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طراحی برای پایداری اجتماعی از طریق یسسقت هقای
خدمت -محصول
امسرمسعود فریدیزاد ،1یارا هاتف

2

 .1عضو هیئتعلمی گروه طراحی صنعتی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .2کارشناس ارشد طراحی سیستمهای خدمت -محصول ،پلیتکنیک میالن ،میالن ،ایتالیا
(تاریخ دریافت مقاله ،93/8/21 :تاریخ پذیرش نهایی)94/11/12 :

چکسده
پایداری اجتماعی یکی از سه رکن توسعۀ پایدار است .در حالی که میزان توجه طراحان به این حوزه از جایگاه قابل قولولی
برخوردار نیست ،تالش کافی نیز برای معرفی ابزارها و راهح های مرتوط انجام نگرفته است .با توجه به خأل جلدی در دانل
بومی مرتوط ،این مقاله در دو بخ معرفی طراحی برای پایداری اجتماعی و نمای امکان پیشنهاد راهح در جامعلۀ بلومی،
توسط طراحان ایرانی انجام شد .در بخ اول ،ضمن برشمردن لزوم و اهداف طراحی برای پایداری اجتماعی و شلاخ هلای
آن ،رویکرد سیستمهای خدمت -محصول در پاسخ به نیازهای این حوزه و چال های مرتوط شرح شد .بخل دوم بلا شلرح
اهداف طراحی موردی و چیستی روش اماسدیاس بهعنوان ابزار انتخابی پی گرفته شد .پس از مرور تجارب موفق ،طراحلی
موردی برای نمای امکان بهکارگیری ،چگونگی پیادهسازی و ارزیابی عملکرد طراحان بومی در استفادۀ رویکرد سیستمهلای
خدمت -محصول انجام شد .برای این منظور ،تیمهایی از دانشجویان طراحی صنعتی دانشگاه هنر اصفهان انتخاب شدند و پس
از ارائۀ آموزشهای الزم ،طراحی راهح اجتماعی برای چند محله در شهر اصفهان انجام شد .در پایان ،ضمن ارائله و نملای
امکان طراحی و پیشنهاد راهح با رویکرد پیاساس برای جامعۀ بومی ،ارزیابی نتایج امکان بهکارگیری موفق این ابزار توسط
دانشجویان طراحی را نشان داد.

واژگان کلسدی
اماسدیاس ،پایداری اجتماعی ،توسعۀ پایدار ،سیستمهای خدمت -محصول.
 نویسندۀ مسئول :تلفن ،03132218146 :نمابر.E-mail: faridizad@ut.ac.ir ،031-32218200 :
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مقدمه ____________________________________________________
نظریهپردازان رابطۀ انسان و طویعت را براساس سلیر تلاریخی
به سه مرحله تقسیم میکنند .مرحلۀ اول بلا ههلور انسلان در
عالم خلقت آغاز میشلود .ارتولا انسلان بلا طویعلت در ایلن
زمان ،مذهوی و کیهانشناختی است ،طویعت بر انسلان غالل
است و انسلان دارای اهمیلت کمتلری اسلت .در مرحللۀ دوم،
همزیستی وجود دارد و طویعت و انسان به تعامل بلا یکلدیگر
مللیرسللند و در سللومین مرحللله ،انسللان ،کاملل کننللده،
تعریفکننده ،ایجادکننده و درنهایت ،تخریل کننلدۀ طویعلت
اسللت (نورمحمللدی .)50-52 :1388 ،دوران پللس از دکللارت،
سرآغاز جدایی انسان از طویعت دانسته میشود .روزگاری کله
انسان به خود اجلازه داد بشلر را از محلیط زیسلت بلهطلور
رسمی جدا سازد ،طویعت را مادۀ مصلرفی بناملد و درنهایلت،
دست به غارت آن بُرد .پس از این افرا گرایلی ،رجلو مجلدد
انسان متجدد به طویعت را میتوان در قال سوک رمانتیلک و
از اواخر قرن هجده میالدی شلاهد بلود (بلری .)67 :1380 ،از
این دوران به بعد ،گرای هملهجانولهای بلرای احیلای رابطلۀ
انسان و طویعت آغاز شد که درنهایت ،به شلک جنلو هلای
طویعتدوستی خودنمایی کرد.
در میللان جریللانهللای بازگشللت بلله ارزشهللای
2
محیطزیستی مرتوط با طراحی ،اکودیزاین 1و طراحیسلوز

از شناختهشدهترینها به حساب ملیآینلد .در جمل بنلدی
نظرهای مطرحشده در این دو رویکرد ،تمرکز بر جللوگیری
آسی هلای زیسلتمحیطلی بلی از همله پررنلس اسلت.
3
دسللتورالعم هللایی همچللون ردیللوس ،ریللوز و ریسللایک
نمودی از این تفکرات محسوب میشوند .دستورالعم هایی
که دربارۀ جام بودن آنها تردید وجود دارد .ام سی دانوف و
4
بارونگللارت ،در کتللاب مشهورشللان ،گهللواره بلله گهللواره،
نقدهای درخور توجهی به آنچه امروز بهعنوان راهحل هلای
سوز در حوزۀ طراحلی محصلول پیگیلری ملیشلوند ،وارد
دانستهاند .ایشان بسیاری از راهح های خللق محصلول بلا
مواد بازیافتی یا محصوالت مستعم را زیر سؤال ملیبرنلد
( .)McDonough & Braungart, 2002: 17-46بزرگتلرین
ایرادات این دست پروژهها را میتوان ،بیتوجهی به هر سله
اص پایداری بهطور همزمان ،انتقلال مسلئله بله محل یلا
زمان دیگر بهجای ح آن و مقیاس غیرصنعتی بسلیاری از
راهح ها و بیتوجهی به واقعیتهای فرهنگی جامعه عنوان
کرد .در مقاب  ،آنچه امروز بهعنوان راهحلی بلر ایلن حلوزه
مطلرح ملیشللود ،نگلاه ژرفانلدی توسللعۀ پایلدار اسللت؛
رویکردی که ابعاد آن همچنان بلرای بسلیاری از طراحلان
ناشناخته باقی مانده است.

وضعست کنونی و لزوم تحقس در این حوزه
اسپنگنورگ ،از مغفولماندن تأثیر دیزاین بر توسلعۀ پایلدار و
حتی درک آن بهعنوان بخشی از مشک بهجلای راهحل در
نزد برخی صاح نظران سخن ملیگویلد ( Spangenberg et
 .)al., 2010: 1486با بررسلی تاریخچلۀ دیلزاین در راسلتای
اشاعۀ مصرفگرایی و توجه انلدک طراحلان بله مقوللههلای
زیستمحیطی ،این برداشت چندان هم دور از انتظار نیسلت.
رامیرز ،موضلو آملوزش پایلداری را در دورههلای آموزشلی
طراحی صنعتی بررسی کلرده اسلت .از نتلایج ایلن تحقیلق،
تعریف اغل پروژههای دانشلگاهی در زمینلههلایی همچلون
استفادۀ موادی با تأثیرات محیطی کمتلر ،بلهکلاربردن ملواد
قابل بازیافلت ،بررسلی چرخلۀ عملر محصلول و جداسللازی
قطعات در زمان بازیافت است .از نتلایج دیگلر ایلن تحقیلق،
تأثیر کلم وجلود نمودهلایی از پایلداری در رزوملۀ حرفلهای
طراحان برای یافتن شغ  ،از منظر ایشان اسلت ( Ramirez,
 .)2007: 2-4یافتههای مشابه ،کمتوجهی به موضو پایلداری
را در بسیاری از صورتمسئلههای طراحی متلذکر ملیشلود.

این در حالی است که طوق آمار سازمان مل تا سال ،2030
جهللان بللا دومیلیللارد نفللر انسللانهللای سللاکن در محللالت
فقیرنشین روبلهرو اسلت؛ افلرادی کله بلا مشلکالت متعلدد
اجتملللاعی در حلللوزۀ بهداشلللت ،آملللوزش و اشلللتغال
دسللتبللهگریوللان خواهنللد بللود (.)Woodcraft, 2011: 6
معضالت اجتماعی تنها معطوف به کشورهای در حال توسعه
نیست و گزارشهای متعلدد ،از افلزای آملار بلزه ،اعتیلاد و
نامالیمات اجتماعی در کشورهای توسعهیافتله نیلز حکایلت
دارند .با گذری در این آمار و نشانههلا ،بلهسلادگی ملیتلوان
اهمیت مسئله را بازیافت.
برآوردهللای اولیلله از مغفللولمانللدن و ناشللناختگی حللوزۀ
طراحی پایدار و خصوصاً طراحی بلرای پایلداری اجتملاعی در
جامعۀ طراحان صنعتی کشلور حکایلت دارد .عملدۀ مطالعلات
داخلی انجامشده ،به دو حوزۀ بررسلیهلای جامعلهشلناختی و
شهرسلازی تقسلیم ملیشلود .ارزیلابی پایلداری اجتملاعی بلا
استفاده از منطق فلازی (تیملوری و همکلاران )19 :1391 ،و
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سنج

پایداری اجتملاعی زنلان روسلتایی شهرسلتان سلنقر

(سللالمی و همکللاران )55 :1390 ،نمونللههللایی از مطالعللات
جامعللهشللناختی انجللامشللده و اصللول پایللداری اجتمللاعی در
مجتم های مسکونی (سجادی قائم مقامی و همکاران:1389 ،
 )75و بررسی رابطلۀ تلراکم و پایلداری اجتملاعی در منلاطق
شللهرداری تهللران (جمعللهپللور و همکللاران )185 :1391 ،از
مطالعات گروه مطالعات شهری محسوب میگردند .با آنکله در
دستۀ دوم مطالعات ،راهح هایی برای بهوود پایداری اجتماعی
طرح گردیده است ،هیچیک از دستۀ مطالعات شلرحشلده ،بله
کاربرد رویکرد سیستمهای خدمت -محصول (پلیاساس) 5در
حیطۀ پایداری نپرداختهاند.
درمجمو هدف این مقاله ،ارائۀ بینشی بلر چگلونگی
امکان مشارکت طراحان در مسیر توسعۀ پایدار اجتماعی با
استمداد از رویکرد پیاساس است .بلرای ایلن منظلور ،در
ادامله ضلمن معرفللی هریلک از اصلول بحل  ،بله بررسللی
مثالهایی از کاربرد این رویکرد در پروژههای مشابه جهانی
میپردازیم و در انتهلا ،تجربلۀ داخللی در طراحلی و ارائلۀ
راهح براساس این رویکرد شرح میگردد.

درآمدی بر پایداری اجتماعی
رویکرد پایدار با تمرکلز بلر هلر سله رکلن اجتملا  ،محلیط و
اقتصاد ،در تالش است نگاهی جام به صلورتمسلئلۀ توسلعه
داشته باشد .این سه بعد ،بهصورت زنجیری به یکدیگر ملرتوط
بوده و هریک بر دیگری اثرگذار است .توسعۀ پایلدار ،محصلول
گزارش برانتلند 6با عنوان آیندۀ مشترک ما دانسته ملیشلود
که در سال  1987طرح شلد و مفهلوم توسلعۀ نیازهلای بشلر
امروزی را بدون بهخطراندازی همین نیازهلا بلرای نسل هلای
آینلده ،محلور ایلدۀ خلود قلرار داد ( Sneddon et al., 2006:
 .)258بررسیهای متعدد حکایت از درهمپیچیدگی سرنوشلت
سه اص پایداری به یکدیگر دارند و رشد هریک بدون توسلعۀ
دیگری را ناممکن دانستهاند .از این میلان ،پایلداری اجتملاعی
دارای یکی از پیچیدهترین مفاهیم است.
موضللو پایللداری اجتمللاعی بللهعنللوان بخشللی از
صللورتمسللئلۀ توسللعه ،در کنللار مسللائ زیسللتمحیطلی،
حداق دو وهیفه را یدک میکشد .نخسلت للزوم طراحلی
برای جامعهای کله نملیتوانلد خلود را بلا سلرعت شلتابان
تغییرات و دیگر پیامدهای جامعۀ مدرن هماهنلس سلازد و
بهخودیخود ،به رشد موللد ادامله دهلد .دوم هملاهنگی و
زمینهسازی اجتماعی برای نی به خواسلتگاههلای محلیط
زیستی توسعۀ پایدار.

در ادامله ،پایلداری اجتمللاعی بهولود مسلتمر شللرایط
زندگی در جامعه ،در هماهنگی بلا دو رکلن دیگلر توسلعۀ
پایدار و پروسۀ دستیابی بله ایلن هلدف دانسلته ملیشلود
( .)McKenzie, 2004: 23دیلالرد دو تعریلف را بلهعنلوان
چیستی پایداری اجتماعی ارائه میدهد .یکی پروسۀ تأمین
سالمت اجتماعی و خوشلوختی در زملان حلال و آینلده و
دومی زیرسلاختهلای اجتملاعی کله پایلداری محیطلی و
اقتصادی را برای امروز و فردا به ارمغان میآورند ( Dillard
 .)et al., 2008: 2از منظلری دیگلر ،نظلام توسلعۀ پایلدار
اجتماعی همچون موجودی زنده است و همواره در قضاوت
آنکه کدامیک از جنوههای اجتماعی میتوانند یا باید وجود
داشته باشند و کدامیک از جنوهها نمیتوانند یا نلاگزیر بله
فناشدن هستند (سالمی و همکاران.)57 :1390 ،
هرچند پیچیدگی نظامهای بشری مسئلهای بزرگ در
تعیین معیارهای پایداری به حساب میآیلد (هملان )58 :و
برداشللتهللای متفللاوت جوامل در مکللانهللا و زمللانهللای
گوناگون ،شاخ هلای مختلفلی بلرای پایلداری بله پلی
مللیکشللد (جمعللهپللور و همکللاران ،)192 :1391 ،درک
مناس تر از مفهوم پایداری اجتملاعی ،در قالل بازگشلایی
اصول مورد توجه این رویکرد جهانی ،محقق میشود .تالش
برای تعیین شاخ های توسعۀ پایدار از کنفرانس ریلو کله
سازمان مل متحد در سال  1992در برزیل برگلزار کلرد،
کانون توجه قرار گرفلت ( .)Elkington, 1994: 90بلاوجود
تعاریف نسوتاً یکسان از مفهوم پایداری اجتماعی ،تفاوت آرا
در تعیین اجزای آن نسوتاً زیاد است کله ایلن چنلدگانگی
مطالعات متعددی را به همسنجی و تطویق این نظرها وادار
کلرده اسلت ( Magis & Shinn, 2009: 18؛ & Omann
 Spangenberg, 2002: 2-17؛.)Dillard et al., 2008: 21
مکنزی پنج رکلن را بلرای پایلداری اجتملاعی بیلان
میکند:
 .1تساوی :فرصتهای برابر برای همله خصوصلاً بلرای
اقشار آسی پذیر؛
 .2تنو  :تشویق و ترغی به حفظ تنو آرا و سلوک؛
 .3انسجام اجتماعی :تنظلیم زیرسلاختهلا بلرای تقویلت
هرچه بیشتر ارتواطات و همبستگی داخلی و بیرونی اجتما ؛
 .4کیفیت زندگی :تضمین دستیابی به نیازهای اساسی
و پایه و تالش برای پرورش سطح زندگی؛
 .5دموکراسللی و حکومللت :برقللراری دموکراسللی و وجللود
ساختار حکومتی باز و پاسخگو (.)McKenzi, 2004: 18-19
در دستهبندی معمارانه ،ویژگیهای پایداری اجتملاعی
به دو دستۀ کالودی نظیر شهرگرایی ،مسکن مناس و واحد
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همسللایگی و غیرکالوللدی نظیللر ارتوللا  ،امنیللت و اشللتغال
تقسیم میشود ( .)Dempsey et al., 2011: 292مشلکینی و
همکلللاران ( )190 :1392در دسلللتهبنلللدی جلللام تلللر،
خواستگاههای پایداری اجتماعی را بله دو بعلد کللی تقسلیم
میکنند :اولی عدالت اجتماعی است کله بله توزیل عادالنلۀ
مناب  ،جلوگیری از انحصار ،دسترسلی بله خلدمات و امکلان
مشارکت در فعالیتهای مدنی اشلاره دارد و بُعلد دیگلر ،بله
حفظ و بهوود شرایط اجتماعی نظر میکند که شام حفلظ
ویژگیهای فرهنگلیاجتملاعی ،بهولود ارتواطلات محللهای و
امنیت و ثوات نسوی ملیشلود .همچنلین کلول آنتنیلو 7در
راهحلی کارگشا ،چارچوبی سهسطحی را در ارزیابی پایلداری
اجتماعی متشک از تئوری (که رهیافتهای کلالن را در بلر
میگیرد) ،سیاست (کله اصلول و اهلداف برنامله را در خلود
دارد) و عملل (بللهعنللوان الیللۀ دربرگیرنللدۀ شللاخ هللا و
روشهای اجرایی) ،برای ارزیابی میزان پایداری جامعه طلرح
میکند (سالمی و همکاران .)59 :1390 ،دیگر شاخ هلای
بیللانشللده بللرای بررسللی پایللداری اجتمللاعی در مطالعللات
گونللاگون بللدین شللرح برشللمرده شللدهانللد :تعام ل پللذیری،
بللرونگرایللی ،مسللئولیتپللذیری ،امیللد بلله آینللده ،احسللاس
خوشوختی ،رضایت شلغلی ،اعتملاد ،تعللق مکلانی ،تلرس از
ناهنجللاری و رضللایت از مسللکن و خللدمات (پورطللاهری و
همکاران .)12 :1389 ،اغل صاح نظران متناس با حلوزۀ
مطالعاتی ،بله یکلی از صلفبنلدیهلای ارائلهشلده گلرای
بیشتری نشان میدهنلد .از منظلر ایلن تحقیلق ،در شلرایط
حاضر و دان اندک موجود در کشور درزمینۀ طراحی بلرای
پایداری اجتماعی ،هرگونه تالشی در این راستا و تمسک بله
هریک از نظامهای مورد بح  ،قدمی مؤثر تلقی خواهد شد.

یسست های خدمت -محصول؛ رویکردی
ژرف بر طراحی پایدار
با وجود موفقیتهای پلارادایم پایلداری ،ایلن رویکلرد نیلز
ضعفهایی در بدنۀ خود دارد .چهار چال عمده در ارتوا
با پرداختن بله موضلو پایلداری اجتملاعی بلدین ترتیل
برشللمرده شللده اسللت :وضللوح مفهللومی غیردقیللق و
برداشتهای متنو در دول مختلف ،پیچیلدگی موضلو و
اشکال در انجام مطالعات جام  ،تجربۀ منفلی دهلۀ 1960
که به تردید محققان اجتماعی در فرمولبندی اصول منجر
شد و درنهایت ،وجلود پلی فلر هلای سلوک مصلرف و
زنلللدگی اروپلللایی در تعلللاریف موجلللود ( & Omann
 .)Spangenberg, 2002: 3جم این چال هلا بلا ایلرادات

طرحشده در بخ های قولی مونی بر استقوالنکردن کافی
طراحان از حوزۀ طراحی پایلدار و کمولود ابزارهلای ملؤثر،
بههملراه ویژگلیهلای چندبعلدی و پیچیلده کله در خلود
طراحی نهفته است ،ارائۀ راهح هایی کارگشا بلرای تعامل
طراحانه با حلوزۀ پایلداری اجتملاعی را مشلک ملیکنلد.
رویکرد سیستمهای خلدمت -محصلول از منظلر بسلیاری
صاح نظران ،یکی از مناس ترین راهحل هلایی اسلت کله
تاکنون برای پاسخ به این دشواریها ارائه شده است.
گزارشها نشان از وجود شلناختهلای متفلاوت و بعضلاً
نادرسلتی از پلیاساس دارد ( Boehm & Thomas, 2013:
 .)247با آنکه این نو نگلرش بله طراحلی در کشلورهای در
حال توسعه چندان شناختهشده نیست ،طرح و اشاعۀ آن بله
دهۀ  90میالدی باز میگردد ( Tukker & Tischner, 2006:
 )1553و در این مدت توانسته است نق درخور تلوجهی در
تغییر نگرش بله طراحلی ایفلا کنلد؛ بلهگونلهای کله املروز،
پیاساس بهعنوان نوعی مدل کس وکار موفق و هماهنس با
تفکر پایدار شلناخته ملیشلود (.)Wallin et al., 2013: 264
در ترکیوی از تعاریف ساده میتلوان سیسلتمهلای خلدمت-
محصللول را چنللین بازنمللایی کللرد :پللیاساس مجموعللهای
یکپارچه از محصوالت و خدماتی است که بهصورت مشلترک
و توأمان ،قادر به تحقق خواستها و نیازهای کلاربران اسلت
(Goedkoop, 1999: 17؛ Manzini & Vezzoli, 2003:
 ،)853این نگاه در مقاب رویکرد سنتی راهح های طراحلی،
یعنی تمرکز صرف بر محصوالت یا خلدمات بلهتنهلایی قلرار
دارد .گزارش سازمان مل که مانزینی و وزولی انجلام دادنلد،
پیاساس را نتیجۀ استراتژی نوآورنهای ملیدانلد کله باعل
انتقال تمرکز از تولید و فلروش محصلوالت فیزیکلی خواهلد
شللد ( .)Manzini & Vezooli, 2002: 4خواسللتگاههللای
متنوعی برای خلق این رویکرد یکپارچه ذکر شده اسلت کله
کسل سلود بیشلتر ( ،)Sawhney et al., 2003: 37افلزای
میزان رضلایتمندی کلاربران ( )Wallin et al., 2013: 265و
کاه هزینهها در کنار بهوود مداوم ( )Mont, 2002, 237از
این دست ویژگیها هستند.
از منظر پایلداری ،پلیاساس راهحللی بینلابینی بلرای
دستیابی همزمان دولتها به قواعدی برای تولید و مصلرف
پایدار و حفظ امکان رشد مداوم شرکتها دانسته ملیشلود
( .)Vanhalen et al., 2005: 21مطالعات گونلاگون ،دالیل
متعددی از چرایی پایداربودن راهح های پیاساسی بیلان
میکنند .وزولی در آخرین کتاب خود بله شلک مشلروح و
در چند فص از دستاوردهای گوناگون پیاساس در رابطله
با ابعاد مختلف اجتماعی سخن میگویلد ( Vezzoli et al.,
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 .)2014گزارش محلیط زیسلت سلازمان ملل خاطرنشلان
میسازد رویکرد پیاساس لزوماً به راهح های پایدار منجر
نمیشود؛ بلکه قابلیتی از دستیابی به آن را ارائه ملیدهلد.
این گزارش علت وجلود قابلیلت فلراوان بلرای پایلداری در
راهح ل هللای موتنللی بللر پللیاساس را ،نخسللت گسللترش
سیسللتم بلله شللکلی یکپارچلله (حاصل از بللههللمپیوسللتن
مجموعۀ محصوالت و درنتیجه ،اشتراک و بهرهوری بیشتر)
و دوم پیوند و همگرایی بیشتر مناف فروشندگان و کاربران
(بللهعنللوان ذینفعللان در مللدلهللای کس ل وکللار پیشللرو
پیاساسی) میداند (.)Manzini & Vezzoli , 2002: 7
کارشناسان این حوزه ،دالی مختلف دیگری از چرایلی
پایداربودن راهح های سیستمهای خدمت -محصول بیلان
کردهاند .تومیاما دلی آن را تأکیلد پلیاساس بلر کیفیلت
رضایتمندی بهجای کمیت محصول میداند ( Tomiyama,
 .)2001: 615تن و همکاران ،پلیاساس را بینشلی بلهذات
پایدار و عجین با چرخۀ عمر محصلول ملیداننلد ( Tan et
 .)al., 2010: 91میِر پیاساس را سلاختاری ملییابلد کله
بهواسطۀ کلینگری ،امکان پیوندی صحیح و همگن میلان
تکنولوژی و اقتصاد و بهتول آن ،محلیط زیسلت را فلراهم
آورده اسللت ( .)Meier & Massberg, 2004: 395وی
همچنین در جای دیگر ،به نظام استفادۀ کاالها بلهصلورت
کرایهای و اشلتراکی بلهجلای تصلاح کلاال کله در درون
مدلهای کس وکار پیاساسی گنجانده شده است ،اشلاره
دارد ( )Meier et al., 2010: 608و درنهایلت ،ملورلی بله
تأثیرات اجتماعی فراوان در این رویکلرد اشلاره ملیکنلد و
دلی پایداربودن آن را تقویت شوکۀ ارتواطات میلان افلراد
جامعه و افزای تعلامالت و کلن هلای اجتملاعی عنلوان
میکند (.)Morelli, 2002: 5

یسست های خدمت -محصول در مسقدان
عمل
با همۀ آنچه بهعنوان ارزشهای پیاساس برشلمرده شلد،
گرای به پیاساس بهمنظور ایجاد پایداری در سیستمهلا،
همچنان بسیار اندکتر از آنچله در واقعیلت امکلان تحقلق
دارد ،دانسته ملیشلود .گلزارش رامیلرز از فراوانلی انلدک
پروژههایی حکایت دارد که مسیر پلیاساس را در طراحلی
پایللدار طللی مللیکننللد ( .)Ramirez, 2007: 4وزولللی از
سردمداران طراحی پایدار ،ضمن تشلریح اهمیلت رویکلرد
پیاساس در طراحی پایدار ،عمده دلی توسعهنیافتگی این
تفکر را رادیکال و افراطیانگاشتن راهحل هلای آن در نلزد

مخاطوان و تولیدکنندگان معرفی میکند؛ بلهگونلهای کله
بسیاری از ایشان ،تغییلرات ملدنظر پلیاساس را بلی از
اندازه بنیادین میداننلد ( .)Vezzoli et al., 2012: 289وی
بللر لللزوم تشللکی تللیمهللای تحقیقللاتی بلا محللور توسللعۀ
پیاساس تأکید میکند و این امر را اساس توسعۀ طراحلی
پایدار معرفی میکند.
ویجی کومار در جم بنلدی مطالعلات پلیاساس اههلار
میدارد با وجود اشارهای که متدولوژیهلای ایلن حلوزه بله
موضو پایداری داشتهاند ،اما اغل آنها راهح های کلاربردی
برای دستیابی به آن ارائه نمیکنند و این بخ همچنان بله
مطالعلات بیشلتری نیلاز دارد (.)Vijaykumar, 2012: 656
تیشنر 8،خألهلای کلاربردی در ابزارهلای طراحلی پایلدار را
عنوان میکند و پیاساس را راهکاری موفق بلرای پایلداری
مللیدانللد .از منظللر او ،راهحل طالیللی بللا گللامهللایی کللامالً
اسللتاندارد بللرای یللک طراحللی پایللدار وجللود نللدارد؛ امللا
قابلیتهایی برای هدایت مطلوب پروسه بهسلوی پایلداری از
طریق گامهای پیاساس همواره موجود اسلت ( Tukker et
 .)al., 2008: 160-168در همین مسیر ،تالشهایی نیز بلرای
ارائۀ ابزارهای پیاساس مشخ  ،برای انجام دقیلقتلر ایلن
قوی پروژهها انجام گرفته است .لی و همکاران روشی برای
اندازهگیری پایداری در پروژههلای پلیاساس ارائله دادهانلد
( .)Lee et al., 2012: 173-180همچنین لیم ابزاری با عنوان
بورد پیاساس 9را پیشنهاد میکند که جدولی بلرای ارائله و
همسلنجی دادههاسلت ( .)Lim et al., 2012: 42-50وزوللی
نیز ابزاری با عنوان اماسدیاس 10به این مجموعه میافزایلد
(.)Vezzoli, 2010: 7-14

درمجمو باید بیان داشت اجرای مدلهای پلیاساس
بهواسطۀ پیچیدگیهای گوناگون ،امر سلادهای بله حسلاب
نمیآید .همچنان که گزارشها نشان دادنلد ،رونلد توسلعۀ
این رویکرد در جوام صنعتی نیز با مشکالتی مواجه است.
در قیاسی منطقی ،نمیتوان انتظار داشت موضلو طراحلی
برای پایداری اجتملاعی کله موحثلی جدیلد بلرای جامعلۀ
طراحللی ایللران اسللت ،بلله یللکبللاره از طریللق برتللرین و
پیچیدهترین روشهای پیاساس (با توجه به نوبودن خلود
موضو پیاساس در جامعۀ طراحان ایرانی) پیگیری شلود.
این در حالی است که به نظر میرسد خط توسعۀ طراحلی
جهانی ،راهی جز گذر از این مسیر را نخواهد جسلت .ایلن
شرایط ،مدلی حسابشده و گامبهگام را طل میکنلد کله
در عین تعهد به ارزشهلای توصلیفشلده ،دارای سلهولت
درک و اجرا ،هزینلههلای اولیلۀ انلدک و امکلان ارزیلابی و
توسعۀ مداوم براساس نیازهای بومی را داشته باشد.
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هدف این تحقیق ،کشف چنین ابلزاری بلههملراه نملای
توانمندیهلا ،نلو مواجهله و زاویلۀ نگلاه پلیاساس در گلام
طراحی و ارائۀ راهح های نوآور برای مسلائ اجتملاعی اسلت.
بر همین اساس ،محققان تصمیم گرفتند با معرفی مدلی ساده
و اثربخ و با اجرای یک نمونه طراحی با رویکرد پلیاساس،
دسللتاوردهای آن را در ارائللۀ راهحلل هللای اجتمللاعی بللرای
صورتمسئلهای بومی نملای دهنلد .همچنلین در انتخلاب و
ارائۀ مدل تالش شد به روشی عم شود که نتایج پلس از آن،
برای دیگر طراحان ایرانی قاب پیگیری و اجرا باشلد .از هملین
رو ،بررسی امکان بهکارگیری ابزار توسط طراحان بومی نیلز در
دستور کار قرار گرفت .از آنجا که پژوهشلگران ،خلود پلی از
این ،در انجام پروژههلای مشلابه خلارجی و مطالعلات ملرتوط
درگیر بودهاند و این آشنایی با مواح میتوانست تلأثیراتی بلر
نتایج آزمای ایجاد کند ،انتخاب یک گروه دانشلجویی طلراح
برای آموزش کوتاهمدت مفاهیم و انجام پروژهای برای پایلداری
اجتماعی توسط ایشان در دستور کار قرار گرفت.
در میان ابزارهلای شلناختهشلدۀ پلیاساس ،بله نظلر
میرسد مدل اماسدیاس بهواسطۀ تمرکز بر سلرمایههلای
اجتماعی حال حاضر یلک جامعله ،تلالش بلرای اسلتخرا
ترکی بهینلهتلر از آنهلا و سلهولت درک و اجلرا ،انطولا
مناسللوی بللا ویژگللیهللای جامعللۀ ایرانللی و نیازهللای
برشللمردهشللدۀ طراحلان بللومی دارد .همچنللین ایللن روش
پی تر توسط مجریان طرح بله کارگرفتله شلده و تجلارب
مؤثری از اجرای عملیاتی آن داشلتهانلد کله درنهایلت ،بله
انتخاب آن برای پیادهسازی نمونۀ طراحی انجامید .بلا ایلن
حال ،این تنها یکی از ابزارهای پیادهسلازی پلیاساس بله
شمار میرود و ممکن است بتوان ابزارهای مؤثر و ترکیولی
دیگر را نیز در آینده پیشنهاد داد.

طراحی برای پایداری اجتماعی به روش
اماسدیاس
تجربۀ بشری نشان میدهد نظامهایی کله رونلد اقتصلادی
پایداری نداشته باشند ،در بلندمدت راه به جلایی نخواهنلد
برد؛ نظام پایداری اجتملاعی نیلز از ایلن موضلو مسلتثنا
نیست .درواق  ،پروژههای اجتماعی تنها در صلورتی کله بلا
آگاهی و بهلرهگیلری از سلرمایههلای اجتملاعی 11و بلومی
طراحی و اجرا شوند ،باع پایلداری اجتملاعی و اقتصلادی
خواهند بود.
ازنظر مانزینی ،تنهلا راه بلرونرفلت از بحلران اقتصلادی و
محیط زیستی کنونی ،اجرای سیسلتمهلای پلیاساس بلرای

تولید ایدههای نو در جهلت رفلاه اجتملاعی و شلادی عملومی
است .در راستای همین باور ،اصلطالح اقتصلاد بعلدی 12بلرای
اولین بار توسط وی طرح شلد .او در مقدملهای کله بلر کتلاب
مرونی و سن جیورجی نگاشته است ،بهوضوح ایلدۀ خلود را از
این اصطالح بیان میکنلد (.)Meroni & Sangiorgi, 2011: 1
اقتصاد بعدی به معنای استفاده از فرصتهایی است کله از دل
بحرانها بیرون میآیند .شالودۀ این راهحل  ،بلر فعالیلتهلای
نوآورانه و گستردهای استوار اسلت کله بایلد در جهلتگیلری
دوبارۀ تولید و مصرف (برای آنکه سازگاری با محیط زیست در
آن افزای داده شود) ،تولید اجتماعی خدمات (برای رویارویی
بلا نیازهلای جدیلد اجتملا و افلزای تعلامالت اجتمللاعی) و
توسعۀ برنامههای بومی سازگار با محیط زیسلت (بلرای اشلاعۀ
مصرف پایدار مناب فیزیکلی و اجتملاعی) کلانون توجله قلرار
گیرند .اقتصاد بعدی ،اقتصادی است بر مونای شوکه اجتماعی.
در این اقتصاد ،مردم ،محصوالت و مکانهلا بلرای رسلیدن بله
ارزشی مشترک ،همواره در تعام با یکدیگر هسلتند ( Hatef,
 .)2012: 35از همین رو ،نوآوری اجتماعی ،بخشی جدانشلدنی
از آن به حساب میآید.
روش اماسدیاس بللا چنللین الگللویی از لللزوم ایجللاد
پیوستگی میان مناب اقتصادی (سلرمایههلای اجتملاعی) و
پایداری اجتماعی طرح موضو میکند .ایلن روش کله بله
13
عنوان روش به هم پیوستۀ طراحی سیستم برای پایداری
شناخته میشود ،برای اولین بار توسط پروفسور وزوللی در
بخ طراحلی و نلوآوری بلرای پایلداری 14دانشلگاه پللی
تکنیک میالن طلرح گردیلد و هلم اکنلون در پلروژههلای
طراحی پایدار این دانشگاه مورد استفاده اسلت .ایلده کللی
این روش بر سه اص کشف امکانات و فرصتهای موجلود،
ایجاد ارتوا میان مکانها ،اشخاص و محصوالت ،و بهولود
مداوم سیستم با تکیه بر ابزارهای کاربرمحور اسلتوار اسلت
( .)Vezzoli, 2010: 7-14برای بهولود عملکلرد ،ایلن روش
15
بعضاً با روشهای داراییمحور دیگر نظیلر ایبلیسلیدی
( )Kretzmann et al., 2005: 25ترکی ملیشلود .در ایلن
رویکرد ،تمامی داراییهای بالقوۀ موجلود در محلله شلام
استعدادها و مهارتهای افراد ،هرفیت سازمانها ،ارتواطات
سیاسی ،بناهلا ،امکانلات رفلاهی و منلاب اقتصلادی محلله
بهعنوان مناب پروژه در نظلر گرفتله ملیشلوند و سیسلتم
جدید توسعۀ اجتماعی براساس بازتعریفی از ارتوا هملین
مناب شک میگیرد (.)Hatef, 2012: 27
از نمونههای این فعالیتهای اقتصادیاجتماعی میتوان
به طراحی سیستم شوکههای غلذایی جدیلد (بلرای ایجلاد
ارتوا مستقیم و بیواسطه بلین شلهروندان ،کشلاورزان و
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دامداران) ،سیسللتم خللدمات مشللترک بللرای پیشللگیری و
مراقوتهای بهداشتی ارزانقیمت (با شرکتدادن مسلتقیم
شهروندان نیازمند در مراح تصمیمگیری) و برناملههلایی
در جهت توسعۀ شهری و منطقهای (با توسعۀ اقتصاد بومی
و شک گیری حالتهای جدید از سازمانهلای غیرانتفلاعی
مردمنهاد) اشاره کرد ()Hatef, 2012: 19-22؛ برناملههلایی
که هماکنون در بسیاری از کشورهای توسعهیافته در حلال
توسعه و پیگیری هسلتند .در ادامله ،شلرح سله نمونله از
پروژههای موفق جهانی با همین رویکرد ،میآید.
کافهتعمیرات 16:به نظر میرسد در زندگی مصلرفی املروز،
دورانداختن چیزها بله علادتی نلامطلوب تولدی شلده اسلت.
مهارتهای تعمیراتی به فراموشی سلپرده شلدهانلد و جامعله،
ارزشی برای این مهارتها قائ نیست .اولین کافهتعمیلرات در
سال  2009در آمستردام و با هدف بلهوجلودآوردن تغییلر در
طرز تفکر مردم و همهگیرکردن فرهنس تعمیرات در جامعه به
وجود آمد .در کافهتعمیرات که محلی رایگان برای همه اسلت،

افراد به ابلزارآالت و للوازم تعمیراتلی متنلوعی ازجملله للوازم
خیاطی ،برقی ،تعمیلر دوچرخله و ...دسترسلی دارنلد .در ایلن
کافهها ،تعمیرکاران بازنشسته نظیلر تعمیرکلار للوازم کوچلک
برقی ،خیا  ،نجار و مکانیک دوچرخه حضور دارند .مشلتریان،
اشیایلی که به تعمیر نیاز دارند ،به آنجا ملیآورنلد و بلا کملک
متخص و مشارکت جمعی ،آن را تعمیر میکنند (تصویر .)1
این روندی آموزشی ،تعاملی و پویاست .اگر افلراد چیلزی هلم
برای تعمیر نداشته باشند ،میتواننلد از فنجلان قهلوه و چلای
خود لذت بورند یا به فردی دیگر در کلار تعمیراتلیاش کملک
کنند .عالوه بر بازگشت محصوالت به چرخۀ استفاده به کملک
تعمیری ساده ،افراد ماهری که تا قو از این به حاشلیه رانلده
شده بودند ،در محیط صمیمانۀ کافه درگیلر ملیشلوند و بله
توانایی ایشان ار نهاده میشود .کافهتعمیرات در حلال حاضلر
بللی از سللی شللعوه در کشللورهای مختلللف اروپللایی دارد
(.)repaircafe.org

تصویر  .1نمایی از کافه تعمسرات
مأخذ)http://en.wikipedia.org/wiki/Repair_Caf%C3%A9( :

کار پولینس 17:سیستمی برای به اشتراکگذاری خودرو
است که در آن رانندۀ خودرو و مسافر ،پروفای شخصی در
وبسایت آن دارند و قادر به پیشنهاد صندلی خالی خودرو
و رزرو آن برای مقصد مشترک هستند .این سایت اینترنتی
سللاختاری سللاده دارد و بلله هم لۀ ک لاربران ایللن امکللان را
میدهد تا همسفر مدنظر خود را با توجه به پروفای و نظلر
سایر کاربران انتخاب کنند .کارپولینس بر این باور است که

همۀ مردم حق دارند به سیستم حم ونق مقرونبهصرفه و
سللوز دسترسللی داشللته باشللند .کارپولینللس کلله در ابتللدا
بهصورت پروژۀ دانشجویی در آلمان آغاز بله کلار کلرد ،در
زمان کوتاهی در چه کشور دنیا اشاعه یافت و به مردم در
استفادۀ بهینه از پول ،سوخت و کاه گازهای گلخانلهای
کمک کرد .عالوه بر همۀ اینها ،این سیستم به شک گیلری
روابط تعاملی جدیدی نیز منجر شد (.)carpooling.com
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انجمللن باغوللانی آمریکللا (آسللی جللی آ) 18،سللازمان
غیرانتفاعی حرفهای متشک از داوطلوان و حامیان باغولانی
گروهی در فضای شهری و روستایی است .انجمن ملیدانلد
گللروههللای باغوللانی بللا فللراهمآوردن فضللاهایی مناسلل
بللرای تسللهی و سللرعتبخشللیدن بلله ارتواطللات میللان
همسایگان ،بهوود تعامالت اجتماعی ،افزای اعتمادبهنفس
افراد محله ،زیوایی محله ،تولید مواد غذایی مغذی ،کلاه
هزینههای موادغذایی خانوادهها ،حفاهت از منلاب و ایجلاد
فرصت برای تفریح و سرگرمی ،باع بهوود کیفیت زنلدگی
مردم میشود .این انجمن با تسلهی رونلد شلک گیلری و
گسترش شوکههای باغوانی منطقلهای و ایلالتی ،شناسلایی
زمینهلای بلدون کلاربری و پیگیلری کلاربری کشلاورزی،
توسللعۀ منللاب  ،تشللویق بلله تحقیللق و اجللرای برنامللههللای
آموزشی و انتشار مجالت ادواری بله پشلتیوانی از باغولانی
گروهی میپردازد (.)communitygarden.org

خل

ایده برای پایدار اجتماعی محالت

اصفهان به روش اماسدیاس
همانگونه که پی تر شلرح داده شلد ،هلدف ایلن بخل ،
بررسی امکان طراحی پلروژۀ پایلدار اجتملاعی بلا رویکلرد
سیستمهای خدمت-محصول توسط تیمی از طراحان بلوده
است که نخست بتوان ارزیابی کرد آیا این رویکرد به نتلایج
طراحی و ایدههای قاب قوولی برای اجلرا در جامعلۀ بلومی
ایرانی نیلز ملیانجاملد؟ دوم آیلا امکلان انتقلال مفلاهیم و
آموزش گروهی از طراحان ایرانی برای نی بله ایلن هلدف

وجود دارد؟ سوم آیا اماسدیاس ابزاری مناس بلرای هلر
دو مقصود است؟
این برنامه در قال کارگاه آموزشیاجرایی پنجهفتلهای در
دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد که شلام شلرح روش و ابلزار
توسللط برگزارکننللدگان ،برداشللت میللدانی دادههللا ،تفسللیر
دادههای بهدستآمده از برداشتهای میلدانی توسلط تلیمهلا،
طراحی اولیه ،ارزیابی طراحی ،بهوود ایلدههلای اولیله ،ارزیلابی
مجدد و ارائۀ نهایی راهح بوده اسلت .در انجلام ایلن مطالعله،
گروهی از دانشجویان تلرم هفلتم طراحلی صلنعتی مشلارکت
داشللتهانللد .از دانشللجویان درخواسللت شللد پللس از تشللکی
گروههای چندنفره ،به محالت مختلف شهر اصفهان که اتفلاقی
انتخاب شدند ،سرکشی کنند و به گردآوری اطالعات بپردازند.
این برداشت در مدت دو هفتله و بلا فواصل زملانی متغیلر در
طول هفته انجام شد .اغل برداشلتهلا در سلاعات روز انجلام
شد و برای دستیابی به اطالعات مربلو بله دیگلر زملانهلای
شوانهروز و طول سال ،به اطالعات بهدستآمده از مصلاحوه بلا
افراد بومی اکتفا شد .گلردآوری دادههلا در قالل پلنج تلیم و
بلهواسللطۀ مشللاهدۀ مسللتقیم ،فللیلمبللرداری ،عکللسبللرداری،
مصاحوه و رجو به آمارهلای کملی و توصلیفی ارائلهشلده در
ارتوا با اطالعات هر محلۀ اصلفهان توسلط شلهرداری نظیلر
تعداد ساکنان ،سطح کلی اقتصادی ،نژاد و مذه انجلام شلد.
برداشلت دادههلا زیرنظلر مسلتقیم و مشلاورۀ مربیلان کارگللاه
صورت گرفت و در برخی مواقل  ،بلا اصلالح روش جمل آوری
داده و جامعۀ آماری همراه بود .گروهها در مسیر پروژۀ خلود از
روش بسللطدادۀ اماسدیاس وزولللی(Vezzoli, 2010: 252-
 )270بهره بردند (جدول .)1

جدول  .1تفصسل گامهای روش ام اس دی اس

مطالعات راهبردی

کشف فرصتها و امکانات
پسشنهاد ایدۀ کلی یسست
طراحی و مهندیی یسست
ارتباط
مأخذ)Vezzoli, 2010( :

تعریف دقیق پروژه
تجزیهوتحلی ماهیت پروژه
تعیین اولویتهای طراحی برای رسیدن به نتایج پایدار
بررسی نمونههای موفق پایدار
پرورش ایدهها
برگزاری کارگاههای گروهی همراه با شرکتها و سازمانهای فعال در آن حوزه
انتخاب یکی از ایدهها و بازتعریف سیستم مونا
بسط ایدۀ کلی سیستم
طراحی دقیق سیستم
ارزیابی سیستم ،ازنظر پایداری محیط زیستی ،اقتصادی و اجتماعی است
استفاده از ابزارهای گرافیکی برای انتقال دقیق و خالقانۀ سیستم به مخاط
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در یکی از پروژههای برگزیده ،محلۀ زینویۀ اصفهان که
منطقهای محروم در شمال غرب اصفهان اسلت ،انتخلاب و
تحلی شد .سپس طراحی اجتماعی از آن انجام شلد .ایلن
محله از بخ های مهاجرپذیر اصفهان به حساب میآید که
به همین سو  ،تنو قومیتی فراوانی دارد .همچنین بافلت
جمعیتللی متراکمللی در ایللن منطقلله وجللود دارد کلله
زیرساختهای فرهنگی و اماکن عمومی موجود ،پاسخگوی
این شدت نیاز نیست .در بررسیهلای تکمیللی ،مشلکالت
درخور توجه دیگری بلدین ترتیل فهرسلت شلدند :بافلت
فرسودۀ شهری ،فقر نسوی ،بیکاری زیاد ،خردهفروشی مواد
مخدر و تعدد زنان سرپرست خانوار.
این فقدانها براساس مشاهدات عینلی و گلزارشهلای
نهادهای فعال به دست آمدند .در این میان ،وجود مقولره و
آستان امامزاده زین  ،بنلت موسلی ابلن جعفلر ،بلهعنلوان
محلی پویا با تعداد مراجعهکننلدۀ زیلاد ،فعالیلت گسلتردۀ
مجموعههای مردمنهاد نظیر جمعیلت املام عللی اصلفهان،
فعالیت خیریههای وابسته بله آسلتان ،وجلود کارگلاههلای
تولیدی در مح  ،وجود چهارشنوهبازار و ارتواطات گسترده
میان اهالی بلومی محلله ،بلهعنلوان پتانسلی هلا و دارایلی
موجود برآورد گردید .به این مجموعه ،توجه ویژه و حمایت
شهرداری اصفهان برای ح معضالت ایلن منطقله ،منلاب
مالی ادارۀ تعلاون و بانلکهلا بلرای طلرحهلای زودبلازده و
پتانسی های خدماتی دیگر ارگانها افزوده شد.
در راهح نهایی این گروه که با تمرکز بر توانمندسازی
خانوار و از میان معضالت موجود شک گرفت ،سناریویی با
ایدۀ محوری ،اسلتفاده از غرفلههلای متعلدد و بالاسلتفادۀ
امامزاده برای آموزش رایگلان حلرف و مهلارتهلای تولیلد

صنای دستی کمهزینه به بانوان محله توسلط کارشناسلان
سازمان صنای دسلتی تنظلیم شلد .تمرکلز ایلن ایلده بلر
آموزش ساخت صنای دستی پاپیه ماشه و نخی خواهد بود
کلله متکللی بللر پتانسللی کارگللاههللای بازیافللت مقللوا و
طنابسازی موجود در محله برای تأمین مواد اولیله اسلت.
هنرورزان پس از دریافت مهارتهلای الزم ،ضلمن دریافلت
مواد اولیه از باجۀ مربوطله در حلرم ،صلنای دسلتی را بله
سفارش همین مرکز تهیه و تحوی میدهند .جمعیت املام
علللی ،مللدیریت آسللتان و خیریللههللای موجللود ،وهیفللۀ
همللاهنگی میللان کارگللاههللای تولیللدی مللواد اولیلله و
درخواستهای فروشندگان صنای دستی را بر عهده دارنلد.
همکاری ادارات فنی حرفهای ،تعاون و بانلک بلرای تلأمین
زیرساختهای راهاندازی کارگاههلای خوداشلتغالی نیلز در
طرح دیده شده است .راهاندازی مرکلز مشلاورۀ خلانواده در
غرفههای دیگر و اختصاص دو محوطۀ خالی اطراف حرم به
برپایی نمایشگاه ،ازجمله ایدههای جنوی این طرح است .در
ادامۀ این طرح و پس از شرو به کلار ایلدههلای دیگلر در
راستای بهرهوری از پتانسی جدیلد ،رجلو ملنظم بلانوان
محله به آستان دیده شده اسلت کله بلهصلورت پویلا و بلا
اجرای آن همراه است .بخشی از ارزشهلای محلوری ایلن
طرح از دیدگاه طراحلی پایلدار ،آملوزش و توانمندسلازی،
اسللتفاده از منللاب محلللی ،طراحللی سیسللتم مشللارکت
سازمانها ،اشتغالزایی ،ایجاد شوکههای جدیلد اجتملاعی،
خلق پتانسی های عمومی جدیلد در جامعله ،ایجلاد ارزش
افزوده بر مواد بازیافتی و بازگرداندن مواد بله چرخلۀ عملر
برآورد شده اسلت .تصلویر  ،2روابلط حلاکم بلر سیسلتم و
تعامالت میان اجزا را نمای میدهد.

تصویر  .2نقشۀ روابط یسست پسشنهادی
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در یکی دیگر از پلروژههلای تیملی ،دانشلجویان ،یکلی از
محللالت مرفلله و ثروتمنللد شللهر اصللفهان را بررسللی کردنللد.
نیازهای اصلی اهالی این محلله ،ارتواطلات اجتملاعی بیشلتر و
شوکۀ ارتواطی گستردهتر میان اهالی محله ،امکان گردهملایی
و استفادۀ بهتر از قابلیتهای محیط شناسایی شلد .در راهحل
ارائهشده توسط تیم طراحی ،بخشی از فضای سلوز موجلود در
محله که در حال حاضر به محوطهای بنبست و علری خلتم
میشود ،شناسایی شد و متناس با شرایط مالی اعضای مح ،
بهصورت فضایی مشاء با مدیریت مسجد محلله طراحلی شلد.
اعضای محله میتوانند در این فضا بله مطالعله ،سلپریکلردن
اوقاتفراغت با هممحلهایها یا حتی برگلزاری جلسلات کلاری
بپردازند .از آنجا که قوانینی برای شک دهی و مدیریت چنلین
فضاهای مشائی در شهرها وجود دارد و سلازوکارهای مناسلوی
برای تأمین مالی خدمات مورد نیاز فضا توسلط افلراد محلله و
استفادهکنندگان در این ایده دیده شد ،اهلالی محلله اسلتقوال
مناسوی از ایدۀ اولیه طرح کردند.

نتققای بققهدیققتآمققده از پققروژههققای
دانشجویی
شرح تمامی پروژههای دانشجویی انجامشده در این مطالعه
به دلی محدودیتهای ساختاری مقالله وجلود نلدارد؛ املا
نتایج کلی پروژهها در مجملو و از منظلر مجریلان طلرح،
موفللق ارزیللابی شللد .روشهللایی بللرای اولویللتبنللدی
شاخ های پایداری اجتماعی براسلاس نیازهلای مختللف
یک جامعه و طراحلی براسلاس آنهلا وجلود دارد (فتلاحی،
)66-71 :1392؛ اما از آنجا که هدف این آزمای  ،ارزیلابی
کلیللت اسللتراتژی پللیاساس در طراحللی بللرای مسللائ
اجتماعی بومی و بررسی عملکردهای گروهی از طراحان در
مواجه و استفاده از آن بود ،تالشهای معمول در مطالعلات
کیفی برای موثقسازی و مستندسازی کامل اطالعلات یلا
اولویتبندی شاخ ها انجام نشد.
علت این است که این مطالعه در پی ارزیلابی جزئیلات
نتیجۀ نهایی یا میزان پاسخگویی راهح هلا نولوده اسلت و
تمرکز آزمای بر اصل موضلو  ،یعنلی امکلانداشلتن یلا
امکاننداشتن ارائۀ چنین راهح هایی برای معضالت داخلی
توسط طراحان بومی است .آنچه در این میان باع میشود
پژوهشگران کلیت پروژههلای انجلامشلده را تأییلد کننلد،
مقایسۀ روش انجام پروژه ،دادههای بهدستآمده در مرحللۀ
کشف و نتایج طرح نهایی ،با نمونههای موفق خارجی است.
واضح است در صورت به نتیجهرسیدن اص موضو  ،یعنلی

امکان کاربندی این ابزار و تأیید عملکرد کلی سیستمهلای
خدمت -محصول ،تالش برای رسیدن به پاسخهای دقیقتر
در مطالعات آینده امکانپذیر خواهد بود .الوته یادآوری این
نکته الزاملی اسلت کله از منظلر کارشناسلان حلوزۀ تفکلر
طراحی ،مسائ طراحی که غال آنها مسائ خوی دانسته
میشوند ،هرگز راهح تمامعیاری ندارند و معموالً میتلوان
تنهلا بلله سازشلی موقللت در آنهلا دسللت یافلت (الوسللون،
 .)1392به نظر میرسد همین قاعده در ارتوا بلا طراحلی
برای پایداری اجتماعی نیز حاکم است.
در ارزیابی کلی به نظر میرسد اغل راهح های نهلایی بلا
اندک تغییراتی میتوانستند بلهعنلوان راهحل مفیلدی بلرای
برطرفسازی معض اجتماعی در محلۀ بررسلیشلده بله کلار
گرفته شوند .این نتیجه نشان از دریافت مناس گروه طراحلی
از خواسته و آرمانهای پایداری اجتملاعی و هملینطلور درک
منطق موجود در رویکرد پیاساس بوده است .پیادهسلازی دو
اص از میان ارکان ابزار اماسدیاس ،یعنی کشلف امکانلات و
فرصتهای موجود و ایجاد ارتوا میلان مکلانهلا ،اشلخاص و
محصوالت ،در اغل پروژهها با موفقیت انجام شد .رکلن سلوم
نیز یعنی بهوود مداوم سیستم ،اقلدامی اجرایلی اسلت کله بله
پیادهسازی و بازنگری راهح در بلندمدت نیاز دارد و میتلوان
در مطالعات بعدی بر آن تمرکز کرد.
نتایج دیگر بدینترتی قابل بیلان هسلتند؛ مشلکالت
اجتماعی در تمامی حوزههلای شلهری و حتلی در منلاطق
مرفه وجود دارند و امکان یافتن راهح متناس با شلرایط
آنها از طریق ابزارهای پیاساسی موجود است .از آنجا کله
تأکیللد ابللزار اماسدیاس بللر بللازآفرینی ترکیوللی از منللاب
موجود و در دسلترس اسلت و بلدون نیلاز بله ورود منلاب
خارجی عم میکند ،نتلایج حاصل از پلروژههلا ،چلابکی
فراوانی در حوزۀ منلاب و بلرای عملیلات اجرایلی در خلود
یافتهاند .عملکرد اصلی مورد انتظار از پیاساس ،در تغییلر
زاویۀ نگاه طراحان از تمرکز بر محصوالت یا خدمات صلرف
به ارائلۀ یلک سیسلتم یکپارچله و هماهنلس بلهخلوبی در
راهح های نهایی هویدا بلود .ابزارهلایی کله بلرای نملای
نقشۀ سیستم و نحوۀ ارتواطات میان اجلزا بله کلار گرفتله
شدند ،ابزارهای متداولی هستند که گروه طراحی بهآسلانی
از آن استفاده کرد .در اغل راهح ها ،ترکیل مناسلوی از
محصوالت در کنار خدمات ایجاد شد .راهح های ارائهشلده
بسیار باورپذیر بودند و در اغلل مواقل  ،اشلتیا مناسلوی
برای اجرای ایدهها از طرف ساکنان محالت ابراز شد.
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نتسجه ____________________________________________________
مقالۀ حاضر با توجه به خألهای موجود ،نوود دانل پیشلین و
ضرورت انتقال مفاهیم ،عمدتاً بر اهداف آموزشی متمرکز شلد.
به همین منظور ،بخ درخلور تلوجهی از مطالعله ،بله شلرح
جایگاه پایداری اجتماعی ،امکلان و للزوم طراحلی بلرای آن و
چیستی رویکرد سیستمهای خدمت -محصول پرداخت .پروژۀ
طراحللی بللرای توسللعۀ پایللداری اجتمللاعی در محللالت شللهر
اصفهان نیز نه بهعنوان مطالعۀ موردی برای ارائلۀ راهحل هلای
بالفص و تمامعیار ،بلکه بهعنوان نمونهای از نمای نلو نگلاه
و بررسی اص امکان کاربندی پلیاساس در نمونلۀ داخللی و
توسللط طراحللان بللومی ارائلله شللد .از همللین رو ،مللیتللوان
راهحل هللای بللدی و متناسل دیگللری نیللز بللرای هریللک از
پروژههای دانشلجویی انجلام گرفتله ،متصلور بلود کله ارائله و
مقایسۀ آنها ،جزو اهداف این تحقیق نووده است.
در جم بندی باید خاطرنشان کرد ابزارهای پیاساس،
دریچهای مناس را بهسوی طراحی برای پایداری اجتماعی
و امکان مشارکت طراحان در این عرصه فراهم آوردهاند که
اهتمام بیشتری برای فراگیری و اجرا از طرف ایشان طلل
میکند .امکان پیادهسازی رویکلرد سیسلتمهلای خلدمت-
محصللول ،بللرای دسللتیابی بلله راهحلل هللای اثرگللذار در

صورتمسئلههای داخلی و بومی ایران وجود دارد .دستیابی
به راهح با استفاده از روش اماسدیاس توسط تلیمهلای
طراحی بومی نتایج قاب قوولی بههمراه داشلت کله امکلان
توسعۀ آن را به دیگر برنامههای آموزشی مرتوط با طراحلی
پایدار نشان میدهد.
بلهعنللوان جمل بنللدی جنولی ایللن مطالعلله ،خاطرنشللان
میشود جای خالی مقاالتی که به شلرح چیسلتی و چگلونگی
پیادهسازی رویکردهای جدید و دان های نو در حوزۀ طراحی
و در انطوللا بللا شللرایط بللومی و نیازهللای داخلللی بپردازنللد،
بهصورت جدی دیده میشود .در حالی که سلوگیری بسلیاری
از مطالعات حال حاضر حوزۀ طراحی در کشلورمان بلهسلمت
تکرار مطالعات موردی بر پایۀ دان هلای قوللی و بلا کمتلرین
نوآوری است ،لزوم توجه به مطالعلاتی کله بتواننلد بلا معرفلی
حوزههای کلالن دانل طراحلی ،خألهلای بلزرگ موجلود را
پرکنند ،احساس میشود .بررسی دیگر ابزارهای کاربردی برای
نی به اهداف پایداری اجتماعی ،بررسی و ارائۀ مقیاس میلزان
کارآمللدی روشهللای پللیاساس و ارزیللابی میللزان اثرگللذاری
راهح های طراحانه در اجرا ،از سؤاالت باز ایلن تحقیلق اسلت
که تالش دیگر محققان را طل میکند.

یپایگزاری _______________________________________________
در پایان از همکاری مسئوالن دانشگاه هنر اصفهان ،آستان
مقدس زینویه و دانشجویان پیام آقایی ،مرتضی اسلمائیلی،

سینا تفنسسازی ،عماد رضایت و محدثه فرامرزی که ملا را
در انجام این مطالعه یاری کردند ،مرات تشکر را داریم.

1. Ecodesign.
2. Green Design.
3. Reduce Reuse Recycle.
4. Cradle to Cradle.
5. Product Service Systems: PSS.
6. Brundtland.
7. Colantonio.
8. Tischner.
9. PSS Board.
10. MSDS: Modular System Design For Sustainability.

12. The Next Economy.
13. Modular System Design for Sustainability.
14. Design and Innovation for Sustainability.
15. ABCD: Asset based Community Development.
16. Repair Café.
17. Car Pooling.
18. ACGA: American Community Gardening Association.

پینوشتها

 .11سرمایۀ اجتماعی مفهومی است کله در بسلیاری از مواقل  ،توسلط
تحلیلگران اجتملاعی بلرای توضلیح طیلف وسلیعی از فراینلدهای
اجتماعی به کار میرود .اما در جام ترین تعریلف ملیتلوان گفلت
سللرمایۀ اجتمللاعی ،مجموعلله منللابعی اسللت کلله در ذات روابللط
خانوادگی و در سازمانهای اجتماعی جامعه وجود دارد و بر رشلد
شناختی یا اجتماعی افراد مؤثر است .اصطالح سلرمایۀ اجتملاعی،
به پیوندها و ارتواطاتِ میان افراد جامعه بلهعنلوان منول باارزشلی
اشاره دارد که با خلق هنجارهلا و اعتملاد متقابل  ،موجل تحقلق
اهللداف جامعلله مللیشللوند .بللرای مطالع لۀ بیشللتر مللیتللوان بلله
http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/3881/5006
 /43707رجو کرد.
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