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ارائهی راهکارهایی برای بازنگری در منظر واحدهای صنعتی
موجود برپایهی نظریهی بازیابی توجه؛
نمونهی مطالعاتی :کارخانهی بازیافت کاغذ ایالم
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چکيده
ایمنی از دغدغههای اساسی طراحان واحدهای صنعتی است .ازسویدیگر هدف غایی شکلگیری این واحدها ،تولید و
مستقیم دارد .لذا ،بازیابی توجه کارگران میتواند به افزایش ایمنی و تولید کمک نماید .براساس نظریهی بازیابی توجه،
فضاهای طبیعی ،بازیابنده بوده و میتوانند در راستای این هدف مورد استفاده قرار گیرند .بااینوجود بازیابندگی

فضاهای طبیعی و چگونگی بهکارگیری آنها در واحدهای صنعتی موجود ازجمله موضوعاتی است که در پژوهشهای
پیشین مغفول مانده است .پژوهش پیشِرو بدنبال ارائهی راهکارهایی برای بازنگری در منظر واحدهای صنعتی موجود

(بهخصوص کارخانهی بازیافت کاغذ ایالم) بوده است .این مقاله ،از روش پژوهش ترکیبی استفاده نموده است .یعنی به

استنتاج از نتایج پیشین ،آزمون مستقیم مؤلفههای بازیابندگی طبیعت در واحدهای صنعتی و مشاهده متوسل شده است.
نتایج نشان میدهد که ارتباط کارگران با طبیعت بهشکل مستقیم ،غیرمستقیم ،مجازی و واقعی ،تفاوت چندانی در بازیابی
توجه ندارد و میتوان از این گزینهها برای کاهش خستگی ذهنی کارگران و بازیابی توجه آنها در واحدهای صنعتی بهره

گرفت .براساس این نتایج و برمبنای ظرفیتها و ضعفهای محیطی و نیز الگوهای حرکتی کارگران کارخانهی بازیافت
کاغذ ایالم ،راهکارهایی برای بازنگری در منظر این مجموعه ارائه شده است.

کلید واژگان :خستگی ذهنی ،نظریهی بازیابی توجه ،طبیعت ،طرح منظر واحدهای صنعتی ،کارخانه بازیافت کاغذ ایالم

 .1این مقاله ،برگرفته از پایاننامهی کارشناسی ارشد زهرا همتی با عنوان «بازطراحی کارخانه بازیافت کاغذ ایالم با استفاده از نظریه بازیابی توجه» است که در
دانشگاه رازی به راهنمایی نویسنده اول به انجام رسیده است.
 .2استادیار ،گروه معماری ،دانشكده فنی و مهندسی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه( .نویسنده مسئول)
پست الکترونیکیj.goudini@razi.ac.ir :
 .3دانشآموخته کارشناسیارشد ،گروه معماری ،دانشكده فنی و مهندسی ،دانشگاه رازی
پست الکترونیکیzhemmati@ymail.com :
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کارایی در تولید است .خستگی ذهنی از عواملی است که هم با وقوع حوادث مختلف و هم با کارایی در تولید رابطهای
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 -1مقدمه

کارخانهها و کارگاههای مختلف که در اصطالح تخصصی به آنها واحدهای صنعتی گفته میشود ،عناصر شکلدهنده به
شهرکها ،نواحی ،قطبها و محورهای صنعتی بوده و بهخاطر حجم سرمایههای انباشته در آنها از لحاظ اقتصادی برای هر
کشوری حیاتی هستند .این واحدها که در اکثر کشورهای جهان (ازجمله ایران) از تعدد بسیار زیادی برخوردارند ،سعی دارند،
فضای مناسبی برای کارهای تولیدی و خدماتی فراهم آورند .با این حال ،بررسی ادبیات معماری ایران نشان میدهد که عمدهی
این فضاها در غیاب نظریههای معماری شکل گرفتهاند (گودینی و همکاران .)17 ،1395 ،در اینشرایط ،امکانپذیر بودن رفع
ازطریق بازنگریهای حداقلی در طرحهای موجود محقق نمیشود؛ چراکه تخریب و بازسازی مجدد
معضالت و مسائل آنها ،جز
ِ
آنها بهخاطر هزینههای بسیار زیاد صرفشده در آنها اص ً
ال منطقی نیست .پس برای منطبقساختن واحدهای موجود بر نظریات
علمی بهحکم عقل و منطق باید به اصالحات حداقلی در آنها (درقالب بازنگری در طرحها یا پروژههای بازطراحی) روی آورد.

فصلنامه علمی | بهار  | 1400شماره یک | هنر مدیریت سبز
| 62

جدا از نیازی که واحدهای صنعتی موجود به طرحهای بازنگری دارند ،ایمنی از دیگر دغدغههای طراحان واحدهای صنعتی
است .در تعریف ،منظور از ایمنی شرایط عاری از خطر و حادثه است (گودینی و وفامهر .)98-97 ،1396 ،ازسویدیگر ،هدف
غایی طرحریزی این واحدها ،رسیدن به فضای مناسب برای تولید و کارایی در آن است (گودینی .)212 ،1398 ،با اینوجود،
خستگی کارگران ،از معضالت قابلذکر در واحدهای صنعتی است که ازیکسو بر ایمنی و ازسویدیگر بر تولید آنها تأثیر
میگذارد ( .)Shortz et al., 2019, 522بنا به تعریف ،فقدان انرژی موردنظر یا ناتوانی در انجامدادن کاری بهشکل مطلوب را
خستگی میگویند ( )Bolghanabadiet al., 2019, 252که در محیطهای صنعتی به دو شکل فکری و فیزیکی رخ میدهد
طریق کاهش سطح هوشیاری و توان پردازش اطالعات افراد ،احتمال خطا و بروز
( .)Saito, 1999, 134-135این پدیده ،از
ِ
حوادث را افزایش میدهد ( .)Gabriel et al., 2018, 11; Akhtar & Utne, 2014; Wadsworth et al., 2008لذا ،کاهش
خستگی فکری و بازیابی توجه کارگران شاغل در این محیطها ،موضوعی بااهمیت است .افراد در مواجهه با پدیدهی خستگی
فکری و برای کاهش آن به غذاخوردن ،تماشای تلویزیون ،انجام بازیهای کامپیوتری و غیره متوسل میشوند .این روشها،
هر چند در کاهش خستگی موثرند ،اما با آثار منفی زیادی توأم هستند ( .)Daniel, 2014, 6حضور در محیطهای طبیعی از
دیگر راهحلهای موثر در این زمینه بوده که هم ارزان و هم فاقد آثار منفی است .موثر بودن طبیعت در بازیابی توجه کارگران
محیطهای صنعتی ازجمله موضوعاتی است که در پژوهشهای قبلی مغفول مانده است .بنابراین پژوهش حاضر در بخش
نخست خود بهدنبال ارزیابی این مطلب است .در بخش دوم ،ذیل عنوان نمونهی موردی ،به ارائهی راهکارهایی برای استفاده
از طبیعت در منظر یک واحد صنعتی میپردازد ،تا چگونگی استفاده از طبیعت در طرح این واحدها را نیز واکاوی نماید .این
راهکارها میتوانند بهمنزله الگویی برای بازنگری در طرح منظر دیگر واحدهای صنعتی تلقی شوند.

کارخانهی بازیافت کاغذ ایالم یکی از واحدهای صنعتی موجود در شهرک صنعتی ایالم است .این کارخانه با مساحت حدوداً
 3هکتار در  15کیلومتری جادهی ایالم به کرمانشاه واقع شده است .کارخانهی مذکور دارای دو ساختمان اصلی چسبیده
بههم (یک سولهی بزرگ و یک سولهی کوچک) است که خط تولید کاغذ بازیافتی در آنها استقرار یافته است (تصاویر  1و
 .)2عالوهبراین ،کارخانه دارای یک ساختمان اداری و یک ساختمان برای استفادهی خدماتی است .ساختمانهای اصلی در
شمال سایت قرار گرفتهاند ،اما دیگر ساختمانها در جنوب سایت واقع شدهاند .حدفاصل آنها نیز محوطهی کارخانه بهحساب
میآید که سبب جدایی فیزیکی ساختمانها شده است .استقرار ماشین بازیافت کاغذ در این کارخانه براساس خط تولید و
بهصورت خطی است .فرآیند تولید محصول در کارخانه را میتوان اینگونه توضیح داد :ابتدا ضایعات کاغذ و مقوا به انبار
ضایعات واردشده و پس از تبدیلشدن به خمیر کاغذ ،وارد ماشین بازیافت کاغذ میشود .در نهایت ،خمیر کاغذ در سولهی
کوچکتر به مقوای خام تبدیل میشود .گفتنی است ،ساختمان اداری دارای دو طبقه و در غرب ورودی اصلی قرار دارد.
ساختمان خدماتی نیز در شرق ورودی قرار داشته و شامل رختکن ،آشپزخانه ،سرویس بهداشتی است .این کارخانه در شکل
فعلی فاقد فضاهای طبیعی است؛ هرچند در مجاورت ساختمان اداری فضایی تعریف شده برای فضای سبز موجود و چند
درخت نیز در آن کاشته شده است.
با توضیحات ارائه شده ،پرسشهای پژوهش به شرح زیر هستند.
 −چه رابطهای میان حضور طبیعت در منظر واحدهای صنعتی با بازیابی توجه و کاهش خستگی فکری وجود دارد.
 −درصورت موثربودن طبیعت در بازیابی توجه ،چگونه میتوان از این راهکار در منظر واحدهای صنعتی موجود نظیر
کارخانهی بازیافت کاغذ ایالم استفاده نمود.

تصویر  -1موقعیت کارخانه بازیافت کاغذ ایالم در
همجواریهای خود ()Google Earth, 2020

تصویر  -2ساختمانهای اصلی کارخانه بازیافت کاغذ
ایالم که بهشکل دو سوله ساخته شدهاند

-1-1پیشینه

 -2مبانی نظری

موضوع شناخت و فرآیندهای شناختی از مباحثی است که امروزه به بخشی از علم روانشناسی شناختی تبدیل شده است .اساس ًا
روانشناسی شناختی به مطالعهی فرآیندهای پردازش اطالعات در ذهن میپردازد و به موضوعاتی همچون توجه ،حافظه ،حل
طریق آنها میتواند کسب دانش نماید.
مسأله و غیره معطوف میشود .شناخت نیز به فرآیندهایی اطالق میگردد که شخص از
ِ
1
بهکالمیدیگر ،موضوع توجه و سازوکارهای آن در ذیل همین علم روانشناسی شناختی بررسی میشود .ویلیام جیمز از جمله
ک بودن
کسانی است که به بحث و مقایسهی گونههای دوگانه توجه در فرآیندهای شناختی مغز انسان پرداخت .وی به اتوماتی 
2
توجه غیر ارادی و حساسبودن توجه ارادی به خستگی ،اشاره نمود .کاپالنها درادامهی نظریات وی ،توجه را به دو بخش ارادی
و غیر ارادی 3تقسیم کردند .آنها متذکر شدند که افراد برای انجام کارهایی که نیاز به تالش ذهنی دارند به توجه ارادی محتاج
هستند .با این حال ،این نوع توجه مستعد خستگی است ( .)Kaplan, 1995, 170درصورتیکه توجه ارادی خسته شود( 4که به
آن خستگی توجه ارادی گفته میشود) اشخاص دچار خطا ،اختالل در تمرکز ،کجخلقی و دیگر عالئم خستگی ذهنی میشوند.
بر خالف توجه ارادی که نیازمند تالش ذهنی است ،توجه غیرارادی در برابر جذابیتهای هرچند کوچک بینیاز از تالش ذهنی
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پیشینههای مرتبط با پژوهش حاضر در سه دسته قابل بررسی هستند .در دستهی اول ،این پژوهش با پژوهشهایی در ارتباط
است که به موضوع طراحی مجموعههای صنعتی پرداختهاند .گفتنی است ،در ادبیات معماری ایران این نوع پژوهشها،
جایگاه مناسبی ندارند .اگر پژوهشهای معماری مرتبط با کاربری صنعتی با دیگر کاربریها اعماز مسکونی ،مذهبی و غیره
مقایسه شود ،کمبودن پژوهشهای این دسته بهخوبی نمایان میشود (گودینی و همکاران .)1395 ،لذا اهمیت پژوهش حاضر
در ارتباط با دستهی اول آن است که بهنحوی بر کمیت پژوهشهای این عرصه میافزاید و باعث تقویت پیشینههای خود
میشود .در دستهی دوم ،پژوهش حاضر با پژوهشهایی در ارتباط است که به موضوع منظر در واحدها یا مجموعههای
صنعتی معطوف شدهاند .عباسی ( )1388و دبیری ( )1388نمونهای از پژوهشهایی است که در مقطع کارشناسیارشد
معماری به انجام رسیده و هر دو آنها سعی در ارتقای کیفیت منظر محیطهای صنعتی داشتهاند .نکتهای که درخصوص
این پیشینهها میتوان ذکر نمود ،آن است که او ًال تعداد آنها نیز (بنابه آنچه درخصوص دستهی اول گفته شد) کم است،
ثانی ًا به بحث بازیابی توجه معطوف نشدهاند .دسته سوم پیشینهها بیشترین ارتباط را با پژوهش حاضر دارند .این دسته که از
تعدد بسیار زیادی برخوردار هستند به بررسی رابطه طبیعت با بازیابی توجه پرداختهاند .گفتنی است ،در عرصهی بینالمللی
و ملی ،پژوهشهای بسیاری با اهداف مختلف ،به بررسی این رابطه اقدام نمودهاند (که ازجمله آنها میتوان به این موارد
اشاره نمود :شرقی1390 ،؛ کاتب ،دیواندری ،دانایینی1395 ،؛Van den Bogerd et Al., 2018; Van den Berg et al.,
 .)2014; Flesten, 2009; Betro, 2005, Kaplan et al., 1998دقتنظر در این پژوهشها که قدمتی بیش از سه دهه
دارند ،نشان میدهد که عمدهی آنها به کاربریهای آموزشی ،درمانی ،شهری و ...معطوف شدهاند .در حقیقت ،محیطهای
کاری بهادعای صاحبنظران این عرصه ،کمتر موضوع پژوهش بودهاند ( .)Kaplan, 1993, 193ازسویدیگر ،پژوهشهای
اختصاصیافته به خستگی افراد در محیطهای کاری نیز کمتر به واحدهای صنعتی پرداختهاند .بنابراین ،بررسی جایگاه مناظر
طبیعی در بازیابی توجه کارگران واحدهای صنعتی میتواند یکی از خالءهای موجود در سوابق پژوهشی خود را رفع نماید.
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است .هنگامیکه توجه غیر ارادی درگیر جذابیتهای محیط است ،سیستمها و مکانیسمهای ضروری برای توجه ارادی فرصت
استراحت مییابند و میتوانند بهبود یابند .بنابراین بازسازی آنها امکانپذیر است ( .)Van den Bogerd et al., 2018در نظریهی
بازیابی توجه گفته میشود که هر محیط بازیابنده منجمله طبیعت دارای چهار مؤلفه دوربودن ،جذابیت ،گستردگی و سازگاری
است .دور بودن ،این مؤلفه به معنی دوربودن از فکرها و نگرانیهای روزمره است .یعنی جداشدن بهصورت ادراکی و یا فیزیکی
از محیط روزمره ( .)Kaplan, 2001, 2&6دوربودن میتواند این معنا را داشته باشد که ،فردی احساس کند ،بهصورت ذهنی و
تخیلی ،در مکان دیگری قرار دارد ( .)Kaplan, 1993, 195جذابیت ،شامل موقعیتها و مکانهایی است که توجه فرد را بدون
هیچگونه تالشی بهسمت خود جذبمیکنند ( .)Kaplan, 2001, 2براساس نظریه کاپالن ،طبیعت دارای جذابیت مالیم است
زیرا ،هنگامیکه توجه افراد را به سمت خود جذب میکند ،توجه ارادی آنها استراحت کرده ،افکار ناراحتکننده و احساسات منفی
ازبین رفته و با احساسات مثبت و خوب جایگزین میشوند ( .)Parson, 1991همراهشدن با الگوهای جذاب بیشمار در طبیعت،
همچون حرکت برگ درختان ،توجه غیرارادی را بهسهولت جذب میکند ( .)Van den Bogerd et al., 2018, 19گستردگی،
محیطها و مکانهای بازیابنده باید فضاهایی با شرایط کامال متفاوت (از شرایط همیشگی) باشند .یکی از دالیلی که برخی
مکانها با وجود دوربودن از محل خستگی ،قادر به بهبود خستگی ذهن نیستند این است که گستره محدودی دارند .گستردگی به
محیطهایی اشاره دارد که دامنه و اتصالی دارند که به فرد امکان غرقشدن در محیط را میدهد ( .)Kaplan, 2001, 2دامنه به
مقیاس محیط مربوط بوده و از محیط اطراف تا فضای بسیار دور از دید را شامل میشود .منظور از اتصال نیز ،ارتباط و هبستگی
بین اجزای محیط با خود و همبستگی و اتصال با محیط بزرگتر است .در بیابان بهراحتی میتوان حس گستردگی را لمس کرد.
با اینوجود ،ابعاد و اندازه محیط در درک میزان گستردگی آن تاثیری ندارد .یک محیط کوچک اگر محتوا و ساختار منسجمی
داشته باشد ،بهصورتیکه ذهن فرد را به خود مشغول کند ،محیطی بازیابنده محسوب میشود .برایمثال ،باغهای ژاپنی علیرغم
کوچکبودن ،گستردگی الزم برای بازیابی ذهن را دارند ( .)Kaplan & Kaplan, 1989, 190-192سازگاری :برای اینکه بتوان
گفت محیطی دارای سازگاری است ،باید بین محیط و خواستهها و اهداف افراد تناسب برقرار باشد؛ بهعبارتدیگر ،محیط باید با
کارهایی که فرد درحال انجامدادن آن است و یا کارهایی که دوست دارد انجام دهد ،متناسب باشد ( .)Kaplan, 1995, 173از
موارد فوق میتوان دریافت که بازیابندگی توجه ارادی در محیطهایی رخ میدهد که چهار مؤلفهی دوربودن ،جذابیت ،گستردگی
و سازگاری حضور داشته باشند .بهعبارتدیگر استفاده از محیطهای طبیعی در واحدهای صنعتی نیز ،درصورتی نقش بازیابندگی
دارند که واجد این مؤلفههای چهارگانه باشند.
 -3روش پژوهش

این پژوهش ،برای پاسخدادن به سواالت خود از ترکیب چند روش استفاده میکند .در روش اول ،برای بسط نظریهی بازیابی
توجه از دیگر محیطهای فیزیکی به واحدهای صنعتی به استنتاج از نتایج پیشین و تحلیل میزان تطابق آنها با این واحدها
میپردازد .برای این کار ازیکسو به تحلیل ویژگیهای مطرح در واحدهای صنعتی میپردازد و از سویدیگر به تحلیل نتایج
اخذ شده در محیطهای دیگر اقدام میکند ،تا بتواند قرابتها و تفاوتهای آنها را با یکدیگر شناسایی نماید .این کار بهشکل
نظری و بر پایهی استنتاج و استدالل منطقی صورت میگیرد .در روش دوم ،بهطور مستقیم به ارزیابی نظریهی بازیابی توجه
ازطریق پرسشنامه از آزمودنیها (که کارگران واحدهای صنعتی هستند)
در واحدهای صنعتی اقدام میکند .برای این کار،
ِ
میخواهد که میزان بازیابی مؤلفههای مختلف نظریهی بازیابی توجه را برای فضاهای داخلی و خارجی واحدهای صنعتی
ازطریق تصاویر در اختیار آنها قرار میگیرد و آزمودنیها باید بازیابندگی آنها را برحسب طیف
ارزیابی نمایند .فضاهای مختلف
ِ
هفتگانه لیکرت معین نمایند .نتایج حاصل در محیط اس.پی.اس.اس .تحلیل و میانگین اعداد برای هر مؤلفه مشخص
میشود .در روش سوم ،برای ارائهی راهکارهای عملیاتی در نمونهی موردی ،از طریق مشاهده انجام میشود .این مشاهده از
دو نوع سیستماتیک و غیرسیستماتیک بوده و در خصوص سه موضوع ،الگوهای حرکتی افراد ،توان محیطی پیرامون کارخانه
و ویژگیهای کالبدی آن صورت میگیرد .برای خوانایی بیشتر ،توضیح دقیقتر هر روش همراه با یافتههای آن ارائه میشود.

 -4تحلیل دادهها و یافتهها
-1-4استنتاج از نتایج پیشین

جدول  -1نمونهای از پژوهشهای معطوف به بازیابی توجه شاغلین به محیط کار
توضیحات

نویسنده

افراد

موقعیت

سال

تاثیر دید به طبیعت از پنجره و گیاهان داخلی بر کارکنان

کارکنان پشت
میز نشین

محل کار

2005

Chang and Chen

بررسی اثرات گیاهان داخلی بر استرس ،کاهش بیماری و افزایش کارایی افراد

کارکنان

محل کار

2009

Bringslimark et al.

بررسی اثرات محرکهای صوتی و تصویری بر میزان فرآیند بازیابی تحت
موقعیتهای صوتی متفاوت

کارکنان

فضای اداری

2015

Jahncke et al.

تأثیر دید از پنجره بر رضایت شغلی و استرس (دیدهای مختلف به بیرون)

کارمندان

اداره

2007

Shin

رابطه طبیعت و سالمت و رفاه کارگران

کارگر

محل کار

1993

Kaplan

تاثیر وجود پنجره بر رضایت شغلی افراد

کارگر

محل کار

1981

& Finnegan
Solomon

ارائهی راهکارهایی برای بازنگری در منظر واحدهای صنعتی موجود برپایهی نظریهی بازیابی توجه

ارتباط با طبیعت ،دارای مزایای بسیار زیادی در حوزههای روانشناختی ،شناختی/ادراکی ،فیزیولوژی و اجتماعی است .ازجمله
این مزایا که در ردهی مزایای شناختی/ادراکی قرار میگیرند ،میتوان به بحث کاهش خستگی ذهنی و بازیابی توجه اشاره نمود
( .)Keniger et al., 2013, 917براساس نتایج مطالعات پیشین میتوان گفت که بهرهگیری از فضاهای طبیعی میتواند ضمن
کاهش خستگی ذهنی به بازیابی توجه افراد کمک کند .مؤثر بودن این عامل در بازیابی توجه افراد حاضر در شهر (Hatrig et
 ،)al., 1996دانشگاه ( ،)Speake et al., 2013کالج ( ،)Betro, 2005آپارتمانهای مسکونی ( ،)Kaplan, 2001فضاهای
درمانی ( ،)Ulrich, 1984موزهها ( )Kaplan et al., 1993و بسیاری از فضاهای دیگر به تأیید پژوهشگران پیشین درآمده
است .بسط و تعمیم این نتایج به واحدهای صنعتی نیازمند توجه به مقتضیات فضایی-کالبدی آنها است .واحدهای صنعتی
بهمثابه عنصر پایهای مجموعههای صنعتی ،ترکیبی از دو شکل کوچکتر محوطههای باز و ساختمانها بهشمار میآید .هر یک
از این اشکال خرد ،دربرگیرندهی مجموعهای از فضاها ،تجهیزات و ...هستند .واحد صنعتی بسته بهمیزان برخورداری از این
دو شکل ،میتواند الگویی درونی (یعنی غالببودن تجهیزات در فضای سرپوشیده) یا بیرونی (یعنی غالببودن تجهیزات در
فضای باز) داشته باشد (گودینی و وفامهر .)85 ،1398 ،دقتنظر در واحدهای صنعتی شکلگرفته در شهرکها و نواحی صنعتی
نشان میدهد که غالب آنها از یک محوطه باز به انضمام یک یا چند ساختمان بهوجود آمدهاند .پس تعمیم بازیابندگی طبیعت
به واحدهای صنعتی نیازمند تعمیم آن در دو بخش فضاهای باز و سرپوشیده است .با رجوع به نتایج پیشین میتوان دریافت
که بخشی از این نتایج در محوطههای باز دانشگاهی ،مسکونی ،شهری و غیره حاصل شده است .بهعلت روابط صنعتی موجود
در محوطههای باز واحدهای صنعتی ،نتایج حاصلشده در پژوهشهای پیشین ،بیشتر با محوطههای با ِز خارج از واحدهای
صنعتی قرابت دارد (مثال محورها و جادههای داخل شهرکهای صنعتی) .بهعبارتدیگر ،نتایج حاصلدر بخش فضاهای باز را
نمیتوان به محوطههای صنعتی داخل کارخانهها تعمیم داد .ازسویدیگر ،ساختمانهای بهکار رفته در این واحدها ،خود به دو
دستهی صنعتی و خدماتی (ورودی ،نگهبانی ،اداری و )...تقسیم میشوند .این تقسیمبندی ،در تعاریف ارائهشده از صاحبنظران
نیز قابلردیابی است .مث ً
ال در یکی از تعاریف ،به کلیه بناهایی که بهطور مستقیم و غیرمستقیم در خدمت تولید مکانیکی کاال
و محصولاند ،اصطالح صنعتی داده شده است (کوپ و همکاران .)11 ،1390 ،عالوهبر ساختمانهایی که بهطور مستقیم به
تولید کاال اختصاص یافتهاند ،ساختمانهای خدماتی ،انبارها ،ساختمانهای اداری و غیره آنها را نیز در ذیل صنعتی ارائه نموده
است (دیتروایس  .)7 ،1390،با اینتفاسیر ،دستهی دیگری از پژوهشهای قبلی که بازیابندگی طبیعت در محیطهای اداری
و کاری را مورد بررسی و تأیید قرار دادهاند (جدول  ،)1میتوانند با ساختمانهای خدماتی مورد استفاده در واحدهای صنعتی
قرابت داشته باشند .این شرایط ،مانع از آن میشود که بتوان نتایج حاصلشده در پژوهشهای قبلی را بهطور کامل به واحدهای
صنعتی تعمیم داد؛ چراکه تنها بخشی از فضاهای موجود در واحدهای صنعتی مخاطب نتایج پژوهشهای قبلی است .پس تعمیم
نتایج قبلی به واحدهای صنعتی ،جزئی و در محدودهی کوچکی از آن اتفاق میافتد.
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-2-4ارزیابی مستقیم
برای ارزیابی نقش طبیعت در بازیابی توجه کارگران واحدهای صنعتی ،ازآنجاکه این واحدها ترکیبی از فضاهای باز و
سرپوشیده هستند ،از دو ارزیابی استفاده شد .در ارزیابی اول ،از آزمودنیها خواسته شده تا براساس مؤلفههای چهارگانهی
نظریهی بازیابی توجه کاپالنها ،میزان بازیابندگی دو تصویر از فضاهای باز واحدهای صنعتی ایران را سنجش نمایند.
ازآنجاکه هدف ،ارزیابی نقش طبیعت در این تصاویر بود ،یکی از محوطههای صنعتی با فضای سبز و یکی از محوطههای
صنعتی بدون فضای سبز انتخاب شد (تصاویر  3و  .)4در ارزیابی اول ،آزمودنیها میبایست به پنج سوال درخصوص هر
تصویر پاسخ میدادند .سواالت اول تا چهارم ،مؤلفههای چهارگانه ،دوربودن ،گستردگی ،جذابیت و سازگاری را مورد سنجش
قرار میداد .در سوال پنجم  ،میزان بازیابی کلی تصاویر ،مورد سوال قرار میگرفت .در ارزیابی شمارهی دو ،همین سواالت
درخصوص فضاهای سرپوشیده پرسیده شد .آزمودنیها در این ارزیابی ،میزان بازیابی مؤلفههای چهارگانه و بازیابی کلی یک
ازطریق پنجره به طبیعت
فضای داخلی را در چهار حالت ارزیابی میکردند :فضایی که با طبیعت ارتباط نداشت؛ فضایی که
ِ
واقعی دید داشت؛ فضایی که در آن از پوستر دریا استفاده شده بود؛ فضایی که در آن از پوستر دشت و جنگل استفاده شده
بود .این حالتهای چهارگانه برگرفته از نوع ارتباط انسان با طبیعت است که در پژوهشهای پیشین بر آن تأکید شده بود،
حالتهای مستقیم/غیرمستقیم و حالتهای واقعی/مجازی .حالت اول ،شرایطی را تصویر میکرد که کارگران با هیچ طبیعتی
ارتباط نداشتند .حالت دوم ،ارتباط غیرمستقیم را هدف قرار میداد .حالتهای سوم و چهارم ،ارتباط مجازی با طبیعت را هدف
قرار دادند .برای ارتباط مستقیم نیز به نتایج ارزیابی اول استناد شد .آزمودنیهای این پژوهش 100 ،نفر از کارگران شهرک
صنعتی ایالم بودند .از آنها خواسته شد که خود را در حالت خستگی فکری تصور نمایند ،سپس میزان بازیابی هر تصویر را
مشخص سازند.
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تصویر  -3محوطهی صنعتی الغدیر مشهد
(گالری تصاویر کارخانهی الغدیر)1398 ،

تصویر  -4محوطهی صنعتی شیرگاز پاسارگاد
(تصاویر کارخانهی شیرگاز پاسارگاد)1398 ،

آزمودنیها ،پاسخهای خود را در هر دو ارزیابی و برای هر کدام از سواالت ،در مقیاس هفتتایی لیکرت ارائه نمودند .سپس
این جوابها در نرمافزار اس.پی.اس.اس .تحلیل و میانگین اعداد برای مولفههای مختلف هر تصویر در محدودهی اعداد
یک تا هفت معین شد (جداول  2و  .)3با مراجعه به این جدولها میتوان دریافت که در محوطهها و فضاهای باز کارخانه،
استفاده از طبیعت باعث افزایش میانگین نمرات هر مؤلفه شده است .مقایسهی میانگینهای حاصلشده نشان میدهد که
بازیابی مؤلفهها در محوطهی صنعتی بدون طبیعت ،حدود  3و در محوطهی صنعتی با طبیعت 5 ،است .عالوهبراین ،میانگین
جوابهای ارائهشده برای بازیابی کلی نیز همین وضعیت را دارد .از سویدیگر ،یافتهها نشان میدهد که در فضاهای داخلی
نیز ،حضور طبیعت به افزایش میزان بازیابندگی فضا منجر شده است .گفتنی است ،براساس میانگینهای حاصل میتوان
ازطریق دید به طبیعت از پنجره
گفت که فضاهای داخلی بدون حضور طبیعت دارای بازیابندگی حدود  2است .حالآنکه
ِ
میتوان به بازیابی بیشتری (حدود  )4دست یافت .یافتههای این بخش نشان میدهد که بازیابی فضاهای داخلی که از
طبیعت بهشکل مجازی استفاده نمودهاند حدود  5است .در این بخش یافتهها نشان میدهند که بازیابی مؤلفههای دوربودن
و گستردگی در منظرهی دریا بیشتر از منظرهی دشت و جنگل است ،اما بازیابی دیگر مؤلفهها در منظرهی دشت و جنگل
بیشتر است .بااینوجود مقایسه میانگین بازیابی کلی تصاویر نشان میدهد که با حرکت از فضاهای داخلی بدون طبیعت به

ازطریق پنجره ،دید به طبیعت مجازی دریا و دید به طبیعت مجازی دشت و جنگل ،میزان
فضاهای داخلی با دید به طبیعت
ِ
بازیابندگی فضا بیشتر میشود .از مقایسهی دو جدول میتوان دریافت که حضور در محوطههای باز بدون طبیعت بهمراتب
بازیابندهتر از فضاهای داخلی بدون طبیعت است ،چراکه میزان اعداد در اولی  3و در فضای دوم حدود  2برآورد شده است.
جدول  -2میانگین بازیابی محوطه صنعتی با و بدون حضور طبیعت
گروهبندی

دوربودن
)M(SD

گستردگی

جذابیت

سازگاری

بازیابی کلی

محوطه صنعتی بدون طبیعت

(۴۰.۳)۶۸.۱

(۶۲.۳)۵۲.۱

(۶۹.۳)۶۰.۱

(۴۱.۳)۴۶.۱

(۷۷.۳)۳۷.۲

محوطه صنعتی با طبیعت

(۰۳.۵)۲۹.۱

(۹۹.۴)۴۶.۱

(۲۲.۵)۴۱.۱

(۰۳.۵)۴۷.۱

(۱۲.۵)۵۳.۱

)M(SD

)M(SD

)M(SD

)M(SD

جدول  -3میانگین بازیابی فضاهای داخلی صنعتی با و بدون حضور طبیعت
گروهبندی

دوربودن
)M(SD

گستردگی

جذابیت

سازگاری

بازیابی کلی

بدون دید به طبیعت

(۳۴.۲)۳۶.۱

(۱۵.۲)۳۰.۱

(۴۰.۲)۳۹.۱

(۴۸.۲)۱۵.۱

(۵۶.۲)۳۲.۱

دید به طبیعت از پنجره

(۴۰.۴)۶۳.۱

(۱۰.۵)۳۸.۱

(۶۹.۴)۴۹.۱

(۹۹.۴)۴۶.۱

(۹۵.۴)۱۸.۱

دید به پوستر دیواری با منظره دریا

(۱۰.۵)۳۱.۱

(۳۷.۵)۱۴.۱

(۲۲.۵)۲۲.۱

(۱۹.۵)۱۱.۱

(۳۱.۵)۱۵.۱

دید به پوستر دیواری با منظره جنگل

(۰۹.۵)۴۱.۱

(۳۰.۵)۵۴.۱

(۳۸.۵)۶۰.۱

(۳۲.۵)۴۸.۱

(۶۳.۵)۳۹.۱

)M(SD

)M(SD

)M(SD

)M(SD

در بخش سوم برای تحلیل ظرفیتهای محیطی و کالبدی کارخانهی بازیافت کاغذ ایالم ،به مشاهده سیستماتیک و
غیرسیستماتیک سه موضوع الگوهای حرکتی افراد ،توان محیطی پیرامون کارخانه و ویژگیهای کالبدی آن اقدام شد .این
موضوعات ازآنجا انتخاب شد ،که اضافهنمودن فضاهای طبیعی در این واحد صنعتی نیازمند استفاده از ظرفیتها و رفع موانع
است .در زمینهی شناسایی الگوهای حرکتی افراد ،بر پایهی مشاهدهی سیستماتیک ،در دو روز اول آبانماه (بهعنوان یک
روز متعارف کاری) و هفتم آبان ماه (بهعنوان یک روز تعطیل) ،از ساعت  7:30دقیقه صبح یعنی نیمساعت قبل از آغاز شیفت
صبح تا  8:30دقیقه شب یعنی نیمساعت پس از پایان شیفت صبح ،تمام رفتوآمدهای افراد ضبط و در نقشههای کارخانه
ترسیم شدند .در زمینهی شناسایی توان محیطی و ویژگیهای کالبدی کارخانه ،به روش مشاهدهی غیرسیستماتیک ،به رصد
مناظر طبیعی در کارخانههای همجوار و مناظر دوردست؛ امکانات محوطه برای اضافهشدن طبیعت؛ شرایط پنجرهها و نحوه
ارتباط افراد با فضاهای بیرونی پرداخته شد.
مشاهدهی رفتوآمدهای کارگران کارخانهی بازیافت کاغذ ایالم در روزهای اول و هفتم آبان ماه با یافتههای زیر همراه بود.
مشاهدات نشان دادند که در روز اول آبان ماه تعداد حرکتهای کارگران در کارخانه  167حرکت و در روز هفتم آبان ماه این تعداد
به  139حرکت کاهش یافته است .این کاهش که بهدلیل تعطیلی قسمت اداری بوده است در کاهش تعداد حرکت بین ورودی و
فضای اداری در روز دوم نیز قابلمشاهده بود .درضمن ،مشاهدات نشان دادند که مجموع زمانهای تردد افراد در داخل محوطه در
روز اول آبانماه ( 6:02ساعت) و در روز هفتم آبانماه ( 8:32ساعت) بوده است .این مجموع زمانی ،هرچند نشاندهندهی بیشتربودن
حضور افراد در فضاهای داخلی است ،اما بر قابلتوجهبودن حضور افراد در محوطهی باز صنعتی نیز تأکید میکند .از رویهمگذاشتن
مسیر حرکت افراد میتوان دریافت که کارگران از مسیرهای ویژهای برای تردد در محوطه استفاده میکنند (تصاویر  5و .)6
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-3-4مشاهده و تحلیل دادهها
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تصویر  -6مسیر حرکت افراد در داخل محوطهی کارخانه در روز هفتم آبانماه 1398
مشاهدات غیرسیستماتیک نیز نشان دادند که فضای محوطه بخشی از فضای انبارداری و غیره است (نکتهای که در زمان
اضافهشدن فضاهای سبز باید مدنظر قرار گیرد) .همچنین مشخص شد که تردد افراد و ماشینآالت در مجاورت دیوار محوطه
نسبت به دیگر محلها ،کمتر است .همچنین کارخانه واجد دیوارهای بدون بازشو بسیاری است (دیوار سولهها و محوطه) که
میتواند بهمثابه یک قابلیت کالبدی درنظر گرفته شود .بهعالوه مشخص شد که در پیرامون ساختمان اداری نیز فضاهای
مناسبی برای اضافهشدن فضای سبز وجود دارد .همچنین ،مشخص شد که کارخانه بازیافت کاغذ ایالم در شمال و جنوب
خود ،از مناظر طبیعی قابلتوجهی برخوردار است .از مزیتهای این مناظر میتوان به گستردگی آنها اشاره نمود (تصاویر  7و
 .)8در بررسی پنجرهی اتاقها نیز مشخص شد که برخی از آنها به این مناظر اشراف خوبی دارند .همچنین بررسی مبلمانها
و موقعیت آنها در نسبت با پنجرهها نشان داد که در وضعیت فعلی اشراف آنها به مناظر بیرونی کم است ،اما این فرصت وجود
دارد که با جابهجایی مبلمانها بتوان دید بهتری برای افراد داخل اتاقها فراهم آورد.

تصویر  -7گستردگی فضای طبیعی از پنجرههای
ساختمان اداری در دید به شمال کارخانه

تصویر  -8گستردگی فضای طبیعی از داخل محوطه در
دید به جنوب کارخانه

 -5بحث
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براساس یافتهها ،میتوان گفت بخشی از زمان کاری کارگران کارخانه بازیافت کاغذ ایالم با تردد در فضاهای باز همراه
ازطریق حضور در طبیعت ،توجه ارادی خود
است .همچنین ،یافتهها نشان میدهند که کارگران فضاهای صنعتی میتوانند
ِ
را بازیابند .هر چند مقدار حضور افراد در فضاهای باز بهمراتب کمتر از فضاهای سرپوشیده است ،اما برای باالبردن ارتباط
افراد با طبیعت میتوان فضاهای سبز مورد نیاز در محوطه را برحسب زوایای دید افرادی که در این مسیرها حرکت میکنند،
اضافه نمود .همچنین برای افزایش حس گستردگی ،میتوان با ایجاد کریدورهای سبز در محوطه (نظیر کریدور بین دیوار
و سوله کوچک؛ یا کریدور بین دیوار و ساختمان اداری؛ یا کریدور بین ساختمانهای اداری و خدماتی) ،فضاهای سبز را
به مناظر موجود در پسزمینهی کارخانه (کوهها و جنگلهای بلوط) پیوند داد .از دیگر راهکارهای افزایش حس سازگاری،
حذف ،کاهش یا جابجایی مبلمانهایی است که دید به پسزمینهی طبیعی را کاهش دادهاند (نظیر منبع آب کنار ساختمان
اداری و .)...وجود دیوارهای متعدد بدون بازشو در محوطهی کارخانه (ازجمله دیوار محوطه و سولهها) ،بهانضمام حیاتیبودن
نقش محوطه برای فعالیتهای صنعتی ،ذهن طراح را به استفاده از دیوارهای سبز در طراحی سوق میدهد .براساس یافتهها،
میانگین بازیابی توجه افراد در محوطه (با حضور و بدون حضور طبیعت) نسبت به میانگین بازیابی توجه افراد در فضای بسته
(در همهی حاالت) ،بیشتر است ،بنابراین اگر امکان اضافهشدن طبیعت به محوطه فراهم نباشد ،کارکنان محوطهی صنعتی با
حضور کوتاه مدت یا حتی عبور از محوطه باز میتوانند تا حدودی توجه خود را بازیابند .در این راستا راهکار طراحی میتواند
مکانیابی بعضی از فضاها نظیر غذاخوری در خارج از محل کار کارگران تلقی شود.
براساس یافتهها ،میتوان گفت که بخش اعظم وقت هر نفر در کارخانهی بازیافت کاغذ ایالم در فضاهای سرپوشیده سپری
طریق مجازی و با استفاده از پوسترهای طبیعت بیش از
میشود .ازسویدیگر ،یافتهها نشان میدهد که میزان بازیابی توجه از
ِ
دیگر گزینههاست ،پس در فضاهای خدماتی و اداری (تصاویر  9تا  )11میتوان از این راهکار بهره گرفت .همچنین ،یافتهها نشان
طریق پنجره نیز میتواند بهمراتب بهتر از دید به فضاهای مصنوعی باشد .لذا در فضاهای داخلی این
میدهد که دید به طبیعت از
ِ
ساختمانها میتوان دید افراد به طبیعت را با راهکارهای مختلف ازجمله تغییر مبلمان ،افزایش سطح پنجره ،تغییر مکان پنجره،
تقویت طبیعت در پشت پنجرهها و غیره بهبود بخشید .در ساختمان اداری بهدلیل وجود دیوارهای فاقد بازشو در اتاقهای شماره ،3
 10 ،8 ،7 ،6 ،4و  11میتوان با نصب پوسترهای طبیعت ،ارتباط مجازی افراد را با طبیعت افزایش داد .همچنین در این ساختمان
بهدلیل مناظر موجود در پسزمینهی شمالی و جنوبی کارخانه (کوهها و جنگلهای بلوط) میتوان از راهکار افزایش سطح بازشو
در اتاقهای شماره  10 ،9 ،8 ،6 ،5 ،3 ،1و  12استفاده نمود تا ارتباط افراد با طبیعت را افزایش داد .همچنین میتوان در اتاقهای
شماره  4و  11با استفاده از راهکار ایجاد بازشو در دیوارهای شمالی ،ارتباط افراد را با مناظر موجود بیشتر کرد .ازسویدیگر ،بهدلیل
به ترتیب در غرب ،شمال ،جنوب و شرق ساختمان ،میتوان ارتباط اتاقهای نامبردهشده با
وجود فضای مستعد ایجاد پوشش سبز 
طبیعت را افزایش داد .ازسویدیگر با جابجایی مبلمان در اتاقهای  3 ،1و  6میتوان دید بهتری برای افراد ساکن در پشت میزها
ایجاد کرد .در ساختمان خدماتی نیز میتوان از نصب پوستر در اتاقهای  2 ،1و  3استفاده کرد .ضمنآنکه میتوان با افزایش
سطح بازشو و تغییر مبلمان ،ارتباط فرد ساکن در اتاق شماره  1را با مناظر موجود در جبههی جنوبی تقویت کرد.
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تصویر  -10پالن موجود طبقهی اول ساختمان اداری

تصویر  -11پالن موجود ساختمان خدماتی

نتایج پژوهش حاضر در خصوص رابطهی مناظر طبیعی با بازیابی توجه کارگران شاغل در واحدهای صنعتی نشان میدهد
که استفاده از طبیعت در منظر واحدهای صنعتی موجود میتواند عاملی مؤثر در کاهش خستگی و بازیابی توجه کارگران
باشد .در حقیقت ،استفاده از طبیعت هم در فضاهای باز صنعتی و هم در فضاهای سرپوشیدهی صنعتی به افزایش میزان
بازیابندگی توجه منجر میشود .ازسویدیگر ،حضور طبیعت هم بهشکل واقعی و هم بهشکل مجازی میتواند عاملی مؤثر
در بازیابی توجه در واحدهای صنعتی تلقی شود .یافتهها نشان میدهد که ارتباط افراد با طبیعت خواه بهشکل مستقیم و
طریق پنجره) ،تفاوت چندانی در میزان بازیابی توجه ندارد .بهعبارتدیگر ،در واحدهای
خواه بهشکل غیرمستقیم (یعنی از
ِ
ازطریق دید به طبیعت از پنجرهها به بازیابی توجه کارگران
طریق ارتباط مستقیم و هم
صنعتی موجود میتوان هم از
ِ
ِ
شاغل در این فضاها کمک کرد .همچنین ،نتایج نشان میدهند که در غیاب استفاده از طبیعت بهشکل مجازی و واقعی
میتوان برای بازیابی توجه کارگران ،از فضاهای باز بهره گرفت .در حقیقت ،برای کمککردن به بازیابی توجه آنها
میتوان شرایطی فراهم نمود که کارگران از محیطهای سرپوشیده برای یک زمان مشخص فاصله بگیرند .برایمثال،
میتوان با جداکردن فضاهای استراحت ،غذاخوری ،تعویض لباس و ...از فضاهای کاری ،شرایطی را فراهم آورد که
کارگران از فضاهای سرپوشیده ،خارج و برای رسیدن به فضاهای نامبرده ،نیازمند عبور از محوطههای باز باشند .براساس
این نتایج و با در نظر گرفتن تحلیلهای بهعملآمده در کارخانه بازیافت کاغذ ایالم ،راهکارهای زیر برای استفاده از
طبیعت در منظر واحدهای صنعتی موجود ارائه میشود:
 ایجاد فضاهای طبیعی در محوطه ،متناسب با مسیر حرکتی غالب کارگران برای بیشترشدن زمان ارتباط آنها؛ استفاده از دیوارهای محوطه و سولهها (که غالب ًا جدارههایی بدون بازشو هستند) برای تبدیلنمودن آنها به دیوار سبز؛ تقویت دید به مناظر طبیعی پیرامون کارخانه درصورت فراهمبودن این نوع مناظر طبیعی؛ مکانیابی بعضی از فضاها نظیر غذاخوری در خارج از محل کار کارگران بهمنظور حرکت کارگران در محوطه؛ استفاده از دیوارهای فاقد بازشو در فضاهای داخلی برای نصب پوستر مناظر طبیعی؛ بازنگری در طرح داخلی فضاهای خدماتی باالخص غذاخوریها ،تعویض لباسها و ...با هدف استفاده بیشتر از طبیعت در آنها؛ تقویت دید افراد ساکن در فضاهای داخلی به مناظر طبیعی با راهکارهایی مانند تغییر مبلمان ،افزایش سطح بازشوها،تغییر مکان بازشوها ،تقویت طبیعت در پشت بازشوها و غیره.

پینوشت

1- William James
2- Voluntary attention
3- Involuntary attention
4- Directed Attention Fatigue
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