بوسیله رفتاری الگوهای ثبت و مستقیم مشاهده

 و برگزاری محل در نیازهایشان به آنها دادن پاسخ و برخورد نحوه موجود، امکانات و وسایل از کنندگان شرکت استفاده چگونگی

 از روز دهمین تا محرم ماه به مانده روز چند از تبریز در محرم مذهبی مراسم. شد می پرداخته مراسم طی موجود مشکالتشان

 .یابد می ادامه عاشورا ظهر و ماه همین

 تمامی نزد آن  اهمیت همچنین و آن بودن تر پرجمعیت کشور، مناسبات تمامی بین از عاشورا مراسم انتخاب مهم دالئل از

 حل راه و کرد شناسایی را اجتماعی و فردی تعامالت مشکالت حداکثر توان می ها گردهمایی بزرگترین در است، جامعه اقشار

 تحقیق این در که شود می برگزار مختلف نقاط در شهر این در عاشورا مراسم است ذکر قابل. داد تعمیم نیز مشابه موارد به را ها

 برگزاری مکانهای ترین شلوغ از که شده، گرفته نظر در آن به منتهی خمینی امام خیابان و تبریز ساعت میدان نظر مورد محل

 در آنچه و نگارنده مشاهدات طبق کرد، اشاره آن هدف گروه گستردگی به توان می پژوهش این اصلی های چالش از. است

 شرکت مراسم در  مالی سطح و تحصیالت جسمی، های توانائی سن، لحاظ از مردم از مختلفی اقشار شود می دیده نیز تصاویر

 که دیگری محدودیت رسد، می نظر به دشوار مراسم طول در آنها مشکالت تمامی کردن حل و پرداختن نتیجه در و کنند می

 .بود فصول تغییر خاطر به متفاوت جوی تغییرات با آن بودن همراه و باز فضای در مراسم شدن برگزار بود پروژه این روی پیش

 مداخالت عنوان به جدید محصول ارائه با که رفتارهایی شده ثبت تصاویر و مشاهدات طبق نیازها و مشکالت استخراج از پس

 توجه با سپس است، شده آورده روند، می پیش فردی و اجتماعی پیامدهای شدن مطلوب جهت به و کنند می تغییر پیشنهادی،

 مراسمی چنین در نظر مورد رفتار تغییر برای جدید محصولی طراحی معیارهای رفتار، تغییر برای طراحی پیشین مطالعات به

 رفتارهای سطح ارتقا به منجر جدید محصولی طراحی و ارائه برای تواند می شده تدوین فاکتورهای به توجه. است شده آورده

 .شود جامعه اجتماعی نشاط افزایش و اجتماعی فرهنگی،
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 رفتارها تحليل

 مسیر در و نموده تنظیم را انسانی رفتار تا نمود طراحی ایی گونه به توان می را روزمره زندگی وسایل و مصنوع اشیا

 (. p.147،1992،Postman) دهند قرار مناسب

 شده پرداخته تاسوعا و عاشورا مراسم در مردم رفتاری الگوهای تحلیل به نگارنده، مشاهدات و شده ثبت تصاویر آوردن با ادامه در

 و نیازها کردن مشخص برای جدولی ابتدا. آید بدست تر مطلوب رفتاری ایجاد جهت در جدید محصولی طراحی فاکتورهای تا

 در شده انجام مشاهدات به اساس بر شده نامبرده های گروه بین تمایزها و ها شباهت و متفاوت سنی های گروه بین مشکالت

 :شود می آورده دسته هر

 

 موارد مشترک بين تمامی گروه ها

 سال ( ۵۵سال تا  ۵) 

 مورد تاکيد در سالمندان

 سال ۰۶باالي 

 مورد تاکيد در کودکان

 سال ۵زیر 

حمل و نقل آسان وسایل مورد نياز 

از قبيل زیرانداز، خوراکی، کفش، 

جانماز، کيف ) قبل، بعد، حين 

 برگزاري مراسم (

در در نظر گرفتن مالحظات خاص 

نحوه نشستن سالمندان ) خم نشدن 

 زانو یا دراز کردن پاها (

نگهداري کالسکه و کيف کودک 

 نزدیک محل نشستن والدین

فراهم کردن جاي مناسب براي 

نشستن) تميزبودن، در نظر گرفتن 

نکات ارگونومی ، نرم و راحت بودن، 

 خيس نشدن (

 داشتن تکيه گاه

فراهم کردن جاي مناسب براي 

خواباندن کودک حين برگزاري 

مراسم. تسلط، دسترسی و دید 

مناسب مادر روي کودک کنار خود 

 در طول مراسم

گم نشدن وسایل به خاط جمعيت 

زیاد، جابجا نشدن آنها و دسترسی 

 آسان به وسایل طی مراسم

امکان حمل و نگهداري وسایلی از 

 قبيل عصا و ویلچر

ایجاد فضاي امن از نظر ایمنی و 

بهداشت ) نبود وسایل تيز و کثيف 

 در اطراف کودک(

امکان و سهولت جمع آوري زباله 

هاي توليد شده توسط خود فرد 

حين مراسم و بعد از آن، همچنين 

نگهداري پرچم ها و پوستر هاي 

 تبليغاتی

محل نگهداري دارو و استفاده سریع 

 و آسان از آن
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فراهم شدن جاي مناسب براي اقامه 

 خواندن ادعيهنماز و 
  

نگهداري مناسب کفش ها قبل ، 

 حين برگزاري مراسم و بعد از آن
  

مشکالت جداکننده هاي بين خانم 

ها و آقایان ) نازیبا، کثيف، خطرناک 

 به علت گوشه هاي تيز (
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 تاثیر مشکل نبود محل مناسب نشستن بر روی رفتارهای فردی و اجتماعی در مراسم -۱تصویر 

 

 
 اجتماعی و فردی رفتارهای روی مراسم، در ها کفش نگهداری مشکل تاثیر -۱تصویر
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 مراسم طی اجتماعی و فردی رفتارهای روی ها زباله مشکل تاثیر -۱ تصویر

 آنها رفتاری الگوهای تحلیل با است کنندگان شرکت نیازهای بر منطبق که نظر مورد محصول طراحی های دستورالعمل اینجا در

 سطوح) مردم گوناگون اقشار از وسیعی طیف با پروژه این در شد، اشاره نیز قبال که همانطور: شود می آورده و شده استخراج

 این همه با که محصولی توسط مشکالت حل با برخورد در. هستیم روبرو( اقتصادی-تحصیالت-جسمی توانایی-سنی مختلف

 به حقیقت در(. ۳:۲۱۱۱گلداسمیت،)  است شده پیشنهاد همگانی یا فراگیر طراحی رویکرد باشد، تطبیق قابل کنندگان استفاده

 گوشه همگانی طراحی عبارتی به. دهد می قرار نظر مد را ممکن استفاده بیشترین با مردم همه برای مناسب محیط یک ایجاد

 طراحی اصول به توجه بر عالوه قسمت این در(. ۳۱۱۹حیدرپور،)  دارد وجود ما اطراف در جا همه و است روزانه زندگی از ای

 هدف به نهایی فاکتورهای کردن لحاظ که جهت بدان شده، تحلیل و تجزیه مسائل رفتار، تغییر برای طراحی رویکرد با همگانی،

 محصول این در رفتار تغییر هدف با طراحی اصلی فاکتورهای از یکی. است بوده محصول از کنندگان استفاده رفتار تغییر ایجاد

 جهت این از فاکتور این باشد، می کننده استفاده افراد تمامی برای آن بودن درک قابل و محصول از استفاده سهولت اول وهله در

 این از استفاده برای کنندگان شرکت تشویق و ترغیب باعث هم و است همگانی طراحی اصلی اصول از هم که است اهمیت حائز

 و سریع تعامل. است رفتار تغییر برای طراحی رویکرد اصلی های مجموعه زیر از یکی شدن ترغیب این که شود، می محصول

 .باشد می آن کلیدی نکات از کاربر با محصول آسان

 شرکت هر نیازهای کردن برآورده برای که ایی بسته است بهتر هستیم، مواجه جمعیت هجوم با مذکور مراسم در که آنجایی از

 خودداری تیز های گوشه داشتن از مراسم در کودکان حضور دلیل به همچنین باشد حجم کم شود می گرفته نظر در کننده

 نکات رعایت باشد، داشته تواند می کننده شرکت افراد رفتار در اجتماعی و فردی واضح تاثیرات که دیگر مهم نکته. شود

 نشیمنگاه مناسب های اندازه تر، آسان حمل برای ارگونومیک های دستگیره ایجاد. است نظر مورد محصول طراحی در ارگونومی

 باشند می طراحی مهم فاکتورهای جزو مختلف قسمتهای جنس مناسب تعیین حتی و کنندگان شرکت نشستن محل پشتی و

 تر راحت برای گاه تکیه گرفتن نظر در صورت در مثال طور به. کند می فراهم تر راحت و تر طوالنی نشستن برای را شرایط که

 شود گرفته نظر در متر سانتی ۱ ضخامت با متر سانتی ۲۱ حداقل باید کمر ساپورت برای آن ارتفاع نشستن،

(Sittingsafely.com/seated.posture .) 

 شدن مشخص رغم علی. است مراسم در موجود بصری های آشفتگی دارد، را طراحی با شدن اصالح قابلیت که دیگری مورد

 از شناسی زیبایی معیارهای گرفتن نظر در بدون آنها بکارگیری تاسوعا، و عاشورا تزئینات برای( قرمز سبز، سیاه،) رنگ ۱ تلویحی

 ولی شود، می دیده ها علم و ها پرچم قبیل از موارد بعضی در استعاری مفاهیم و تصاویر از استفاده. باشد می بندی ترکیب قبیل

 با که است حالی در این. است نشده دیده( تاشو های صندلی و زیراندازها مانند) شخصی استفاده با محصوالت در تزئینات این

 به بخصوص مفاهیم برخی انتقال به بصری نظم ایجاد رغم علی نظر مورد محصول در موجود های استعاره و تصاویر از استفاده

 یا زیرانداز هر که مشخصی محدوده مثل) شده طراحی محصول توسط فرد هر محدوده کردن مشخص. شود می کمک کودکان

 حاضر جمعیت نظم ایجاد در ای کننده تعیین بسیار فاکتور بودن ساده رغم علی ،( کند می تعیین فرد هر نشستن برای صندلی

 .است یکدیگر با افراد بهتر تعامالت و مراسم در
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 قابلیت و پائین شده تمام هزینه بود خواهد تاثیرگذار محصول از کنندگان استفاده ترجیح در قطع طور به که دیگری عامل

 خاطر به قسمتها برخی شستشوی قابلیت گرفتن نظر در همچنین باشد، می شدن خراب صورت در مختلف قسمتهای تعویض

 . باشد می تاکید مورد باز فضای در محصول استفاده

 

 گيري  نتيجه

 با انسانها تعامالت نتیجه در که اقداماتی برابر در طراحان. کند ایجاد را مثبتی تغییرات تا بوده تالش در همیشه طراحی

 (.Nidderer et al.,2014) دارند اخالقی مسئولیت ناخواسته، و سهوا چه و خواسته چه دهند می روی مصنوعات

 توسط و غیرمستقیم صورت به کنندگان شرکت رفاه و اجتماعی فرهنگ و نظم بردن باال به شد، انجام که ایی مطالعه در

 شده ارائه محصول یک طراحی در اجرا قابل و کاربردی هایی پیشنهاد قالب، در تحقیق این از حاصل نتایج. شد اشاره محصوالت

 اجتماعی و فردی مختلف سطوح در توجهی قابل مطلوب تغییرات به منجر تواند می که اجرا قابل و ساده هایی حل راه. است

 های دستورالعمل. است استفاده و تعمیم قابل  مشابه مراسم در محصوالت برای شده تدوین فاکتورهای است ذکر قابل. شود

 »کند می خالصه جمله یک در را خود مطالعه ها سال نتیجه وایت، ویلیام. باشند می گذار تاثیر بودن، ساده عین در رو پیش

 (.۳۱۳۱کریمی، و بحرینی) «نشینند می باشد نشستن جای که جایی مردم

 مراجع

 ،الگوهای مقایسه و شناخت مبنای بر شهری طراحی ظوابط تدوین( ۳۱۳۱. )آرش آقاکریمی، و حسین-سید بحرینی 

 موردی نمونه) جنوبی مرطوب و گرم و کوهستانی و سرد اقلیم دو در شهری فضاهای در اقلیم نقش بر تاکید با رفتاری
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 .۳۲-۱۱:،ص۳،شماره۳۳ دوره زیبا، هنرهای نشریه.پارک در کودکان بازی زمین مبلمان طراحی: موردی طراحی

 ،۱۱:،ص۳ شماره ، ۳دوره اجتماعی، رفاه نشریه.اجتماعی رفاه نظام دستورکار: اجتماعی مشکل( ۳۱۱۱.)حسن رفیعی-
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 های آئین نمایشی هنرهای در مکانی های جلوه تاثیر تحلیل( ۳۱۳۳) نیا،غریب فاضل توکلی،مرتضی؛ زارعی،یعقوب؛ 

 .۳۳۳-۳۱۱:،ص(۱۳)۳،شماره۳۱ ملی،دوره مطالعات نشریه. ایران در عاشورایی
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 زیبا هنرهای نشریه(. محصول) طراحی و فرهنگ تعامل شناخت پیرامون هایی بیان( ۳۱۳۱.)رضا-مرتضایی،سید-

 .۶۱-۱۹:،ص۱۱،شماره۲تجسمی،دوره هنرهای
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